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Um vefinn 

Þessi hugmyndabanki með leikrænum kennsluferlum og æfingum er hluti af meistaraprófs-

verkefni mínu í grunnskólakennarafræðum en ég mun útskrifast í júní 2017 sem grunnskóla-

kennari með áherslu á leiklist. Allt frá því að ég hóf nám við menntavísindasvið Háskóla Íslands 

hef ég haft áhuga á tengslum leiklistar í skólastarfi og sjálfstrausts barna og ungmenna. Í 

greinargerðinni sem ég skila með þessum hugmyndabanka fjallaði ég um mikilvægi sjálfs-

trausts barna og ungmenna út frá fræðilíkaninu um farsæla þroskaframvindu ungmenna 

(Lerner, Lerner og Benson, 2011, bls. 7). Ég skilgreindi regnhlífarhugtakið leiklist í skólastarfi 

auk hugtakanna leikræn tjáning, leiklist í kennslu og leiklist sem námsgrein sem öll falla undir 

regnhlífarhugtakið. Þá fjallaði ég um niðurstöður rannsókna sem styðja við kenningar um 

jákvæð tengsl á milli leiklistar í skólastarfi og sjálfstrausts barna og unglinga. 

Ég vona að lokaverkefnið mitt dýpki skilning starfandi kennara og kennaranema á 

mikilvægi sjálfstrausts í lífi barna og ungmenna og hvernig hægt er að nýta aðferðir leiklistar 

til að efla sjálfstraust nemenda. Á þessari vefsíðu má finna grundvallaratriði sem kennarar 

ættu að hafa í huga þegar þeir nota aðferðir leiklistar til þess að ná sem mestum ávinningi fyrir 

nemendur af notkun aðferðanna. Einnig er hægt að finna ítarlegar lýsingar á þeim aðferðum 

sem ég tel vera grunnaðferðir leiklistar og allir kennarar ættu að kynna sér, hvort sem þeir 

ætla að nýta þær í eiginlegri leiklistarkennslu eða til samþættingar við aðrar námsgreinar. Ég 

útbjó þessa vefsíðu þó fyrst og fremst fyrir leikræn kennsluferli og æfingar sem ég hef búið til 

frá grunni eða fengið að láni frá öðrum en aðlagað með það markmið í huga að ferlin og 

æfingarnar stuðli að bættu sjálfstrausti nemenda. Ferlin sem ég bjó til innihalda meðal annars 

æfingar og viðfangsefni sem ég lærði í námi mínu á menntavísindasviði en sumt af því er þó 

lagað að nýju samhengi. Vefsíðan er sett upp þannig að auðvelt á að vera að finna leikræn 

kennsluferli og æfingar sem henta hverju aldursstigi fyrir sig og að átta sig á hvort þær nýtist í 

eiginlegri leiklistarkennslu eða til samþættingar við aðrar námsgreinar. Lýsingar kennslu-

ferlanna og æfinganna eru það nákvæmar að kennari á að geta prentað þær út af síðunni og 

tekið með sér til notkunar í kennslu. Í hverju ferli og æfingu kemur fram hvaða lykilhæfni og 

hæfniviðmiðum aðalnámskrár grunnskóla er unnið að, tímaáætlun er gefin og hentugt rými 

tilgreint auk þess sem þörf hjálpargögn eru talin upp.  
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Þeim sem vilja skoða meistaraverkefnið mitt nánar er bent á að greinagerðin sem fylgir 

þessum hugmyndabanka er aðgengileg á skemman.is en nafnið á henni er Ég get og skal: Um 

leiklist í skólastarfi og sjálfstraust barna og ungmenna.  

Heimild 

Lerner, R. M., Lerner, J. V. og Benson, J. B. (ritstjórar). (2011). Advances in child development 

and behavior. Amsterdam: Elsevier Academic Press. 

Áður en byrjað er 

Hér verður annars vegar farið yfir nokkur grundvallaratriði sem þurfa að vera fyrir hendi þegar 

kenna á leiklist í skólastarfi. Það eru þættir sem viðkoma kennsluháttum, fasi og framkomu 

kennara og námsumhverfi en allir eiga þeir að ýta undir ávinning nemenda af leiklistar-

kennslunni. Hins vegar verða kynntar nokkrar grunnaðferðir leiklistar í skólastarfi eins og 

kyrrmyndir, paravinna, spunar og fleira sem gott er fyrir kennara að hafa kynnt sér áður en 

reynt er við kennsluferlin og æfingarnar í þessum rafræna hugmyndabanka. 

Grundvallaratriði 

Rannsóknir sýna að fas og framkoma kennarans tengjast námsárangri nemenda. Miklu skiptir 

að kennari sýni umhyggjusemi, sé skilningsríkur, sanngjarn og komi fram við nemendur af 

virðingu. Einnig skiptir miklu að hann hvetji nemendur áfram, sýni áhuga á viðfangsefninu 

hverju sinni og sé góð fyrirmynd (Stronge, 2007, bls. 22-30). Leiklistarkennari þarf einnig að 

uppfylla þessar kröfur. Þá þarf hann að hafa í huga að öll form leiklistar hafa ákveðin grunn-

atriði sem þarf að vinna með. Það eru einbeiting, samlíkingar (e. metaphor), spenna, tákn, 

andstæður, hlutverk, tími og rými (Bowell og Heap, 2001, bls. 1). 

Hvernig kennari stuðlar að þægilegu andrúmslofti 

Þegar nýta á leiklist í skólastarfi skiptir gríðarlegu máli að nemendur geti treyst kennaranum 

og líði vel að tjá sig. Texti úr bókinni Leiklist í kennslu gerir mikilvægi þess góð skil:  

Til að nemendur geti lifað sig inn í leikrænt ferli verður kennari að 

skapa notalegt andrúmsloft í stofunni, sjá til þess að friður sé fyrir 

utanaðkomandi áhrifum og gefa nemendum tíma til að lifa sig inn í 

viðfangsefnið. Mikilvægt er að nemendur viti fyrir fram að bæði 

bekkjarfélagar og kennari bera fulla virðingu fyrir því sem þeir segja 

og gera. (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 11) 
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Til að ná þessu fram í kennslustofunni má loka hurðum og draga fyrir glugga svo að utanað-

komandi sjái ekki inn. Einnig ef kennari ætlar í umræður um erfið mál eða fá nemendur til að 

íhuga og tjá tilfinningar sínar er gott að kveikja á kerti en kennari getur líka passað málróm 

sinn og raddbeitingu til að skapa mýkri stemmningu í stofunni. Miklu skiptir að hópurinn hafi 

fengið tækifæri til að kynnast, hafi farið í kynningarleiki og traustsæfingar áður en ráðist er á 

krefjandi verkefni. Kennari verður að meta nemendahópinn hverju sinni, hvort hann sé 

tilbúinn í ákveðin verkefni, og passa að neyða nemendur ekki til að taka þátt í því sem þeir 

treysta sér ekki í. Væri það gert gæti dregið úr sjálfstrausti nemenda sem er þvert á markmið 

æfinganna í þessum hugmyndabanka (Anna Jeppesen, 1994, bls. 60-61; Anna Jeppesen og Ása 

Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 19; Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2012, bls. 10). 

Námssamningur 

Eins og í öðru námi skiptir miklu að nemendur viti til hvers er ætlast af þeim þegar unnið er 

með leiklist í skólastarfi. Að búa til námssamning í upphafi annar eða lotu er góð leið til að 

leggja grunninn að góðu samstarfi. Hægt er að gera samning sem kallar á traust og virðingu í 

hópnum eða ákveðnar vinnureglur sem við eiga. Með námssamningi er kennari kominn með 

verkfæri sem getur nýst vel ef upp koma agavandamál og 

nemendur ættu að verða öruggari með hlutverk sín í 

skólastofunni. Miklu skiptir að kennari og nemendur búi saman 

til námssamninginn og að allir aðilar samþykki hann. Gott er að 

allir skrifi undir en þá getur hver sem er í hópnum vísað til 

samningsins og sagt að viðkomandi hafi samþykkt að til dæmis 

haga sér vel, sýna virðingu eða vera vinnusamur (Bowell og 

Heap, 2001, bls. 107-109; Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnars-

dóttir, 2004, bls. 13). Samkvæmt minni reynslu er gott að 

kennari leiði samningaviðræðurnar og passi að í náms-

samningnum komi fram mikilvægir þættir eins og traust, virðing, 

gleði og vinnusemi.  

