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Útdráttur		
Þetta	lokaverkefni	okkar	til	B.Ed.	-prófs	við	Kennaradeild	Háskólans	á	Akureyri	er	tvíþætt;	
annars	vegar	fjöllum	við	um	sögu	leikrænnar	tjáningar	frá	erlendum	grunni	þar	til	hún	kom	til	
Íslands	á	8.	áratug	síðustu	aldar,	og	hins	vegar	um	leikræna	tjáningu	sem	kennsluaðferð	og	
gildi	hennar	í	ljósi	fræða	og	námskenninga,	ásamt	kostum	hennar	og	göllum.	Einnig	munum	
við	fjalla	um	skólastefnuna	skóla	án	aðgreiningar	og	velta	fyrir	okkur	hvernig	leikræn	tjáning	
sem	kennsluaðferð	fellur	undir	hana.		

Nokkrar	aðalnámskrár	eru	til	umfjöllunar	í	ritgerðinni	og	er	rýnt	í	þær	með	tilliti	til	
leikrænnar	tjáningar	og	þeirrar	þróunar	sem	varð	á	kennsluaðferðinni	á	tímabilinu	1976	til	
2013.	Rannsóknir	sem	hafa	verið	gerðar	á	notkun	leikrænnar	tjáningar	og	viðhorfum	til	
hennar	sem	kennsluaðferðar	eru	allnokkrar	og	benda	niðurstöður	þeirra	til	þess	að	kynningu	
og	kennslu	í	kennaranámi	á	leikrænni	tjáningu	sem	kennsluaðferð	og	þekkingu	kennara	á	
henni	sé	ábótavant.	Til	þess	að	leikræn	tjáning	sem	kennsluaðferð	fái	að	blómstra,	þurfa	
viðhorf	kennara	og	menntastofnana	til	ávinningsins	af	notkun	hennar	í	grunnskólum	landsins	
að	breytast.	Notkun	leikrænnar	tjáningar	í	kennslu	fellur	vel	að	öllum	grunnþáttunum	sem	
lýst	er	í	núgildandi	aðalnámskrá;	læsi,	sjálfbærni,	heilbrigði	og	velferð,	lýðræði	og	
mannréttindum,	jafnrétti	og	sköpun,	auk	þess	sem	hún	þjálfar	nemendur	í	að	vera	ábyrgir	og	
heilsteyptir	samfélagsþegnar.		

Leikurinn	 er,	 samkvæmt	 fræðimönnum,	 undirstaða	 náms	 og	 þroska	 barna	 og	
ungmenna.	Leikræn	tjáning	byggir	á	hugmyndum	leiksins	og	gildi	hans	sem	kennsluaðferðar.	
Er	það	því	von	okkar	að	viðhorf	til	 leikrænnar	tjáningar	sem	kennsluaðferðar	þróist	til	betri	
vegar	þar	sem	kostir	hennar	og	ávinningur	eru	of	góðir	til	að	sleppa	henni.	Niðurstöður	okkar	
eru	þær	að	leikræn	tjáning	sé	vannýtt	kennsluaðferð	og	að	fjölbreytilegir	möguleikar	hennar	
þurfi	að	fá	meira	vægi	í	skólastarfi.		
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Abstract		
The	following	essay	is	a	final	assignment	for	a	B.Ed.	degree	at	the	faculty	of	Education	at	the	
University	of	Akureyri.	The	subject	addressed	in	the	essay	is	twofold:	We	start	by	focusing	on	
the	history	of	drama	in	education,	in	international	as	well	as	in	Icelandic	context.	Then	we	
focus	on	drama	as	a	teaching	method,	its	value	in	light	of	theoretical	knowledge,	for	
example	with	respect	to	various	learning	theories,	and	its	advantages	and	disadvantages	
when	used	in	teaching.	In	addition,	we	discuss	how	drama	as	a	teaching	method	relates	to	
the	ideology	that	inclusive	education	is	based	on.	In	the	essay,	the	national	curriculum	is	
discussed	in	historical	context	with	regard	to	drama	as	a	teaching	method,	starting	by	
focusing	on	the	national	curriculum	published	in	1976	and	ending	with	the	one	published	in	
2013.		
	 Researches	into	the	use	of	drama	as	a	teaching	method	are	quite	few,	but	most	of	them	
seem	to	indicate	that	the	presentation	of	using	drama	as	a	method	in	teaching	is	lacking	in	
teacher	education.	Based	on	the	literature	presented	in	this	essay,	our	main	findings	are	that	
in	order	for	drama	to	be	able	to	flourish	as	a	teaching	method	in	compulsory	schools	the	
views	of	teachers	and	educational	institutions	need	to	change.	The	use	of	drama	in	teaching	
fits	well	with	all	the	fundamental	pillars	of	education,	as	these	are	described	in	the	national	
curriculum,	that	is:	literacy	in	the	widest	sense,	education	towards	sustainability,	health	and	
welfare,	democracy	and	human	rights,	equality	and	creativity.	In	addition,	using	drama	in	
teaching	promotes	students	to	becoming	more	responsible	and	active	members	of	society,	
which	is	another	aspect	of	education	emphasized	in	the	current	national	curriculum.	
According	to	research	learning	through	play	is	the	foundation	of	child	and	youth	
development	and	drama	as	a	teaching	method	is	grounded	in	the	values	of	learning	through	
play.	
	 It	is	our	hope	that	drama	as	a	teaching	method	will	gain	higher	status	within	the	
educational	system	because	in	our	view	the	benefits	and	advantages	of	using	it	are	too	good	
to	be	ignored.	Our	conclusion	is	that	teachers	and	school	administrators	tend	to	overlook	
drama	as	a	teaching	method,	and	that	the	diverse	possibilities	that	the	method	offers	in	
teaching	need	to	gain	more	weight	in	schools.	
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Þakkarorð	
Fyrst	 af	 öllu	 viljum	 við	 færa	 leiðbeinanda	 okkar,	 Önnu	 Ólafsdóttur	 bestu	 þakkir	 fyrir	

nákvæma	og	greinargóða	leiðsögn	og	ómetanlegan	stuðning.	Þökkum	við	henni	sérstaklega	

fyrir	þá	hvatningu,	jákvæðni	og	umburðarlyndi	yfir	tímabilið	sem	lokaverkefnið	var	í	vinnslu.		

Einnig	 viljum	 við	 þakka	 samnemendum	 Kennaradeildar	 3.	 árs	 fyrir	 hláturmild	 og	

skemmtileg	lærdómskvöld	sem	oft	náðu	fram	á	nótt	og	höfðum	við	gaman	af.		

Að	 lokum	þökkum	við	 fjölskyldum	okkar	 fyrir	 ómældan	 stuðning	og	 aðstoð.	Án	þeirra	

hjálpar	hefði	þessi	ritgerð	aldrei	orðið	að	veruleika.	

	 	



	

	 1	

Efnisyfirlit		

Útdráttur	...........................................................................................................................	ii	

Abstract	............................................................................................................................	iii	

Þakkarorð	.........................................................................................................................	iv	

Myndaskrá	.........................................................................................................................	3	

1.	 Inngangur	....................................................................................................................	4	

2.	 Saga	leikrænnar	tjáningar	............................................................................................	6	
2.1	Forsagan	................................................................................................................................	6	

2.2	Leikræn	tjáning	á	Íslandi	........................................................................................................	7	

2.3	Aðdragandi	og	rökin	fyrir	leikrænni	tjáningu	sem	kennsluaðferð	í	skólum	..............................	7	

2.4	Leikræn	tjáning	og	leiklist	í	kennslu:	er	munur	á	þessu	tvennu?	.............................................	9	

3.	 Leikræn	tjáning	og	kenningar	um	nám	.......................................................................	11	
3.1	Jean	Piaget	...........................................................................................................................	11	

3.2	Lev	Vygotsky	........................................................................................................................	11	

3.3	John	Dewey	.........................................................................................................................	13	

3.4	Peter	Slade	..........................................................................................................................	14	

3.5	Brian	Way	............................................................................................................................	14	

3.6	Dorothy	Heathcote	og	Gavin	Bolton	.....................................................................................	16	

4.	 Leikræn	tjáning	sem	kennsluaðferð	...........................................................................	17	
4.1	Almennt	um	kennsluaðferðir	...............................................................................................	17	

4.2	Leikræn	tjáning	í	skólastarfi	.................................................................................................	18	

4.3	Kennsluaðferðir	leikrænnar	tjáningar	...................................................................................	19	

5.	 Leikræn	tjáning	og	aðalnámskrá	grunnskóla	..............................................................	20	
5.1	Aðalnámskrá	grunnskóla	......................................................................................................	21	

5.2	Skóli	án	aðgreiningar	...........................................................................................................	22	

5.3	Mismunandi	námsþarfir	nemenda	í	skólum	og	leikræn	tjáning	............................................	23	

5.4	Áhrif	leikrænnar	tjáningar	á	nemendur,	gengi	þeirra	og	líðan	...............................................	24	

6.	 Kostir	og	gallar	leikrænnar	tjáningar	sem	kennsluaðferðar	í	grunnskólum	.................	26	
6.1	Kostir	leikrænnar	tjáningar	sem	kennsluaðferðar	.................................................................	26	

6.2	Gallar	leikrænnar	tjáningar	sem	kennsluaðferðar	.................................................................	27	

7.	 Umræða	....................................................................................................................	27	
7.1	Okkar	reynsla	.......................................................................................................................	28	

7.2	Hvers	vegna	varð	leikræn	tjáning	að	kennsluaðferð?	...........................................................	28	



	

	 2	

7.3	Hvað	hafa	fræðimenn	að	segja	um	mikilvægi	leiksins?	.........................................................	29	

7.4	Leikræn	tjáning	sem	kennsluaðferð	í	grunnskólum	...............................................................	30	

7.5	Hvernig	tengist	leikræn	tjáning	sem	kennsluaðferð	einstaklingsmiðuðu	námi?	....................	31	

7.6	Kostir	og	gallar	leikrænnar	tjáningar	sem	kennsluaðferðar	og	munur	á	milli	kynja	...............	32	

8.	 Lokaorð	.....................................................................................................................	33	

Heimildir	..........................................................................................................................	34	
	

	



	

	 3	

	

	Myndaskrá	
Mynd	1.	Persónuleikahringur	Brian	Way.	Mynd	í	eigu	höfundar	byggð	á	fyrirmynd	Nils	Braanaas.	
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1. Inngangur	
Leikræn	tjáning	og	leiklist	haldast	í	hendur	hvað	varðar	kennsluaðferðir	þó	ólíkar	séu	á	vissan	

hátt.	Telja	má	að	 leikræn	tjáning	eigi	heima	á	sviðum	lista	og	sköpunar	en	hún	teygir	anga	

sína	 mun	 víðar.	 Hefur	 hún	 á	 síðustu	 árum	 verið	 að	 ryðja	 sér	 til	 rúms	 sem	 áhugaverð	

kennsluaðferð	 þar	 sem	 kostir	 hennar	 mæta	 þörfum	 nemenda	 á	 ýmsan	 hátt.	 Núgildandi	

aðalnámskrá	 grunnskólanna	 fléttar	 leikræna	 tjáningu	 sem	 kennsluaðferð	 inn	 í	 flest	

greinarsvið	en	kennsluaðferðina	er	hægt	að	nota	við	ýmis	tilefni	í	námi	barna,	hvort	sem	um	

er	 að	 ræða	 eina	 og	 sér	 eða	 sem	 stuðning	 við	 aðrar	 kennsluaðferðir.	 Innan	 leikrænnar	

tjáningar	 er	 að	 finna	 margvíslegar	 aðferðir	 sem	 flokkast	 sem	 kennsluaðferðir	 og	 því	 eru	

fjölbreyttir	möguleikar	kjósi	kennarar	að	nýta	leikræna	tjáningu	í	kennslu.		

Í	dag	verður	sjálfsmynd	og	sjálfsöryggi	barna	og	unglinga	fyrir	utanaðkomandi	áhrifum	

frá	 samfélaginu	 og	 umhverfi	 okkar.	 Má	 þar	 einna	 helst	 nefna	 notkun	 samfélagsmiðla	 og	

tölvuleikja.	Vilja	þessi	áhrif	setja	útlit	og	hæfileika	í	einn	og	sama	kassann	og	þar	af	leiðandi	

gera	kröfur	til	barna	og	ungmenna	um	að	vera	öll	eins.	Að	okkar	mati	er	leikræn	tjáning	sem	

kennsluaðferð	 ein	 leið	 til	 að	 efla	 ímynd	 barna	 og	 unglinga	 á	margvíslegan	 hátt	 í	 námi	 og	

þannig	 byggja	 upp	 sterka	 einstaklinga	 sem	 eru	 tilbúnir	 til	 að	 takast	 á	 við	 lífið	 að	 lokinni	

skólagöngu	sinni.	

Í	þessari	ritgerð	verður	fjallað	um	leikræna	tjáningu	sem	kennsluaðferð.	Markmiðið	er	að	

kanna	eðli	og	þróun	hennar	sem	kennsluaðferðar	á	grunnskólastigi.	Einnig	verður	athyglinni	

beint	 að	 ávinningi	 og	 takmörkunum	þess	 að	 nýta	 leikræna	 tjáningu	 í	 grunnskólakennslu.	 Í	

ritgerðinni	verður	leitast	við	að	svara	eftirfarandi	spurningum:	

• Hvað	segir	sagan	okkur	um	leikræna	tjáningu	í	starfi	með	börnum?	

• Hvernig	fellur	leikræn	tjáning	að	kenningum	fræðimanna	um	nám	barna?	

• Hvað	felst	í	leikrænni	tjáningu	sem	kennsluaðferð?	

• Hvað	segir	Aðalnámskrá	um	leikræna	tjáningu?	

• Hver	er	ávinningurinn	af	notkun	leikrænnar	tjáningar	sem	kennsluaðferðar	í	skólum	

og	hverjar	eru	takmarkanir	hennar?	

Til	að	svara	þessum	spurningum	er	litið	aftur	í	tímann	og	fjallað	um	forsögu	og	þróun	

leikrænnar	tjáningar	á	erlendri	grundu	og	sjónum	beint	að	því	hvers	vegna	hún	varð	til.	Í	

kaflanum	þar	á	eftir	munum	við	fjalla	um	nokkra	fræðimenn	sem	mörkuðu	ákveðin	spor	í	

þróun	leikrænnar	tjáningar	og	kenningar	þeirra	um	hana	sem	kennsluaðferð.	Eftir	það	verður	
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athyglinni	beint	að	almennum	kennsluaðferðum	og	lögð	sérstök	áhersla	á	leikræna	tjáningu	

sem	kennsluaðferð.	Í	framhaldi	af	því	beinum	við	sjónum	okkar	að	kostum	og	göllum	

leikrænnar	tjáningar	sem	kennsluaðferðar	fyrir	nemendur	og	kennara	og	hvaða	ávinning	hún	

hefur	í	för	með	sér	ef	hún	er	notuð	á	réttum	forsendum.	Að	lokum	munum	við	fjalla	um	

málefni	sem	brenna	á	okkur	í	ljósi	svara	við	spurningunum	sem	haldið	var	af	stað	með	í	

byrjun	ritgerðarinnar.	Munum	við	segja	þar	frá	skoðunum	okkar	með	fræðin	að	leiðarljósi.		
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2. Saga	leikrænnar	tjáningar	

Leiklist	og	leikræn	tjáning	sem	kennsluaðferð	eiga	sér	langa	sögu	á	erlendri	grundu.	Má	segja	

að	notkun	hennar	megi	 rekja	 til	þeirra	neikvæðu	aðstæðna	sem	börn	og	ungmenni	bjuggu	

við	á	19.	öld.	Í	þessum	kafla	munum	við	fjalla	um	sögu	leikrænnar	tjáningar	erlendis	og	hér	

heima	og	þróun	hennar	frá	upphafi.	Einnig	munum	við	fjalla	um	helstu	rök	sem	færð	eru	fyrir	

því	að	nýta	leikræna	tjáningu	sem	kennsluaðferð	í	skólum	í	dag.		

	 Leikræn	 tjáning	 og	 leiklist	 hafa	 oft	 verið	 spyrt	 saman	 sem	ein	 kennsluaðferð	 þar	 sem	

talið	er	að	um	einu	og	sömu	aðferðina	sé	um	að	ræða.	Okkur	finnst	mikilvægt	að	 leiðrétta	

þann	misskilning	og	munum	við	fjalla	ítarlega	um	muninn	þessum	tveimur	kennsluaðferðum	

í	kaflanum	hér	á	eftir.		

