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Formáli 

Greinargerð þessi ásamt frumsömdu námsefni á vef er lokaverkefni mitt til 

M.Ed.-gráðu við Kennaradeild Menntavísindasviðs Háskóla Íslands. 

Viðfangsefnið réðist af áhuga en mig langaði að semja námsefni og þá 

sérstaklega tengt kjörsviði mínu við Háskóla Íslands, Tónlist, leiklist og dansi. 

Eftir grunnnám á Menntavísindasviði lauk ég leiklistarnámi í Danmörku en 

tók svo upp þráðinn aftur heima Íslandi árið 2014. Við heimkomuna fékk ég 

vinnu sem tónlistar-, leiklistar- og danskennari í einum af leikskólum 

Reykjavíkur en í meistaranáminu þurfti ég á sama tíma að kenna 

samfélagsgreinar á unglingastigi. Ég hafði lítið kynnst kennslu 

samfélagsgreina áður en sá á þessum tímapunkti fyrir mér (með 

listagyðjurnar mér við hlið) hvernig hægt væri að nýta aðferðir listgreinanna 

til þess að gera námið merkingarbærara og fjölbreyttara. Á þessu var samt 

einn hængur. Æfingakennarar mínir sögðust glaðir myndu vilja nota aðrar 

kennsluaðferðir, eins og t.d. leiklist í kennslu, en vissu ekki hvernig þeir gætu 

gert það eða hvar leiðbeiningar um slíkt væri að finna. Þarna sá ég mér leik á 

borði, stefndi á úrbætur í þessu máli og helgaði lokaverkefni mitt því að gefa 

almennum kennurum meira úr að moða hvað varðar fjölbreyttar 

kennsluaðferðir í samfélagsgreinum. 

Leiðbeinandi minn í verkefninu var Ása Helga Ragnarsdóttir, aðjunkt við 

kennaradeild Háskóla Íslands. Henni á ég margt að þakka enda var það hún 

sem hvíslaði því að mér í lok grunnámsins að ég ætti að fara í leiklistarnám 

og hafði það heldur betur jákvæð áhrif á líf mitt og fjölskyldu minnar. Hún 

fær þakkir fyrir veittan stuðning, góðar og hjálplegar ábendingar og faglega 

ráðgjöf. Þá þakka ég Torfa Hjartarsyni lektor sérfræðilega ráðgjöf. 

Að síðustu fær fjölskylda mín miklar þakkir fyrir að hafa staðið við bakið á 

mér á svo ótal mismunandi vegu á þessum síðustu misserum og fyrir að hafa 

stutt mig með ást sinni og umhyggju. Föður mínum Indriða þakka ég 

sérstaklega yfirlestur verkefnisins, móður minni Valgerði og bróður mínum 

Stefáni þakka ég þarfan andlegan stuðning og hvatningu. Unnusta mínum 

Ólafi Þór vil ég svo þakka tæknilega aðstoð og fyrir að hafa ítrekað verið rödd 

skynseminnar þegar þess þurfti með.  





 

5 

Ágrip 

Leiklist hefur, frá innleiðingu hennar í Aðalnámskrá grunnskóla, átt á brattann 

að sækja í íslensku skólakerfi og hafa kennarar verið tregir til að nýta aðferðir 

hennar í kennslu sinni. Markmið þessa verkefnis er að auðga leiklistartengdan 

námsgagnagrunn og stuðla að aukinni notkun leiklistar í kennslu í íslenskum 

grunnskólum. Reynt er að draga úr því óöryggi, sem virðist ríkja meðal 

kennara þegar kemur að því að nota leiklist í kennslu, með því að leggja fram 

aðgengilegt leiklistartengt námsefni og hvetja til notkunar á því. Höfundur 

ákvað að semja tíu heildstæð kennsluferli fyrir öll aldursstig grunnskóla, 

fjögur fyrir yngsta stig, þrjú fyrir miðstig og þrjú fyrir unglingastig. 

Viðfangsefni ferlanna eru fengin úr samfélagsgreinahluta aðalnámskrár 

grunnskóla og spanna allar greinar hans: sögu, landafræði, þjóðfélagsfræði, 

trúarbragðafræði, lífsleikni, heimspeki og siðfræði. Kennsluaðferðirnar eru 

að mestu sóttar í rann leiklistar. Ferlin eru sett fram í vef sem höfundur 

hannaði sérstaklega fyrir verkefnið með almenna grunnskólakennara í huga. 

Auk ferlanna ættu kennarar að finna á vefnum ýmsan fróðleik og vonandi 

gagnlegar leiðbeiningar um notkun leiklistar í kennslu. 

Með námsefninu fylgir greinargerð, en viðfangsefni hennar er fræðileg 

umfjöllun um leiklist í kennslu, ávinning af henni og mikilvægi listkennslu 

yfirleitt. Auk þess er farið yfir stöðu leiklistar í íslenskum grunnskólum, leiklist 

og samfélagsgreinarnar skoðaðar í ljósi aðalnámskrár grunnskóla og 

samþætting þessara tveggja greinasviða útskýrð og rökstudd. Að lokum er 

fjallað um áður nefnt námsefni og vefsíðu og rætt hvernig auka megi 

fjölbreytni í kennsluaðferðum í skólastarfi. 
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Abstract 

Using drama to teach social studies 

From its integration into The National Curriculum, drama has had an arduous 

incoming and teachers are rather reluctant to use its methods when 

teaching. The main aim of this thesis is to enrich the drama related 

educational database and promote the use of drama in education in Icelandic 

schools. An attempt is made to reduce the insecurity that seems to prevail 

among teachers when it comes to the use of drama by submitting an 

accessible drama material and encourage the use of it. Ten comprehensive 

drama processes were created for all age levels, four for the youngest level, 

three for the intermediate and three for the eldest. Subject of these 

processes derives from the social science part of The National Curriculum. 

The subjects include history, geography, sociology, religious studies, life 

skills, philosophy and ethics. The teaching methods are mainly drama 

related. The processes are made available on a website designed specifically 

for this project and with non-drama trained teachers in mind. On the website 

teachers should also find various information and hopefully some useful tips 

on drama in education. 

Accompanying the processes is a report on the theoretical discussion of 

drama in education; it‘s benefits and the importance of arts education. In 

addition the status of drama education in Icelandic schools is reviewed, 

drama and social science are explored in reference to The National 

Curriculum and the integration of these two subjects explained and justified. 

Finally the aforementioned drama processes and website are discussed and 

also how to increase the diversity of teaching methods used by teachers. 
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1 Inngangur 

Skólastarf á að efla alhliða þroska nemenda og bjóða þeim að nálgast 

námsefnið á þann hátt að þekking, leikni og hæfni sitji eftir. Mikilvægt er að 

hvetja börn til að rannsaka sínar eigin hugmyndir þannig að þau fái tækifæri 

til þess að leggjast í sjálfsskoðun, þróa eigin skilning á veröldinni og verða 

virkir þátttakendur í eigin námi. Við skipulag skólastarfs verða kennarar að 

leitast við að velja kennsluaðferðir sem bjóða öllum nemendum upp á jöfn 

tækifæri til náms og þroska og eru líklegar til árangurs (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011/2013). Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 48-49) er bent 

á mikilvægi þess að kennslan taki mið af þörfum hvers og eins án þess að litið 

sé til kynferðis, búsetu, fötlunar, litarháttar, trúarbragða, kynhneigðar og 

félagslegrar stöðu. Fjölbreytileiki kennsluaðferðanna skiptir hér höfuðmáli 

enda eru nemendur gæddir mismunandi hæfileikum til náms. 

Sú kennsluaðferð sem fjallað verður um í þessari greinargerð fellur undir 

hatt list- og verkgreina og kallast leiklist í kennslu. Leiklist er lifandi námsgrein 

sem auðvelt er að samlaga öðrum námsgreinum en hér verður sérstaklega 

rýnt í samþættingu leiklistar og samfélagsgreina. Meginmarkmið þessa 

verkefnis er að bregðast við eftirfarandi spurningum: Hver er ávinningur af 

því að nota leiklist sem kennsluaðferð annarra námsgreina? Hvernig er hægt 

að kenna samfélagsgreinar með aðferðum leiklistar? Leitast verður við að 

svara þessum spurningum, ekki aðeins með eftirfarandi greinargerð, heldur 

einnig með námsefni sem höfundur hefur samið og safnað saman í 

aðgengilegan vef. Námsefnið, tíu heildstæð ferli samin fyrir öll skólastigin, 

fjalla um ýmis viðfangsefni samfélagsgreinanna og byggir kennslan á 

aðferðum leiklistar. Vonast er til að námsefnið á fyrrnefndum vef geti hjálpað 

almennum grunnskólakennurum, sem kenna samfélagsgreinar, að nýta sér 

fjölbreyttar kennsluaðferðir leiklistar og koma þannig til móts við 

mismunandi þarfir nemenda. 

Greinargerðin skiptist milli nokkurra viðfangsefna; mikilvægis listkennslu, 

leiklistar í kennslu, samfélagsgreina, þá umfjöllunar um námsefnið og vefinn 

og loks umræðu og samantektar. Reynt verður að gera þessum 

viðfangsefnum góð skil enda er tilgangur verkefnisins að sýna fram á 

fjölbreytta og áhugaverða möguleika í kennsluháttum. 
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2 Mikilvægi listkennslu 

Sköpun er ekki atburður, heldur ferli. Í sköpunarferli komum við auga á nýja 

möguleika og notum mismunandi miðla til þess að leysa sköpunina úr 

læðingi. Robinson (2001, bls. 128-129; 137) telur að hægt sé að vera skapandi 

á mörgum sviðum, ekki bara þeim augljósu eins og listgreinum. Það sé hægt 

að vera skapandi í vísinda-, tækni- og viðskiptagreinum, svo einhverjar séu 

nefndar (Robinson, 2001, bls. 10). Aukna áherslu á sköpun og sköpunarkraft 

í samfélaginu má að einhverju leyti rekja til aukinnar áherslu á sköpun á 

vinnumarkaði (Robinson, 2001, bls. 2; Craft, 2003, bls. 114) en menntakerfið 

hefur heldur ekki farið varhluta af þessari þróun. Eins og sjá má á 

aðalnámskrám grunnskóla síðustu ára hafa list- og verkgreinar fengið vaxandi 

hljómgrunn (Aðalnámskrá grunnskóla: Listgreinar, 2007; Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011/2013). Þó er ekki hægt að segja að skapandi greinar fái allt 

það rými sem þær ættu að fá – miðað við þá auknu áherslu sem kemur fram 

í nýjustu Aðalnámskrá grunnskóla (2013), þann ávinning sem talinn er 

hljótast af skapandi greinum og þá kröfu sem samfélagið gerir um hlut þeirra 

í skólakerfinu (Bamford, 2006; Eisner, 2002). 