Gagnrýni nemenda 

Nemendur þurfa að læra að gefa gagnrýni og geta tekið henni. Gæta þarf sérstaklega að því 

að viðbrögð nemenda við leik og hugmyndum félaga sinna séu uppbyggileg. Gagnrýnin er 

mikilvæg og af henni geta nemendur lært, bæði þeir sem gagnrýna og þeir sem fá gagnrýni, 

Mynd 1 - Námssamningur sem 

nemendur gerðu í tjáningu. 
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en kennari þarf að búa til farveg fyrir hana þannig að hún brjóti ekki niður. Aðferð Liz Lerman 

sem kallast Critical Response Process er „fjögurra þrepa aðferð sem leggur áherslu á gildi 

samræðna og spurninga og að listamenn geti þjálfast í að meðhöndla gagnrýni sem þeir fá á 

vinnu sína“ (Lerman og Borstel, 2008, bls. 16). Ferlið sem gefur nytsamlega endurgjöf 

inniheldur þrjú hlutverk: listamanninn, áhorfendur (endurgjafa) og aðstoðarmann sem getur 

verið kennarinn. Listamaðurinn sýnir ferli í vinnslu og er tilbúinn að ræða ferlið í samræðum 

við aðra. Þar gæti til dæmis verið um að ræða spuna sem nemendur fá að þróa og bæta í 

nokkrum umferðum en einnig atriði eða senur úr leikverki sem nemendur eru að æfa. Þannig 

er hægt að nota þessa aðferð bæði þegar leikrænar aðferðir eru notaðar í kennslu annarra 

námsgreina og í eiginlegri leiklistarkennslu. Áhorfendur sem vilja styðja listamanninn í vinnu 

sinni taka þátt í samræðum við hann og aðstoðarmaðurinn heldur utan um ferlið og hjálpar 

bæði listamanninum og áhorfendum að sjá not þeirra fyrir þá gagnrýni sem kemur fram. Hér 

eru skrefin fjögur samkvæmt Lerman og Borstel (2008, bls. 16-18) með mínum viðbótum til 

þess að setja í samhengi kennslunnar:  

Fyrsta skrefið: Yfirlýsing um merkingu eða áhrif 

Listamaðurinn fær að heyra hvað áhorfendum finnst um verkið hans. Aðstoðarmaður 

(kennari) spyr áhorfendur: „Hvaða áhrif hafði það sem þið sáuð á ykkur sjálf? Hvað var 

áhugavert, skemmtilegt, flott eða áhrifaríkt?“. Áhorfendur fá tækifæri til að svara hrein-

skilningslega án þess að særa listamanninn. Hér er að mínu mati gott að biðja alla sem 

segja sína skoðun að segja „að mínu mati…“ eða „mér fannst…“ og leggja áherslu á það 

sem jákvætt var. 

Annað skrefið: Listamaðurinn sem spyrill 

Í þessu skrefi fær listamaðurinn að spyrja áhorfendur spurninga sem koma verkinu við en 

miklu skiptir að hann beri fram skýrar spurningar sem kalla á nákvæm svör. Hér þarf 

aðstoðarmaðurinn að vera tilbúinn að stökkva inn í ferlið og aðstoða með spurningar eða 

leiða listamanninn og áhorfendur (nemendur) að þeim spurningum og svörum sem gætu 

gagnast og leiðbeint leikendum. Hér mætti hugsa sér að leikendur vildu vita hvort 

áhorfendur hefðu áttað sig á aldri persónanna sem leiknar voru eða hvernig tilteknum 

persónum hefði liðið. Eða þá hvort áhorfendur hefðu heyrt vel það sem sagt var.  
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Þriðja skrefið: Áhorfendur spyrja hlutlausra spurninga 

Nú fá áhorfendur að spyrja listamanninn spurninga en þær verða að vera hlutlægar (e. 

objective), sem sagt ekki litaðar af þeirra mati á verkinu. Það getur verið erfitt fyrir suma 

að eiga að búa til hlutlægar spurningar þegar gefa á gagnrýni en þetta er góð æfing til þess 

að bera kennsl á þætti sem ekki hafði verið hugsað nægilega um og þessar spurningar eru 

oft einmitt það sem listamaðurinn þurfti að heyra til að bæta atriðið sitt. Áhorfandi má 

sem sagt ekki segja „mér fannst búningurinn þinn ekki passa við karakterinn“ heldur 

verður hann að búa til hlutlæga spurningu eins og „Hafið þið tekið lokaákvörðun varðandi 

búninga í verkinu?“ eða „Eiga búningarnir að koma ákveðinni túlkun til skila?“. Það getur 

hjálpað þessu skrefi að kennari hafi áður farið með nemendum í gegnum muninn á 

hlutlægum og hlutdrægum spurningum og að nemendur hafi æft sig í að setja þess konar 

spurningar fram í öðru samhengi.  

Fjórða skrefið: Leyfðar skoðanir 

Í þessu skrefi leyfir aðstoðarmaður skoðanir áhorfenda en þeir þurfa fyrst að nefna á 

hverju þeir hafa skoðun og spyrja hvort listamennirnir vilji heyra hana. Listamennirnir geta 

gefið leyfi eða sagst ekki vilja heyra skoðunina á þessum tímapunkti. Það er þó ekkert illa 

meint. Tökum dæmi: Áhorfandann sem spurði áðan um fatavalið langar núna að segja 

sína skoðun á hvers vegna búningarnir henta ekki. Þannig að hann segir: „Ég hef skoðun á 

búningavali, langar ykkur að heyra hana?“ en listamennirnir segja „Nei, vegna þess að við 

erum ekki í þeim búningum sem við viljum nota í sýningunni“. Þannig hefur skoðunin enga 

merkingu fyrir þá á þessum tímapunkti. Þessi formlegheit geta verið heftandi fyrir sam-

ræðurnar en að sama skapi gefa þau þátttakendum færi á að mynda krefjandi og 

nytsamlegar samræður sem gagnast öllum (Lerman og Borstel, 2008, bls. 16-18).  

Þessi æfing getur virst mjög flókin en hún hefur að mínu mati fullan rétt á sér þegar leiklist í 

skólastarfi er stunduð. Einnig á hún vel heima í almennri kennslu þar sem nemendur þurfa að 

sýna einhvers konar úrvinnslu (veggspjöld, teikningar, ljóð o.s.frv.). Það að ígrunda vinnunna 

sína og ræða um hana í þeim tilgangi að gera hana betri er bara jákvætt að mínu mati og mér 

finnst hún einnig góð til að virkja almenna kurteisi í nemendahópnum og samræðuhæfni. Þeir 

sem segja álit sitt og spyrja, áhorfendurnir, þjálfast einnig í greinandi og gagnrýnni hugsun 

þegar aðferðinni er beitt. Í samhengi leiklistarinnar læra þeir að taka eftir þáttum sem skipta 
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þar máli. Til að byrja með, á meðan nemendur eru að kynnast aðferðinni, nægir að þeir vinni 

eingöngu með fyrsta skrefið. Síðar yrði skrefi tvö bætt við og að lokum þeim tveimur síðustu.  

Tímaáætlun 

Kennari þarf alltaf að meta tímann sem líklegt er að hvert verkefni taki og áætla kennslu-

stundina út frá því. Í leiklist er þetta einnig mikilvægt og kennari verður að vera duglegur að 

minna á tímann þar sem auðvelt er fyrir bæði nemendur og kennara að gleyma sér í 

sköpuninni. Kennari ætti að nota leikrænar aðferðir þar sem hann hefur lengri lotu en 40 

mínútur svo nemendur fái tækifæri til að tileinka sér þær aðferðir sem unnið er með (Lilja M. 

Jónsdóttir, 1996). Það á sérstaklega við á meðan nemendur eru óvanir leikrænum aðferðum í 

námi sínu. Þegar unnið er með leiklist í skólastarfi er mikilvægt að skipuleggja tímann vel þar 

sem oft er verið að vinna með ákveðna sögu og nemendur vilja vita hvernig hún endar áður en 

þeir fara í önnur verkefni. Ef þeir missa af endinum gæti þeim liðið eins og þeir hafi verið sviknir 

og dregið gæti úr gleðinni yfir annars skemmtilegu verkefni (Bowell og Heap, 2001, bls. 117). 

Kennari verður þó að mínu mati að passa sig á því að vera ekki það stífur á klukkunni að hann 

hefti sköpunina eða geri lítið úr henni. 

