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Ágrip (útdráttur) 

 

Markmið þessa lokaverkefnis er að skoða hvers vegna þjóðsögur, ævintýri og kennsluaðferðir leiklistar 

eiga vel saman í íslenskukennslu yngsta stigs grunnskóla. Ég útbjó þrjú kennsluverkefni og kennsluvef 

sem heitir Lifandi sögur. Kennsluverkefnin eru hugsuð til að vinna með þjóðsögur og ævintýri í 

íslenskukennslu yngsta stigs grunnskóla. Mér fannst vanta heildstæð verkefni með kennsluaðferðum 

leiklistar sem hægt væri að nota þegar unnið er með þjóðsögur og ævintýri í íslenskukennslu og því 

urðu Lifandi sögur til. Svo að nýjar kennsluaðferðir nái fótfestu þurfa kennarar að geta kynnt sér vel 

innihald þeirra og framkvæmd. Kennsluverkefnin Lifandi sögur eru einföld og með góðum útskýringum 

á markmiðum verkefnanna, þeim kennsluaðferðum leiklistar sem notaðar eru auk tenginga við 

hæfniviðmið Aðalnámskrár í íslensku við lok 4. bekkjar. Kennsluferlin eru hugsuð þannig að almennur 

grunnskólakennari geti nýtt þau strax í kennslu, ekki er nauðsynlegt að búa að leiklistarreynslu. 

 Þetta lokaverkefni inniheldur, ásamt námsefninu og kennsluvefnum, fræðilega greinargerð sem 

skiptist í 6 meginkafla. Umfjöllunarefni kaflanna er íslenskukennsla, þjóðsögur og ævintýri, helstu 

áhrifavaldar í leiklist í kennslu, hugmyndir þeirra og kenningar, íslenskar rannsóknir um þróun, stöðu 

og kennsluaðferðir leiklistar, hvað felst í að læra í gegnum leiklist, hvernig tengjast þjóðsögur og leiklist 

og námsefnið Lifandi sögur.  

Leitast er við að svara spurningunum hvers vegna kennsluaðferðir leiklistar, íslenskukennsla, þjóðsögur 

og ævintýri eiga vel saman og hvernig best sé að nota kennsluaðferðir leiklistar þegar unnið er með 

þjóðsögur og ævintýri á yngsta stigi grunnskóla.  
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Abstract 

The main purpose of this thesis is to show why teaching drama and teaching about Icelandic tales are 

effective. The author created three comprehensive educational projects that use drama teaching when 

teaching about Icelandic tales in the first four primary school years.  

If new teaching methods are to become common to teachers they have to be able to study the content 

and application of those methods. In the projects available on the website there are detailed 

instructions and information about how to apply those methods. 

This thesis offers furthermore an explanation of why Icelandic tales and using the teaching methods 

of drama go well together. It also contains an introduction to some of what has been written and 

studied about the subject and an introduction of some of the pioneers associated with drama in 

teaching and their theories. 
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Formáli 

Markmiðið með þessu lokaverkefni er að vekja áhuga grunnskólakennara á að nota kennsluaðferðir 

leiklistar í grunnskólakennslu, sérstaklega í íslenskukennslu á yngsta stigi. Einnig vildi ég útbúa 

heildstæð kennsluverkefni sem hægt er að nýta í íslenskukennslu þegar unnið er með þjóðsögur og 

ævintýri og kennsluefnisvef þar sem kennarar geta fundið fjölbreytt verkefni til að nýta í 

íslenskukennslu yngsta stigs.  Greinargerð þessi ásamt frumsömdu námsefni og kennsluvef er 

lokaverkefni mitt til M.Ed. gráðu í Faggreinakennslu í grunnskóla við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands. Námsefnið er á rafrænu formi á vefsíðunni http://lifandisogur.wix.com/lifandisogur 

Kveikjan að þessu lokaverkefni er sú að fyrir rúmum fjórum árum síðan sat ég fyrirlestur hjá Rannveigu 

Björk Þorkelsdóttur um kennsluaðferðir leiklistar. Ég varð strax mjög spennt fyrir hugtakinu leiklist í 

kennslu og kennsluaðferðunum. Ég er búin að kenna 3. og 4. bekkjar nemendum í rúm 5 ár og í minni 

vinnu með kennsluaðferðir leiklistar í íslenskukennslunni hef ég komist að því að aðferðirnar henta 

öllum nemendum. Með aðferðum leiklistar fá nemendur að upplifa og skila þekkingu á fjölbreyttan 

hátt og allir fá að leggja til málanna, á meðan sumir stæðu höllum fæti ef þekkingu ætti aðeins að skila 

t.d. skriflega. Það sem ég hef lært og prófað á þessum tíma nýttist við námsefnisgerðina og vefinn 

Lifandi sögur. 

Leiðbeinandi við ritgerðina var Rannveig Björk Þorkelsdóttir og fær hún hjartans þakkir fyrir 

ómetanlega handleiðslu og aðstoð við verkefnið ásamt kærum þökkum fyrir að kveikja áhuga minn 

upphaflega á kennsluaðferðum leiklistar.  

Sérfræðingur verkefnisins, Ásgrímur Angantýsson, fær einnig góðar þakkir fyrir greinargóðar og 

hjálplegar athugasemdir. 

Margir fleiri hafa lagt mér lið í þessari vinnu og eiga þakkir skilið fyrir vikið. Ég vil þakka skólastjórnanda 

og samstarfsmönnum mínum í Kirkjubæjarskóla á Síðu liðlegheit og hlýhug á meðan á verkefnavinnu 

stóð og sérstaklega vil ég þakka foreldrum og umsjónarnemendum mínum í 3. og 4. bekk sem leyfðu 

mér að nota sig sem hálfgerð tilraunadýr í vinnuþróun minni með kennsluaðferðir leiklistar.  Að lokum 

vil ég þakka eiginmanni mínum, Unnari Steini Jónssyni, og dætrum okkar fjórum, þeim Jenný Klöru, 

Elísabetu, Ísabellu Karítas og Amelíu Írisi fyrir ást og umhyggju og systur minni, Írisi Rut Agnarsdóttur, 

þakka ég yfirlestur og góð ráð.  
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1 Inngangur 

 

„ Beitið ekki þvingun, látið nám ungra barna vera skemmtilegt,   

þá er auðveldara að sjá hvert krókurinn beygist“ (Plató, 1952:399). 

 

Í Listgreinahluta Aðalnámskrár kemur fram: 

 „Allir hafa hæfileika til að skapa. Í list- og verkgreinum fá nemendur aðstæður og margvísleg 

tækifæri til að þroska þann hæfileika, dýpka hann og tileinka sér leiðir til að koma sköpun sinni í verk. 

Í skapandi starfi fá nemendur tækifæri til að virkja og efla ímyndunarafl sitt, þjálfast í að taka ákvarðanir 

þar sem þeir vega og meta mismunandi valkosti og sjá afleiðingar af vali sínu. Nemendur þroskast í 

samvinnu við aðra, efla sjálfstæði sitt og sjálfsþekkingu og finna hæfileikum sínum farveg“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013:140).  

Leiklist er þverfagleg grein og hentar vel til að auka fjölbreytni í kennsluaðferðum og einnig til að 

samþætta uppeldis- og menntamarkmið grunnskólans. Í leiklist er ennfremur unnið markvisst að því 

að efla ábyrgðarkennd, frumkvæði, sjálfstæði og umburðarlyndi nemenda og þeim gefin tækifæri til að 

afla sér þekkingar sem ýtir undir frumlega hugsun og sjálfstæð vinnubrögð (Anna Jeppesen, Ása Helga 

Ragnarsdóttir, 2004:6). Með því að nýta kennsluaðferðir leiklistar í íslenskukennslu grunnskóla gefa 

kennarar nemendum sínum aukið frelsi til þess að upplifa og skapa ásamt því að hin ýmsa hæfni eins 

og kurteisi, góð samskipti, þolinmæði, virðing fyrir skoðunum og tilfinningum annarra og sjálfsvitund 

þroskast og eflist.  

Meginmarkmið þessa verkefnis er að svara spurningunum eiga þjóðsögur, ævintýri og kennsluaðferðir 

leiklistar samleið og hvernig er best að nýta kennsluaðferðir leiklistar þegar unnið er með þjóðsögur og 

ævintýri í íslenskukennslu yngsta stigs grunnskóla? Leitast verður við að svara þessum spurningum. 

 Greinargerðinni er skipt upp í 6 meginkafla. Á eftir inngangi kemur kafli um íslenskukennslu, þjóðsögur 

og ævintýri. Svo er fjallað um helstu áhrifavalda leiklistar í kennslu, kenningar þeirra og hugmyndir.  Þar 

á eftir er kafli um helstu niðurstöður þess sem rannsakað hefur verið á Íslandi um þróun og stöðu 

leiklistar í skólum og kennsluaðferðir leiklistar. Eftir það kemur kafli um það hvað felist í að læra í 

gegnum leiklist. Svo verður fjallað um hvernig þjóðsögur og leiklist tengjast og fjallað um kennsluefnið 

og kennsluvefinn Lifandi sögur. Í lokin kemur samantekt og heimildaskrá. 
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2. Íslenskukennsla, þjóðsögur og ævintýri 

Þessum kafla er skipt í tvo undirkafla, í þeim fyrri verður fjallað um hlutverk íslenskukennslu, íslenska 

málstefnu, kennsluaðferðir leiklistar í íslenskukennslu og fjögur sjónarhorn Bruner (1996) um það 

hvernig nám fari fram hjá börnum. Í þeim seinni verður fjallað um þjóðsögur, ævintýri og gildi þeirra í 

þroska barna skv. kenningum Bettelheim (1979). 