Eisner og fleiri fræðimenn hafa bent á að listgreinakennsla sé oft réttlætt 

með því að miða hana við samfélagsleg gildi. Listum sé komið að með því að 

segja að þær hafi áhrif á aðrar námsgreinar, t.d. að listkennsla hafi góð áhrif 

á stærðfræði- eða náttúrufræðimenntun, námsgreinar sem almenningur 

telur „nauðsynlegar“ (Eisner 2002, bls. 234; Hetland og Winner, 2004, bls. 

136; Robinson, 2001, bls. 83; 196). Viðhorf af sama meiði kemur meðal 

annars fram í nýrri og ítarlegri rannsókn á starfsháttum grunnskóla (Gerður 

G. Óskarsdóttir o.fl., 2014) en þá voru rúmlega 2.100 nemendur spurðir um 

skemmtanagildi námsgreina annars vegar og mikilvægi þeirra hins vegar. List- 

og verkgreinar röðuðust ofarlega í fyrri flokknum og neðarlega í þeim seinni 

(Gerður G. Óskarsdóttir o.fl., 2014, bls. 265-266). Í ljósi þessara niðurstaðna 

er athyglisvert að skoða hvað fræðimenn segja um áhrif og mikilvægi lista og 

sköpunar í skólastarfi.  

Eisner (2002, bls. 234) sagði að sjálfsöryggi nemenda ykist með listnámi 

og að viðhorf þeirra til skólans yrði jákvæðara. Listkennsla byði auk þess upp 

á ýmsa samskiptamöguleika, mismunandi leiðir í skynjun og sköpun og 

fagurfræðilega reynslu. Þrátt fyrir ágæti og mikilvægi þessara kosta taldi 

Eisner að þeir væru ekki einungis einkennandi fyrir listkennslu. Þeir gætu 

einnig átt við aðrar námsgreinar. Hetland og Winner (2004, bls. 158) eru 

sammála Eisner og segja að besta leiðin til að réttlæta listgreinakennslu sé að 

koma með rök sem geta aðeins átt við um listir.  
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Sennilega eru flestir sammála um að listgreinar gegni þýðingarmiklu 

hlutverki innan skólakerfisins. Þær stuðla að fjölbreytni og sveigjanleika í 

kennsluháttum og þeim viðfangsefnum sem tekin eru fyrir í kennslu. 

Listgreinar hvetja nemendur til að rannsaka, prófa, túlka og tjá eigin 

hugmyndir og annarra. Það hlýtur að vera mikilvægt að nemendur læri á og 

styrki skynfæri sín, efli ímyndunarafl, skapandi hugsun og læri sjálfstæð 

vinnubrögð í þekkingaröflun. Anne Bamford (2006, bls. 19) talar um 

mikilvægi þess að öll börn fái tækifæri til að kynnast listgreinum enda séu 

þær hluti af öllum menningarsamfélögum. Börn sýni listræna hegðun löngu 

áður en þau byrji að tala og það sé þeim eðlislægt að tjá sig á listrænan hátt. 

Hún talar einnig um að við reiðum okkur sífellt meira á listir sem 

tjáningarform. Því mætti ef til vill segja að listgreinar séu ein af meginstoðum 

samfélagsins og nauðsynlegar til þess að viðhalda því. Bamford, ásamt 

fleirum, bendir á að með því að leggja áherslu á listgreinar í kennslu megi 

stuðla að gagnrýnni og lausnamiðaðri hugsun nemenda, og félags- og 

vitsmunalegri færni (Bamford, 2006, bls. 19; Loomis, Lewis og Blumenthal, 

2007, bls. 83; Eisner, 2002, bls. 74). Robinson (2001, bls. 196) bætir við að 

námskrár verði að endurspegla jafnvægi milli allra námsgreina enda bjóði 

hver grein fyrir sig upp á ómissandi þekkingu og færni. 

En hvert er hlutverk kennara? Eisner benti á þá tilhneigingu hjá kennurum 

að halda að þeir hafi náð árangri þegar allir nemendur hafi komist að sömu 

niðurstöðu eða sama svarinu. Það eigi ef til vill við í sumum tilfellum en alls 

ekki öllum. Listgreinar hvetji okkur til að sjá hlutina á fjölbreyttan og 

breytilegan hátt (Eisner, 2002, bls. 196-197; Anna Jeppesen og Ása Helga 

Ragnarsdóttir, 2006, bls. 6; 64-65; Fiske, 1999, bls. xi). Áhersla í námi ætti ekki 

að vera á hvert við stefnum heldur hvernig við komumst þangað. Mælt er 

með að kennarar leggi áherslu á leiðsögn, hvatningu og jákvæða gagnrýni í 

stað þess að steypa alla nemendur í sama mótið (Þorgerður Hlöðversdóttir, 

2009; Eisner, 2002; Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2006, bls. 6). 

Í aðalnámskrá (2011/2013, bls. 161-162) er bent á að það sé kennaranna að 

skapa krefjandi, spennandi og örvandi námsumhverfi og þær aðstæður sem 

styðja við sköpun nemenda, leyfa þeim að svala rannsóknarþörf sinni og 

forvitni og hvetja þá til að prófa sig áfram. Það getur leitt til skapandi og 

sjálfstæðrar hugsunar. Morris (2012, bls. 51) segir að almennir kennarar 

mættu oftar taka listgreinakennara sér til fyrirmyndar. Hann telur að 

listgreinakennarar starfi með það í huga að hlusta á hugmyndir nemenda og 

mæta þörfum þeirra, þannig að þeim finnist verkefni sín einhvers virði. Hann 

mælir með því að hvetja nemendur til að taka áhættu, veita stuðning þegar 

við á og aðstoða við að læra af mistökum þegar eitthvað fer úrskeiðis. 
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Heimspekingurinn John Dewey lagði mikla áherslu á verklega kennslu og 

samspil hennar við bóklegt nám. Hann talar um í skrifum sínum að 

manneskjan sé skynjandi vera og virkur þátttakandi í eigin námi. Hann bendir 

á mikilvægi einstaklingseðlis, tjáningar og umhverfis í menntun og þroska 

einstaklingsins. Reynsla hvers og eins er, að hans mati, stór hluti af námi og 

mikilvægt samband er á milli raunverulegrar reynslu og náms (Dewey, 2000a, 

bls. 29–30).  Í stað þess að reyna að fá nemendur til að tileinka sér einangraða 

færni og aðferðir sem eru fyrirfram ákveðnar, sé heppilegra að höfða til 

áhugamála þeirra. Dewey taldi að kennslubækur væru „sýnishorn af visku 

liðins tíma“ og kæmu ekki nægilega til móts við nemendur. Ákveðið bil 

myndist milli nemenda og námsefnisins og að oftar en ekki höfði 

viðfangsefnin ekki til reynslu nemenda sem geri það að verkum að þeir taki 

ekki fullan þátt í námi sínu (Dewey, 2000a, bls. 28–29). Dewey benti á að 

kennari gegnir lykilhlutverki í skólastarfi og miðlar námsefninu til nemenda. 

Hann þurfi að vera óhræddur við að prófa sig áfram með ólíkum 

kennsluháttum. Að auki er æskilegt að hann ýti undir forvitni nemenda sinna 

og leyfi þeim að uppgötva umhverfi sitt á eigin forsendum (Dewey, 2000b, 

bls. 92-94). Dewey bætti við að með kennslu list- og verkgreina sé nemendum 

gefin ákveðin verkfæri til að gera hinar ýmsu athuganir og kannanir og að 

meðfæddir hæfileikar þeirra blómstri þegar þeim verkfærum er beitt (Dewey, 

2000b, bls. 262-263). 

Það var skoðun Deweys að skólinn ætti að sýna lífið eins og það er í raun 

og veru. Börn verða að fá að upplifa raunverulega hluti og það sé skólans að 

dýpka skynbragð þeirra á gildi lífsins (Jóhanna Einarsdóttir og Ólafur Páll 

Jónsson, 2011, bls. 172). Dewey talaði einnig um það að verkleg kennsla, í 

formi sýnikennslu, gæti aldrei komið í stað þeirrar upplifunar og reynslu sem 

börn fá við það að gera hlutina sjálf í raunverulegum aðstæðum (Jóhanna 

Einarsdóttir og Ólafur Páll Jónsson, 2011, bls. 184). Þessar hugmyndir Deweys 

eiga samhljóm með kenningum um hugsmíðahyggju sem hvetur til þess að 

hafa námsumhverfi sem líkast raunverulegum aðstæðum. Hugsmíðahyggja 

snýst einnig um að nemendur byggi ofan á fyrri þekkingu og séu þátttakendur 

í ferlinu við að skilja, vita og geta (Cole, Cole og Lightfoot, 2005, bls. 150-151).  
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3 Leiklist í kennslu 

Leiklist er oft kennd sem sérstök grein í grunnskólum en í raun er hún 

þverfagleg grein og aðferðir hennar er hægt að nýta á ótal vegu í skólastarfi. 

Leiklist býður upp á fjölbreytta nálgun á námsefnið og byggir á vinnubrögðum 

sem einkennast m.a. af sjálfstæði og frumkvæði. 

Nemendur ganga inn í ímyndaðan heim og takast á við 

margvísleg hlutverk, þeir lifa sig inn í aðstæður og verða að taka 

ákvarðanir og bera ábyrgð á afleiðingum þeirra. Nemandinn 

byggir á eigin reynslu og skilningur og nám á sér stað þegar hann 

tengir hana, eigin reynsluheimi.  

(Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2006, bls. 6). 

Í þessum kafla verður fyrst og fremst horft til leiklistar sem kennsluaðferðar, 

fjallað verður um leiklist í ljósi aðalnámskrár, stöðu leiklistar í íslenska 

skólakerfinu og að lokum er ávinningur leiklistar rökstuddur. 