Aukaefni 

Þegar unnið er með leiklist í skólastarfi getur verið erfitt að ákvarða tímalengd verkefna þar 

sem mörg þeirra byggjast á persónubundinni hæfni nemenda til að tjá sig eða hugmyndaflugi 

þeirra. Einnig þarf kennari að taka tillit til aldurs hópsins sem hann er að kenna, hvort mikill 

tími fari í aga eða hvort hópurinn hafi gert álíka æfingar áður eða er að prófa þess konar 

aðferðir í fyrsta skiptið. Þess vegna skiptir miklu máli að kennari sé alltaf með aukaefni til þess 

að grípa í ef verkefni kennslustundarinnar taka minni tíma en áætlað var. Heppilegt er að 

aukaefnið tengist með einhverjum hætti helstu viðfangsefnum viðkomandi kennslustundar. 

Að sama skapi verður kennari að vera sveigjanlegur ef verkefni taka lengri tíma en áætlað var 

og gefa nemendahópnum færi á að klára til dæmis í næstu kennslustund. Til er gott efni á 

íslensku um leikrænar æfingar til samþættingar við aðrar námsgreinar eða í eiginlegri leiklistar-

kennslu. Má þar nefna handbækurnar Leiklist í kennslu eftir Önnu Jeppesen og Ásu Helgu 

Ragnarsdóttur (2004), Mál og túlkun eftir Önnu Jeppesen (1994) og Leikið með listina eftir 

Rannveigu Björk Þorkelsdóttur (2012). Þá má finna tengla á aðra hugmyndabanka með leikr-

ænum aðferðum og kennsluferlum á forsíðu þessa hugmyndabanka.  
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Uppklapp 

Mín reynsla hefur sýnt að gott getur verið að búa til ákveðið uppklapp með nemendum sem 

nýtt er í hvert skipti sem nemendahópnum hefur verið skipt upp í minni hópa og hver hópur á 

að sýna afrakstur sinn. Þá er ákveðið „svið“ fyrir þá sem að sýna og restin af hópnum situr í 

boga á gólfinu eða í stólum. Þegar sá hópur sem sýnir er tilbúinn, klappa áhorfendur og gefa 

þeim sem eru að sýna grænt ljós á að byrja. Með uppklappi og klappi eftir hverja sýningu er 

gefinn ákveðinn rammi sem fær leikara og áhorfendur til að vera á tánum og einbeita sér vel 

að skýru upphafi og endi atriðis. Segja má að klappið komi í staðinn fyrir fortjald sem dregið 

væri frá og fyrir í leikhúsi. Dæmi um uppklapp getur verið að slá tvisvar á lærin og klappa svo 

þrisvar. Einn, tveir – einn tveir þrír! 

Búningar og tákn 

Miklu skiptir í leiklist að nemendur fái færi á að nota einhverjar flíkur eða önnur tákn við túlkun 

á persónum. Flíkin getur verið einn hattur, trefill eða jakki en hún getur hjálpað nemendum að 

tengjast persónunni sinni og auðveldar áhorfendum að sjá hvaða persónu er verið að leika. Ein 

flík ætti að vera nóg fyrir nemendur til að gefa persónunni tákn. Einnig er gott fyrir kennara að 

nota tákn þegar hann fer á milli hlutverka í kennslunni sinni (sjá Grunnaðferðir - Kennari í 

hlutverki). Táknin þurfa ekki að vera flókin, til dæmis stafur fyrir eldri mann, ferðataska fyrir 

einhvern sem er að koma eða fara, stækkunargler fyrir einhvern sem er að rannsaka eitthvað, 

slæða fyrir fína frú eða heldri konu og svo framvegis (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnars-

dóttir, 2004, bls. 20).  

Þátttaka kennara 

Misjafnar skoðanir eru á því hversu mikinn þátt kennari eigi að taka í æfingum og leik 

nemenda. Einn af brautryðjendum leikrænnar tjáningar, Peter Slade, vildi meina að kennari 

ætti að gefa nemendum frelsi til sköpunar og ætti ekki að gagnrýna mikið það sem færi fram. 

Samkvæmt honum átti kennari að vera bandamaður nemenda sem samt stjórnaði því sem 

skipti máli, legði farveginn sem nemendur léku í, án þess að brjótast inn í sköpun þeirra eða 

ala á óöryggi og vansæld með gagnrýni og ótímabærum kröfum (Anna Jeppesen, 1994, bls. 9-

11; Kristín Á. Ólafsdóttir, 2007, bls. 17). Brian Way (1967), lærisveinn Slade taldi það hlutverk 

kennarans að skipuleggja leiklistarkennsluna og stjórna henni en nemendur skyldu þó eiga kost 

á vali og þeir ættu að finna hjá sjálfum sér hvernig þeir vildu tjá sig (bls. 26-27). Hvorugur þeirra 

Slade og Way lögðu áherslu á þátttöku kennara í leiklistarferli nemenda. Bowell og Heap 
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(2001) vilja hins vegar meina að þegar unnið sé með leiklist í skólastarfi þurfi kennari og 

nemendur að vinna saman. Kennari þurfi að verða jafningi nemenda í ferlinu þannig að þeir 

séu frekar trúir sjálfum sér en ekki bara að reyna að segja eða gera það sem þeir halda að 

kennarinn vilji heyra eða sjá. Ein besta leiðin fyrir kennara að taka virkan þátt í leik nemenda 

sinna sé að nota kennsluaðferðina kennari í hlutverki (sjá Áður en byrjað er – Grunnaðferðir). 

Margir kennarar verði hræddir við að þurfa að leika sjálfir og taka sér hlutverk en þetta þurfi 

ekki að vera flókið. Og um leið og kennari taki virkan þátt muni áhugi nemenda á ferlinu aukast 

og þeir verði öruggari með að spreyta sig líka (Bowell og Heap, 2001, bls. 47). Hér þarf samt 

að huga að aldri nemenda og einnig hversu vanir nemendur eru aðferðum leiklistarinnar. Að 

mínu mati skiptir miklu fyrir unga nemendur og óvana að kennarinn þeirra taki þátt og gefi 

sýnidæmi til dæmis í upphitunaræfingum, traustsæfingum og þar sem reynir á tjáningarþor og 

að gefa af sjálfum sér. Þegar nemendur eru orðnir eldri og vanari aðferðum leiklistar getur 

vægi þeirra í skipulagningu og stjórnun orðið meira og þeir verða þá líklegri til að hafa 

frumkvæði og taka af skarið í æfingum og leik.  

Áhorfendur  

Misjafnar skoðanir eru uppi um hvort æskilegt sé að nemendur leiki fyrir utanaðkomandi 

áhorfendur. Til að mynda hafa fræðimennirnir Slade og Hornbrook andstæðar skoðanir. Slade 

vill meina að nemendur eigi alls ekki að leika fyrir áhorfendur fyrr en á unglingastigi á meðan 

Hornbrook segir að nemendur eigi að takast á við að leika fyrir áhorfendur og að leikarar og 

áhorfendur séu grundvallaratriði í leiklist í skólastarfi (Slade, 1954, bls. 72; Hornbrook, 1998, 

bls. 108). Mér persónulega finnst mikilvægt að nemendur fái að sýna áhorfendum afrakstur 

sinn en vil leggja áherslu á að nemendur séu vel æfðir og öruggir með sitt hlutverk áður en 

þeir standa frammi fyrir 

áhorfendum. Þannig geta 

nemendur haft aukið sjálfs-

traust í leik sínum. Þegar 

unnið er leikrænt með náms-

efni (leiklist í kennslu) er ekki 

heppilegt að hafa aðra 

áhorfendur en bekkjar-

félagana og kennarann. Aftur 

Mynd 2 - nemendur búa til "svið" í kennslustofu. 
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á móti gætu út frá þeirri vinnu orðið til leikatriði sem ástæða væri til að sýna stærri hópum en 

þá ekki fyrr en atriðin hafi verið útbúin með það fyrir augum og vel æfð. 
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Grunnaðferðir 

Til er aragrúi af allskyns kennsluaðferðum sem tengja má við leikræna tjáningu eða leiklist í 

skólastarfi. Hér verður gerð grein fyrir þeim aðferðum sem ég lít á sem grunnaðferðir leiklistar 

í skólastarfi. Þessar aðferðir má nota í fjölmörgum námsgreinum þar sem tilgangurinn er að fá 

nemendur til að tjá eða túlka námsefnið (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 127). Í bók sinni Litróf 

kennsluaðferðanna telur Ingvar upp þó nokkrar kennsluaðferðir sem falla undir leikræna 

tjáningu. Þær eru: leikrænar æfingar, látbragðsleikur, tal- og framsagnaræfingar, tengsla- og 

traustsæfingar, skynjunarleikir og einbeitingaræfingar, hlutverkaleikir, leikspuni, leikþættir, 

brúðuleikhús, skuggaleikhús, kennari í hlutverki, nemendur gerðir að sérfræðingum og að 

endingu upphitunaræfingar og slökunaræfingar (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 130-132). Allt 
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eru þetta flottar kennsluaðferðir sem lesendur ættu að kynna sér nánar. Hér á eftir verður þó 

ekki farið í allar aðferðir heldur einungis þær sem að ég hef reynslu af og hafa reynst mér vel 

hvort sem er í leiklistarsmiðju eða til samþættingar við aðrar námsgreinar. Af gefinni reynslu 

mæli ég með að hver leiklistartími innihaldi upphitunaræfingar, viðfangsefni dagsins og svo 

slökun. Ábendingu um þetta form kennslustunda er einnig að finna í samanburðarrannsókn 

um tilhögun vinnu með leikrænar aðferðir (Wee, 2009, bls. 493-495).  