2.1	Forsagan		

Ef	litið	er	aftur	í	tímann	og	út	fyrir	landsteinanna	má	segja	að	leikræn	tjáning	sé	sprottin	af	

hugmyndum	 frá	 19.	 öld	 þegar	 háværar	 raddir	 voru	 uppi	 um	 ópersónulega	 kennslu	 og	

harðræði	 í	 erlendum	 barnaskólum.	 Á	 þeim	 tíma	 fóru	 erlendir	 fræðimenn	 líkt	 og	

heimspekingurinn	 Johann	 Friedrich	 Herbart,	 eftirmaður	 þýska	 heimspekingsins	 Immanuel	

Kants,	að	huga	að	breytingum	á	uppeldisaðferðum	í	skólum.	Má	segja	að	Herbart	hafi	verið	

fyrstur	manna	með	hugmyndir	um	leikræna	tjáningu	þó	að	heitið	sjálft	hafi	ekki	litið	dagsins	

ljós	 fyrr	en	 löngu	síðar	 (Myhre,	2001,	bls.	115–117;	Gunnar	E.	Finnbogason,	2010,	bls.	47–

48).	Hjólin	fóru	þó	ekki	að	snúast,	hvað	hugmyndir	Herbarts	varðar,	fyrr	en	í	byrjun	20.	aldar	

þegar	 fleiri	 fræðimenn	 fóru	 að	 taka	 undir	 þær	 ásakanir	 að	 skólar	 væru	 ósanngjarnir	 og	

harkalegir	 gagnvart	 ungum	nemendum	 sínum.	 Einnig	 fannst	 þeim	hugmyndir	Herbarts	 um	

leikræna	 tjáningu	 vera	 byggðar	 á	 sterkum	 grunni	 (Myhre,	 2001,	 bls	 155–157).	 Hugmyndir	

Herbarts	 þróuðust	 þó	 hægt	 og	 það	 var	 ekki	 fyrr	 en	 eftir	 miðja	 síðustu	 öld	 að	 dönsku	

skólamennirnir	 og	 hugmyndafræðingarnir	 Leif	 Kongsrud	 og	 Ejner	 Rosdahl	 fjölluðu	 um	

leikræna	 tjáningu	og	kosti	 hennar	 í	 skólastarfi.	 Kennsluaðferðin	 fékk	byr	undir	báða	vængi	

þegar	félagarnir	gáfu	út	bókina	Dramik	árið	1968.	Bókin	er	byggð	á	hugmyndum	og	fræðum	

Brian	 Way	 og	 Peter	 Slade	 sem	 voru	 miklir	 áhrifamenn	 og	 hugmyndasmiðir	 um	 leikræna	

tjáningu	sem	kennsluaðferð.	Studdust	Leif	og	Ejner	við	kenningar	Way	og	Slade	auk	þess	sem	

þeir	bjuggu	til	nýtt	hugtakakerfi	byggt	á	þeirra	eigin	reynslu	 í	skólamálum.	Má	því	segja	að	

leikræn	tjáning	sem	kennsluaðferð	hafi	þar	með	verið	fædd	(Braanaas	1999,	70–73).	
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2.2	Leikræn	tjáning	á	Íslandi	

Leiklistarsaga	þjóðarinnar	 spannar	hálfa	þriðju	öld	með	 leiksýningunni	Herranótt	 sem	sýnd	

var	og	samin	á	hverju	hausti	af	skólapiltum	í	Hólavallaskóla.	Þessi	 leiksýning	var	þekkt	sem	

skrípaleikur	nemenda	skólans	sem	fóru	í	gervi	ýmissa	embættismanna,	biskupa	og	kónga	og	

höfðu	gaman	af.	Er	Herranótt	fyrirmynd	leiklistarfélag	Menntaskólans	í	Reykjavík	sem	hefur	

frá	 því	 seint	 á	 18.	 öld	 haldið	 leiksýningar	 sleitulaust	 (Leikminjasafn	 Íslands,	 e.d).	 Leikræn	

tjáning	 og	 leiklist	 sem	 kennsluaðferðir	 hafa	 verið	 notaðar	 í	 íslenskum	 skólum	 um	 nokkurt	

skeið.	Þó	er	aðdragandi	þess	að	farið	var	að	nota	þessar	kennsluaðferðir	hér	á	landi	ekki	ýkja	

langur,	en	segja	má	að	Steingrímur	Arason,	skólafrömuður	og	fyrsti	formaður	Sumargjafar,	sé	

sá	fyrsti	sem	lét	í	ljós	óbilandi	trú	á	gildi	leikrænnar	tjáningar	sem	kennsluaðferðar	í	skólum	

(Steingrímur	 Arason,	 1921,	 bls.	 3).	 Steingrímur	 stundaði	 nám	 í	 uppeldisfræðum	 og	

kennsluháttum	 við	 Columbia-háskólann	 í	 Bandaríkjunum.	 Að	 námi	 loknu	 kom	 hann	 heim	

með	margar	hugmyndir	 í	 farteskinu	sem	mörkuðu	þáttaskil	 í	 skólastarfi	á	 Íslandi.	Slíkur	var	

áhugi	hans	á	leikrænni	tjáningu	að	árið	1921,	þá	nýútskrifaður	frá	Bandaríkjunum,	gaf	hann	

út	 bókina	 Sextíu	 leikir,	 vísur	 og	 dansar	 fyrir	 heimili,	 skóla	 og	 leikvöll.	 Þannig	má	 segja	 að	

Steingrímur	 hafi	 markað	 ákveðin	 tímamót	 í	 umræðu	 um	 skóla-	 og	 uppeldismál	 á	 þessum	

tíma,	með	hugmyndum	sínum	um	mikilvægi	þess	að	lögð	yrði	meiri	áhersla	á	leik	og	verklegt	

starf	 í	skólum	(Steingrímur	Arason,	1921,	bls.	3;	Steingrímur	Arason,	1953,	bls.	15).	Boltinn	

fór	 þó	 ekki	 að	 rúlla	 fyrir	 alvöru	 fyrr	 en	 Guðrún	 Þ.	 Stephensen,	 leikkona	 og	 kennari	 með	

meiru,	kom	með	 leikræna	tjáningu	 inn	 í	grunnskólastarf	 í	upphafi	áttunda	áratugar	síðustu	

aldar.	 Guðrún	 hafði	 stundað	 nám	 í	 Árósum	 veturinn	 1968–1969	 og	 kom	 með	 margar	

hugmyndir	þaðan	þegar	hún	hóf	störf	í	Kársnesskóla.	Hún	vatt	sér	strax	út	í	djúpu	laugina	og	

byrjaði	 að	 kenna	 leikræna	 tjáningu	 í	 skólanum	 og	 hvatti	 samkennara	 sína	 til	 að	 prófa	 sig	

áfram	með	 svipaða	 kennsluhætti	 (Guðrún	 Þ.	 Stephensen	 (munnleg	 heimild	 8.	maí,	 2004),	

vitnað	til	í	Kristín	Á.	Ólafsdóttir,	2005,	án	bls.	tals).		

2.3	Aðdragandi	og	rökin	fyrir	leikrænni	tjáningu	sem	kennsluaðferð	í	skólum		

Á	 þessum	 árum	 voru	 háværar	 raddir	 uppi	 um	 þörfina	 fyrir	 endurskoðun	 kennsluhátta	 í	

skólum	 landsins	 og	 því	 var	 unnt	 að	 breyta	 tækninni	 til	 betri	 vegar	 (Kristín	 Á.	 Ólafsdóttir,	

2005,	 án	bls.	 tals).	 Beindust	 raddirnar	mest	 að	 auknu	 jafnrétti	 til	 náms	og	meira	 lýðræði	 í	

starfsháttum	kennara	og	stjórnenda	skóla.	Sérstaklega	átti	þetta	þó	við	um	framhaldsskóla	

og	háskóla	í	landinu	(Jónas	Pálsson	,	2002,	bls.	14–15).	Til	að	koma	til	móts	við	þessar	raddir	
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var	 ákveðið	 að	 ráða	 Baldur	 Ragnarsson,	 íslenskukennara	 við	 Ármúlaskóla,	 til	 að	 skoða	 og	

endurmeta	 stöðu	 móðurmálskennslu	 í	 skólum.	 Í	 álitsgerð	 sem	 skilað	 var	 í	 kjölfar	 þeirrar	

vinnu	er	leikrænnar	tjáningar	sem	kennsluaðferðar	trúlega	fyrst	getið	á	opinberum	vettvangi.	

Þarna	fóru	hjólin	að	snúast	og	árið	1973	gaf	Baldur	út	bókina	Mál	og	leikur	sem	var	handbók	

um	 leikræna	 tjáningu	 handa	 kennurum	 og	 kennaranemum.	 Var	 þetta	 fyrsta	 bók	 sinnar	

tegundar	 hér	 á	 Íslandi	 og	 sömuleiðis	 fyrsta	 kennarahandbókin	 sem	 gefin	 var	 út	 (Baldur	

Ragnarsson	e.d.,	bls.	5).	Bókin	var	skrifuð	að	fyrirmynd	annarra	erlendra	kennarahandbóka	

frá	 Norðurlöndunum	 og	 enskumælandi	 löndum.	 Má	 þar	 sérstaklega	 nefna	 bókina	

Development	through	Drama	eftir	Brian	Way,	sem	fjallað	hefur	verið	um	hér	að	framan	sem	

einn	af	upphafsmönnum	þeirrar	hugmyndar	að	nota	 leikræna	 tjáningu	sem	kennsluaðferð.	

Bók	 Baldurs	 inniheldur	 fjölmargar	 æfingar	 sem	 komu	 frá	 Way.	 Bókin	 átti,	 samkvæmt	

höfundi,	 að	 hafa	 móðurmálskennslu	 til	 hliðsjónar	 en	 jafnframt	 benti	 hann	 á	 að	 leikræna	

tjáningu	mætti	 nota	 í	 ýmsum	námsgreinum	eins	og	 sögu,	 átthagafræði	og	 kristinfræði	 svo	

dæmi	séu	tekin.	Helsta	ástæða	og	rökstuðningur	Baldurs	fyrir	notkun	leikrænnar	tjáningar	í	

kennslu	 var	 að	 hún	 gæti	 styrkt	 athygli	 og	 minni	 með	 því	 að	 hún	 höfðaði	 til	 tilfinninga	

nemandans	(Baldur	Ragnarsson,	e.d.,	bls.	170).		

Árið	1976	var	leikræn	tjáning	formlega	kynnt	sem	kennsluaðferð	þegar	hún	var	sett	inn	í	

Aðalnámskrá	 grunnskóla.	 Fóru	 höfundar	 Aðalnámskrárinnar	 ekki	 leynt	með	 skoðun	 sína	 á	

þeim	 kennsluháttum	 sem	 tíðkast	 höfðu	 fram	 að	 þessu.	 Var	 þar	 sérstaklega	 nefnt	 að	

vinnuaðferðir	 hefðu	 verið	 einhæfar	 og	 ekki	 væri	 tekið	 mið	 af	 miðlungs-	 eða	 getumeiri	

nemendum.	Námsefnið	var	einnig	talið	óáhugavert.	 Í	því	sambandi	var	bent	á	að	hópvinnu	

væri	 ekki	 beitt	 og	 fábreytt	 hjálpargögn	 gerðu	 það	 að	 verkum	 að	 ekki	 sköpuðust	 raunhæf	

námstækifæri	 fyrir	 nemendur	 (Menntamálaráðuneytið,	 1976,	 bls.	 16–17).	 Líkt	 og	 Baldur	

nefndi	 í	 bók	 sinni	 var	 lagt	 til	 í	 Aðalnámskránni	 að	 leikræn	 tjáning	 yrði	 notuð	 við	 kennslu	 í	

mörgum	greinum,	sérstaklega	með	það	að	markmiði	að	þjálfa	samskipta-	og	tjáningarhæfni	

nemenda	(Baldur	Ragnarsson,	e.d.,	bls.	5	og	8).		

Frá	því	að	bók	Baldurs	kom	út	árið	1973	hefur	mikið	vatn	runnið	til	sjávar	hvað	varðar	

notkun	leikrænnar	tjáningar	sem	kennsluaðferðar.	Þannig	hefur	hún	náð	útbreiðslu	í	kennslu	

innan	 fjölmargra	 námsgreina	 í	 íslenskum	 skólum	 (Kristín	 Á.	 Ólafsdóttir,	 2005,	 e.d.).	

Aðalnámskrárnar	eru	þó	mismunandi	og	hafa	sumar	kennsluaðferðir	fengið	þar	meira	vægi	

en	aðrar.	Í	því	sambandi	má	nefna	að	í	Aðalnámskrá	2006	var	lögð	mikil	áhersla	á	að	koma	

leikrænni	tjáningu	í	sem	flestar	námsgreinar.	Fjallað	var	ítarlega	um	hvernig	leikræn	tjáning	
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tengdist	fjölmörgum	námsgreinum	og	hvernig	hægt	væri	með	góðu	móti	að	nýta	hana	sem	

kennsluaðferð	(Menntamálaráðuneytið,	2006,	bls.	39–41).	Það	er	þó	rétt	að	hafa	 í	huga	að	

eldri	 aðalnámskrár	 eru	 mismunandi	 og	 upplýsingar	 sem	 settar	 eru	 þar	 fram	 gefa	 aðeins	

hugmyndir	um	það	sem	var	efst	á	baugi	 í	umræðunni	um	nám	og	kennslu	 í	skólum	á	þeim	

tiltekna	tíma	fremur	en	að	 lýsa	því	hvað	raunverulega	var	gert.	Aðalnámskrárnar	 lúta	þeim	

lögum	sem	gilda	hverju	sinni	og	miða	að	því	að	reyna	að	koma	til	móts	við	þarfir	nemenda,	

foreldra	 og	 kennara	 eins	 og	 unnt	 er.	Mikil	 umræða	 hefur	 skapast	 í	 þjóðfélaginu	 á	 síðustu	

árum	um	hagsmuni	barna	og	ungmenna	og	fer	sú	umræða	ört	vaxandi.	Stjórnsýslan	hefur	því	

reynt	að	koma	til	móts	við	þá	hópa	sem	eiga	við	einhverja	örðugleika	að	stríða,	hvort	sem	

þeir	 eru	 af	 líkamlegum	 eða	 andlegum	 toga.	 Núgildandi	 aðalnámskrá	 er	 ólík	 síðustu	

aðalnámskrám	að	því	 leytinu	að	hún	auðveldar	kennurum	að	mæta	þörfum	nemenda	eftir	

getu	og	þroska	þeirra.	Í	dag	hafa	því	ótal	nemendur	í	leik-,	grunn-	og	framhaldsskóla	fengist	

við	 aðferðir	 leiklistarinnar	 og	 leikrænnar	 tjáningar	 og	 haft	 ánægju	 af	 (Mennta-	 og	

menningarmálaráðuneytið,	2013,	bls.	146).	

	

2.4	Leikræn	tjáning	og	leiklist	í	kennslu:	er	munur	á	þessu	tvennu?	

Þó	að	hugtökin	leikræn	tjáning	og	leiklist	virðist	í	fljótu	bragði	vísa	til	þess	sama,	það	er	þess	

að	 tjá	 sig	 gegnum	 leik,	 er	 talsverður	 munur	 á	 kennsluaðferðunum	 leikrænni	 tjáningu	 og	

leiklist.	Í	þessum	kafla	munum	við	fjalla	um	þennan	mun.		

Leikræn	tjáning	er	aðferð	þar	sem	þátttakendur	upplifa	sjálfir	tilfinninguna	og	reynsluna	

óháð	 sambandi	 við	 áhorfendur.	 Á	 hinn	 bóginn	 er	 það	 markmið	 leiklistarinnar	 að	 koma	

ákveðnum	 boðskap	 til	 skila	 til	 áhorfenda	 með	 hinu	 nána	 sambandi	 sem	 leikari	 hefur	 við	

áhorfendur	sína.	Því	má	skilja	aðferðirnar	sem	svo	að	önnur	þeirra	leiti	inn	á	við	en	hin	út	á	

við	 (Guðbjörg	 Emilsdóttir,	 1981,	 bls.	 3	 og	 Baldur	 Ragnarsson,	 e.d.,	 bls.	 11).	 Kristín	 Á.	

Ólafsdóttir	 (2007)	 bendir	 á	 að	 leikræn	 tjáning	 sé	 frekar	 reynsla	 þátttakenda	 sem	þeir	 tjá	 í	

gegnum	 ákveðið	 ferli	 á	 meðan	 leiklist	 sé	 hugsuð	 þannig	 að	 hún	 skili	 sér	 í	 ákveðnum	

leiksýningum.	 Leikræn	 tjáning	 nær	 mun	 lengra	 yfir	 skólaárið	 en	 leiklist,	 hún	 á	 heima	 í	

skólastofunni	og	 á	 við	 flestar	námsgreinar.	 Leiklistin	 ein	og	 sér	 samanstendur	 aftur	 á	móti	

aðeins	af	leikritunum	sjálfum	og	vinnunni	bakvið	þau	(bls.	87–88).	Kristín	er	þannig	sammála	

Guðbjörgu	 og	 Baldri	 um	 að	mikilvægt	 sé	 að	 aðgreina	 þessar	 tvær	 aðferðir	 en	 til	 viðbótar	
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skilgreinir	hún	muninn	á	þeim.	 Í	 rannsókn	Kristínar	 kemur	einnig	 fram	að	hún	er	 sammála	

þeim	um	gæði	þessara	kennsluaðferða.	

Upp	úr	1970	var	 farið	að	 leggja	meiri	áherslu	á	hugtakið	 leikræn	tjáning	en	áður	hafði	

verið	gert.	Var	það	gert	til	að	koma	í	veg	fyrir	þann	misskilning	að	leikræn	tjáning	og	leiklist	

væru	sama	kennsluaðferðin.		

