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Ágrip 

  

Efni ritgerðarinnar sem hér fylgir byggir á undirbúningi og framkvæmd 

leiklistarnámskeiðs sem haldið var fyrir börn úr fimmta bekk Ölduselsskóla og foreldra 

þeirra. Námskeiðið var tveggja daga helgarnámskeið þar sem unnið var með söguna ‚Litli 

ljóti andarunginn‘ eftir H.C. Andersen.  

 Í fyrsta hluta greinargerðarinnar er fjallað um fræðilega nálgun á uppeldis- og 

menntakenningar. Þá er ljósi varpað á það sem skrifað hefur verið um gagnsemi 

leiklistar og leiklistar í kennslu auk þess sem skoðaðar eru rannsóknir á þátttöku 

foreldra í námi barna sinna. Því næst  er fjallað um danskan leikhóp sem unnið hefur að 

leiklist með börnum og foreldrum. Í sérstökum kafla er gerð grein fyrir tengslum 

verkefnisins við Aðalnámskrá grunnskóla, grunnþætti menntunar, hæfniviðmið og 

lykilhæfni. Framkvæmd námskeiðsins sjálfs er síðan lýst í eins konar skýrsluformi, þar 

sem gerð er grein fyrir æfingunum og framvindu vinnunnar. Í lok ritgerðarinnar fer ég 

yfir helstu atriði rannsóknarvinnunnar og árangur námskeiðsins, jafnframt því að fara 

yfir hvaða lærdóm má draga af verkefninu og þróa framhald þess. 

 

 

 

  



 
 

Abstract  

The subject of this thesis is based on the preparation and implementation of a drama 

course which was held for children from the fifth grade of the elementary school 

Ölduselsskóli in Reykjavík and their parents. This was a weekend course where the 

participants worked with H.C. Andersen´s story ,The Ugly Duckling‘.  

 In the first part of the thesis there is a discussion on the theoretical approach to 

developmental and educational theories. Then light is shed on what has been written 

about the utility of drama in education, as well as research concerning the involvement 

of parents in their children's learning is examined. 

 Following that comes a chapter about the Danish theatregroup Syvstjernen which 

has been doing dramacourses for children and their parents for many years.   

 A separate section outlines the relationship of the project to the National 

Curriculum core educational themes, learning outcomes and key skills. 

 Implementation of the course itself is described in a kind of report form, outlining 

the exercises and progress of the work. At the end of the thesis, I will go over the main 

points of the research and the success of the course, and discuss  what lessons can be 

drawn from the project and how it can be  developed in the future. 
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feta þá hárfínu línu sem kennari þarf að feta í kennslu, hvenær hann á að aðstoða 

nemandann og hvenær á að láta nemandann sjálfan um að vinna.  Hún sýndi mér mikla  

hjálpsemi  í formi  fræðslu eða samtala og hvatti mig í hvívetna við vinnuna. Jafnframt 

vissi hún hvenær best væri að láta mig eina um að vinna, brjóta heilann sjálf og gera 

mínar uppgötvanir eða mistök ef því var að skipta. 

 Þegar ég settist á skólabekk eftir langt hlé  frá námi voru tölvur mér ráðgáta og ég 

því afskaplega illa tölvulæs. Ég á eiginmanni mínum, Pétri Eggerz, mikið að þakka fyrir 

alla veitta aðstoð við tölvumál. Þeir heimar sem þar opnuðust fyrir mér, með endalausar 

upplýsingar og möguleika til alls kyns sköpunar, eru óendanlega spennandi og verða 

mér hvatning til áframhaldandi tölvuþjálfunar. Þá vil ég einnig þakka Pétri fyrir að hjálpa 

mér að koma reglu á hugmyndir mínar og hugsanir er lutu að ritgerðarsmíðunum, sem 

og fyrir yfirlestur á ritgerðinni. Börnunum mínum og fjölskyldunni allri þakka  ég 

stuðning og hvatningu meðan á náminu stóð. Ég vil þakka öllum kennurum 

listkennsludeildar Listaháskóla Íslands fyrir einstaklega gott og uppbyggilegt nám og þá 

skapandi kennslu sem ég hef orðið aðnjótandi á síðastliðnum tveimur árum. Sérstaklega 

vil ég þakka Vigdísi Jakobsdóttur sem, eftir að hafa fylgst með mér kenna foreldrum og 

börnum, hvatti mig eindregið til að vinna þetta samvinnuverkefni foreldra og barna í 

leiklist. Þá vil ég þakka samnemendum mínum öllum fyrir þann lærdóm sem ég hef mátt 

draga af þeim þessa tvo vetur í náminu. Að lokum vil ég þakka öllum þeim sem þátt tóku 

á námskeiðinu sem fjallað er um í þessari ritgerð fyrir gjöfult og skemmtilegt samstarf, 

án þeirra hefði lítið orðið úr verkefninu. 
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1.  Inngangur 

Leiklist hefur um langan tíma verið stunduð í grunnskólum hér á landi. Upphaflega var 

það fyrst og fremst í formi félagsstarfs, æfinga og sýninga á leikritum fyrir 

skólaskemmtanir og öðru þess háttar Á síðari tímum hefur leiklistarkennsla þó æ meir 

fléttast saman við almennt skólastarf, bæði sem listgrein eða hún notuð til að kenna 

bóklegar greinar. Í Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, má segja að leiklist hafi loks öðlast 

verðugan sess innan skólakerfisins er hún er sett sem sérstök námsgrein samhliða 

öðrum list- og verkgreinum. Allt hefur þetta starf miðað að því að nemendur væru að 

vinna með jafnöldrum sínum undir leiðsögn fullorðins leiðbeinanda, en foreldrar 

sjaldnast komið að starfinu öðru vísi en sem áhorfendur. 

 Grunnhugmynd þess verkefnis sem ritgerð þessi fjallar um, er að auka tengsl 

foreldra og barna í skapandi leiklistarstarfi. Megin tilgangurinn er þríþættur. Í fyrsta lagi 

að efla leiklistarfærni og sköpun með því að veita börnum í fimmta bekk og foreldrum 

þeirra  tækifæri til að vinna saman í skapandi starfi á leiklistarnámskeiði. Þar vinna þau 

að sameiginlegum markmiðum í leiklist á jafningjagrunni. Þau fá tækifæri til að koma 

fram, bæði með því að sýna hvert fyrir annað á meðan á námskeiðinu stendur og einnig í 

lok námskeiðs er efni sögunnar ‚Litli ljóti andarunginn‘ hefur verið fært í leikrænan 

búning og er sýnt áhorfendum. 

 Í öðru lagi að  styrkja samskipti og samvinnu, þar ber fyrst að nefna samskipti 

foreldra og barna, í annan stað barnanna innan fimmta bekkjar, þá foreldranna 

innbyrðis og loks barnanna við foreldra bekkjarfélaga sinna.  

 Í þriðja lagi  tengist námskeiðið námi barnanna í samfélagsfræði þar sem unnið er 

með söguna ‚Litli ljóti andarunginn‘ eftir H.C. Andersen og  boðskap hennar. Saga um 

andarunga sem er  hrakinn  og smáður er þannig notuð til að fjalla um einelti, málefni 

sem oft er til umfjöllunar í samfélaginu og brýnt er að sporna við.  Þannig styður vinnan 

á námskeiðinu og þátttaka foreldra við nám barnanna og eflir um leið samstarf  heimila 

og skóla. 
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2.  Hugmyndin að baki verkefninu 

2.1. Markmið verkefnisins 

Markmið verkefnisins er að efna til skapandi vinnu þar sem börn og foreldrar vinna 

saman á jafningjagrundvelli. Ætlunin er að bjóða upp á leiklistarnámskeið þar  sem börn 

innan einnar bekkjardeildar í grunnskóla, ásamt foreldrum þeirra, taka þátt. Námskeiðið 

verður helgarnámskeið þar sem til grundvallar verður lögð saga H.C. Andersen, ‚Litli ljóti 

andarunginn‘ , sem tengja má námsgreinum á borð við lífsleikni eða samfélagsfræði. Með 

þessum hætti stuðlar slíkt námskeið að auknu samstarfi heimila og skóla um leið og það 

styrkir tengsl foreldra og barna.   

2.2. Val á viðfangsefni  

Ég hef verið einn af aðstandendum og leiðbeinendum á leiklistarnámskeiðum fyrir börn í 

Möguleikhúsinu síðastliðin 20 ár. Þetta eru þriggja vikna námskeið sem einkum miða að 

því að sett sé upp leiksýning og sýnd í lok námskeiðs. 

 Reynsla mín af vinnu á þessum námskeiðum hefur verið jákvæð. Námskeiðin hafa 

verið vinsæl hjá börnum, sum hafa sótt þau ár eftir ár. Mikil leikgleði, hugmyndaauðgi og 

sköpunarkraftur hefur ríkt í vinnunni. Afar sjaldan hafa komið upp samskiptavandamál í 

hópum sem ekki var auðvelt að leysa. 

 Ástæðuna fyrir þessari gleði og góðu samskiptum tel ég vera hversu mikinn 

áhuga börnin hafa á viðfangsefninu. Þeim finnst spennandi að stefna saman að 

sameiginlegu markmiði sem er leiksýning sem sýna á í lok námskeiðsins og þau fá 

möguleika til tjáningar og sköpunar þar sem allir þátttakendur fá að njóta sín. Ég tel, í 

ljósi góðrar reynslu af þessu starfi og þeirra jákvæðu viðbragða sem mátt hefur sjá hjá 

þátttakendum, að námskeið sem byggt er upp á líkan hátt og Möguleikhúsnámskeiðið 

eigi fullt erindi inn í grunnskóla landsins. Til að finna nýjan flöt á þess konar vinnu og  

gefa henni aukið gildi gæti verið farsælt að  þróa kennsluaðferðirnar enn frekar. 

Hugmynd mín er að framkvæma námskeið með líku sniði og Möguleikhúsnámskeiðið 

inni í grunnskóla, en flétta inn í það tvo nýja þætti. Ég hef hugsað mér að þátttakendur 

verði bæði börn og foreldrar þeirra, jafnframt því að tengja umfjöllunarefni 

námskeiðsins námsefni barnanna. Markmiðið með námskeiði sem þessu væri að efla 

tengsl og opna á nýjar samskiptaleiðir milli foreldra og barna, samnemenda og kennara í 
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gegnum leiklist. Einnig myndi slík vinna vonandi dýpka skilning barnanna á námsefninu 

með því að gera foreldra að þátttakendum í náminu, lesa efnið með þeim og vinna 

jafnframt úr því á skapandi hátt með aðferðum leiklistar.   Þannig mætti nýta 

leiklistaræfingar sem tengjast námsefninu og vinna einfaldar sýningar í kjölfarið. Að 

mínu mati væri sérstaklega áhugavert að vinna leiklist í tengslum við mannkynssögu, 

Íslandssögu, lífsleikni og bókmenntir. Kennsluaðferðir af þessum toga, þekktar undir 

nafninu leiklist í námi, hafa raunar víða verið notuð í skólum (Ása Helga Ragnarsdóttir 

og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010). 

Nemendur semja leikferli sem byggt er á námsefninu,  lifa  sig inn í leikferlið og byggja 

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

ímyndaða ferli, þeir kanni og skoði mannlega eiginleika og samskipti um leið og þeir 

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

Ragnarsdóttir, 2004). Þar sem hugmynd mín er að tengja foreldra nemenda við 

verkefnið væri um að ræða samstarf milli foreldra og bekkjarkennara þar sem foreldrar 

lesa tiltekið námsefni með börnum sínum og vinna saman verkefni í tengslum við það. 

Að því loknu yrði haldið leiklistarnámskeið þar sem á leikrænan hátt væri unnið með 

þau verkefni sem foreldrar og börn hefðu unnið saman.  

 Lokaverkefni mitt er byggt á þessum hugmyndum sem nefndar eru hér að 

framan. Efnt er til sameiginlegs leiklistarnámskeiðs barna innan einnar bekkjardeildar í 

grunnskóla og foreldra þeirra. Námskeiðið verður helgarnámskeið. Þar er unnið með 

söguna ‚Litli ljóti andarunginn‘ sem upplagt getur verið að tengja námsgreinum á borð 

við lífsleikni eða samfélagsfræði. Menntunarfræðingurinn og listamaðurinn Elliot W. 

Eisner áleit að sköpun og listgreinar væru mikilvægar í skólastarfi og hugmyndir hans 

gengu út á að listgreinar væru fléttaðar saman við almennt nám og þannig  megi færa 

bóknám í átt að kennslufræði þeirri sem gengið er út frá í listgreinakennslu. Þá hefur 

Eisner velt fyrir sér hvaða lærdóm kennarar geti dregið af listkennslu sem komi að gagni 

við kennslu í almennum bóklegum (Eisner, 2005:1-6). Með sameiginlegri þátttöku 

þessara hópa vonast ég til að efla tengsl fjölskyldna og skóla í gegnum skapandi  

leiklistarstarf, samvinnu og tjáningu. Einnig er reynt að stuðla að því að  að foreldrar og 

börn skoði námsefnið saman og vinni síðan áfram með það á leiklistarnámskeiði, það 

gefur væntanlega möguleika á að dýpka skilning nemenda á námsefninu og 

námsárangur batnar. Rannsóknir hafa sýnt að þátttaka foreldra í námi barna sinna sé 

nemendum hvatning til náms og bæti námsárangur þeirra (Hoover‐Dempsey o.fl,  2005). 
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Rannsóknir hafa einnig leitt í ljós að þegar leiklist er notuð í tengslum við nám bætir það 

samskipti. Þannig gæti slíkt starf bætt samskipti meðal bekkjarfélaga, samskipti 

fullorðna fólksins og barnanna og ætti einnig að efla samskipti foreldra og kennara (Ása 

Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010). Þá má einnig ætla að 

fjölbreyttar kennsluaðferðir leiklistarinnar auki vellíðan nemendanna í skólanum og 

bæti skólaandann (Sólveig Karvelsdóttir, 1999, Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg 

Kaldalóns, 2006).  

 Því tel ég að talsverður ávinningur geti orðið af verkefni sem þessu.  Slík 

námskeið með þátttöku foreldra og barna hafa, mér vitandi, ekki verið haldin hér á landi 

og því gætir talsverðrar efirvæntingar hjá mér  að láta á slíkt reyna og sjá hvernig til 

tekst, en fyrir því mun ég gera grein síðar í ritgerðinni.  

   

2.3. Námskeið Möguleikhússins 

Lokaverkefni mitt er sniðið að því skipulagi sem þróað hefur verið á námskeiðum 

Möguleikhússins, þó það verði töluvert styttra. Rakið verður  í stórum dráttum hvernig 

Möguleikhúsnámskeið gengur fyrir sig. 

 Námskeið hjá Möguleikhúsinu stendur yfir í þrjár vikur, sex tíma á dag, alla virka 

daga vikunnar. Á námskeiðinu hefur oftast verið unnin leikgerð upp úr ákveðinni sögu, 

t.d. þjóðsögu, og unnin upp úr henni leiksýning sem sýnd er síðasta dag námskeiðsins. 

Uppbygging námskeiðsins hefur að nokkru fengið hefðbundið form, en þó er hvert 

námskeið einstakt þar sem nýtt leikrit er æft í hvert skipti.  

 Þeir nemendur sem koma á námskeiðin þekkjast sjaldnast fyrir. Í upphafi 

námskeiðs er því unnið að því að láta þátttakendur kynnast hver öðrum. Gerðar eru 

ýmsar æfingar sem ýta undir það, til dæmis er farið í nafnaleiki og aðrar æfingar sem 

stuðla að því að nemendur kynnist. 

 Það er mikið lagt upp úr hópvinnu í spunum, en með spuna er átt við að búa til 

leikþátt með litlum eða engum undirbúningi. Þá hefur leikarinn sjaldnast fyrirfram 

ákveðinn texta að flytja né ákveðnar hreyfingar sem þarf að framkvæma. Hann verður að 

„spinna“  á staðnum, þ.e. bregðast við því sem hugur, líkami eða andi blæs honum í brjóst 

og skapa leikþáttinn svo jafnóðum og hann er leikinn (Spolin, 1986, Anna Jeppesen og 

Ása Helga Ragnarsdóttir,  2004).  Oft er um óundirbúna spuna að ræða, en einnig spunar 

þar sem nemendur undirbúa aðeins í  5 - 15 mínútur hvað efnislega á að gerast í 
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leikþættinum. Að því loknu æfa þeir hann stuttlega og leika síðan fyrir hina í hópnum. 

Slíkar æfingar krefjast þess að þátttakendur séu góðir í samvinnu. Það er vel 

undirstrikað í byrjun námskeiðs hversu mikilvægt sé að taka öllum sem taka þátt í 

námskeiðinu vel. Hver og einn hafi mikið fram að færa. Ef samvinnan er ekki góð er 

hætta á því að það hafi áhrif á afrakstur námskeiðsins. Ef vellíðan er til staðar eykur það 

aftur á móti leikgleði og meiri líkur eru á að vinnuferlið verði frumlegt og skapandi 

(Spolin, 1963).  

 Á fyrstu dögum námskeiðs er sagan sem vinna á með kynnt og þátttakendur lesa 

hana saman. Alla daga námskeiðsins eru gerðar leiklistaræfingar, auk þess sem leikritið 

sem samið er þennan tíma er æft. Hver dagur byrjar á upphitunaræfingum. Að því loknu 

taka við margvíslegar leiklistaræfingar, svo sem æfingar til að efla samskiptahæfni, 

tjáningu, hlustun, viðbragð og  skynjun. Rýmisæfingar og æfingar sem örva ímyndunarafl 

nemandans bætast einnig við og þannig mætti lengi telja. Leitast er við að hafa 

fjölbreyttar æfingar sem stuðla að vandaðri tjáningu og samspili nemenda á leiksviðinu. 

Síðast en ekki síst eru ýmsar spunaæfingar. Það er gert vegna þess að leikgerð þeirrar 

sýningar sem er lokatakmark námskeiðsins er að langmestu leyti unnin upp úr spunum 

sem nemendur búa til og byggja á sögunni sem lesin var og kynnt í upphafi. 

 Þó að námskeiðið hafi fengið á sig hefðbundið yfirbragð er á hverju námskeiði 

svigrúm til að þróa vinnuna á nýjan hátt, allt eftir því hvernig einstaklingarnir og 

samsetning hópsins er hverju sinni. Vinna við hvert námskeið krefst sinnar sérstöku 

leitar að úfærslu á sögunni sem vinna á eftir og þess vegna er hvert námskeið öðru ólíkt 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Þátttakendur koma með hugmyndir að útliti á búningum 

og leikmynd og taka þátt í vinnunni með því að föndra, mála og þess háttar. 

 Eins og áður er getið verður kannað hvort þetta form námskeiðs sé hægt að nota 

til að vinna að miklu styttra námskeiði í skólum með þátttöku foreldra og barna sem 

endar á einfaldri sýningu. 

3.  Gagnsemi leiklistarnáms 

Segðu mér og ég gleymi því. 

Sýndu mér og ég man það. 

Leyfðu mér að fást við það og ég skil það. 
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Þetta kínverska spakmæli vísar í hversu mikilvægt það er að reyna á eigin skinni, eða að 

fá persónulega reynslu, af því sem verið er að læra til að það festist í minni og maður 

öðlist fullan skilning á viðfangsefninu.  

 Leiklistarnám er umfram allt nám sem byggir á einstaklingsbundninni og 

persónulegri nálgun og að upplifa og framkvæma hluti á eigin skinni. Viola Spolin, sem  

fædd var árið 1906, var frumkvöðull á sviði leiklistarkennslu. Hún lagði ríka áherslu á að 

láta nemandann reyna hluti á eigin skinni  á djúpu persónulegu plani. Í bók hennar 

Improvisation for the theatre (Spolin, 1963) er safn af æfingum og leikjum sem hún 

hannaði með það að markmiði að örva skapandi tjáningu. Flestar æfingar Spolin miðast 

að því að „spinna“, þ.e. semja og leika leikþætti eða kringumstæður með litlum eða 

engum fyrirvara og skapa þannig leikþætti jafnóðum og þeir eru leiknir. Með þessari 

aðferð þjálfaði hún hin aðskiljanlegustu leiktækniatriði sem leikari/nemandi þarf að 

hafa á færi sínu. Margar leiklistarbækur sem fáanlegar eru í dag eru með fjölbreyttar 

leikspunaæfingar má þar nefna Leiklist í kennslu eftir Önnu Jeppesen og Ásu Helgu 

Ragnarsdóttur, With drama in mind eftir Patrice Baldwin og Improve your primary school 

through drama eftir Jonothan Neelands og margar fleiri. Þær æfingar sem þar má finna 

eru um margt líkar leikspunaæfingum Violu Spolin og því rökrétt að álykta að áhrifa 

hennar gæti að nokkru þar og séu því enn í góðu gildi. Það sem Spolin taldi mest um vert 

var að með „leikspuna“ ætti leikarinn auðvelt með að setja  fram djúpan og sannan leik 

(Spolin, 1963).    

 Spolin vann mikið með börnum og þjálfaði þau í leiklist. Hún hélt því fram að þau 

myndu læra meira af skapandi starfi en af því að heyra „fullt af fræðum og kenningum“.  

Hún lagði ríka áherslu á þá þekkingu og reynslu sem börnin bjuggu sjálf yfir úr sínu lífi 

og að þau nýttu hana beint í leiklistaræfingunum. Þannig myndu þau ná djúpri og 

persónulegri  upplifun á leiksviðinu. Í þjálfun sinni vildi Spolin síður láta börnin leika 

atriði úr leikritum þar sem hætta var á að þau léku með  tilbúnum leikstíl sem þau 

hermdu gjarnan eftir öðrum. Þess í stað lét hún börnin leika ýmsa leiki. Sem dæmi um 

slíkan leik þá rétti hún þeim hluti og bað þau að segja sögu af því á hvað hluturinn minnti 

þau. Með slíkum leikjum hjálpaði hún börnunum að komast í betra samband við sig sjálf 

og þann sköpunarkraft sem bjó innra með þeim (Spolin, 1986). Viola Spolin benti á að 

leiklist getur gefið nemendum tækifæri til ríkrar persónulegrar tjáningar. Þeir geta nýtt 

sér reynslu úr eigin lífi til að lifa sig inn í og túlka aðstæður og líf annars fólks. Spolin 

hafði þá skoðun að leiklistarnám geti stuðlað að „sannri“ og góðri menntun (Spolin, 
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1963). Þær hugmyndir sem Spolin lagði svo ríka áherslu á, um gildi ríkrar upplifunar og 

að byggja á reynslu nemenda, tengjast einnig kenningum heimspekingsins og 

sálfræðingsins John Dewey.  Eitt megininntak kenninga Deweys er hversu mikilvægt 

hugtakið „reynsla“ er í öllu námi. Kenningar hans um nám eru vel þekktar meðal 

skólafólks í dag. Í bók sinni Learning by doing, þar sem titillinn vísar einmitt í inntak 

kenningar hans, segir að börn og ungmenni læri best með því að framkvæma (e: learning 

by doing) (Dewey, 2000). Hann taldi að nám færi fram þegar nemendur reyna hlutina á 

eigin skinni. Dewey bætti við að kennarinn gegni lykilhlutverki í skólastarfi því hann 

miðli námsefninu til nemenda. Hann þurfi að vera óhræddur við að prófa sig áfram með 

ólíkum  kennsluháttum. Hann þurfi  að ýta undir forvitni nemenda sinna og leyfa þeim að 

uppgötva umhverfi sitt á þeirra forsendum ( Dewey, 2000).  Dewey taldi að með kennslu 

í leiklist og öðrum listgreinum væru nemendum gefin ákveðin verkfæri til að uppgötva, 

gera athuganir og kannanir. Meðfæddir hæfileikar þeirra blómstri í verklegri kennslu 

(Dewey, 2000).  

 Það er ótal margt fleira sem rennir stoðum undir kosti og gagnsemi 

leiklistariðkunar. Matt Bucahnan er leikskáld, tónskáld og leiklistarkennari sem hefur 

sérhæft sig í leikhúsi fyrir unga áhorfendur. Hann heldur úti öflugri heimasíðu um 

leiklistarkennslu, en þar gerir hann grein fyrir  fjölþættri  gagnsemi sem hafa má af 

leiklistarkennslu:  

Kennsla í leiklist er mikilvæg aðferð til að örva nemendur að vera skapandi í að 

finna lausnir á vandamálum. Námið getur gert nemendur næmari á umhverfi 

sitt og sjálfa sig. 

Ef lagt er í könnunarleiðangur með aðferðum leiklistar getur það veitt 

nemendum útrás fyrir tilfinningar, hugsanir og drauma sem þeir annars hefðu 

e.t.v. engar leiðir til að tjá. 

Nemandi getur, þó ekki sé nema um stund, orðið annar en hann er, kannað ný 

hlutverk, prófað sig áfram og gert tilraunir á persónulegan hátt. 

Í slíkri leiklistarvinnu getur nemandinn valið um mismunandi lausnir á 

raunverulegum vandamálum,  vandamálum úr eigin lífi, eða vandamálum sem 

blasa við persónum, hvort heldur er í bókmenntum eða úr 

mannkynssögunni. Þessar tilraunir nemandans  geta átt sér stað  í öruggu 

andrúmslofti leiklistarrýmisins. Þar er unnt að skoða ýmsar gjörðir og 

afleiðingar þeirra, hægt er að ræða málin og upplifa hluti á mjög raunverulegan 
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hátt en vera þó laus undan þeim hættum, vandræðum og erfiðleikum sem slík 

tilraunastarfsemi myndi hafa í för með sér í hinum „raunverulega“ heimi. 

(Bucahnan, 1999) 

 

Bucahnan bætir við: 

En möguleikar leiklistar til áhrifa eru mun meiri. Þungamiðja allrar 

leiklistariðkunar liggur í samskiptum. Eins og allar listir gerir leiklistin 

nemendum kleift að eiga samskipti við og skilja aðra á nýjan hátt. 

Þátttaka í leiklistarstarfi krefst sjálfsstjórnar og aga sem mun þjóna nemanda 

vel á öllum sviðum lífsins. Nemendur í leiklist verða að læra að vinna saman, 

vera samvinnuþýðir, gera öllum mögulegt að leggja eitthvað til málanna og að 

hlusta á sjónarmið og framlag annarra. Engin listgrein reynir á eins víðtækan 

hátt á samvinnu. Leiklist er mikilvægt tæki til að undirbúa nemendur fyrir líf 

og starf í heimi sem byggir sífellt meira á hópvinnu, frekar en valdapíramída. 

Leiklist hjálpar einnig nemendum að þróa með sér umburðarlyndi og samúð 

með náunganum. Til þess að leika hlutverk á fullnægjandi hátt verður 

nemandi að vera fær um að gera sálarlíf annarrar manneskju að sinni. Hann 

verður að vera fær um að skilja hvernig heimurinn lítur út með augum 

annarra. Þetta þýðir þó ekki að hann verði  að vera sammála hverri þeirri 

persónu sem hann leikur. Leikari getur leikið Hitler án þess að verða sjálfur 

nasisti, en hann getur ekki leikið Hitler án þess að skilja sjónarmið hans og 

finna samúð með honum. Í menningu nútímans þar sem umburðalyndi fer 

sífellt minnkandi og öfgar teygja sig meir í ýmsar áttir er hæfileikinn til að 

hafa skilning á forsendum og  vali annarra nauðsynlegur. Leiklistin getur 

hjálpað okkur að byggja upp ábyrga heimsborgara. (Bucahnan, 1999) 

Bandaríski sálfræðingurinn Howard Gardner er sammála Dewey og Bucahnan um að 

kennarinn  eigi að skapa þannig námsaðstæður að hæfileikar nemenda fái notið sín sem 

best (Gardner, 1983). Gardner er þekktur fyrir kenningu sem hann setti fram og kallar 

fjölgreindakenningu. Hún gerir ráð fyrir að hver manneskja búi yfir að minnsta kosti sjö 

mismunandi gerðum greindar og mismunandi sé eftir einstaklingum hverjar séu mest 

ríkjandi. Greindirnar eru:  málgreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, 

hreyfigreind, tónlistargreind, samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og 
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umhverfisgreind. Gardner telur mikilvægt að leggja rækt við allar þær greindartegundir 

sem maðurinn býr yfir.  