Hlutverkaleikir 

Það er börnum eðlislægt að bregða sér í hlutverk og þau gera það daglega í frjálsum leik með 

því að líkja eftir foreldrum sínum, systkinum og því sem hefur orðið á vegi þeirra. Talið er 

mikilvægt fyrir þroskaferli barns að það geti farið í hlutverkaleiki því þannig kynnist barn 

ólíkum hlutverkum og fáist við ýmsar tilfinningar sem það hefði annars ekki kynnst. Reynsla 

barnsins verður þar af leiðandi meiri um leið og það læri á samfélagið. Segja má að þegar farið 

er að vinna út frá kennslufræðilegum markmiðum með leiklist í skólastarfi sé byggt ofan á hinn 

frjálsa hlutverkaleik barna. Þessi tvö form eiga ýmislegt sameiginlegt en það sem aðallega 

skilur á milli er að í leiklistinni leggur kennari línur og setur ramma ásamt því að velja aðferð 

sem við á hverju sinni. Í frjálsa leiknum eru börnin höfundar og leikstjórar um leið og þau leika 

þau hlutverk sem þau völdu sér. Þegar unnið er með hlutverkaleiki í leiklist þarf alltaf að huga 

að þremur þáttum - hver er persónan, hvar er hún og hvað er hún að gera. Ýmsar aðferðir 

heyra undir hlutverkaleiki eins og kyrrmyndir, paravinna, spuni og skrifað í hlutverki (Sæbø, 

2003, bls. 60-69; Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 24).  

Kyrrmyndir 

Kyrrmyndir eru einfaldasta útfærslan á hlutverkaleik en þrátt fyrir einfaldleikann er þetta góð 

kennsluaðferð sem reynir á samstarf og útsjónarsemi nemenda. Kyrrmyndum má líkja við 

ljósmyndir eða vaxmyndir á safni til að nemendur átti sig á hvað þær séu. Með kyrrmyndum 

sýna nemendur í litlum hóp (2-5) ákveðnar aðstæður eða tilfinningar en þeir verða að frjósa 

alveg á meðan kennari „tekur mynd“. Kyrrmyndir má nota við hinar ýmsu aðstæður í skóla-

starfi og í flestum námsgreinum og þær má þróa og aðlaga svo þær henti hverju aldursstigi og 

viðfangsefni hverju sinni (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 24; Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013, bls. 131). Dæmi um kyrrmynd á yngsta stigi gæti verið að fá fjóra 

nemendur til að sýna fjölskyldu við matarborð eða tvo nemendur til að sýna foreldri að bursta 

tennur í barni. Eins væri hægt að biðja nemendur á miðstigi að sýna ákveðnar tilfinningar og 
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fá restina af nemendahópnum til að giska á hvaða tilfinningar er verið að sýna. Svo getur verið 

gaman að fá nemendur til að búa til kyrrmyndir úr ákveðnum atriðum úr sögu. Þannig verður 

sagan myndræn og nemendur gætu um leið öðlast frekari skilning á boðskap hennar eða 

atvikum ásamt því að festa söguna betur í minni. Auk samstarfs, hugmyndaflugs og 

einbeitingar reynir þetta einfalda form hlutverkjaleikja á líkamstjáningu nemenda, ígrundun 

um tilfinningar og líðan og á hæfnina að setja sig í spor annarra. Anna Jeppesen (1994) bendir 

einnig á að gott væri að fá nemendur til að klappa í upphafi kyrrmyndar og gefa þannig í skyn 

að þeir séu tilbúnir og klappa svo aftur þegar þeir hafa lokið kyrrmyndinni sinni (bls. 49).  

 

 

Mynd 3 - Kyrrmynd. Tilfinningar nemenda þegar þeir bíða á biðstofu tannlæknis. 
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Mynd 4 - Kyrrmynd. Verið að reka fé. 

Paravinna 

Í kennarahandbókinni Leiklist í kennslu kemur fram að paravinna sé „algengasta og þekktasta 

form af hlutverkaleik og einföld leið til að kynna nemendum hvað felst í hlutverkaleikjum“. Þá 

eru nemendur paraðir saman og kennari gefur þeim hlutverk, aðstæður og viðfangsefni til að 

vinna með (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 25). Þegar nemendur eru að 

byrja getur verið gott að láta öll pör vinna á sama tíma þannig að engir séu áhorfendur aðrir 

en kennarinn. Þegar nemendahópurinn hefur fengið nokkra reynslu í þessari aðferð gæti verið 

upplagt að eitt og eitt par spinni fyrir framan nemendahópinn og þá gæti verið gaman að 

áhorfendur giskuðu á aðstæðurnar sem kennari gaf parinu eða parið ákvað sjálft. Dæmi um 

paravinnu gæti verið að biðja tvo nemendur á yngsta stigi að leika mömmu eða pabba og barn. 

Það er kominn háttatími og barnið á að fara að sofa en hlýðir móður sinni eða föður ekki. 

Annað dæmi væru tveir nemendur á miðstigi í hlutverkum konu og karls. Karlinn vill ólmur 

selja konunni ryksugu en hún á nú þegar ryksugu en á erfitt með að segja nei. Fyrir elsta stig 

mætti hugsa sér að eitt parið séu stelpa eða strákur sem sé óskaplega hrifin/n af skólasystkini 

en þori ekki að bjóða því út en hinn aðilinn tekur ekki eftir neinu eða að par taki að sér hlutverk 
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kennara og nemanda þar sem kennarinn vill ólmur að nemandinn lesi upp verkefnið sitt en 

nemandinn vill það ekki sökum feimni eða ótta við álit annarra.  

Kennarar ættu alltaf að huga að staðalímyndum þegar þeir velja aðstæður eða 

persónur fyrir nemendur í hlutverkaleik og spuna. Koma verður í veg fyrir að ýta undir 

staðalímyndir með vanhugsuðum hlutverkjaleikum og einnig er mikilvægt að kennarar fjalli 

almennt um staðalímyndir til að draga úr því að nemendur beri sig saman við eitthvað sem 

þeir þekkja ekki hjá sér og jafnvel brjóti sig niður með samanburðinum.  

Spuni 

Forsendur spuna eru aðstæður, atburðarás og persónur. Jafnframt að eitthvað óvænt komi 

upp í spunanum eða að þar skapist spenna vegna togstreitu eða andstæðra hagsmuna. 

Nemendur fá frelsi til túlkunar á hugmyndum sínum en þó er mikilvægt að kennari hafi eftirlit 

og sé tilbúinn að stökkva til ef spuninn verður losaralegur eða þróast í eitthvert rugl. Bent hefur 

verið á (Anna Jeppesen, 1994) að margir kennarar mikli þessa kennsluaðferð fyrir sér af ótta 

við að missa stjórn á nemendum en að stjórna spuna sé auðveldara en margir haldi. Það sem 

kennari verði að passa sé að gefa nemendum ekki of erfið eða sértæk verkefni til að byrja með 

og svo hjálpi að hafa námssamning (sjá Grundvallaratriði) sem kennari grípi til ef nemenda-

hópurinn fari að láta illa. Þá er tekið fram að gott sé að kynna fyrst kyrrmyndir fyrir nemendum, 

Mynd 5 - Nemendur í paravinnu. 
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fara svo í paravinnu og enda á spuna þegar allir eru tilbúnir (bls. 17). Ekki er gott að pína 

nemendur til einhvers sem þeir vilja ekki gera því þannig getur nemanda þótt leiklist óþægileg. 