 

3.1 Leiklist í ljósi aðalnámskrár grunnskóla 

Í Aðalnámskrá grunnskóla liggja ákveðin viðmið og er það hlutverk hvers 

skóla að túlka og tileinka sér þessi viðmið. Kennurum ber að nota 

kennsluaðferðir sem þjóna þeim markmiðum og hæfniviðmiðum sem 

námskráin leggur áherslu á. Í aðalnámskrá kemur fram að kennarar beri 

faglega ábyrgð á því að velja árangursríkustu leiðirnar í sínu starfi og tryggja 

fjölbreytni í vinnubrögðum og kennsluaðferðum (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2011, bls. 34). Enn fremur segir: „Leggja ber áherslu á að nemendur þjálfist í 

að tjá þekkingu sína, skoðanir og tilfinningar á fjölbreyttan hátt, því ber m.a. 

að leggja áherslu á leikræna og listræna tjáningu og upplifun í skólastarfi“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 37). 

Leiklist hefur formlega verið hluti af Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 

1976-1977 sem kennsluaðferð í móðurmáli og samfélagsfræði (Kristín Á. 

Ólafsdóttir, 2005). Í Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2007 er gert ráð fyrir 

leikrænni tjáningu sem sjálfstæðri grein og sem kennsluaðferð. Hún er þó 

ekki talin sem skyldunámsgrein heldur þverfagleg grein sem samþætt sé 

öðrum námsgreinum, kennd sem valgrein eða á námskeiðum. Allir 

grunnskólanemendur áttu samkvæmt þessari útgáfu aðalnámskrárinnar að 

fá tækifæri til að vinna með aðferðum leikrænnar tjáningar. Nemendur á 
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yngsta- og miðstigi áttu að fá þjálfun í leikrænni tjáningu og leiklist átti að 

vera í boði á unglingastigi sem valgrein (Aðalnámskrá grunnskóla: Listgreinar, 

2007, bls. 41; Gerður G. Óskarsdóttir og fl., 2014, bls. 242). Árið 2011 voru  

gerð drög að nýrri Aðalnámskrá grunnskóla þar sem leiklist kemur fram sem 

sjálfstæð grein og er tilgreind í viðmiðunarstundaskrá. Í list- og 

verkgreinahluta hennar, sem gefinn var út árið 2013, er talað um leiklist og 

þau gildi sem liggja eigi að baki kennslu hennar. Hún eigi að dýpka skilning 

nemenda á sjálfum sér, mannlegu eðli og samfélagi. Nemendur eiga að fá að 

móta, tjá og miðla hugmyndum sínum, setja sig í spor annarra og prófa sig 

áfram með mismunandi lausnir, allt gegnum sköpun og leik í öruggu umhverfi 

skólans (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011/2013, bls. 145). Þá er talað um að 

hægt sé að nýta aðferðir leiklistar til þess að takast á við ýmis samfélagsmál, 

einkum þau sem brenna á nemendum og skerpa þannig á samfélagsvitund 

þeirra og virkja þá til lýðræðislegrar þátttöku (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2011/2013, bls. 146).  

Í aðalnámskránni er hæfniviðmiðum í leiklist skipt eftir skólastigum, enda 

eru mismunandi kröfur gerðar til nemenda eftir aldri. Leiklistarkennsla á 

yngsta stigi á að þjálfa hæfni nemenda til skapandi hugsunar og athafna. 

Nemendur eiga að geta unnið að leikrænu ferli, sett upp einfalda leikþætti og 

stuðst við einfalda leikmuni. Þeir eiga að geta sett sig í spor annarra í 

hlutverkaleik, setið fyrir svörum sem ákveðin persóna og sýnt viðeigandi 

hegðun sem áhorfandi. Nemendur á miðstigi eiga að geta nýtt sér kveikjur 

við sköpun leikins efnis, geta beitt fleiri en einu formi leiklistar og nýtt sér 

hugmyndir jafningja og lagt fram sínar eigin hugmyndir við undirbúning og 

sköpun leikþáttar. Þeir eiga að geta nýtt leikmuni, búninga og sviðsbúnað og 

skapað skýra leikpersónu með viðeigandi radd- og líkamsbeitingu. Við lok 10. 

bekkjar er miðað við að nemendur geti unnið vel í hópi og nýtt sér og gefið 

uppbyggilega gagnrýni þegar unnið er að leikrænum ferlum. Þeir eiga að geta 

skrásett og rökstutt eigið vinnuferli og verið óhræddir við að prófa sig áfram 

með mismunandi leikstíla, texta og túlkun (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2011/2013, bls. 146-147). 

Áhugavert er að fylgjast með þeirri þróun og breytingum sem orðið hafa 

á aðalnámskrá hvað varðar leiklistarkennslu og greinilegt er að ákveðin 

vitundarvakning hefur átt sér stað um notkun leiklistar sem kennsluaðferðar. 

Þó er enn mikið rými fyrir aukinn þátt leiklistar í skólastarfi og ljóst að betur 

má ef duga skal ef koma á til móts við viðmið aðalnámskrár. Í þessu sambandi 

er vert að geta þess að Rannveig Björk Þorkelsdóttir vinnur nú að 

doktorsverkefni sem fjallar um innleiðingu leiklistar í Aðalnámskrá 

grunnskóla 2013 og hvernig tekist hefur að framfylgja henni. 
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3.2 Staða leiklistar í íslenskum grunnskólum 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á stöðu listgreinakennslu á Íslandi og enn 

færri á stöðu leiklistar í íslenskum skólum. Þetta kemur ekki á óvart þar sem 

lengi hefur blasað við að í skólakerfinu er áherslan á bóknám mun meiri en á 

list- og verkgreinar. Leiklist er þar ekki undanskilin þó að almennt talað og á 

alþjóðlega vísu hafi miklar framfarir í leiklistarkennslu og þjálfun 

leiklistarkennara einkennt síðustu áratugi (O‘Toole, 2011, bls. 17). Í þessum 

kafla verður vitnað í nokkrar nýlegar rannsóknir sem geta gefið vísbendingar 

um stöðu leiklistar í íslenska skólakerfinu.  

Samkvæmt skýrslu sem gerð var af Anne Bamford um list- og 

menningarfræðslu árin 2008-2009 hér á landi (2011, bls. 8; 18) er leiklist í 

þeim flokki listgreina sem er ekki eins áberandi í skólakerfinu. Kennsla 

leiklistar er til staðar í ýmsum skólum, en yfirleitt er kennslan ekki regluleg og 

tengist þá oft einhvers konar viðburðum innan skólans eða kennslu annarra 

greina (Bamford, 2011, bls. 18). Í skýrslunni kemur fram (bls. 119-121) að 

leiklist sé skyldugrein í 25% skóla í 1. til 4. bekk, 29% skóla í 5. til 7. bekk og 

31% skóla í 8. til 10. bekk. Aftur á móti er talað um að leiklist sé samþætt 

öðrum námsgreinum í 74% skóla.  

Kristín Á. Ólafsdóttir talar um í meistaraverkefni sínu að helsta hindrun 

leiklistar í skólastarfi sé takmörkuð þekking og kunnátta kennara til þess að 

nýta hana. „Kennara vanti aukna menntun og námsgögn þyrftu að vera 

fjölbreyttari“ (Kristín Á. Ólafsdóttir, 2007, bls. 123). Bamford (2011, bls. 107) 

nefnir þetta einnig í skýrslu sinni og segir að einn viðmælandi hennar hafi 

fullyrt að kennarar eigi oft erfitt með leiklistarkennslu og að óöryggi ríki í 

tengslum við hana (Bamford, 2011, bls. 107). Þessi hræðsla við greinina er 

þekkt vandamál, en eins og John O‘Toole bendir á þurfi almennir kennarar 

aðeins að hafa grunnþekkingu á leiklist, skilja hlutverk hennar og hafa trú á 

sjálfum sér til þess að geta nýtt leiklist í kennslu sinni kjósi þeir að gera svo 

(O‘Toole, 2011, bls. 14; Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2006, bls. 

6). Hann leggur til að þjálfaðir leiklistarkennarar vinni náið með almennum 

kennurum, kenni þeim að nota kennsluaðferðir leiklistar á kennslufræðilegan 

hátt og hjálpi þeim að byggja upp sjálfsöryggi (O‘Toole, 2011, bls. 16). 

Samkvæmt starfsháttarannsókn Gerðar og félaga hennar kemur fram að 77% 

almennra kennara séu í mjög eða frekar litlu samstarfi við leiklistarkennara 

og aðeins 7% í mjög eða frekar miklu. Reyndar kom í ljós að list- og 

verkgreinakennarar væru almennt séð í minna samstarfi bæði við aðra 

kennara og innbyrðis (Gerður G. Óskarsdóttir o.fl., 2014, bls. 256; 254). 
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Bamford nefnir að tenging milli Háskóla Íslands, sem mennti kennara, og 

Listaháskóla Íslands, sem mennti listamenn, mætti vera meiri. Samvinna milli 

þessara skóla leiði til meiri hagkvæmni og aukinna tækifæra (Bamford, 2011, 

bls. 148). Það gæti því verið skynsamlegt að gefa út fjölbreyttari námsgögn, 

nýta betur þau tækifæri sem gefast til þess að fræða almenna kennara um 

kosti við kennsluaðferðir leiklistar og minnka þannig óöryggi kennaranna.  

Afstaða þeirra sem sitja við stjórnvöl menntamála til listgreina, svo sem 

menntamálaráðherra, þeirra sem koma að samningu aðalnámskrár og 

skólastjórnenda, hefur mikið að segja um hvernig greinum vegnar í 

skólakerfinu. Eins og Þorgerður Hlöðversdóttir (2009) bendir á verða 

listgreinakennarar sjálfir að vera mjög meðvitaðir um að koma grein sinni á 

framfæri og vera með skýra sýn á hvert þeir vilji að hún stefni. Þeir þurfi því 

að nýta sannfæringarkraft sinn til þess að sýna öðrum fram á mikilvægi sinnar 

greinar fyrir skólatarfið. Til þess að þetta sé hægt þarf mikilvægi listgreina að 

vera ljóst og skilgreining hugtaka sem tengjast þeim að vera skýr. Eins og Craft 

(2003, bls. 118) bendir á getur t.d. reynst erfitt að skilgreina hugtakið 

sköpunarkraftur. Með skýrari skilgreiningu gæti öll umfjöllun um 

sköpunarkraft í skólastarfi orðið markvissari (Hrafnhildur Eiðsdóttir og 

Jóhanna Einarsdóttir, 2013, bls. 15; Rannveig Gylfadóttir, 2013). 