 Eins og Bucahnan bendir á þá reynir leiklistarnám á fjölmarga þætti. Þannig 

reynir það á ýmsar tegundir greindar og er kannski fjölþættara en nokkur önnur 

námsgrein sem kennd er í grunnskóla. Má þar nefna samskiptagreind, (þegar nemendur 

leika saman, spinna eða ræða og hlusta á sjónarmið annarra) sjálfsþekkingargreind, 

(þegar nemendur veita tilfinningum sínum útrás í leik eða setja sig inn í sálarlíf annarrar 

manneskju) málgreind, (þar sem ýmis vinna með texta er oftast órjúfanlegur þáttur í 

leiklist) rök- og stærðfræðigreind, (leikarar þurfa sífellt að leysa úr ýmsum þrautum, t.d. 

skoða mismunandi túlkunarmöguleika) og hreyfigreind (leikarinn er sífellt að nota 

líkama sinn til að tjá gerðir og tilfinningar persóna sem hann leikur, því þarf hann að 

hafa gott vald á líkama sínum). 

 Menntunarfræðingurinn Elliot W. Eisner, sem skrifað hefur mikið um listir og 

námskrár, sagði m.a.  um leiklistina að hún hvetji nemendur til að gera sér grein fyrir því 

að við mörgum þeirra flóknu spurninga sem manneskjan stendur frammi fyrir er ekki til 

neitt eitt einfalt eða rétt svar (Eisner, 2002). 

 Í leiklist verða nemendur að vera skapandi í að finna lausnir og svör við 

mismunandi vandamálum, til dæmis vandamálum sem snúa að persónum í leikriti. 

Þegar nemandi fer að reyna að leysa vandamál innan leiklistar kemst hann fljótt að því 

að svörin eru mörg og sjaldnast eitt svar rétt,  því alltaf eru margar hliðar á hverju máli. 

Eða eins og máltækið gamla segir: sjaldan veldur einn þá tveir deila.  

 

4.  Skapandi skólastarf 

 „Líf okkar snýst um ímyndir. Við hugsum í innrömmuðum gildum“ sagði listamaðurinn 

Þorvaldur Þorsteinsson í erindi um Jónas Hallgrímsson í útvarpsþættinum Víðsjá í 

Ríkisútvarpinu 16. nóvember 2004 þar sem hann fjallaði um mikilvægi þess að efla 

skapandi hugsun í námi og brjótast út úr þessum innrömmuðu gildum. „Skólakerfið 

dæmir sig sjálft og refsingin er tekin út á hverjum nemanda og kennara á hverjum 

einasta degi (...) Okkur vantar ekki sökudólga heldur nothæfa leið út úr ógöngunum“ 

sagði hann jafnframt og vitnaði til þess hvernig Jónas Hallgrímsson hefði nýtt 

sköpunarkraftinn til að opna augu okkar fyrir fegurðinni í náttúrunni og umhverfi okkar 
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um leið og hann var hinn fræðandi vísindamaður. Þannig þyrfti að virkja sköpunarkraft í 

skólastarfi í stað þess að láta alla rembast við að passa inn í hina fyrirframgefnu kassa. 

Hjá yfirvöldum menntamála á Íslandi vantar þó ekki áform og góðan vilja til að efla 

skapandi hugsun ef marka má Aðalnámskrá grunnskóla 2011, þó sá vilji endurspeglist ef 

til vil ekki sem skyldi úti í skólunum sjálfum. En í Aðalnámskrá grunnskóla hefur 

mikilvægi sköpunar í skólastarfi engu að síður nú verið viðurkennd, en þar segir: 

Sköpun er nauðsynlegur þáttur í allri menntun og nær þannig til allra annarra 

grunnþátta. Sköpun er mikilvægur þáttur í öllu námi og starfi, ekki einungis í 

listmenntun. Allir grunnþættirnir eiga sér rætur í gagnrýnni hugsun, 

ígrundun, vísindalegum viðhorfum og lýðræðislegu gildismati. (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011: 18) 

 

Í vegvísi UNESCO fyrir listfræðslu, sem ætlað er að vera leiðarljós listnáms á 21. öldinni 

er einnig lögð áhersla á þörf fyrir skapandi starf og mikilvægi listfræðslu:  „Meðal mestu 

áskorana 21. aldarinnar er hin vaxandi þörf fyrir sköpunarkraft og ímyndunarafl í 

samfélögum sem í vaxandi mæli eru fjölþjóðleg. Listfræðsla getur mætt þessari þörf á 

skilvirkan hátt“ (UNESCO, 2006/2007). 

 Leiklist er tvímælalaust ein þeirra námsgreina sem eflir sköpunarkraftinn þar sem 

hún gerir þær kröfur til nemenda að þeir lifi sig inn í umfjöllunarefnið, setji sig í spor 

annarra og sjái hlutina frá öðru sjónarhorni en því sem þeir gera dags daglega (Anna 

Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004). Markmiðið með leiklistarnámskeiði því 

sem lagt er  til grundvallar í rannsóknarvinnu minni er m. a. að nýta leiklist til að vinna 

námsefni skólans með börnum og foreldrum þeirra. Þó nokkuð hefur verið unnið með 

námsefni á leikrænan hátt inni í grunnskólum þó ekki hafi þar foreldrar komið við sögu 

(sem þátttakendur í leiklistarvinnunni) til þessa.  Hér á eftir verður fjallað um 

leiklistarstarf sem unnið hefur verið í skólunum í tengslum við námsefni. 

 

4.1. Leiklist í námi  - skilgreining 

Leiklist í námi er regnhlífarhugtak sem nær yfir tvo þætti, annars vegar leiklist sem 

kennsluaðferð (oft kallað leikræn tjáning), þar sem meginmarkmiðið kennslunnar er að 

dýpka skilning nemenda í öðrum námsgreinum, og hins vegar leiklist sem listgrein þar 

sem meginmarkmið kennslunnar er að auka menningarlega og listræna þekkingu ásamt 
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því að auka hæfni og skilning á listforminu (Ása Helga Ragnarsdóttir, 2002, bls. 58 og 

Kristín Á. Ólafsdóttir, 2007).  

 Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir framkvæmdu rannsókn 

2007-2009 sem þær gera grein fyrir í veftímaritinu Netlu 2010. Rannsóknina kalla þær 

SNÍGL, Skapandi nám í gegnum leiklist, og fjallar um leiklist í námi og gildi notkunar 

leiklistar í skólastarfi. Þar segir:  

Leiklist sem kennsluaðferð byggir á þeirri aðferð að nemendur vinna með 

það námsefni sem þeir eru að fást við hverju sinni, þeir semja leikferli sem 

byggt er á námsefninu og þannig verður til saga sem sögð er af nemendum. Í 

sögunni lifa þeir sig inn í ákveðið ferli og byggja upp samskipti milli persóna. 

Áhersla er lögð á að nemendur læri í gegnum þetta ímyndaða ferli, þeir kanni 

og skoði mannlega eiginleika og samskipti um leið og þeir mynda sér 

skoðanir og taka ákvarðanir út frá hlutverki sínu. Skilningur og nám á sér 

stað þegar nemandinn setur sig í hlutverk, kannar og skoðar mikilvæga þætti 

í mannlegum samskiptum og tekur sjálfstæðar ákvarðanir í tengslum við 

leikferlið. Nemandinn byggir á eigin reynslu, en eykur við þekkingu og 

reynslu meðan hann tekst á við vandamálin og finnur lausnir. (Ása Helga 

Ragnarsdóttir og Rannveig Þorkelsdóttir, 2010) 

  

Leiklist sem kennsluaðferð hefur nokkuð víða skírskotun og eflaust má segja að flestir 

leiklistarkennarar sem starfað hafa í grunnskólum landsins  hafi unnið á einn eða annan 

hátt eftir henni. Því þó misjafnt hafi verið eftir viðfangsefnum leiklistartímanna, hvort 

augljós tenging væri við námsefni í öðrum fögum, hefur eflaust oftast mátt greina þar 

tengingu í einni eða annarri mynd. Þannig má t.d. segja að þegar unnin er með 

nemendum leiksýning eftir ævintýrinu um Hans og Grétu, þar sem ævintýrið fjallar um 

börn sem búa við erfiðar heimilisaðstæður, megi fella vinnuna undir námsefnið 

samfélagsfræði eða lífsleikni, þar sem unnið er með tilfinningar eins og öryggisleysi og 

ótta. 

 Í Aðalnámskrá grunnskóla 2011 hefur leiklist fengið sess sem listgrein líkt og 

myndlist og tónlist. Þegar lesin eru hæfniviðmið Aðalnámskrár grunnskóla fyrir leiklist 

sem listgrein má ljóst vera að þar eru áherslurnar nokkuð aðrar en í lýsingunum hér að 

framan af leiklist sem kennsluaðferð. Í Aðalnámskrá grunnskóla eru helstu áherslur í 

leiklist sem listgrein að auka menningarlega og listræna þekkingu ásamt því að auka 
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hæfni og skilning á listforminu (Aðalnámskrá grunnskóla, greinasvið, 2013: 142-147). Af 

hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla má nefna atriði sem nemandi þarf að hafa á 

valdi sínu eins að  kynnast  hugtökum  leiklistarinnar, þjálfast í einbeitingu, snerpu, 

rýmisskynjun, auðgun ímyndunaraflsins og samvinnu. Hann öðlast tilfinningu fyrir 

líkama sínum sem verkfæri í leiklist og líkamsvitund í rými. Nemandinn öðlast öryggi og 

sjálfstraust á leiksviði í gegnum spunavinnu, hann  þjálfast í ýmsum spunaaðferðum sem 

nýtast í leiklist, t.d. við að segja sögu. Hann kynnist einnig því starfi  sem fer fram innan 

leikhússins og mismunandi fagstéttum sem þar vinna, horfir á leiksýningar, gjörninga og 

myndbandsverk. Nemandi fer á leiksýningar, æfist  í að kryfja verk og gagnrýna þau, 

kynnist hugtökum sem notuð eru við greiningu á leikverkum og sýningum og þannig má 

lengi telja (Aðalnámskrá grunnskóla, greinasvið, 2013: 142-147).   

 Eins og fyrr segir eru þessar aðferðir sem hér að framan er lýst  um margt ólíkar 

og menn hafa ekki alltaf verið á eitt sáttir um hvora aðferðina helst skuli nota og hvernig 

nýta beri þær í leiklistarkennslu í skólum (Bolton, 2000; Neelands,2000). Þeirri skoðun 

hefur þó vaxið fiskur um hrygg, bæði hér heima og annars staðar á Norðurlöndum og 

einnig  Bretlandi, að margt í þessum aðferðum skarist. Þær geti þrifist bæði í sitthvoru 

lagi og saman og að best væri að skólarnir umföðmuðu margs konar útfærslur á 

aðferðum leiklistarinnar (Bolton, 2000; Neelands,2000).  

 Ása Helga Ragnarsdóttir hefur til að mynda lýst því hvað læra megi af báðum 

þessum aðferðum samanlagt og skiptir því þá í þrjá víða flokka: 

 1  Persónulegan og félagslegan þroska. 

 2.  Menningarlega og listræna þekkingu, hæfni og skilning. 

 3.  Lærdóm í margvíslegum námsgreinum (e: Cross-curricular learning). 

 (Ása Helga Ragnarsdóttir, 2002, bls. 58).  

Í Aðalnámskrá er kveðið á um að báðum þessum þáttum sé gert hátt undir höfði þar 

birtist einnig sá vilji að jafnframt því að leiklist sé kennd sem listgrein þar sem 

meginmarkmið kennslunnar er að auka menningarlega og listræna þekkingu ásamt því 

að auka hæfni og skilning á listforminu (Aðalnámskrá grunnskóla, greinasvið, 2013: 

142-147), þá sé hún einnig notuð sem kennsluaðferð þar sem meginmarkmiðið 

kennslunnar er að dýpka skilning nemenda í öðrum námsgreinum (Aðalnámskrá 

grunnskóla, greinasvið, 2013: 162). 



21 
 

 Af þessu má ætla að farsælast sé að báðar þessar aðferðir séu nýttar samhliða og í 

sátt og samlyndi. Í næsta kafla verður fjallað um gildi leiklistar í námi og verður þá hvort 

tveggja sett undir sama hatt,  leiklistarnám þar sem  megintilgangurinn er að dýpka 

skilning nemenda í öðrum námsgreinum og nám  þar sem meginmarkmið er að auka 

menningarlega og listræna þekkingu, ásamt því að auka hæfni og skilning á listforminu. 

Það verkefni sem hér um ræðir fellur undir báða þessa þætti.  

 

4.2. Gildi leiklistar í námi 

Leiklistarfræðingurinn Jonothan Neelands og kona hans Rachel Dickinson voru fengin  

til að hafa yfirumsjón með því að þróa nýja kennsluhætti fyrir Shenton grunnskólann í 

Englandi. Markmiðið var að þróa aðferðir með leikrænni tjáningu til að efla nám 

barnanna. Eftir þriggja ára vinnu var gefin út bókin Improve Your Primary School 

Through Drama sem Neelands skrifaði ásamt Rachel Dickinson (Dickinson & Neelands, 

2006).  

 Í henni lýsa kennarar og nemendur Shenton grunnskólans af eigin reynslu 

hvernig leiklist stuðlaði að meiri gæðum námsins og jók vellíðan nemenda og starfsfólks 

í skólanum. Eftir að farið var að nýta leiklist í tengslum við námið jókst námsgeta 

barnanna og almennur þroski varð meiri. Nemendur sýndu meiri samúð með öðrum og 

aukið umburðarlyndi gagnvart ólíkum skoðunum. Sjálfstraust nemenda varð meira eftir 

að þeir fóru að leika fyrir framan aðra, samskipti þeirra og framkoma urðu betri. Hin 

mikla samvinna sem fólst í leiklistarnáminu og því að læra námsefnið með aðferðum 

leiklistar hafði jákvæð áhrif á aðra vinnu þeirra í skólanum. Kennarar Shenton skólans, 

og raunar allt starfsfólk hans, hafði einnig jákvæða upplifun af ferlinu. Tilfinning þeirra 

var að þau gætu haft mikið frumkvæði í vinnunni. Samstaða kennaranna jókst, þeir voru 

líklegri til að vilja ræða viðkvæm málefni og tala um það sem vel gekk eða var 

ánægjulegt. Foreldrarnir urðu einnig meiri þátttakendur í skólastarfinu þegar börnin 

sögðu þeim, full áhuga, frá leikstarfinu. 

 Árangur af vinnu í Shenton skólanum á þriggja ára tímabili að sögn Dickinsons og 

Neelands voru m.a. þessar: 

 Nemendur fylltust auknu öryggi í námi sínu. 



22 
 

 Nemendur sýndu hver öðrum meiri stuðning en áður og áttuðu sig á félagslegum 

skyldum sínum sem þegnar samfélagsins. 

 Kennarar og nemendur urðu hæfari að tala saman um hegðun og nám. 

 Vinna í leikrænni tjáningu jók samúð og umburðarlyndi nemenda gagnvart 

ólíkum bakgrunni og viðhorfum. 

 Félagsþroski nemenda jókst í blönduðum bekkjum með misjöfnu getustigi, þar á 

meðal þroski nemenda með sérþarfir. 

 Það að einbeita sér að því að bæta skólann með því að nota leikræna tjáningu gaf 

starfsfólkinu skýra stefnu sem nýttist þeim. Það átti auðveldara með að sýna 

frumkvæði í notkun leikrænnar tjáningar og því fannst að fagkunnátta þess væri 

gagnleg og hún metin. 

 Nemendum fannst sú þekking sem þeir bjuggu yfir, bakgrunnur þeirra og 

menning njóta meiri virðingar. 

 Nemendur fengu aukið öryggi og sjálfsálit við það að koma fram, það jók 

sjálfstraust og bætti samskipti í skólanum. Áherslan á sjálfsþekkingu bætti 

sjálfsálit nemenda. 

 Kennarar og nemendur tóku hver annan í ríkara mæli í sátt og höfðu meiri 

skilning á styrkleikum hvers annars. 

 Leikræna vinnan krafðist samvinnu sem leiddi til þess að samskipti 

menningarhópa og kynja urðu betri. Kennarar og nemendur urðu meðvitaðri um 

styrkleika hvers annars og kennarar tóku meira tillit til þarfa nemenda 

(Dickinson & Neelands, 2006:158-160). 

 

4.3.  Íslenskar rannsóknir um gildi leiklistar í námi 

Rannsóknir hafa verið gerðar víða um heim um gildi notkunar leiklistar í skólastarfi.Það 

er ekki fyrr en upp úr aldamótum 2000 sem farið er að gera slíkar rannsóknir hérlendis 

Eins og fyrr segir framkvæmdu þær Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk 

Þorkelsdóttir  rannsókn  sem stóð yfir frá 2007-2009. Niðurstöðurnar voru kynntar í 

veftímaritinu Netlu 2010 í greininni Skapandi nám í gegnum leiklist. Þær Ása og 

Rannveig greina þar frá hvers vegna leiklistin eigi mikilvægt erindi við 

grunnskólanemendur landsins. Í því sambandi segja þær að miklar breytingar hafi orðið 
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á umhverfi barna á síðustu áratugum. Báðir foreldrar vinna í auknum mæli utan heimilis, 

fjölskyldumynstur eru orðin flóknari og oft eru fjölskyldur margsamsettar.  Því hafi 

uppeldishlutverk skóla  fengið aukið vægi.  Þetta kalli á breytingar í skólakerfinu og 

skólinn hljóti að þurfa að aðlaga sig breyttu hlutverki. Í því hlutverki felst m.a. að stuðla 

að því að nemendur læri að setja sig í spor annarra, öðlist ábyrgðakennd, efli frumkvæði 

sitt og sjálfstæði og læri að sýna öðrum umburðarlyndi. Þar komi aðferðir leiklistar að 

góðum notum. Þar sem aðferðir leiklistar eru notaðar í kennslu er byggt á ákveðnu 

viðfangsefni, nemendur setja sig í spor ólíkra persóna, takast á við vandamál þeirra og 

finna lausnir. Í greininni benda Ása og Rannveig á ýmsar  erlendar rannsóknir sem séu 

samhljóma þeirra niðurstöðum. Þær vitna í Somers (1996) sem segir að nám með 

aðferðum leiklistar festist vel í minni nemenda. Sé unnið með námsefni með aðferðum 

leiklistar þurfa nemendur að búa  til atburðarás og leikferli sem tengist tilteknu 

námsatriði. Einnig þurfa þeir að lifa sig enn frekar inn í efnið með því að leika persónur 

sem þar koma fram. Þeir læra því í leiknum að bera ábyrgð á gjörðum persónunnar og 

vinna úr þeim vandamálum sem upp koma.  Námsefnið, sem að öðrum kosti væri mest 

numið með bóklestri, verður þeim  minnisstæðara en ella. Þær Ása og Rannveig draga 

sérstaklega fram nokkrar  niðurstöður út úr rannsókn sinni. Þar nefna þær  að aðferðir 

leiklistar gagnist vel  nemendum sem eiga við náms og félagslega örðugleika að stríða, 

t.d. þeim sem eiga  erfitt með bóknám, þeim sem eiga erfitt með að fylgjast með eða 

halda einbeitingu í tímum og þeim sem standa höllum fæti félagslega, t.d. meðal 

bekkjarsystkina sinna. Rannsóknir Cruz (1995) og Bamford (2006)  bera að sama 

brunni. Þar kemur fram að fjölbreytileiki  leiklistaraðferðanna  auki einbeitingu 

nemenda  sem eiga við námsörðugleika að stríða. Vandkvæði með lestur verði þeim ekki 

fjötur um fót í leiklist, því ekki  þurfi  á bóklestri að halda þegar um leikræn ferli er að 

ræða. Námsaðferðin styrkir nemendur einnig félagslega vegna þess að  leiklist er í eðli 

sínu hópvinna þar sem nemendur læra af félögum sínum í gegnum samvinnu. Þeir þurfa 

að rökræða og standa fyrir máli sínu og leysa vandamál í sameiningu. Leiklistin stuðlar 

þannig að aukinni þekkingu og félagsfærni.  Aðrar niðurstöður Ásu og Rannveigar bentu 

til  að leiklist væri gagnleg fyrir nemendur með íslensku sem annað tungumál. Ástæðuna 

fyrir því að málþroski barna breytist og eykst þegar notaðar eru leikrænar aðferðir telja 

þær m.a. vera þær að í leikrænu ferli fari nemendur í hlutverk og setji sig í spor ólíkra 

persóna sem kalli á fjölbreytta málnotkun. Í gegnum leikinn þora nemendur frekar að tjá 

sig á íslensku og auka þannig við orðaforða sinn. Að lokum nefna þær hve athyglisvert 
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hafi verið  að fylgjast með drengjum. Þeir virtust njóta sín þegar aðferðir leiklistar voru 

notaðar, tóku frumkvæðið í hópavinnu, voru útsjónarsamir við að finna lausnir í 

leikferlinu og skemmtu sér konunglega. Fjöldi rannsókna sýnir að drengjum líður verr 

en stúlkum í grunnskóla. Námsárangur er verri hjá drengjum en stúlkum og agabrot og 

hegðunarvandmál eru mun algengari hjá drengjum á öllum skólastigum ( Ingvar 

Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006).  Aðferðir leiklistarinnar virðast henta 

drengjum sérstaklega vel ,eins og fram kemur í vettvangsnótum Ásu og Rannveigar. 

Hreyfiþörf drengjanna virtist fullnægt og þeir nutu þess að flytja, kynna og sýna 

viðfangsefni sitt. Þeir voru oft virkari í hlutverkaleiknum en stelpurnar og tóku frekar af 

skarið og framkvæmdu frekar en að ræða hlutina (Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig 

Þorkelsdóttir, 2010). Loks má nefna niðurstöður í áhugaverðri  skýrslu Ann Bamford,  

eins af fremstu sérfræðingum Evrópu  um skapandi nám. Bamford  var fengin hingað til 

lands árið 2006 af Menntamálaráðuneytinu til þess að gera úttekt á listgreinakennslu í 

landinu. Í niðurstöðum rannsókna  hennar varðandi leiklist kom fram að iðkun leiklistar 

í skólastarfi fækkaði því að nemendur skrópuðu í tímum og fækkaði einnig  tilfellum þar 

sem  nemendur féllu brott úr skóla (Bamford, 2006). 

Af ofanverðum niðurstöðum má  ljóst vera að leiklist getur eflt nám nemenda. Hún getur 

gefið þeim aukið þor að tjá sig, gert þá skilningsríkari og samvinnufúsari, meira 

skapandi. og  almennt ánægðari. Því má ætla að ef forsvarsmenn skóla kappkosti  gera 

leiklist hátt undir höfði í námi barnanna muni það hafa í för með sér jákvæðari 

starfsanda og betri skólabrag. 

 

5. Leiklist í skólum - þróun og staða 

Hér að framan hefur verið fjallað um leiklist í námi og mikilvægi þess í skólastarfi. Hér á 

eftir verður fjallað í fáum orðum um niðurstöður rannsókna sem gerðar hafa verið á 

þróun og stöðu leiklistar í skólum landsins. 

 Kristín Á. Ólafsdóttir hefur kannað þróun og stöðu leikrænnar tjáningar í 

grunnskólum landsins. Árið 2005 birtist eftir hana grein sem ber yfirskriftina „Fræ í 

grýtta jörð – eða framtíðarblómstur, þróun og framtíðarhorfur leikrænnar tjáningar í  

íslenskum grunnskólum.“ Þar segir að sú viðtekna venja hafi skapast að telja upphaf 

íslenskrar leiklistarsögu vera í Skálholtsskóla um miðja 18. öld með hinni svokölluðu 
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Herranótt þar sem skólapiltar léku (Sveinn Einarsson,1991). Síðan þá hafa ótal 

nemendur, bæði strákar og stúlkur í framhaldsskólum og grunnskólum, nýtt sér aðferðir 

leiklistar. Þó leiklist hafi seint fengið formlegan sess í grunnskólum landsins hefur 

leiklistariðkun barna verið stunduð jafnt inni í skólum sem utan þeirra um margra 

áratuga skeið. T.d. hafa iðulega verið leikin leikrit í skólum, á jólaskemmtunum eða við 

önnur tækifæri þegar nemendur gerðu sér dagamun. Í grein Kristínar kemur fram að 

eiginleg kennsla í leiklist sé ekki talin hefjast í skólunum fyrr en á sjöunda áratug síðustu 

aldar. Síðan þá hafi leiklist  verið notuð sem kennsluaðferð í mörgum námsgreinum til að 

auka áhuga og þekkingu nemenda á tilteknum sviðum. Einnig hafi hún verið notuð undir 

formerkjum listgreina og tómstunda- og félagsstarfs, og þá aðallega kennd af 

leikaramenntuðu fólki (Kristín Á. Ólafsdóttir, 2005). 

 Í grein Kristínar kemur fram að staða leikrænnar tjáningar í íslenska skólakerfinu 

sé ekki, og hafi aldrei verið, sterk. Það er ekki fyrr en 1999 sem leikræn tjáning fær 

fastan sess í Aðalnámskrá grunnskóla með  ítarlegri umfjöllun. Þó fær hún ekki fasta 

tíma í viðmiðunarstundaskrá, líkt og tónlist og myndlist, heldur kemur helst inn sem 

valgrein. Fyrst og fremst var litið á hana sem þverfaglega grein (Kristín Á. Ólafsdóttir, 

2005). 

 Í áður nefndri rannsókn þeirra Ásu Helgu Ragnarsdóttur og Rannveigar Bjarkar 

Þorkelsdóttur 2009  var gerð könnun á notkun leiklistar í grunnskólum landsins. Gerð 

var könnun meðal skólastjóra allra grunnskóla landsins um notkun leiklistar í skólum, 

en einungis helmingur skólastjóra svaraði könnuninni. Þeir sem svöruðu sögðu að 56%  

kennara í þeirra skóla noti leiklist sem kennsluaðferð á yngsta stigi, 60% á miðstigi og 

36% töldu það eiga við á unglingastigi. Ekki kom fram hvort allir bekkir á þessum 

aldursstigum fá þessa námsnálgun. Einungis í 33% tilfella var starfandi  kennari sem 

kenndi leiklist sem listgrein (Ása Helga Ragnarsdóttir, Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 

2010). 

 Eftir að þær Kristín, Ása og Rannveig gerðu rannsóknir sínar hafa þær breytingar 

orðið að í Aðalnámskrá grunnskóla 2011 hefur leiklist fengið fastan sess, líkt og myndlist 

og tónlist, sem fullgild kennslugrein (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Það gefur manni 

von um nýja tíma í leiklistarkennslu grunnskólanna. Engu að síður er rétt að vera 

hóflega bjartsýn í þeim efnum, því samkvæmt rannsókn Kristínar hefur vilji 

menntayfirvalda til þess að leikræn tjáning væri nýtt í grunnskólum birst í lögum og 

Aðalnámskrám allar götur frá 1976. Í Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 1999 var t.d. 



26 
 

mælst til þess að allir nemendur fengju leiklistarkennslu, en enn hefur hún ekki náð til 

nærri allra grunnskólanema. Í greininni segir Kristín jafnframt að rannsóknir hafi leitt 

skýrt í ljós að góð áform í Aðalnámskrám dugi skammt ein og sér til að af framkvæmd 

verði. Ef slík áform eigi að verða annað en orðin tóm  verði fólk að átta sig á því að slíkt 

nýbreytnistarf sem innleiðing leiklistarkennslu er  krefst margvíslegra aðgerða sem 

fylgja þarf eftir af fullri einurð. Það nægir ekki að hafa almennan stuðning 

fræðsluyfirvalda, hann verður einnig að koma frá skólastjórnendum, 

kennaramenntunarstofnunum og faghópum. Einnig skiptir stuðningur foreldra miklu 

máli í slíku  breytingaferli. Ég ber engu að síður þá von í brjósti að viðbrögð 

forsvarsmanna skólanna við leiklistarnámskeiði með þátttöku bæði foreldra og barna 

þeirra, sambærilegu við það sem lagt er til grundvallar í rannsókn þessari, verði jákvæð. 