Samkvæmt Önnu Jeppesen og Ásu Helgu Ragnarsdóttur (2004) eru ákveðin atriði sem verði 

að huga að eigi spuni að verða áhugaverður. Þátttakendur verði að: hafa gott samspil sín á 

milli, taka hlutverkið alvarlega, hlusta á það sem hinir segja, skapa spennu þannig að eitthvað 

óvænt gerist og hafa í huga að draga spunann ekki á langinn (bls. 26). Kennari getur aðstoðað 

með síðasta liðinn með því til dæmis að byrja klappið þegar honum finnst nóg komið. Rannveig 

Björk Þorkelsdóttir (2012) bendir á að þegar unnið sé með spuna sé mikilvægt að kennari brýni 

fyrir nemendum að meðleikarar þurfi að viðurkenna það sem hinn er að gera og spinni áfram 

út frá því, að leikarar reyni að komast hjá því að hafna hugmyndum meðleikara – nema að það 

sé hluti af söguþræði og persónum spunans (bls. 15). Til að leggja áherslu á þetta hugarfar hjá 

nemendum getur verið gott að fara í æfinguna „Við skulum…“ (sjá Kennsluferli og æfingar). Að 

taka hugmyndir meðleikara gildar er ein af forsendum spuna ásamt því að hafa frumkvæði 

sjálfur. Þegar kennari er með byrjendur í spunavinnu er mikilvægt að nemendur fái þröngan 

ramma. Þá gefur kennari nemendum aðstæður, persónur, og atburðarás í grófum dráttum og 

þeir vinna með það í spunanum. Þegar nemendur hafa öðlast reynslu og eru orðnir öruggari í 

spunavinnu getur kennari víkkað rammann svo að nemendur vinni með fleiri óvissuatriði. 

Dæmi um þröngan ramma væri að biðja fjóra nemendur að spinna afmælisveislu þar sem einn 

er afmælisbarnið og hinir þrír gestir. Gestirnir gefa afmælisbarninu gjöf en það verður mjög 

óánægt og vanþakklátt. Nemendur eru síðan fengnir til að spinna og ákveða endinn sjálfir. 

Kennari getur stöðvað ferlið með því að klappa fyrir nemendum ef spuninn dregst heldur mikið 

á langinn. Sama hugmynd í víðum ramma væri að biðja fjóra nemendur að búa til spuna um 

afmælisveislu þar sem óþægilegt atvik gerist. Þá ákveða nemendur sjálfir hvaða persónur þeir 

eru, atburðarásina og hvað kemur upp á sem þarf að leysa. 

Há og lág staða 

Í spuna er hægt að vinna með stöður sem geta verið háar og lágar. Manneskja í hárri stöðu er 

sjálfsörugg og lætur það sem öðrum finnst ekki slá sig út af laginu. Hún ber virðingu fyrir sjálfri 

sér og öðrum og gerir ekki lítið úr öðru fólki. Gæta verður þess að ruglast ekki á hárri stöðu og 

hrokafullri framkomu. Manneskja í lágri stöðu er aftur á móti með veika sjálfsmynd og með 

minnimáttarkennd gagnvart umhverfinu og öðrum manneskjum. Hér er ekki verið að vinna 

með þjóðfélagsstöðu manneskjunnar heldur hvernig hún lítur á sjálfa sig, hennar eigin líðan, 
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framkomu, líkamsmál, raddblæ og svo framvegis. Þannig getur til dæmis sá sem sér um þrifin 

í skólanum komið fram af miklu öryggi (sýnt háa stöðu) við skólastjórann, þó svo að skóla-

stjórinn sé í mikið hærri þjóðfélagsstöðu (Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2012, bls. 26). 

Skrifað í hlutverki 

Nafn kennsluaðferðarinnar er mjög lýsandi um virkni hennar. Nemendur taka sér hlutverk og 

skrifa í því hlutverki dagbókarfærslu, frétt í dagblaði eða einhvern annan texta. Þeir skrifa sem 

sagt sem ákveðin persóna og verða að setja sig í spor hennar (Anna Jeppesen og Ása Helga 

Ragnarsdóttir, 2004, bls. 30). Reynslan mín sýnir að miðstig og elsta stig getur náð góðum 

tökum á þessari aðferð sem kennari getur einnig nýtt til að meta skilning nemanda á 

viðfangsefninu. Hægt er að nota kennsluaðferðina í námsgreinum eins og íslensku, 

samfélagsfræði og þess vegna náttúrufræði. Hvar sem nemendur læra um einstaklinga og geta 

sett sig í spor þeirra geta þeir skrifað einhvern texta í hlutverki. Einnig getur verið gaman að fá 

nemendur til að lesa upp textann sinn eða túlka persónuna með líkamstjáningu.  

Innri raddir 

Í þessari kennsluaðferð vinna fjórir nemendur saman. Nemendur þurfa að para sig saman þar 

sem annar nemandinn situr á stól en hinn stendur fyrir aftan stólinn. Tvö og tvö pör stilla sér 

upp saman þannig að tveir nemendur sitja gegnt hvor öðrum og tala saman í hlutverkum sem 

tengjast ferlinu sem unnið er með. Hinir tveir standa fyrir aftan stóla þeirra sem sitja (sjá mynd 

6 hér fyrir neðan) og túlka hugsanir þeirra sem sitja. Gott er að benda nemendum á að oft 

hugsar maður það sem maður þorir ekki að segja upphátt. Þegar allir eru tilbúnir hefst spuni. 

Ef nemendur eru ekki vanir þessari kennsluaðferð er gott að leyfa fleiri pörum að vinna á sama 

tíma. Annars er gagnlegt að fjórir og fjórir nemendur spinni saman á meðan hinir horfa (Anna 

Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 32).  
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Mynd 6 - Nemendur í innri röddum. 

Kastljós 

Með þessari aðferð er athygli allra beint að einum nemanda eða kennara. Kennari biður 

nemanda að fara í hlutverk einhverrar persónu sem tengist ferlinu sem unnið er með. Þessa 

aðferð er gott að nota þegar leitað er nánari upplýsinga um ákveðið atvik úr ferlinu eða kennari 

vill að nemendahópurinn læri meira um fortíð persónu sem fjallað er um. Nemandinn sem fer 

í kastljós situr á stól fyrir framan samnemendur sína sem fá leyfi til að spyrja spurninga og 

nemandinn svarar spurningum þeirra í hlutverki. Nemendur spyrja sem þeir sjálfir eða í 

hlutverki til dæmis bæjarbúa eða dýranna á bænum (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnars-

dóttir, 2004, bls. 28). Gott er að kennari sé búinn að segja nemandanum sem er í kastljósi hvað 

verði að koma fram eða hvernig hann eigi að ljúka aðferðinni, en kennari getur líka lokið 

kastljósinu þegar honum finnst nóg komið og getur þá lokið kastljósinu í því hlutverki sem við 

á eða sem hann sjálfur og beðið nemandann að setjast í sætið sitt. Eins er heppilegt að kennari 

hafi sjálfur setið fyrir spurningum í kastljósi áður en hann fær aðra til þess.  

Kennari í hlutverki 

Þessi kennsluaðferð er í raun afbrigði hlutverkaleiks nema hér er það kennarinn sem fer í 

hlutverk og tekur þátt í leikferli með nemendum sínum. Kennari í hlutverki getur haft áhrif á 
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leikferlið og með þessum hætti getur kennari náð að leiða ferlið án þess þó að verða yfirboðari 

nemenda sinna. Hér verður kennari frekar jafningi nemendahópsins sem verður oft til þess að 

nemendur opnast og tjá sig meira. Með þessari aðferð er kennari einnig að deila ábyrgð sinni 

yfir til nemenda og eykur þannig sjálfstæði þeirra. Tilgangur þess að kennari taki sér hlutverk 

er fyrst og fremst sá að auka innlifun nemendahópsins, beina athygli hans að vissum atriðum 

og styðja hann í leit sinni að lausnum á viðfangsefnum kennslustundarinnar. Þessi kennslu-

aðferð getur:  

• Opnað nýja möguleika til að takast á við viðfangsefni 

• Hjálpað nemendum við að setja sig í spor annarra 

• Gert sýn nemenda á viðfangsefnið skýrari 

• Hvatt nemendur til að taka sjálfstæðar ákvarðanir 

• Aðstoðað nemendur við að komast að niðurstöðu 

Margir kennarar mikla það fyrir sér að þurfa að fara í hlutverk og bera því við að þeir séu ekki 

leikarar en þessi kennsluaðferð krefst þess ekki að kennarar séu leikaramenntaðir heldur að 

þeir þori að stíga út fyrir kassann, taka ábyrgðina sem hlutverkið krefst af honum og hafa 

gaman af því að taka virkan þátt í námi nemenda sinna. Þættir sem kennari þarf að huga að 

þegar hann tekur hlutverk er: samræmi og heild ferlisins, innihald, afstaða nemendahópsins, 

uppsetning ferlisins og ígrundun nemenda. Þá má kennari hafa í huga að það er áhrifameira 

að ljúka ferlinu sem kennari í hlutverki frekar en að hætta bara. Hægt er að ljúka ferli með því 

að segja í hlutverki „Jæja, nú er ég orðinn þreyttur og ætla að leggja mig. Verið þið blessuð“ 

og þá getur kennari gengið út úr kennslustofunni í hlutverki og komið inn sem hann sjálfur eða 

hann einfaldlega snýr baki í nemendur og snýr sér svo aftur að nemendum sem hann sjálfur. 