 

2.1  Íslenskukennsla og kennsluaðferðir leiklistar 

Megintilgangi íslenskukennslu í grunnskóla má skipta í fjóra þætti; talað mál, hlustun og áhorf, lestur 

og bókmenntir, ritun og málfræði. Þessa hæfnisþætti þarf að þjálfa markvisst með nemendum í 

gegnum alla skólagönguna.  „Í íslenskukennslu á yngsta stigi er hægt að þjálfa nemendur í einföldum 

frásögnum og endursögnum, þátttöku í samræðum og hlutverkaleikjum. Síðar bætist við kennsla um 

einkenni talmáls og frekari þjálfun í leikrænni tjáningu og rökræðum“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013: 

98). Með kennsluaðferðum leiklistar er hægt að þjálfa nemendur í að segja skipulega frá og gera grein 

fyrir þekkingu sinni og skoðunum. Í Aðalnámskrá er einnig fjallað um hlutverk íslenskukennslunnar: 

 „Hlutverk íslenskukennslu í grunnskólum er víðtækt og margbrotið. Mál og bókmenntir eru 

menningararfur þjóðarinnar sem ber að rækta, virða og njóta. Íslenskukennsla hefur einnig það 

hlutverk að efla tjáningu og sköpun í rituðu máli, kenna nemendum að nota móðurmálið sitt og kynnast 

fjölbreytileika þess auk þess að auka smám saman við menningartengdan orðaforða sinn“  

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013:97). Nemendum á að gefa tækifæri til að dafna og þroskast í 

skólastarfinu og finna hæfni sinni, áhuga og færni farveg. Þessum markmiðum geta kennarar náð með 

fjölbreytni bæði í kennsluaðferðum og námsmati. Íslenskukennarar þurfa að nota í kennslunni 

fjölbreyttar kennsluaðferðir sem vinna markvisst að því að auka hæfni og færni nemenda í 

móðurmálinu. Í Aðalnámskrá kemur fram að:  

 „traust kunnátta í móðurmáli er meginundirstaða staðgóðrar menntunar. Jafnframt er lestur 

öflugt tæki nemenda til að afla sér þekkingar og tjáning í ræðu og riti ein af nauðsynlegum forsendum 

þátttöku í samfélaginu“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, 2013:97). Í hugtakinu læsi felst einkum 

tvennt; lestur og ritun. Í traustu læsi felst m.a. sú hæfni að geta ráðið í letur, skilið og túlkað það sem 

texti hefur að geyma, lært af því og geta miðlað þekkingu sinni til viðmælanda eða lesanda  

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, 2013: 98). Með kennsluaðferðum leiklistar lesa nemendur ólíka texta 

og fá að túlka í gegnum leiklist hvað textinn þýðir og fá að leika og tjá sinn skilning á efninu fyrir aðra. 

Bókmenntir eru stór hluti af íslenskukennslu enda er íslenskur menningararfur að verulegu leyti 

bundinn bókum. Þess vegna kynnast nemendur honum best með lestri ýmiss konar bókmennta og þar 

henta þjóðsögur og ævintýri vel. Í bókmenntum finna ungir lesendur fyrirmyndir og geta sett sig í spor 

persóna. Þannig getur bókmenntakennsla í skólum stuðlað að sterkari sjálfsmynd nemenda og kennt 
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þeim umburðarlyndi í garð ólíkra menningarsamfélaga og minnihlutahópa (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2011, 2013: 99).  „Skilningur og nám á sér stað þegar nemandinn setur sig í hlutverk, kannar og skoðar 

mikilvæga þætti í mannlegum samskiptum og tekur sjálfstæðar ákvarðanir í ferlinu. Nemandinn byggir 

á eigin reynslu en eykur við þekkingu og reynslu á meðan hann tekst á við viðfangsefnið. Oft koma upp 

vandamál og þá þurfa nemendur að finna lausnir og takast á við vandann“ (Ása Helga Ragnarsdóttir, 

Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2012:3). Menntamálaráðuneytið gaf árið 2008 út málstefnu sem nefnist 

Íslenska til alls – íslensk málstefna. Þar eru áherslur skýrar þegar kemur að íslenskukennslu, málrækt 

og málvernd. Í málstefnunni kemur m.a. fram um íslenskukennslu og bókmenntir: 

  „Af sjálfu sér leiðir að bókmenntir hljóta að vera sú listgrein sem tengdust er tungunni. Þótt 

umfjöllunarefni og efnistök bókmennta og skáldskapar séu af ýmsu tagi eru orðin og tungumálið í senn 

efniviður þeirra og verkfæri. Því hefur verið haldið fram að bókmenntir séu almennt forsenda þess að 

fámennar þjóðtungur geti lifað af. Oft hafa þannig verið færð rök fyrir því að bókmenntahefð Íslendinga 

og þau sígildu verk, sem urðu til í öndverðu, hafi auk landfræðilegrar einangrunar átt einna ríkastan 

þátt í að varðveita tunguna á tímum erlendra yfirráða. Íslenskar bókmenntir hafa því alltaf verið og 

hljóta áfram að verða einn af hyrningarsteinum íslenskrar tungu. Af þessu leiðir að öll iðkun bókmennta 

og skáldskapar, umhugsun um hann og umfjöllun eru í eðli sínu málræktarstarf. Sköpunarkraftur og 

fjölbreytni tungunnar birtist þar með skýrum hætti. Hvergi sést betur hvað hún er skemmtileg“ 

(Menntamálaráðuneytið, 2008: 66). Til að íslenskukennsla verði markviss og nemendamiðuð þarf að 

nýta til hennar fjölbreyttar kennsluaðferðir og fjölbreytt námsmat. Kennsluaðferðir leiklistar eru góð 

viðbót við hefðbundnari kennsluaðferðir í íslensku á yngsta stigi og eiga vel heima með t.d. 

Byrjendalæsi og ritunarkennslu. Ekki eru allir kennarar sammála um hvaða kennsluaðferðir henti best 

íslenskukennslu og kennarar skipast oft í andstæðar fylkingar þegar kemur að umræðum með eða á 

móti hinni og þessari kennsluaðferðinni. Um þetta fjallar Hafþór Guðjónsson (2005) í grein sinni 

(Einstaklingsmiðað) NÁM en þar talar hann ennfremur um mikilvægi þess að kenna til skilnings. Hann 

telur að kennarar þurfi að huga að kennsluháttum sínum, hvernig þeir haldi að nám fari fram hjá 

nemendum og hvernig þeir nálgist kennsluna. Hann nefnir ennfremur í grein sinni að kennarar geti 

mátað viðhorf sín til íslenskukennslu við fjögur sjónarhorn Jerome Bruner ( 1996) um það hvernig nám 

fari fram hjá börnum. Í fyrsta lagi talar Bruner um barnið sem hermi en þá lærir það utan að með 

sýnikennslu kennarans.  Í öðru lagi er barnið sem þekkingarþegi. Í þeim tilfellum kennir kennarinn og 

barnið tekur niður glósur, nemandinn er einungis viðtakandi en ekki eiginlegur þátttakandi í náminu. Í 

þriðja lagi er barnið sem hugsuður, sinn eigin þekkingarsmiður. Barnið er í sífellu að bæta við sig, 

yfirfæra og ná bæði fram dýpri skilningi og þekkingu. Í fjórða lagi er barnið sem arftaka hugmynda. Að 

mati Bruners skiptir aðalmáli að barnið skilji og geri greinarmun á því sem það veit og þeirri þekkingu 

sem áður var til staðar (Bruner, 1996:53- 61). 
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Í íslenskuhluta Aðalnámskrár segir að : 

  „...þarf að kenna nemendum að tjá sig fyrir framan aðra, hvernig þeir eiga að bera sig að, 

hvernig beita á röddinni og hversu miklu máli líkamsstaða skiptir sem og hraði þess sem talar eða les. 

Ásamt því að efla framsögn og umræður hjá nemendum þurfa kennarar einnig að þjálfa þá í ritun, örva 

þá til skapandi skrifa og fá þá til að glíma við textann frá eigin brjósti...“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2007:9- 10). Þessum hæfniviðmiðum er hægt að ná með kennsluaðferðum leiklistar og sköpun. 

Sköpunargáfa er ekki meðfæddur eiginleiki sem sumir nemendur búa yfir en aðrir ekki. Sköpunargáfa 

er hluti af vitsmunum mannsins en getur þó tekið á sig mismunandi myndir og birst okkur á mismunandi 

hátt í ólíkum hæfileikum hvers og eins. Sköpun er möguleg í öllum athöfnum sem manneskjan 

framkvæmir og hún helst í hendur við ímyndunaraflið sem er eitt af sérkennum mannsins (Robinson, 

2011:139). Kennsluaðferðir leiklistar henta einkar vel í íslenskukennslu þar sem þær taka til margra 

þátta í tjáningu og túlkun, lestri, skrift og sköpun. Með kennsluaðferðum leiklistar fá nemendur 

tækifæri til að þjálfast í að tjá sig fyrir framan aðra þegar þeir leika hlutverk ásamt því að læra um 

raddbeitingu og líkamsbeitingu. 

 

2. 2 Þjóðsögur og ævintýri 

Í tímaritinu Helgafelli árið 1942 skilgreinir Símon Jóhannes Ágústsson prófessor hugtakið þjóðsaga 

þannig að þjóðsaga sé: „frásögn af atburðum sem ganga munnmælum mann frá manni. 

Milligönguaðilar geta verið óteljandi og yfirleitt er ekkert vitað frá hverjum sagan kemur upprunalega. 

Oft má telja að sannsögulegur atburður hafi verið kveikja sögunnar þó að inntak hennar breytist manna 

á milli. Oft hefur hún verið einfölduð, meginatriði standa eftir og hún er oft ýktari og dramatískari en í 

upphafi“ (Jón Hnefill Aðalsteinsson, 1989:232). Þjóðsögur eiga það til að aðlagast umhverfi og ríkjandi 

viðhorfum og fylgja oft tíðaranda. Þegar mikið var um myrkur og kulda voru t.d. draugasögur algengar 

en með bjartari tíð urðu til fleiri álfasögur og falleg ævintýri (Jón Hnefill Aðalsteinsson, 1989:234). Það 

að þjóðsögur séu nákvæmlega þetta, gamlar munnmælasögur sem enginn í raun veit hvort séu sannar 

eða ekki eða hvaðan þær koma upprunalega, sveipar þær dulúð sem heillar unga lesendur. Það er ein 

af mörgum ástæðum sem þjóðsögur og ævintýri eru svo gott efni til að nota á fjölbreyttan hátt í 

íslenskukennslu grunnskóla. Inntak þjóðsagna og ævintýra nær vel til ungra nemenda, yfirleitt er fjallað 

um fáar persónur í hverri sögu að ræða og söguþráðurinn er oft á tíðum ekki flókinn. Sögurnar eru 

yfirleitt stuttar, gerast oftast í réttri tímaröð, endurtekningar og andstæður eru áberandi og sögurnar 

innihalda oft vísur og kvæði sem ungir nemendur eiga yfirleitt gott með að læra. Einnig eru ákveðin 

einkenni sem hjálpa ungum nemendum að muna betur söguna eins og t.d. talan þrír sem er áberandi 