Vonandi verða þau í takti við þann áhuga og þau áform sem sett eru fram í Aðalnámskrá 

grunnskóla um  mikilvægi og ákveðinn sess sem greinin ætti að hafa innan 

grunnskólanna. Þegar upp er staðið má þó reikna með að það sé stuðningur 

skólastjórnenda og hvatning þeirra til foreldranna sem skiptir sköpum um framgang 

þannig námskeiðs og þátttöku á því. Óhætt er að taka undir þá skoðun sem Kristín setur 

fram að samfélagið, bæði foreldrar og forsvarsmenn atvinnulífs, sé orðið meðvitaðra um 

gildi þess að börn fái í námi sínu að þroska með sér sköpunarmáttinn, tjáningargetu og 

félagshæfni  (Kristín Á. Ólafsdóttir, 2007). Leiklist í skólastarfi hefur möguleika á að 

þjóna þessum þáttum og hún getur verið öflugt kennslutæki fyrir aðrar námsgreinar. 

Jafnframt er hún ein af leiðum skólans til þess að hræra hinn listræna streng sem býr í 

brjósti okkar allra og gefur lífinu aukið gildi (Krístín Á. Ólafsdóttir 2009). 

 

6. Samstarf heimila og skóla 

Í skólastarfi í dag er í auknum mæli kallað eftir samstarfi fjölskyldna og skóla á ýmsum 

sviðum (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, 2011:45).  Margar rannsóknir hafa 

sýnt fram á gagnsemi þess að foreldrar og börn vinni saman, eins og komið er inn á 

síðar.  Hér á landi hafa samtökin Heimili og skóli verið starfandi frá árinu 1992 og haft 

það að markmiði sínu að vinna að auknum samskiptum heimila og skóla. Á heimasíðu 

félagsins segir að hlutverk samtakanna sé að efla foreldra í uppeldishlutverki sínu og 

veita þeim stuðning og hvatningu til virkrar þátttöku í skólasamfélaginu. Þar segir einnig 
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að hlutverk þess sé að stuðla að auknum áhuga, ábyrgð og áhrifum foreldra á skóla-, 

uppeldis- og fjölskyldumálum og að byggja upp og treysta samstarf og tengsl heimila og 

skóla svo og foreldra innbyrðis (http://www.heimiliogskoli.is/um-okkur/log-heimilis-

og-skola/). 

 Þar sem leiklistarnámskeiðið sem hér er lagt til grundvallar fjallar um að nýta 

leiklistarkennslu á þann hátt að foreldrar og börn vinni saman í tengslum við námsefni 

og í samvinnu við skólann, þá er ekki úr vegi að líta til hugmynda og rannsókna 

fræðimanna sem  fjalla um mikilvægi samvinnu foreldra og barna  í skólastarfi. Annars 

vegar er þar um að ræða rannsóknir frá John Hopkins háskólanum í Bandaríkjunum og 

hinsvegar rannsóknir sem birtar voru í Elementary school journals. Í báðum rannsóknum 

kemur fram að til að slíkt samstarf verði að veruleika þurfi kennarar og skólayfirvöld að 

hafa frumkvæði og hvetja foreldrana ríkulega til samstarfs.  Áður en litið er nánar á 

fyrrnefndar rannsóknir er þó rétt að minnast á hvað Joyce L. Epstein, félagsfræðingur, 

hefur sagt í umfjöllun sinni um mikilvægi samstarfs  skóla og fjölskyldna. Hún segir að í 

því sambandi sé það nemandinn, líðan hans, þroski og nám sem skipti meginmáli. Þegar 

fjölskyldur og starfsfólk skóla standi saman og sameinist um markmið og leiðir séu meiri 

líkur á að nemandanum farnist vel í skóla og síðar á lífsleiðinni (Epstein, 2001:403). 

Þá leggur hún áherslu á að sníða beri slíkri samvinnu stakk eftir vexti. Laga verði 

samstarfið að nýrri og breyttri þjóðfélagsskipan þar sem báðir foreldrar vinna oft mikið 

utan heimilis.  Sumir hafa því lítinn tíma aflögu til þátttöku, eða eiga af öðrum ástæðum 

erfitt með hana. Í skipulagningu samstarfsins verður að taka mið af ólíkum þörfum 

fjölskyldna (Epstein,  2001:598). 

 John Hopkins háskólinn í Bandaríkjunum er leiðandi á sviði kennsluvísinda í sínu 

heimalandi og hefur unnið víðtækar rannsóknir á því sviði. Á heimasíðu skólans er að 

finna samantekt og niðurstöður úr  nokkrum viðurkenndum rannsóknum. Þar kemur 

fram að  rannsóknir sýni fram á samband milli öflugrar íhlutunar foreldra í námi barna 

og  frammistöðu nemenda. Rannsóknir sýndu fram á jákvæð og óyggjandi tengsl milli 

þátttöku fjölskyldna í skólastarfi og ávinnings fyrir nemandann, þar á meðal betri 

námsárangur. Að viðbættu því  að nemendur sem eiga foreldra sem taka þátt í námi 

þeirra eru líklegri til að ná árangri í skóla, óháð tekjum eða bakgrunni 

fjölskyldna.Samantekt þessi skiptist í nokkra meginflokka. 

 Áhrif þátttöku fjölskyldu og samfélagshóps á námsárangur nemenda. 
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Það að foreldri, fjölskylda og samfélagshópur taki þátt í námi nemenda hefur áhrif á 

frammistöðu nemenda (Hoover‐Dempsey o.fl, 2005). Dæmi: 

 Hærri meðaleinkunn og hærri einkunnir á stöðluðum prófunum eða námsmati. 

 Tekist á við erfiðari námsverkefni. 

 Nemandinn nær fleiri prófum. 

 Betri  skólasókn. 

 Betri hegðun heima og í skólanum. 

 Betri félagsleg færni og aðlögun að skóla. 

 Skipulögð verkefni til að stuðla að þátttöku foreldra og fjölskyldna við heimanám 

eru í beinu sambandi við betri námsárangur. Þátttaka foreldri og fjölskyldu heima 

hefur verndandi áhrif. Því meira sem fjölskyldur styðja við nám barna sinna og 

námsferil , því meiri líkur eru á að börnin standi sig vel í skólanum og haldi áfram 

námi. Fjölskyldur geta haft jákvæð áhrif á nám barna sinna. 

Fjölskyldur óháð menningarsvæðum, menntun, eða tekjum : 

 Hvetja börn sín. 

 Tala við þau um skólann. 

 Hjálpa þeim að stefna að langskólanámi. 

 Halda þeim að námi og heimavinnu. 

Skipulögð verkefni til að tengja skóla, fjölskyldur og samfélagshópa skila góðum árangri;  

 Verkefni þar sem unnið er eftir áætlun þar sem vel er tekið á móti öllum og gert 

ráð fyrir sérþörfum foreldra og samfélagshópa.  

 Verkefni sem á skilvirkan hátt hvetja ólíkar fjölskyldur til þátttöku,viðurkenna, 

virða og takast á við ólíka menningarheima og stéttarskiptingu. 

 Verkefni sem nýta sér hugmyndafræði sem leggur áherslu á samvinnu  í samstarfi 

foreldra, starfsfólks skóla og meðlima samfélagshópa . 

Það að efla þátttöku foreldra og fjölskyldna í gegnum skipulögð verkefni gerir 

gæfumuninn.  

 Þátttaka  foreldra og fjölskyldna í verkefnum hefur áhrif. Frumkvæði kennara í 

samskiptum við foreldra  stendur í beinum tengslum við góðar framfarir 

nemenda jafnt í lestri sem stærðfræði. Aðferðir til að ná til foreldra fela í sér m.a. 
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að hitta foreldrana augliti til auglitis, senda efni heim og vera í sambandi og ræða 

framfarir nemandans. 

 Ef haldin eru námskeið fyrir foreldra til að hjálpa börnum sínum heima fyrir 

skilar það greinilega  betri árangri í lestri og stærðfræði. 

 Skólar sem voru með faglega unna samvinnuáætlun sýndu meiri framfarir í 

samræmdum prófum en þeir sem voru það ekki. 

 

Í ljósi þess sem fram kemur í þessum rannsóknum er ef til vill full ástæða til að ætla að 

samstarf foreldra og  barna þeirra í leiklistarkennslu skili jákvæðum árangri 

(Hoover‐Dempsey o.fl, 2005). 

 Niðurstöður annarar rannsóknar sem var gerð á hópi foreldra sem allir tóku 

umtalsverðan þátt í námi barna sinna birtust í Elementary school journals. Rannsóknin 

snerist um það hvað þurfi að koma til svo foreldrar taki þátt í námi barna sinna. 

Rannsóknarniðurstöður sýndu að margvíslegir þættir höfðu áhrif á að foreldrar tóku 

þátt í námi barna sinna. Í skólunum voru til staðar gefnar fyrirmyndir um hvernig 

foreldrar skyldu standa að þátttökunni og hjá foreldrum var til staðar skilningur á 

áhrifum þess að hjálpa barninu að ná árangri í skóla. Þá hafði það einnig áhrif hversu vel 

boð um þátttöku komust til skila (frá skóla, kennara og nemanda) á heimilið 

(Hoover‐Dempsey, 2005). Eins hafði bakgrunnur foreldranna  áhrif (færni , þekking, tími 

og orka). Þá benti rannsóknin til þess að ef viðbrögð skóla taki tillit til ólíks bakgrunns 

foreldra skili það sér einnig í góðri þátttöku. Niðurstaða rannsóknarinnar leiddi í ljós að 

það hafi mest verið vegna áhrifa eða hvatningar frá skólunum sem foreldrar ákváðu að 

taka þátt. 

 Rétt eins og hvatning eða aðgerðir sem skóli beitir til að auka þátttöku foreldra 

getur virkað hvetjandi, eins getur aðgerðaleysi eða neikvæðar aðgerðir verið mjög 

letjandi fyrir marga foreldra. 

 Þegar gerðar eru ráðstafanir í skólunum til að hvetja foreldra til þátttöku í námi 

barna sinna eflir það foreldrana í að hjálpa börnum sínum að læra. Að sama skapi stuðla 

yfirvöld að betri árangri skólanna í að mennta börnin þegar þau hvetja kennara og 

skólastjóra til að stuðla að þátttöku foreldra í námi barna. Á þennan hátt má auka 

margvíslegt framlag foreldra þegar kemur að menntun og velgengni barna þeirra 

(Hoover‐Dempsey, 2005).  
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 Þessi rannsókn leiðir í ljós hversu mikilvæg hvatning frá skólanum er fyrir 

þátttöku foreldra í námi barna sinna. Þar af leiðandi má ætla að ef farsælt leiklistarstarf 

eigi að vinna með börnum og foreldrum innan skóla verði að koma til góð samvinna við 

kennara þar sem þeir hvetja foreldra til þátttöku á slíku námskeiði. Annar þáttur sem 

rannsóknirnar báðar leiddu í ljós og vert er að hafa í huga við skipulagningu námskeiðs 

er að taka verður tillit til ólíkra þarfa foreldra þegar skipuleggja á samvinnu með þeim. 

Ekki er víst að allir, hvorki foreldrar né börn, hafi löngun eða getu til að taka þátt á 

leiklistarnámskeiði sem þessu. Því þarf að hugsa leiðir til að koma til móts við ólíka hópa 

ef bjóða skal upp á slík námskeið sem heilir bekkir, eða bekkjardeildir, eiga að taka þátt í. 

Til dæmis mætti hugsa sér að flétta myndlist eða tónlist inn í námskeiðið, þar sem unnið 

væri út frá sama þema. Einnig mætti bjóða upp á styttri námskeið. Samkvæmt báðum 

rannsóknum er mikilvægt að líta til þarfa og getu fjölskyldna ef samstarf á að verða 

farsælt og þá getur verið gott að bjóða upp á fjölbreytta valmöguleika.  

 

7. Um mikilvægi leiksins og samstarf 

foreldra og barna í leik  

Á leiklistarnámskeiðinu má segja að leikurinn sé einn af hornsteinum þess sem þar fer 

fram. Leikur sem leikinn er t.d. í leiklistaræfingunum er skyldur þeim leik sem oft má sjá 

hjá börnum, þar sem þau lifa sig inn í leikinn,  gleyma sér við hann og lokatakmark 

leiksins skiptir minnstu máli, ef það er yfirhöfuð til staðar, en mestu máli skiptir að leika 

leikinn hér og nú. Slíkt ástand algleymis er kannski í ætt við það sem í dag er oft talað um 

af fræðimönnum og  Mihaly Cziczentmihaly kallar flæði. Það verður til þegar 

einstaklingurinn er einbeittur í verki og gleymir stað og stund. Það skiptir þá ekki lengur 

máli hver maður er í raun né hvar maður er staddur, allar athafnir, hreyfingar og 

hugsanir þjóna verkefninu. Þó upplifunin sé sú að athafnirnar séu áreynslulausar er 

einbeitingin algjör. Þetta jafnvægi verður til þegar þær áskoranir sem tekist er á við hæfa 

einstaklingnum, eru hvorki of léttar né þungar. Slíkar áskoranir kalla fram hárbeitta 

einbeitingu á viðfangsefnið (Cziczentmihaly, 1997). 

 Viola Spolin þekkti þetta flæði og vissi hversu mikilvægt og eftirsóknarvert það er  

fyrir nemandann. Hún vissi einnig að í slíku flæði er hann kominn í samband við 

sköpunarkraft sinn og innsæi og að leiðin inn í þetta  flæði gæti verið í gegnum það að 
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leika leiki, því leikir örva hvað best hugmyndaflug og sköpunargáfu. Þess vegna hannaði 

Spolin leiklistaræfingar sínar upp úr leikjum sem hún lærði af lærimóður sinni Nevu 

Boyd (1876-1963). Neva Boyd lýsir upplifun af  leik: í sinni tærustu og bestu mynd ekki 

ósviðað og Cziczentmihaly lýsir sínu eftirsótta „flæði ástandi“. Boyd lýsir leiknum sem 

ánægjulegri upplifun. Þar kemst þátttakandinn inn í annan heim sem er sköpunarverk 

leiksins sjálfs, ekki þarf að taka tillit til hefðbundinnar hegðunar en tilveran lýtur þó 

sínum eigin félagslegu lögmálum. Þegar allt kemur til alls er leikurinn ekki bara 

skemmtun eða flótti frá raunveruleikanum, segir Boyd.  Þau félagslegu gildi sem þar er 

að finna eru ólík allri annarri  hegðun þar eð leikurinn lýtur sínum eigin reglum sem 

kalla fram það besta í hegðun og tjáningu þátttakenda. Leikurinn krefst hugsunar, 

ímyndunarafls, fegurðarskyns, næmni, frumkvæðis, frumleika og virkni. Mikilvægt er að 

viðurkenningin felist í leiknum sjálfum, en óþarfa viðurkenning getur orðið til þess að 

ræna þá sem leika hinu sanna gildi leiksins, sem Boyd telur vera sjálfsmeðvitund 

(self‑realization) (Boyd, sótt af http://www.scribd.com/doc/102471756/The-Theory-

of-Play-Neva-L-Boyd).  

 Viðfangsefni leikjanna þurfa að vera verðug og uppbygging þeirra að tryggja 

stöðugan áhuga þátttakenda. Það þurfa því að vera leikir þar sem allir eru virkir allan 

tímann, en t.d. ekki leikir þar sem þátttakendur falla úr leik einn af öðrum.  

 Spolin byggði einmitt leiklistaræfingar sínar á slíkum leikjum. Hún hafði komist 

að hversu mikilvægt fyrrnefnt flæðiástand var fyrir nemendur. Því þróaði hún  æfingar 

sérstaklega til að beina þeim í þetta ástand og tekur fram að hún grundvalli 

leiklistaræfingarnar á leikjum barna.   

 Sálfræðilega er stigs-  en ekki eðlismunur á því að leika í leik og leik í leikrænni 

tjáningu. Sá hæfileiki að geta skapað ímyndaðar aðstæður og leikið í þeim hlutverk er 

stórkostleg upplifun, einskonar frí frá hinu venjubundna sjálfi og daglegum venjum 

hversdagsins. Þetta sálræna frelsi skapar aðstæður þar sem streita og átök hverfa og ný 

tækifæri verða til við það að þurfa í leiknum umhugsunarlaust að bregðast við kröfum 

kringumstæðna (Spolin, 1963). 

 Leiklistarnámskeið með þátttöku barna og foreldra getur gefið ferskan blæ inn í 

vanabundin samskiptamynstur þátttakenda. Þar geta þeir tjáð sig eftir nýjum leiðum í 

gegnum hinar ýmsu leiklistaræfingar og túlkað persónur og aðstæður, sem eru ef til vill 

langt frá því sem þeir eru að upplifa dags daglega. Á námskeiðinu er hægt að taka fyrir 

verðug og krefjandi viðfangsefni þar sem velt er upp siðferðislegum spurningum og 

http://www.scribd.com/doc/102471756/The-Theory-of-Play-Neva-L-Boyd
http://www.scribd.com/doc/102471756/The-Theory-of-Play-Neva-L-Boyd
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komið af stað umræðu sem gæti haft bætandi áhrif á viðhorf og samskipti þátttakenda. 

Rannsóknir hafa sýnt að þar sem kennarar nota leiklist í skólum bætir það samskipti 

kennaranna og barnanna. Leikræna vinnan krefst samvinnu sem leiðir til þess að þau 

taka hvert annað í ríkara mæli í sátt, fá meiri skilning á styrkleikum hvers annars og 

kennarar taka meira tillit til þarfa nemenda (Dickinson & Neelands, 2006:158-160). 

Það má leiða að því líkur að leiklistarsamvinna foreldra og barna hafi einnig þessi  

jákvæð áhrif.  Í gegnum leiklistarvinnuna sjá börn og foreldrar nýjar hliðar hvert á öðru. 

Þau þurfa í leik að bregða sér í ólík hlutverk,  prófa sig áfram og gera tilraunir og sjá oft 

hliðar á hvert öðru sem þau  sjaldnast verða vitni að í hinu „raunverulega“ lífi (Bowell & 

Heap, 2001). Þegar nemendur í leiklist lifa sig inn í sálarlíf og aðstæður leikpersóna er 

alltaf  til staðar ákveðin fjarlægð milli leikarans og persónunnar. Sú fjarlægð gefur 

leikurunum, í þessu tilfelli foreldrum og börnum, öryggi  til að ræða sín á milli og við 

aðra í hópnum um ýmsar hliðar  á persónunum og kringumstæðum þeirra. Það geta 

verið viðkvæm mál sem þau myndu ekki ræða sín á milli undir öðrum kringumstæðum 

(Booth & Barton, 2000:19). Þegar foreldrar og börn tjá sig opinskátt um ýmis mál sem 

eru til umræðu á leiklistarnámskeiði heyra þau og kynnast skoðunum og viðhorfum 

hvers annars, sem þau  hefðu ef til vill að öðrum kosti ekki gert. Foreldrar geta t.d. leikið 

valdalitla eða áhrifalitla persónu á móti barni sínu sem leikur valdameiri persónu. Þarna 

hefur hefðbundnum hlutverkum foreldris og barns verið víxlað og þátttakendur upplifa 

samskiptin á nýjan hátt og sjá hvort annað í nýju og óvæntu ljósi (Ackroyd, 2000).  

Þá fá foreldrar einnig tækifæri til að kynnast öðrum foreldrum barna í bekknum eða 

árgangnum á nýjan hátt við þessar aðstæður. Þar sem leiklistin opnar á samskipti verður 

fólk opnara og frjálslegra í fasi jafnt á leiksviðinu sem utan þess. Það sama gildir um 

börnin sem þarna fá að kynnast nýjum hliðum á samnemendum sínum, auk þess sem 

það verður ný upplifun fyrir þau að taka þátt í námskeiði með foreldrum vina sinna, sem 

þau sjá þá jafnframt í öðru hlutverki en hinu hefðbundna sem þau hafa kynnst til þessa. 

Öðru fremur er hér á ferðinni skapandi vinna þar sem reynir á samvinnueiginleika hvers 

og eins í hópastarfi. Á námskeiðinu þurfa allir að vera skapandi í að finna lausnir á 

ýmsum vandamálum er við koma leiklistarvinnunni og reiðubúnir að taka vel í 

hugmyndir annarra. 

 Um leið og þátttakendur fá í leiklistinni útrás fyrir tilfinningar, hugsanir og 

drauma, sem þeir miðla sín á milli, kynnast þeir oft nýjum hliðum á hver á  öðrum.  
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Ef litið er til vinnuferlisins á námskeiðinu þá er farið í gegnum nokkra grunnþætti.  Hér á 

eftir mun ég fara í gegnum nokkur grunnatriði sem litið er til í vinnuferlinu á 

námskeiðinu. Má þar nefna ákveðin stig sem Anna-Lena Østern, prófessor í listkennslu 

telur nauðsynlegt að séu til staðar í skapandi kennslu svo árangur náist við að kveikja 

áhuga nemendanna á efninu. Þar ber fyrst að nefna að tekið sé fyrir verðugt viðfangsefni, 

en eins og fram hefur komið er sagan ‚Litli ljóti andarunginn‘ viðfangsefni námskeiðsins. 

Þar sem sagan fjallar um atriði sem segja má að séu sammannleg má búast við að 

þátttakendur eigi auðvelt með að tengja sig við hana. Þá fjallar Østern um mikilvægi þess 

að deila persónulegri reynslu, en í  samræðum á námskeiðinu greina þátttakendur frá 

reynslu sinni af efninu. Þannig  velta þeir upp lausnum á því vandamáli sem sagan fjallar 

um. Þá skiptir máli, að mati Østern, að fyrir hendi sé staðgóð þekking á 

umfjöllunarefninu. Sem leiðbeinandi Möguleikhússins hef ég reynslu af sögum H.C. 

Andersens og vinnu með þær. Ég hef velt mikið fyrir mér sögunni um litla ljóta 

andarungann hún höfðar til mín bæði á tilfinningalegu plani og sem listrænt verk. 

Þessari sýn minni á verkið reyni ég svo að miðla til þátttakenda um leið og fjallað er um 

efni og boðskap sögunnar. Østern ræðir einnig um vægi þess að nýta ljóðræna þætti í 

kennslunni, en ljóðræni þátturinn sem fólgin er í ævintýri H.C. Andersen hjálpar 

þátttakendum að fjalla um sársauka og einelti. Þegar sagan er svo sett í listrænt form í 

leikrænni tjáningu, má búast við að upplifun og tilfinning þátttakenda verði enn sterkari 

(Østern,2013). 

 Ef þessir þættir sem Östern nefnir eru hafðir til hliðsjónar við leiklistarkennslu 

ætti því að geta myndast  skapandi jarðvegur fyrir  vinnu þátttakenda:  

Í öruggu andrúmslofti leiklistarnámskeiðsins gefst tækifæri til að skoða 

ýmsar gjörðir og afleiðingar þeirra. Þar er hægt að ræða málin, upplifa hluti 

og gera tilraunir í leik á mjög raunverulegan hátt, en vera þó laus við þær 

hættur, vandræði og erfiðleika sem slík tilraunastarfsemi hefur í för með sér í 

hinum „raunverulega“ heimi. (Buchanan, 1985) 

Foreldrar og börn kynnast mörgum þáttum leiklistarinnar. Þeir læra tækni leikarans í 

gegnum æfingarnar (Spolin, 1963).  Þeir læra að vinna leikrit út frá handriti eða sögu,  

skoða hvað  hentar vel í sviðsetningu leikara og taka afstöðu til listrænnar útfærslu 

þegar leikþættir eru æfðir. Á þann hátt kynnast þátttakendur mörgum þáttum 

listgreinarinnar (Hornbrook, 1998:9).    
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 Síðast en ekki síst fá foreldrar og börn tækifæri til að tjá sig á skapandi hátt þar 

sem krafa verður um að báðir hóparnir taki vinnuna alvarlega og láti reyna á 

leikhæfileika sína til hins ítrasta.  Vinnan ætti því að vera krefjandi fyrir báða aðila, en 

einnig afskaplega gefandi þar sem foreldrar fara úr vanabundnum hlutverkum 

hversdagsins og gefa sig leiknum á vald með börnum sínum. Þeir hlæja fíflast og 

skemmta sér saman þar sem hvorugt þeirra er stjórnandi heldur leika þau leikinn saman 

undir stjórn kennara.  

 

8. Leiklistarsamvinna foreldra og barna í 

Danmörku 

Þrátt fyrir mikla leit við undirbúning þessa verkefnis hafðist aðeins uppi á einum hópi í 

Danmörku sem leggur stund á leiklistarstarf með þátttöku barna og foreldra þeirra. 

Leikhópurinn Syvstjernen í Danmörku hefur sett upp leiksýningar með þátttöku 

nemenda og foreldra þeirra síðastliðin 23 ár.  Að sögn forsvarsmanns hópsins, Tue 

Bertelsen, er þetta eini aðilinn í Danmörku sem vinnur að leiklist með foreldrum og 

börnum á þennan hátt. Í tölvubréfi frá Tue Bertelsen skrifar hann um þróun 

starfseminnar og tilurð leikhópsins:  

 

Starfsemin spratt upp úr verkefni sem kallaðist  „komdu með foreldra þína í 

skólann“.  Þetta var eitt af mörgum verkefnum Syvstjerneskólans árið 1992 

sem ætlað var að styrkja tengsl milli nemenda, foreldra og skóla. Í þeim 

tilgangi réð skólinn Peter Nørager-Nielsen sem gestakennara til að gera 

tilraun í samstarfi við, Lone Birkmose Johansen og setja á svið leikritið 

Eventyrstykket með þátttöku nemenda og foreldra þeirra. Verkið var sett upp 

með 25 þátttakendum (...). Margir foreldrar, bæði meðal þeirra sem tóku þátt 

og áhorfenda að lokasýningunni, höfðu hug á að vera með á næsta ári. Árið 

1993 var verkefnið því endurtekið með 55 þátttakendum. Nemendur og 

foreldrar tóku þátt í sýningunni Hvor ER den forbandede Lykke?  sem Peter 

Nørager-Nielsen skrifaði sérstaklega fyrir hópinn. Á haustmánuðum 1993, 

skrifuðu tíu foreldrar og Peter Nørager-Nielsen saman leikritið Tyrkisk peber 

og lamperøg sem sýnt var 1994 með 80 þátttakendum. Síðan þá hafa Peter 
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Nørager-Nielsen og hópur foreldra skrifað nýtt leikrit á hverju hausti sem 

síðan hefur verið fært á fjalirnar.  Fjöldi þátttakenda hefur verið mismikill  í 

gegnum árin, flestir voru þeir 151 árið 2002. Árið 2013 fór Lone Birkmose 

Johansen, sem verið hafði aðalfrumkvöðull verkefnisins fyrir hönd 

Syvstjerneskólans á eftirlaun. Þar sem áhugi á þátttöku hafði þá dvínað frá 

því sem var í upphafi virtist verkefnið ætla að líða undir lok. Peter Nørager- 

Nielsen og félagar ákváðu þá að stofna sjálfstæðan leikhóp sem einbeitti sér 

að uppsetningu leiksýningar með þátttöku nemenda úr öllum skólunum í 

hverfinu og foreldrum þeirra. Haustið 2013 tókst þeim að fá 89 þátttakendur 

frá 7 af 10 skólum í hverfinu (47 nemendur og 42 foreldra). Allir sem áhuga 

hafa á þátttöku eru velkomnir. Það eru engar áheyrnarprufur. Börn og 

foreldrar taka saman þátt í sköpun á fullbúinni leiksýningu, þar sem 

þátttakendur gera sjálfir handrit, lög, búninga, leiktjöld, lýsingu  hljóð o.fl. 