Það getur verið erfitt að taka að sér hlutverk sem kennari en hafa ber í huga að bæði kennarar 

og nemendur mega fara úr hlutverki til að ígrunda ferlið eða spyrja spurninga (Anna Jeppesen, 

1994, bls. 30-32; Lorenzen, 1996, bls. 45-48; Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, 

bls. 17). Lorenzen (1996) lýsir mismunandi hlutverkum sem kennari getur brugðið sér í en 

hvert þeirra hefur tiltekið markmið gagnvart nemendum. Þess vegna þarf kennari að vera 

búinn að íhuga hvað hann vill opna fyrir í kennslustundinni með hlutverki sínu. Dæmi um 

hlutverk eru jákvæða valdboðstýpan eins og konungur, borgarstjóri eða fararstjóri. Kennari í 

slíkum hlutverkum hefur stjórnina en það getur leitt til þess að nemendur beri minni ábyrgð 

og taki síður virkan þátt í ferlinu. Annað dæmi er persóna í lágri stöðu eins og þræll, þjónn, 
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trúður eða munaðarleysingi. Þá er kennari hjálparvana og þarfnast aðstoðar þannig að nem-

endur taka stjórn og reyna að hjálpa (Lorenzen, 1996, bls. 49-51).  
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Leiklist í skólastarfi 

Hér verða kynntar leikrænar aðferðir í skólastarfi, fjölbreytni þeirra og hvernig hægt er að nýta 

þær bæði þegar leiklist er kennd sem námsgrein og til samþættingar við aðrar námsgreinar. 

Heiti og skilgreiningar þeirra leikrænu aðferða sem heyra undir regnhlífarhugtakið leiklist í 

skólastarfi hafa verið mismunandi í gegnum tíðina (Kristín Á. Ólafsdóttir, 2007, bls. 71). Hér 

mun ég gera grein fyrir skilgreiningum sem ég legg til grundvallar í notkun hugtakanna leikræn 

tjáning, leiklist í kennslu, leiklist sem námsgrein og leiklist í skólastarfi. Auk þess reyni ég að 

sýna hvernig hugtökin skarast þrátt fyrir að vera að sumu leyti ólík.  

Leikræn tjáning 

Leikræn tjáning er hugtak sem er vítt og hefur snertifleti við öll hugtökin sem eiga heima undir 

regnhlífarhugtakinu leiklist í skólastarfi. Með leikrænni tjáningu vinna nemendur með hug-

myndaflug, tjáningu og einbeitingu, þeir fást við persónusköpun og læra að setja sig í spor 

annarra (Kristín Á. Ólafsdóttir, 2007, bls. 10 og 20). Ýmsar aðferðir leikrænnar tjáningar eiga 

því vel við þegar námsgreinin leiklist er kennd. En eins og Ingvar Sigurgeirsson (2013, bls. 127) 

bendir á er hægt að samþætta aðferðir leikrænnar tjáningar við hinar ýmsu námsgreinar og 

helsti kostur þeirra er að í gegnum þær getur nemandi lifað sig enn frekar inn í námsefnið og 

orðið virkari fyrir vikið. Tekið var fram í aðalnámskrám grunnskóla frá 1999 og 2007 hvernig 

nýta mætti leikræna tjáningu til samþættingar við önnur fög fyrir yngsta og miðstig og að bjóða 

mætti upp á leiklist sem valfag fyrir nemendur á elsta stigi (Aðalnámskrá grunnskóla: List-

greinar, 1999, bls. 5 og 86-88; 2007, bls. 5 og 40-41). 

Leiklist í kennslu 

Leiklist í kennslu er aðeins þrengra hugtak en leikræn tjáning en þar eru aðferðir leiklistar 

samþættar við önnur fög í skólanum (Kristín Á. Ólafsdóttir, 2007, bls. 26). Til eru fjölmargar 

handbækur um kennsluaðferðir leiklistar. Sem dæmi má nefna Leiklist í kennslu en hún 

inniheldur fjölbreyttar kennsluaðferðir og samþætt ferli sem hægt er að nýta á öllum 

aldursstigum og flétta saman við flestar námsgreinar í skólum (Anna Jeppesen og Ása Helga 

Ragnarsdóttir, 2004, bls. 8). Á Íslandi tók hugtakið leiklist í kennslu að vissu leyti við af notkun 

hugtaksins leikræn tjáning í kjölfar útkomu bókarinnar Leiklist í kennslu (Kristín Á. Ólafsdóttir, 

2007, bls. 87-88). Reikna má með að bæði hugtökin geti enn verið í notkun og þá með svipaðri 

merkingu. 
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Leiklist sem námsgrein 

Leiklist sem námsgrein er þrengsta hugtakið af þessum þremur en þar eru nemendur þjálfaðir 

í leik og þeim kennt að takast á við aðstæður leikhússins. Þar má meðal annars nefna að 

nemendur þjálfast í að setja sig í spor annarra, tileinka sér ýmis tjáningarform, vinna með 

sköpun, tjáningu og miðlun auk þess sem nemendur eru í stöðugri samvinnu. Áherslan er á 

þekkingu og þjálfun í listgreininni sjálfri eða eins og segir í aðalnámskránni: „Menntun í leiklist 

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

samhengi“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013/2015, bls. 145). Í leiklist sem námsgrein eru ýmsar 

aðferðir leiklistar notaðar eins og í leiklist í kennslu eða í leikrænni tjáningu en áherslur eru 

ólíkar. Þó er í báðum tilvikum unnið að námi og þroska nemenda. Þegar fengist er við leiklist 

sem listgrein er farið dýpra í aðferðir eins og persónusköpun, handritsvinnu og túlkun á 

ákveðnum karakterum. Leiklist sem listgrein er yfirleitt kennd í sal eða stóru herbergi með sviði 

þar sem leikur fyrir áhorfendur er mikilvægur og nemendur ljúka oft vinnu annarinnar eða 

ársins með uppsetningu á leikriti sem þau annað hvort sömdu sjálf eða léku upp úr handriti 

annars staðar frá (Kristín Á. Ólafsdóttir, 2007, bls. 11, 14 og 19). Miklu skiptir að nemendur fái 

að æfa vel og skipuleggja sýninguna sína áður en þeir sýna áhorfendum svo að þeir geti verið 

stoltir af verkinu sínu og öruggir í sínu hlutverki (Turner, Mayall, Dickinson, Clark, Hood, 

Samuels og Wiggins, 2004, bls. 72). Þó svo að leikræn tjáning hafi verið hluti af Aðalnámskrá 

grunnskóla bæði 1999 og 2007 og bent á að hana eigi að samþætta við aðrar námsgreinar en 

bjóða megi unglingastigi valgreinina leiklist, er í fyrsta skipti í núgildandi aðalnámskrá frá 2013 

leiklist sett fram sem sérstök námsgrein (Aðalnámskrá grunnskóla, 1999, 2007 og 2013/2015). 

Leiklist í skólastarfi 

Í dag er alla jafna talað um leiklist í skólastarfi en þá er vísað til leikrænnar tjáningar eða 

leiklistar í kennslu en jafnframt námsgreinarinnar leiklistar. Hér er því um regnhlífarhugtak 

að ræða. Þess má geta að félag kennara sem sérhæfðir eru í kennslu listgreinarinnar eða 

kennsluaðferðum leiklistar heitir einmitt Félag um leiklist í skólastarfi, skammstafað FLÍSS 

(Félag um leiklist í skólastarfi, e.d.). 
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Sjálfstraust 

Hér verður fjallað um mikilvægi sjálfstrausts fyrir börn og unglinga út frá skrifum ýmissa 

fræðimanna en þó sérstaklega úr frá fræðilíkaninu um farsæla þroskaframvindu ungmenna 

(Lerner, Lerner og Benson, 2011, bls. 7). Fræðilíkanið sýnir sjálfstraust sem einn af fimm grunn-

þáttum farsællar þroskaframvindu ungmenna. 