í t.d. persónum og öðrum atriðum, sbr. Gísli, Eiríkur og Helgi, þrjár kóngsdætur, þrjár ágiskanir í Gilitrutt 

o.s.frv. 
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Margt hefur verið skrifað um gildi þjóðsagna og ævintýra fyrir þroska barna. Bruno Bettelheim (1979)  

segir foreldra það mikilvægasta í lífi barnsins en þar á eftir komi menningarlegur arfur, sé honum 

miðlað til barnsins á réttan hátt. Færri miðlar henta betur til þess en bókmenntir sem innihalda 

þjóðsögur og ævintýri. Bettelheim telur mikilvægt að barnið kynnist bókmenntum sem sýni allar hliðar 

mannlífsins, líka þær neikvæðu (Bettelheim, 1979: 6-19). Með því að nemendur fá að kynnast 

þjóðsögum og ævintýrum með kennsluaðferðum leiklistar fá þeir innsýn inn í mannlegt litróf tilfinninga 

í gegnum hlutverkaleik. Í bókinni Leikið með listina kemur fram að í gegnum hlutverkaleikinn læra 

nemendur einnig að takast á við ímyndaðar aðstæður og þjálfast í skipulagðri og markvissri samvinnu, 

þjálfast í notkun talaðs máls. Þegar börn taka þátt í leiklist leitast þau við að skilja og viðurkenna 

samhengi milli menningar og gilda. Þeir læra að leita að dulinnu meiningu og uppgötva mismunandi 

þætti lífsins (Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2012:6). Ungum nemendum finnst líka áhugavert að læra 

að ekki er alltaf víst að sagan sé sönn en gaman er að velta því fyrir sér hvort svo sé eða ekki. Þessi og 

fleiri einkenni þjóðsagna gera það að verkum að þær henta vel til yngri barna kennslu. Þjóðsögur og 

ævintýri henta vel til að kynna nemendum menningararfinn sem er bókmenntirnar, þjóðsögurnar og 

tungumálið. Með því að nemendur fá að leika sögurnar í stað þess að lesa aðeins um þær og setja sig í 

spor persóna, fá að leika tröll eða álfa, þá lifna sögurnar við fyrir þeim, þau bæta við menningartengdan 

orðaforða sinn og þjálfast auk þess í samskiptum.  Bæði eru íslenskar þjóðsögur að finna í 

íslenskunámsefni grunnskóla en einnig eru til fjölmargar bækur tileinkaðar sérstaklega þjóðsögum og 

ævintýrum fyrir ung börn. Fáar þjóðir eiga líklega jafnstórt safn af þjóðsögum og Íslendingar og þessar 

þjóðsögur henta vel í kennslu því þær eru skemmtilegar og fróðlegar, sumar eru draugalegar og 

spennandi og aðrar eru fallegar eða jafnvel fyndnar. Þegar ungir nemendur lesa og heyra þjóðsögur fá 

þeir að kynnast gamalli bókmenntahefð sem ríkir sterk í Íslendingum. Þjóðsögur eru einnig vel til þess 

fallnar að auka málvitund og nemendur þjálfast í talmáli og auka fjölbreytni í orðaforða sínum. 

Nemendur læra þjóðsögur og læra að bera skynbragð á mikilvægi þess að menningararfur okkar 

Íslendinga, sem þjóðsögurnar eru, lifi áfram með þeim og komandi kynslóðum en falli ekki í gleymsku í 

okkar síbreytilega og sífellt tæknivæddara samfélagi, þar sem því gamla virðist því miður of oft vera 

hent út fyrir nýtt.   

Þessum kafla var skipt í tvo undirkafla, í þeim fyrri fjallaði ég um hlutverk íslenskukennslu, íslenska 

málstefnu, kennsluaðferðir leiklistar í íslenskukennslu, fjögur sjónarhorn Bruner (1996) um það hvernig 

nám fari fram hjá börnum og sköpun. Í þeim seinni var fjallað um þjóðsögur, ævintýri og gildi þeirra í 

þroska barna skv. kenningum Bettelheim (1979). Í næsta kafla er fjallað hugsmíðihyggjuna og nokkra 

áhrifavalda leiklistar í kennslu og skapandi kennsluhátta. 
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3 Áhrifavaldar í leiklist og skapandi kennsluháttum 

Samkvæmt hugmyndum félagslegrar hugsmíðihyggju (e. Social Constructivism), sem þróaðist upp úr 

1970, skipta tengsl milli nemenda miklu máli í námi þeirra. Nemandi öðlast eigin skilning í samskiptum 

við aðra. Þeir deila með sér skilningi á viðfangsefninu, tjá hugsun sína og prófa hugmyndir. Það er 

mikilvægt að taka tillit til þekkingar nemenda sem þeir búa yfir við upphaf námsins því hann tileinkar 

sér nýja þekkingu og túlkar hana í ljósi þeirrar þekkingar og reynslu sem hann býr þegar að (Þuríður 

Jóhannesdóttir, 2008).  

Helstu áhrifavaldar leiklistar og skapandi kennsluháttum sækja hugmyndir sínar og kenningar til 

hugsmíðihyggjunnar en rætur hennar má rekja til rannsókna Jean Piaget á vitsmunaþroska barna og 

hvernig hann þróast í ákveðnum skrefum. Dæmi um hugmyndir sem hafa verið sóttar til 

hugsmíðihyggjunnar eru t.d. að nemendur læri með því að byggja ofan á fyrri þekkingu og séu virkir í 

að skapa nýjan skilning. Frá unga aldri nota börn ímyndunarleikinn til að rannsaka, skipuleggja og skilja 

sig og umhverfi sitt. 

 

3.1 Caldwell Cook og John Dewey 

Caldwell Cook (1917) var breskur kennari sem hélt því fram í byrjun 20. aldar að skólakerfið hindraði 

„sanna menntun“. Hann kenndi nemendum sínum ensku í gegnum leiklist, í herbergi sem hann útbjó í 

skólanum eins og konunglegt leikhús. Þar lét hann nemendur sína leika þær dramatísku sögur og 

bókmenntir sem verið var að fjalla um. Í nokkra áratugi ræddu fræðimenn um gildi þessarar aðferðar 

hans en aðferðina kallaði hann The play way, sama heiti átti eftir að prýða bók hans sem út kom 1917.  

Í bókinni hélt hann því fram að þekking og nám byggist ekki á lestri og hlustun heldur á virkni og reynslu 

(Cook, 1917:75-76). Hugmyndir Cook eru í takt við kenningar John Dewey um að nám felist í virkni, 

þ.e.a.s. að barn læri með því að framkvæma (e. Learning by doing). Uppeldisfræðingurinn John Dewey 

(2000) hélt því fram að menntun væri í eðli sínu félagslegt ferli. Hann vildi meina að börn tileinkuðu sér 

nýja reynslu, þekkingu og færni við ákveðnar aðstæður og notuðu sem tæki til að skilja nýjar aðstæður 

og öðlast nýja þekkingu og færni. Hann taldi mikilvægt að byggt væri á reynslu nemandans og að hann 

réði við viðfangsefnin og einnig að þau vektu áhuga og löngun til að læra meira og koma fram með 

nýjar hugmyndir (Jóhanna Einarsdóttir, 2007:82-87). Dewey lagði áherslu á mikilvægi hlutverkaleiks 

fyrir nám ungra barna. Börn ættu ekki bara að sitja og hlusta heldur vera skapandi og virk (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2010: 67). 
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3.2 Lev Vygotsky og Peter Slade 

Rússneski sálfræðingurinn Lev Vygotsky (1978) taldi leikinn mikilvægan í þroska barna. Hann taldi að 

leikurinn skapaði svæði mögulegs þroska. Hann taldi að leikurinn sjálfur væri ekki þungamiðja heldur 

tilgangurinn með leiknum (Vygotsky, 1978). Vygotski var ekki sammála Piaget um að leikurinn yrði til 

vegna vitsmunalegra þátta heldur vildi hann meina að leikur barna yrði til út frá tilfinningalegum- og 

félagslegum þrýstingi. Hann leit á leikinn sem félagslegt ferli og hélt því fram að allt nám og þroski 

barna færi fram í félagslegum athöfnum (Olofsson, 1990: 183-184). Peter Slade er einn af 

brautryðjendum í þróun leiklistar í kennslu á Vesturlöndum og hann er sammála Vygotski um mikilvægi 

leiks í þroska barna. Kenningar sínar um leiklist í kennslu setur Slade fram í bókinni Child Drama. 

Kenningarnar vöktu strax mikla athygli en þar hélt hann því m.a. fram að leiklist þróaðist með 

meðfæddum leik barna og að með leiklist gætu bæði foreldrar og kennarar stuðlað að þroska 

þolinmæði, gleði, frelsis, skilnings og eftirtektar. Slade talar um fernskonar ávinning sem hlýst af leiklist 

með börnum: 

1. Persónulegur þroski: leiklist skapar einlægni, trúnað, hyggindi, skynsemi, sparsemi, manndóm, trú 

og hagsýni. 

2. Félagsþroski: leiklist skapar trúnaðartraust til fullorðinna, hlýðni án bælingar, samúð, góða siði og 

siðferðislega ábyrgð. 

3. Tilfinningaþroski: með leiklist fá ást, hatur, skrílslæti og ofbeldi útrás auk þess sem hamingja skapast 

við áreynslu og notkun hugmyndarflugs. 

4. Menntun/almenn þekking: leiklist getur náð að skapa þægilegar og nýjar leiðir inn í mismunandi 

námsgreinar, aukin hæfni næst í skrift og teikningu, tónlist verður elskuð og metin, dansþrá eykst, 

ræður verða betri, skilningur eykst og minni batnar.  

Að mati Slade er þáttur foreldra og og ekki síst kennara mikilvægur í þroskaferli barnanna og geta þessir 

aðilar haft góð og jákvæð áhrif á þroska barna í gegnum leikinn með ákveðnum leiklistaræfingum, 

tjáningu og spuna. 