Allir, óháð aðstæðum, fá tækifæri til að vinna á þeim sviðum sem þeir hafa 

mestan áhuga á og allir, jafnt börn sem fullorðnir, fá  tækifæri til að leika og 

syngja í leikritinu (Tue Bertelsen, 2014). 

Á heimasíðu leikhópsins Syvstjernen segir: 

Markmið verkefnisins er : 

• Að búa til virkt samstarf nemenda og foreldra, samstarf sem er þvert á 

bekkjardeildir og skóla. 

• Að efla tengsl milli fjölskyldna, barna og fullorðinna og stuðla þannig að 

lifandi skólaanda í hverfinu. 

• Að skapa öllum þátttakendum tækifæri til persónulegs þroska. 

Á heimasíðunni er að finna ummæli nokkurra þátttakenda í starfi Syvstejernen. 

Leikhúsbarn segir: „Krakkarnir fara fljótt fram úr þeim fullorðnu. Við erum miklu fljótari 

að læra texann okkar og lögin“. Móðir sem hefur verið þátttakandi í fleiri ár segir:  „Það 

er sérstaklega gaman að hitta einhvern úti í búð sem maður hefur verið að leika með í 

leikriti“.  

 Þar sem Syvstjernehópurinn hefur haldið úti starfsemi sinni samfleytt í 22 ár 

mætti ætla að  grundvöllur væri fyrir að hleypa af stokkunum slíku námskeiði hérlendis. 

Ávinningurinn af  námskeiði eins og Syvstjernehópsins liggur fyrst og fremst í því að 

auðga samskipti foreldra og barna í gegnum leiklist,  þar sem jafnvel heilu fjölskyldurnar 
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geta tekið þátt. Einnig má vænta þess að slík starfsemi lífgi upp á hverfisbraginn, þar eð 

þátttakendur eru nemendur og foreldrar þeirra  úr nokkrum skólum í hverfinu. Ef við 

tökum námskeið það sem liggur til grundvallar verkefni mínu til samanburðar þá miðar 

það einnig að því að bæta samskipti foreldra og barna. Þar er lögð áhersla á að styrkja 

samvinnu barna innan bekkjadelda og foreldra þeirra.  Þá er unnið með námsefni 

skólans sem  getur stuðlað að bættum námsárangri. Ljóst er að báðar gerðirnar af 

námskeiðum hafa sína kosti, þó vissulega séu þeir ekki þeir sömu. Það má því ætla að 

hægt sé að setja saman ýmsar tegundir námskeiða með aðkomu foreldra og barna, hvert 

með sínu sniði. 

9. Tengsl námskeiðsins við Aðalnámskrá 

grunnskóla  

9.1. Grunnþættir menntunar 

Í Aðalnámskrá grunnskóla má lesa um þá sex grunnþætti menntunar sem ætlað er að 

vera eins og rauður þráður í gegnum allt skólastarf og er ætlað að fléttast saman við 

starfshætti, inntak og umhverfi náms á öllum skólastigum. Þessir grunnþættir eru læsi, 

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

(Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, 2011: 7). Allir þættirnir tengjast innbyrðis og 

eru háðir hver öðrum (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, 2011: 17). Hér á eftir er 

leitast við að lýsa hvernig vinnan á námskeiðinu með söguna ‚Litla ljóta andarungann‘ 

tengist inn á nokkra grunnþætti menntunar. 

 Þar eð sköpunarþáttur er sá grunnþáttur sem  veigamestur er í leiklist verður 

honum veitt sérstök athygli áður en fjallað er um leiklistarnámskeiðið með tilliti til  

nokkurra grunnþátta. Sköpunarþátturinn er sá þáttur sem nær til allra annarra 

grunnþátta (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, 2011: 18). Sköpun er einnig sá 

þáttur sem öðru fremur einkennir allar  listgreinar, þar með talið leiklist. 

 Í Aðalnámskrá grunnskóla er talað um sjálfssköpun í námi. Það er þannig útskýrt 

að þegar nám eigi sér stað vinni einstaklingurinn  með áreiti, tengi það fyrri þekkingu og 

skapi nýja. Þannig sé menntun í rauninni sjálfssköpun, leið upplýsts einstaklings til að 

verða ,,meira í dag en í gær“ (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, 2011: 24). Í  

Aðalnámskrá grunnskóla er því jafnframt lýst hvernig sköpunarþátturinn fléttast  saman 

við aðra grunnþætti eins og lýðræði, læsi og sjálfbærni. Þar segir  að gagnrýnin hugsun 



37 
 

sé  lykilþáttur bæði í sköpun og læsi, en gagnrýnin hugsun hafi einnig veigamikið 

hlutverk í lýðræði (Aðalnámskrá, grunnskóla, almennur hluti, 2011:34). Um tengingu 

sköpunar við sjálfbærni segir ennfremur að þó vinnubrögð sköpunar einkennist oft af 

sköpunargleði, frumkvæði og frumleika, sé ekki eingöngu um eitthvað nýtt og frumlegt 

að ræða þegar sköpun er annars vegar heldur einnig hagnýtingu þess sem fyrir er. 

Sköpun snýst oft um lausnir viðfangsefna og leit að nýjum möguleikum. Þetta fléttast því 

vel saman við menntun til sjálfbærni og auk þess við  læsi í víðum skilningi 

(Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, 2011:24) 

 Tengsl sköpunar og leiks eru ótvíræð því leikurinn vekur ímyndunaraflið sem er 

mikilvægt í allri sköpun (Eisner, 2002:4-5), hann opnar einnig „ víddir þar sem 

sköpunargleði fær að dafna, þar finna þátttakendur hæfileikum sínum farveg og fá að 

njóta sín sem einstaklingar og sem hluti af heild“ (Aðalnámskrá, grunnskóla, almennur 

hluti, 2011:24).  Á leiklistarnámskeiði því sem hér er lagt til grundvallar er margt sem 

fellur undir hugmyndir í Aðalnámskrá grunnskóla um þátt sköpunar (Aðalnámskrá, 

grunnskóla, almennur hluti, 2011:24). Á námskeiðinu er viðfangsefnið sagan ‚Litli ljóti 

andarunginn‘ og boðskapur hennar. Í gegnum umræður um söguna og æfingar  sem á 

einn eða annan hátt tengjast efni hennar,  uppgötva þátttakendur stöðugt nýjar hliðar á 

efni sögunnar og persónum hennar, þeir leika sér með ýmsa möguleika í útfærslu og 

túlkun hennar. Leitast er við á námskeiðinu að leggja fyrir þátttakendur verðugar 

áskoranir með umræðum,  æfingum og spunum ( sem henta bæði fyrir börnin og þá 

fullorðnu og eru hæfilega ögrandi). Þannig er stuðlað að forvitni spennu og leit.  

Þátttakendur búa til leikrænt ferli sem er miðlað til áhorfenda í lok námskeiðsins. 

Þátttakendur nota reynslu sína og þekkingu til að skapa leikferli í samvinnu við aðra, en 

einnig nota þeir sjálfa sig og sína reynslu til að skapa leikpersónur. Þegar þeir túlka  

persónur sínar  á sviði og í samleik með öðrum hefur skapast eitthvað nýtt, sem á þó 

rætur sínar að rekja í efni sögunnar. Ekki er lögð megináhersla á afrakstur, sýningu í lok 

námskeiðs þó vissulega sé sýnishorn af vinnunni sýnt í lokin, en glíman við 

viðfangsefnið, sem er sagan og úrvinnsla hennar, er umbun sköpunarinnar í sjálfu sér.  

Læsi hefur  verið tengt við þá kunnáttu og færni sem fólk þarfnast til þess að 

geta fært hugsun sína í letur (ritað) og skilið prentaðan texta (lesið). 

(Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, 2011:18) 
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Grunnþættirnir snúast um læsi á samfélag, menningu, umhverfi og náttúru 

þannig að börn og ungmenni læri að byggja sig upp andlega og líkamlega, að 

bjarga sér í samfélaginu og vinna með öðrum. (Aðalnámskrá grunnskóla, 

almennur hluti, 2011:16) 

Ætlast er til að þátttakendur lesi heima söguna ‚Litli ljóti andarunginn‘ eftir H.C 

Andersen. Þegar sagan er túlkuð og spáð í þýðingu orða eða orðasambanda reynir á 

notkun tungumálsins,  en sú þýðing sem unnið er með er með nokkuð fornfálegu málfari 

og þar er að finna ýmis orð sem sjaldan heyrast í daglegu máli. Hér skapast því kjörið 

tilefni til að taka þessi gömlu orð upp og velta þeim örlítið fyrir sér.  

 Á námskeiðinu reynir ekki síður á læsið í víðum skilningi þar sem túlkun á 

sögunni byggir á að þátttakendur gætu sett sig í spor persóna og áttað sig á 

kringumstæðum þeirra. Í hópvinnu reynir líka á læsi á  hegðun og líðan annarra í 

samskiptum og samvinnu, en einnig getur komið sér vel að vera læs á náttúruna, t.d. 

dýrategundir þar sem sagan fjallar um dýr.   

Mannréttindi allra verða ekki tryggð nema stuðlað sé að heilbrigði og velferð hvers 

og eins og baráttu gegn mismunun og hvers konar ofbeldi, þar með töldu einelti. 

(Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, 2011:17) 

 

Heilbrigði byggist á andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan. Það ræðst af flóknu 

samspili einstaklings, aðstæðna og umhverfis. (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur 

hluti, 2011:23) 

Í tengslum við sögu og örlög litla ljóta andarungans er fjallað um einelti og hvernig það 

sé að vera skilinn útundan. Í því sambandi er rætt  um tilfinningar eins og höfnun og 

sorg. Einnig er rætt um hversu mikilvæg vinátta og viðurkenning er fyrir okkur öll. Að 

lokum er rætt um sjálfsmynd einstaklinga og hversu mikilvægt sé að standa með og vera 

trúr sjálfum sér.  

 

Í lýðræði taka einstaklingar afstöðu til siðferðilegra álitamála og virkan þátt í 

mótun samfélagsins. Í lýðræðisríki þurfa borgararnir að búa við mannréttindi 

og ráða öllum meiriháttar málum sínum sameiginlega. (Aðalnámskrá 

grunnskóla, almennur hluti, 2011:21) 
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Virðing fyrir manngildi og heilbrigði barna og ungmenna felur bæði í sér 

virðingu fyrir mannréttindum þeirra og viðurkenningu á hæfileikum þeirra 

og þroskamöguleikum. Viðhorf, gildismat og siðferði eru ríkir þættir í 

lýðræðismenntun. (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, 2011:21) 

 

Mikið er unnið í hópum á námskeiðinu þar sem hvatt er til þess  að hugmyndir og raddir 

sem flestra fái að njóta sín. Einnig er fjallað um  grundvallaratriði lýðræðis í 

hópumræðum, en þar má nefna virðingu fyrir mannréttindum og hversu mikilvægt er að 

viðurkenna og virða hæfileika og þroskamöguleika hvers einstaklings. Þessi umræða 

tengist andarunganum í sögu H.C. Andersen sem ekki nær að blómstra fyrr en í sögulok 

þegar langanir og hæfileikar hans til að synda eru uppfylltar og hann hlýtur 

viðurkenningu meðal svananna.  

 

9.2. Hæfniviðmið og lykilhæfni  

Í Aðlanámskrá grunnskóla eru gefin upp hæfiniviðmið í leiklist fyrir nemendur sem lokið 

hafa 4. bekk grunnskóla. Nemendur á því námskeiði sem  efnt var til í tengslum við þessa 

rannsókn eru í 5. bekk grunnskólans en ljóst er að þeir hafa ekki fengið mikla kennslu í 

leiklist í skólanum til þessa. Því má ganga út frá því að þeir hafi ekki enn náð þeim 

hæfniviðmiðum sem þar er um rætt og ber að hafa það í huga við allan undirbúning og 

framkvæmd námskeiðsins. Ef til vill er því  rétt að hafa hæfniviðmið Aðalnámsskrár í 

leiklist við lok 4. bekkjar til viðmiðunar sem hæfniviðmið námskeiðsins og er þar fyrst 

og fremst stuðst við fyrstu sjö þætti hæfniviðmiða sem þar er lýst (Aðalnámskrá 

grunnskóla, greinasvið, 2013:145-146). Einnig er litið til  viðeigandi þátta lykilhæfni sem 

koma fram í  Aðalnámskrá grunnskóla við undirbúning og skipulagningu. Ber þar 

einkum að nefna þættina tjáningu og miðlun, skapandi og gagnrýna hugsun og sjálfstæði 

og samvinnu (Aðalnámskrá grunnskóla, greinasvið, 2013:87-89). 

Helstu hæfniviðmið sem áætlað er að nemendur hafi náð að námskeiði loknu 

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, greinasvið, 2013:145) 
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Að námskeiði loknu á nemandi að hafa á valdi sínu margvíslegar æfingar er lúta að 

aðferðum leiklistar, þar með talið æfingar er snúa að tækni leikarans. Í umræðu í 

tengslum við umfjöllunarefni námskeiðsins, söguna ‚Litli ljóti andarunginn‘ og eineltið 

sem þar kemur fram, hefur nemandinn öðlast dýpri skilning á sjálfum sér, mannlegu eðli 

og samfélaginu. Í því sambandi hefur hann öðlast hæfni í að ræða í hópi og skoða það 

hvernig fólk sem er frábrugðið að einhverju leyti geti lent í einelti, útlendingar í okkar 

samfélagi sem hafa aðra siði en við eða skilja illa íslensku geta mætt fordómum og einelti 

og einnig getur fólk sem á einhvern hátt er frábrugðið öðrum í útliti, svo sem vegna 

fötlunar eða litarháttar, mætt fordómum. 

 Í leiklistarvinnu námskeiðsins öðlast nemendur færni í að setja sig í spor annarra  

með margvíslegum æfingum og spunum. Ekki er unnið beint með skrifaðan texta heldur 

fá nemendur tækifæri til að tjá sig á persónulegan hátt og nota til þess eigið málfæri. 

Þannig auka þeir hæfni sína til að miðla hugmyndum sínum og tilfinningum. Allt fer 

þetta fram í gegnum leik og sköpun þar sem þátttakendur þjálfa samvinnu, samskipti, 

tungumál, tjáningu, gagnrýna hugsun, líkams- og raddbeitingu.  

 Í vinnu á námskeiðinu þjálfa nemendur hæfni í að sýna viðeigandi hegðun sem 

áhorfendur leiklistarviðburða þegar þeir fylgjast með flutningi annarra þátttakenda á 

leikþáttum. Þátttakendur læra að sýna afrakstur vinnu sinnar í lok námskeiðs. Þó 

sköpunarferlið sé ekki síður mikilvægt en afurðin í leiklist er mikilvægt að hampa 

afrakstri vinnunnar með einhvers konar lokaafurð Árangur nemenda er ekki settur fram 

í mælanlegum tölum eða framistaða þeirra metin að öðru leyti en því sem kemur fram í 

umsögnum kennara jafnóðum á námskeiðinu. Þess vegna eru sýningar nauðsynlegar, því 

þær gefa hópnum tækifæri að fagna árangrinum og ánægju sinni með með vel unnið 

starf með aðstandendum sínum. Það eykur um leið sjálfstraust nemenda og hópsins alls. 

Einnig er áform flestra sem fást við list að miðla  miðla sköpun sinni til annarra öðrum af 

sköpun sinni (Dickinson & Neelands, 2006:47). Á námskeiðinu fá nemendur og foreldrar 

þeirra mikilvæga reynslu í að vinna saman og í lokin leggjast allir á eitt við undirbúning 

lokasýningar sem  aðstandendum er boðið að koma og sjá. Slík vinna styrkir stoðir 

jafnréttis og lýðræðis auk þess sem vinnan hefur jákvæð áhrif á samkennd nemenda og 

skólaandann og gefa tækifæri til samstarfs heimilis og skóla. 
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10. Leiklistarnámskeið 

10.1. Um val á sögu  

10.1.1. Mikilvægi sögunnar 

Um söguna og mikilvægi hennar hafa þeir David Booth og Bob Barton mikið fjallað. Þeir 

hafa bent á hversu þroskandi lestur góðrar sögu getur verið fyrir vitsmuna- og 

tilfinningalíf barna. Þeir Booth og Barton hafa jafnframt kynnt þær margvíslegu 

kennsluaðferðir sem beita má í tengslum við sögu, s.s.  umræður, endursögn, leiklist, 

söguleik, eigin sagnaritun, lestur á sambærilegum sögum, sjónlist og samband sögu og 

rithöfundar (Booth & Barton, 2000:59-60). 

 Booth og Barton segja einnig að þegar börn heyri sögur gefi það þeim færi á að 

ræða frjálslega um ýmislegt í tengslum við söguna. Orðin „einu sinni var“, sem  gjarnan 

eru upphafsorð í mörgum sögum og ævintýrum, gefa til kynna fjarlægð sem  veitir 

börnum öryggi til að tjá sig frjálslega um ýmislegt í tengslum við söguna sem þau hefðu 

ekki  tjáð sig um ella (Booth & Barton, 2000:19). 

 Ef börn eiga að draga verulegan lærdóm af sögu þurfa þau að fá tækifæri til að tjá 

sig um þær tilfinningar og spurningar sem kunna að hafa vaknað hjá þeim við lestur 

hennar. Þar getur kennari gegnt mikilvægu hlutverki. Hann getur spurt börnin 

spurninga og fengið þau til að velta fyrir sér atburðarás sögunnar. Hann getur varpað 

fram ýmsum siðferðislegum spurningum tengdum efni sögunnar, t.d. um réttlæti, 

ranglæti, vináttu eða óvild. Hann getur einnig hvatt börnin til að velta fyrir sér 

sögupersónum og ýmsum vandamálum sem þær standa frammi fyrir í framrás sögunnar 

(Winston, 2000). 

10.1.2. Hvernig velur maður sögu?  

Booth og Barton nefna leiðir sem stuðla að góðum umræðum um söguna. Eftirfarandi 

eru nokkur þeirra atriða sem ég taldi sérstaklega mikilvæg að hafa í huga í vinnunni með 

söguna á námskeiðinu: 

A) Veljið góða sögu 

Kennari velur sögu sem börnin geta þekkt sjálf sig í. Ef þau geta t.d. samsamað sig 

einhverri persónu í sögunni og sett sig í hennar spor auðveldar það þeim að ræða um 

söguna eftir á (Stinson, 2012:79). Í ljósi þessa er sagan ‚Litli ljóti andarunginn‘ einkar vel 
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til þess fallin að vera grunnur að vinnu með börnum. Aðalpersónan, ljóti andarunginn, er 

á barnsaldri megnið af sögunni og því upplifa lesendur þann vanda sem hann tekst á við 

með augum barnsins. Með þeim hætti eiga börnin auðveldara með að setja sig inn í 

umfjöllunarefnið og tileinka sér þann boðskap sem sagan hefur fram að færa. Líklega 

þekkja einnig flest börn þá tilfinningu að upplifa sig útundan í hópi og jafnframt hvað 

það er gott að vera viðurkenndur og tekið af hópnum á sama hátt og andarunginn mátti 

reyna. 

 

B) Takið tíma frá til að ræða um söguna  

Kennari gefur börnunum góðan tíma til þess að tjá sig um upplifun sína af bókinni. 

Þannig gefst svigrúm fyrir marga nemendur að segja skoðanir sínar og  nemendur læra 

að engir tveir einstaklingar upplifa sömu söguna nákvæmlega eins. Það sem einum þótti 

merkilegt eða áhrifaríkt þarf ekki að hafa snert á sama hátt við öðrum (Booth & Barton 

2000:65-67). 

 

C) Leyfið umræðunum að fara út fyrir efnið  

Sögur sem börn segja í tengslum við lestur eru oft ekki tengdar viðfangsefninu. 

Kennurum er ráðlagt að leyfa nemendum að fara út fyrir efnið. Með því fæst oft innsýn í 

líf barnanna, viðhorf þeirra og tilfinningar. Nemendur eiga það til að gleyma sér í 

frásagnargleðinni og tjá sig þá stundum um atriði sem mikilvægt er að þeir komi á 

framfæri (Booth & Barton 2000:65-67). Ég vildi hafa nægjanlegt svigrúm á námskeiðinu 

til að ræða söguna. Því setti ég þrisvar inn æfingar þar sem farið var yfir efni sögunnar 

og það rætt. Það er einmitt reynsla mín að í slíkum umræðum gefist oft dýrmætt 

tækifæri til að kynnast og tengjast nemendunum. Ef umræður verða innihaldsríkar og 

líflegar fara nemendur oft á flug í tjáningu og fara þá gjarnan út fyrir efnið þar sem þeir 

segja  frá sjálfum sér í tengslum við efni sögunnar eða ræða ólík sjónarhorn sögunnar. 

 

D) Spyrjið spurninga  

Gott er að spyrja spurninga út frá boðskap sögunnar eða öðrum mikilvægum atriðum í 

henni. Slíkar spurningar geta leitt til þess að nemendur skoði enn betur sín eigin viðhorf 

og gildi. Með spurningum hjálpar kennarinn nemendum að tengjast viðfangsefninu. 

Hann áttar sig á því hvað þeir eru að hugsa, hvernig þeir muni bregðast við aðstæðum, 

hvernig þeir tengja leikferlið við sitt eigið líf og hvaða hugmyndir þeir vilja reyna (Anna 
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Jeppesen & Ása Helga Ragnarsdóttir,2004) Mikilvægt er að hafa í huga að hafa 

spurningarnar opnar. Opnar spurningar gera þær kröfur til nemenda að þeir svari með 

setningu, taki afstöðu og /eða setji fram tilgátu. Það er mikill munur á lokaðri spurningu 

(er grasið grænt?) og hins vegar opinni spurningu (hvernig er grasið á litinn?). Þegar 

nemandi er spurður lokaðrar spurningar getur hann svarað með orðunum já eða nei, en 

ef spurningin er opin þarf hann að hugsa sjálfstætt, kalla fram  mynd í huga sér og tengja 

saman minningu sína af grasinu og þekkingu sína af litunum (Booth & Barton 2000:65-

67). 

 Ég hafði þetta sérstaklega í huga þegar ég undirbjó umræður um innihald 

sögunnar. Ég reyndi að hafa   spurningarnar  opnar svo þær gæfu  möguleika á líflegum 

umræðum sem opnaði söguna þar sem ekki væri nein ein skoðun eða eitt svar rétt .  

Booth og Barton hafa einnig fjallað sérstaklega um hvernig vinna má með sögur út frá 

leiklist. Þeir segja að kennari geti látið nemendur vinna leiklistarferli út frá sögum. 

Þannig  geta nemendur með aðferðum leiklistar kafað dýpra í sögur og áttað sig betur á 

hvað höfundur sögunnar vill segja með sögunni og persónum hennar. Leikræn útfærsla á 

sögunni verður þannig verkfæri kennarans til að gefa nemendum tækifæri til að skoða 

hugmyndir sem fram koma í sögunni og einnig góð aðferð til að vinna með móðurmálið. 

Gæta þarf þess þó, að valin sé saga sem hæfir þroska og aldri nemendanna (Booth & 

Barton 2000:81). Þeir bæta við að hlutverk kennarans sé mikilvægt  í að leiðbeina 

nemendum í leiklist í tengslum við sögu. Hlutverk kennarans sé að aðstoða nemendur 

við að tengja þeirra eigin reynslu og upplifun við þá sögu sem unnið er með. Hann 

aðstoðar nemendur við að búa til leikferli út frá sögunni, leika hlutverk og taka 

ákvarðanir í leik í tengslum við persónuna sem þeir leika og leysa þannig á sviðinu ýmis 

vandamál er upp koma í leikferlinu (söguþræðinum) (Booth & Barton, 2000:80-81).  

Bowell og Heap hafa einnig skrifað um leiklistarvinnu þar sem unnið er út frá sögu. Þau 

segja að nemendur og kennari séu saman að skapa leikrænan heim til að komast að 

kjarna viðfangsefnisins, þ.e. efni sögunnar (Bowell & Heap 2001:7-8). Einnig tala þau um 

mikilvægt hlutverk kennara í því sambandi. Hann leiðbeinir nemendum við að tengja sig 

við söguefnið og búa til úr því leikferli.  Með umræðum og aðferðum leiklistar, þar sem 

nemendur bregðast við á virkan og gagnrýninn hátt, getur kennarinn farið mjög djúpt í 

söguefnið og víkkað sjóndeildarhring nemenda sinna. Þegar þannig er unnið fara 

nemendur ekki með ákveðinn texta eftir handriti, heldur þróa sitt eigið handrit út frá 

söguefninu (Bowell & Heap 2001:3-4).  
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10.1.3. Litli ljóti andarunginn  

Sögur H.C. Andersens búa gjarnan yfir djúpum og áhrifamiklum boðskap. Þær eru 

ævintýri sem eru einföld á yfirborðinu og höfða oftast vel til barna, en ef skyggnst er 

undir yfirborðið búa sögurnar yfir margræðum boðskap sem höfðar ekki síður til 

fullorðins fólks (Steingrímur J. Thorsteinsson, 1981).  Þessir eignleikar sagnanna og þá 

einkum sú staðreynd að þær höfða jafnt til foreldra og barna, voru helstu ástæður þess 

að ævintýri H. C. Andersens, ‚Litli ljóti andarunginn‘, varð fyrir valinu. Einnig valdi ég það 

sérstaklega með það í huga að hægt væri að vinna með söguna í tengslum við námsefni 

5. bekkjar, en sagan er t.d. einkar vel til þess fallin að tengja hana umræðu um einelti. Því 

væri tilvalið að vinna með hana í tengslum við lífsleikni eða  samfélagsfræði. Þá mætti 

einnig tengja söguna og danska skáldið H.C. Andersen við dönskukennslu. Vðkomandi 

kennari gæti þá einnig unnið efnið að einhverju leyti með foreldrum og börnum og gæti 

lagt fyrir þau nokkur verkefni til að vinna saman í tengslum við efnið.   

 

10.1.4. Nánar um söguna og möguleg umræðuefni í tengslum við 

boðskap hennar 

Ævintýrið ‚Litli ljóti andarunginn‘ er heillandi á margan hátt. Það fjallar um fuglsunga 

sem klekst út úr eggi í andahreiðri og heldur því að hann sé andarungi. Hann er þó ólíkur 

öllum hinum andarungunum og verður af þeim sökum fyrir miklu aðkasti. Í sögunni 

lendir hann í hrakningum þar sem honum er margsinnis hafnað af hópnum. Hann 

stendur þó uppi sem sigurvegari í sögulok þegar hann hittir fyrir hóp af svönum og 

uppgötvar, eftir að hafa séð sína eigin spegilmynd í tjörn nokkurri, að hann sjálfur er í 

raun einnig svanur. Hinir svanirnir fagna komu hans og taka hann umsvifalaust í hópinn, 

hann er einn af þeim. 

 Í hópvinnu á námskeiðinu  getur umfjöllunarefni sögunnar orðið kveikja 

umræðna af ýmsum toga en nokkra punkta má nefna hér sem ræða mætti út frá:  

 Hvernig það er að skera sig á einhvern hátt út  úr í hópi, falla ekki að fyrirfram 

gefnum viðmiðum og vera af þeim sökum hafnað af öðrum. 

 Að dæma ekki innri mann eftir ytra útliti hans. 



45 
 

 Að sýna öðru fólki vinsemd og umburðarlyndi, þó það virðist við fyrstu sýn ólíkt 

okkur. 

 Við getum alltaf lært eitthvað af öðrum þó þeir séu ólíkir okkur ef við gefum 

okkur tíma til að kynnast þeim.  

 Að vera trúr sjálfum sér og missa ekki trúna á sjálfan sig, hvað svo sem öðrum 

finnst um mann. 

Eins og ljóst má vera býður efni sögunnar ‚Litli ljóti andarunginn‘ upp á margvísleg 

umræðuefni og vangaveltur sem nýta má í leikspunum og öðrum verkefnum þátttakenda 

á námskeiðinu sem ef vel er á haldið gæti orðið efniviður sem þróast í góða sýningu. 