Vert er að skoða rannsóknir um hina eiginlegu stöðu leiklistar. Í rannsókn 

sem var hluti af meistaraverkefni Rannveigar Bjarkar Þorkelsdóttur (2009, 

bls. 41) kemur fram að af þeim 108 grunn- og framhaldsskólum sem kannaðir 

voru var leiklist hluti af námskrá í 34 skólum. Í 43 skólum var leiklist kennd 

sem valgrein og í 35 skólum var hún notuð sem kennsluaðferð. 

Niðurstöðurnar voru fengnar með því að senda spurningalista til 

skólastjórnenda, 90 sem störfuðu í grunnskóla og 18 í framhaldsskóla en ekki 

var gerður greinarmunur á grunn- og framhaldsskólum nema þegar spurt var 

um hvort aukning hafi orðið á leiklistarkennslu. Þá svöruðu 42 játandi og 

sögðu skýringuna hugsanlega vera vegna meiri áhuga kennara og stjórnenda. 

Þeir sjö skólastjórar sem sögðu að dregið hefði úr notkun leiklistar sögðu 

ástæðuna vera minni áhuga og minnkandi fjármagn. Í annarri rannsókn sem 

var hluti af meistaraverkefni Helenu Katrínar Hjaltadóttur (2011, bls. 54-56) 

kemur fram að af þeim 1.042 kennurum sem spurðir voru sögðust 54% þeirra 

nota leikræna tjáningu eða leiklist í kennslu. Tæpur helmingur þeirra oft eða 

frekar oft og rúmur helmingur sjaldan eða mjög sjaldan. Af þeim sem svöruðu 

neitandi, þeim sem sögðust ekki nota leiklist í kennslu, sögðu 36% þeirra að 

þeir þekktu einfaldlega ekki aðferðir leiklistar og 33% sögðu það vera vegna 

óöryggis. Niðurstöður þessara tveggja rannsókna eru ef til vill ekki eins 

nákvæmar og þær mögulega gætu verið en gefa þó vísbendingar um stöðu 

leiklistar í grunnskólum landsins. 
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Eins og fram kom í síðasta kafla hefur leiklist formlega verið hluti af 

Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 1976 og er talað um hana sem sjálfstæða 

grein og kennsluaðferð í aðalnámskránni frá árinu 2007, jafnt við aðrar 

listgreinar. Þrátt fyrir það leiða rannsóknir í ljós að skólakerfið taki hægt við 

sér í innleiðingu leiklistar og ljóst að íslenskir skólar hafi ekki náð að uppfylla 

kröfur aðalnámskrárinnar hvað varðar leiklistarkennslu (Kristín Á. Ólafsdóttir, 

2007; Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2009; Bamford, 2011; Helena Katrín 

Hjaltadóttir, 2011; Gerður G. Óskarsdóttir o.fl., 2014). Velta má fyrir sér hvers 

vegna staðan sé á þennan veg og hvers vegna skólarnir taki svo hægt við sér. 

Mögulega gæti innleiðingin þurft sterkara aðhald og kennarar þurft meiri 

hvatningu frá skólastjórnendum og samkennurum eða þá að allsherjar 

viðhorfsbreytinga sé þörf meðal skólafólks sem drægi úr óöryggi og yki áhuga 

á leiklistarkennslu. Þá gæti meira samstarf milli kennara verið liður í því að 

auka hlut leiklistar með því að samnýta og deila þeirri leiklistartengdu 

þekkingu sem sumir gætu búið yfir meira en aðrir. Vert er þó að nefna að 

Kristín Ólafsdóttir er bjartsýn á framtíðina og segir að ýmislegt bendi til þess 

að greinin eigi eftir að styrkjast á næstu áratugum. Hún nefnir t.d. í því 

samhengi lengingu kennaranámsins og aukna áherslu á rannsóknir á kennslu 

og menntun, þar á meðal heilarannsóknir, sem muni styðja við útbreiðslu 

fjölbreyttra kennsluhátta (Kristín Á. Ólafsdóttir, 2005). 

 

3.3 Ávinningur af leiklist í kennslu  

Leiklist hefur löngum verið nýtt sem kennsluaðferð annarra námsgreina og 

er talin hafa ýmsa kosti. Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir (2006, 

bls. 6) segja í bók sinni að með leiklist sé stuðlað að sjálfstæði nemenda, 

ábyrgðarkennd þeirra efld, auk frumkvæðis og umburðarlyndis. Enn fremur 

ýti hún undir frumlega hugsun og sjálfstæð vinnubrögð í þekkingaröflun. 

Nemendur fái tækifæri til að túlka og tjá eigin hugmyndir og annarra. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar SNÍGL (Skapandi nám í gegnum 

leiklist), þar sem gagna var aflað á árunum 2007-2009, lifa nemendur sig inn 

í námsefnið í gegnum leiklist og allir, jafnvel þeir sem eiga erfitt með bóknám 

eða tungumál, hafa sömu tækifæri til náms. Nemendur læra af félögum 

sínum í gegnum samvinnu þar sem leiklist er í eðli sínu hópvinna og auka 

þannig við félagsfærni sína. Þeir fara einnig í hlutverk ólíkra persóna sem 

kallar á fjölbreytta málnotkun (Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk 

Þorkelsdóttir, 2010, bls. 6; 10).  

Mjög ung byrja börn að glæða dauða hluti lífi og ímynda sér fjölbreytilegar 

aðstæður fyrir tilverkan hlutverkaleiks. Með honum æfast börn í að setja sig 
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í spor annarra og skilgreina ólík sjónarmið og langanir margvíslegra persóna. 

Samkvæmt Booth og Barton (2000, bls. 15) þurfa nemendur á sögum að 

halda, ekki bara vegna þess að sögur auðgi orðaforða þeirra, heldur einnig 

vegna þess að í þeim geti þeir fundið ákveðið „sjálf“ eða auðkenni. 

Nemandinn lifi sig inn í sögurnar og beri saman við eigin sjálfsmynd. Upplifun 

hans af sögunni byggi á fyrri reynslu en færi honum jafnframt nýja þekkingu. 

Bettelheim taldi að sögur og ævintýri byðu nemendum upp á nýjar og fleiri 

víddir til þess að spegla sig í, víddir sem nánast væri ómögulegt fyrir þá að 

uppgötva á eigin spýtur. Hann taldi mikilvægt að nemendur fengju tækifæri 

til að þekkja þá baráttu sem oft einkenni lífið, eins og öldrun eða andlát 

ástvina. Þá benti hann á að í gegnum sögur gætu nemendur til dæmis kynnst 

muninum á hinu góða og hinu illa og jafnvel fengið útrás fyrir eigin 

tilfinningar. Með því að setja sig í spor sögupersónanna geti nemendur einnig 

fengið útrás fyrir það sem þeir vita að er ómögulegt að tjá í daglegu lífi 

(Bettelheim, 1989, bls. 7-8). 

Vygotsky (2004, bls. 70-74) fullyrti að það sem gæfi leiklist í skólastarfi 

mest gildi væri í raun mjög þversagnakennd staðreynd. Leiklist væri sú gerð 

sköpunar sem kæmist annars vegar næst því að tengjast reynslu byggðri á 

raunveruleikanum og hins vegar reynslu byggðri á ímyndun og leik. Hann 

bendir einnig á að línan milli hlutverkaleiks og leiklistar sé oft mjög óljós enda 

sé hlutverkaleikur byggður á ímyndun sem byggir svo aftur á móti á 

raunveruleikanum. Kennsluaðferðir sem leggi áherslu á tenginguna milli þess 

raunverulega og þess óraunverulega séu þær sem samræmist best 

hugsunarhætti nemenda.  

Jonothan Neelands talar einnig um kosti hlutverkaleiks og segir að með 

því að leggja áherslu á hann geti nemendur þróað skilning sinn á „kjarnanum 

í því að vera manneskja“ (Neelands, 2000; Anna Jeppesen og Ása Helga 

Ragnarsdóttir, 2006, bls. 8). Neelands, sem hefur verið áberandi talsmaður 

þess að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir, telur að með því að sérsníða þátt 

leiklistar í skólastarfi í samræmi við þarfir hvers skóla sé ávinningurinn meiri, 

í stað þess að ríghalda í eina hugmyndafræði eða eina skilgreiningu leiklistar 

(Neelands, 2000, bls. 47). Leiklist hefur alla burði til þess að vera ánægjuleg 

kennsluaðferð þar sem nemendur fá að njóta sín á eigin forsendum og 

kennarinn getur prófað sig áfram með aðferðir sem hann hefði kannski ekki 

annars gert. Þetta leiðir til þess að upplifunin af skólanum verður jákvæðari 

og námið skilur meira eftir sig.  

Leiklist í kennslu býður upp á ýmsa möguleika þegar kemur að því að 

skoða nánar eitthvert viðfangsefni. Hægt er að setja kennsluna upp á þann 

hátt að hún myndi ferli sem skapi heildstæða mynd. En að mörgu er að hyggja 
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þegar slíkt ferli er annars vegar. Kennari sem ætlar að vinna með heildstætt 

leikrænt ferli þarf að byrja á því að setja sér markmið. Hann velur því næst 

þær leiðir sem hann telur heppilegastar til þess að ná þeim markmiðum og 

getur t.d. notað eftirfararandi lykilorð til þess: Hvað, hvers vegna og hvernig? 

Hann verður einnig að gera sér grein fyrir þeirri hugmyndafræði sem leggja 

skuli áherslu á (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2006, bls. 37). 

Gott er að ná góðri heild í ferlið þannig að það flæði vel og hefti ekki skapandi 

andrúm meðal nemenda. Flæði er eitthvað sem sálfræðingurinn Mihaly 

Csikszentmihalyi hefur rannsakað og tengir það við hamingju og sköpun. 

Hann segir að búa þurfi til réttar aðstæður til sköpunar til þess að fá sem mest 

út úr nemendum. Best sé ef þátttakendur í skapandi flæði gleymi stund og 

stað, gefi sig á vald sköpunarinnar og upplifi ánægju við það að kljást við 

krefjandi viðfangsefni. Þannig sé hægt að efla áhugahvöt nemenda, 

merkingabært nám getur átt sér stað og líklegra er að þeir verði 

hamingjusamari og sáttari við lífið (Csikszentmihalyi, 1990, bls. 72; Morris, 

2012, bls. 142-143). Sálfræðingurinn Daniel Goleman tengir flæði við 

tilfinningagreind og segir: „Þeir sem megna að komast í slíkt „flæðiástand“ 

lifa tilfinningagreind sína til fulls,“ (Goleman, 1995, bls. 100). 