 

3.3 Brian Way 

 Í íslenskum grunnskólum hefur ekki alltaf verið gerður greinarmunur á leiklist í kennslu og leikrænni 

tjáningu. Með þróun greinarinnar í Aðalnámskrá hefur hún farið frá því að kallast leikræn tjáning en 

heitir nú leiklist. Hugtakaskilgreiningu Guðbjargar Emilsdóttur (1981) taka margir undir en í bók sinni 

Leikræn tjáning talar hún um að leikræn tjáning sé „upplifun þátttakenda óháð áhorfendum“ en að í 

leiklist séu „samskipti leikara og áhorfenda“. Undir þessa skilgreiningu tekur Brian Way (1998) sem var 

lærisveinn Slade. Way hafði meiri áhuga á kennslufræðilegri hlið leiklistar í kennslu en lærifaðir sinn 
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Slade sem horfði meira til leiksins og leiklistaræfinga sem kennsluaðferða. Way velti því fyrir sér hvort 

leikræn tjáning væri aðeins enn ein námsgrein í viðbót við þegar yfirfylltar námskrár skólanna. Þrátt 

fyrir að Way hafi ekki talið í fyrstu að leiklist gæti staðið ein og sér sem námsgrein kom hann fram með 

hugmyndir um að setja leiklist  í skólanámskrár og taldi að kennarar ættu að afla sér þekkingar á 

aðferðum hennar og að hún væri vissulega ákjósanleg leið til menntunar. Taldi Way að sú þekking 

kennara myndi leiða af sér nýja kennsluaðferð frekar en nýja námsgrein. Way gaf út bókina 

Development Through Drama og segir hann ennfremur að kennarar ættu frekar að setja sér það 

markmið að þroska einstaklinga frekar en að þjálfa leikara. Way setur ennfremur fram greinarmun á 

leikrænni tjáningu og leiklist sem lýsa mætti þannig að „leikhús (theatre) snýst aðallega um samskipti 

milli leikara og áhorfenda en að „leikræn tjáning“ (drama) snúist fyrst og fremst um reynslu 

þátttakenda án tillits til áhorfenda ( Way, 1998:2).  

 

3.4 Dorothy Heathcote og Gavin Bolton 

Á meðan Way og Slade horfðu einna helst á hlutverk barnsins í leiklist skoðaði Dorothy Heathcote helst 

hlutverk kennarans. Heathcote er oft nefnd meðal þekktustu sérfræðinga Breta í leiklist í kennslu. Hún 

telur mikilvægt að kennarinn sé ávallt meðvitaður um hvert markmiðið sé með kennslunni og hvert 

umfjöllunarefnið sé (Anna Jeppesen, 1994:11). Heathcote vann á áttunda áratugnum mikið með öðrum 

breskum sérfræðingi sem heitir Gavin Bolton. Áherslan samkvæmt þeim tveimur á að vera lögð á að 

nemendur byggi á eigin reynslu, lifi sig inn í ímyndað ferli og taki að sér þær skuldbindingar sem 

hlutverkið gerir til þeirra. Hugmyndir þeirra Heathcote og Bolton náðu fótfestu í skólum í Bretlandi og 

víðar og miðast aðferðafræðin helst að því að unnið sé með heilar bekkjardeildir en fyrri leiðir höfðu 

beinst að minni hópum og verið erfiðari í framkvæmd. Skilningur og nám á sér stað þegar nemandinn 

setur sig í hlutverk, kannar og skoðar mikilvæga þætti í mannlegum samskiptum, tekur ákvarðanir og 

dregur ályktanir. Nemandinn byggir á eigin reynslu en eykur við eigin þekkingu og reynslu með því að 

takast á við vandamálin og finna lausnir. Að lokum er ferlið endurmetið og nemendur læra að greina 

og meta eigið framlag og annarra (Heathcote, 1984:90-92).  

 

3.5 Jonothan Neelands 

Sá frumkvöðull sem helst hefur unnið að því að koma á framfæri hugmyndum og aðferðum Heathcote 

og Bolton er Jonothan Neelands (2004). Neelands er breskur prófessor við Warwick háskóla í Bretlandi 

og hann hefur þróað hugmyndir þeirra Heathcote og Bolton og lagað að breyttum tímum. Hann gengur 

út frá því að leiklist endurspegli samfélagið og telur að með hlutverkaleikjum geti nemendur nálgast 

skilning á því hvað það er að vera manneskja. Hann hefur ötullega unnið að því að brúa bilið milli 

leiklistar í leikhúsi og leiklistar í kennslu og leggur áherslu á að þetta séu tvær greinar af sama meiði. Í 
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skólastarfi er leikhústækni notuð til að skoða viðfangsefni náms og þegar nemendur móta og þróa verk 

sín til að deila með öðrum nota þeir sýningar á sama hátt og leikhús (Anna Jeppesen, Ása Helga 

Ragnarsdóttir, 2006:8).  

 

3.6 Mike Fleming 

Annar áhrifavaldur leiklistar í kennslu er Mike Fleming. Í bók sinni Starting Drama Teaching (2003) talar 

hann um að leiklist í kennslu geti komið að góðum notum þegar nemendur eru t.d. feimnir við að leika 

eða ef umfjöllunarefnið er erfitt. Nemendur finna öryggi í því að þeir eru „aðeins að leika“ og sú gríma 

sem leiklistin veitir þeim gerir þeim kleift að máta sig við ýmsar aðstæður og hlutverk (Fleming, 2015). 

Þar er hann á sama máli og Neelands um að með hlutverkaleikjum geti nemendur öðlast betri skilning 

á því hvað er að vera manneskja. Þegar leikferli byggir á frásögn eða ævintýri geta átök og vandamál í 

frásögninni hjálpað börnum að öðlast betri skilning á flóknum tilfinningalegum viðbrögðum og 

auðveldað þeim að greina og skilja eigin tilfinningar. Í raun og veru býður leiklistin upp á öruggt 

umhverfi fyrir nemendur til að takast á við mismunandi tilfinningar og finna lausnir á 

vandamálum...(Anna Jeppesen, Ása Helga Ragnarsdóttir, 2006:6). 

 

3.7 John O´Toole og Jo O´Mara 

 Þau John O'Toole og Jo O'Mara (2007) hafa einnig fjallað um þennan ákveðna tilgang leiklistar í 

kennslu. Þau hafa lagt mikið til málanna þegar kemur að leiklist í kennslu og telja að til séu fjórar 

skilgreiningar hugmyndafræði um notkun og tilgang leiklistar í kennslu. Þessar skilgreiningar séu í fyrsta 

lagi vitsmunalegar, þ.e. að nemendur öðlist þekkingu og færni með leiklist, í öðru lagi tengdar 

tjáningarþroska, þ.e. að nemendur fái að vaxa og þroskast með leiklist, í þriðja lagi menntunar- og 

uppeldislegar, þ.e. að nemendur læri í gegnum leiklist og í fjórða lagi hagnýtar námslega, þ.e. hvað 

nemendur gera með leiklist.  (O´Toole, O´Mara, 2007:207).  

 

3.8 Elliot W. Eisner 

Námskrárfræðingurinn Elliot W. Eisner (2002) tekur undir vitsmunalegar skilgreiningar þeirra O´Toole 

og O´Mara og telur jafnframt að hugur barns sé ekki eins og óplægður akur heldur sé hvert barn eða 

nemandi móttækilegur fyrir þeim fræjum sem kennarinn sáir. Eisner telur ennfremur að þegar kennt 

er með kennsluaðferðum lista, þroski nemandinn með sér færni og viðhorf, hann örvi frumkvæði, 

sköpunarhæfni, ímyndunarafl og verklagni ásamt því að fyllast stolti yfir vel unnu verki. Eisner sagði að 

sér þætti það kalhæðnislegt að listgreinar, sem einmitt er formið sem leyfir huganum blómstra, skuli 
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fá minnst vægi í skólakerfinu. Listgreinarnar bjóði upp á margvíslegar leiðir við lausnir verkefna og reyni 

á skynsemi og dómgreind nemenda (Eisner, 1998: 22-28). 

3.9 David Farmer 

 Það eru fleiri frumkvöðlar en Neelands og Fleming sem fjalla um mikilvægi samskipta í náminu. David 

Farmer (2011) talar um að börnum sé það eðlislægt að hreyfa sig og eiga samskipti hvert við annað. Í 

leiklist fá þau að læra og upplifa námsefnið með því að hreyfa sig, tala saman, bregðast við og eiga 

samskipti hvert við annað í stað þess einungis að sitja kyrr og hlusta. Leiklist í kennslu hentar einkar vel 

þeim sem standa verr að vígi í bóklegum greinum, lestri og skrift. Með aðferðum leiklistar fá þessi börn 

að æfa sig og þjálfast ásamt því að fá tækifæri til að sýna fram á færni á fjölbreyttari hátt en bara með 

því að skrifa eða lesa. Þau fá að skapa, túlka, tjá tilfinningar, setja sig í spor annarra og auka þannig 

eigin samskipta- og tilfinningagreind (Farmer, 2011:1). 

 

4 Rannsóknir   

Í þessum kafla verður fjallað um rannsóknir á þróun, stöðu og kennsluaðferðum leiklistar annars vegar 

og svo úttekt á umfangi og gæðum list- og menningarfræðslu á Íslandi. Fjallað er um markmið 

rannsókna og helstu niðurstöður. Lítið hefur verið rannsakað um leiklist í skólum á Íslandi en þessar 

nýlegu rannsóknir gefa ákveðna mynd af stöðu leiklistar innan skólakerfisins og kostum kennsluaðferða 

leiklistar. Inntak og helstu niðurstöður rannsóknanna er að finna í undirköflum. Þessar rannsóknir eru 

ritgerð Kristínar Á. Ólafsdóttur (2007) Þróun leikrænnar tjáningar í íslenskum grunnskólum, rannsókn 

Rannveigar Bjarkar Þorkelsdóttar (2009) Staða leiklistar í grunn- og framhaldsskólum, ritgerð Helenu 

Hjaltadóttur (2011) Menntun barna með skapandi leiðum – athugun á menntastefnu í ljósi leikrænnar 

tjáningar, rannsókn Ásu Helgu Ragnarsdóttur og Rannveigar Bjarkar Þorkelsdóttur (2008) SNÍGL, 

Skapandi nám í gegnum leiklist, Can Drama, through Icelandic Tales, increase Children Vocabulary? 

sem er rannsókn gerð af Ásu Helgu Ragnarsdóttur og Rannveigu Björk Þorkelsdóttur (2010-2011) og 

List- og menningarfræðsla á Íslandi, úttekt á gæðum og umfangi list- og menningarfræðslu á Íslandi 

sem gerð var af Anne Bramford (2008-2009). 