 

10.2. Val á aldurshópi  

Þegar kemur að því að ákveða aldur barna sem eiga að taka þátt í námskeiðinu er að 

mörgu að hyggja. Ég taldi æskilegt að velja aldur barnanna með það í huga að þau hefðu 

náð ákveðnum þroska án þess að vera farin að sýna ýmis merki þess mótþróa sem 

gjarnan fylgir unglingaskeiðinu. Því taldi ég að tíu ára aldurinn myndi henta vel í 

vinnunni. Til að öðlast betri skilning á hegðun barnanna taldi ég rétt að huga að því sem 

skrifað er í því sambandi um þroskastig þess aldurshóps. 

 Í kennslu verður kennari að vera næmur á líðan nemenda og hann þarf einnig að 

geta sett sig í þeirra spor. Með auknum skilningi á hugsun og hegðun nemendanna eykur 

kennarinn líkur á góðum og umhyggjusömum samskiptum við þá. Hver nemandi er 

sjálfstæður einstaklingur með eigin persónuleika sem hefur mótast bæði af erfðum og 

umhverfi. Hann hefur sín sérkenni, t.d. hæfileika og persónueinkenni, sem greinir hann 

frá öðrum. Auk þess að bera virðingu fyrir sérstöðu hvers einstaklings getur reynst 

nauðsynlegt fyrir kennarann að kynna sér viðurkenndar sálfræðikenningar er lúta 

almennt að sálarlífi og hegðun barna (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005). 

 Hér verður ekki farið í almenna skoðun á öðrum sálfræðikenningum en þeim sem 

lúta að þroska einstaklinga eftir aldursstigum. Þegar skoðaðar eru kenningar 

fræðimanna og sálfræðinga um ólík þroskastig einstaklinga gáfu þær ákveðnar 

vísbendingar um hvernig best væri að skipuleggja leiklistarnámskeiðið með tillliti til 

vitsmuna- og félagslegs þroska nemendahópsins.  Hér á eftir verður gerð grein fyrir 

kenningum fræðimanna um mismunandi þroskastig. Þar sem börnin á námskeiðinu eru 
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á ellefta ári leit ég sérstaklega til þeirra þroskastiga sem ætla má að hafi mest áhrif á 

vitsmuni og hegðun á því aldursskeiði  

 Þeir Jean Piaget (1896 – 1981) og Erik Erikson (1904-1994) settu fram kenningar 

um mismunandi þroskastig einstaklinga. Þeir hafa báðir haft umtalsverð áhrif á 

skólastarf á Vesturlöndum. 

 Jean Piaget (1896 – 1981) var líffræðingur. Hann var líklega fyrstur manna til að 

koma með kenningar um þroska barna.  Piaget taldi að  mynstur hegðunar barna 

breyttist á kerfisbundinn hátt eftir aldursskeiðum. Á grunni rannsókna sinna taldi Piaget 

að hegðun þróaðist í fjórum stigum og þrepin væru eins hjá öllum börnum. 

1. 0 – 2 ára. Skynhreyfistig. 

2. 2 – 7 ára. Foraðgerðastig. 

3. 7 – 12 ára. Hlutbundnar aðgerðir. 

4. 12 – 16 ára. Formlegar aðgerðir (Piaget, 1972). 

Samkvæmt þessu eru börnin á námskeiðinu á 3. þroskastigi, 7-12 ára.  Þar sem aldur 

margra var kominn vel á ellefta ár má  gera ráð fyrir að einkenna næsta þroskastigs á 

eftir (4. stigs) væri farið að gæta hjá sumum. Sérstaklega má búast við að þess sé farið að 

gæta hjá stúlkunum, sem oft eru bráðþroskaðri en drengir á þessum aldri og verða t.d. 

fyrr kynþroska. Því verður hér á eftir lýst 3. og 4. þroskastigi og metin hegðun 

einstaklinganna og hópsins að einhverju leyti út frá báðum stigum. 

 

3. stig: 7-12 ára Hlutbundar aðgerðir (concrete operational stage)  

 

 Rökhugsun tekur miklum framförum. 

 Gagnvirk hugsun, geta rakið atburðarás fram og til baka. 

 Hafa skilning á varðveislu magns, þyngdar, fjölda og rúmmáls. 

 Hlutir geta haft fleiri en eina vídd. 

 Aukin hæfni til að setja sig í spor annarra. 

 Hugsun mjög hlutbundin. 

 

4. stig formlegra aðgerða 12-16 ára (formal operational stage)  

 

 Huglæg ,,abstract” hugsun.  
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 Skilja líkingamál, kaldhæðni og tvíræðni. 

 Ráða við tilgátuhugsun, þ.e. að geta hugsað um mögulega atburði. 

 Geta séð hlutina frá mörgum sjónarhornum. 

 Sjálfhverfa unglingsáranna (adolescent egocentrism) – Unglingarnir eru mjög 

uppteknir af því hvað öðrum finnst um þá (Piaget, 1972).  

 

Þá kom einnig fram hjá Piaget að eftir sjö ára aldur geta börn sett sig í spor annarra og er 

sá hæfileiki orðinn umtalsverður um 12 ára aldurinn.  Sjö til tíu ára börn líta á reglur 

sem heilagar. Eldri börn og fullorðnir setja reglurnar, en 11 eða 12 ára börn skilja að 

reglur eru samkomulagsatriði.  Fjögurra til tíu  ára börn efast ekki um gildi reglna, en 

brjóta þær samt oft þar sem þau skilja þær ekki alveg. Eftir 11 ára aldur skilja börn betur 

hvers vegna reglur eru mikilvægar.  Þá byrja þau að missa áhugann á reglum fullorðinna 

en fá mikið út úr því að búa til sínar eigin reglur t.d. í leikjum eða skólanum. 

 Börn að 10 ára aldri horfa einungis á afleiðingar hegðunar ekki ásetning, reglur 

eru óumbreytanlegar, refsing er óhjákvæmileg ef reglur eru brotnar (einnig nefnt 

,,morality of constraint”). Börn 11 ára og eldri skilja að ásetningur hegðunar skiptir máli 

og trúa því að reglur geti verið sveigjanlegar og hægt sé að breyta þeim (Piaget, 

1932/1965). 

 Sálfræðingurinn Erik Erikson (1904-1994) setti fram tilgátu um lífsskeið 

manneskjunnar. Hann hélt því fram að maðurinn gangi í gegnum átta mismunandi 

þroskastig frá bernsku til fullorðinsára. Þroski og mótun persónuleikans er 

sambærilegur við þroska fósturs og hvert þroskastig á sitt kjörtímabil (critical period). 

Eitt leiðir óhjákvæmilega af öðru. Ferlið er líffræðilega ákvarðað. Manneskjan þarf að 

takast á við ákveðin viðfangsefni á mismunandi aldursskeiðum og finna lausnir á 

,,kreppunni”. Kreppan, eða viðfangsefnin, koma upp á ákveðnum aldurskeiðum hjá öllum 

og viðfangsefnin eru þau sömu hjá öllum (Erikson, 1968).  

 Skipting aldursþrepa hjá Erikson er þessi: 

 

0 – 1 árs.  

 Algjörlega háð öðrum. 

 Forráðamaður uppfyllir þarfir: Barnið þróar traust.  

 Forráðarmaður uppfyllir ekki þarfir: Barn þróar vantraust.  

 Grunnstyrkur: Von. 
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 Trú á að þörfum okkar verði fullnægt. 

 

1 – 3 ára. 

 Börn byrja að þróa með sér viljann til að velja. 

 Barni treyst til að velja sjálft og fær hvatningu til að reyna sig: Barnið þróar 

sjálfstæði. 

 Barni er ekki treyst til að reyna sig: Barn þróar skömm og efa.  

 Grunnstyrkur: Vilji. 

 

4 – 5 ára.  

 Börn vilja vera virkir þátttaendur í hinum ýmsu athöfnum (málnotkun, líkamleg 

geta). 

 Börn sem fá að vera virkir þátttakendur og er sýnd þolinmæði (spurningum 

svarað) þróa frumkvæði. 

 Barn sem fær ekki að vera þátttakandi og/eða er refsað fyrir frumkvæði þróar 

sektarkennd.  

 

6-11 ára.  

 Barn öðlast hugræna getu til þess að klára hin ýmsu verkefni. 

 Ef foreldar/kennarar styðja ekki tilraunir barna til þess að ljúka verkefnum þróar 

barnið vanmáttarkennd. 

 Ef foreldar/kennarar styðja tilraunir barna til að klára verkefni og gefa barninu 

tíma til að gera það þróar barnið iðjusemi. 

 

Aldur 12 – 18 ára. 

 Hver er ég? – Sjálfskennd mótast.  

 Sterk sjálfskennd - Sjálfsmynd:  Unglingurinn fer öruggur út í lífið.  

 Óljós sjálfskennd - Sjálfsmynd: Ef unglingurinn nær ekki að svara spurningunni 

„hver er ég“ fer hann með brotna sjálfsmynd út í lífið. 

 

18 – 35 ára (u.þ.b.). 
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 Til þess að þroskast á heilbrigðan hátt á þessum aldri verður fólk að mynda náin 

tengsl við aðra. Ef það tekst þróast nánd. 

 Einangrun er afleiðing þess að takast ekki að vera í nánum samböndum (Erikson, 

1968). 

 

Þegar tekið er mið af kenningum Erikson lendir hópurinn á námskeiðinu einnig á 

mörkum tveggja þroskastiga líkt og þegar miðað var við þrepin fjögur hjá Piaget. Hér 

mun ég því einungis fjalla nánar um þau tvö þrep er lúta að aldursskeiðinum 6-11 ára og 

12-18 ára. 

 Á aldursskeiðinu 6-11 ára (samkv. Erikson) öðlast barnið hugræna getu til að 

klára hin ýmsu verkefni. Á þessu stigi er barnið fært um að meta eigin getu og annarra í 

kringum sig. Það hefur þá byrjað að þróa með sér ábyrgð og skuldbindingar. Ef 

foreldar/kennarar styðja tilraunir barna til að klára verkefni og gefa barninu tíma til að 

vinna þau mun barnið þróa með sér iðjusemi. Á hinn bóginn þróar barnið með sér 

vanmáttarkennd ef foreldar/kennarar styðja ekki tilraunir barna til þess að ljúka 

verkefnum. 

 Á aldursskeiðinu 12 – 18 ára byrjar einstaklingur að móta sjálfsmynd sína. Hann 

mátar sig við ýmis hlutverk til að átta sig á eigin persónuleika og hver hann vill verða. 

Þar hafa viðhorf jafnaldra, samfélagsins og menningarinnar mótandi áhrif á sjálfsmynd 

einstaklingsins ekki síður en viðhorf foreldra (Erikson, 1968).   

Bæði Piaget og Erikson nefna að börn á aldrinum 6 - 12 ára hafi mikla þörf fyrir að sýna 

hvað þau geta. Kennari þurfi því að gæta þess að öll börnin fái hvatningu og hrós fyrir 

árangur og viðleitni, ekki aðeins þau sem standa sig allra best. Á sjálfstæðisskeiði 

unglingsáranna geta börn átt það til að skammast sín fyrir foreldra sína. 

 Við þessi fræði þeirra Piaget og Eriksons má bæta við kafla úr grein Sigurlínu 

Davíðsdóttur um unglingsárin, Af hverju eru unglingsárin svona erfið? Þar segir:  

Aðal viðfangsefni unglingsáranna er að skapa sér sjálfsmynd: finna út hver 

maður er. Til þess reynir unglingurinn að brjóta sér leið frá fjölskyldunni, að 

lúta ekki lengur boðum og bönnum, og brjóta gegn siðum og venjum. Hann 

áttar sig á að hann geti ekki samþykkt allt gildismat foreldranna, en veit ekki 

enn hvert hans eigið gildismat er. Þetta er oft ruglingslegur og erfiður tími 

fyrir alla fjölskylduna. Unglingurinn þarf oft að þola miklar geðsveiflur, sem 
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verða að hluta til vegna þess að hormónastarfsemin er að breytast. (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2001)  

Þarna kemur einnig fram líkt og hjá Piaget að unglingar lúta ekki lengur boðum og 

bönnum og brjóta gegn siðum og venjum. Þeir átta sig á að þeir geti ekki samþykkt allt 

gildismat foreldranna. 

 Í ljósi þess sem hér hefur verið rakið  hafa börn um 10 ára aldurinn til að bera 

bæði félagslegan og hugarfarslegan þroska sem kemur sér vel í þeirri vinnu sem fram fer 

á námskeiðinu. Þar sem þátttakendur þurfa t.d. að geta rakið söguþráð fram og til baka 

og spunnið út frá honum, getað sett sig  í spor annarra og rætt hugmyndir meðal 

jafnaldra og við foreldra. Engu að síður er ljóst að þarna er á ferðinni hópur sem er á 

mörkum tveggja aldursstiga og óvíst hvorum megin hryggjar þau lenda og getur reynst í 

senn krefjandi og ögrandi viðfangsefni. 

 

10.3. Undirbúningur og framkvæmd leiklistar-

námskeiðsins  

10.3.1. Undirbúningur 

Námskeiðið var unnið í samvinnu við Ölduselsskóla.  Upphaflega var ætlunin að halda 

þriggja helga leiklistarnámskeið fyrir börn úr fimmta bekk og foreldra þeirra. Á því 

tímabili var ætlunin að  vinna með söguna ‚Litli ljóti andarunginn‘ eftir H.C. Andersen og 

hafa síðan sýningu í lokin með einfaldri leikmynd og búningum sem þátttakendur hefðu 

hannað sjálfir. 

 Þegar ég var nokkuð komin áleiðis við undirbúning námskeiðsins læddist að mér 

sá grunur að ekki fengist næg þátttaka í svo langt námskeið sem hvorki hefði skapast 

hefð fyrir að halda, né hefði fengið mikla kynningu. Ég spurðist fyrir hjá vinum og 

félögum hvort þeir gætu hugsað sér að fara á þriggja helga námskeið með barni sínu og 

svörin voru flest neikvæð, það væri of langur tími. Því ákvað ég að stytta og einfalda 

námskeiðið niður í einnar helgar námskeið  auk þriggja tíma á föstudegi.  Haft var 

samband við skólastjóra í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu og vilyrði fengið fyrir 

verkefninu. Einnig var haft samband við kennara fimmta bekkjar í viðkomandi skóla 

með það í huga að aðstoða við kynningu á námskeiðinu. Það var sendur út tölvupóstur 

frá skólanum til foreldra barna í fimmta bekk og einnig fengu börnin bréf  heim til að 
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auglýsa námskeiðið fyrir foreldrum. Þegar skráningarfrestur rann út hafði enginn skráð 

sig á námskeiðið. Ákveðið var þá að bregða á það ráð að stytta námskeiðið enn frekar, 

taka út sunnudag, en vera með sex tíma á laugardegi og þrjá á föstudagskvöldi. 

Bekkjarkennarinn sendi aftur út tölvupóst til að ítreka námskeiðið og vakti  athygli á að 

búið væri að stytta það. Þá skráðu sig fimm foreldrar (einn karlmaður og fjórar konur) 

og sex börn (fjórar stúlkur og tveir drengir). Næg þátttaka hafði nú fengist til að hægt 

væri að halda námskeiðið. 

Ég veit í rauninni ekki hvað varð á endanum til þess að foreldrar skráðu sig eftir að 

fresturinn rann út, hvort það var styttingin á námskeiðinu eða að kennarinn ítrekaði 

boðið, en pósturinn var sendur af netfangi kennarans í bæði skiptin.  

 

10.3.2 Úthald  

Foreldrar eru oft önnum kafnir, þeir vinna gjarnan langan vinnudag og eru margir með 

mörg börn á heimilinu sem þurfa umönnun. Þeir hafa einnig ýmsu öðru að sinna svo sem 

heimilisstörfum, innkaupum, samskiptum við aðra fjölskyldumeðlimi, vini og félagslífi og 

eiga þá stundum lítinn tíma eftir til að hvíla sig. 

 Mér fannst mikilvægt að lengd námskeiðsins yrði hæfileg svo að það  raskaði ekki 

þannig skipulagi og hvíldartíma fjölskyldunnar yfir helgina, að fólk færi ekki úrvinda til 

vinnu og skóla á mánudagsmorgni. Þó þurfti það að vera nógu langt til að hægt yrði að 

vinna á fullnægjandi hátt úr efninu (námslegur ávinningur yrði af því fyrir nemendur). 

Ef til vill er hæfilega langt að hafa námskeiðið frá 18.00 - 21.00 á föstudagskvöldi og frá 

kl. 9.00- 15.00 á laugardegi, en þá er drjúgur hluti helgarinnar eftir fyrir fólk til að verja 

með öðrum heimilismeðlimum, hvíla sig o.s.frv.  

 Horfið var frá upphaflegu áætluninni um þriggja helga námskeið og ákveðið að  

hafa það einungis einnar helgar, en engu að síður gengið út frá upphaflegu 

hugmyndinnni, að vinna með söguna ‚Litli ljóti andarunginn‘ og hafa einfalda sýningu í 

lokin.  Því var ljóst að að nýta þurfti tímann vel þar sem ætlunin var að komast yfir 

námsefni sem yrði bæði krefjandi og lærdómsríkt fyrir hópinn. Var því viðbúið að vinnan 

gæti reynt á þolmörk og úthald einhverra, sérstaklega barnanna sem geta einbeitt sér 

skemur í senn en fullorðnir. Engu að síður reyndi ég að hafa nokkur hlé inn á milli svo 

fólk næði að spjalla saman eða fá sé vatn að drekka eða einhverja hressingu. Í boði var 

vatn, djús og kaffi fyrir þá sem það vildu.  
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10.3.3. Um leiklistaræfingarnar 

Viola Spolin  er þekkt fyrir að hanna  leiklistaræfingar sem hún kallaði leikhúsleiki. 

Ástæðan fyrir nafngiftinni var sú að æfingarnar eru framkvæmdar eins og verið sé að 

leika leik um leið og verið er að þjálfa margvísleg leiktæknileg atriði. Fjölmargar 

leiklistaræfingar sem kenndar eru í dag byggja á einn eða annan hátt á hugmyndafræði 

og leikjum Violu  Spolin. 

 Í bók sinni Theatre Games for the classroom: A Teacher‘s Handbook segir Spolin 

um leikinn: „Leikurinn er lýðræðislegur! Allir getað leikið leik! Allir geta lært í gegnum 

leik! Leikur virkjar og örvar lífsþróttinn og vekur með þeim hætti til lífs alla eiginleika 

manneskjunnar, hug og líkama, greind og sköpunargáfu, viðbrögð og innsæi. 

Kjörástandið er því þegar allir, jafnt kennari  sem nemendur, eru í núinu og gefa hverju 

augnabliki í leiknum alla sína athygli“ (Spolin, 1986).  

 Það mætti segja að flestar þær æfingar sem lagðar voru fyrir á námskeiðinu hafi 

haft til að bera leik, eins og hann er skilgreindur hjá Violu Spolin, í einni eða annarri 

mynd. Til að varpa ljósi á hvað hér er átt við, má nefna æfingu sem ég geri oft á 

leiklistarnámskeiðum með börnum. 

 Í þessari æfingu  eiga þrír að leika að þeir séu að bíða eftir strætisvagni, en einn 

þeirra á að vera ósýnilegur hinum tveimur án þess að vita af því. Þá þurfa þessir tveir að 

einbeita sér að því að þeir sjái ekki þann ósýnilega, heldur heyri einungis í honum eða 

geti fundið fyrir honum. Þannig er búið að beina athygli nemandans að því að nota 

heyrnina og snertiskynið sérstaklega og þjálfa þannig skynjun sína, sem er mikilvæg 

vinnu leikarans/nemandans. Þegar athygli nemandans er beint að tilteknu atriði og 

hugsunar- og skynjunarsvið hans þannig þrengt verður einbeitingin betri en ef 

nemandinn fengi að hafa meira val um hverju hann einbeitir sér að í leiknum og láta 

hugann reika að vild. Með slíkri einbeitingu skynjar nemandinn betra samband við 

hugsanir sínar, tilfinningar og undirmeðvitund og sköpunarkrafturinn eykst  (Spolin, 

1963). 
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10.3.4. Um val á æfingum með tilliti til þátttakenda   

Æfingarnar sem valdar voru til  að leggja fyrir á námskeiðinu voru margvíslegar.  Allar 

þjónuðu þær beint eða óbeint þeim tilgangi að þjálfa leiktækni og einnig tengdust 

margar þeirra vinnunni með söguna ‚Litli ljóti andarunginn‘ eftir H. C. Andersen.  

Mikilvægt var að æfingarnar sem gerðar voru væru ögrandi, því þegar nemandi öðlast 

skilning á getu sinni í gegnum árangur í ögrandi verkefnum þróast virknin (Ericson, 

1968). Þá skipti ekki síður máli að þátttakendur hefðu gaman af æfingunum, ekki síst þar 

sem námskeiðið hófst að loknum vinnudegi í lok vikunnar og viðbúið að margir væru 

þreyttir. Því var sérstaklega lögð áhersla á það fyrri daginn að hafa æfingar sem nokkuð 

öruggt væri að flestum þættu skemmtilegar.  Þannig mætti stuðla að því að fólk færi glatt 

og ánægt heim á föstudagskvöldinu með tilhlökkun að mæta aftur morguninn eftir.  

 Unnið var út frá því að hafa æfingar fjölbreyttar (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). 

Nokkrar æfingar voru skriflegar, en flestar voru verklegar þar sem unnið var með 

leikræna tjáningu.  

 Margar æfingarnar kröfðust hugmyndavinnu, t.d. undirbúningur spuna og 

kyrrmynda.  Sem dæmi um tegundir æfinga má nefna æfingar sem þjálfa líkamstjáningu, 

rýmisæfingar þar sem leikrýmið er notað á fjölbreyttan hátt, æfingar sem ýta undir 

ímyndunarafl og þjálfa snerpu og æfingar til að efla tengsl leikara. Með þessum hætti 

reyndi á mismunandi greindarsvið nemenda (Gardner,1983). 

 Spunaæfingarnar voru ólíkar. Þar var ýmist um að ræða spuna sem kröfðust ekki 

undirbúnings, lítils undirbúnings eða talsverðs undirbúnings og það reyndi á 

hugmyndavinnu af hálfu þátttakenda. Æfingarnar voru yfirleitt  hópvinnuverkefni 

(nokkur voru þó einstaklingsverkefni) en í slíkri  vinnu, þar sem ólíkir einstaklingar og 

mismunandi hæfileikar koma saman er útkoman oft öflug þar sem einstaklingar læra 

hver af öðrum (Robinson, 2009). Við val á æfingum var reynt að hafa það í huga að þær 

hentuðu í senn börnum og fullorðnum. Þær máttu hvorki vera það barnalegar að 

foreldrarnir misstu áhugann né svo flóknar að börnin ættu erfitt með að skilja þær eða 

vinna úr þeim. 

 

10.3.5. Fyrirkomulag við hópaskiptingar 

Aðal vinnurými á námskeiðinu var samkomusalur í miðrými skólans, en auk þess var  

aðgangur að þremur skólastofum út frá salnum þannig að auðvelt var að skipta upp í 
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hópa þar sem hóparnir höfðu gott næði til að vinna.  Þegar skipt var í hópa voru börnin 

stundum látin vinna með foreldrum sínum og stundum unnu þau með foreldrum 

annarra nemenda. Einnig voru nokkrar æfingar þar sem börn unnu saman í hópi  og 

fullorðnir saman í hópi. Til að efla liðsandann var passaði upp á að stokka oft upp í 

hópunum þegar unnið var að leiklistaræfingunum þannig að sömu einstaklingar væru 

ekki alltaf að vinna saman, heldur fengju allir að vinna með öllum í hópum. 

 

10.3.6. Meðvirkni 

Til að vinna í hópum verði í senn gjöful og ánægjuleg verður að gæta þess að reglulega sé 

skipt í nýja hópa þannig að allir fái tækifæri til að vinna saman. Þá þarf einnig að fylgjast 

með því að einstaklingar sem eiga erfitt með að vinna saman lendi ekki of oft í sama hópi 

(Lilja M. Jónsdóttir, 1996). Um leið og það er afskaplega gefandi fyrir foreldra og börn að 

vinna saman þá getur einnig leynst þar ákveðin hætta á að meðvirkni  myndist milli 

barns og foreldris í vinnunni (Andrés Ragnarsson, 1997). 

 

10.3.7. Um framkvæmd námskeiðsins, viðhorf, afstöðu og vinnuanda  á 

námskeiðinu 

Mig langaði að hafa afslappað andrúmsloft á námskeiðinu. Það næst oftast þegar 

þátttakendur taka sig hæfilega hátíðlega, eru óhræddir að gera mistök og þurfa ekki að 

hafa áhyggjur af að verða gagnrýndir eða gert sé grín að þeim. Í kennslunni reyndi ég að 

sýna fordæmi með því að taka sjálfa mig ekki of hátíðlega og taka „mistökum“ með brosi 

á vör.  Ég leitaðist einnig af fremsta megni við að örva leikgleði hjá þátttakendum. Þegar 

jákvæðni og leikgleði eru fyrir hendi eru meiri líkur á að ná fram góðum vinnuanda, 

uppbyggilegum samskiptum milli þátttakenda og skapandi andrúmslofti (Maslow, 

1999). 

 

Skipulagning vinnunnar með tilliti til þarfapíramída Mashlows  

Til að stuðla að þýðingarmiklu og skapandi leiklistarstarfi þarf kennari að leitast við að 

uppfylla ákveðnar grunnþarfir nemenda. Til að átta sig á þessum þörfum er ekki úr vegi 

að  líta til þarfapýramída Maslows. Abraham Maslow (1908-1970) setti fram kenningu 

um þrepakerfi eða þarfapíramída. Píramídinn grundvallast af fimm þarfaþrepum sem 
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skilgreina þarfir einstaklinga. Maslow taldi að uppfylla þyrfti þarfir fólks í réttri röð 

þrepanna, þarfirnar í neðsta þrepi þyrfti að uppfylla fyrst og síðan  þarfir næsta þreps og 

því næst koll af kolli.  

Þegar þarfir sem tilheyra lægri þrepum hafa verið uppfylltar koma þarfir af hærri stigum 

fram. Maslow taldi að heilbrigðir einstaklingar sæktust eftir reynslu sem veitti þeim 

lífsfyllingu. Til að öðlast  lífsfyllingu yrði manneskjan fyrst að hafa fullnægt þeim þörfum 

sem tilheyra neðri þrepum píramídans.  

 Þarfirnar í píramídanum eru eftirfarandi  

(ofanfrá og niður): 

 

 Sjálfsbirting (lífsfylling)  

 Sjálfsvirðing  

 Nánd og kærleikur  

 Öryggi 

 Líffræðilegar þarfir 

 

Maslow nefndi barn sem á frumstigi þarfnast fæðu og umönnunar. Þegar þær þarfir eru 

uppfylltar leitar barnið eftir öryggi. Seinna á lífsleiðinni sækist barnið eftir að 

einhverjum þyki vænt um það og þar næst vill það öðlast virðingu bæði sjálfs síns og 

annarra. Það er ekki fyrr en að þessum fjórum þrepum loknum að einstaklingurinn 

leitast við að ná mikilli lífsfyllingu, en í því felst  að hann verður besta manneskjan sem 

hann á möguleika á að verða og nýtir alla hæfni sína til fulls (Maslow, 1999). 

 Á leiklistarnámskeiðnu var leitast við að uppfylla grunnþarfir þarfapíramídans 

fyrst. Með það í huga var litið til þess að fólk yrði hvorki of þreytt eða svangt. Því var 

mælst  fyrir um að þátttakendur kæmu með nesti og jafnframt var  ávaxtasafi hafður á 

boðstólum. Að sama skapi var lengd námskeiðsins stillt í hóf og hlé voru gerð reglulega á 

vinnunni til að þátttakendur yrðu ekki of þreyttir.  

 Þá var reynt að vinna þannig á öllum stigum námskeiðsins að nemendur sýndu 

hver öðrum virðingu og mættu jákvæðu viðmóti frá kennara og öðrum þátttakendum. 