Rétt fyrir aldamótin síðustu voru sálfræðingurinn Martin Seligman ásamt 

Csikszentmihalyi og fleirum í forsvari fyrir nýrri stefnu sem kallast jákvæð 

sálarfræði. Með henni er áhersla lögð á andlegt heilbrigði í stað erfiðleika og 

mannlegrar eymdar. Stuðlað er að því að auka vellíðan og hamingju fólks og 

byggja upp jákvæða eiginleika fremur en meðhöndla neikvæða eiginleika 

(Morris, 2012, bls. 31; Seligman og Csikszentmihalyi, 2000, bls. 13). Þessar 

áherslur, bæði þær sem fjalla um flæði og jákvæða sálarfræði, falla vel að 

markmiðum leiklistar í kennslu. Stuðlað er að því að nemendur öðlist jákvæða 

upplifun og að þeir fái að læra í öruggu en krefjandi umhverfi. Kennarinn 

beinir sjónum sínum að jákvæðum eiginleikum og styrkleikum nemenda og 

keppist við að efla samkennd þeirra. Eins og Goleman (1995, bls. 13; 267) 

bendir á er samkennd hæfileikinn til að skilja tilfinningar fólks, taka tillit til og 

geta sett sig í spor annarra. Samkennd er eitt af meginsviðum og forsenda 

tilfinningagreindar sem felst meðal annars í leikni í mannlegum samskiptum 

og því að gera kröfu til þess að einstaklingurinn læri að vinna með öðrum, sé 

góður spyrjandi og góður hlustandi. 

Morris (2012, bls. 105-106) fullyrðir að það mikilvægasta sem hægt er að 

kenna ungu fólki sé bjartsýni og seigla og bætir við að það geti dregið úr 

áhættuhegðun og leitt af sér djúp og jákvæð tengsl. Seigla er hugræn færni 

sem einstaklingar nota til að sigrast á þeim hindrunum sem á vegi verða. 

Andstæðan við seiglu er svartsýni sem leiðir af sér neikvæðar hugsanir og 

afneitun. Í leiklist er stefnt að því að kenna nemendum seiglu og leyfa þeim 
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að finna lausnir á þeim vandamálum sem upp koma. Seligman tekur undir 

þetta og segir að fullorðið fólk þurfi að passa sig á því að hlífa ekki börnum 

um of. Sé það gert fá þau skilaboð um að þau geti ekki bjargað sér sjálf ef upp 

koma vandamál. Betra sé að leyfa þeim að kljást við eigin vandamál en sýna 

samt stuðning, áhuga og leiðsögn (Seligman, 1995, bls. 237-238). Þannig 

öðlast þau þá færni sem þarf til þess að bjarga sér sjálf, með öðrum orðum 

seiglu. 

Leiklist er einnig talin hafa margvísleg og jákvæð áhrif á heilann. Respress 

og Lutfi (2006, bls. 26) telja að leiklist geti eflt getu einstaklingsins til að hugsa 

hratt, bregðast við og leysa úr vandamálum. Hún geti einnig aukið sjálfs- og 

umhverfisvitund og vitræna getu til þess að hugsa. Margir telja að þátttaka í 

leiklist þar sem nemendur eru hvattir til að setja sig í spor annarra, þroski 

nemendur félagslega, tilfinningalega og vitsmunalega (Wright, 2005, bls. 43). 

Baldwin (2004, bls. 31) tekur undir þetta og segir að leiklist kenni okkur á 

eigin tilfinningar og annarra. Hún kenni okkur einnig á líkama okkar, örvar 

félagslega vitund og kennir okkur að læra. Leiklist örvi ýmsa hluta heilans, t.d. 

þá sem tengjast sjón, heyrn, rýmisskynjun og hreyfingu. Að auki bendir 

Baldwin á að í heilanum sé sérstök stöð sem gegni því hlutverki að herma 

eftir. Þegar við sjáum eitthvað eða einhvern framkvæma einhverja aðgerð, 

fari heilinn strax í viðbragðsstöðu og geri líkamann tilbúinn að herma eftir. 

Það sé svo framheilinn sem bæli niður þessa hermiþörf líkamans. Hún segir 

að það séu þó sömu heilastöðvarnar sem fari af stað þegar við horfum á 

atburð og þegar við leikum hann (hermum eftir). Baldwin segir að leiklist 

snúist einmitt að stórum hluta um þetta, að leika eitthvað sem við höfum 

reynslu af eða getum ímyndað okkur. Með því að herma eftir aukist 

samkennd okkar með öðrum (Baldwin, 2004, bls. 26).  

Skólum ber að veita nemendum góða menntun og undirbúa þá fyrir 

framtíðina og nota til þess fjölbreyttar aðferðir sem skilja eftir sig jákvæða 

upplifun nemenda (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Eins og komið hefur 

fram í þessum kafla þá mætir leiklist í kennslu ólíkum þörfum nemenda, eflir 

sjálfstæð vinnubrögð þeirra en ýtir einnig undir samkennd og félagsfærni. 

Hún eykur sjálfsvitund, örvar skynfærin og býður upp á fjölbreytt og öruggt 

námsumhverfi. Draga má í efa að hún hafi nægilegt vægi í skólum landsins 

enda virðist innleiðing hennar ganga hægt fyrir sig. 
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4 Samfélagsgreinar 

Heimurinn umhverfis okkur tekur stöðugum breytingum. Skólakerfið verður 

að halda í við þessar breytingar með því að bjóða upp á fjölbreytt nám sem 

endurspeglar nútímann, horfir greinandi augum á fortíðina og rýnir inn í 

framtíðina. Nám í samfélagsgreinum undirbýr nemendur fyrir líf og starf og 

gerir þeim kleift að þróa eigin hugmyndir, viðmið og gildi sem gerir þá að 

virkum og gagnrýnum samfélagsþegnum. 

 

4.1 Samfélagsgreinar í ljósi aðalnámskrár grunnskóla 

Í greinahluta nýjustu útgáfu Aðalnámskrár grunnskóla eiga samfélagsgreinar 

sinn eigin kafla. Þar eru samfélagsgreinar yfirheiti sjö mismunandi greina, en 

þær eru saga, landafræði, þjóðfélagsfræði, trúarbragðafræði, lífsleikni, 

heimspeki og siðfræði. Greinarnar eru ekki aðgreindar í aðalnámskrá og 

hverjum skóla er gefið frelsi til að haga greinaskiptingu eða áherslum eftir því 

sem best hentar. Á meðal markmiða í samfélagsgreinum er að efla skilning á 

mikilvægum gildum mannlegs lífs, eins og réttlæti, frelsi, ábyrgð, þekkingu, 

vináttu og virðingu og hvernig meðlimum samfélagsins ber skylda til að hlúa 

að þeim. Nemendur fá tækifæri til að láta viðhorf sín til umhverfis, auðlinda, 

menningar og sögu mótast af rökum og tileinka sér réttsýni og ábyrgð 

gagnvart þessum þáttum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011/2013, bls. 194-

196).  

Í aðalnámskrá er hæfniviðmiðum samfélagsgreina skipt í þrjá flokka; 

reynsluheim, þar sem metin er hæfni nemandans til að skilja þann veruleika 

sem umlykur hann (umhverfi, samfélag, sögu og menningu); hugarheim, þar 

sem metin er hæfni nemandans til að átta sig á sjálfsmynd sinni og þeirri 

mynd sem hann dregur upp af öðrum; og loks félagsheim, þar sem athygli er 

beint að samskiptahæfni og tengslamyndun við aðra (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011/2013, bls. 195).  

Þegar skoðað er vægi samfélagsgreina í viðmiðunarstundaskrá má sjá að 

gert er ráð fyrir að hlutfallsleg kennsla samfélagasgreina sé að meðaltali 

rúmlega 11% í hverri viku og skiptist þannig: 580 mínútur fyrir yngsta stig, 

600 fyrir miðstig og 360 fyrir unglingastig (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2011/2013, bls. 52). Hvert stig nær yfir nokkur námsár og þarna er um 

samanlagðan tíma að ræða. 

Hlutverk kennarans er að gefa nemendum tækifæri til að þroska hæfni 

sína til að eiga í merkingarbærum samskiptum, efla lýðræðisleg vinnubrögð 
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og hjálpa þeim að skilja sjálfa sig og aðra, umhverfi sitt og samfélag 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011/2013, bls. 203).  

Í aðalnámskrá (2011/2013, bls. 204) er bent á nokkrar mögulegar 

kennsluaðferðir:  

 Umræðu- og spurnaraðferðir sem þjálfa samræðu og gagnrýna 
hugsun. 

 Hópvinnu sem getur leitt til aukins sjálfstrausts en einnig samkenndar, 
samábyrgðar og skilnings á viðhorfum og skoðunum annarra. 

 Leitaraðferðir (t.d. heimildarvinna, vettvangsaðferðir og viðtöl) sem 
efla upplýsingalæsi nemenda. 

 Bekkjarfundi þar sem rædd eru ýmis málefni eða álitamál og allir fá 
tækifæri til að koma skoðunum sínum á framfæri. 

 Leikræna tjáningu og hlutverkaleiki þar sem notaðar eru ímyndaðar 
aðstæður, samfélagsleg málefni og álitamál til þess að æfa nemendur 
í að setja sig í spor annarra.  

Ljóst er að kennsla samfélagsgreina getur verið með ýmsu móti en 

viðfangsefnin bjóða upp á fjölbreytta nálgun. Samfélagsgreinarnar spanna 

vítt svið og getur kennarinn skapað fjölmörg námstækifæri með stuttum 

fyrirvara, t.d. með því að fjalla um málefni líðandi stundar og tengja við 

námsefnið. Sú metnaðarfulla áhersla sem lögð er á samfélagsgreinar í 

aðalnámskrá eru þó umhugsunarverðar. Þegar tekið er tillit til alls þess efnis 

sem samfélagsgreinakennarar eiga að ná yfir innan þess tímaramma sem 

gefinn er til viðmiðunar mætti ef til vill spyrja hvort markið hafi ekki verið sett 

of hátt. Eins og aðalnámskrá leggur til að kennslu greinanna sé háttað er ekki 

annað að sjá en að kennarar verði að nálgast viðfangsefni þeirra á 

yfirborðskenndan hátt því lítill tími virðist gefast til dýpkunar. Greinarnar eru 

yfirgripsmiklar og mögulega þarf að endurskoða núverandi fyrirkomulag til 

þess að kennarar geti betur náð að mæta þeim kröfum sem til þeirra eru 

gerðar.  