Kristín	 leggur	áherslu	á	að	bæði	 leiklist	og	leikræn	tjáning	séu	góð	forvörn	gegn	einelti	

fyrir	 börn	 og	 unglinga	 (Kristín	 Á.	 Ólafsdóttir,	 2007,	 bls.	 67).	 Þrátt	 fyrir	 margvíslegar	

ábendingar	um	gagnsemi	leikrænnar	tjáningar	hefur	hún	þó	átt	undir	högg	að	sækja	í	skólum	

og	eru	 fyrir	 því	 taldar	nokkrar	 ástæður.	 Ein	þeirra	 er	 að	ekki	 sé	 eins	 auðvelt	 að	prófa	eða	

meta	 til	 einkunnar	 árangur	 nemenda	 í	 leikrænni	 tjáningu	 og	 í	 öðru	 námsefni.	 Annað	 sem	

nefnt	hefur	 verið	er	 að	aðstæður	 kennara	 í	 skólum,	 fáfræði	þeirra	og	 afsakanir	 vinni	 gegn	

leikrænni	tjáningu	sem	kennsluaðferð.	Samkvæmt	niðurstöðum	Kristínar	(2005)	er	mikilvægt	

að	 kennarar	 hjálpist	 að	 ef	 vandamál	 standa	 í	 vegi	 fyrir	 því	 að	 hægt	 sé	 að	 nota	 leikræna	

tjáningu	 í	kennslu.	Þannig	verði	best	stuðlað	að	því	að	gera	kennsluaðferðina	að	eðlilegum	

þætti	í	skólastarfinu	(án	bls.	tals).	

Aðferðir	 leiklistar	 og	 leikrænnar	 tjáningar	 geta	 stuðlað	 markvisst	 að	 því	 að	 styrkja	

sjálfsímynd	 barna	 og	 unglinga	 þannig	 að	 þeir	 geti	 tekið	 heilsteyptar	 ákvarðanir	 sem	 eru	

byggðar	á	þeirra	eigin	skoðunum	(Anna	Jeppesen	og	Ása	Helga	Ragnarsdóttir,	2004,	bls.	8).	

Niðurstöður	 rannsóknar	 Kristínar	 Á.	 Ólafsdóttur	 sýna	 einnig	 að	 leiklist	 eða	 leikræn	 tjáning	

sem	 kennsluaðferðir	 stuðla	 að	 bættri	 tjáningarfærni	 nemenda,	 auk	 betri	 færni	 þeirra	 á	

ýmsum	öðrum	 sviðum.	Má	þar	 nefna	hæfileikann	 til	 að	 setja	 sig	 í	 spor	 annarra	 og	 eflingu	

félagsfærni	 og	 samskiptahæfni.	 Ekki	má	heldur	 gleyma	því	 að	 aðferðirnar	 efla	 nemendur	 í	

sjálfri	 leiklistinni	og	koma	þeim	 í	snertingu	við	menningararf	 leiklistarbókmennta	sem	aftur	

gefur	þeim	meiri	kraft	á	margvíslegum	sviðum.	Booth	og	Barton	(2000)	benda	á	svipaða	hluti	

sem	 leikræn	 tjáning	 getur	 hjálpað	 okkur	 með,	 og	 að	 upplifun	 okkar	 og	 reynsla	 á	 sviðum	

mannlegra	 samskipta	 sé	 mikilvæg	 þegar	 kemur	 að	 tjáningu.	 Jafnframt	 segja	 þeir	 að	 með	

leikrænni	tjáningu	 í	skólastarfi	eflum	við	þessi	samskipti	með	því	 til	dæmis	að	setja	okkur	 í	

spor	hvers	annars.	(bls.	7–8).	
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3. Leikræn	tjáning	og	kenningar	um	nám	

Í	 þessum	 kafla	 munum	 við	 fjalla	 um	 tengsl	 kennsluaðferðarinnar	 leikrænnar	 tjáningar	 og	

kenninga	 nokkurra	 þekktra	 fræðimanna	 um	 nám	 og	 þroska.	 Einnig	 verður	 gerð	 grein	 fyrir	

hugmyndum	helstu	talsmanna	þess	að	nýta	leikræna	tjáningu	markvisst	sem	kennsluaðferð	í	

skólastarfi.		

3.1	Jean	Piaget	

Jean	 Piaget	 (1896-1980)	 var	 svissneskur	 fræðimaður	 og	 voru	 merkustu	 ævistörf	 hans	

rannsóknir	 á	 sviði	 hugsunar	 og	 vitsmunaþroska	 barns.	 Leitaðist	 hann	 við	 að	 rekja	 ferli	

vitþroska	 frá	 upphafi,	 auk	 þess	 sem	 hann	 gerði	 grein	 fyrir	 þróun	 hugsunar	 barnsins.	 Allar	

rannsóknir	Piaget	leituðust	við	að	svara	því	hvernig	barn	aflar	sér	þekkingar	og	hvernig	það	

kemur	skipulagi	á	hana	(Charles,	1981,	bls.	2).	

Áhugi	Piaget	á	vitsmunum	var	byggður	á	heimspekilegum	grunni	sem	og	á	rannsóknum	

hans	 sem	birtust	 í	 bók	 hans	Play,	Dreams	and	 Imitation	 in	 Childhood,	 en	þar	 byggði	 hann	

athugasemdir	 sínar	 á	 þremur	 börnum	 sínum	 (Frost,	 Wortham	 og	 Reifel,	 2011,	 bls.	 38).	

Samkvæmt	 Piaget	 er	 sjálfsprottinn	 leikur	 veigamikill	 þáttur	 í	 þróun	 vitræns	 þroska	 barns.	

Einnig	 lagði	hann	mikla	áherslu	á	að	 leikur	og	eftirlíking	væru	mikilvægir	þættir	 í	 vitþroska	

barns.	 Kenningar	 Piaget	 um	 þroskaskeið	 barns	 byggjast	 á	 ákveðinni	 stigskiptingu	 þar	 sem	

hvert	 stig	 markast	 af	 leikatferli	 barnsins,	 en	 samkvæmt	 Piaget	 eru	 stigin	 þrjú	 og	 gerast	

samtímis	og	smám	saman	á	þremur	greinilegum	þroskastigum	(Charles,	1981,	bls.	5–37)	

Piaget	 skilgreindi	einnig	 leikinn	sem	svo	að	hann	væri	atferli	og	að	 tengsl	væru	á	milli	

leiksins	 og	 vitsmunalegs	 þroska	 barna	 og	 sjálfsprottinn	 leikur	 endurspeglaði	 þroskastig	

barnsins	(Valborg	Sigurðardóttir,	1991,	bls.	34).		

Hugmyndir	 Piaget	 um	 þróun	 vitræns	 þroska	 eru	 líkar	 leikrænni	 tjáningu	 sem	

kennsluaðferð	að	þessu	 leyti	þar	sem	þær	efla	persónuleikaþroska	barna	 í	gegnum	 leikinn,	

auk	þess	sem	félagsleg	hugsmíðakenning	Lev	Vygotsky	er	komin	út	frá	kenningum	Piaget	um	

persónuþroskann	sem	fjallað	verður	um	hér	að	neðan.	

3.2	Lev	Vygotsky	

Kenningar	rússneska	sálfræðingsins	Lev	Vygotsky	(1896-1934)	sem	vísað	hefur	verið	til	sem	

félagslegrar	 hugsmíðahyggju	 (e.	 social	 constructivism)	 falla	 líka	 vel	 að	 hugmyndinni	 um	
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leikræna	tjáningu	sem	kennsluaðferð,	en	þær	fjalla	um	hvernig	félagsleg	samskipti	hafa	áhrif	

á	vitsmunaþroska	einstaklingsins.		

Einnig	setti	Vygotsky	fram	kenninguna	um	svæði	hins	mögulega	þroska	(e.	zone	of	proximal	

development).	Þar	vísaði	hann	til	svæðisins	á	milli	verkefna	sem	barn	ræður	við	án	hjálpar	og	

getu	þess	þegar	það	fær	aðstoð	frá	getumeiri	jafningja	eða	fullorðnum.	Samkvæmt	Vygotsky	

er	leikur	barns	uppspretta	þróunar	og	býr	til	svæði	hins	mögulega	þroska.	Í	leiknum	er	barnið	

að	leika	hlutverk	ofar	sinni	getu	eins	og	það	sé	höfðinu	hærra	en	það	er	í	raun.	Upp	úr	þessu	

kemur	kenningin	um	vinnupalla	(e.	scaffold)	sem	felur	í	sér	að	kennarar	eða	aðrir	fullorðnir	

aðstoði	og	styðji	börn	og	nemendur	við	að	efla	þekkingu	sína	og	þroska	með	því	að	skapa	

þeim	það	umhverfi	og	hvatningu	sem	þau	þurfa	(Frost,	Wortham	og	Reifel,	2011,	bls.	36–38).	

Kenningar	 Vygotsky	 um	 leik	 barna	 eru	 andstæðar	 skoðunum	 Piaget	 að	 því	 leyti	 að	

Vygotsky	 taldi	 leikinn	vera	meginuppsprettu	þroska	barns	á	 forskólaaldri.	Vygotsky	hafnaði	

því	að	eðli	 leiks	væri	skýrt	út	frá	vellíðunarlögmáli,	en	taldi	þó	ástæðulaust	að	hafna	því	að	

leikurinn	 uppfyllti	 óskir	 og	 þarfir	 barnsins	 og	 að	 hann	 tengdist	 vonum	 og	 tilfinningalegum	

þrám	(Valborg	Sigurðardóttir,	1991,	bls.	63–43).		

Í	grein	Ásu	Helgu	Ragnarsdóttur	og	Rannveigar	Bjarkar	Þorkelsdóttur	 (2010),	Skapandi	

nám	í	gegnum	leiklist,	er	fjallað	um	félagslega	hugsmíðahyggju	(e.	social	constructivism)	eftir	

Vygotsky.	Félagsleg	hugsmíðahyggja	hefur	þróast	frá	8.	áratugnum	út	frá	kenningum	Piaget.	

Hún	gengur	út	á	það	hvað	samskipti	nemenda	við	hvern	annan	skipta	gríðarlegu	máli	í	námi	

þeirra	(bls.	3–4)	og	hversu	mikilvægt	er	að	taka	tillit	til	þeirrar	þekkingar	sem	nemandinn	býr	

yfir	við	upphaf	náms	þar	sem	hann	mun	tileinka	sér	nýja	þekkingu	og	túlka	hana	í	ljósi	þeirrar	

þekkingar	 og	 reynslu	 sem	 hann	 hefur	 fyrir	 (Good	 og	 Brophy,	 2003,	 bls.	 240).	 Félagsleg	

hugsmíðahyggja	 fjallar	 jafnframt	 um	 það	 hvernig	 félagsleg	 samskipti	 hafa	 áhrif	 á	

vitsmunaþroska	 einstaklingsins,	 þar	 sem	 nemendur	 auka	 þekkingu	 sína	 og	 reynslu	 í	

félagslegum	 samskiptum	með	 því	 að	 eiga	 í	 samskiptum	 við	 skólasystkini	 sín.	 Með	 því	 að	

vinna	saman	í	hóp,	takast	á	við	verkefni	og	leysa	þau,	aðhyllast	þau	að	ákveðnu	marki	þessa	

áhugaverðu	 pælingu	 um	 félagslega	 hugsmíðahyggju	 sem	 Lev	 Vygotsky	 setti	 saman	 fyrir	

hartnær	 hálfri	 öld	 (Ása	Helga	 og	 Rannveig	 Björk,	 2010,	 bls.	 4;	 Þuríður	 Jóna	 Jóhannsdóttir,	

2009,	án	bls.	tals).		
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3.3	John	Dewey	

John	 Dewey	 (1859-1952)	 var	 bandarískur	 heimspekingur	 og	 menntafrömuður.	 Sem	

heimspekingur	 var	 hann	 helst	 þekktur	 fyrir	 verkhyggju	 sem	 er	 eins	 konar	 hugmyndafræði	

eða	 afstaða	 innan	 heimspekinnar	 og	 nátengd	 raunhyggju.	 Grundvallarhugtakið	 í	 allri	

heimspeki	 og	 menntun	 samkvæmt	 Dewey	 er	 reynsla.	 Dewey	 lagði	 þó	 aðra	 merkingu	 í	

hugtakið	 en	 aðrir	 raunhyggjumenn	 en	 samkvæmt	 honum	 náði	 hugtakið	 reynsla	 yfir	 það	

vitsmunalega	og	hugræna	(Ólafur	Páll	Jónsson,	2010,	bls.	13–20).	

Ritunarferill	 Dewey	 spannar	 yfir	 sjötíu	 ár	 og	 hafði	 hann	 áhrif	 á	 mennta-	 og	

skólaumræðuna	 víða	 um	 heim.	 Í	 lok	 19.	 aldar	 var	 komin	 fram	 krafa	 um	 umbætur	 í	

menntamálum	barna	og	unglinga	og	var	margt	að	breytast	á	þessum	tíma	í	Bandaríkjunum	

og	Evrópu.	 Skólar	höfðu	 lagt	áherslu	á	að	nemendur	 lærðu	með	því	 að	muna,	en	með	því	

voru	nemendur	óvirkir	 í	 námi	 sínu	og	 átti	 að	 steypa	þá	 alla	 í	 sama	mót.	Dewey	gagnrýndi	

þetta	form	þar	sem	honum	fannst	það	gefa	nemendum	lítið	svigrúm	og	að	skipulagið	væri	að	

binda	 kennsluna	 of	mikið	 við	 formið.	 Dewey	 taldi	 það	 vera	 hlutverk	 uppeldisfræðanna	 að	

skapa	 aðstæður,	 leiðbeina	 og	 skipuleggja	 víxlverkun	 milli	 einstaklingsins,	 menntunar	 og	

umhverfis.	 Dewey	 stofnaði	 Tilraunaskólann	 ásamt	 Alice	 Chipman	 Dewey	 eiginkonu	 sinni	 í	

Chicago	árið	1896.	Þar	lögðu	þau	áherslu	á	tengsl	milli	heimilis	og	skóla	og	á	milli	reynslu	og	

menntunar	(Gunnar	E.	Finnbogason,	2010,	bls.	43–53).	

Dewey	taldi	að	allt	nám	ætti	sér	stað	með	reynslu	(e.	Learning	by	doing)	og	með	því	að	

læra	 af	 reynslunni	 tengdi	 einstaklingurinn	 athöfn	 og	 afleiðingar	 hennar.	 Lífsreynsla	

einstaklingsins	 er	 því	 sá	 grunnur	 sem	 allt	 nám	 byggist	 á	 og	 er	 það	 hlutverk	 skóla	 og	

menntunar	að	víkka	hana	út	(Dewey,	2000,	bls.	247).	Samkvæmt	hugmyndafræði	Dewey	um	

leikinn,	sem	einnig	var	þungamiðja	Tilraunaskólans,	tjá	börn	og	ungmenni	reynslu	sína	með	

því	 að	 túlka	 hana	 og	 endurskapa	 í	 gegnum	 leikinn.	 Dewey	 lagði	 áherslu	 á	 að	 börn	 fengju	

tækifæri	 til	 að	 tjá	 reynslu	 sína	 í	 gegnum	 leikinn	 í	 námi	 sínu.	 Var	 þá	 notaður	 ýmiskonar	

efniviður	á	borð	við	vatn,	sand,	leir	og	einingakubba	(Jóhanna	Einarsdóttir,	2010,	bls.	67–68).	

Leikræn	tjáning	sem	kennsluaðferð	og	 lærdómur	af	 reynslunni	haldast	 samkvæmt	Dewey	 í	

hendur	þegar	kemur	að	því	að	læra	af	reynslunni	í	gegnum	leikinn	sem	og	að	byggja	ofan	á	

hann	með	fyrri	reynslu.		
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3.4	Peter	Slade		

Peter	 Slade	 (1912-	 2004)	 er	 talinn	 hafa	 verið	 einn	 helsti	 talsmaður	 leikrænnar	 tjáningar	 á	

Vesturlöndum.	Hann	hafði	mikil	áhrif	á	þróun	 leiklistar	og	 leikrænnar	 tjáningar	 í	 skólastarfi	

vestanhafs	og	má	segja	að	hann	hafi	verið	brautryðjandi	þessarar	greinar.	Má	þar	sérstaklega	

nefna	bókina	Child	Drama	sem	kom	út	árið	1954	og	fékk	mikla	athygli.	Slade	var	menntaður	

leikari	og	lagði	metnað	sinn	í	að	vinna	með	börnum	og	unglingum.	Aðferðir	sem	hann	notaði	

voru	 byggðar	mest	 á	 eigin	 reynslu	 auk	 þess	 sem	hann	 hefur	 að	 öllum	 líkindum	 stuðst	 við	

hugmyndafræði	annarra	fræðimanna.	Má	segja	að	Slade	hafi	verið	einn	af	þeim	fyrstu	sem	

hélt	því	fram	að	leikræn	tjáning	ætti	fullan	rétt	á	sér	sem	kennsluaðferð	og	sjálfstætt	listform	

fyrir	börn.	Slade	hafði	frjótt	ímyndunarafl	og	var	frjáls	sköpun	og	tjáning	hans	meginaðferð	til	

kennslu.	Æfingarnar	 sem	 hann	 kenndi	 voru	 frjálslegar	 og	 einkenndust	 af	mikilli	 hreyfingu.	