Þegar lögð hafði verið rækt við báða þessa þætti var hægt að einbeita sér að hærri 

markmiðum. Með því að stuðla að velllíðan þátttakenda sköpuðust aðstæður sem gerðu 
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þá móttækilega fyrir efni námskeiðsins og skapandi eiginleikar þeirra gátu komið fram  

(Morris, 2012,  Erla Kristjánsdóttir o.fl., 2004).  

 

10.3.8. Svör þátttakenda við könnun í upphafi námskeiðsins 

Við upphaf og lok námskeiðsins voru lagðar  spurningar fyrir þátttakendur.  Níu af ellefu 

þátttakendum svöruðu spurningunum, fjórir foreldrar og fimm börn.   

Spurningar til foreldra voru eftirfarandi: 

1. Hvað hafði áhrif á að þú skráðir þig? 

2. Hvatti bekkjarkennari eða annar aðili frá skólanum þig til þátttöku? Ef já, 

hafði það áhrif á ákvörðun þína? 

3. Hvaða væntingar hef ég til námskeiðsins, hvað held ég að ég læri? 

 

Fjórir foreldrar svöruðu og voru svör þeirra sem hér segir: 

 

1. Hvað hafði áhrif á að þú skráðir þig? 

A. Ég fékk póst frá skólanum. 

B. Að styrkja barnið (kvíðaröskun). 

C. Mig langaði að börnin mín nytu góðs af því að fara á leiklistarnámskeið (að koma 

fram), sér í lagi þar sem það var auglýst ókeypis. Sá fyrir mér að við myndum 

kannski tengjast betur sem fjölskylda með því að gera eitthvað skemmtilegt 

saman.  Gerum allt of lítið af því. 

D. Áhugi á leiklist. 

 

2. Hvatti bekkjarkennari eða annar aðili frá skólanum þig til þátttöku? Ef já, hafði 

það áhrif á ákvörðun þína? 

A. Nei, en ég tók ákvörðunina vegna þess að dóttur mína langar að fara, og nokkrar 

vinkonur hennar eru að fara. 

B. Nei. 

C. Það eina sem ég fékk var tölvupóstur um þetta og leist vel á lýsinguna. Það skipti 

miklu máli að þetta er endurgjaldslaust. Sá þetta sem einstakt tækifæri. 

D. Nei. 
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3.Hvaða væntingar hef ég til námskeiðsins, hvað held ég að ég læri? 

A. Það verði skemmtilegt og fræðandi. 

B. Að koma fram, tala skýrt og spinna. 

C. Ég er ekki viss um hvaða væntingar ég hef annað en að börnin mín muni hafa 

gaman af þessu. Sjálf vil ég helst ekki koma fram því ég er með lömun í vinstri fæti 

og frekar feimin við að sýna mig öðrum. Samt eitthvað sem togar. Gæti verið 

áskorun á mig. 

D. Skemmtileg stund með barninu. 

 

Spurningar til barna voru sem hér segir: 

1. Hvaða væntingar hef ég til námskeiðsins, hvað held ég að ég læri? 

2. Hvernig finnst þér að koma með mömmu og pabba á námskeiðið? 

3. Hver stakk upp á að fara á námskeiðið? 

 

Fimm börn svöruðu og voru svör þeirra sem hér segir: 

 

1. Hvaða væntingar hef ég til námskeiðsins, hvað held ég að ég læri? 

A. Það verði gaman og ég læri að leika. 

B. Ég veit ekki. 

C. Ég veit það ekki, læri kannski að gera eitthvað fyrir framan fjölda fólks. 

D. Ég held ég læri leiklist og að koma fram á sviði. 

E. Er ekki viss. Veit ekki á hverju ég á von. 

 

2. Hvernig finnst þér að koma með mömmu og pabba á námskeiðið? 

A. Pínu asnalegt, langar ekki að þau horfi á mig æfa. 

B. Leiðinlegt. 

C. Ekkert rosalega vel því þá vita foreldrarnir hvernig atriðið er áður en það er sýnt. 

D. Líst vel á það. 

E. Bara gaman. 
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3. Hver stakk upp á að fara á námskeiðið? 

A. Pabbi sá tölvupóst, en mig langaði strax að fara. 

B. Mamma. 

C. Mamma. 

D. Mamma. 

E. Mamma. 

 

Hjá meirihluta þeirra sem svöruðu var það foreldrið sem stakk upp á þátttöku. Þar má 

eflaust strax sjá vísbendingar um að börnin hafi verið hikandi að koma með foreldrum á 

námskeiðið og styðja svörin við annarri spurningu þá tilgátu. Í þremur af fimm svörum 

kom fram að börnin höfðu efasemdir um að koma með foreldrunum á námskeiðið 

(„fannst leiðinlegt að koma með foreldrunum“, „pínu asnalegt“, „langar ekki að þau horfi 

á mig æfa“). 

 Væntingar meirihluta barnanna til námskeiðsins voru allnokkrar. Í þremur af 

fimm svörum barnanna komu fram væntingar um að læra að leika eða koma fram fyrir 

framan aðra, tvö vissu ekki á hverju þau áttu von. 

Mér fannst áhugavert að vita hversu mikil áhrif bekkjarkennararinn hafði á þátttöku 

foreldra í námskeiðinu, en samkvæmt erlendum rannsóknum ráða hvatning 

skólayfirvalda og kennara úrslitum um þátttöku foreldra í námi og skólastarfi barna 

(Hoover‐Dempsey o.fl, 2005). 

 Ef ég held slíkt námskeið seinna í skólum finnst mér mikilvægt að vita hvaða 

leiðir er best að fara til að ná til foreldra og vekja áhuga þeirra á þátttöku í slíku 

námskeiði.  

 Svör foreldra við spurningunni „Hvatti bekkjarkennari eða annar aðili frá 

skólanum þig til þátttöku? Ef já, hafði það áhrif á ákvörðun þína?“ gáfu mér ekki 

fullnægjandi svör við þessum vangaveltum mínum. Ef til vill var spurningin ekki 

viðeigandi þar sem ekki var ætlast til að kennarinn mælti sérstaklega með þátttöku, 

heldur aðeins að hann sendi tölvupóst. Nær hefði ef til vill verið að spyrja : „Ef pósturinn 

hefði komið frá aðila utan skólans og ekki frá  bekkjarkennara hefðir þú þá síður skráð 

þig á námskeiðið?“ Rannsókn á því hvað hafi mest áhrif á þátttöku foreldra í námskeiði 

sem þessu verður því að bíða betri tíma og þeirri spurningu ekki svarað hér. 

 Annað sem mér fannst athyglisvert í svörunum var að eitt foreldri nefndi 

sérstaklega að það hefði skipt miklu máli að námskeiðið bauðst endurgjaldslaust. Þar 
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sem þátttakendur urðu ekki fleiri en raun bar vitni þrátt fyrir að ekki þyrfti að greiða 

fyrir námskeiðið tel ég óvíst að næg þátttaka hefði orðið ef þurft hefði að greiða fyrir að 

taka þátt.   Því finnst mér líklegt að fjárhagslegur styrkur verði að koma til frá skólum 

eða öðrum yfirvöldum til að slíkt námskeið  geti orðið að veruleika í framtíðinni, a.m.k. á 

meðan verið er að vinna því brautargengis. 

 Annað sem eftir á að hyggja hefði verið gott að spyrja um í könnuninni, var 

hvernig undirbúningshóparnir gengu fyrir sig þegar kennari sá ekki til. Hverjir höfðu 

mest frumkvæði í hugmyndavinnunni voru það foreldrar, börnin eða báðir aðilar? 

Hvernig gekk samvinnan? Það hefði verið áhugavert að fá svör við þessum spurningum.  

 

11. Hverjar voru æfingarnar og hvernig 

gekk þátttakendum að vinna með þær? 

Nokkrar æfingarnar eru teknar úr bók Violu Spolin Improvisation for the Theatre en 

aðrar eru teknar héðan og þaðan, t.d. úr bókunum 101 Drama Games og 101 more 

Dramagames. Einhverjar  æfingar voru teknar úr bók Ásu Helgu Ragnarsdóttur og Önnu 

Jeppesen Leiklist í kennslu. Aðrar úr smiðju höfundar. 

11.1. Æfingar námskeiðsins 

 

ÆFINGAR Á FYRRI DEGI NÁMSKEIÐS – FÖSTUDAGUR KL. 18:00 – 21:00  
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Námskeiðið kynnt fyrir þátttakendum á föstudegi 

 

Kynning á námskeiði / þátttakendur kynna sig: 

Í byrjun komu þátttakendur of seint, þannig að það voru ekki allir komnir fyrr en um tíu 

mínútum eftir að námskeiðið átti að hefjast . Eftir að hafa sest í hring og ég kynnt sjálfa 

mig og viðfangsefni námskeiðsins ákvað ég að sleppa nafnaleikjum sem ég hafði gert ráð 

fyrir í kennsluáætluninni þar sem við vorum orðin aðeins á eftir áætlun. Mér fannst 

mikilvægt að það væri afslappað andrúmsloft í byrjun námskeiðsins og ég gæti gefið hverri 

æfingu hæfilegan tíma án tímapressu. Þar sem flest börnin þekktu hvert annað með nafni í 

gegnum skólann og sumir foreldrar þekktust lét ég duga að fólk kynnti sig og segði frá því 

hvort það hefði eitthvað komið nálægt leiklist áður. 

 

Hreyfi-dreifi + að leika apa ballettdansara og vélmenni  – allir saman 

Í þessari æfingu áttu nemendur að ganga um rýmið án þess að snertast, síðan áttu þeir að 

breyta um hraða þegar ég klappaði. Eitt klapp þýddi að ganga hægt, tvö miðlungs hratt og 

þrjú hratt. Á sama hátt áttu þeir síðan að breyta á milli þess að leika apa, ballettdansara 

eða vélmenni.   
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Þessi æfing var ágæt upphitun. Æfingin var hæfilega ögrandi fyrir þátttakendur í byrjun 

námskeiðs þar sem hún reyndi ekki mikið á samleik milli nemenda. Það myndaðist 

kátína í hópnum og þátttakendum virtist líka æfingin vel. 

 

Mannljóð  -  tveir hópar með fullorðnum og börnum, foreldrar og börn þeirra voru 

ekki saman 

Í þessari æfingu fengu báðir hóparnir orð eða þema til að vinna út frá. Annar hópurinn 

fékk orðið „ást“ en hinn andstæðurnar „kalt/heitt“.  Allir fengu blað og blýant og áttu að 

skrifa eitt eða tvö orð sem þeim datt í hug og tengdist þemanu. Síðan áttu þau að leggja 

miðana til hliðar. Næst áttu meðlimir hópsins að ákveða saman einhvern hlut sem tengdist 

þemanu þeirra, mynda saman hlutinn úr þátttakendum og helst að láta hann hreyfast (sem 

dæmi myndaði annar hópurinn hjarta út frá orðinu „ást“, þau lögðust  í gólfið og mynduðu 

hjarta sem sló). Síðan áttu þau að velja a.m.k. eitt orð frá hverjum og einum í hópnum sem 

hann hafði skrifað á miðann, leika orðið og tengja við hreyfinguna á hlutnum sem þau 

höfðu myndað saman. „Mannljóðið“ áttu þau svo að sýna fyrir hina þátttakendurna. 

 

Þessi æfing kom á óvart og útkoman varð ljóðræn og skemmtileg á að horfa. Ég hafði 

áhyggjur af því að þetta yrði of abstrakt hugmynd fyrir þau að vinna með en þau náðu 

útskýringunum á æfingunni vel. Þau virtust áhugasöm og byrjuðu strax að ræða og 

skipuleggja hvað þau ætluðu að gera (Rannveig Gylfadóttir, 2013).  

 

„Ósýnilegur“ – spuni. Þriggja og fjögurra manna hópar. Börnin léku saman í hópi 

og fullorðnir saman. Hver hópur lék fyrir hina 

Í þessum óundirbúna spuna áttu þátttakendur að leika að þeir væru fólk sem ekki þekktist, 

að bíða eftir strætó á strætóstoppustöð. Ein persónan sem var að bíða átti að vera ósýnileg 

án þess að vita af því. Hinar persónurnar sáu hana ekki, gátu einungis heyrt í henni eða 

skynjað snertingu hennar ef hún snerti þær. Við þessar aðstæður myndast oft áhugaverður 

spuni, en markmiðið með æfingunni er að þjálfa nemendurna í óundirbúnum spuna, 

jafnframt því að þurfa að einbeita sér að því að nota ímyndunaraflið til að láta sem einn 

leikarinn sé í raun ósýnilegur, þó hann sé það vitanlega alls ekki.  

 

Börnin voru hikandi í þessari æfingu og vissu ekki vel hvað þau áttu að gera. Ég hefði ef 

til vill átt að gefa þeim skýrar hugmyndir um hvað þau gætu talað um á stoppustöðinni. 
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Þegar fyrri barnahópurinn  flutti sinn spuna gerði ég þau mistök að setja þrjá stóla fyrir 

þrjá leikara í stað tveggja. Við það settust leikararnir allir í stóla og sátu þar sem fastast 

og lítið gerðist í spunanum. Þegar seinni hópurinn spann, hafði ég tvo stóla og gekk það 

mun betur. Spuninn gekk nokkurn veginn eins og til stóð hjá fullorðna fólkinu og varð á 

köflum bráðskemmtilegur. 

 

„Hver er ég  spuni“ – lítið undirbúinn spuni þar sem skipt var í tvo hópa. Börn og 

fullorðnir. Börn og foreldrar þeirra voru þó ekki saman 

Sjálfboðaliði var fenginn til að fara út úr salnum. Á meðan ákváðu hinir í hópnum 

kringumstæður sem leikþátturinn átti að gerast í, hvaða persónur þau myndu leika og 

hvað þær væru að gera. Þau áttu einnig að ákveða hvaða persónu sjálfboðaliðinn sem fór 

fram átti að leika. Þegar sá var kallaður inn aftur byrjaði leikurinn.  

Sá sem kom inn átti nú að reyna að leika hlutverk sitt sannfærandi þó hann vissi kannski 

ekki til að byrja með hver persóna hans var. Hinir máttu aldrei segja starfsheiti hans beint 

út (annar hópurinn lék t.d. sjúkrahús, þar voru hjúkrunarfólk, sjúklingur og aðstandandi 

hans og sá sem fór fram átti að leika lækninn). Leikurinn endaði þegar sá sem fór fram var 

búinn að átta sig á hver persóna hans var. 

 

Hver er ég? – Leikarinn þarf að átta sig á að hann er læknir sem þarf að  

bjarga lífi sjúklings! 

 

Þessi spuni varð skemmtilegur, en tilgangur hans hér var fyrst og fremst að þjálfa 

þátttakendur í spunatækni. Leikarinn þarf að samþykkja það sem aðrir gefa upp á 
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sviðinu til að framvindan stöðvist ekki. Þannig verða þátttakendur á námskeiðinu færari 

um að takast á við aðra spuna er að vinnu með söguna kemur. Að vísu voru foreldrar 

nokkuð áberandi, en börnin fengu einnig gott tækifæri til að tjá sig, sérstaklega í seinni 

spunanum. Í fyrri spunanum truflaði það börnin í leiknum hversu fyndið þeim fannst að 

horfa á fullorðna fólkið leika, en í seinni spunanum nutu börnin sín betur þegar fullorðna 

manneskjan hélt sig til hlés um tíma. Þá gátu börnin leikið ótrufluð af þeim fullorðnu. 

 

Þrjú orð –  spuni.  Skipt var í tveggja manna hópa, fullorðnir léku saman og börn 

saman og tíu mínútna  undirbúningstími 

Í þessari æfingu átti hvert par að undirbúa og sýna tvo mismunandi en stutta leikþætti. 

Einu orðin sem máttu heyrast sögð í báðum leikþáttunum voru „ hvað“ „fyrirgefðu“ og „ó“   

en annað sem persónurnar þurftu að tjá urðu þær að tjá með andlitssvip eða öðru 

látbragði. 

 

Þessi æfing varð forvitnileg hjá fullorðna fólkinu en varð heldur einfaldari í útfærslu hjá 

börnunum. Markmiðið var að leggja áherslu á samvinnu og æfa þátttakendur í að sýna 

fyrir áhorfendur í stuttum æfingum. Ég vildi byrja á einföldum æfingum til að auka þorið 

hjá þátttakendum við að koma fram.  Einnig var markmiðið með æfingunni að nemendur 

uppgötvuðu hvernig samskipti geti orðið á milli persóna á sviði þó hugsanir séu ekki 

tjáðar með texta. 

Kaffihlé 

Æfingunum „Að mála kassann“ og  „Að mála tónlistina“ sem hér áttu að koma þurfti ég að 

sleppa vegna þess að ég var komin fram yfir á tíma.  Markmiðið með þessum æfingum, 

sem báðar áttu að fara fram með undirleik klassískrar tónlistar, var að róa niður og örva 

ímyndunarafl áður en sagan ‚Litli ljóti andarunginn‘ yrði lesin. Þess í stað ákvað ég að 

setja róandi tónlist á meðan tekið var kaffihlé.   

 

Saga lesin 

Nú var komið að því að lesa söguna ‚Litli ljóti andarunginn‘ eftir H.C. Andersen. Ég las 

söguna og á meðan hafði fólk  tíma til að slaka á og borða nesti.  
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Sagan er nokkuð löng, og því reyndi ég að lesa hana ekki of hægt svo lesturinn myndi ekki 

taka of langan tíma. Ég var hrædd um að missa einbeitingu barnanna ef lesturinn færi 

fram yfir 25 mínútur. Mér fannst mikilvægt að þátttakendur heyrðu alla söguna því það er 

margt í henni sem fólk þekkir ekki þar sem flestir þekkja söguna í einfaldaðri útgáfu. Mér 

finnst hvert atriði í sögunni skipta máli og hafa ákveðinn tilgang. Þó þátttakendur notuðu 

ekki nema hluta sögunnar í spunum og öðrum æfingum síðar á námskeiðinu hafði lestur 

allrar sögunnar og umræður um hana áhrif á heildarupplifun þeirra (Booth, 2000). Þegar 

kom t.d. að því að gera spuna og kyrrmyndirnar úr sögunni varð útkoman fjölbreyttari 

fyrir vikið.  

 

Örlagavefur – allir saman 

Allir nemendur stóðu í hring og sögðu í sameiningu frá því sem hafði áhrif á örlög litla ljóta 

andarungans frá upphafi og til enda sögunnar. Sagan var sögð með því að kasta á milli 

þátttakenda bandhnykli. Þegar hver þátttakandi var búinn að segja bút af sögunni kastaði 

hann hnyklinum þvert yfir hringinn á annan þátttakanda, en hélt um leið fast í sinn enda 

spottans. Þegar búið var að rekja söguna hafði myndaðist nokkurs konar vefur úr garninu. 

Þátttakendur lögðu þá vefinn á gólfið og skrifuðu á miða örfá orð um eitthvað sem hafði 

áhrif á örlög litla ljóta andarungans.  Miðarnir voru síðan lagðir inn í vefinn. 

Hugmyndirnar sem skrifaðar voru á miðana voru skoðaðar og ræddar. Þær voru einnig 

notaðar síðar í vinnunni í tengslum við spuna. 

 

Æfingin gekk ágætlega þó vissulega hafi þátttakendur átt misjafnlega auðvelt með að 

rifja upp söguna. Ég taldi mikilvægt að rifja upp söguna áður en haldið yrði áfram að 

vinna, því það var óvíst hvort allir hefðu fylgst með þegar sagan var lesin. Það var gott að 

geta sagt söguna og rifjað hana upp með okkar orðum, þá komu jafnframt fram nokkrar 

tilfinningar og hugsanir sem sagan vakti með okkur og með þessu kom einnig í ljós hver 

voru helstu atriðin í sögunni. Í bókinni Leiklist í kennslu eftir Önnu Jeppesen og Ásu 

Helgu Ragnarsdóttur er einmitt fjallað um mikilvægi þessarar kennsluaðferðar við að 

rifja upp söguþráð og hvað hefur áhrif á líf og örlög sögupersónunnar (Anna Jeppesen og 

Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004). 
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Örlagavefurinn spunninn. 
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ÆFINGAR Á SEINNI DEGI NÁMSKEIÐS – LAUGARDAGUR KL. 9:00 – 15:00 

 

Upphaf 

Þar sem þátttakendur voru ekki allir mættir fyrr en rúmlega kortér yfir níu sleppti ég 

nafnaleik sem ég hafði áætlað að byrja á. Það var heldur ekki brýn þörf  á honum því fólk 

þekkti hvert annað nú með nafni. Aftur á móti hefði verið gaman að prófa hann af því að 

leikurinn inniber skemmtilega tjáningu og raddupphitun. 

 

Heilsa í hálfa mínútu  - allir saman 

Í þessari æfingu áttu nemendur fyrst að ganga um rýmið. Þegar ég gaf merki áttu allir að 

reyna að heilsa öllum í hópnum með handabandi og segja „komdu sæl /sæll“ á tuttugu 

sekúndum. Síðan áttu þau að heilsa hægt, miðlungs hratt og mjög hratt eftir því hvernig ég 

klappaði. Á einu klappi áttu þau að heilsa hægt, á tveimur miðlungs hratt og á þremur 

mjög hratt. 

 

Þessi leikur er hressandi og náði að hita þátttakendur upp á skömmum tíma. Markmiðið 

var að hita upp líkamlega, því æfingin krafðist talsverðrar hreyfingar. Einnig var 

tilgangurinn að mynda tengingu meðal allra einstaklinganna í hópnum. Þar sem  

sameiginlegt markmið hópsins var að klára að heilsa öllum á hálfri mínútu var lítill tími 

til að vera feiminn eða velja úr hverjum skildi heilsað og hverjum ekki.   

 

Heilsa mismunandi - allir saman 

Næst áttu nemendur að heilsa þeim fyrsta eins og þeir væru að heilsa góðum vini sem þeir 

höfðu ekki séð lengi, næstu tveimur feimnislega, þá eins og þeir væru neðansjávar og loks 

eins og marsbúar (geimverur). Markmið þessarar æfingar var að tengja einstaklinga innan 

hópsins í byrjun vinnudags á jákvæðan hátt og nýta um leið ímyndunaraflið á einfaldan 

hátt. 

 

Reglur í spuna og „Já leikur“ - allir saman 

Ég kynnti fyrir hópnum eina af reglunum sem þarf að hafa í huga í spuna. Reglan gengur 

út á að segja helst ekki „nei“ þegar mótleikari þinn í spuna kemur með hugmynd því þá 

gerist ekkert meira í spunanum. Ég tók eitt ýkt dæmi um það þegar leikari slær á tilboð 

samleikarans. 
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A) „Sæl ég heiti Guðrún, velkomin í búðina mína“. 

B) „Þetta er ekki búð þetta er flugvél, og þú ert ekki Guðrún þú ert kengúra“. 

 

Eftir þetta fóru þátttakendur í  „já-leik“ þar sem einn í einu stakk upp á að gera eitthvað 

eins og t.d. „ eigum við að hoppa?“  Þá sögðu allir í hópnum „ já“ og fóru að hoppa þangað 

til annar kom með nýja uppástungu, t.d. „eigum við að bursta í okkur tennurnar?“ Þá 

þóttust allir bursta í sér tennurnar o.s.frv. 

 

Leikurinn gekk vel. Þessi leikur getur verið góður upphitunarleikur  þar sem oft er 

stungið upp á líkamlega erfiðum hlutum sem allir þurfa að gera. Hann er einnig 

gagnlegur til að kalla fram  hópstemningu þar sem allir verða að vera jákvæðir á 

hugmyndir annarra. Síðast en ekki síst  æfir leikurinn mikilvægt atriði í spunatækni. Það 

að þú segir „ JÁ“  í spuna  þýðir að um leið og þú samþykkir það sem mótleikari segir eða 

gerir  ertu tilbúinn að virða það sem hann hefur sagt eða gert.  Þannig hefur leikarinn að 

minnsta kosti byrjað með opinn huga. Hann byrjar á „JÁ“ og sér hvert það leiðir hann.  

Með slíkri æfingu var ætlunin að undirbúa þátttakendur fyrir þá fjölmörgu leikspuna 

sem þeir áttu eftir að gera á námskeiðinu (Fay, 2011).  

Trúlega hefði þó verið betra að byrja á „já leiknum“ og láta það leiða út í að tala um 

mikilvægi jákvæðni og að samþykkja hugmyndir annarra í spuna. Gott hefði verið að 

taka einn stuttan spuna á eftir svo hægt hefði verið að sýna þetta í verki. 

 

Að frjósa og útskýra  - allir saman 

Í þessari æfingu var spiluð tónlist á meðan þátttakendur hreyfðu sig um rýmið. Þeir áttu 

stöðugt að beita líkamanum á nýjan hátt, kanna óvenjulegar stellingar og breyta um 

hæðarplön. Þegar tónlistin var stöðvuð áttu þeir að frjósa og þegar leiðbeinandi kallaði 

nafn einhvers í hópnum þá átti sá að segja hvað hann væri að gera út frá þeirri stellingu 

sem hann var í. T.d. hefði einhver sem þá var með báðar hendur teygðar upp fyrir framan 

sig getað sagt „ég er að spila körfubolta“. Þegar nokkrir höfðu verið spurðir var tónlistin 

sett aftur af stað, síðan stöðvuð aftur og fleiri spurðir hvað þeir væru að gera o.s.frv. 

 

Þessi æfing gekk eins og til stóð, allir virtust ná því hvað þeir ættu að gera og höfðu 

gaman af.  Tilgangur með æfingunni var að æfa þátttakendur í notkun kyrrmynda. 

Æfingin var undirbúningur fyrir kyrrmyndavinnuna í tengslum við söguna ‚Litli ljóti 
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andarunginn‘. Notkun tónlistar örvaði þátttakendur til að nota fjölbreyttar hreyfingar 

sem leiddu af sér ólíkar kyrrmyndir. Þátttakendur æfðust hér í að nota ímyndunaraflið 

til að segja hvað þeir voru að gera eða hugsa,  sögðu jafnvel  litla sögu út frá  stellingunni 

sem þau frusu í.  

 

Umhverfisspuni - allir saman 

Allir í hópnum gengu um rýmið. Þegar klappað var áttu þau að frjósa í þeirri stellingu sem 

þau voru í. Þátttakendur fengu þá að vita að nú ættu þeir að leika að þeir væru á 

sólarströnd. Áður en þeir lifnuðu við þurftu þeir að hugsa „hvað er ég að gera í þessari 

stellingu á sólarströnd?“.  Á klappi áttu þeir  að lifna við og leika það sem þeir voru að gera 

á ströndinni. Þeir máttu einnig eiga samskipti við aðra í spunanum, tala saman o. s. frv. Við 

næsta klapp frusu allir aftur og þurftu síðan að lifna við í nýjum kringumstæðum. Þannig 

unnu þátttakendur þrjá spuna: „á sólarströnd“  „á elliheimili“ og „í Kringlunni á 

Þorláksmessu“. 

 

Markmið þessa spuna var að þjálfa þátttakendur enn fremur  í að nýta sér kyrrmyndir í 

spuna. Einnig var þetta æfing í að efla samskipti hópsins í óundirbúnum leikspuna, vera 

vakandi yfir því sem aðrir voru að gera og bregðast við óvæntum aðstæðum. Þessi spuni  

gekk að mestu eins og til stóð og flestir virtust  vera að lifa sig inn í leikinn. Vanalega 

þegar ég framkvæmi þessa æfingu  get ég þó gefið mér meiri tíma í æfinguna en ég hafði í 

þetta skipti.  

 

Umræður um söguna - allir saman  

Eftir spunann settust nemendur í hring og ræddu boðskap sögunnar ‚Litli ljóti 

andarunginn‘. 