 

4.2 Samþætting samfélagsgreina og leiklistar 

Samþætting námsgreina hefur marga kosti með í för. Lilja M. Jónsdóttir segir 

samþættingu gefa kennaranum aukið svigrúm til samstarfs þegar skólastarfið 

er skipulagt. Kennarinn ígrundi einnig vinnulag sitt og takist á við ólík verkefni 

og hlutverk. Lilja segir einnig að ávinningur nemenda einkennist af auknu 

sjálfstæði, frelsi og félagsfærni og þjálfun í hugsun og sköpun (Lilja M. 

Jónsdóttir, 1996, bls. 9-11; Drake og Reid, 2010, bls. 4; Farris, 2015, bls. 597). 
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Tomlinson (2014, bls. 78-79) bætir við að lykilinn á bak við góða kennslu sé 

falinn í vel útfærðri samþættingu námsgreina. Það leiði að heildstæðri 

námsupplifun nemenda, dýpri skilningi á mikilvægum verklagsreglum og á 

viðfangsefninu sjálfu.  

Samþætting námsgreina á einnig að stuðla að lýðræðislegri þátttöku 

nemenda en lýðræði og mannréttindi eru einn af grunnþáttum menntunar 

sem aðalnámskrá gerir ráð fyrir að gangi þvert á greinar. Alls eru 

grunnþættirnir sex talsins en hinir eru læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, 

jafnrétti og sköpun. Í riti um grunnþáttinn Lýðræði og mannréttindi kemur 

fram að í lýðræðislegu skólaumhverfi læri nemendur til lýðræðis með því að 

læra um lýðræði í lýðræði (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 

2012, bls. 7). Einnig er rætt um að skólakerfið verði að koma til móts við þann 

fjölbreytta og ólíka hóp sem nemendur eru. Allir koma þeir úr mismunandi 

aðstæðum og hafa ólíkan bakgrunn sem getur birst sem mismunandi 

aðgangur að lýðræðislegum vettvangi. Sumir hafa betri tækifæri en aðrir til 

þess að hafa áhrif á eigið líf og annarra (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg 

Sigurðardóttir, 2012, bls. 24). Þennan mismun verða skólar að hafa til 

hliðsjónar þegar starfið er skipulagt til þess að koma í veg fyrir mismunun. Í 

riti um grunnþáttinn Sköpun er talað um að sköpun, jafnrétti og lýðræði 

haldist í hendur og stuðli að fjölbreyttu og kraftmiklu skólastarfi. Skapandi 

starf styrki félagslega innviði samfélagsins og ýti t.d. undir jafnrétti kynjanna. 

Mikilvægt sé að festast ekki í kynbundnum staðalímyndum heldur tryggja að 

námið höfði til allra óháð kyni (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra 

Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012, bls. 12). 

Drake og Reid (2010, bls. 3) benda á mikilvægi þess að nemendur eigi 

aðkomu að eigin námi. Í samþættu námi skapist kjörið tækifæri fyrir 

nemendur að hafa áhrif á hvað þeir vilji læra og hvernig með tilliti til 

áhugasviðs. Nemendur tengi betur við hinn raunverulega heim og það hafi 

jákvæð áhrif á áhugahvöt þeirra. Þessar hugmyndir koma heim og saman við 

hæfniviðmið samfélagsgreina í aðalnámskrá en þar er áhersla meðal annars 

lögð á að nemendur geti horft inn á við, áttað sig á eigin styrkleikum og áhuga 

og greint frá viðhorfum sínum með ýmsum hætti. Þá er einnig talað um að 

nemendur eigi að geta látið samfélagsmál sig varða og séu í góðri tengingu 

við nánasta samfélag sitt og heimabyggð, sem er raunveruleikinn eins og 

nemendur upplifa hann (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011/2013, bls. 198-203).  

Eins og kom fram hér fyrr er talað um leiklist í aðalnámskrá sem vænan 

kennsluaðferðarkost samfélagsgreina. Að auki er sagt:  
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Leiklistarkennslan getur tekist á við þau mál sem efst eru á baugi 

í samfélaginu hverju sinni og brenna á nemendum. Þannig 

skerpist samfélagsvitund þeirra og þeir virkjast til lýðræðislegrar 

þátttöku. […] Hún nýtist vel til þess að auðga og styrkja kennslu 

í greinum eins og móðurmáli, samfélagsfræði, sögu og erlendum 

tungumálum og getur þannig gegnt lykilhlutverki í samþættingu 

námsgreina og námssviða. 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011/2013, bls. 146) 

 

Hér er litið svo á að leiklist sé einkar vel til þess fallin að nota sem miðil í 

kennslu samfélagsgreina. Wheeler og Bogard (2013, bls. 61) tala um að með 

leiklist geti nemendur upplifað námsefni samfélagsgreinanna í meira 

samhengi og að viðfangsefnið lifni við. Leiklist geti dregið upp margvísleg 

sjónarhorn á ýmis álitamál og viðburði víða að úr heiminum. Þannig aukist 

skilningur nemenda og sjóndeildarhringur þeirra víkki. Kennarinn þurfi þó að 

vera meðvitaður um frá hvaða sjónarhorni fjallað er um efnið og hvaða raddir 

séu ríkjandi þannig að kennslan verði ekki einhliða. Farris tekur undir þetta 

og segir að þegar vinna eigi með leiklist sem kennsluaðferð í 

samfélagsgreinum ætti kennarinn að hafa í huga að velja viðfangsefni sem 

séu áhugaverð og höfði sérstaklega til nemenda. Hann þurfi að vera vel 

undirbúinn, punkta jafnvel hjá sér þær hugmyndir sem vakni við 

skipulagningu kennslunnar og afla viðbótarupplýsinga um viðfangsefnið. Þá 

sé einnig gagnlegt að athuga hversu mikinn tíma það tekur aukalega að bæta 

leiklistaraðferðum við kennsluna og hvort kennslan falli með einhverju móti 

betur að markmiðum aðalnámskrár og skólanámskrár (Farris, 2015, bls. 594; 

597). Farris hvetur kennara til að sanka að sér alls kyns gömlum minjum og 

munum sem hægt sé að finna á mörkuðum eða fá lánaða af söfnum og 

bókasöfnum. Einnig sé hægt að hafa samband við aðila hjá viðkomandi 

bæjarfélagi til þess að fá upplýsingar um hvað og hvort þeir bjóði upp á 

eitthvað fyrir nemendur tengt viðfangsefninu (Farris, 2015, bls. 599).  

Samfélagsgreinar og leiklist falla vel saman og geta með samþættingu 

þjónað bæði kennurum og nemendum. Samþættingin felur í sér ýmsa 

möguleika en kennarinn þarf að vera skipulagður og hugmyndaríkur og vera 

tilbúinn að leita sér aðstoðar þegar eða ef hann lendir á villigötum. Eins og 

komið hefur fram spanna samfélagsgreinar vítt svið og víst að áhugi nemenda 

á greinunum er mismikill. Í því samhengi er vert að nefna að mikilvægt er að 

gæta að því að ljós allra nemenda fái að skína og að allir fái að nýta styrkleika 

sína. Með leiklistina að vopni ætti það vera vandalítið.  
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5 Námsefni og vefur 

Í kaflanum verður fjallað um námsefnið sem lagt er til grundvallar þessu 

verkefni. Um er að ræða heildstæð kennsluferli fyrir öll aldursstig grunnskóla, 

fjögur fyrir yngsta stig, þrjú fyrir miðstig og þrjú fyrir unglingastig. Þá verður 

fjallað um vefinn sem geyma mun þessi ferli og fleira þeim tengt.  

 

5.1 Námsefni í samfélagsgreinum 

Höfundur ákvað að semja tíu heildstæð kennsluferli og nota til þess 

viðfangsefni mismunandi samfélagsgreina. Kennsluaðferðirnar byggja á 

hugmyndafræði og markmiðum leiklistar í kennslu. Áhersla er lögð á 

aðgengilegar og skýrar kennsluleiðbeiningar þannig að hvaða kennari sem er 

ætti að geta nýtt þær í starfi sínu. Í ferlunum er ekki vísað beint í útgefnar 

námsbækur samfélagsgreinanna nema í mesta lagi sem hjálpargögn og 

ítarefni því notkun námsbóka er mjög mismunandi eftir skólum og 

kennurum. Það er á valdi hvers kennara að haga verkefnunum eftir 

aðstæðum, laga þau að nemendahópi sínum og bæta eigin hugmyndum við, 

með öðrum orðum, kennarinn lagar kennslu ferlanna að kennslu sinni á þann 

hátt sem hann telur ákjósanlegast.  

Hvert kennsluferli er samið með ákveðið skólastig í huga en þó þarf 

kennarinn alltaf að huga að aldri og þroska nemenda sinna og gera kröfur í 

samræmi við það. Þótt ferlin séu hvert fyrir sig hugsuð sem ein heild er ekkert 

því til fyrirstöðu að nota aðeins hluta þeirra, leggja meiri áherslu á einhverja 

þætti frekar en aðra eða bæta öðrum tengdum verkefnum við. Allt fer það 

eftir áhugasviði hvers kennara og þeim markmiðum og þeirri hæfni sem hann 

vill ná fram hjá nemendum. Hann þarf að greina hvar áhugi nemenda liggur 

og vera meðvitaður um mismunandi bakgrunn þeirra. Þess vegna er í 

kennsluferlunum leitast við að byggja á fyrri reynslu nemenda en á sama tíma 

auka þekkingu þeirra á viðfangsefninu. Upplifun og þátttaka hvers nemanda 

getur haft áhrif á hvernig ferlin þróast þannig að ferlin ættu að öðlast nýtt líf 

í hvert skipti sem þau eru kennd. Þannig er fjölbreytileikanum haldið á lofti 

og nemendur verða þátttakendur í eigin námi (Dewey, 2000a; Cole, Cole og 

Lightfoot, 2005; Wright, 2005; Tomlinson, 2014). 

Best er að leiðsögn kennarans í gegnum ferlið einkennist af skýrum 

fyrirmælum, jákvæðri gagnrýni og að hún ýti undir forvitni nemenda. 