Hann	vildi	að	leiðbeinendur	eða	kennarar	tileinkuðu	sér	leiðsögn	sem	miðaði	að	því	að	hafa	

stjórn	á	aðalatriðum	en	þess	utan	ætti	 leiðbeinandinn	að	vera	 í	hlutverki	bandamanns.	Þó	

aðferðirnar	 sem	 hann	 notaðist	 við	 væru	 þess	 eðlis	 að	 þær	 gætu	 mögulega	 endað	 sem	

leiksýning,	lagði	hann	ekki	mikla	áherslu	á	að	spuninn	endaði	sem	slíkur.	Peter	Slade	lagði	inn	

hugmyndina	 að	 Hringnum	 og	 lagði	 áherslu	 á	 mikilvægi	 aðferðafræði	 hans,	 en	 tilgangur	

hringsins	er	að	bæta	samskipti	innan	hópsins	(Anna	Jeppesen,	1994,	bls.	9;	Braanaas,	1999,	

bls.	49	og	56–57).		

Hringurinn	 er	mjög	 áhugaverð	 kennsluaðferð	 þar	 sem	nálgunin	 felst	 í	 hinu	mannlega.	

Hann	felur	í	sér	ákveðna	nálgun	í	leikrænni	tjáningu	sem	kennsluaðferð	þar	sem	vísað	er	til	

hins	 mannlega	 þáttar.	 Samkvæmt	 Slade	 er	 Hringurinn	 notaður	 með	 hópi	 fólks	 þegar	

verkefnin	sem	hópurinn	vinnur	krefjast	tjáningar	af	persónulegum	toga.	 Í	hringnum	sjá	allir	

framan	 í	 alla	og	 allir	 heyra	það	 sem	 sagt	 er.	Nálægðin	 gerir	 verkefnið	því	 persónulegra	og	

opnara	auk	þess	sem	auðveldara	er	fyrir	þá	einstaklinga	sem	notast	við	aðferðina	að	opna	sig	

í	 erfiðum	 málum.	 Annað	 sem	 Slade	 bendir	 á	 er	 að	 vegna	 þess	 að	 fólki	 finnst	 almennt	

auðveldara	að	tjá	sig	í	hring	heldur	en	fyrir	framan	hóp	er	aðferðin	líkleg	til	að	efla	traust	og	

trúnað	meðal	þátttakenda	(Anna	Jeppesen,	1994,	bls.	10–11;	Braanaas	1999,	bls.	55–56).		

	

3.5	Brian	Way		

Brian	Way	var	lærisveinn	Slade	og	studdi	hugmyndir	læriföður	síns	auk	þess	sem	hann	þróaði	

hugmyndir	 hans	 enn	 frekar	 og	 gerði	 þær	 aðgengilegri	 fyrir	 almenning.	 Brian	 Way	 hafði	
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mikinn	áhuga	á	leikrænni	tjáningu	sem	kennsluaðferð	og	lagði	áherslu	á	útbreiðslu	hennar	í	

skólakerfinu.	Hann	 vildi	 að	 kennarar	 tækju	 þessari	 aðferð	 opnum	örmum	og	 notuðu	 hana	

sem	mest	í	kennslu.	Við	þetta	má	bæta	að	Way	lagði	áherslu	á	að	í	hans	huga	væri	leikræn	

tjáning	ekki	námsgrein,	né	heldur	sjálfstætt	 listform.	Brian	Way	sagði	einnig	að	ekki	mætti	

líta	 á	 leiklist	 og	 leikræna	 tjáningu	 sem	 eina	 kennsluaðferð	 þar	 sem	 mikill	 munur	 væri	 á	

þessum	tveimur	aðferðum	þegar	kæmi	að	notkun	þeirra	í	kennslu	(Anna	Jeppesen,	1994,	bls.	

9;	Guðbjörg	Emilsdóttir,	1981,	bls.	6–7).	

Brian	 Way	 hafði	 mikinn	 áhuga	 á	 verkum	 læriföður	 síns	 og	 studdi	 kenningar	 hans	

heilshugar.	 Lagði	 hann	mesta	 áherslu	 á	Hringinn	 sem	Slade	hannaði	 en	Way	útfærði	 hann	

betur	með	því	að	setja	hann	í	fastara	form.	Nefndi	hann	sína	útgáfu	persónuleikahringinn	og	

byggði	þá	nafngift	á	eigin	útfærslu	á	æfingum	Slades	(Anna	Jeppesen,	1994,	bls.	10).		

Munurinn	 á	 þessum	 tveimur	 hringjum	 er	 sá	 að	 hringur	 Slades	 er	 æfingar	 á	 meðan	

persónuleikahringur	Way	 er	 kennsluaðferð.	 Útfærði	Way	 hringinn	 á	 þann	 hátt	 að	æfingar	

Slade	 væru	 flokkaðar	eftir	 alhliða	þroska	einstaklingsins,	 óháð	aldri	 (Anna	 Jeppesen,	 1994,	

bls.	10;	Braanaas,	1999,	bls.	56).	

	

	

	

	

Mynd	1.	Útfærsla	persónuleikahrings	Brian	Way	(Byggt	á:	Nils	Braanaas,	1999,	bls.	56).		
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3.6	Dorothy	Heathcote	og	Gavin	Bolton		

Dorothy	Heathcote	(1926	–	2011)	og	Gavin	Bolton	(1927)	eru	á	meðal	þekktustu	sérfræðinga	

Breta	 í	 leikrænni	 tjáningu.	Þau	voru	nemendur	brautryðjandans	Peter	Slade	og	byggðu	því	

aðferðir	sínar	á	sömu	grunnhugmyndum	og	Way	þó	áherslur	þeirra	væru	aðrar.	Þau	voru	til	

dæmis	sammála	Way	í	þeim	efnum	að	leikræn	tjáning	gæti	nýst	í	öllu	skólastarfi	og	það	væri	

á	 ábyrgð	 kennara	 að	 hafa	 kennsluaðferðina	 til	 hliðsjónar	 í	 kennslu.	 Heathcote	 og	 Bolton	

heldu	sig	aðeins	við	leikræna	tjáningu	sem	kennsluaðferð	og	lögðu	sitt	af	mörkum	að	koma	

henni	inn	í	skólakerfið	með	áhuga	sinn	og	eldmóði	að	vopni.	Heathcote	lagði	sig	sérstaklega	

fram	við	að	leggja	áherslu	á	að	tengja	leikræna	tjáningu	inn	í	viðfangsefni	nemenda	í	skólum.	

Taldi	 hún	 að	 kennarinn	 ætti	 að	 hafa	 ákveðið	 markmið	 með	 kennslunni	 þegar	 kæmi	 að	

leikrænni	 tjáningu.	 Að	 hennar	 sögn	 átti	 kennarinn	 að	 vera	 skipulagður	 og	 leggja	 sitt	 af	

mörkum	með	innleiðingu	leikrænnar	tjáningar	í	það	námsefni	nemenda	sem	fjallað	væri	um	

hverju	sinni.	Bolton	fékkst	einkum	við	hugmyndafræðina	á	bakvið	leikræna	tjáningu	á	meðan	

Heathcote	sá	um	sjálfa	kennsluaðferðina.	Bolton	skrifaði	fjölda	greina	auk	þess	sem	hann	gaf	

út	 þrjár	 bækur	 sem	 fjalla	 um	 leikræna	 tjáningu.	 Í	 bókinni	 Towards	 a	 Theory	 of	 Drama	

skilgreinir	Bolton	 leikræna	tjáningu	og	skiptir	henni	 í	 fjóra	 flokka:	 leikrænar	æfingar,	 spuni,	

leiksýning	og	leikræn	tjáning.	Sú	síðastnefnda	er	leiðin	sem	hann	og	Heathcote	lögðu	mesta	

áherslu	á.	Bolton	skilgreindi	leikræna	tjáningu	á	þann	hátt	að	menn	beittu	ímyndunaraflinu,	

settu	sig	í	spor	annarra	um	stund	og	tileinkuðu	sér	skoðanir	og	viðhorf	sem	viðkomandi	væru	

ef	til	vill	ekki	sammála.	(Anna	Jeppesen,	1994,	bls.	8–14;	Guðbjörg	Emilsdóttir,	1981,	bls.	10).	

Heathcote	 og	 Bolton	 voru	 bæði	 lektorar	 í	 leikrænni	 tjáningu	 við	 kennaraháskólana	 í	

Newcastle	og	Durham	í	Englandi.	Þau	þróuðu	aðferðina	„kennari	í	hlutverki“	sem	vakti	mikla	

athygli	víða,	meðal	annars	á	 Íslandi	en	Bolton	hélt	námskeið	um	aðferðina	hér	á	 landi	árið	

1981	 á	 vegum	 Kennaraháskóla	 Íslands.	 Heathcote	 og	 Bolton	 lögðu	 ávallt	 áherslu	 á	 kosti	

leikrænnar	 tjáningar	 og	 hversu	 mikilvæg	 hún	 væri	 í	 kennslu.	 Eins	 og	 gengur	 og	 gerist	 í	

fræðasamfélaginu	 eru	 ekki	 allir	 sammála	 áherslum	 Boltons	 og	 Heathcote,	 en	 samkvæmt	

breskum	dramasérfræðingum	hafa	þau	þó	átt	mestan	þátt	í	því	að	auðvelda	aðgengi	kennara	

að	 leikrænni	 tjáningu	 og	 gildi	 hennar	 sem	 kennsluaðferðar	 (Anna	 Jeppesen,	 1994,	 bls	 15;	

Guðbjörg	Emilsdóttir,	1981,	bls.	11).	Guðbjörg	Emilsdóttir	(1981)	fjallar	um	stefnu	Bolton	og	

Heathcote	 en	 þar	 segir	 að	 stefna	 þeirra	 „einkennist	 aðallega	 af	 mikilvægi	 tilfinningalegs	

skilnings	nemenda	á	þeim	viðfangsefnum	er	tekin	eru	 fyrir,	og	halda	þau	því	 fram	að	ef	sá	

skilningur	sé	fyrir	hendi,	sé	þar	með	opin	leið	fyrir	nemendur	til	aukinnar	þekkingar	og	áhuga	
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á	einhverju	tilteknu	þekkingarsviðið	og	þá	oft	að	eigin	frumkvæði.“	(bls.	10).	Því	má	ætla	að	

leikræn	 tjáning	 sé	 unnin	 í	 tveimur	 heimum	 samtímis,	 þeim	 ímyndaða	 og	 svo	 hinum	

raunverulega,	 þannig	 að	 þó	 nemendur	 setji	 sig	 í	 spor	 annarra	 vinna	 þeir	 ávallt	með	 eigin	

þekkingu	og	reynslu	til	hliðsjónar	(Anna	Jeppesen,	1994,	bls.	14;	Braanaas	1999,	bls.	207).		

4. Leikræn	tjáning	sem	kennsluaðferð	

Í	 þessum	 kafla	 munum	 við	 fyrst	 fjalla	 almennt	 um	 kennsluaðferðir	 í	 skólum	 og	 hvernig	

skipulag	kennslu	og	fjölbreytni	kennsluaðferða	er	mikilvægur	partur	í	velgengni	barna	í	námi.	

Við	 veltum	 einnig	 fyrir	 okkar	 hlutverki	 kennarans	 og	 ábyrgð	 hans	 gagnvart	 vali	 á	 réttum	

kennsluaðferðum.	Síðan	verður	athyglinni	beint	að	leikrænni	tjáningu	sem	kennsluaðferð	og	

munum	 við	 leitast	 við	 að	 kryfja	 hana	 til	 mergjar	 með	 það	 að	 markmiði	 að	 komast	 að	

niðurstöðu	um	ágæti	hennar	sem	kennsluaðferðar	í	grunnskólum.		

4.1	Almennt	um	kennsluaðferðir	

Skilgreiningar	á	hugtakinu	kennsluaðferð	er	á	ýmsa	vegu	en	 Ingvar	Sigurgeirsson	skilgreinir	

það	 á	 þann	 veg	 að	 kennsluaðferð	 sé	 það	 skipulag	 sem	 kennarinn	 hefur	 á	 kennslunni,	

samskiptum	við	nemendur,	viðfangsefnin	og	námsefnið	(Ingvar	Sigurgeirsson,	2013,	bls.	12).	

Það	er	margt	sem	kennari	þarf	að	hafa	í	huga	við	skipulagningu	kennslu	og	er	fjölbreytni	afar	

mikilvæg	þar	sem	mismunandi	nemendum	henta	ólíkar	leiðir	til	náms.	Einnig	gerir	það	námið	

skemmtilegra	 að	 beita	 fjölbreyttum	 kennsluaðferðum	 og	 brýtur	 upp	 þetta	 hefðbundna	

kennsluform	 (Ingvar	 Sigurgeirsson,	 1999,	 bls.	 41).	 Eins	 og	 Ingvar	 bendir	 á	 í	 bók	 sinni	 Að	

mörgu	 er	 að	 hyggja	 er	 mikilvægt	 að	 kennari	 taki	 vel	 ígrundaðar	 ákvarðanir	 þegar	

kennsluaðferðir	eru	valdar.	Kennsluaðferðir	eru	fjölmargar	og	hver	og	ein	hefur	sína	kosti	og	

galla,	 auk	 þess	 sem	 útfæra	 má	 hana	 á	 ýmsan	 máta.	 Því	 er	 mikilvægt	 að	 vanda	 val	 á	

kennsluaðferð	og	huga	að	því	hvaða	markmiði	er	unnið	að	hverju	sinni	(Ingvar	Sigurgeirsson,	

1999,	bls.	 67).	 Í	 bók	 sinni	Skapandi	 skólastarf	 bendir	 Lilja	M.	 Jónsdóttir	 á	 að	þrátt	 fyrir	 að	

mælt	sé	með	ólíkum	kennsluaðferðum	eigi	kennarar	það	til	að	nota	þær	kennsluaðferðir	sem	

þeir	 vöndust	 í	 sinni	 eigin	 skólagöngu.	 Þar	 er	 oftast	 talað	 um	 kennsluaðferð	 „gamla	 góða”	

kennarans,	 þar	 sem	 kennarinn	 bjó	 yfir	 þekkingunni	 og	 miðlaði	 henni	 til	 nemenda	 sinna.	

Nemendur	voru	þá	óvirkir	 í	námi	 sínu	og	unnu	 í	námsbókum	sem	voru	samdar	með	þessa	

kennsluaðferð	í	huga	(Lilja	M.	Jónsdóttir,	1996,	bls.	6).	
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Kennsluaðferðir	 er	 hægt	 að	 flokka	 á	 ýmsa	 vegu,	 til	 dæmis	 í	 beinar	 og	 óbeinar	

kennsluaðferðir.	Þegar	um	beinar	kennsluaðferðir	er	að	ræða	er	kennarinn	í	aðalhlutverki,	en	

óbein	 kennsla	 byggist	 á	 aðferðum	 þar	 sem	 nemendur	 eru	 í	 virkari	 hlutverkum	 (Ingvar	

Sigurgeirsson,	Amalía	Björnsdóttir,	Gunnhildur	Óskarsdóttir	og	Kristín	 Jónsdóttir,	2014,	bls.	

113).		

4.2	Leikræn	tjáning	í	skólastarfi		

Samkvæmt	Ingvari	Sigurgeirssyni	(2013)	er	leikræn	tjáning	flokkuð	sem	óbein	kennsluaðferð	

þar	 sem	 nemendurnir	 eru	 í	 aðalhlutverki,	 en	 hann	 vill	 meina	 að	 leikræn	 tjáning	 sem	

kennsluaðferð	sé	ein	af	vannýttustu	auðlindum	í	skólakerfinu	nú	til	dags	(49	og	127).		

Með	 tilkomu	 tölvuleikja	 og	 sjónvarpsáhorfs	 hér	 á	 landi,	 sem	 og	 annars	 staðar,	 er	 að	

verða	mun	algengara	að	börn	hreyfi	sig	lítið	og	hafi	minni	mannleg	samskipti.	Leikræn	tjáning	

hvetur	 til	 aukinnar	 hreyfingar	 og	 til	 notkunar	 hins	 frjóa	 ímyndunarafls	 sem	 börnin	 fæðast	

með.	Með	því	að	skapa	sínar	eigin	hugmyndir	og	leiki	glíma	þau	við	margvísleg	viðfangsefni	

sem	krefjast	ígrundunar	og	mannlegra	samskipta	(Ása	Helga	Ragnarsdóttir	og	Rannveig	Björk	

Þorkelsdóttir,	2010,	bls.	1–2).		

Flest	börn	hafa	sérstaka	þörf	fyrir	að	hreyfa	sig	og	fá	útrás	við	hverskyns	athafnir,	hvort	

sem	þau	 eru	 í	 hlutverkaleik	 eður	 ei.	Hlutverkaleikurinn	 er	 gríðarlega	mikilvægur	 fyrir	 börn	

sem	eiga	 erfitt	með	 að	 tjá	 sig	 þar	 sem	 leikurinn	 getur	 hjálpað	 þeim	 að	 koma	 tilfinningum	

sínum	og	skoðunum	á	framfæri.	Einnig	hafa	hlutverkaleikir	mikla	þýðingu	í	þroskaferli	barna,	

þar	 sem	 fyrirmyndir	 þeirra	 og	 staðalímyndir	 eru	 fyrstu	 hlutverkin	 sem	 þau	 leika	 eftir.	