Meðal þess sem þar kom fram var að út úr sögunni má lesa að dýr séu alltaf ánægðust með 

sinni eigin dýrategund, að þetta er saga um höfnun og einelti, en einnig saga um það að 

leita að sjálfsmynd sinni. Hún fjallar um það að vera trúr sjálfum sér, hversu mikið sem á 

móti kann að blása. Í því sambandi ræddum við að það hafi verið val litla ljóta 

andarungans að svíkja ekki sjálfan sig og halda áfram að gera það sem honum fannst lang 

skemmtilegast; að synda. Kötturinn og hænan sem hann hittir í seinni hluta sögunnar segja 

að hann verði að hegða sér á tiltekinn hátt til að vera tekinn alvarlega. Þrátt fyrir að það 

sé dreginn kjarkur úr litla ljóta andarunganum heldur hann áfram að fara eftir eðli sínu 



69 
 

með því að fylgja því eftir sem hann vill helst af öllu; að synda. Þegar honum er stöðugt 

strítt á þessum asnalegu löngunum sínum yfirgefur hann búgarðinn í von um að finna 

einhvern sem er eins og hann sjálfur og þessi ákveðni hans að komast að því hvar og 

hverjum  hann tilheyrir getur verið okkur öllum hvatning að gefast aldrei upp þó móti 

blási. 

 

Ég stýrði umræðum og reyndi að virkja börnin í umræðunni, en eftir á að hyggja varð 

þetta svolítið eintal af minni hálfu. Hugsanlega hefði verið betra að skipta hópnum fyrst 

upp þannig að fullorðnir væru í einum hópi og börn í öðrum. Þau fengju ákveðnar 

spurningar til að ræða. Síðan kæmu hóparnir saman og gerðu grein fyrir því sem rætt 

var í hvorum hópi fyrir sig.  Að því loknu hefði verið hægt að ræða frekari hugmyndir í 

stóra hópnum (Ingvar Sigurgeirsson, 1998).    
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Kyrrmyndir upp úr sögunni - Skipt í tvo hópa, foreldrar og börn þeirra voru 

saman 

Þegar unnið er með kyrrmyndir, eða stillimyndir, er búin  til „ ljósmynd“ eða „myndastytta“ 

af aðstæðum, viðburði eða ákveðnum persónum. Í kyrrmyndum má bæði   vinna með 

persónur og huglæga hluti, s.s. tilfinningar og hugtök.   

Verkefnið var að meðlimir hvers hóps áttu að velja  í sameiningu fimm aðalatriði úr 

sögunni og gera kyrrmyndir (frost) upp úr þeim.  

Annar hópurinn átti að vinna með fyrri hluta sögunnar og hinn seinni hlutann. Ég nefndi 

nokkur atriði áður en þau byrjuðu undirbúninginn sem gott væri að hafa í huga í 

kyrrmyndavinnu: 

 

 Ákveða hver persónan mín er, hvað hún er að gera. 

 Hvar og hvernig á ég að standa? 

 Hvað vil ég að áhorfendur hugsi? 

 Hvaða andlitssvip á ég að sýna? 

 Hvernig á ég að stilla mér upp í tengslum við aðra? 

 Hverjir eru möguleikarnir? 

 

Þau fengu 10 mínútur til að undirbúa spunann. Síðan sýndi hver hópur fimm kyrrmyndir 

fyrir hina þátttakendurna. Þegar nemendur höfðu stillt sér upp í hverja kyrrmynd klappaði 

ég á öxl hvers og eins og þá áttu þeir að segja eina setningu eða hvað persónan þeirra var 

að hugsa.  

 Hvort sem tilgangurinn er að dýpka skilning á einhverju viðfangsefni (til dæmis í 

þemavinnu) eða verið er að vinna að  leiksýningu um ákveðið efni, geta kyrrmyndir 

verið góður kostur til að byrja að snerta á viðfangsefninu (Vigdís Jakobsdóttir, sótt af 

heimasíðu Þjóðleikhússins). Báðir hóparnir unnu vel úr æfingunni og bjuggu til margar 

myndrænar, fallegar og áhrifaríkar kyrrmyndir upp úr sögunni. Bæði börn og fullorðnir 

tóku þátt af lífi og sál. 

 

 



71 
 

 

Kyrrmynd þar sem andarunginn er enn ekki kominn úr egginu. 

 

Stöðu-æfing 1 - allir saman 

Þátttakendur gengu um rýmið og á meðan var útskýrt  fyrir þeim hvað átt er við með 

stöðu, eða „status“, persóna í leiklist. Ég sagði frá því að oft væri sagt að háa stöðu hafi sá 

sem ræður yfir öðrum eða hefur ákveðið vald í aðstæðum. Það er breytilegt í okkar daglega 

lífi hvernig staða okkar er, stundum er hún há og stundum lág, eftir því hverja við 

umgöngumst eða í hvaða aðstæðum við erum. Dæmi um stöðu sem breytist  frá því að vera 

há í að vera lág, gæti verið strætóbílstjóri sem ræður yfir öllu í vagninum sínum (há staða) 

en þegar hann kemur heim ræður hann litlu (lág staða) því hann á stjórnsama konu sem 

ræður flestu á heimilinu. 

Nú áttu þátttakendur að hugsa sér stöðu frá einum og upp í tíu. Þegar ég kallaði töluna tíu 

áttu þau að ganga um mjög öruggir með sig (há staða), þegar ég kallaði tveir þá áttu þeir 

að læðast með veggjum (lág staða) o.s.frv. 

 

Markmið þessarar æfingar er það sama og lýst er í stöðuæfingu 2 hér á eftir. 
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Stöðu- æfing 2  - allir saman 

Í næstu stöðuæfingu drógu þátttakendur spil úr spilastokki og það spil sem þeir drógu 

sagði til um þá stöðu sem þeir áttu að hafa í spuna sem þeir áttu að leika. Ásinn var 

lægstur og kóngurinn hæstur. 

Síðan áttu allir þátttakendur að leika í óundirbúnum spuna að þeir væru sstaddir á 

flugvelli og sýna í leiknum undirgefni eða vald persónunnar miðað við þá stöðu sem spilið 

þeirra hafði gefið til kynna. 

 

Í þessum spuna nutu allir sín vel, börnin voru búin að venjast því svo vel að leika með 

foreldrum að maður fann að þau voru orðin afslöppuð. Markmiðið með  

stöðuæfingunum var að dýpka skilning þátttakenda og tilfinningu fyrir hvernig 

mismunandi líðan fólks getur birst í líkamsburðum þess og tjáningu. Þá var sérstaklega 

horft á  líðan einstaklinga í tengslum við annað fólk. Allir geta upplifað að hafa mikið vald 

yfir aðstæðum og fundið til öruggis og jafnvel yfirburða gagnvart öðru fólki, en jafnframt  

þekkja flestir þá tilfinningu að vera  óöruggir gagnvart öðrum og hafa lítið vald á 

aðstæðum sínum. Hvernig okkur líður í samskiptum við annað fólk getur oltið á ýmsu, 

t.d. hversu sterk sjálfsmynd okkar er. Það sem einnig hefur mikið að segja um líðan 

okkar í samskipum er viðmót fólks í okkar garð (Goleman, 2000 og Snowman o.fl., 2009). 

Stöðuæfingarnar voru  undirbúningur fyrir  áframhaldandi vinnu með söguna ‚Litla ljóta 

andarungann‘. Þegar unnið var með persónur sögunnar í leikspunum gátu þátttakendur 

notað aðferð stöðuæfinganna og gefið til kynna með líkamsbeitingu sinni líðan 

persónunnar sem þeir voru að túlka, hvort heldur það var andarunginn þegar hann átti 

bágt eða hinar sjálfsöruggu gæsir. 

 

„Aðeins ein mínúta“  –  tveir hópar, foreldrar og börn þeirra saman 

Sögunni „‚Litli ljóti andarunginn‘“ var skipt í fyrri og seinni hluta. Hvor hópur átti að 

undirbúa einnar mínútu leikþátt úr sínum hluta sögunnar og sýna fyrir hinn helminginn af 

hópnum. Beðið var um að þátttakendur reyndu  að láta allan söguþráðinn rúmast innan 

einnar mínútu og þeir áttu að nota bæði tal og látbragð. 

 

Þessi æfing gekk ágætlega og tókst þeim skemmtilega að koma kjarna sögunnar á 

framfæri. Æfingin var til þess ætluð að minna aftur á söguþráð ‚Litla ljóta andarungans‘ 

svo allir væru á sömu blaðsíðu þegar kæmi að áframhaldandi vinnu með hana. Með því 
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að rifja upp söguþráðinn í sameiningu eru meiri líkur á að út frá honum kvikni aðrar 

spennandi hugmyndir sem hægt verði að nota í sýningu ( Booth, 1994). Að hraðspóla  í 

gegnum söguþráð á þennan hátt, þar sem koma verður söguþræði yfir á stuttum tíma, 

hvetur nemendur til að finna hver séu  aðalatriði og hver aukaatriði í sögunni. Auk þess 

hvetur æfingin til leikrænna tilburða, en þar sem leika verður söguþráðinn á stuttum 

tíma er mikilvægt að tjáningin sé skýr. 

 

Dýraæfing og dýraspunar  

Næstu æfingar voru gerðar með það að markmiði að nota eiginleika dýra sem grunn til að 

skapa skýrar og skemmtilegar persónur. 

 

Dýraæfing – allir saman 

Í þessari æfingu drógu þátttakendur miða sem á stóð nafn á dýri. Þetta voru t.d. tígrisdýr, 

köttur, hundur, kýr, ljón, hæna, gæs, önd, andarungi, svanur og hestur. Síðan áttu þeir að 

leika dýrið sem þeir drógu. Fyrst áttu allir að leika að dýrið væri að leita sér að mat, síðan 

skynjaði það hættu, þegar hættan var liðin hjá fékk það sér að borða og loks hvíldi það sig. 

Hver og einn einbeitti sér að því að finna hvernig dýrið hreyfði sig, skynjaði umhverfi sitt og 

brást við hættum. 

 

Þessi æfing var stutt en gekk vel, þátttakendur bjuggu sig undir að skapa persónur sínar 

með því að setja sig í spor dýra. 

 

Spunar - skipt í þrjá hópa, börn saman og fullorðnir saman 

Þátttakendur áttu að leika óundirbúna spuna og byggja persónuleika þeirrar manneskju 

sem þeir léku á dýrinu sem þeir höfðu leikið í æfingunni hér á undan. Persónan átti samt að 

vera „venjuleg“ manneskja, en undir áhrifum af hreyfingum, hljóðum og hegðun dýrsins. 

Þátttakendur fengu þau fyrirmæli að byrja fínlega og láta eiginleika dýranna koma meira 

og meira fram þegar leið á spunann. 

Hóparnir fengu mismunandi kringumstæður til að spinna út frá. Einn spuninn var á 

hárgreiðslustofu þar sem voru tveir viðskiptavinir og einn hárgreiðslumeistari, annar 

atvinnuviðtal  þar sem umsækjandi var að sækja um vinnu hjá vinnuveitanda og þriðji 

spuninn var á strætóstoppistöð þar sem fólk var að bíða eftir strætisvagni. 
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Þessi æfing gekk vel hjá fullorðna fólkinu, sérstaklega seinni hópnum sem hafði þá horft 

á einn hóp leika sinn spuna. Gaman var að fylgjast með persónunum þróast í að verða æ 

dýrslegri. Margar dýrategundir úr sögunni komu við sögu og gaman hefði verið að hafa 

meiri tíma til að vinna með þessar persónur áfram. Tíminn var þó naumur svo ekki 

vannst rúm til þess. Börnin virtust hinsvegar ekki átta sig alveg á hvernig þau ættu að 

framkvæma æfinguna. Þau náðu ekki upp samræðum í spunanum, voru fremur upptekin 

af því að sýna hvaða dýr þau voru en að halda uppi samræðum. Vegna tímaskorts lét ég 

börnin öll leika saman í einum hóp.  Það hefði ef til vill verið betra að gefa þeim aðrar 

kringumstæður þar sem þau væru tvö og tvö og beinna hefði legið við að persónurnar 

færu að tala saman. 

 

Hádegsihlé í 30 mínútur 

 

Spuni  manngerður  –  Þrír hópar, þriggja og fjögurra manna, börn og fullorðnir. 

Börn og foreldrar þeirra þó ekki saman 

Hóparnir fengu kafla  úr sögunni, útfærsla með mönnum í stað dýra þar sem nemendur 

verða að leika persónu sem samsvarar dýrinu í kaflanum sem þeir völdu. Hér fengu þeir 

frítt val um hvaða þátt úr fyrri eða seinni hluta sögunnar þeir völdu. Þeir máttu einnig 

blanda saman tveim þáttum úr sögunni. Sem innblástur höfðu þeir miðana sem 

þátttakendur skrifuðu inn í „örlagavefinn“ í lok föstudagsins. 

 

Hér var markmiðið að tengja söguna mannlegum aðstæðum og skoða hana með kunn 

hugtök á borð við einelti í huga. Þetta gekk vel. Þau voru áhugasöm í undirbúningnum og 

virtust full af hugmyndum. Síðan voru leikþættirnir sýndir fyrir áhorfendur. Margt 

skemmtilegt kom þar fram. Í öðrum leikþættinum var andarunginn stúlka sem ólst upp á 

heimili þar sem mamman var sinnulaus um börnin sín, var sífellt að horfa á sápuóperur í 

sjónvarpinu. Stúlkan var höfð útundan í systkinahópnum mátti t.d. ekki vera með þegar 

þau fóru út að spila fótbolta. Systkinin sögðu að  hún kynni ekki fótbolta. Hinn hópurinn 

útfærði andarungann sem hógværa poppstjörnu. Leiðbeinandi sagði hvað honum fannst 

áhrifaríkt í spununum, og þátttakendur komu með nokkrar tilllögur til úrbóta á útfærslu 

leikþáttanna. Spunarnir voru æfðir aftur með breytingum. 
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Ég hafði hugsað mér að útfæra spunana enn frekar, en tíminn leyfði það því miður ekki. 

Meðal þess sem ég hefði viljað vinna með var að persóna þeirra í spunanum hefði 

eiginleika þess dýrs sem hún stóð fyrir. Sem dæmi má nefna að ef þau hefðu valið að taka 

kaflann með villigæsunum og útfæra þær eins og töffaralega klíku af einhverjum toga, 

hefðu klíkumeðlimir getað verið háværir og talað mikið og líkst þannig gæsum sem oft 

eru í hópum og heyrist hátt í. Það hefði verið gaman að láta hópana útbúa einn spuna til 

viðbótar þar sem nemendur fengju afmarkaðan kafla úr sögunni til að leikgera þannig að 

persónurnar væru menn í stað dýranna, en hefðu eigi að síður marga eiginleika dýranna, 

bæði persónueinkenni og hreyfingamynstur.  

 

Lokasýning undirbúin – allir saman 

Nú var komið að því að vinna betur þau atriði sem ætlunin var að kynna aðstandendum í 

lok dagsins.  

 

Þau atriði sem ákveðið var að að vinna betur og hafa með á kynningunni voru þessi: 

 

 Einnar mínútu hraðspólun á efni sögunnar. 

 Kyrrmyndir úr sögunni. 

 Spunar þar sem persónur sögunnar voru manngerðar. 

 

Það kom fljótlega í ljós að þátttakendum þótti erfitt að rifja upp einnar mínútu 

hraðspólunina úr sögunni og því ákvað ég að sleppa því atriði. Þess í stað fékk ég fjögur 

barnanna í hópnum til að segja áhorfendum söguþráð ‚Litla ljóta andarungans‘ í stórum 

dráttum áður en kyrrmyndirnar voru sýndar. 

Sömu hópar og áður æfðu kyrrmyndirnar úr sögunni og fínpússuðu frá því sem áður var.  

Að því loknu voru „manngerðu“ spunarnir æfðir og loks var farið í gegnum  hvernig börnin 

fjögur myndu í sameiningu segja söguna. 

 

Þessi undirbúningur gekk vel og þátttakendur virtust muna vel það sem unnið hafði 

verið í æfingunum fyrr á námskeiðinu. Það var spenna í loftinu þegar aðstandendur fóru 

að tínast inn í skólann og leikarar stigu á svið á tilsettum tíma. 
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Sýning – allir saman 

Söguþráður sögunnar ‚Litli ljóti andarunginn‘ rakinn. 

Tíu kyrrmyndir sýndar þar sem persónur í myndunum sögðu eina setningu um  hvað þær 

væru að hugsa. 

Tveir spunar þar sem litli andarunginn og aðrar persónur voru menn. 

Aðstandendur þátttakenda komu kl. 14:00 til að sjá afrakstur námskeiðsins. Að sýningu 

lokinni var gestum boðið upp á djús, kaffi og kleinur. 

 

 

Sýnt fyrir áhorfendur í lok námskeiðs. 

 

Sýningin gekk vonum framar. Allir virtust skemmta sér hið besta og skilaði sagan sér 

ágætlega til áhorfenda sem fengu um leið nokkra hugmynd um þá vinnu sem fram hafði 

farið á námskeiðinu. Að sýningu lokinni þáðu gestir veitingar og spjölluðu saman. Fólk 

var glatt í bragði og ánægt. Ég veit ekki hvort áhorfendur hafa átt von á tilbúinni sýningu 

með búningum og öðru, en það var meðvituð ákvörðun að leggja ekki ofuráherslu á 

lokasýninguna sem slíka, heldur ætti hún að sýna sýnishorn af þeim æfingum sem unnið 

var með á námskeiðinu.  
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11.2. Svör þátttakenda við könnun í lok námskeiðs 

 

Spurningar til foreldra voru eftirfarandi: 

 

1 Finnst þér þú hafa lært eitthvað á þessu námskeiði? Ef svo er hvað fannst þér 

þú hafa lært? 

2 Hvernig fannst þér að taka þátt með barni þínu á námskeiðinu? 

3 Fannst þér lengd námskeiðsins hæfileg? Hefði það mátt vera styttra eða lengra, 

og þá hversu mikið lengra eða styttra? 

4 Telur þú að áhugavert væri að taka þátt í námskeiði sem væri eins uppbyggt og 

þetta, þar sem efnið sem unnið er með tengist námsefni nemendanna og væri 

unnið í samvinnu við skólann/kennara? Ef já, hvaða ávinningur væri af slíkri 

vinnu og ef nei, hvers vegna væri það ekki áhugavert? 

5 Telur þú að slíkt námskeið myndi bæta tengsl nemenda, fjölskyldna og skóla, 

og þá á hvern hátt? 

6 Telur þú að upplifun af leiklistarnámskeiði með þátttöku foreldra og barna sé 

frábrugðinannars konar félagsstarfi sem foreldrar og börn stunda saman? Ef 

já, hvernig? 

 

Svör foreldra voru eftirfarandi: 

 

1. Finnst þér þú hafa lært eitthvað á þessu námskeiði? Ef svo er hvað fannst þér þú 

hafa lært? 

A. Já, aðallega aðferðir til að rifja upp sögu, t.d. köngulóarvefurinn sem við gerðum 

þegar við rifjuðum upp söguna af litla andarunganum. 

B. Spunavinnan var alveg ný og skemmtilegt að taka þátt í henni. Líka hve ótrúlega 

krefjandi þetta er. Það kom á óvart. 

C. Fannst ég læra mikið á námskeiðinu, öðruvísi nálgun og hvernig hægt er nýta 

sögur í leiklist. 

D. Ég braust aðeins út úr skel og komst að því að það er allt í lagi að fíflast fyrir 

framan ókunnuga. 

E. Hvað hægt er að skapa miklar sögur út frá litlum texta. 
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2. Hvernig fannst þér að taka þátt með barni þínu á námskeiðinu? 

A. Mér fannst það mjög skemmtilegt. Hefði vilja hafa fleiri þátttakendur úr 

árgangnum þar sem maður kynnist öðrum svo vel á svona námskeiði (bæði 

börnunum og foreldrum). 

B. Mjög gaman - sá nýja hlið á barninu og sá að hann hefur brennandi áhuga. Hann 

blómstraði í þessum aðstæðum. 

C. Mér fannst það í einu orði frábært og gaf okkur báðum mikið. 

D. Mér fannst það gaman að vera með börnunum á námskeiðinu.  Gaman að sjá 

hvernig þau unnu úr hlutunum og nutu sín. 

E. Mjög gaman. 

 

3. Fannst þér lengd námskeiðsins hæfileg? Hefði það mátt vera styttra eða lengra, 

og þá hversu mikið lengra eða styttra? 

 

A. Já mér fannst þetta bara hæfilega langt. Tímasetningin á föstudagskvöldi var 

hinsvegar afleit, var engan vegin í stuði þegar ég fór af stað og mjög þreytt eftir 

vikuna. 

B. Lengdin er hæfileg en dagskráin reyndi á úthaldið á laugardeginum. Fleiri hlé og 

lengri væru eflaust góð hugmynd. 

 

C. Mér fannst lengd námskeiðsins hæfileg, hefði samt verið til í að  

            hafa einn dag í viðbót. 

D. Mér fannst þetta mjög fín lengd en fannst dálítið of mikið ætlast til þess að við 

myndum muna hluti sem við höfðum kannski einu sinni rennt í gegnum og 

kunnum ekki nógu vel. Hefði viljað miklu meiri tíma í að æfa og komast inn í  hvað 

maður átti að segja eða gera.  Við hefðum aldrei náð að sýna allt sem þú ætlaðir 

að biðja okkur um að sýna. Í því tilliti hefði námskeiðið þurft að vera lengra. 

E. Styttra en fleiri skipti, kannski 3X3 tímar. 

 

4. Telur þú að áhugavert væri að taka þátt í námskeiði sem væri eins uppbyggt og 

þetta, þar sem efnið sem unnið er með tengist námsefni nemendanna og væri 
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unnið í samvinnu við skólann/kennara? Ef já, hvaða ávinningur væri af slíkri 

vinnu og ef nei, hvers vegna væri það ekki áhugavert? 

A. Já mér þætti það sniðugt. Nemendur læra efnið á allt annan hátt og það verður 

eftirminnilegra. Hins vegar má ekki ofgera – gera þetta svona t.d. bara einu sinni á 

hverju skólaári. Þátttaka foreldra er mikilvæg finnst mér. 

B. Já, mjög góð hugmynd. Hlutverkaleikur er góð leið til að koma námsefni til skila 

og skemmtileg leið til að kenna. T.d. sögur (bókmenntir), Íslandssögu og fleira í 

þeim dúr. 

C. Held að það væri frábær hugmynd, krakkar upplifa námsefni miklu sterkar með 

að endurtaka það með leik og leiklist. 

D. Já, mér finnst þetta áhugaverð nálgun því þá skapast gagnkvæmur skilningur og 

samkennd milli fullorðinna og barna þeirra. Mjög skemmtileg hugmynd. 

E. Já gæti verið áhugavert að vinna með sögur og gera spuna eða svona kyrrmyndir 

úr því. 

 

5. Telur þú að slíkt námskeið myndi bæta tengsl nemenda, fjölskyldna og skóla, og 

þá á hvern hátt ? 

A. Já, mér finnst mikilvægt að krakkarnir kynnist foreldrum samnemenda sinna og 

eins er mikilvægt fyrir foreldra að hittast og kynnast. 

B. Já - Ekki spurning. Frábær samvera með barni, öðrum foreldrum og kennurum. 

C. Ekki vafi á því að þetta bættir tengsl og styrkir sambandið. 

D. Já, á sama hátt og ég lýsti í fyrra svari. 

E. Gagnlegt fyrir foreldra að sjá t.d. samspil á milli barnanna og held að það gæti 

styrkt einmitt þessi tengsl og samábyrgð að foreldrar, skóli og börn ynnu svona 

saman í einhverju formi. 

 

6. Telur þú að upplifun af leiklistarnámskeiði með þátttöku foreldra og barna sé 

frábrugðin 

annars konar félagsstarfi sem foreldrar og börn stunda saman? Ef já, hvernig? 

A. Mér finnst reyndar lítið í boði fyrir foreldra og börn saman. Leiklistarnámskeið 

krefst þess að maður tjái sig og losi pínku um hömlurnar og þannig losar um 

spennu og fólk fer að tala saman ;) 
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B. Námskeiðið gefur tækifæri til að dýpka tengsl barns og foreldris. Þetta námskeið 

reyndi á samskipti og fleira og því sker það sig mikið úr frá námskeiðum sem eru 

þannig uppsett að fólk situr og hlustar á fyrirlestur. 

C. Já ég held það, með því að vera þátttakandi kemur öðru vísi nálgun, minni dóttur 

fannst pabbi pínu hallærislegur fyrst, en svo bara gaman að vera með pabba. 

D. Ég er bara ekki viss um að ég átti mig á því hvaða félagsstarf það er þar sem 

foreldrar og börn eru þátttakendur, nema kannski þegar foreldrar eru að selja 

eitthvað í nafni barna sinna (íþróttafélags) á fótboltamótum eða eru liðsstjórar í 

ferðalögum með börnunum.  Að því gefnu, þá tel ég þetta frábrugðið öllu öðru. Ég 

held að það skapist frekari grundvöllur fyrir nánd og samkennd milli foreldra og 

barna á svona leiklistarnámskeiði.  En foreldrar þurfa að vera mjög sterkir 

karakterar held ég. 

E. Já leiklist jafnast ekki á við neitt annað, gefur færi á að sköpun og frelsi sem er 

einstakt. 

 

Spurningar til barna voru eftirfarandi: 

 

1. Finnst þér þú hafa lært eitthvað á þessu námskeiði? Ef svarið er játandi 

hvað finnst þér þú hafa lært? 

2. Hvernig fannst þér að taka þátt með mömmu/pabba á námskeiðinu? 

3. Hefur þú verið í leiklist áður? 

 

Svör barnanna voru sem hér segir: 

 

1. Finnst þér þú hafa lært eitthvað á þessu námskeiði? Ef svarið er játandi hvað 

finnst þér þú hafa lært? 

A. Nei. 

B. Ég lærði ýmislegt, en á erfitt með að benda á eitt sérstakt atriði. Þetta var aðallega 

mjög skemmtilegt. 

C. Fannst voða gaman og gaman að læra leiki og leika öðruvísi. 

D. Já mér finnst það.  Það sem ég lærði var að koma fram og hætta að vera feimin. 

E. Já, mér fannst ég læra að koma fram við alla á góðan hátt og vera ekki eins 

feiminn. 
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F. Nei ekki beint. 

 

2. Hvernig fannst þér að taka þátt með mömmu/pabba á námskeiðinu? 

A. Það var betra að vera með mömmu heldur en ein. 

B. Það var bara gaman. 

C. Fyrst var ég ekki alveg til að vera með pabba en svo var þetta bara gaman. 

D. Gaman, eða fínt. 

E. Skrítið og gaman á mismunandi hátt. 

F. Bara ágætt. 

 

3. Hefur þú verið í leiklist áður? 

A. Nei. 

B. Nei, hef bara tekið þátt í einu leikriti í skólanum. 

C. Bara smá í skólanum,ég vil fá meiri leiklist og söng líka. 

D. Já í skólanum bara.  Lék í Kardemommubænum, Litlu ljót og jólasýningu. 

E. Já bara í skólanum, sögumaður og barn jólasveinsins. 

F. Nei. 

 

Það sem flestir foreldrar nefndu að hefði verið lærdómsríkast á námskeiðinu var hvað 

hægt er að vinna með sögu á fjölbreyttan hátt með aðferðum leiklistar. Þar sem aðferðin 

að vinna með sögu, eða annað námsefni nemenda, á leikrænan hátt er kjarninn í 

uppbyggingu námskeiðsins var afar jákvætt að foreldrar kynnu að meta hana. Svörin 

gáfu mikilvægar vísbendingar um að ég hefði náð markmiðum mínum í vinnunni.  