 

4.1 Þróun leikrænnar tjáningar í íslenskum grunnskólum 

Markmið rannsóknar Kristínar var að varpa ljósi á þróun leiklistar í kennslu, hvaða hugmyndafræði 

hefur ríkt á hverjum tíma, hvers konar aðferðum hefur verið beitt og hvernig kennarar og nemendur 

skilgreina leiklist og markmið hennar í kennslu. Niðurstöður rannsóknar hennar sýna að til eru dæmi 

um leiklist eða leikræna tjáningu í íslenskum grunnskólum til miðbiks síðustu aldar en frá um 1970 var 

farið að nota leiklist eða leikræna tjáningu sem kennsluaðferð að ákveðnu marki. Fram til 1981 var 
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tvenns konar nálgun algengust á leiklist í kennslu (sem þá kallaðist leikræn tjáning) en það voru stakar 

æfingar sem nemendur gerðu til að efla persónulegan og félagslegan þroska annars vegar og spunar 

og hlutverkaleikir notaðir í íslensku- og samfélagsfræðikennslu. Árið 1981 hélt breskur kennari 

námskeið í Kennaraháskóla Íslands sem fjallaði um leiklist í kennslu (e. Educational Drama) og eftir það 

varð áherslan sterkari á kennsluaðferðir leiklistar í mismunandi námsgreinum. Einnig sýna niðurstöður 

að ekki dugir einungis að setja leiklist í Aðalnámskrá grunnskóla til að tryggja framgang hennar innan 

skólakerfisins heldur þurfi margvíslegar aðgerðir og aukinn stuðning ef kennsluaðferðir leiklistar sem 

og aðrar nýrri kennsluaðferðir eigi að ná virkilegri fótfestu í skólakerfinu (Kristín Á. Ólafsdóttir, 2007). 

 

4.2 Staða leiklistar í grunn- og framhaldsskólum 

Rannsókn Rannveigar Bjarkar frá árinu 2009 stefndi að því að meta stöðu leiklistar sem listgreinar og 

kanna hvort kennsluaðferðir leiklistar séu notaðar í íslenskum grunn- og framhaldsskólum. Helstu 

niðurstöður Rannveigar sýna að vissulega sé gert ráð fyrir leiklist í kennslu í Aðalnámskrá 

grunnskólanna en þó virðist yfirleitt lítið um beina kennslu í leiklist innan veggja skólanna, þó með 

einhverjum undantekningum. Leiklist virðist yfirleitt vera tengd hátíðisdögum, þemadögum, 

árshátíðum, jólaskemmtunum og öðru slíku en ekki vera að finna almennt í kennslu innan 

skólastofunnar. Samkvæmt Aðalnámskrá ætti leiklist að vera þverfagleg grein og vera mun meira notuð 

í kennslu. Einnig kemur fram í niðurstöðum að á meðan rúmlega 62 % skólanna telur leiklist vera 

sérstakan viðburð frekar en hluta af stundatöflu, eins og nefnt er hér að ofan, segja um 40 % skólanna 

að leiklist sé kennd þar sem valgrein, tæplega 32 % skólanna sögðu leiklist vera hluta af þeirra námskrá 

og rúmlega 32 % skólanna segja leiklist notaða sem sérstaka kennsluaðferð. Aukning hafði orðið á að 

leiklist væri notuð sem kennsluaðferð í 42 skólum af 82 og aukning hafði orðið á leiklist sem valgrein í 

36 skólum af 70 (Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2009). 

 

4.3 Menntun barna með skapandi leiðum – athugun á menntastefnu í ljósi leikrænnar tjáningar 

Í ritgerð Helenu Hjaltadóttur skrifar hún um niðurstöður spurningakönnunar sem gerð var þannig að 

spurningar voru sendar í tölvupósti á alla félagsmenn Félags grunnskólakennara. Þeir voru spurðir út í 

notkun sína á Aðalnámskrá, skólanámskrá og aðferðum leikrænnar tjáningar í kennslu. Þáttur 

skólastjórnenda var einnig kannaður og spurt var út í hvatningu og eftirlit af þeirra hálfu. 

Niðurstöður sýndu að 72% notuðu markmið Aðalnámskrár oft eða frekar oft við skipulagningu 

kennslunnar og um helmingur svarenda svaraði því játandi að nýta aðferðir leikrænnar tjáningu í 

kennslu. Marktækur munur var á milli kynja þar sem konur mældust líklegri til að nota bæði 

Aðalnámskrána við skipulag kennslu sem og að beita aðferðum leikrænnar tjáningar í kennslu. Annar 

mikilvægur punktur að mínu mati í niðurstöðum Helenu er hversu mikilvægt það er að skólar hafi skýra 
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stefnu í þessum málum þar sem sýnt var að kennarar sem kenndu við skóla þar sem leikræna tjáningu 

var að finna í skólanámskrá voru mun líklegri til að nota aðferðir leikrænnar tjáningar í sinni kennslu. 

Ábyrgðin liggur því ekki bara hjá kennurum þegar rætt er um hversu mikilvægt það er að koma meiri 

leiklist inn í skólastarfið, heldur einnig hjá skólastjórnendum og þeim sem semja Aðalnámskrár og 

námskrár grunnskólanna (Helena Hjaltadóttir, 2011). 

 

4.4 SNÍGL, Skapandi nám í gegnum leiklist 

Þessi rannsókn miðaði að því að skoða leiklist sem kennsluaðferð og hvort sú aðferð gæti haft áhrif á 

nám barna. Meðal niðurstaða úr þeirri rannsókn má nefna að þótt kennurum hafi þótt aðferðin sumum 

frekar erfið virtist hún skila góðum árangri, nemendur hafi yfir heildina verið áhugasamir og samvinna 

og virðing þeirra hver fyrir öðrum hafi aukist. Einnig kemur fram í niðurstöðum að nemendum hafi þótt 

þeim ganga vel að vinna með aðferðum leiklistarinnar, þeir næðu að kynnast hver öðrum betur og 

lærðu að vera ekki feimnir og tjá sig betur. Einnig benda niðurstöður til þess að aðferðir leiklistar henti 

vel fyrir nemendur sem eiga við námsörðugleika að stríða. Þetta er í samræmi við hugmyndir Cruz 

(1995) um að nemendur sem eiga erfitt með bóknám geti haft gagn af kennslu þar sem aðferðir 

leiklistar eru notaðar vegna fjölbreytileika aðferðanna og þess að nemendur þurfa ekki á bóklestri að 

halda þegar um leikræn ferli er að ræða. Bamford (2006) bætir við að nemendur sem eigi erfitt með 

bóknám fái kærkomið tækifæri á að láta ljós sitt skína með að- ferðum leiklistar þar sem þeir eru ekki 

bundnir við bókina. Þar sem leiklist er í eðli sínu hópvinna læra þessir nemendur af félögum sínum í 

gegnum samvinnu. Nemendur þurfa að rökræða og standa fyrir máli sínu og leysa vandamál í 

sameiningu. Þannig auka nemendur með námsörðuleika við þekkingu sína og félagsfærni.  (Ása Helga 

Ragnarsdóttir, Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2008). 

 

4.5 Can Drama, through Icelandic Tales, increase Children Vocabulary? 

 Í rannsókninni skoðuðu þær Ása Helga og Rannveig aukinn orðaforða 7 ára nemenda eftir að hafa 

notað kennsluaðferðir leiklistar í vinnu með tvær sögur, annars vegar Egilssögu og hins vegar Iðunn og 

eplin. Niðurstöður sýndu að merkjanleg aukning varð í orðaforða allra nemenda sem tóku þátt í 

rannsókninni og sérstaklega varð aukningu vart hjá þeim nemendum sem nutu kennsluaðferða 

leiklistar. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna ennfremur fram á að ekki bara eykst orðaforði 

nemenda sem læra sögur með kennsluaðferðum leiklistar heldur muna þeir sögurnar betur. Það að 

vinna með efni sögunnar á fjölbreyttan hátt, bæði í tali og leik, hjálpar nemendum að muna hana og 

það að fá að setja sig í spor persónanna og kafa í tilfinningar þeirra og skoðanir hjálpar nemendum að 

sjá hlutina í skýrara ljósi auk þess sem þeir fá að kynnast skoðunum og tilfinningum annarra. Einnig 

kemur fram að þegar sögur og hugmyndaflug nemandans fær að blómstra þarf nemandinn að búa til 
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sinn ímyndaða heim og þegar hann gerir það, þarf hann að nýta sér fjölbreyttan orðaforða sinn (Ása 

Helga Ragnarsdóttir, Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2013). 

4.6 List- og menningarfræðsla á Íslandi 

Árin 2008-2009 gerði Anne Bamford úttekt á gæðum og umfangi list- og menningarfræðslu á Íslandi. 

Horft var til list- og menningarfræðslu bæði innan skólakerfis sem utan, tónlistar- og listnáms og 

fræðslu og náms á vegum safna og leikhópa. Helstu niðurstöður sýna að listfræðsla á Íslandi er góð á 

alþjóðlegum mælikvarða. Íslenskt menntakerfi virðist þroska færni og þekkingu í einstökum 

listgreinum, sérstaklega í sjónlistum, tónlist, handavinnu og textíl en e.t.v. í minna mæli í dansi, leiklist, 

ljósmyndun og kvikmyndagerð. Skipulag listfræðslu á Íslandi hefur gæði að leiðarljósi sem kemur skýrt 

fram í því hve auðvelt flestir nemendur eiga með að vinna með hin ýmsu listform. Anne setur 

ennfremur fram í niðurstöðum að listgreinakennsla þarf að vera öflug í skólum en listrænar og skapandi 

aðferðir þarf líka að samþætta námi og kennslu í öðrum greinum. Efla þarf og þróa skapandi starf í 

skólum með aukinni áherslu á skapandi kennsluaðferðir, einnig í kennslu listgreina. Misræmis gætir á 

milli þess hve listir eru almennt vítt skilgreindar í samfélaginu og þrengri skilgreiningar sem notuð er 

innan skólakerfisins. Auka þarf áherslu á að samþætta skapandi kennsluhætti þvert á námsgreinar og 

svið. Vönduð listfræðsla hefur djúpstæð áhrif á börn, á umhverfi náms og kennslu og á samfélagið. 

Þessi áhrif voru hins vegar aðeins greinileg þar sem vandað starf og skipulag var til staðar. Á heimsvísu 

er listfræðsla á Íslandi afar góð. Hún er vel metin af foreldrum og nemendum og hefur miðlæga stöðu 

í samfélaginu og í menntakerfinu. Ef tekið er mið af þeim stuðningi sem þessi rannsókn hefur fengið og 

þeim eindrægna áhuga og fyrirgreiðslna sem íslenskt mennta- og listasamfélag hefur sýnt virðist 

framtíðin björt (Bamford, 2011). 