Samtvinna	 þau	 reynslu	 sína	 og	 nýjar	 hugmyndir	 í	 hlutverkaleiknum	 og	 læra	 hvernig	

samfélagið	 virkar.	 Viðhorf	 barnsins	 til	 samfélagsins	 endurspeglast	 þar	 með	 í	

hlutverkaleiknum	 (Anna	 Jeppesen	 og	 Ása	 Helga	 Ragnarsdóttir,	 2004.	 bls.	 24).	 Börn	 eru	

einlæg	 og	 hreinskilin	 að	 eðlisfari	 og	 það	 auðveldar	 þeim	 að	 tjá	 sig	 með	 þessu	 móti	 (Ása	

Ragnarsdóttir	 og	 Rannveig	 Björk	 Þorkelsdóttir,	 2010,	 bls.	 2).	 Anna	 Jeppesen	 (1994)	 færir	

sömu	rök	fyrir	ágæti	hlutverkaleiksins	en	bætir	við	að	þau	börn	sem	ekki	hafa	haft	tækifæri	

til	að	tjá	sig	með	þessum	hætti	í	bernsku	geti	átt	erfiðara	með	að	byrja	á	því	á	unglingsárum	

þegar	hlutverkaleikur	er	notaður	í	kennslu.	Unglingar	geta	mögulega	haft	tilhneigingu	til	að	

taka	ekki	hlutverki	sínu	alvarlega	sem	Anna	bendir	á	að	sé	skilyrði	fyrir	því	að	aðferðin	skili	

árangri	(bls.	24).	Ingvar	(1999)	er	á	sama	máli	og	Anna	og	bendir	á	að	hlutverkaleikurinn	sé	

góð	 leið	 þegar	 upp	 koma	 ýmis	málefni	 innan	 skólans.	 Þannig	 sé	 hægt	 að	 skoða	málin	 frá	
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ýmsum	sjónarhornum	og	þau	verði	auðveldari	viðfangs	eftir	því	sem	nemendur	venjist	betur	

vinnuaðferðunum	sem	beitt	er	(bls.	73).	Mikilvægt	er	að	kenna	börnum	hlutverkaleiki	ef	þau	

hafa	ekki	 tilhneigingu	 til	 að	 fara	 í	hlutverk	 sjálfviljug.	Ávinningur	af	hlutverkaleiknum	er	að	

börn	 læra	mun	betur	á	eigið	sjálf	og	þjálfast	 í	að	koma	tilfinningum	sínum	og	skoðunum	á	

framfæri.	 Þau	 læra	 tiltekna	 hegðun	 sem	 fyrir	 þeim	 er	 höfð	 í	 nútímasamfélagi	 og	 einnig	

hegðun	 sem	 samfélagið	 krefst	 af	 þeim	 sem	manneskjum	 (Anna	 Jeppesen,	 2004,	 bls.	 11).	

Innan	 leikrænnar	 tjáningar	 eru	margar	 stefnur	og	 straumar	 sem	hægt	er	 að	nýta	 í	 ýmsum	

námsgreinum,	sem	stuðning	eða	sérstaka	námsgrein	(Ingvar	Sigurgeirsson,	2013,	bls.	128).	

Leikræn	tjáning	fellur	undir	listgreinina	leiklist	þó	munurinn	sé	mikill	á	milli	þeirra.	Eins	og	

bent	hefur	verið	á	sýna	rannsóknir	fræðimanna	á	borð	við	Piaget	og	Dewey	að	leikurinn	sé	

mikilvægur	 þáttur	 í	 þroska	 barna	 og	 ungmenna	 (Charles,	 1981,	 bls.	 2	 og	 16;	 Jóhanna	

Einarsdóttir,	2010,	bls.	67–68).	Með	leiknum	lærir	barnið	af	reynslunni	og	byggir	þannig	ofan	

á	 fyrri	 reynslu.	 Nútímafræðimenn	 á	 borð	 við	 Ken	 Robinson	 gefa	 leiknum	 einnig	 gaum	 en	

samkvæmt	honum	eru	allir	fæddir	sem	skapandi	hugsuðir.	Skólakerfið	hefur	aftur	á	móti,	að	

hans	sögn,	þróast	á	þann	hátt	að	það	setur	alla	í	sama	kassann	og	bælir	þar	af	leiðandi	niður	

þessar	meðfæddu	tilfinningar	sem	börn	hafa.	Það	er	því	gríðarlega	mikilvægt	að	halda	ekki	

aftur	af	börnum	og	ungmennum	þegar	 kemur	að	 leiknum	þar	 sem	hann	er	ein	undirstaða	

velgengni	 í	 námi.	 Robinson	 blæs	 á	 þær	 gagnrýnisraddir	 að	 leikurinn	 sé	 of	 frjáls	 fyrir	

skólastarfið	 þar	 sem	 agaleysi	 og	 hávaði	 sé	 í	 fyrirrúmi.	 Hann	 telur	 leikinn	 dýpka	 skilning	

nemendanna	 á	 viðfangsefnum	 í	 námi	 sínu	 og	 hvetja	 þá	 til	 að	 hugsa	 gagnrýnt	 og	 út	 fyrir	

rammann	(Robinson,	2011,	bls.	4–5).		

Angar	leikrænnar	tjáningar	teygja	sig	víða	þar	sem	margar	kennsluaðferðir	geta	flokkast	

undir	 leikræna	 tjáningu	 sem	 kennsluaðferð.	 Má	 þar	 til	 dæmis	 nefna	 hlutverkaleikinn,	

hópvinnu,	 spuna	 og	 uppbyggingu	 á	 samfélagi	 svo	 eitthvað	 sé	 nefnt.	 Eru	 þessi	 dæmi	

mikilvægur	 þáttur	 þegar	 kemur	 að	 leikrænni	 tjáningu	 þar	 sem	nemendur	 þurfa	 að	 fara	 út	

fyrir	þægindarammann	og	í	aðstæður	sem	þeim	gætu	þótt	erfiðar.		

	4.3	Kennsluaðferðir	leikrænnar	tjáningar		

Samkvæmt	 Ingvari	 Sigurgeirssyni	 er	 leikræn	 tjáning	 samheiti	 sem	 innlifunaraðferðir	 og	

tjáning	falla	undir.	Innlifunaraðferðir	krefjast	þess	af	nemendum	að	þeir	lifi	sig	inn	í	aðstæður	

og	tjái	sig	þannig	með	leikrænum	hætti	(Ingvar	Sigurgeirsson,	2013,	bls.	122	og	127).	Þegar	

kennari	notar	leikræna	tjáningu	sem	kennsluaðferð	getur	hann	notað	ýmis	hjálpargögn	sem	
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kveikjur	til	að	vekja	og	auka	áhuga	nemenda	sinna.	Með	því	að	spyrja	áleitinna	spurninga	eða	

sýna	 nemendum	 áhugaverða	 hluti	 sem	 tengjast	 viðfangsefninu	 getur	 kennari	 örvað	

ímyndunarafl	og	hugmyndaflug	nemenda.	Spurningar	geta	þar	með	aukið	skilning	nemenda	

á	viðfangsefninu	eða	fengið	þá	til	að	rifja	upp	og	meta	viðfangsefnið	og	þannig	dregið	eigin	

ályktanir.	Mikilvægt	 er	 þó	 að	 vanda	 val	 á	 spurningum	 og	 passa	 að	 þær	 séu	 innan	 ramma	

markmiða	námsefnisins	(Anna	Jeppesen	og	Ása	Helga	Ragnarsdóttir,	2004,	bls.	13–14).		

Kennari	 getur	 einnig	 sjálfur	 farið	 í	 hlutverk	 og	 tekið	 þannig	 þátt	 í	 leik	 eða	 leikrænni	

tjáningu	með	nemendum	sínum.	Með	þessum	hætti	hjálpar	hann	nemendum	við	að	aðlagast	

hlutverkum	sínum	og	getur	þannig	haft	áhrif	á	leikferlið.	Nemendur	eiga	auðveldara	með	að	

setja	sig	í	spor	annarra,	fá	skýrari	sýn	á	viðfangsefnin,	taka	sjálfstæðar	ákvarðanir	og	komast	

að	niðurstöðu	(Anna	Jeppesen,	1994,	bls.	31;	Ingvar	Sigurgeirsson,	2013,	bls.	26).	

Hlutverkaleikurinn	er,	eins	og	áður	hefur	komið	fram,	talinn	vera	mikilvægur	í	þroskaferli	

barna.	 Með	 því	 að	 setja	 sig	 í	 spor	 annarra	 vinnur	 barnið	 úr	 reynsluheimi	 sínum	 og	 fær	

tækifæri	 til	 að	 takast	 á	 við	ólík	hlutverk,	 sjónarmið	og	 tilfinningar.	Hlutverkaleikurinn	gerir	

litlar	 kröfur	 til	 sérþekkingar	 kennara	 og	 er	 ein	 aðgengilegasta	 aðferð	 leikrænnar	 tjáningar,	

hann	 virkar	 líkt	 og	 spuni	 en	 þó	 innan	 ákveðins	 ramma.	 Hlutverkaleikinn	 má	 því	 nota	 við	

margvíslegar	 aðstæður	 og	 í	 ýmsum	 námsgreinum	 (Anna	 Jeppesen	 og	 Ása	 Helga	

Ragnarsdóttir,	2004,	bls.	24;	Ingvar	Sigurgeirsson,	2013,	bls.	148).		

	

5. Leikræn	tjáning	og	aðalnámskrá	grunnskóla	

	Börn	læra	í	gegnum	leikinn	og	er	hann	því	mikilvæg	námsaðferð,	uppspretta	nýrra	veraldar	

þar	 sem	 sköpunargleði	 og	 kraftur	 barna	 og	 unglinga	 fær	 að	 njóta	 sín.	 Leikir	 gefa	 kost	 á	

reynslunámi	sem	getur	hjálpað	nemendum	að	greina	erfið	hugtök	og	skilja	þau	á	annan	og	

dýpri	hátt.	Þannig	aukum	við	sköpunarkraft,	frumkvæði,	frumleika	og	framtíðarsýn	og	áhuga	

sem	 er	 afar	 mikilvægur	 hluti	 af	 uppeldi	 barna	 og	 unglinga	 (Mennta-	 og	

menningarmálaráðuneyti,	2011,	bls.	24,	Morris,	2012.	bls.	11,	Kristín	Á.	Ólafsdóttir,	2005,	bls.	

2–3	og	Ingvar	Sigurgeirsson,	1999,	bls.	80).	Leiklist	í	námi	teygir	anga	sína	víða	eins	og	gefur	

að	 skilja	 þar	 sem	 leikurinn	 er	 algengur	 frá	 blautu	 barnsbeini.	 Hann	 er	 samnefnari	 fyrir	

hlutverk	 eins	 og	 leikræna	 tjáningu,	 leiklist	 í	 skólastarfi	 og	 í	 kennslu.	 Þessi	 hugtök	 eiga	 það	

sameiginlegt	að	vera	notuð	sem	kennsluaðferðir	með	öðrum	námsgreinum	og/eða	einar	og	

sér.	 Því	má	 segja	 að	 leiklistin	 og	 leikræn	 tjáningin	 vinni	 samhliða	 leiknum	 og	 í	 núgildandi	
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aðalnámskrá	 grunnskóla	 er	 fjallað	 um	 hlutverkaleikinn	 samhliða	 leikrænni	 tjáningu	 og	

sköpun.	Hlutverkaleikinn	er	hægt	að	nýta	á	ýmsa	vegu,	 t.d.	 í	markmiðum	hæfnisviðmiða,	 í	

formi	kennsluaðferða	og	kennslumats.	Aðalnámskrá	 fjallar	um	kosti	hlutverkaleiksins	þegar	

kemur	að	hinum	mannlega	þætti	námsins,	og	segir	að	með	notkun	hlutverkaleiksins	 í	námi	

megi	þjálfa	nemendur	 í	að	setja	sig	 í	spor	annarra	og	takast	á	við	aðstæður	sem	mögulega	

geta	komið	upp	í	bekknum,	samfélagsmálefni	og	önnur	álitamál	sem	snerta	þá	í	daglegu	lífi	

(Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2013,	bls.	113,	136	og	204).	

5.1	Aðalnámskrá	grunnskóla	

Núgildandi	aðalnámskrá	grunnskóla	er	mikið	breytt	frá	árinu	1976	og	mætir	hún	nú	þörfum	

einstaklinga	 í	 víðari	 skilningi.	 Stefnt	 er	 að	 því	 að	 koma	 til	 móts	 við	 nemendur	 með	

fjölbreyttum	 starfsháttum	 og	 viðfangsefnum,	 jafnframt	 því	 að	 taka	 mið	 af	 ólíkum	

námsþörfum	nemenda.	Meginhlutverk	skóla	er	að	stuðla	að	almennri	menntun	nemenda	og	

undirbúningi	 fyrir	 þátttöku	 í	 atvinnulífinu	 og	 miðar	 skólastarfið	 því	 að	 virkri	 þátttöku	 í	

lýðræðissamfélagi	 (Mennta-	 og	menningarmálaráðuneyti,	 2011,	 bls.	 12–13	og	 34).	 Þó	 fyrri	

aðalnámskrár	hafi	tekið	kennsluaðferðina	fastari	tökum	með	ítarlegri	umfjöllun	um	leikræna	

tjáningu	með	sérkafla	um	aðferðina,	hefur	núgildandi	aðalnámskrá	fléttað	leikræna	tjáningu	

inn	í	hæfniviðmiðin	á	ýmsum	sviðum.	Þegar	leitað	er	að	leikrænni	tjáningu	í	kennslu,	kemur	

margt	í	ljós.	Í	kaflanum	Grunnþættir	í	menntun	og	áhersluþættir	í	grunnskólalögum	er	hennar	

fyrst	 getið.	 Þar	 kemur	 fram	 að	 leggja	 beri	 meðal	 annars	 áherslu	 á	 leikræna	 og	 listræna	

tjáningu	til	þess	að	nemendur	öðlist	færni	í	að	nýta	íslensku	í	námi,	leik	og	starfi	(Mennta-	og	

menningarmálaráðuneyti,	2011,	bls.	37).		

Núgildandi	 aðalnámskrá	 fjallar	 ekki	 aðeins	 um	 kennsluaðferðina	 í	 ljósi	 fræða,	 heldur	

einnig	í	ljósi	hins	mannlega	sem	er	mikilvægur	þáttur	til	að	skapa	víðsýna	og	félagslega	sterka	

einstaklinga	 sem	 reiðubúnir	 eru	 til	 að	 koma	 sér	 út	 í	 lífið.	 Þegar	 rýnt	 er	 á	 milli	 línanna	 í	

aðalnámskránni	má	sjá	að	í	hæfniviðmiðum	er	fjallað	um	leikræna	tjáningu	og	henni	hampað	

mjög,	og	má	þar	nefna	hvað	ætlast	er	 fyrir	með	hæfnisviðmiðum	við	talað	mál,	hlustun	og	

áhorf	 í	 lok	10	bekkjar.	Aðalnámskrá	 (2013)	 segir	 að	nemendur	eigi	 að	geta	 „gert	 sér	 grein	

fyrir	eðli	góðrar	framsagnar	og	framburðar	og	nýtt	leiðbeiningar	um	framsögn,	svo	sem	um	

áherslu,	tónfall,	hrynjandi	og	fas	og	lagað	það	að	viðtakanda	og	samskiptamiðli	á	fjölbreyttan	

hátt,	m.a.	með	leikrænni	tjáningu,“	(bls.	101).	Leikræna	tjáningu	ber	helst	á	góma	þegar	um	

er	að	ræða	mikilvæg	samskipti	og	aðrar	aðferðir	í	töluðu	máli.	Því	er	greinilegt	að	núgildandi	
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aðalnámskrá	leggur	áherslu	á	þessa	tilteknu	kennsluaðferð	með	það	að	leiðarljósi	að	hvetja	

ungt	 og	 efnilegt	 fólk	 til	 að	 ná	 settum	 markmiðum	 til	 langs	 tíma	 (Mennta-	 og	

menningarmálaráðuneyti,	2011	og	2013,	bls.	37	og	133).		

Tilgangur	 núgildandi	 aðalnámskrár	 er	 að	 gera	 kennurum	 kleift	 að	 mæta	 nemendum	

sínum	 á	 mismunandi	 hátt	 eftir	 ólíkum	 þörfum	 þeirra	 með	 von	 um	 betri	 námsárangur	 og	

eflingu	 grunnþáttanna,	 og	 hún	 gefur	 kennurum	 frjálsari	 hendur	 til	 að	 tileinka	 sér	

viðurkenndar	 kennsluaðferðir	 eins	 og	 leikræna	 tjáningu.	 Markmiðið	 er	 að	 sjá	 hverjum	

nemenda	 fyrir	bestu	 tækifærum	 til	 náms	og	þroska	og	þarf	 kennsluaðferðin	 sem	kennarar	

nota	 hverju	 sinni	 að	 taka	mið	 af	 því	 og	 reynslu	 og	 þörfum	nemenda	 til	 að	 efla	með	þeim	

vinnugleði	og	áhuga.	Áhersla	er	 lögð	á	 jafnræði	og	 jafnrétti	nemenda,	hvort	sem	um	er	að	

ræða	í	bók-,	verk-	eða	listnámi	(Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2011,	bls.	33	og	48).	