Samkvæmt Kristjáni Kristjánssyni (2010) þarf að byggja upp sjálfstraust barna snemma 

á lífsleiðinni til að þau séu sterkari þegar þarf að takast á við erfiðleika lífsins en það er í 

höndum foreldra og starfsfólks skóla og frístundastarfs að efla þennan þátt í fari barna (bls. 

101). Gott sjálfstraust getur hjálpað ungmennum að taka réttar ákvarðanir fyrir sig og þá sem 

eru í kringum þá og það getur komið í veg fyrir að börn og unglingar fylgi bara jafningja- eða 

hópþrýstingi (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 8). Sigrún Aðalbjarnar-

dóttir (2007, bls. 76) skrifar að „sjálfstraust manneskju birtist í trú hennar á sjálfri sér, fullvissu 

hennar um eigin verðleika og sannfæringu um að hún geti framkvæmt það sem hún vill stefna 

að“ sem gefur okkur að aukið sjálfstraust ungmenna ætti að hafa jákvæð áhrif á almenna líðan 

og getu þeirra. Barnes (2014) segir þroska barna standa og falla með góðu sjálfstrausti og 

vegna þess geti nemendur upplifað gleði, áhuga, staðfestu og ást (bls. 109). 

Markmiðið með því að búa til hugmyndabankann er að stuðla að því að sjálfstraust 

ungmenna eflist. Ástæðan er sú að sjálfstraust er mikilvægt fyrir farsælan þroska ungmenna 

(Jelicic, Bobek, Phelps, Lerner og Lerner, 2007; Lerner, Lerner og Benson, 2011; Barnes, 2014). 

Fræðilíkanið um farsæla þroskaframvindu ungmenna (Lerner o.fl., 2011, bls. 7) inniheldur 

fimm þætti sem taldir eru birtingarmyndir farsællrar þroskaframvindu og sjálfstraust er einn 

þeirra þátta. Fræðilíkanið rennir stoðum undir mikilvægi sjálfstrausts meðal ungmenna en 

með því er einnig hægt að færa rök fyrir tengslum á milli þátttöku barna og ungmenna í 

listgreinum, þar með talið leiklistar, og aukins sjálfstrausts. Þó eru ákveðnir þættir sem þurfa 

að vera til staðar ef ávinningur af leiklistarþátttöku á að koma fram eins og áhugi kennara og 

nemenda. Í því sambandi er vísað til kafla 2.3 í greinagerðinni sem fylgir þessum hugmynda-

banka en hann fjallar um tengsl leikrænna aðferða og sjálfstrausts. Leiklist í skólastarfi væri þá 

í ljósi fræðilíkansins eitt af úrræðunum sem nemendur í grunnskóla hefðu aðgengi að. Á 

myndinni hér að neðan má sjá fræðilíkanið um farsæla þroskaframvindu ungmenna.  
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Fræðilíkan um farsæla þroskaframvindu (Lerner o.fl., 2011; Theódóra Gunnarsdóttir, 2015, íslenskaði). 

Fræðilíkanið sýnir hvernig umhverfið og styrkleikaþættir ungmenna hafa áhrif á farsælan 

þroska þeirra og hvernig farsæll þroski getur leitt til þess að ungmenni hafi margt að gefa til 

fjölskyldunnar eða samfélagsins í heild en ófarsæll þroski geti leitt til óæskilegrar hegðunar. 

Þá sést hvernig óæskileg hegðun leiðir aftur til umhverfis og styrkleika en það er vegna þess 

að með aðgengi að úrræðum er hægt að bæta úr óæskilegri hegðun ungmenna. Lengst til 

vinstri sést hvernig umhverfið getur haft áhrif á styrkleika ungmenna eins og styrkleikarnir geta 

haft áhrif á umhverfið. Í miðjunni sést hvernig farsæll þroski samanstendur af fimm þáttum en 

því er haldið fram að ef ungmenni sýni einkenni úr þessum fimm þáttum sýni hann farsæla 

þroskaframvindu (Steinunn Gestsdóttir og Lerner, 2007, bls. 43 og 46; Lerner o.fl., 2011, bls. 

6-7). 

Fyrsti þáttur farsæls þroska er geta eða hæfni (e. competence), annar þátturinn er 

sjálfstraust (e. confidence), þriðji kallast sambönd (e. connection), fjórði er siðferðisvitund (e. 

character) og sá fimmti er umhyggja (e. caring). Þessir fimm þættir og hugtakið um farsæla 

þroskaframvindu ungmenna í heild veita foreldrum, kennurum, og öðrum sem vinna með 

börnum og ungmennum, sameiginlega aðferð og orðaforða sem þau geta nýtt sér til að ræða 

um og mæla farsæla þroskaframvindu ungmenna og vinna saman að því að bæta lífskjör ungs 

fólks (Phelps, Zimmerman, Warren, Jelicic, von Eye og Lerner, 2009, bls. 573 og 581-582).  

Jelicic o.fl. (2007) gerðu langtímarannsókn þar sem þau notuðu kenninguna um farsæla 

þroskaframvindu ungmenna til þess að spá fyrir um framlag, áhættuhegðun og þunglyndi 

barna og ungmenna. Þau lögðu spurningakannanir fyrir nemendur þegar þeir voru í fimmta 
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bekk og svo aftur þegar þeir voru í sjötta bekk. Niðurstöður sýna að nemendur í fimmta bekk 

sem skoruðu hátt á fimm þáttum farsællar þroskaframvindu (hæfni, sjálfstraust, sambönd, 

siðferðisvitund og umhyggja) sýndu minni áhættuhegðun og þunglyndi ári síðar. Auk þess 

sýndu þessir nemendur frekar mikið framlag en þá má álykta að ef fimm þættir farsællar 

þroskaframvindu eru í lagi hjá börnum og ungmennum verði sjötti þátturinn til sem kallast 

framlag (e. contribution). Þannig gætu börn og ungmenni frekar gefið til fjölskyldu sinnar, 

nærumhverfis og samfélagsins í heild sem fullorðnir einstaklingar (Jelicic o.fl., 2007, bls. 268; 

Lerner o.fl., 2011, bls. 53).  

Prófað hefur verið að innleiða hugmyndafræði farsællar þroskaframvindu í skólastarf 

en þá hefur komið í ljós að þegar foreldrar kynnast hugmyndafræðinni betur eykst álit þeirra 

á henni og um leið sjá þeir ávinning hugmyndafræðinnar fyrir börnin sín. Þá nefndi einn pabbi 

að finna ætti leiðir til að búa til meira skipulögð og mælanleg ferli þar sem nemendur gætu 

þróað með sér frekari hæfni, sjálfstraust, sambönd, siðferðisvitund og umhyggju (Lerner o.fl., 

2011, bls. 337). Í þessu verkefni er einn þáttur fræðilíkansins, sjálfstraust (e. confidence) í 

brennidepli. Hugtakið sjálfstraust felur hér í sér almennt sjálfstraust, sjálfsvirðingu og þá trú 

sem einstaklingur hefur á að hann geti haft áhrif á eigið líf (Steinunn Gestsdóttir og Lerner, 

2007; Lerner, Phelps, Forman og Bowers, 2009). Samkvæmt fræðilíkaninu er sjálfstraust sett 

fram í víðum skilningi og nær þar með yfir önnur hugtök sjálfsins eins og sjálfsálit, sjálfsmynd, 

sjálfsvirðingu og fleiri. Eins og áður var bent á má lesa um tengsl leikrænna aðferða og 

sjálfstrausts í greinagerðinni sem fylgir hugmyndabankanum á vefsíðunni skemman.is. 
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Kennsluferli og æfingar 

Leikrænu kennsluferlin og æfingarnar undir hverju aldursstigi samdi ég sjálf eða aðlagaði 

kennsluefni frá öðrum með það í huga að unnið sé að bættu sjálfstrausti barna og ungmenna. 

Lýsingar kennsluferlanna og æfinganna eru það nákvæmar að kennari á að geta prentað þær 

út af síðunni og tekið með sér til notkunar í kennslu. Í hverju ferli og æfingu kemur fram hvaða 

lykilhæfni og hæfniviðmiðum aðalnámskrár grunnskóla er unnið að, tímaáætlun er gefin og 

hentugt rými tilgreint auk þess sem þörf hjálpargögn eru talin upp. 