Í þessum kafla var fjallað um rannsóknir á þróun, stöðu og kennsluaðferðum leiklistar annars vegar og 

úttekt á gæðum og umfangi list- og menningarfræðslu á Íslandi hins vegar. Fjallað var um 

meginmarkmið og helstu niðurstöður. Í næsta kafla verður ljósi varpað á hvers vegna nemendum 

gagnast vel að læra í gegnum leiklist og einnig hvers vegna Fjölgreindakenning Gardners getur nýst til 

að útbúa kennsluverkefni sem þjálfa marga hæfniþætti samtímis og nýta kennsluaðferðir leiklistar.   
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5 Að læra í gegnum leiklist? 

Í þessum kafla verður fjallað um og útskýrt hvers vegna það kemur nemendum til góða að fá að læra í 

gegnum leiklist með aðaláherslu á íslenskukennslu yngsta stigs í grunnskóla. Einnig verður fjallað um 

Fjölgreindarkenningu Gardners og hvers vegna hún tengist vel íslensku- og þjóðsagnakennslu með 

kennsluaðferðum leiklistar. 

Í bókinni Leiklist í kennslu kemur frama að börn búi yfir hæfni til að leika sér, setja sig í spor annarra og 

lifa sig inn í ímyndaðar aðstæður. Þau koma í skólann með þessa hæfni sem svo er hægt að viðhalda 

og nota sem kennslufræðilegt afl (Anna Jeppesen, Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004:8). Hverja 

kennslustund ætti að nota til að ýta undir gagnrýna og frumlega hugsun nemenda og kennarinn getur 

notað til þess kennsluaðferðir leiklistar og þjóðsögur og ævintýri. Í Leikið með listina, sem er æfingabók 

fyrir kennara, kemur fram að í gegnum hlutverkaleik læra nemendur að það er hægt að túlka meiningu 

orða á annan hátt en bókstaflega. Þeir læra að takast á við ímyndaðar aðstæður, þjálfast í skipulagðri 

og markvissri samvinnu sem eflir félagsþroska. Þeir þjálfast í notkun talaðs máls, verða sjálfstæðari í 

vinnubrögðum og læra að koma fram. Þegar börn taka þátt í leiklist leitast þau við að skilja og 

viðurkenna samhengi milli menningar og gilda. Þau læra að leita að dulinni meiningu og uppgötva 

mismunandi þætti lífsins (Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2012). 

Í Aðalnámskrá segir:  

 „Börnum er leikur sjálfsprottinn og eðlileg leið til náms og þroska. Mikilvægt er að viðhalda 

þessari eðlilegu þroskaþróun í skólastarfinu og gefa nemendum tækifæri til að upplifa nám sitt og efla 

hæfni og þekkingu með fjölbreyttum leiðum sem varðaðar eru listsköpun og ýmiss konar tjáningu“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013:38).  

Ennfremur kemur fram í Aðalnámskrá: 

  „leikur er mikilvæg námsaðferð og opnar víddir þar sem sköpunargleði barna og ungmenna 

getur notið sín. Hamingja og gleði liggja í því að finna hæfileikum sínum farveg og fá að njóta sín sem 

einstaklingur og hluti af heild. Sköpun er mikilvægur grunnur að því að horfa til framtíðar og móta sér 

framtíðarsýn, taka þátt í mótun lýðræðissamfélags og skapa sér hlutverk innan þess“ (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013:24). Það má segja sem svo að hugur sex ára skólabarns sé eins og óskrifað blað við 

upphaf skólagöngu og mikilvægt er að kennarar hjálpi nemendum að fylla út þetta blað ekki bara með 

upplýsingum, staðreyndum og vitneskju, heldur einnig upplifunum, tilfinningum og tjáningu. Franski 

heimspekingurinn Jean-Jacques Rousseau (1762) sagði í sínu sígilda uppeldisfræðiriti Emil að barnið 

þyrfti að „læra af reynslu en ekki bara orðum, ekki af bókum heldur af bók lífsins“. Með því að leyfa 

barninu að læra af reynslunni, læra með því að kanna tilfinningar, skoðanir og samskipti læra þau bæði 

að þekkja sjálf sig betur sem og félaga sína og með því að upplifa sögurnar í stað þess aðeins að lesa 

þær, lifna þær við og efni þeirra og persónur ættu því að festast betur í minni nemenda og verða lengur 
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lifandi í hugum þeirra. Kennsluaðferðir leiklistar nýtast vel til þess að veita nemendum tækifæri og 

vettvang til að kanna tilfinningar sínar og annarra og upplifa það sem þau eru að læra. Hlutverk kennara 

í kennsluferlinu er mikilvægt þar sem hann þarf að styðja vel við allt ferlið en samt gefa nemendum 

ráðrúm til að skapa og tjá sig á eigin forsendum. Í bók sinni How to differentiate instructions in mixed 

ability classrooms (2001) talar Carol Ann Tomlinson um hversu mikilvægt það sé að kennarar færi sig 

úr því hlutverki að þurfa að hafa öll svörin og ryðja í sífellu upp úr sér staðreyndum og fróðleik. Í staðinn 

ættu kennarar að vera meira eins og leiðbeinendur eða fararstjórar í námi barnanna. Gefa nemendum 

tækifæri og verkfæri til að uppgötva sjálf í náminu en ekki gefa öll svör (Tomlinson, 2001). Þetta passar 

vel við kennsluaðferðir leiklistar og þjóðsögurnar. Í þjóðsögum og ævintýrum er oft sögumaður sem 

„stjórnar ferðinni“ í ferðalagi atburðanna. Kennarinn er í verkefnunum Lifandi sögur oft í hlutverki 

svona sögumanns eða fararstjóra og nýtir hann umræður m.a. til að kafa dýpra í söguna og stjórna því 

hvert ferðalagið tekur stefnu. Tomlinson talar einnig um mikilvægi kveikja í kennslustundum, að kveikja 

áhuga og forvitni nemenda og vilja þeirra til að vita meira og meira og læra sífellt eitthvað nýtt 

(Tomlinson, 2001). Tröll, álfasteinar, draugar og aðrar forynjur geta virkað vel sem kveikjur fyrir 

nemendur og það er í höndum kennara að nota t.d. leikmuni, búninga eða annað til að nota sem 

kveikjur og til að skapa rétt andrúmsloft fyrir leiklistina. 

Að læra í gegnum leiklist reynir á allan fjölda þeirra greinda sem maðurinn býr yfir og tekur til ólíkra 

þátta skynjunar; sjónar, heyrnar, hreyfi-, snerti- og tilfinningaskynjunar. Leiklist reynir á samvinnu og í 

gegnum hana geta nemendur lært fjölmargt nýtt um sjálfa sig sem manneskjur, um aðra og um heiminn 

sem við búum saman. Þrátt fyrir að ekki sé til eitt nákvæmt mælitæki sem mælir það hvernig hver 

einstaklingur lærir og upplifir hlutina er hægt að finna margt sem við eigum sameiginlegt þegar kemur 

að hugsunum, tilfinningum, persónuleika og löngunum. Leiklist í skólastarfi gefur nemendum færi á að 

nýta sinn eigin persónuleika og læra á eigin forsendum upp að ákveðnu marki. Nemandinn fær dýpri 

reynslu úr námi sem hann upplifir á margvíslegan hátt með því að nota sinn eigin sköpunarkraft, 

tilfinningar, skapgerð, hugsanir og sjálfstæði. Til að ná fram og þjálfa þessa æskilegu hæfni hjá 

nemendum eru kennsluaðferðir leiklistar tilvaldar þar sem þær gefa nemendum færi á að afla sér 

þekkingar og færni á fjölbreyttan og skemmtilegan hátt, þau læra að skapa og koma eigin hugsunum, 

skoðunum og tilfinningum á framfæri auk þess sem margir þættir leiklistar ýta undir samvinnu, virðingu 

fyrir öðrum, sköpunarmátt og jákvæða samskiptahætti ásamt listrænni og verklegri leikni. Í leiklist 

vinna nemendur markvisst með tungumálið. Þeir þurfa tjá sig munnlega og segja frá eigin reynslu og 

annarra þannig að nýtt samhengi og nýtt sjónarhorn komi fram. Leiklist er sameiginleg reynsla 

þáttakenda. Í leiklist læra nemendur að vinna saman í hópum og því þjálfar hún samskiptahæfni þeirra. 

Í leiklist koma oft upp vandamál sem þarf að leysa og því þurfa nemendur að semja sín á milli og komast 

að sameiginlegri niðurstöðu (Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2009:3). Í leiklist ganga nemendur inn í 
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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, Ása Helga Ragnarsdóttir, 

2004:6). Leiklist hentar vel til að kynna ungum nemendum bókmenntir, sögur og ljóð auk þess sem þau 

auka við orðaforða sinn og læra góð samskipti. Leiklist í kennslu gefur nemendum ennfremur tækifæri 

til að þróa og upplifa eigin sjálfsmynd og hlutverk í samfélagi við aðra (Farmer, 2011:1). Kennsluaðferðir 

leiklistar bjóða upp á hægt sé að nota sköpun til að kynna nemendum þjóðsögur og ævintýri og að í 

gegnum sköpunina bæta þau við menningartengdan orðaforða sinn og læra í samskiptum við hvert 

annað. Sköpun er mikilvægur hluti kennsluaðferða leiklistar og má finna ýmis konar sköpun í öllu 

skólastarfi hvort sem það er að semja sögu, ljóð eða leikverk, teikna eða mála mynd eða vinna handverk 

í verkgreinum. Sköpun er börnum eðlislæg og 

Í Aðalnámskrá segir um sköpun: 

  „ sköpun snýst ekki eingöngu um nýtt og frumlegt heldur einnig hagnýtingu þess sem fyrir er. 

Hún snýst þannig um lausnir viðfangsefna og leit að nýjum möguleikum. Þetta fléttast vel saman við 

menntun til sjálfbærni og læsi í víðum skilningi. Leikur er mikilvæg námsaðferð og opnar víddir þar sem 

sköpunargleði barna og ungmenna getur notið sín. Hamingja og gleði liggja í því að finna hæfileikum 

sínum farveg og fá að njóta sín sem einstaklingur og hluti af heild. Sköpun er mikilvægur grunnur að 

því að horfa til framtíðar og móta sér framtíðarsýn, taka þátt í mótun lýðræðissamfélags og skapa sér 

hlutverk innan þess“ (Aðalnámskrá, 2013:24). 