Gæta	 þarf	 þess	 að	 samræmi	 sé	 á	milli	 ólíkra	 þátta	 þegar	 kemur	 að	 hinu	 bóklega	 og	 hinu	

verklega.	 Það	 þarf	 að	 beita	 þessum	 tveimur	 mikilvægu	 þáttum	 jafnt	 og	 leggja	 áherslu	 á	

fjölbreyttar	námsaðferðir	til	að	þroski,	styrkleiki	og	áhugi	nemenda	haldist	 í	gegnum	námið	

(Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2011.	bls.	38).		

5.2	Skóli	án	aðgreiningar		

Skóli	án	aðgreiningar	er	 tiltölulega	ung	stefna	 í	 skólastarfi	hér	á	 landi.	Það	var	ekki	 fyrr	en	

árið	 1974	 að	 grunnskólar	 á	 Íslandi	 höfðu	 markað	 sig	 sem	 menntastofnanir	 fyrir	 börn	 og	

ungmenni	óháð	námsgetu	 (Guðni	Olgeirsson,	2013,	 án	bls.	 tals).	 Í	 aðalnámskrá	grunnskóla	

árið	1976	er	fjallað	um	að	allir	hafi	réttindi	til	náms	og	að	það	sé	skylda	skóla	og	kennara	að	

mæta	þörfum	allra	nemenda	eftir	námsgetu.	Á	árunum	1974	til	1999	breyttist	margt	til	betri	

vegar	 í	menntamálum.	Hugmyndir	 voru	 um	 að	 bæta	menntun	 og	 aðgengi	 að	 henni,	 óháð	

námsgetu	 og	 fjárhag	 heimilanna	 í	 landinu.	 Stefnan	 skóli	 án	 aðgreiningar	 var	 kynnt	 í	

aðalnámskrá	 leik-,	 grunn-	 og	 framhaldsskóla	 árið	 1999	 og	 hafa	 réttindi	 einstaklinga	 með	

fatlanir	 til	 náms	 aukist	 jafnt	 og	 þétt	 síðan	 þá	 (Menntamálaráðuneytið,	 1976;	 Guðni	

Olgeirsson	2013,	án	bls.	 tals).	 Í	núgildandi	aðalnámskrá	er	 fjallað	um	skóla	án	aðgreiningar	

sem	mannréttindi	hvers	og	eins,	en	vitundarvakning	varðandi	fólk	með	sérstakar	þarfir	hefur	

aukist	jafnt	og	þétt.	Mörg	ljón	hafa	verið	í	vegi	þessa	málefnis	en	margt	þarf	að	hafa	í	huga	

þegar	mæta	þarf	þörfum	hvers	og	eins	nemenda	á	 jafnréttisgrundvelli,	 til	dæmis	fjármagn,	

menntun	starfsfólks	og	viðhorf	skólayfirvalda	(Mennta-	og	menningarmálaráðuneytið,	2011,	

bls.	22	og	43;	Ragnheiður	Gunnbjörnsdóttir,	2006,	bls.	78).	Sigurlaug	 Indriðadóttir	 fjallaði	 Í	



	

	 23	

meistararannsókn	sinni	(2014)	um	kosti	og	galla	stefnunnar	í	íslensku	skólasamfélagi.	Komst	

hún	 að	 þeirri	 niðurstöðu	 að	 kennarar	 sem	 störfuðu	 við	 þessa	 tilteknu	 stefnu	 fengju	 það	

stundum	á	 tilfinninguna	að	þeir	væru	ekki	að	 fara	eftir	þeirri	áætlun	sem	stefnan,	 skóli	án	

aðgreiningar,	 krefðist	 af	 þeim	 og	 að	 þeir	 væru	 ekki	 að	 mæta	 þörfum	 hvers	 og	 eins	 af	

kostgæfni.	Kennarar	upplifðu	sig	undir	miklu	andlegu	álagi	vegna	verkefna	og	vinnu	sem	þeir	

sjálfir	gætu	ekki	framfylgt	og	vissu	ekki	heldur	hvernig	ætti	að	bæta	úr	því	(bls.	51	–	52).		

Í	 núgildandi	 aðalnámskrá	 segir	 skýrt	 og	 greinilega	 að	 leggja	 skuli	 áherslu	 á	 að	nám	 sé	

aðgengilegt	 fyrir	 alla	 og	 þá	 sérstaklega	 einstaklinga	 sem	eiga	 við	 einhvers	 konar	 fötlun	 að	

stríða.	Einnig	er	hvatt	 til	þess	að	kennarar	og	annað	starfsfólk	 skólastofnana	hafi	 vitneskju	

um	mismunandi	félagsstöðu,	búsetu,	stétt	og	fjárráð	nemenda	sinna	og	komi	til	móts	við	alla	

með	 opnum	hug	 (Mennta-	 og	menningarmálaráðuneytið,	 2011,	 bls.	 22).	 Sérstakur	 kafli	 er	

tileinkaður	 stefnunni	 sjálfri	 en	 þar	 fjallar	 aðalnámskrá	 um	 þá	 áherslu	 og	 markmið	 sem	

grunnskólar	 í	 landinu	eiga	að	gæta	að.	Með	markmiðunum	eiga	skólarnir	að	mæta	þörfum	

hvers	 og	 eins	 nemenda	 fyrir	 sig,	 hvort	 sem	 um	 er	 að	 ræða	 einstakling	 með	 fatlanir,	

námsörðugleika,	fjárhagslega,	félagslega	eða	tilfinningalega	erfiðleika.	Ekki	má	gleyma	þeim	

nemendum	sem	skara	fram	úr	í	námi,	því	þeir	eiga	jafnan	rétt	og	aðrir	á	að	gætt	sé	að	þeirra	

þörfum.	Því	hvetur	aðalnámskrá	grunnskóla	til	að	útrýma	allri	aðgreiningu	og	mismun,	sama	í	

hvaða	 flokki	 hún	 er.	 Aldrei	 á	 að	mismuna	 börnum	og	 ungmennum	 vegna	 þeirra	 einkenna	

sem	 þau	 búa	 yfir,	 heldur	 á	 að	mæta	 þörfum	 þeirra	 af	 kostgæfni	 og	 virðingu	 (Mennta-	 og	

menningarmálaráðuneytið,	2011,	bls.	43).	Má	því	segja,	þegar	litið	er	yfir	stefnu	og	markmið	

núgildandi	aðalnámskrár,	að	leikræn	tjáning	sem	kennsluaðferð	og	skóli	án	aðgreiningar	sem	

skólastefna	 haldist	 í	 hendur	 hvað	 varðar	 markmið	 og	 hugmyndir	 að	 bættu	 skólastarfi.	

Leikræn	 tjáning	 sem	kennsluaðferð	byggist	 á	því	 að	mæta	þörfum	hvers	og	eins	nemenda	

fyrir	 sig,	 auk	 þess	 sem	 hún	 einkennist	 af	 fjölbreyttum	 aðferðum	 til	 náms.	 Skóli	 án	

aðgreiningar	sem	skólastefna	leggur	áherslu	á	að	greina	ekki	að	nemendur	með	mismunandi	

þarfir	 og	 telur	 það	 mikilvægt	 að	 börn	 og	 ungmenni	 sitji	 öll	 við	 sama	 borð	 (Mennta-	 og	

menningarmálaráðuneytið,	2011	og	2013,	bls.	48	og	204).		

5.3	Mismunandi	námsþarfir	nemenda	í	skólum	og	leikræn	tjáning		

Eins	 og	 komið	 hefur	 fram	 hefur	 mikil	 vitundarvakning	 orðið	 í	 þjóðfélaginu	 á	 síðustu	

misserum.	Jákvæðari	hugsunarháttur	og	vitund	um	að	nemendur	séu	fjölbreyttur	hópur	sem	

mæta	þarf	af	virðingu	og	þolinmæði	hefur	verið	meginuppistaða	allra	 skólastefna	á	 Íslandi	
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(Jón	Torfi	Jónasson	2008,	bls.	277–278	og	283).	Því	má	velta	fyrir	sér	hvort	skólastefnan	Skóli	

án	 aðgreiningar	 (e.	 inclusive)	 sé	 einn	mikilvægasti	máttarstólpi	 í	 íslensku	 skólastarfi	 í	 dag.	

Með	 breyttum	 viðhorfum	 og	 þekkingu	 á	 mismunandi	 námsþörfum	 barna	 og	 unglinga	má	

segja	 að	 ákveðin	 þáttaskil	 hafi	 orðið	 í	 réttindum	þeirra	 til	 náms	 (Hermína	Gunnþórsdóttir,	

2010,	 bls.	 2–4).	 Réttur	 til	 náms	 er	 ekki	 bara	 grunnþáttur	 aðalnámskrárinnar	 um	 jafnrétti	

heldur	fellur	hann	einnig	undir	lög	um	mannréttindi	(Mennta-	og	menningarmálaráðuneytið,	

2011.	bls.	17	–	18;	lög	um	grunnskóla	nr.	13/2008).		

Eftir	 að	 lög	 um	 sérkennslu	 fyrir	 nemendur	 komu	 fram	 á	 sjónarsviðið	 árið	 1977	 hefur	

margt	breyst.	Nemendahópurinn	sem	þarf	á	aðstoð	að	halda	við	nám	sitt	hefur	stækkað	og	

orðið	 fjölbreyttari	 en	hann	 var	 í	 byrjun	 (Guðni	Olgeirsson,	 2013,	 án	bls.	 tals).	Greiningar	 á	

borð	við	athyglisbrest	og	ofvirkni	 (e. attention	deficit	hyperactivity	disorder),	 einhverfu	 (e.	

autism),	 lesblindu	 (e.	 dyslexia),	 og	 reikniblindu	 (e.	 dyscalculia)	 geta	 komið	 í	 veg	 fyrir	 að	

nemendur	 nái	 árangri	 í	 sínu	 námi,	 en	 þetta	 eru	 dæmi	 sem	 koma	 á	 borð	 sérkennara.	

Sérkennari	er	kennari	sem	hefur	sérmenntun	og	veitir	sérstakan	stuðning	í	námi	barna	með	

sérþarfir,	 auk	 þess	 sem	 hann	 sinnir	 ráðgjöf	 til	 umsjónarkennara	 og	 annarra	 kennara	 í	

viðkomandi	skóla	(reglugerð	um	nemendur	með	sérþarfir	í	grunnskóla	nr.	585/2010).		

Mikilvægt	 er	 að	 jákvætt	 viðhorf	 gagnvart	 mismunandi	 námsþörfum	 nemenda	 sé	 til	

staðar,	þar	sem	það	er	undirstaða	þess	að	kennari	og	nemandi	geti	unnið	saman.	Nemandinn	

sjálfur	 er	 ákveðið	 lykilvitni	 þegar	 kemur	 að	 skipulögðu	 breytingarferli	 í	 skólum	 til	 að	 auka	

gæði	náms	og	frammistöðu	(Rúnar	Sigþórsson,	2004,	bls.	2).	

5.4	Áhrif	leikrænnar	tjáningar	á	nemendur,	gengi	þeirra	og	líðan	

	Jákvæðni	og	þolinmæði	er	dyggð	kennarans	þegar	kemur	að	kennslu	sem	krefst	þrautseigju	

og	 þolinmæði	 nemenda	 hans.	 Við	 slíkar	 kringumstæður	 eiga	 sumir	 nemendur	 það	 til	 að	

leggja	sig	fram	við	að	skemma	þessar	tilteknu	kennslustundir	fyrir	öðrum	með	skrípaleik	og	

hávaða.	Kennarar	verða	að	hafa	það	bak	við	eyrað	að	í	sumum	tilfellum	ná	þeir	ekki	athygli	

né	áhuga	nemenda	á	námsefninu.	Leikræn	tjáning	sem	kennsluaðferð	getur	því	verið	 lausn	

fyrir	báða	aðila,	sérstaklega	þá	nemendur	sem	eiga	við	einhverja	erfiðleika	að	stríða	í	námi.	

Ása	 Helga	 Ragnarsdóttir	 og	 Rannveig	 Björk	 Þorkelsdóttir	 (2010)	 hafa	 rannsakað	 áhrif	

leikrænnar	tjáningar	í	grunnskólum	hvað	nemendur	varðar	og	fjalla	þær	sérstaklega	um	það	í	

rannsókn	sinni	hvaða	áhrif	leikræn	tjáning	og	leiklist	hafa	fyrir	þá	sem	eiga	erfitt	með	nám	af	

einhverju	 tagi.	 Rannsóknin	 SNÍGL	 eða	 Skapandi	 nám	 í	 gegnum	 leiklist	 var	 gerð	 á	 árunum	
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2007–2009.	 Í	 henni	 var	 sjónum	 beint	 að	 því	 hvaða	 áhrif	 leiklist	 og	 leikræn	 tjáning	 í	 námi	

höfðu	á	börn	(bls.	1).	Við	framkvæmd	rannsóknarinnar	var	rætt	bæði	við	nemendur,	kennara	

og	skólastjórnendur.	Niðurstöður	rannsóknarinnar	voru	mjög	jákvæðar	en	þær	vörpuðu	ljósi	

á	 þann	 ávinning	 sem	 leiklist	 og	 leikræn	 tjáning	 hafa	 fyrir	 nemendur	 og	 hvernig	

kennsluaðferðirnar	 hjálpa	 nemendum	 að	 ná	 markmiðum	 sínum	 í	 námi	 (Ása	 Helga	

Ragnarsdóttir	og	Rannveig	Björk	Þorkelsdóttir,	2010,	bls.	7–11).		

Þegar	 rýnt	er	 í	niðurstöður	SNÍGL	má	sjá	að	 fjölbreyttur	hópur	nemenda,	 sem	átti	 við	

misjafna	 erfiðleika	 að	 stríða	 í	 námi,	 naut	 sín	mun	 betur	 þegar	 leikræn	 tjáning	 var	 notuð	 í	

kennslu.	 Nemendur	 sem	 voru	 af	 erlendu	 bergi	 brotnir	 og	 höfðu	 íslensku	 sem	 annað	

tungumál	áttu	 t.d.	mun	auðveldara	með	að	 tjá	 tilfinningar	 sínar	og	skoðanir	þegar	 leikræn	

tjáning	var	notuð	í	kennslu.	Ávinningurinn	hvað	drengina	varðaði	var	mjög	mikill	og	vakti	það	

athygli	Ásu	og	Rannveigar	hvað	þeir	nutu	sín	mikið	þegar	kennsluaðferðirnar	voru	notaðar.	

Drengir	 sem	 áður	 höfðu	 ekki	 fylgt	 fyrirmælum	 kennara	 í	 öðru	 námsefni	 blómstruðu	 við	

þessar	 aðstæður.	 Þeir	 voru	mun	 áhugasamari	 og	 duglegri	 en	 stelpurnar	 og	 áttu	 það	 til	 að	

taka	að	sér	ábyrgðarhlutverk	og	önnur	verkefni	að	fyrra	bragði.	Ása	og	Rannveig	fjalla	einnig	

um	árangur	kennsluaðferðarinnar	hvað	varðar	erfið	málefni	sem	koma	upp	í	skólanum	eða	

bekknum	sjálfum,	en	þá	er	kjörið	að	nota	leikræna	tjáningu.	Nemendur	geta	átt	auðveldara	

með	að	tjá	tilfinningar	sínar	bak	við	ákveðna	grímu	í	 leikverki,	og	verða	að	koma	sér	 í	spor	

annarra	með	 hlutverkum	 sínum.	 Heilt	 yfir	 nær	 kennsluaðferðin	 góðum	 árangri	 (Ása	 Helga	

Ragnarsdóttir	og	Rannveig	Björk	Þorkelsdóttir,	2010,	bls.	11)	og	ávinningur	hennar	er	mjög	

mikill	 ef	 marka	 má	 niðurstöður	 SNÍGL.	 Rannsóknin	 fjallar	 meðal	 annars	 um	 kosti	

hópverkefna,	leiklistarinnar	og	leikrænnar	tjáningar	sem	eru	talin	mæta	vel	þörfum	nemenda	

með	fjölbreyttan	bakgrunn.		