Nemendur fái kynningu á viðfangsefninu frá mismunandi sjónarhornum og 

fái síðan hjálp kennarans við að setja hlutina í samhengi. Úrvinnslan á sér svo 

stað þegar nemendur nota skapandi leiðir og aðferðir leiklistar til þess að 
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leggja sinn skilning í efnið og leita lausna (Anna Jeppesen og Ása Helga 

Ragnarsdóttir, 2006). Í ferlunum er áhersla lögð á að virkja allan 

nemendahópinn og að allir fái tækifæri til að láta ljós sitt skína. Nemendur 

eru þó ekki neyddir til þátttöku og aldrei settir í sviðsljósið án samþykkis. 

Hvatning kennara og samskipti sem byggjast á virðingu og trausti skipta hér 

höfuðmáli og að nemendur upplifi sig örugga í afslöppuðu andrúmslofti. 

Markmiðið er að þeir öðlist sjálfstraust til þess að tjá hugmyndir sínar og 

tilfinningar, sýni frumkvæði, geti tekið þátt í að móta ferlið með 

samnemendum og öðlist seiglu (Seligman, 1995; Morris, 2012). Heppilegt 

getur reynst að kennari og nemendur geri formlegan samning sín á milli áður 

en kennsla ferlisins hefst. Samningurinn getur verið eins konar sáttmáli eða 

vinnureglur sem snúa að samskiptum og viðhorfum á meðan ferlið stendur 

yfir þannig að allir viti hvers sé vænst af þeim. Samningurinn er gerður í 

sameiningu og skrifaður niður þannig að auðvelt sé að vísa í hann ef upp 

koma vandamál en nemendur verða einnig að vera kunnugir afleiðingum við 

brotum á reglunum. Afleiðingarnar fara eftir aldri og þroska hvers 

nemendahóps. Dæmi um reglur eru: 

 Að koma fram við aðra eins og þú vilt að komið sé fram við þig. 

 Að rétta upp hönd áður en talað er. 

 Allar hugmyndir eiga rétt á sér. 

 Að gera sitt besta og taka virkan þátt. 

 Að vera jákvæð. 

Í kjölfar samningavinnunnar verða nemendur öruggari, búa yfir meira 

sjálfstrausti og taka aukna ábyrgð á hegðun sinni. Allir eru svo ábyrgir fyrir að 

farið sé eftir samningnum, ekki bara kennarinn (Anna Jeppesen og Ása Helga 

Ragnarsdóttir, 2006, bls. 13; Dickinson og Neelands, 2006, bls. 38-41). Eftir 

að samningur hefur verið gerður er gott að taka stutta upphitun, bæði til þess 

að þjappa nemendahópnum betur saman og til þess að einbeiting sem flestra 

sé í hámarki.  

Í hverju ferli má finna inngang til upplýsinga fyrir kennarann um 

námsefnið, markmið, hæfniviðmið, hvaða rými henti, fyrir hvaða aldur ferlið 

er hannað, hvaða gögn þurfi og hve langan tíma ferlið ætti að taka, þó að það 

geti verið mismunandi eftir hópum og kennurum. Í byrjun hvers ferlis er 

kennarinn með innlögn á námsefninu og reynir að vekja áhuga nemenda á 

því. Þetta kallast kveikja (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 19-21). Kveikjan 

gefur til kynna hvað koma skal og þess vegna er mikilvægt að hún sé ekki of 

langdregin eða taki of langan tíma svo hægt sé að halda áfram og snúa sér 

sem fyrst að næstu skrefum í ferlinu. 
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Það er mikilvægt fyrir kennarann að hafa markmið ferlisins alltaf í huga og 

hvaða þættir eigi að vera í brennidepli. Markmið og áherslur eru mismunandi 

eftir viðfangsefnum og aldri nemenda. Á yngsta stigi er áhersla lögð á að 

nemendur þjálfist í að setja sig í spor einhvers annars, læri að skilja ólík 

sjónarmið og geti túlkað mismunandi hlutverk. Á miðstigi er unnið í að efla 

tjáningarþor, túlkun og líkamsvitund nemenda og á unglingastigi er 

markmiðið að víkka sjóndeildarhring þeirra og ýta undir lýðræðislega og 

skapandi hugsun. Í öllum ferlunum er sérstaklega gefinn tími fyrir umræður 

um viðfangsefnið. Lagðar eru fram hugmyndir að spurningum sem kennarinn 

getur notað til þess að hefja umræðuna og halda henni gangandi. Mikilvægt 

er að spyrja opinna spurninga til þess að hvetja nemendur til að hugsa og gefa 

ígrunduð svör. Tilvalið er að skrifa aðalspurningarnar eða lykilhugtök upp á 

töflu til þess að nemendur séu ekki í neinum vafa um umræðuefnið. Þá er 

gott að brýna fyrir nemendum að ekkert eitt svar er rétt, að allir hafi rétt á 

sinni skoðun og mikilvægt sé að hlusta á skoðanir annarra. Þá er best að einn 

fái að tala í einu auk þess sem gæta þarf að því að einstaka nemendur taki 

ekki umræðuna yfir og hleypi öðrum ekki að (Anna Jeppesen, 1994, bls. 37-

38; Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2006, bls. 14-15; Ingvar 

Sigurgeirsson, 1996; Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 30-31; Dickinson og 

Neelands, 2006, bls. 44-46). 

Við val á kennsluaðferðum var stuðst við bækurnar Mál og túlkun (Anna 

Jeppesen, 1994), Leiklist í kennslu (Anna Jeppesen og Ása Helga 

Ragnarsdóttir, 2006) og Litróf kennsluaðferðanna (Ingvar Sigurgeirsson, 

1999) en einnig við aðferðir sem höfundur hefur rekist á í gegnum tíðina, 

notað í kennslu og þróað áfram. Rík áhersla er lögð á hópvinnu nemenda þar 

sem þeir læra að taka tillit til annarra. Hópvinnubrögð geta leitt til aukins 

áhuga nemenda á náminu, dýpri skilnings og óvæntra sjónarhorna sem 

annars hefðu ekki komist upp á yfirborðið (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 

138). Þegar kom að því að velja námsmatsaðferðir þótti höfundi oftast 

heppilegast að leyfa nemendum að hampa afrakstri vinnunnar með 

kynningum eða leiksýningum. Í lok nokkurra ferla eru lagðar fram hugmyndir 

að eyðublöðum fyrir sjálfsmat, kennaramat og jafningjamat. Ákjósanlegast er 

að mat kennarans sé umsögn frekar en einkunn í formi tölustafs eða bókstafs. 

Til að mynda má meta þekkingu nemenda, frumleika, vinnulag og frágang 

verkefna. Þó þarf ekki að útiloka einkunnagjöf en mest um vert er að 

nemendur fái að vita hvernig, hvenær og hvað er metið hverju sinni (Anna 

Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2006, bls. 62-64). Helsta endurgjöfin 

ætti þó að vera hvatning og jákvæð gagnrýni sem nemendur fá frá kennara 

og eða samnemendum jafn óðum út allt ferlið. 
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Kennsluferlin ættu, eins og áður segir, að nýtast öllum þeim kennurum 

sem þau vilja nota. Með góðri samvinnu kennara og nemenda ættu 

kennsluferlin að skilja eftir sig jákvæða og eftirminnilega upplifun hjá öllum 

sem að þeim koma. Umfram allt er mikilvægt að kennarinn sé skýr í 

fyrirmælum sínum, hvetji nemendur áfram og sýni áhuga, því áhugi hans 

smitar nemendur.  

 

5.2 Vefur með kennsluferlum 

Kennarar kvarta oft undan tímaskorti við undirbúning kennslu sinnar. 

Kennsluefni sem finna má á Netinu getur verið kennaranum til mikils 

hægðarauka og komið til móts við þann vanda. Vefir og vefsíður með 

kennsluefni eru yfirleitt þægilegar í notkun og ætti að vera fljótlegt fyrir hvern 

og einn að finna það sem hann leitar að. Efnisvefurinn sem settur var upp 

fyrir þetta verkefni er hannaður með það að leiðarljósi að vera aðgengilegur 

og þægilegur í notkun þannig að hann henti sem flestum kennurum sem vilja 

nýta aðferðir leiklistar í samfélagsgreinakennslu. Hann er hugsaður sem 

hjálpartæki, en markmiðið er að bæta við það úrval kennsluefnis sem nú 

þegar er til á Netinu og snýr að leiklist í kennslu. 

Á vefnum eru kennsluferlin tíu sem höfundur samdi, en auk þess er þar að 

finna safn upphitunaræfinga sem hægt er að nota í upphafi eða lok 

kennslustunda eða til þess að brjóta upp kennsluna. Einnig er boðið upp á 

safn áhugaverðra tengla sem tengjast samfélagsgreinum og leiklist í kennslu. 

Þá má finna hugtakaskýringar þar sem helstu hugtök sem tengjast leiklist í 

kennslu eru útskýrð, mismunandi hugmyndir að námsmati og ábendingar um 

hvað kennarinn þarf að hafa í huga áður en kennsla hefst. Reynt var að hafa 

vefinn með hefðbundnu sniði, forsíðu með helstu upplýsingum um vefinn 

sjálfan og áberandi flipa sem leiða notandann inn á kennsluferlin, 

upphitunaræfingar og tengla. Á Netinu má finna snið eða skapalón fyrir vefi 

af ýmsu tagi og höfundur fann eftir nokkra leit snið sem honum þótti henta 

því efni sem setja átti upp. 