 

5.1 Fjölgreindarkenningin, íslenskukennsla og þjóðsögur  

Fjölgreindarkenning Gardners í sambandi við skólastarf er heillandi enda er grundvöllur hennar virðing 

fyrir margbreytileika mannanna, fjölbreyttum námsaðferðum þeirra, fjölda möguleika á að meta 

námsárangur ásamt hinum óteljandi leiðum sem menn geta farið í að setja mark sitt á samfélagið og 

umheiminn. Kennari sem notast við Fjölgreindarkenninguna og kennsluaðferðir leiklistar skiptir sífellt 

um kennsluaðferðir og tengir greindir nemenda saman á skapandi hátt. Hann leikur tónlist til að kynna 

markmið, leggja áherslu á eitthvað eða til að skapa rétta stemmingu. Hann sér nemendum fyrir 

fjölbreyttum verklegum æfingum og lætur þá útbúa eitthvað áþreifanlegt til að sýna fram á nám og 

skilning. Hann áætlar tíma fyrir nemendur til að íhuga sjálfa sig, vinna verkefni á eigin forsendum og 

tengir námið við persónulega reynslu og tilfinningar nemenda. Hvar sem svo gefst tækifæri til skapar 

hann möguleika á að tengja námið lifandi hlutum eða náttúrunni (Armstrong, 2000). Kennsluaðferðir 

leiklistar bjóða upp á fjölbreytileika í náminu og segja má að leiklist þroski allar greindir nemandans á 

samþættan máta. Þannig taka kennsluaðferðir leiklistar taka mið af sviðum greindanna. Það sem 

kennsluaðferðir leiklistar hafa upp á bjóða öðruvísi en margar hefðbundnar kennsluaðferðir eru þær 
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fjölmörgu aðferðir sem hægt er að beita í kennslunni og þeir nánast óteljandi möguleikar sem nemandi 

getur nýtt sér til að tileinka sér námsefnið á fjölbreyttan og fróðlegan hátt. Leiklist í kennslu er 

kennsluaðferð sem á samþættan hátt þróar allar greindirnar og með þeim geta kennarar komið betur 

til móts við nemendur með mismunandi námsþarfir (Baldwin, 2004).  

Dæmi um hvernig hægt er að tengja kennsluaðferðir leiklistar í kennslu öllum greindunum: 

Málgreind: með kennsluaðferðum leiklistar er hægt að þjálfa á fjölbreyttan hátt bæði málgreind 

nemenda og ýta undir frásagnarhæfileika og frásagnargleði auk þess sem þau þjálfast í að lesa og tala 

fyrir framan aðra. 

Rökgreind: með kennsluaðferðum leiklistar er hægt að ýta undir gagnrýna hugsun nemanda auk þess 

sem þau þjálfast í að taka ákvarðanir og gera grein fyrir ákvörðunum sínum. 

Rýmisgreind: með kennsluaðferðum leiklistar þjálfast nemendur t.d. í afstöðu hluta í umhverfi sínu og 

fá aukna tilfinningu fyrir því rými sem þau eru í hverju sinni. 

Líkams- og hreyfigreind: með kennsluaðferðum leiklistar er hægt að nota fjölmargar hreyfæfingar og 

látbragð til að þjálfa nemendur í eigin líkams- og hreyfigreind, gera þeim kleift að líða vel í eigin skinni. 

Tónlistargreind: með kennsluaðferðum leiklistar er hægt að kenna nemendum t.d. mismunandi 

raddbeitingu, kenna þeim um tengsl tónlistar og tilfinninga auk þess að kenna þeim að bera skynbragð 

á tilgang mismunandi hljóða og tóna í leikverkum og sögum. 

Samskiptagreind: með kennsluaðferðum leiklistar er hægt að hvetja nemendur til samvinnu og þjálfa 

þá í hópvinnu, þeir þjálfast í að hlusta á aðra og taka tillit til ólíkra skoðana og tilfinninga, þeir þjálfast í 

mannlegum samskiptum. 

Sjálfsþekkingargreind: með kennsluaðferðum leiklistar fá nemendur tækifæri til að kynnast sjálfum sér 

og þjálfast í þeirri færni að takast á við eigin hugsanir og tilfinningar. 

Umhverfisgreind: með kennsluaðferðum leiklistar má vekja nemendur til umhugsunar um umhverfi sitt 

og það hvaða hlutverk nemandinn spilar í því umhverfi. 

Í þessum kafla var útskýrt hvers vegna nemendur eiga að fá tækifæri til að læra í gegnum leiklist. Einnig 

var fjallað um Fjölgreindarkenningu Gardners og hvers vegna efni hennar henta vel íslenskukennslu og 

þjóðsagnakennslu með kennsluaðferðum leiklistar. Það var gert með því að sýna fram á dæmi um 

hvernig aðferðirnar geta með fjölbreyttum hætti þroskað allar greindir nemandans á heildstæðan hátt 

þar sem þær taka mið af sviðum allra greindanna. 

Í næsta kafla verður fjallað um hvers vegna þjóðsögur og leiklist eigi samleið og hvernig hægt sé að 

nýta kennsluaðferðir leiklistar til að vinna með þjóðsögur og ævintýri. 
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6 Þjóðsögur og leiklist 

Í upphafi setti ég fram spurningar um hvort þjóðsögur og leiklist eigi samleið og hvernig best sé að nýta 

kennsluaðferðir leiklistar í kennslu þjóðsagna. Ég tel að þjóðsögur og leiklist eigi samleið, í gegnum 

leiklist og hlutverkaleikinn læra nemendur að takast á við ímyndaðar aðstæður, þjálfast í samvinnu og 

ennfremur þjálfast þeir í töluðu máli og bæta sífellt við orðaforða sinn í gegnum kennsluferlin. Þegar 

börn taka þátt í leiklist leitast þau við að skilja og viðurkenna samhengi milli menningar og gilda. Þeir 

læra að leita að dulinnu meiningu og uppgötva mismunandi þætti lífsins (Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 

2012:6). Margir eru sammála um gildi þjóðsagna og ævintýra fyrir þroska barna. Bettelheim (1979) 

telur menningarlegan arf það næstmikilvægasta í lífi barns á eftir foreldrunum. Hann telur ennfremur 

þjóðsögur og ævintýri gott verkfæri til að auka persónuleikaþroska nemenda. Með því að nemendur fá 

að kynnast þjóðsögum og ævintýrum með kennsluaðferðum leiklistar fá þeir innsýn inn í mannlegt 

litróf tilfinninga í gegnum hlutverkaleik og fá að upplifa bæði slæma og góða hluti. Þjóðsögur henta vel 

til að hjálpa nemendum að sjá þessi tengsl menningar og gilda. Þjóðsögur sýna nemendum mannleg 

gildi, kenna þeim hvernig athafnir hafa afleiðingar og síðast en ekki síst sýna þeim fram á að þó að 

eitthvað virðist óyfirstíganlegt er yfirleitt ljós við enda erfiðleikanna og að með samvinnu og góðum 

mannlegum gildum sé hægt að fá góðan endi. Boðskapur sagnanna hentar mjög vel í uppeldisfræðilegu 

tilliti, t.d. má segja að margar tröllasögur séu nýttar til að kenna ungum nemendum um örnefni í 

náttúrunni, náttúruhamfarir og annað slíkt. Álfasögur eru oft með boðskap um góð samskipti eða að 

bera virðingu fyrir sjálfum sér og náttúrunni og að standa og falla með þeim ákvörðunum sem þeir 

taka. Ungum nemendum finnst líka áhugavert að læra að ekki er alltaf víst að sagan sé sönn en gaman 

er að velta því fyrir sér hvort svo sé eða ekki. Með því að nemendur fá að leika sögurnar í stað þess að 

lesa aðeins um þær og setja sig í spor persóna, fá að leika tröll eða álfa, þá lifna sögurnar við fyrir þeim, 

þau bæta við menningartengdan orðaforða sinn og þjálfast auk þess í samskiptum. Í kennsluferlum 

verkefnanna með þjóðsögunum fá nemendur útrás fyrir sköpunargáfu sína, fá að skapa og túlka og 

skoða viðfangsefni, persónur og tilfinningar þeirra frá nýjum sjónarhornum. Kennari sem vill prófa 

kennsluaðferðir leiklistar hefur þó nokkuð góða stjórn á því hversu djúpt hann vill fara í 

kennsluaðferðinar eða hvort hann sé aðeins að leita eftir einhverju nýju til að bæta inn í sína kennslu 

til að auka fjölbreytni. Kennsluaðferðir leiklistar eru fæstar mjög flóknar í framkvæmd og kennari getur 

stjórnað því hve mikið hann vill fara í t.d. leikmunanotkun o.þ.h. Í Litróf kennsluaðferðanna  nefnir 

Ingvar Sigurgeirsson (1999) að þjóðsögur bjóði upp á margvíslega samþættingu við önnur viðfangsefni 

og þar með fjölbreytta möguleika til náms og tjáningar. Kennsluaðferðirnar gefa nemendum og 

kennurum frelsi til að upplifa námsefnið og læra á fjölbreyttan og skemmtilegan hátt og einn af stærstu 

kostum aðferðanna er einmitt sá að þær má aðlaga umfjöllunarefni og nemendahópum á auðveldan 

máta. Allir grunnskólanemendur eiga að fá tækifæri til að vinna með kennsluaðferðir leiklistar í 
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skólastarfinu, bæði í verkefnum sem byggjast á námsefni og verkefnum sem hafa það markmið að 

byggja upp sjálfsmynd nemenda og þjálfa þá í lífsleikni. Í leiklist vinna nemendur markvisst með 

tungumálið. Þeir þurfa að tjá sig munnlega og segja frá reynslu nsinni og annarra. Þannig koma fram 

ný samhengi og ný sjónarhorn. Leiklist er sameiginleg reynsla þátttakenda (Rannveig Þorkelsdóttir, 

2009:3). Bettelheim (1976) heldur því fram að ævintýri séu mikilvæg persónuþroska barna og unglinga. 