Einnig	má	 líta	aftur	 í	 tímann	og	sjá	að	árið	1976	voru	skólayfirvöld	greinilega	opin	 fyrir	

nýjungum	 og	 annars	 konar	 nálgun	 í	 skólastarfi	 en	 þekktist	 á	 þessum	 tíma.	 Líkt	 og	 komið	

hefur	 fram	 fjallaði	 aðalnámskrá	 grunnskóla	 um	 mikilvægi	 þess	 að	 skila	 nemendum	 út	 í	

samfélagið	sem	menntuðum	og	mannlegum	einstaklingum.	Aðalnámskráin	dæmdi	ekki	bara	

fyrri	kennsluaðferðir	heldur	lagði	einnig	til	að	kennsluaðferðin	leikræn	tjáning	yrði	notuð	þar	

sem	hún	 legði	áherslu	á	bætt	samskipti	og	sjálfsímynd	barna	og	unglinga.	Allt	 frá	því	hefur	

leikræn	 tjáning	 fengið	 víðari	 skírskotun	 sem	 kennsluaðferð	 og	 er	 nú	 bæði	 talin	 sjálfstæð	

kennsluaðferð	en	einnig	nýtt	sem	stuðningur	við	aðrar	kennsluaðferðir.	Kristín	Á.	Ólafsdóttir	

fjallar	 um	 þetta	 í	 grein	 sinni	 Fræ	 í	 grýtta	 jörð	 –	 eða	 framtíðarblómstur	 sem	 inniheldur	
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niðurstöður	 úr	 rannsókn	 hennar	 um	 hvata	 og	 hindranir	 í	 vegferð	 leikrænnar	 tjáningar	 í	

skólum	 á	 Íslandi.	 Hún	 kemst	 að	 þeirri	 niðurstöðu	 að	 á	 6.	 og	 7.	 áratug	 síðustu	 aldar	 hafi	

leikræn	 tjáning	 ekki	 haft	 sterkari	 stöðu	 en	 það	 að	 vera	 áhugaverð	 aðferð	 til	 kennslu	 sem	

nokkrir	 kennarar	 þróuðu	með	 sér.	 Það	 hafi	 ekki	 verið	 fyrr	 en	 á	 8.	 áratugnum	 að	 leikræn	

tjáning	festi	sig	í	sessi	og	fékk	þetta	heiti,	en	áður	hafði	nafnið	ekki	verið	yfir	þessa	tilteknu	

aðferð	sem	skilgreind	er	sem	kennsluaðferð	í	dag	(Kristín	Á.	Ólafsdóttir,	2005,	án	bls.	tals).	

6. Kostir	 og	 gallar	 leikrænnar	 tjáningar	 sem	 kennsluaðferðar	 í	

grunnskólum	

Líkt	og	komið	hefur	fram	eru	kostir	leikrænnar	tjáningar	fjölmargir	auk	þess	sem	ávinningur	

hennar	 getur	 verið	 gríðarlegur.	 Ingvar	 Sigurgeirsson	 fjallar	 til	 dæmis	 um	 kosti	 leikrænnar	

tjáningar	í	bókum	sínum	Að	mörgu	er	að	hyggja	og	Litróf	kennsluaðferðanna,	sem	og	Kristín	

Á.	Ólafsdóttir	 í	meistararitgerð	 sinni.	 Einnig	má	 nefna	 rannsóknina	 SNÍGL	 sem	undirstrikar	

það	sem	Ingvar	og	Kristín	fjalla	um.	Niðurstöður	SNÍGL	sýna	að	yfirgnæfandi	meirihluti	þeirra	

sem	 nota	 leikræna	 tjáningu	 og	 leiklist	 í	 kennslu	 er	 jákvæður	 í	 garð	 kennsluaðferðanna	 og	

námsárangur	 nemenda	 batnar.	 Í	 þessum	 kafla	 fjöllum	 við	 um	 kosti	 leikrænnar	 tjáningar	 í	

skólum	og	beinum	sjónum	okkar	að	takmörkunum	aðferðarinnar	og	rýnum	í	ókosti	hennar	

og	 hvaða	 verkfæri	 eru	 til	 staðar	 til	 að	 tryggja	 að	 leikræn	 tjáning	 sem	 kennsluaðferð	 haldi	

velli.	

6.1	Kostir	leikrænnar	tjáningar	sem	kennsluaðferðar		

Niðurstöður	rannsókna	á	borð	við	SNÍGL	og	meistaraprófsrannsókna	Kristínar	Á.	Ólafsdóttur	

og	Helenu	Katrínar	Hjaltadóttur	hafa	dregið	fram	í	sviðsljósið	kosti	þessara	kennsluaðferðar	

með	tilliti	til	námsþarfa	og	getu	nemenda	í	skólum	á	Íslandi.	Leikræn	tjáning	og	leiklist,	sem	

taldar	eru	hópvinnuaðferðir,	leggja	mikla	áherslu	á	að	nemendur	efli	mannlega	og	félagslega	

þáttinn	til	að	ná	árangri	 í	 leik	og	starfi.	Þá	er	verið	að	hugsa	um	fjölbreyttan	hóp	nemenda	

sem	 koma	 saman	 og	 hafa	 ólíkar	 skoðanir	 og	 sjónarhorn.	 Við	 þessar	 aðstæður	 þurfa	

nemendur	 oftar	 en	 ekki	 að	 komast	 að	 einhverri	 ákveðinni	 niðurstöðu	 til	 að	 geta	 unnið	

saman.	Þessar	aðstæður	krefjast	félagslegra	samskipta	og	þarf	nemandinn	að	þróa	með	sér	

hæfileika	í	mannlegum	samskiptum	til	að	geta	rökrætt	og	staðið	á	sínu	þrátt	fyrir	að	aðrir	séu	

honum	ósammála.	 (Ása	Helga	Ragnarsdóttir	og	Rannveig	Björk	Þorkelsdóttir,	 2010,	bls.	 6).	

Niðurstöður	 Helenu	 Katrínar	 Hjaltadóttur	 og	 Kristínar	 Á.	 Ólafsdóttur	 um	 kosti	 og	 galla	
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leikrænnar	 tjáningar	 sem	kennsluaðferðar	 var	 sú	 að	meirihluti	 kennara	 er	 jákvæður	 í	 garð	

leikrænnar	tjáningar	í	kennslu	en	skortir	alla	jafna	sjálfstæði,	sjálfstraust,	þekkingu	og	fleira	

sem	 fjallað	 verður	 um	 í	 næsta	 kafla	 (Kristín	 Á.	 Ólafsdóttir,	 2010,	 bls.	 100;	 Helena	 Katrín	

Hjaltadóttir,	2011,	bls.	75).		

6.2	Gallar	leikrænnar	tjáningar	sem	kennsluaðferðar		

Líkt	 og	 fram	hefur	 komið	 eru	margir	 kostir	 fylgjandi	 leikrænni	 tjáningu	 sem	kennsluaðferð	

þar	sem	mannlegi	þáttur	hennar	er	góður	kostur	 í	okkar	nútímasamfélagi.	Þó	er	galli	á	gjöf	

Njarðar,	 sem	 snertir	 einna	 helst	 stjórnendur,	 kennara	 í	 skólum	 og	 viðhorf	 þeirra	 gagnvart	

kennsluaðferðinni.	 Í	 rannsókn	 Helenu	 segir	 frá	 því	 að	 aðeins	 21%	 kennara	 notaði	 eða	 var	

hvatt	af	skólastjórnendum	til	að	nota	 leikræna	tjáningu	 í	kennslu.	Þó	má	benda	á	að	flestir	

kennarar	 fóru	 eftir	 því	 sem	 skólastjórnendur	 sögðu	 þeim	 að	 gera	 og	 fóru	 eftir	 skóla-	 og	

aðalnámskrá	grunnskólanna.	Því	má	ætla	að	ekki	sé	hægt	að	kenna	starfsfólki	skóla	um	litla	

notkun	 leikrænnar	 tjáningar	 ef	 hún	 er	 ekki	 tilgreind	 í	 skólanámskrá	 sem	 kennsluaðferð	

(Helena	 Katrín	 Hjaltadóttir,	 2011,	 bls.	 75).	 Kristín	 Á.	 Ólafsdóttir	 (2007)	 fjallaði	 ítarlega	 um	

þetta	 í	rannsókn	sinni	á	þróun	leikrænnar	tjáningar	 í	 íslenskum	skólum,	en	þar	kemur	fram	

að	margir	þættir	koma	í	veg	fyrir	að	leikræn	tjáning	setjist	að	í	skólanámskrá	grunnskóla.	Þar	

má	 einna	 helst	 nefna	 þekkingarskort,	 skort	 á	 sjálfstrausti	 gagnvart	 kennsluaðferðinni	 og	

áhugaleysi	 kennara	 þannig	 að	 foreldrar	 og	 forráðamenn	 barna	 vita	 lítið	 sem	 ekkert	 um	

tiltekna	 kennsluaðferð	 til	 að	 krefja	 skólayfirvöld	 um	 breytingar	 á	 skólanámskrá	

grunnskólanna.	Ekki	er	þó	hægt	að	alhæfa	um	slíka	hluti,	en	margir	skólar	á	landsbyggðinni	

og	starfsfólk	þeirra	 leggja	sitt	af	mörkum	til	að	koma	með	nýjungar	og	aðrar	breytingar	við	

árlega	uppfærslu	skólanámskráa	(bls.	100–102).	Kristín	nefnir	jafnframt	að	til	þess	að	leikræn	

tjáning	 komist	 inn	 í	 skólastarfið	 sem	 kennsluaðferð	 þurfi	 að	 leggja	 betri	 grunn	 að	 því	 í	

menntun	 kennaranema	 þar	 sem	 57%	 svarenda	 í	 rannsókninni	 hefðu	 viljað	 mun	 betri	

kynningu	á	kennsluaðferðinni	en	þeir	fengu.	Einnig	kom	í	 ljós	að	ríflegur	meirihluti	kennara	

sem	 spurðir	 voru	 um	 gildi	 leikrænnar	 tjáningar	 vildu	 að	 leikræn	 tjáning	 yrði	 kjarnagrein	

(Kristín	Á.	Ólafsdóttir,	2007,	bls.	95).	

7. Umræða	

Viðfangsefni	ritgerðarinnar	var	að	fjalla	um	leikræna	tjáningu	sem	kennsluaðferð	og	gildi	

hennar	sem	slíkrar.	Til	að	varpa	ljósi	á	efnið	lögðum	við	af	stað	með	eftirfarandi	spurningar:	
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• Hvað	segir	sagan	okkur	um	leikræna	tjáningu	í	starfi	með	börnum?	

• Hvernig	fellur	leikræn	tjáning	að	kenningum	fræðimanna	um	nám	barna?	

• Hvað	felst	í	leikrænni	tjáningu	sem	kennsluaðferð?	

• Hvað	segir	aðalnámskrá	um	leikræna	tjáningu?	

• Hver	er	ávinningurinn	af	notkun	leikrænnar	tjáningar	sem	kennsluaðferðar	í	skólum	

og	hverjar	eru	takmarkanir	hennar?	

Í	þessum	kafla	munum	við	ræða	og	draga	eigin	ályktanir	um	leikræna	tjáningu	og	gildi	hennar	

sem	kennsluaðferðar	í	ljósi	þess	sem	komið	hefur	fram	í	köflunum	hér	á	undan.	En	fyrst	

langar	okkur	að	fara	aftur	í	tímann	og	rifja	upp	okkar	eigin	reynslu	af	leikrænni	tjáningu	úr	

grunnskóla.	

7.1	Okkar	reynsla		

Þar	sem	nær	áratugur	er	á	milli	okkar	tveggja	í	aldri	höfum	við	ólíka	reynslu	af	

grunnskólagöngu.	Þegar	við	rýndum	í	reynslu	okkar	beggja	komumst	við	að	því	að	við	áttum	

það	sameiginlegt	að	eiga	fáar	ef	nokkrar	minningar	um	leikræna	tjáningu	sem	kennsluaðferð	

í	gegnum	skólagöngu	okkar,	hvorki	á	grunn-,	framhalds-	né	háskólaárunum.	Hugmyndin	að	

ritgerðarefninu	kviknaði	í	kjölfar	þess	að	önnur	okkar,	Katrín	Ágústa,	fór	í	námsferð	til	

Litháen	árið	2015	og	kynntist	þar	leikrænni	tjáningu	sem	kennsluaðferð.	

	 Þrátt	fyrir	litla	reynslu	okkar	af	þessari	kennsluaðferð	má	samt	segja	að	leiklistin,	sem	

fellur	undir	sköpun	líkt	og	leikræn	tjáning,	hafi	verið	notuð	þegar	árshátíð	skólanna	var	

annars	vegar	og	árgangarnir	héldu	leiksýningar.	Ekki	virðist	hafa	verið	mikið	lagt	upp	úr	því	

að	nýta	leikræna	tjáningu	sem	aðferð	í	kennslu	þrátt	fyrir	að	mörg	tækifæri	hafi	gefist	til	þess	

í	skólastarfinu.	

7.2	Hvers	vegna	varð	leikræn	tjáning	að	kennsluaðferð?	

Tímarnir	breytast	og	mennirnir	með	og	kennsluaðferðirnar	líka.	Ef	farið	er	aftur	í	tímann	

þangað	sem	leikrænnar	tjáningar	sem	kennsluaðferðar	var	fyrst	getið,	ályktum	við	að	hávær	

umræða	um	bætt	skólamál	í	íslenskum	skólum	hafi	átt	fyllilega	rétt	á	sér	(Kristín	Á.	

Ólafsdóttir,	2005,	án	bls.	tals).	Samkvæmt	því	sem	Jónas	Pálsson	(2002)	fjallar	um	í	bók	sinni	

má	vera	að	framhalds-	og	háskólar	í	landinu	hafi	ekki	sinnt	nemendum	sínum	af	kostgæfni	

(bls.	15).	Hugmyndir	okkar	um	kennsluhætti	á	þessum	árum	styðjast	við	gagnrýni	

aðalnámskrár	1976	(Menntamálaráðuneytið,	1976)	á	kennslu	í	íslenskum	grunnskólum	á	
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þessum	árum.	Aðalnámskráin	krafðist	þá	verulegra	umbóta	því	ekki	hafði	verið	tekið	mið	af	

þroska,	jafnrétti	og	námsgetu	nemenda	með	það	í	huga	að	markmið	þeirra	til	námsárangurs	

yrðu	að	veruleika	(bls.	17).	Með	útgáfu	aðalnámskrá	grunnskóla	1976	er	fyrst	getið	um	

leikræna	tjáningu	vegna	Baldurs	Ragnarssonar	sem	kom	leikrænni	tjáningu	formlega	inn	í	

aðalnámskrána	sem	einni	af	nytsamlegustu	kennsluaðferðum	á	þeim	tíma.	Síðan	hefur	mikið	

vatn	runnið	til	sjávar	en	kennsluaðferðin	hefur	enn	þann	dag	í	dag	jafn	mikið	gildi.	Að	okkar	

mati	má	segja	að	leikræn	tjáning	hafi	farið	frá	því	að	vera	ein	setning	í	greinarsviði	árið	1976	

yfir	í	að	vera	rauður	þráður	í	gegnum	núgildandi	aðalnámskrá	grunnskólanna.	Eins	og	Ása	

Helga	Ragnarsdóttir	og	Rannveig	Björk	Þorkelsdóttir	(2010)	benda	á	eru	börn	í	dag	ekki	í	eins	

miklum	mannlegum	samskiptum	og	áður	vegna	tilkomu	tækninýjunga.	Upplýsinga-	og	

samskiptatækni	hefur	þróast	hratt	síðustu	ár	og	hreyfing,	sjálfsmynd	og	samskiptafærni	

barna	eru	nokkrir	af	mörgum	þáttum	sem	þessi	þróun	hefur	áhrif	á.	Fram	kemur	hjá	Ásu	

Helgu	og	Rannveigu	Björk	að	börnum	hafi	hrakað	á	öllum	þessum	sviðum	með	tilkomu	

samfélagsmiðla	og	tölvuleikja	(bls.	2).	Við	teljum	að	leikræn	tjáning	sem	kennsluaðferð	geti	

unnið	gegn	þessari	þróun	og	stuðlað	að	bættum	samskiptum	og	sjálfsöryggi	barna	og	

ungmenna.		

7.3	Hvað	hafa	fræðimenn	að	segja	um	mikilvægi	leiksins?		

Eftir	að	hafa	rýnt	í	kenningar	fræðimannanna	Jean	Piaget,	John	Dewey	og	Lev	Vygotsky	sem	

allir	voru	áhugamenn	um	leikinn	er	okkur	enn	betur	ljóst	en	áður	hversu	mikilvæg	undirstaða	

leikurinn	 er	 í	 þroska	 barns.	 Þó	 þeir	 hafi	 lagt	 áherslu	 á	 hann	 út	 frá	 fræðilegu	 sjónarhorni	

fjölluðu	 þeir	 allir	 um	 mikilvægi	 hans	 (Valborg	 Sigurðardóttir,	 1991,	 bls.	 191;	 Jóhanna	

Einarsdóttir,	2010,	bls.	67–68).	Samkvæmt	þeim	fylgir	leikurinn	barninu	frá	unga	aldri	og	er	

talinn	 eitt	 af	 aðalþroskamerkjum	 þess.	 Dewey	 og	 Vygotsky	 voru	 sammála	 þegar	 kom	 að	

leiknum	 og	 þroska	 barna.	 Samkvæmt	 þeim	 er	 félagslegi	 þátturinn	 í	 hlutverkaleik	 barna	

meginuppistaða	alhliða	þroska	strax	frá	upphafi	og	læra	þau	af	reynslunni	með	því	að	setja	

sig	 í	spor	annarra	með	hlutverkaleikjum	sem	þau	hafa	fyrirmynd	að	(Vilborg	Sigurðardóttir,	

1991,	 bls	 64–65;	 Jóhanna	 Einarsdóttir,	 2010,	 bls.	 67–68).	 Piaget	 hafði	 aftur	 á	 móti	 aðrar	

skoðanir	 á	 leiknum	 og	 fjallaði	 aðallega	 um	 hann	 í	 vitsmunalegu	 samhengi,	 sem	 er	 ekki	

frábrugðið	gildi	 leiksins	eins	og	það	er	rætt	 í	dag.	Piaget	 flokkaði	og	skilgreindi	 leikinn	eftir	

leikatferli	 barnsins	 sem	 hann	 greindi	 í	 þrjú	 þroskastig,	 innsæis-	 eða	 hugboðsstig,	 hlutlægt	

aðgerðastig	og	formlegt	aðgerðastig	(Charles,	1981,	bls.	37–41).	
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Fræðimennirnir	Peter	Slade,	Brian	Way,	Dorothy	Heathcote	og	Gavin	Bolton	sem	þekktir	

eru	 fyrir	 að	 koma	 leikrænni	 tjáningu	 á	 kortið,	 studdu	 kenningar	 sálfræðinganna	 og	 lögðu	

grunninn	 að	 kennsluaðferðinni	með	 kenningar	 þeirra	 til	 hliðsjónar.	 Anna	 Jeppesen	 (1994)	

fjallar	um	störf	Peter	Slade	og	Brian	Way	sem	voru	miklir	áhrifamenn	leikrænnar	tjáningar	og	

lögðu	mikið	af	mörkum	til	að	gera	hana	að	kennsluaðferð,	auk	þess	sem	þeir	höfðu	það	að	

markmiði	að	efla	þroska	persónuleikans	þar	sem	þeir	álitu	leik	barna	sköpun	(bls.	9).	Okkur	

finnst	 þessar	 hugmyndir	 Slade	 og	Way	 byggja	 á	 sterkum	 fræðilegum	 grunni	 og	 kenningar	

þeirra	um	kennslufræði	leiksins	eru	að	okkar	mati	raunhæfar.	Markmið	Slade	og	Way	var	að	

efla	 þroska	 persónuleikans	 en	 þeir	 litu	 á	 börn	 sem	 listamenn	 sem	 eru	 sífellt	 að	 skapa	 í	

gegnum	leikinn	(Guðbjörg	Emilsdóttir,	1981,	bls.	5).		