Ýmsum aðferðum er hægt að beita þegar vefsíðugerð er annars vegar og 

vefur getur verið í sífelldri þróun. Þó þarf að gæta þess að hann verði ekki of 

flókinn eða viðhaldsfrekur og hafa heldur einfaldleikann að leiðarljósi. Leitast 

var við að fara einfaldar leiðir við vefnaðinn og leggja frekar áherslu á innihald 

í stað tæknilegrar útfærslu. Vonandi skapast þó tækifæri til þess að flytja 

vefinn yfir á vefhýsil með eigin léni í framtíðinni en eins og staðan er í dag er 

vefurinn hýstur á notendasvæði Háskóla Íslands. Jafnvel mætti stofna 
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fésbókarsíðu í tengslum við vefsíðuna, setja þar inn alls kyns upplýsingar og 

fróðleik og vekja þannig athygli á leiklist sem kennsluaðferð.  
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6 Umræða og samantekt 

Það er mikilvægt að nemendur fái nokkurn veginn sambærilega menntun 

óháð aðstæðum eða því hvar þeir búa. Aðalnámskrá grunnskóla (2011/2013) 

kortleggur þær áherslur sem grunnskólar eiga að fara eftir og tileinka sér. Því 

ætti kennsla alltaf að miðast við þau markmið og fyrirkomulag sem fram 

koma í henni. Þetta merkir þó ekki að allt nám eigi að fella í eitt og sama 

mótið. Í aðalnámskrá er áhersla lögð á fjölbreytileika í kennslu og 

kennsluaðferðum til þess að nemendur öðlist víðari og dýpri skilning á 

námsefninu. Samþætting námsgreina leiðir að heildstæðri námsupplifun 

nemenda og er mikilvægur liður í að gefa nemendum tækifæri til þess að hafa 

áhrif á hvað þeir vilji læra og hvernig. Eins og bent var á hér á undan stuðla 

list- og verkgreinar að sveigjanleika í kennsluháttum, gagnrýnni og 

lausnamiðaðri hugsun nemenda og félags- og vitsmunalegri færni. Dewey 

(2000a; 2000b) hvatti á sínum tíma kennara til að prófa ólíkar leiðir í 

kennsluháttum og sagði að list- og verkgreinar sköpuðu aðstæður til þess að 

tengja nemendur við raunveruleikann þannig að þeir fengju að upplifa og 

skynja mikilvæg lífsgildi. Hann lagði til að nemendur fengju að læra af 

reynslunni og að námsbækur ættu að styðja við nám í stað þess að stýra því. 

Þetta er áhugaverður punktur þar sem námsbækur virðast gegna stóru 

hlutverki í skólastarfi á Íslandi. Námsbækur má að sjálfsögðu ekki sniðganga 

með öllu enda geta þær veitt kennaranum og nemendum ákveðið aðhald en 

vert er að spyrja hvort draga megi úr notkun þeirra og leggja meiri áherslu á 

að örva hugsun, umræður og skoðanaskipti milli nemenda. Þannig er hægt 

að virkja nemendur og efla sjálfstæði þeirra í vinnubrögðum og 

þekkingaröflun. Eisner (2002) sagði að listgreinar byðu upp á þessa kosti, að 

þær hvettu auk þess nemendur til að sjá hlutina á fjölbreyttan og breytilegan 

hátt og að viðhorf þeirra til skólans yrðu jákvæðari í kjölfarið. Niðurstöður 

starfsháttarannsóknar, sem áður var vísað til, eru á svipuðum nótum en 

þátttakendur í rannsókninni, nemendur á grunnskólaaldri, sögðu list- og 

verkgreinar hafa meira skemmtanagildi en aðrar námsgreinar (Gerður G. 

Óskarsdóttir o.fl., 2014). Það mætti því draga þá ályktun að aukin samþætting 

list- og verkgreina við aðrar námsgreinar leiði af sér ánægðari og námsfúsari 

nemendur.  

Þá er komið að því að líta aftur á spurningar þessa verkefnis sem annars 

vegar er hver ávinningur sé af því að nota leiklist sem kennsluaðferð annarra 

námsgreina og hins vegar hvernig kenna megi samfélagsgreinar með 

aðferðum leiklistar. Gríðarlegt magn er til af fræðibókum og greinum sem 

rökstyðja ágæti leiklistar í kennslu (Anna Jeppesen og Ása Helga 

Ragnarsdóttir, 2006; Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk 
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Þorkelsdóttir, 2010; Baldwin, 2004; Dickinson og Neelands, 2006; Neelands, 

2000, Respress og Lutfi, 2006; Wright, 2005). Hún eflir frumkvæði og 

umburðarlyndi nemenda og með því að setja sig í spor annarra dýpkar hún 

skilning þeirra á mannlegu eðli og samfélaginu í heild. Þeir nemendur sem 

eiga erfitt með bóknám hafi sömu tækifæri til náms og aðrir enda er sjónum 

beint að jákvæðum eiginleikum og styrkleikum hvers nemanda. Það er því 

athyglisvert að ekki skuli vera lögð meiri áhersla á leikræna tjáningu og leiklist 

sem kennsluaðferð en raun ber vitni. Eins og fram hefur komið er kennsla 

leiklistar í íslenskum grunnskólum yfirleitt ekki regluleg og sjaldan er boðið 

upp á hana sem kennsluaðferð. En hvað veldur? Þegar kemur að því að velja 

kennsluaðferðir virðast kennarar halda fast í þær aðferðir sem þeir þekkja 

vel, enda skiljanlegt að byggja á því sem reynst hefur vel. Ingvar Sigurgeirsson 

(1999, bls. 104) segir að kennarinn verði að upplifa sig öruggan í kennslu og 

verði að hafa gaman af leiklist til þess að kennsla byggð á leikrænni tjáningu 

nemenda beri árangur. Á móti mætti spyrja hvort kennarar mikli ekki aðferðir 

leiklistar fyrir sér vegna fyrirfram gefinna hugmynda um að hún sé 

fyrirhafnarmikil og krefjist mikillar skipulagningar og yfirsýnar. Leiklist í 

kennslu er í eðli sínu hópvinna og verður kennarinn þá að treysta því að allir 

nemendur innan hópanna séu virkir hver á sinn hátt og hafi gott samstarf að 

leiðarljósi. Nemendurnir verða svo að treysta því að kennarinn gefi góðar 

leiðbeiningar en haldi ekki of fast um taumana í hópvinnunni. Leiklist er 

sannarlega krefjandi kennsluaðferð en spurningin er hvort kennarar upplifi 

ekki aukna fyrirhöfn ef þeir eru óvanir kennsluaðferðinni, sama hver hún er. 

Áræðni og útsjónarsemi kennara er mikilvæg í öllu skólastarfi og vilji þeirra 

til að laga sig að þörfum nemenda, vekja áhuga þeirra á náminu og veita 

vandaða kennslu ætti að vera meginmarkmið kennara. Með tilliti til þess 

hlýtur það að gefa góða raun að kennarar prófi sig áfram og spreyti sig á 

ýmsum kennsluaðferðum. 

Kennsluaðferðir leiklistar geta stuðlað að fjölbreytni í kennslu og skapandi 

hugsunarhætti nemenda. Einnig er hægt að þjálfa samkennd þeirra og þar af 

leiðandi tilfinningagreind (Goleman, 1995), efla umburðarlyndi gagnvart 

skoðunum annarra og þá hæfni að hlusta á aðra, geta tekið tillit til annarra 

og leyft ljósi annarra að skína. Þannig eru nemendur þjálfaðir til þátttöku í 

samfélaginu. Eins og í leiklistarkennslu er markmið kennslu samfélagsgreina 

að undibúa nemendur fyrir framtíðina og allar þær áskoranir sem þeirra bíða, 

oft með hjálp samræðunnar og þjálfun í lýðræðislegum vinnubrögðum. Þau 

hæfniviðmið sem fram koma í aðalnámskrá og tilheyra samfélagsgreinunum 

sjö, sögu, landafræði, þjóðfélagsfræði, trúarbragðafræði, lífsleikni, heimspeki 

og siðfræði, skiptast eins og áður segir í þrjá flokka, viðmið sem varða 

reynsluheim, hugarheim og félagsheim. Hægt er að segja að hæfniviðmiðin 
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séu verulega yfirgripsmikil og ítarleg og vert að íhuga hvernig kennarar eigi 

að ná að stuðla að þeim öllum í kennslu sinni og hvernig allar þessar sjö 

greinar eigi yfir höfuð að komast fyrir í þeirri stundaskrá sem kennarar hafa 

til viðmiðunar í aðalnámskrá. Ef til vill væri hægt að samþætta greinarnar vel 

og vandlega og þar gæti leiklist komið sterk inn og hjálpað til við 

samþættinguna. Í þessari greinargerð hafa kostir kennslu samfélagsgreina 

með aðferðum leiklistar verið kynntir og bent hefur verið á það samhengi 

sem skapast í náminu, þau margvíslegu sjónarhorn sem draga má upp með 

nemendum sem auki þar af leiðandi skilning þeirra. Það er mat höfundar að 

leiklist í kennslu henti einstaklega vel til kennslu samfélagsgreina og er 

verkefnið tilraun til þess að auka við kennsluefnisbanka kennara. Um leið og 

val kennara eykst hlýtur að vera auðveldara að velja það kennsluefni og þá 

kennsluaðferð sem hentar hverjum nemendahópi hverju sinni. Efnisvefurinn 

sem höfundur leggur fram er liður í þessari aðgerð þar sem markmiðið er að 

bjóða fleiri kennurum að njóta þeirra mörgu kosta sem leiklist hefur upp á að 

bjóða og stuðla að útbreiðslu hennar innan skólakerfisins. 
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7 Lokaorð 

Jákvæð reynsla nemenda og kennara af skólastarfi skiptir höfuðmáli til þess 

að tryggja góðan árangur. Það er hlutverk kennarans að nota kennsluaðferðir 

sem skapa jákvætt og örvandi námsumhverfi og styðja við sköpun nemenda. 

Leiklist í kennslu getur verið góð aðferð til að takast á við þau mál sem eru 

efst á baugi í samfélaginu og brenna á nemendum því hún styður nemendur 

í að móta og tjá hugmyndir sínar og tilfinningar auk þess að hafa jákvæð áhrif 

á samkennd nemenda. Aukið vægi list- og verkgreina í skólastarfi, þar með 

talið leiklistar, stuðlar ekki einungis að fjölbreyttu námi heldur glæðir það lífi 

á margvíslegan hátt og víkkar sjóndeildarhring nemenda. Þess vegna ætti 

samþætting leiklistar og samfélagsgreina að gefa góða raun. 

Menntasamfélagið kallar eftir fleiri og tíðari rannsóknum á vægi list- og 

verkgreina í íslenskum grunnskólum. Áhugavert verður því að sjá hver staða 

leiklistar í skólastarfi verður eftir nokkur ár og hvernig grunnskólum landsins 

hefur tekist áframhaldandi innleiðing hennar eins og kveðið er á um í 

aðalnámskrá. Það er von höfundar að námsefnið sem lagt er fram í þessu 

verkefni stuðli að þeirri innleiðingu og enn frekari notkun leiklistar í kennslu 

og nái til þeirra kennara sem vilja prófa sig áfram með ólíkar kennsluaðferðir. 

Þá vonast höfundur eftir því  að vefsíðan, sem inniheldur ferlin, haldi áfram 

að lifa og vaxa og geti þjónað tilgangi sínum um komandi framtíð.  
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