Ævintýrin eru heimurinn í hnotskurn. Brottför og prófraunir söguhetjunnar eru táknrænar fyrir þroska 

barnsins sem fyrr eða síðar verður að læra að standa á eigin fótum. Töfragripir og yfirnáttúrulegir 

aðstoðarmenn í ævintýrum eru persónugervingar óska og vona barnsins og illvættir eru líkamningar 

óttans sem öll börn þekkja í einni eða annarri mynd. Barnið samsamar sig söguhetjunni og hinn góði 

endir sem oft einkennir ævintýrin stuðlar að bjartsýni barnsins. Ef þetta er rétt þá geta (þjóð)sögur og 

ævintýri hjálpað ungum nemendum að öðlast skilning á flóknum tilfinningalegum viðbrögðum. 

Kennarar geta hjálpað nemendum að greina tilfinningar og skilja þær. Börn og unglingar nota eigin 

skynsemi og greind til að vinna úr tilfinningalegri reynslu með því að fara í gegnum reynsluna í huganum 

(Bettelheim, 1976: 45-60). Ég tel þennan undraheim þjóðsagna og ævintýra og kennsluaðferðir 

leiklistar fara vel saman vegna þess að kennsluaðferðirnar bjóða nemendum fjölbreyttar leiðir til að 

túlka, skapa og njóta bókmenntanna ásamt því að læra um sjálfa sig, tilfinningar sínar og einnig þjálfast 

þeir í samvinnu og að taka tillit til skoðana og tilfinninga annarra. Margar kennsluaðferðir leiklistar 

vinna markvisst að því að byggja upp jákvæða sjálfsmynd nemenda og þær gefa nemendum aukin 

tækifæri til sköpunar í skólastarfinu þar sem hægt er að læra án þess að vera bara að lesa. Þegar 

nemendur vinna skemmtileg og fjölbreytt verkefni með þjóðsögum og ævintýrum opnast fyrir þeim 

nýr heimur þar sem búa persónur, hlutir, talmál og tíðarandi ólíkt þeim sem þau þekkja. Í þessum kafla 

hef fjallað um þjóðsögur og leiklist og gildi þjóðsagna og ævintýra í þroska barna skv. Bettelheim (1979).  

Í næsta kafla er fjallað um kennsluefnið og vefinn Lifandi sögur. 
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7 Kennsluefnið Lifandi sögur 

Það eru ekki til mörg heildstæð verkefni sem nýta kennsluaðferðir leiklistar og hægt er að nota í 

íslenskukennslu yngsta stigs grunnskóla þegar unnið er með þjóðsögur og ævintýri. Ég útbjó sem hluta 

lokaverkefnisins námsefni, sem inniheldur þrjú heildstæð kennsluferli og kennsluvef sem heitir Lifandi 

sögur. Námsefnið er á rafrænu formi á vefsíðunni http://lifandisogur.wix.com/lifandisogur.  

Íslenskukennarar á yngsta stigi grunnskóla hafa líklega flestir á einn eða annan hátt notað þjóð-, trölla- 

eða álfasögur í kennslu sinni og þekkja því góðar sögur til þess að nýta. Í námsefninu gef ég hugmyndir 

að kennslu með þremur sögum, Búkollu, Gilitrutt og Ástarsögu úr fjöllunum. Á kennsluvefnum má auk 

kennsluverkefna finna útskýringar á þeim kennsluaðferðum leiklistar sem notuð eru í verkefnunum. 

Námsefnið inniheldur ítarlegar leiðbeiningar um hverja kennsluaðferð og gefin eru dæmi um verkefni 

og úrvinnslu þeirra ásamt hugmyndum að samþættingu við aðrar námsgreinar eins og t.d. list- og 

verkgreinar. Einnig er bent á tengingu verkefna við hæfniviðmið Aðalnámskrár í íslensku við lok 4. 

bekkjar. Þær sögur sem ég valdi að útbúa kennslefnin með eru Búkolla, Gilitrutt og Ástarsaga úr 

fjöllunum. Ástæðan fyrir því að ég valdi þessar þrjár sögur umfram aðrar er að þær eiga það allar 

sameiginlegt að innihalda tröll eða skessur og einnig eiga þær það sameiginlegt að bera einhvers konar 

boðskap til ungra lesenda. Í Búkollu er nemendum m.a. kennt að margur sé knár þótt hann sé smár, í 

Gilitrutt er líklega helsti boðskapurinn að leti borgi sig ekki og heillavænlegast er þegar fólk hjálpast að 

og er heiðarlegt. Ástarsaga úr fjöllunum gefur nemendum skemmtilegar hugmyndir um hluti í 

náttúrunni, tröllasteinana, sem þau kannski ekki alltaf vita af eða taka eftir í kringum sig og einnig er á 

skemmtilegan hátt fjallað um og boðið upp á umræður um náttúruhamfarir sem söguhöfundur vill 

eigna tröllunum. Einnig átti það líklega einhvern þátt í valinu að ég á fjórar dætur sem allar á 

einhverjum tímapunkti hafa tekið ástfóstri við þessar sögur og ég hef lesið þær allar því nokkur hundruð 

sinnum um ævina þannig að þær eru notalega kunnuglegar. Þrátt fyrir að námsefnið fylgi þessum 

þremur sögum geta kennarar notað þau með hvaða sögu sem er. Þá þarf aðeins að skipta út þeim texta 

sem kennarinn les og verkefnin aðlöguð nýjum persónum og atburðum. Útprentanlegu vinnublöðin á 

kennsluvefnum er hægt að nota með hvaða sögu sem er. Vefurinn er hugsaður fyrir kennara sem vilja 

nálgast á auðveldan hátt heildstæð kennsluverkefni sem nýta kennsluaðferðir leiklistar auk þess sem á 

vefnum má finna upplýsingar um vefsíður sem fjalla um leiklist í kennslu og góðar handbækur um efnið, 

bæði á íslensku og ensku. Vefnum er ætlað að vera viðbót við það kennsluefni sem fyrir er en einnig 

langar mig að benda á hversu vel kennsluaðferðir leiklistar henta til að vinna með þjóðsögur og ævintýri 

í íslenskukennslu yngsta stigs. Úskýringar kennsluaðferðanna sem er að finna á vefnum ættu að gefa 

kennurum nokkuð skýra mynd af framkvæmd æfinganna en ekki er þörf á formlegri leiklistarþjálfun 

kennara eða nemenda. Það virðist oft vera ástæða þess að kennarar forðast að prófa þessar aðferðir. 

Þessar kennsluaðferðir beinast að því að kafa dýpra ofan í það efni sem verið er að fjalla um, persónur 

http://lifandisogur.wix.com/lifandisogur
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og tilfinningar þeirra ásamt því að gefa nemendum verkfæri til að læra og sýna fram á þekkingu með 

nýjum og skemmtilegum aðferðum. Það eina sem þarf er smá hugmyndaflug og löngun til að prófa 

nýjar aðferðir og ný verkefni. Vonir standa til að halda vefnum gangandi og setja inn á hann fleiri 

kennsluverkefni sem hægt er að nota með kennsluaðferðum leiklistar í íslenskukennslu. Námsefnið er 

mín hugarsmíð en hugmynd að uppsetningu verkefna kemur úr bókinni Hagnýt leiklist eftir þær Ásu 

Helgu Ragnarsdóttur og Rannveigu Björk Þorkelsdóttur (2012).  
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8 Samantekt  

Í þessari greinargerð hef ég leitast við að svara spurningunum hvort leiklist og þjóðsögur eigi samleið 

og hvernig best sé að nýta aðferðir leiklistar í kennslu þjóðsagna. Ég tel mig hafa sýnt fram á að 

þjóðsögur og leiklist í íslenskukennslu grunnskóla eigi vel samleið og jafnframt náð að kveikja áhuga 

grunnskólakennara á að kynna sér betur þessar kennsluaðferðir og nýta sér þær í kennslu strax í dag.  

Kennsluaðferðir leiklistar henta öllum nemendum vel; þeim sem eru góðir á bókina, þeim sem gengur 

betur í verklegum greinum, þeim sem gengur yfirhöfuð illa í námi og síðast en ekki síst þeim nemendum 

sem eiga við hina ýmsu námsörðugleika að stríða. Kennsluaðferðir leiklistar henta fjölbreyttum 

nemendahópum, fjölbreyttum námsaðferðum, fjölbreyttu umhverfi og fjölbreyttum kennurum. Það 

geta allir nýtt sér kennsluaðferðir leiklistar þar sem einn helsti kostur þeirra, eins og ég nefndi áður, er 

að þær er hægt að aðlaga bæði námsgreinum, nemendum, kennurum, efnistökum og aðstæðum.  Til 

þess þó að kennsluaðferðir leiklistar nái enn frekari fótfestu í grunnskólakennslu á Íslandi þurfa 

kennarar að kynna sér inntak aðferðanna og þora að stíga út fyrir þægindarammann og prófa eitthvað 

nýtt. Í SNÍGL, Skapandi nám í gegnum leiklist, rannsókn Ásu Helgu og Rannveigar (2008) kemur m.a. 

fram í niðurstöðum að kennarar treysti sér illa í að nota kennsluaðferðir leiklistar þar sem þeim finnist 

þeir ekki valda hlutverkinu, að leiklist í kennslu fylgi of mikið rót og læti eða að kennsluaðferðirnar og 

inntak þeirra virðist of flókið og oft erfitt að meta árangur svona kennslu. Þessum sjónarmiðum þarf 

að breyta og ein leiðin til þess er að kynna kennurum betur inntak kennsluaðferða leiklistar og hvað 

það er sem felst í leiklist í kennslu, ásamt því að gefa þeim verkfæri til að prófa sig áfram með einfaldar 

aðferðir og námsefni sem sett er upp á einfaldan og vel útskýrðan máta. Í raun og veru þarf sá kennari 

sem hefur áhuga á að kynna sér og prófa kennsluaðferðir eða leiklist í kennslu bara að velja einhverja 

þeirra til að byrja á og þannig finnur hann fljótt hvaða aðferðir henta honum og hans nemendahópi. 

Kennsluaðferðirnar eru eins fjölbreyttar og þær eru margar. Sú ábyrgð að koma góðum, þaulreyndum 

og fjölbreyttum kennsluaðferðum inn í kennsluna og skólastarfið liggur fyrst og fremst hjá kennurum 

sjálfum og til að leiklist í kennslu og kennsluaðferðir leiklistar nái virkilegri fótfestu innan veggja skólans 

þurfa allir að leggjast á eitt með að prófa aðferðirnar og þróa þær áfram til hagsbóta fyrir nemendur.  
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