7.4	Leikræn	tjáning	sem	kennsluaðferð	í	grunnskólum	

Aðalnámskrá	 grunnskóla	 hefur	 breyst	 mikið	 á	 undanförnum	 áratugum.	 Meginhlutverk	

hennar	 er	 að	 skila	 nemendum	 út	 í	 samfélagið	 sem	 sjálfstæðum	 og	 heilsteyptum	

einstaklingum.	Við	teljum	mikilvægt	að	kennarar	og	skólastjórnendur	gangist	undir	þá	ábyrgð	

að	 undirbúa	 nemendur	 á	 þennan	 hátt	 fyrir	 lífið	 þannig	 að	 þeir	 geti	 meðal	 annars	 borið	

ábyrgð	 á	 sjálfum	 sér,	 rökstutt	 mál	 sitt	 og	 virt	 skoðanir	 annarra	 að	 lokinni	 skólagöngu	

(Mennta-	og	menningarmálaráðuneytið,	2011,	bls.	12–13).	

Til	 eru	 margar	 góðar	 kennsluaðferðir	 til	 að	 ná	 þeim	 markmiðum	 sem	 aðalnámskrá	

leggur	 til	 og	 er	 leikræn	 tjáning	 talin	 ein	 þeirra.	 Við	 erum	 sammála	 því	 sem	 Ingvar	

Sigurgeirsson	(2013)	fjallar	um	í	bók	sinni,	en	hann	leggur	áherslu	á	gildi	leikrænnar	tjáningar	

sem	 kennsluaðferðar	 og	 gengur	 svo	 langt	 að	 segja	 hana	 eina	 af	 vannýttustu	

kennsluaðferðum	sem	við	höfum	(bls.	129).	

	 Það	kom	okkur	á	óvart	að	það	var	ekki	fyrr	en	árið	1974	að	viðhorf	gagnvart	mismunandi	

þörfum	einstaklinga	skilaði	sér	 inn	í	aðalnámskrá	grunnskólanna;	að	svo	stutt	sé	síðan	skóli	

fyrir	alla,	óháð	námsgetu,	hafi	verið	settur	í	lög	fyrir	grunnskóla	(Guðni	Olgeirsson,	2013,	án	

bls.	tals).	Hugmyndafræði	skóla	án	aðgreiningar	birtist	fyrst	í	aðalnámskrá	árið	1999,	fjórum	

árum	eftir	að	 stefnan	 sjálf	 sem	 fyrst	birtist	 í	 Salamanca-	yfirlýsingunni	kom	 fram	 í	 íslenskri	

þýðingu	(Guðni	Olgeirsson,	2013,	án	bls.	tals).	Segja	má	að	síðan	þá	hafi	hugmyndin	þróast	

hægt	en	örugglega	 í	átt	að	 jafnrétti	 til	menntunar.	Við	 fögnum	fjölbreytileikanum	og	erum	

fylgjandi	menntastefnu	núgildandi	aðalnámskrár	um	jafnrétti	til	náms	og	því	að	skólar	eigi	að	

útrýma	aðgreiningu	og	mismun	í	starfi	sínu.	Það	er	von	okkar	að	þróunin	haldi	áfram	til	betri	
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vegar	 og	 að	 brátt	 muni	 skólar	 landsins	 einkennast	 af	 fordómalausu	 og	 uppbyggjandi	

skólaumhverfi	fyrir	nemendur	og	starfsfólk	skóla.		

	 Í	 grunnskólalögum	 (lög	 um	 grunnskóla)	 er	 lögð	 áhersla	 á	 að	 réttur	 barna	 til	 náms	 sé	

virtur	en	áherslu	á	þennan	rétt	er	einnig	að	finna	í	grunnþættinum	lýðræði	og	mannréttindi	í	

aðalnámskrá,	 sem	 og	 í	 mannréttindalögum	 (nr.13/2008).	 Eins	 og	 fjallað	 er	 um	 að	 ofan	

styðjum	við	 jafnrétti	 til	náms	óháð	námsgetu	og	 teljum	að	 lagasetning	á	borð	við	þessa	sé	

grundvöllur	þess	að	mannréttindi	 séu	virt.	Nemendur	eru	 fjölbreyttur	hópur	sem	taka	þarf	

mið	af	hverju	sinni	og	er	það	á	ábyrgð	kennarans	að	koma	til	móts	við	þá.	Rúnar	Sigþórsson	

(2004)	nefnir	að	raunhæfar	væntingar	kennarans	og	jákvætt	viðhorf	 í	garð	nemenda,	hvort	

sem	um	er	að	ræða	nemendur	með	sérþarfir	eða	þá	getumeiri,	þurfi	að	vera	í	fyrirrúmi.	Segir	

hann	að	nemandinn	sé	lykillinn	að	árangri	þegar	kemur	að	breytingum	í	skólamálum	(bls.	2).	

	 Að	 okkar	 mati	 er	 leikræn	 tjáning	 sem	 kennsluaðferð	 ein	 af	 áhrifaríkustu	

kennsluaðferðum	sem	hægt	er	að	nota	sem	kveikju	þegar	fjölbreyttur	nemendahópur	kemur	

saman.	 Sumir	 dagar	 í	 kennslustofunni	 eru	 erfiðari	 en	 aðrir	 þegar	 kemur	 að	 því	 að	 halda	

nemendum	 við	 efnið	 og	 teljum	 við	 að	 leikræn	 tjáning	 sem	 kennsluaðferð	 sé	 eitt	 af	

leynivopnum	 kennarans	 þegar	 kemur	 að	 hvatningu	 og	 kveikju	 til	 náms.	 Til	 eru	 fjölmargar	

aðferðir	 innan	 leikrænnar	 tjáningar	 sem	 geta	 komið	 sér	 vel	 þegar	 hegðunarvandamál	 og	

námsörðugleikar	eru	til	staðar	 í	skólastofunni.	SNÍGL	rannsókn	Ásu	Helgu	Ragnarsdóttur	og	

Rannveigar	 Bjarkar	 Þorkelsdóttur	 (2010)	 styður	 fullyrðingar	 okkar	 um	 ágæti	

kennsluaðferðarinnar	 því	 í	 niðurstöðum	 hennar	 kom	 fram	 að	 leikræn	 tjáning	 sem	

kennsluaðferð	kæmi	til	móts	við	fjölbreyttan	nemendahóp.	Einnig	leiddu	niðurstöður	í	ljós	að	

drengir	nutu	sín	mun	betur	í	aðstæðum	þar	sem	leikrænni	tjáningu	var	beitt	en	þegar	aðrar	

kennsluaðferðir	voru	nýttar	(bls.	11).	

7.5	Hvernig	tengist	leikræn	tjáning	sem	kennsluaðferð	einstaklingsmiðuðu	námi?	

Eins	og	áður	hefur	komið	fram	er	það	ályktun	okkar	að	leikræn	tjáning	falli	algjörlega	undir	

hugmyndafræðina	 á	 bak	 við	 einstaklingsmiðað	 nám	 og	 byggjum	 við	 það	 meðal	 annars	 á	

niðurstöðum	 SNÍGL	 rannsóknarinnar.	 Þar	 kom	 glöggt	 í	 ljós	 að	 nemendur	 sem	 áttu	 við	

hegðunarvanda	 að	 stríða,	 áttu	 mun	 auðveldara	 með	 að	 sinna	 námsefninu	 þegar	 leikræn	

tjáning	sem	kennsluaðferð	var	notuð.	Sama	gilti	um	þá	nemendur	sem	höfðu	 íslensku	sem	

annað	tungumál	(Ása	Helga	Ragnarsdóttir	og	Rannveig	Björk	Þorkelsdóttir,	2010,	bls.	6–11).	

Okkur	 óraði	 ekki	 fyrir	 þeim	 niðurstöðum	 sem	 fjölluðu	 sérstaklega	 um	 drengi	 og	 þeirra	



	

	 32	

velgengni	 í	rannsókninni,	en	þar	kom	fram	að	drengir	nutu	sín	mun	betur	 í	tímum	þar	sem	

leikræn	 tjáning	 og	 leiklist	 voru	 notaðar.	 Þeir	 tóku	 oftar	 frumkvæði	 og	 ábyrgðarhlutverk	 í	

tímunum	heldur	en	stúlkur	og	tóku	hlutverki	sínu	alvarlega.	Niðurstöður	SNÍGL	náðu	einnig	

til	námserfiðleika	barna	en	samkvæmt	þeim	bæta	nemendur	námsárangur	sinn	þegar	öðrum	

kennsluaðferðum	 er	 skipt	 út	 fyrir	 leikræna	 tjáningu.	 Í	 niðurstöðunum	 var	 tekið	 dæmi	 um	

stúlku	sem	átti	erfitt	með	að	lesa	sögu	þangað	til	kennari	hennar	tók	upp	á	því	að	nota	leik	

og	 kyrrmyndir	 til	 að	 endursegja	 henni	 söguna.	 Þá	 tók	 stúlkan	 miklum	 framförum	 og	 gat	

endursagt	 atburðarásina.	 Þarna	 eru	 dæmi	 um	 ávinning	 leikrænnar	 tjáningar	 sem	

kennsluaðferðar	og	hvernig	hægt	er	að	nota	hana	á	fjölbreytta	vegu	(Ása	Helga	Ragnarsdóttir	

og	Rannveig	Björk	Þorkelsdóttir,	2010,	bls.	8).	

7.6	Kostir	og	gallar	leikrænnar	tjáningar	sem	kennsluaðferðar	og	munur	á	milli	kynja	

Kristín	Á.	Ólafsdóttir	 (2007)	 fjallar	um	ávinning	 leikrænnar	 tjáningar	 sem	kennsluaðferðar	 í	

rannsókn	sinni	á	þróun	 leikrænnar	tjáningar	 í	 íslenskum	grunnskólum.	Niðurstöðurnar	sýna	

að	kostir	leikrænnar	tjáningar	sem	kennsluaðferðar	eru	margir	og	nýtast	á	fjölbreyttan	hátt	í	

kennslu.	 Gallarnir	 eru	 hins	 vegar	 viðhorf,	 þekkingar-	 og	 kynningarleysi	 gagnvart	

kennsluaðferðinni	(bls.	88,	113	og	122).	Þarna	fer	Kristín	með	rétt	mál	að	okkar	áliti.	Finnst	

okkur	 leikrænn	 tjáning	 sem	 kennsluaðferð	 hafa	 yfirburði	 fram	 yfir	 aðrar	 kennsluaðferðir	

þegar	er	um	að	ræða	áherslu	á	hið	mannlega.	Auk	þess	nýtist	hún	með	hvaða	námsefni	sem	

er	og	getur	því	verið	einstaklingsmiðuð	og	kynjaskipt	ef	þess	þarf,	en	með	kynjaskiptingu	er	

átt	 við	 að	 hún	mætir	 þörfum	 beggja	 kynja	 á	 jafnréttisgrundvelli	með	mismunandi	 nálgun.	

Drengir	 hafa	 oftar	 átt	 undir	 högg	 að	 sækja	 þegar	 kemur	 að	 hreyfiþörf	 þeirra	 og	 hegðun	 í	

skólum	og	þolinmæði	og	skilningur	kennara	og	annarra	starfsmanna	gagnvart	þeim	er	oftar	

minni	en	gagnvart	stúlkum.	Miðað	við	niðurstöður	Kristínar	(2005)	virðist	leikræn	tjáning	fela	

í	sér	fleiri	kosti	fyrir	drengi	en	stúlkur,	en	þó	njóta	þær	einnig	góðs	af	henni.	Munurinn	á	milli	

kynjanna	er	sá	að	stúlkur	eiga	erfiðara	með	að	sleppa	af	sér	takinu	og	eiga	það	til	að	gleyma	

sér	 í	 blaðri	 frekar	en	að	 taka	þátt,	meðan	drengirnir	eru	 samviskusamir	og	duglegir	 við	að	

framkvæma	(án	bls.	tals).	Þegar	öllu	er	á	botninn	hvolft	er	það	hlutverk	og	ábyrgð	kennarans	

að	ná	fram	þátttöku	beggja	kynja	og	að	nemendum	sé	gefinn	kostur	á	að	venjast	aðferðum	

leikrænnar	tjáningar.	Þannig	minnka	líkurnar	á	að	munurinn	verði	jafn	mikill	á	milli	kynja	og	

niðurstöður	Kristínar	gefa	til	kynna.		
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8. Lokaorð	
Það	ætti	 að	 vera	öllum	 ljóst	 sem	 lesa	þessa	 ritgerð	hvað	 val	 á	 kennsluaðferðum	 í	 námi	er	

mikilvægt	þegar	kemur	að	undirbúningi	kennslu.	Nemendur	læra	á	misjafnan	hátt	og	því	er	

nauðsynlegt	fyrir	kennara	að	vera	með	fjölbreyttar	kennsluaðferðir	í	farteskinu.	Kennarinn	er	

ekki	einn	um	að	hafa	 skyldum	að	gegna	þegar	kemur	að	kennsluaðferðum	því	 stjórnendur	

grunnskólanna	í	landinu	bera	ekki	síður	ábyrgð	þegar	kemur	að	kennsluháttum	innan	skólans	

og	 gerð	 skólanámskrár.	 Í	 núgildandi	 aðalnámskrá	 er	 getið	 um	 leikræna	 tjáningu	 sem	

áhrifamikla	kennsluaðferð	sem	nýtist	í	mörgum	námsgreinum.	

Sagan	hefur	sýnt	okkur	að	þörfin	fyrir	bætt	viðhorf	og	jákvæðni	í	garð	nýrra	kennsluaðferða	

er	brýn	þar	sem	skólakerfið	er	í	sífelldri	þróun	til	betri	vegar.	Með	því	að	rýna	í	söguna	sjáum	

við	 hvað	 áhugi	 fyrir	 nýjungum,	 viðhorf	 skólastjórnenda	 og	 kennara	 gagnvart	 öðruvísi	

kennsluaðferðum	 var	 mikilvægur	 grunnur	 þess	 að	 nýtt	 blóð	 kom	 inn	 í	 gamlar	 og	 úreltar	

kennsluaðferðir.	

Ákvörðun	 okkar	 um	 efni	 ritgerðarinnar	 var	 tekin	 með	 það	 að	 markmiði	 að	 kynnast	

leikrænni	tjáningu	sem	kennsluaðferð	og	komast	að	því	hvers	vegna	hún	er	ekki	nýtt	betur	í	

grunnskólum	 landsins.	 Einnig	 vildum	 við	 dýpka	 fræðilega	 þekkingu	 okkar	 á	 leikrænni	

tjáningu,	sem	og	á	hugmyndum	og	námskenningum	fræðimanna	sem	beindu	sjónum	sínum	

að	mikilvægi	leiksins	og	áttu	allir	þátt	í	þróun	leikrænnar	tjáningar.	Áhuga	okkar	á	leikrænni	

tjáningu	 sem	 kennsluaðferð	 hefur	 vaxið	 ásmegin	 eftir	 gerð	 þessarar	 ritgerðar.	 Kostir	

leikrænnar	 tjáningar	 sem	 kennsluaðferðar	 eru	 að	 okkar	 mati	 of	 margir	 til	 þess	 að	 sleppa	

henni	í	kennslu.	Munum	við	hafa	það	að	markmiði	að	gera	okkar	besta	sem	kennarar	til	að	

koma	 henni	 á	 framfæri	 úti	 á	 starfsvettvangi,	 eftir	 útskrift	 frá	 Kennaradeild	 Háskólans	 á	

Akureyri.	
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