 Í svörum foreldranna kom einnig fram að þeim þótti gaman að taka þátt í 

leiklistarnámskeiðinu með börnum sínum. Það er afar mikilvægt að foreldrum líki 

námskeiðið vel, því það verða á endanum þeir sem hafa mest, og meira en börnin, um 

það að segja hvort af þátttöku verði á slíku námskeiði. Varðandi tímasetningu á 

námskeiðinu þá virtust flestir sammmála því að lengdin væri hæfileg, en dagskráin hefði 

reynt á úthaldið. Sérstaklega á það við um laugardaginn og eru þessar niðurstöður 

samhljóða mínu mati um að lengja þyrfti námskeiðið lítillega til að koma örlítið fleiri 

æfingum fyrir og fjölga hléum og lengja þau.  Foreldrar voru almennt jákvæðir á að taka 

þátt í námskeiði sem væri eins uppbyggt og þetta, þar sem efnið sem unnið er með 

tengdist námsefni nemendanna í skólanum og unnið í samvinnu við skólann/kennara. Í 
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ljósi þeirra jákvæðu viðbragða þætti mér afar áhugavert að skoða möguleikann á að 

halda leiklistarnámskeið með þátttöku foreldra og barna inni í skólunum, en áður en af 

því yrði þyrfti að útfæra frekar hugmyndir um hvernig framkvæmdin yrði. Foreldrar 

töldu upp atriði sem þeim fannst leiklistin hafa umfram annað tómstundastarf sem börn 

og fullorðnir stunda saman. Þar nefndu þeir t.d. að leiklistarnámskeið krefst þess að 

maður tjái sig og losi um hömlur. Þannig losar fólk um spennu og fer að tala saman. 

Einnig var nefnt að leiklist jafnist ekki á við neitt annað, hún gefi færi á  sköpun og frelsi 

sem sé einstakt 

 Í svörum barnanna kom fram að þeim fannst erfitt að benda á eitthvað ákveðið 

sem þau höfðu lært á námskeiðinu. Ef  til vill var ekki raunhæft að ætlast til þess að þau 

gætu rifjað alla þætti námskeiðsins upp með sama hætti og þeir fullorðnu, má þar t.d. 

benda á svar eins barnsins sem sagðist hafa lært ýmislegt, en átti erfitt með að benda á 

eitt sérstakt atriði. Þetta hafi  aðallega verið mjög skemmtilegt. Meirihluti þeirra nefndi 

þó nokkur atriði. Þar má nefna að það hafi verið gaman að læra leiki og að læra að leika 

öðru vísi en þau voru vön, að koma fram við aðra á góðan hátt, að koma fram og hætta að 

vera feimin. Svör barnanna við spurningunni um hvernig þeim fannst að taka þátt með 

mömmu/pabba á námskeiðinu voru nokkuð jákvæð. Þó var eins og þau hefðu haft 

nokkrar efasemdir, sérstaklega í upphafi. Algengasta svarið var „bara gaman“, síðan 

komu svör eins og „ skrýtið og gaman á mismunandi hátt“ og „ fyrst var ég ekki alveg til í 

að vera með pabba en svo var þetta bara gaman“. Skýringuna á því að sumum hafi þótt 

eilítið skrýtið að taka þátt með foreldrunum má eflaust m.a. finna í því að á þessum aldri, 

eða um tíu ára aldurinn, má búast við því að börn vilji fara að skilja sig frá foreldrum, 

skammast sín jafnvel stundum fyrir foreldrana (Guðbjörg Daníelsdóttir, 2013). 

 Lesa má út úr svörum barnanna að þó þau hafi vissulega haft ánægju af að vinna 

með foreldrunum þá hefði mátt leggja meira upp úr að þau fengju að undirbúa spuna eða 

aðrar æfingar saman án foreldranna á námskeiðinu. Þannig hefðu þau sennilega notið 

sín enn betur á námskeiðinu. 

Meirihluti barnanna sagðist hafa mjög litla eða enga reynslu af leiklist. Það kom eilítið á 

óvart.  Þar sem sérstakur leiklistarkennari er ráðinn við skólann átti ég von á að 

reynslan væri eitthvað meiri. Ég hafði reyndar ekki kynnt mér í  hvaða bekkjardeildum 

leiklist væri kennd. Ég hefði þurft að spyrja þessarar spurningar í könnuninni í upphafi 

námskeiðs, því ef ég hefði vitað hve litla reynslu börnin höfðu hefði ég e.t.v. útskýrt 

sumar æfingarnar öðru vísi en ég gerði.  
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 Á heildina litið virðist almenn ánægja hafa ríkt með námskeiðið, bæði hjá 

foreldrum og börnum, og flestir náðu vel að tileinka sér  innihald sögunnar um litla ljóta 

andarungann og vinna með það í gegnum leiklist. Þátttakendur náðu að skapa 

áhugaverðar persónur og vinna innihaldsríka spuna þar sem ýmsar hliðar sögunnar 

voru kannaðar. Þar var m.a.rætt um einelti og afleiðingar sem það getur haft (Olweus, 

1991:4-5  O´Donnell 1995:1). 

 Svör þátttakenda að námskeiði loknu benda til þess að helstu markmiðum í 

vinnunni hafi verið náð og er það mikilvæg hvatning til að efnt verði til fleiri slíkra 

námskeiða í framtíðinni. Þar sem engin slík námskeið eru haldin hér á landi er mikilvægt 

að tækifæri gefist til að þróa vinnuna áfram.   

Þó þátttaka á námskeiðinu hafi verið minni en ég átti von á tel ég að ef námskeið er 

auglýst með fyrirvara í skólunum og kennarar og skólayfirvöld taka þátt í 

skipulagningunni má búast við að mun fleiri sýni áhuga á að taka þátt. 

 

11.3. Hugleiðingar námskeiðshaldara á æfingatímabilinu  

 

Í heildina má segja að námskeiðið hafi gengið vel. Flestir náðu að tjá sig ríkulega á 

námskeiðinu og virtust skemmta sér vel. Það sem kom mér á óvart var að fullorðna 

fólkið hafði yfirleitt meira frumkvæði í æfingunum og var oftast meira áberandi en 

börnin í spunum. Það var mjög ánægjulegt að sjá hve virkir foreldrarnir voru, en ég átti 

frekar von á að það yrði öfugt. Þetta misvægi á virkni foreldra og barna verð ég þó að 

taka til athugunar og gera ráðstafanir til þess að börnin fái að njóta sín til jafns á við hina 

fullorðnu ef/þegar ég endurtek námskeiðið. Engu að síður virtust börnin skemmta sér 

vel. Ég held að börnin hafi lært af því að fylgjast með fullorðna fólkinu vinna og virtust 

hafa gaman af því að sjá nýjar hliðar á foreldrunum og hlógu þau oft mikið að 

þeim.Ástæður þess að börnin voru stundum heldur til baka í leiknum geta verið margar. 

Ekki er úr vegi að rifja upp kenningar þeirra Piaget og Erikson um þroskaþrepin og 

skoða hegðun barna á þessum aldri (10 ára).  Það mætti segja að þroski  barnanna í 

hópnum sé á mörkum tveggja þroskastiga. Þroski  flestra ætti þó meira að  falla undir 

það þroskastig  sem samkvæmt Piaget og Erikson nær yfir tímabilið  6- 11 ára.  Á því 

stigi  hefur barnið öðlast hugræna getu til að vinna úr verkefnum og er orðið fært um að 
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meta bæði eigin getu og annarra í kringum sig. Þá hafa börn ríka þörf fyrir að sýna hvað 

þau geta og kennari  verður þá að gæta þess að öll börnin í nemendahópnum fái 

hvatningu og hrós fyrir árangur og viðleitni, ekki aðeins þau sem standa sig allra best.  Á 

þessu stigi efast börnin sjaldan um reglur og gildismat fullorðinna og líta jafnvel á þau 

sem heilög (Guðbjörg Daníelsdóttir, 2013). 

 Þroski flestra barnanna á námskeiðinu myndi eflaust að miklu leyti falla undir 

fyrra stigið, þó má gera ráð fyrir að áhrifa af því þroskastigi sem á eftir kemur sé 

verulega farið að gæta hjá sumum, sérstaklega stúlkunum sem oft eru á undan drengjum 

í þroska á þessum aldri.  

 Samkvæmt Piaget og Erikson nær það þroskastig yfir tímabilið 11-16 ára. Á þeim 

aldri má gera  ráð fyrir að hegðunin einkennist af því að þá taka börnin ekki lengur 

skoðanir og gildismat foreldranna sem heilög eins og þau gerðu áður, þau fara að móta 

sínar eigin sjálfstæðu skoðanir og og nú hafa viðhorf og  skoðanir  jafnaldra og annarra í 

samfélaginu ekki síður vægi en viðhorf foreldranna. 

 Þegar þörfin fyrir sjálfstæði og að slíta sig frá foreldrum kemur fyrst fram, geta 

börn jafnvel átt það til að skammast sín fyrir foreldra sína, einnig eiga þau til að vera 

upptekin af því hvað öðrum finnst um þau (Guðbjörg Daníelsdóttir, 2013). 

Þegar þessi tvö stig eru borin saman er ljóst að það getur verið talsverður munur á  

þroska og hegðun tíu ára barna eftir því hversu bráðþroska þau eru og hvoru 

þroskastiginu þau tilheyra. 

 Ef komið er aftur að því hiki sem örlaði á hjá nemendum til að byrja með á 

námskeiðinu er skýringin sjálfsagt fjölþætt.  

 Fyrst má geta þess að fæst höfðu mikla reynslu af því að taka þátt í 

leiklistarnámskeiði sem þessu.  Þó einhver hafi tekið þátt í skólaleikriti í skólanum má 

búast við að ýmislegt sem gert var á námskeiðinu hafi verið nýtt og framandi fyrir þeim. 

Sumar æfingarnar gætu jafnvel hafa verið of krefjandi fyrir þau reynsluminnstu í 

hópnum. 

 Þá má nefna óvana barnanna að leyfa foreldrum sínum að sjá sig æfa. Oftast sjá 

foreldrarnir börnin leika leikrit sem þegar hafa verið æfð og eru tilbúin, en í þessu tilfelli 

þurfa börnin að leyfa foreldrum að sjá sig æfa  og jafnvel æfa með þeim og það gæti hafa 

gert þau óörugg og svolítið feimin til að byrja með.  

 Sumum barnanna hefur eflaust þótt skrýtið að fylgjast með foreldri sínu leika sér 

og fíflast. Oftar er það sennilega öfugt, þar sem börnin sýna fyrir foreldra leikrit og 
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foreldrið er í hlutverki „skynsama“ aðilans. Þau börn sem komin eru á gelgjuskeiðið 

gætu jafnvel hafa verið sérstaklega viðkvæm gagnvart hegðun foreldranna sem yfirleitt 

virtust skemmta sér konunglega.  

 Þá má að lokum geta þess að foreldrar nutu yfirburðar í reynslu og þroska þar 

sem þeir unnu samsíða börnum sínum í æfingum og spunum. Foreldrarnir voru oft 

fljótari en börnin að átta sig á æfingum og byrja að leika, en þá virtust  börnin halda sig 

eilítið til hlés. Engu að síður myndaðist oft mjög skemmtilegur samleikur á milli foreldra 

og barna, þar sem báðir aðilar virtust lifa sig inn í leikinn. 

 Einföld leið til að jafna þennan mun á virkni foreldra og barna gæti t.d. verið sú að 

bæta inn tveimur til þremur æfingum fyrir börnin sem ekki væru lagðar fyrir fullorðna 

fólkið. Upplagt hefði t.d. verið að leyfa börnunum að undirbúa spuna saman og sýna svo 

foreldrum. Þá hefðu börnin getað komið fram með hugmyndir sínar meðal jafnaldra og 

unnið á jafningjaplani, sem hefði vísast minnkað feimnina og aukið þeim öryggi þegar 

kom að því að leika. Þeir sem komnir voru á unglingastigið (Piaget) hafa trúlega 

sérstaklega mikla þörf fyrir að láta reyna á skoðanir sínar og hugmyndir meðal jafnaldra 

þar sem foreldrarnir koma hvergi nærri. Eftir á að hyggja voru of fáar æfingar þar sem 

börnin unnu þannig saman án foreldranna.  

 Þrátt fyrir þessa vankanta virtist samstarfið að mestu hafa verið gjöfult og þegar 

leið á námskeiðið virtust börnin vera farin að venjast aðstæðunum og vera orðin frjáls 

bæði í spunum og æfingum.  

 Þegar upp er staðið er ekki úr vegi að ætla að börnin hafi notið góðs af þroska og 

reynslu foreldranna, því foreldrarnir voru yfirleitt  fljótari en börnin að tileinka sér 

æfingarnar. Börn læra af þeim sem standa þeim framar vitsmunalega og uppgötva hluti í 

skoðanaskiptum og félagslegum samskiptum (Vygotsky, 1978).  

 Því má segja að samvinnan við foreldrana hafi orðið til þess að  börnin lærðu 

meira  af námskeiðinu en ef eingöngu hefði verið um jafnaldra að ræða. 

 Þátttakendur nutu sín almennt vel á námskeiðinu og samveran með foreldrunum 

var jákvæð. Það má eflaust alltaf búast við einhvers konar feimni eða hiki hjá börnum 

fyrst í stað þar sem þau hafa ekki vanist að vinna með fullorðnum á þennan hátt, en 

þegar upp var staðið er ekki hægt að segja að feimnin hafi verið svo mikil að þau nytu sín 

ekki alla jafna vel. Örlítið fleiri æfingar þar sem sérstaklega er ýtt undir frumkvæði og 

sjálfstæði barnanna myndu þó eflaust vera til bóta.  
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11.4. Skipulagning og tímasetningar 

 

Í skólastarfi geta kennsluáætlanir alltaf breyst, sérstaklega á það við þegar um 

leiklistarkennslu er að ræða. Kennarinn veit aldrei hversu langur spuninn verður né hve 

æfingarnar taka langan tíma. Umræður geta oft orðið svo áhugaverðar og djúpar að 

leiklistarkennarinn gefur lengri tíma fyrir þær. Ég þurfti að sleppa nokkrum æfingum úr 

kennsluáætluninni báða dagana vegna þess að æfingar tóku lengri tíma en ég áætlaði. Ég 

hafði reyndar búið mig undir það áður en námskeiðið hófst að áætlunin gæti breyst og 

vissi hvaða æfingar helst mættu missa sín ef til þess kæmi. 

 Í kennslu þarf stundum að hnika til kennsluáætlun, t.d. ef kennarinn kemur 

leiðbeiningum og fyrirlestrum ekki eins skipulega og fljótt frá sér og hann hafði áætlað  

eða nemendur þurfa meiri tíma til umræðna eða spurninga sem við koma námsefninu en 

gert var ráð fyrir.  

 Í mínu tilfelli var það einkum þrennt sem breytti áætlun: 

 

 Í fyrsta lagi mættu sumir þátttakendur seint báða dagana þannig að ekki var hægt 

að byrja námskeiðið fyrr en tíu eða fimmtán mínútum of seint. Það er talsverð 

seinkun þegar um stutt námskeið er að ræða og nýta þarf tímann vel.  

 Í öðru lagi gaf ég ákveðnum æfingum meiri tíma en til stóð vegna þess að 

nemendur fengu mikið út úr þeim æfingum og þær reyndust sérlega mikilvægar 

fyrir áframhaldandi framvindu og uppbyggingu námskeiðsins. 

 Í þriðja lagi hafði ég ekki gert ráð fyrir nógu mörgum hléum, einkum seinni 

daginn. 

Þátttakendur höfðu þörf fyrir lengri og fleiri hlé þann daginn. Til dæmis kvartaði 

ein móðirin yfir of stuttu matarhléi. Það þarf að hafa sveigjanleika í kennslu og þá 

getur reynst gott að gera ráð fyrir hléi sem hægt er að lengja eða stytta eftir 

þörfum og jafna þannig út tímaáætlunina. 

 

Það kom á daginn að fjöldi þátttakenda, sem var 11, var hæfilegur, einkum með  tilliti til 

þess að ég var að prófa námskeiðið í fyrsta skipti. Hópurinn var ekki stærri en svo að 

mér gafst svigrúm til að tengjast og ná vel til flestra þátttakenda og nægur tími gafst til 

að  fara yfir margar og fjölbreyttar æfingar. Hefðu þátttakendur verið fleiri, eða  tuttugu 
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sem var gefinn hámarksfjöldi á námskeiðinu hefði tekið lengri tíma að klára sumar 

æfingar. Spunarnir og aðrar æfingar þar sem skipt var í hópa hefðu þá tekið lengri tíma, 

því hóparnir hefðu orðið að vera fleiri og því þurft að endurtaka hverja æfingu oftar. Ef 

þátttakendur eru fleiri en fimmtán tel ég æskilegra að lengja námskeiðið lítillega frekar 

en að fækka æfingum. Fyrri dagurinn mætti þá lengjast um hálftíma og vera frá 17.30 -

21.00, en seinni dagurinn lengjast um klukkutíma, þ.e. hálftíma til að lengja hlé um 

hálftíma vegna þátttakendafjölda, og vera þá frá 9.00 -16.00. Þá væri afrakstur og sýning 

kl. 15.00 og kaffi á eftir. 

 

 

12. Lokaorð   

 

Því miður er það þannig að íslenskar fjölskyldur hafa gjarnan of lítinn tíma til að vera 

saman, m.a. sökum langs vinnutíma foreldra utan heimilis. Í nútímasamfélagi vill það oft 

vera þannig að á daginn sinnir hver einstaklingur innan fjölskyldunnar sínu sérsviði, ef 

svo má segja, og þá þarf fólk að hafa sig við að fylgjast með og setja sig inn í hvað aðrir í 

fjölskyldunni eru að fást við. Þegar kemur að félagsstarfi er svipað uppi á teningnum því 

þar er fjölskyldan einnig aðskilin. Oftar en ekki stunda fjölskyldumeðlimir hver sitt 

áhugamál, enda oft lítið af tómstundum í boði sem fjölskyldan getur stundað öll saman, 

þannig að þar er enn frekar klipið af þeim tíma sem fjölskyldan hefur saman. Því  gæti 

leiklistarnámskeið fyrir börn og foreldra sem haldið er innan bekkjardeildar og í 

tengslum við námsefni verið góður kostur. Þar má segja að margar flugur séu slegnar í 

einu höggi. Foreldrar og börn geta varið tíma sínum saman á uppbyggilegan hátt og 

fengið tækifæri til að treysta samband sitt í gegnum tjáningu og sköpun. Einnig styrkir 

það samskipti bekkjarfélaga og foreldra og þar gefst þeim tækifæri til að vinna að 

sameiginlegu verkefni sem jafnframt tengist námi barnanna. Í heildina styrkir þetta starf 

vonandi samband fjölskyldna og skóla.   

 Námskeið Möguleikhússins, með sögu sem grunn að vinnu og æfingar með 

sýningu í lokin,  reyndist góð fyrirmynd fyrir námskeið með foreldrum og börnum. 

Verkefnið gekk upp, jafnvel þó námskeiðið sem hér hefur verið um rætt hafi veri miklu 
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styttra en upphaflega var áætlað. Það kom í ljós að fyrirkomulagið, helgarnámskeið, 

hentaði einkar vel með nemendum og foreldrum í grunnskólanum. 

 Þar sem leiklist hefur til að bera margþætta eiginleika sem hafa góð áhrif á 

samstarf og styrkja samvinnu er hún kjörin sem vinnuaðferð til að styrkja samband 

innan hópa og milli einstaklinga. Með því að tengja slíka vinnu einnig við skólann er 

hægt nýta hana til að styrkja samband milli bekkjarfélaga og einnig milli foreldra sem 

eiga börn í sömu bekkjardeild. Þá er upplagt að slá margar flugur í einu höggi og styðja 

um leið við nám barnanna í skólanum með því að tengja viðfangsefnið öðrum 

námsgreinum og vera þá einnig í samstarfi við kennara skólans. Samstarf heimila og 

skóla er brýnt að efla og viljayfirlýsingar um það má víða sjá. Námskeið með 

sameiginlegri þátttöku foreldra og barna hefur burði til að falla vel inn í þá umræðu. 

 Rannsóknir hafa leitt í ljós að þegar leiklist er notuð í námi hefur það jákvæð áhrif 

á skólastarf. Einnig auðveldar það mörgum bóknámið eða gefur nýtt sjónarhorn á það, 

sem ekki fæst með bóklestri. 

 Í Aðalnámskrá grunnskóla, 2011 hefur leiklist nú fengið sess sem námsgrein, líkt 

og myndlist og tónmennt hafa haft til þessa. Þessi þróun hefur tekið langan tíma en 

reynslan hefur sýnt að þó leiklistar hafi lengi verið getið í námskrám hefur hún ekki fyrr 

fengið það vægi sem henni ber. Ljóst er að vilji skólayfirvalda og eftirfylgni þarf að koma 

til ef hún á að fá það vægi sem Aðalnámskrá grunnskóla gerir ráð fyrir. Engu að siður er 

það von mín að viljayfirlýsing Aðalnámskrár um aukið vægi greinarinnar innan skólanna 

stuðli að áhuga skólayfirvalda á námskeiði sem þessu.  

 Það hefur sýnt sig í rannsóknum að þegar foreldrar taka þátt í skólastarfi barna 

sinna hefur það mjög góð áhrif á námsárangur og líðan barna (Hoover-Dempsey o.fl, 

2005). Einnig hefur sýnt sig að það er mest undir skólayfirvöldum komið hversu mikil 

þátttaka foreldra verður. Skólayfirvöld verða að hvetja foreldrana til að taka þátt. Það 

má t.d. gera með því að skipuleggja samstarf og þátttöku foreldra í skólastarfi og 

skipuleggja það þannig að það henti ólíkum hópum með ólíkar þarfir. Þar sem forsenda 

fyrir að góð þátttaka náist er undir skólayfirvöldum komin og þeirra hvatningu, vonast 

ég til að góð samvinna náist við skólayfirvöld ef framhald verður á námskeiðum sem 

þessu.   

 Er ég hóf undirbúning verkefnisins gerði ég mér vonir um að komast í samband 

við nokkra aðila erlendis sem hefðu unnið leiklistarstarf með samvinnu foreldra og 

barna. Þrátt fyrir talsverða leit tókst mér einungis að hafa upp á einum hópi sem helgar 
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sig þannig starfi, en það er leikhópurinn Syvstjernen í Danmörku. Sá hópur hefur starfað 

frá árinu 1992 og vinnur að leiklistarsamvinnu foreldra og barna úr nokkrum skólum 

innan eins hverfis. Auk þess að styrkja samband nemenda og foreldra og samskipti innan 

skólans hefur starf þeirra haft góð áhrif á hverfisbraginn. Það vekur vonir og gefur 

vísbendingar um að einnig megi efna til samsvarandi námskeiðs hér heima. 

 Leiklistarnámskeið sem hér hefur verið rætt um kemur inn á marga grunnþætti 

Aðalnámskrár, einkum sköpun, læsi, heilbrigði og velferð og lýðræði og mannréttindi. 

Þáttur sköpunar kom við sögu þar sem leiklistarnámskeiðið snerist um að taka fyrir efni 

sögunnar ‚Litli ljóti andarunginn‘, vinna með það í skapandi leiklistaræfingum og sýna 

afraksturinn í lok námskeiðsins. Inn á læsisþáttinn kom vinnan þar sem nemendur lásu 

söguna heima, en einnig tengdist efni námskeiðsins læsi í víðum skilningi, svo sem læsi á 

hegðun annarra og einnig læsi á dýralíf. Tenging við heilbrigði og velferð var einkum 

þegar fjallað var um velferð einstaklinga og líðan þeirra innan hópsins. Þá var einnig 

rætt um einelti og leitað lausna til að sporna gegn því. Lýðræði og mannréttindi tengdust 

efninu á þann hátt að þátttakendur voru hvattir til að hlusta hver á annan og áhersla lögð 

á að allir fengju eitthvað til málanna að leggja, auk þess var fjallað um mannréttindi í 

umfjöllun hópsins um einelti. 

 Val á sögu þeirri sem lögð var til grundvallar á námskeiðinu virtist hafa heppnast 

vel. Það hversu auðvelt þátttakendur áttu með að tengja við efnið og boðskapinn 

auðveldaði vinnuna með söguna og þátttakendur voru strax áhugasamir að vinna með 

hana. Það auðveldaði mér kennsluna hversu sterkt sagan höfðaði til mín  tilfinningalega 

og listrænt. Ég tel því mikilvægt að velja verðugt viðfangsefni þegar unnið er með 

námskeið sem þetta, boðskapurinn þarf að vera sammannlegur og höfða jafnt till 

kennara og nemenda. 

Aldur barnanna, sem voru tíu og ellefu ára, hentaði einkar vel. Börnin höfðu öðlast 

nægan  þroska til að geta tekið þátt í umræðum, en voru þó ekki svo fullorðin eða 

sjálfstæð að þau vildu slíta sig frá foreldrum eða þeim þættu þeir hallærislegir eins og 

stundum vill verða á þessum aldri. Þó þessi aldur hafi hentað vel væri ekki síður 

áhugavert að setja saman námskeið með yngri börnum og foreldrum þeirra. Einnig væri 

tilraunar virði að efna til námskeiðs með unglingum, jafnvel 14 - 15 ára, og foreldrum 

þeirra til að afsanna að börnum á þeim aldri þyki foreldrar ótrúlega hallærislegir.   

 Námskeiðið lagðist vel í þátttakendur. Það sem stóð upp úr var að þeim þótti 

áhugavert og skemmtilegt að kynnast því hvernig hægt er að gera skemmtilegar æfingar 
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út frá einni sögu. Einnig fannst foreldrunum gaman að taka þátt í námskeiðinu með 

börnum sínum. Börnin voru hógværari í yfirlýsingum sínum. Flestum þeirra fannst 

gaman, en svörin leiddu í ljós að í upphafi voru þau nokkuð hikandi að taka þátt í 

námskeiðinu með foreldrunum. Þegar upp var staðið vandist það þó vel og þau voru 

ánægð í námskeiðslok. Ef námskeiðið yrði endurtekið hefði reynslan kennt mér að láta 

börnin vinna fleiri æfingar án þátttöku foreldranna þannig yrðu þau væntanlega 

öruggari og óhræddari. Þó börnin hafi eflaust notið góðs af þroska foreldranna og lært af 

þeim hefðu þau sennilega notið námskeiðsins enn betur ef þau hefðu fengið tækifæri til 

að skapa spuna í hópi jafnaldra. Þetta hefði aðeins verið spurning um einn eða tvo spuna. 

Að öðru leyti myndi ég gera litlar breytingar á skipulagi námskeiðsins ef framhald yrði.  

 Um áframhaldandi starf á þessu sviði er ég vongóð. Ég var sérstaklega ánægð með 

viðbrögð þátttakenda. Ég velti þó fyrir mér hvort ekki þyrfti að undirbúa námskeiðið 

betur og kynna það vel í samvinnu við kennara og skólayfirvöld til að tryggja næga 

þátttöku ef til vill koma inn á foreldrafund bekkjarins og gera mig þannig sýnilegri og 

gæti þá kynnt námskeiðið í leiðinni.  Ég tel æskilegt að vera í mikilli og góðri samvinnu 

við skólayfirvöld við skipulagningu slíks námskeiðs í framtíðinni. Ég gæti vel séð fyrir 

mér að námskeið sem þetta yrði haldið þrisvar á skólatíð barnanna. Þannig myndu bæði 

börn og foreldrar fá þjálfun í slíkri samvinnu og hún yrði nokkurs konar hefð í skólanum. 

Ef til vill er þó óraunhæft að allir foreldrar myndu taka þátt í slíku námskeiði þar sem 

ýmsir hafa hvorki áhuga né aðstæður til þess. Til að koma til móts við ólík áhugasvið 

mætti e. t. v. bjóða samhliða upp á myndlistar- eða tónlistarnámskeið með leiklistarívafi. 

Einnig má hugsa sér að gefa kost  á enn styttri leiklistanámskeiði fyrir suma. Aðalatriði 

tel ég að tekið sé mið af ólíkum þörfum foreldra og barna, það mun auka líkur á að allir 

fái eitthvað við sitt hæfi og líklegra að almenn ánægja skapist með starfið. Slík ánægja 

kallar á farsæld og  auknar horfur á að leiklistarnámskeið með þátttöku foreldra og 

barna nái að skjóta rótum og verða hluti af samstarfi skóla og fjölskyldna. 
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