Tímaáætlanirnar eru miðaðar við 12 til 15 nemendur sem samkvæmt minni reynslu er 

hæfilega stór hópur þegar nota á aðferðir leiklistar. Ákveðnar æfingar og ferli gætu tekið lengri 

eða skemmri tíma en ég hef áætlað ef nemendahópurinn er stærri eða minni. Ferlunum mætti 

skipta niður í tvö skipti ef eitt nægir ekki en kennari ætti að huga að því á hvaða tímapunkti 

nemendur hætta svo að þeir séu spenntir að halda áfram með ferlið. Þessi kennsluferli og 

æfingar má nota í ýmsum námsgreinum eins og íslensku, lífsleikni, samfélagsfræði og 

náttúrufræði. Kennari getur aðlagað ferlin að vild þannig að þau tengist viðfangsefni 

kennslustundarinnar.  

Ég vona að efni vefsíðunnar muni gagnast kennurum til þess að stíga fyrstu skrefin í 

notkun leikrænna aðferða í kennslu sinni. Eða að efni hennar geti nýst kennurum sem eru vanir 

að nota aðferðir leiklistarinnar sem viðbót í þeirra verkfærasafn og uppspretta hugmynda.  

Yngsta stig 

Hér má finna heildstæð leikræn ferli og æfingar sem henta nemendum á yngsta stigi. 

Núgildandi aðalnámskrá grunnskóla kveður á um að öll aldursstig skuli fá að kynnast 

leikrænum aðferðum í námi sínu og þar kemur fram að „Með listum getur maðurinn tjáð og 

dýpkað tilfinningar sínar og öðlast skilning og reynslu sem ekki verður færð í orð“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013/2015, bls. 143). Ferlin hér að neðan hefur höfundur ýmist búið 

til frá grunni eða byggt á ferlum frá öðrum og lagað að þeim markmiðum að nemendur geti 

með æfingunum eflt sjálfstraust sitt. 

Heimild 

Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 2011: Greinasvið 2013 /2015. 
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Hver er ég? (yngsta stig) 

Lykilhæfni: Að nemandi geti: „tjáð hugsanir og skoðanir sínar og sett þær fram á viðeigandi 

hátt“, „gert sér grein fyrir styrkleikum sínum“, „gert sér grein fyrir eigin hlutverki í samstarfi“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 87 og 89). 

Hæfniviðmið: Að nemandi geti: „tjáð sig á einfaldan hátt um viðfangsefni sitt“, „tekið virkan 

þátt í leikrænu ferli í hópi og sýnt skólasystkinum sínum tillitssemi“, „sett sig í spor annarra í 

leikrænu ferli/ hlutverkaleik…“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 142 og 146-147).  

Tímaáætlun: 35-45 mínútur. 

Hjálpargögn: Blöð og litir. 

Umhverfi: Kennslustofa eða leiklistarrými. 

Markmið þessa ferlis er að nemendur efli með sér sjálfsþekkingu, tilfinningalæsi og 

umburðarlyndi sem tengja má góðu sjálfstrausti. Ferlið er miðað við yngsta stig. Kennari verður 

að hafa í huga að andrúmsloftið í kennslustofunni sé þægilegt og að nemendahópurinn sé 

rólegur og til í að tjá sig (sjá Áður en byrjað er – Grundvallaratriði). Gott er til dæmis að draga 

fyrir gluggana og kveikja á kerti. 

Umræður (5-10 mín.) 

Kennari hefur umræður um ólíkar manneskjur. Hann fær nemendur til þess að íhuga fólk sem 

þeir þekkja og sjá að hvaða leyti það er ólíkt. Er það hárlitur eða augnlitur? Hvernig það klæðir 

sig eða hvernig persónueinkenni þeirra eru? Hér væri gott að útskýra fyrir nemendum hvað 

persónueinkenni eru. Kennari leiðir umræðurnar að nemendum sjálfum og biður nemendur, 

tvo og tvo eða þrjá og þrjá saman að íhuga hvernig manneskjur þeir eru. Hvað finnst þeim 

gaman að gera, gera þeir einhvern tímann eitthvað gott fyrir aðra, finnst þeim gaman að brosa 

eða líður þeim betur að sleppa því og svo framvegis.  

Kyrrmyndir (15-20 mín.) 

Þegar nemendur hafa íhugað vel ólíka einstaklinga og sig sjálf fær kennari þá með sér í 

umræður um tilfinningar sem þau þekkja. Kennari skiptir síðan nemendahópnum í 3-5 manna 

hópa og gefur hverjum hópi fyrirmæli um að gera kyrrmynd út frá ákveðinni tilfinningu (sjá 

Áður en byrjað er - Grunnaðferðir). Kennari passar að einungis sá hópur sem á að sýna ákveðna 

tilfinningu heyri fyrirmælin. Þannig vita hóparnir ekki hvað hinir eru að gera. 
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Dæmi um aðstæður og tilfinningar 

• Hópur eitt gæti fengið fyrirmæli um að þau séu að horfa á rosalega fyndna grínmynd og 

langi að hlæja mikið (gleði).  

• Annar hópurinn gæti fengið fyrirmæli um að systkini eða frænka/frændi hafi verið að 

eyðileggja fyrir þeim húsið sem þau bjuggu til úr kubbum (reiði).  

• Þriðji hópurinn gæti fengið þau fyrirmæli að þau ættu að sýna hvernig þeim liði ef 

gæludýrið þeirra myndi deyja (sorg).  

• Fjórði hópurinn gæti fengið fyrirmæli um að sýna hvernig þeim liði ef þau þyrftu að skipta 

á kúkableyju hjá litlu barni (ógeð).  

Og svona getur kennari haldið áfram að búa til aðstæður sem kalla á ákveðnar tilfinningar. 

Best er að velja aðstæður sem nemendur gætu þekkt af eigin reynslu. Fleiri en einn hópur má 

sýna sömu tilfinningu, það getur verið gaman að sjá ólíka tjáningu á sömu tilfinningunni. 

Hóparnir fá 2-3 mínútur til að tala sig saman um hvernig þeir ætli að sýna tilfinninguna 

og setja upp í kyrrmynd. Síðan fær hver hópur að sýna öllum bekknum kyrrmyndina sína. 

Gaman getur verið að leyfa áhorfendum að giska hvað hver hópur er að sýna, en þá þarf 

kennari að passa að gefa fyrirmælin þannig að einungis sá hópur sem á að sýna tilfinninguna 

heyri fyrirmælin. Mælt er með því að kennari biðji þá sem giska að útskýra hvað það var sem 

sýndi þeim hver tilfinningin væri. Þannig er ýtt undir læsi á líkamsmál og tilfinningalæsi hjá 

nemendum. Áður en hver hópur sýnir sína kyrrmynd er gott að kennari og áhorfendur geri 

uppklapp (sjá Áður en byrjað er - Grundvallaratriði). 

Myndræn úrvinnsla (10 mín.) 

Þegar hver hópur hefur sýnt sína kyrrmynd biður kennari nemendur að setjast í sætin sín (eða 

á gólfið) og taka upp blöð og liti. Kennari biður nemendur að íhuga hvernig manneskjur þau 

sjálf eru, hvað þeim finnst gaman að gera og hvaða tilfinningar þau sýna helst. Svo mega allir 

teikna mynd af sjálfum sér og lita. Þeir sem treysta sér til mega svo sýna samnemendum sínum 

myndina og útskýra.  

Umræður (5 mín.) 

Gott er að ljúka ferlinu á umræðum um það sem þau gerðu í tímanum. Lærðu þau eitthvað 

nýtt? Fannst þeim gaman að ígrunda sig sjálf? Hver er uppáhalds tilfinningin þeirra? Að lokum 

getur kennari bætt því við að allir eiga rétt á því að vera eins og þeir eru og það er bara 

skemmtilegra að vera ólík. Það er mikilvægt að við sýnum öðrum umburðarlyndi og séum 

tillitssöm um leið og við fáum að vera við sjálf. Heimurinn væri nú svolítið skrítinn ef allir væru 

alveg eins! 
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Heimild 

Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 2011: Greinasvið 2013 /2015. 

Uppáhalds teiknimyndapersónan mín (yngsta stig) 

Lykilhæfni: Að nemandi geti: „tjáð hugsanir og skoðanir sínar og sett þær fram á viðeigandi 

hátt“, „unnið eftir fyrirmælum og borið ábyrgð á eigin verkefnum og vinnubrögðum þegar við 

á“, „tekið leiðsögn á jákvæðan hátt“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 87 og 89). 

Hæfniviðmið: Að nemandi geti: „unnið eftir einföldu ferli frá hugmynd til afurðar“, „tjáð sig á 

einfaldan hátt um viðfangsefni sitt“, „unnið einföld verkefni í hópi“, „tekið virkan þátt í 

leikrænu ferli í hópi og sýnt skólasystkinum sínum tillitssemi“, „notað einfalda leikmuni eða 

sviðsbúnað til að styðja við sköpun sína“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 142 og 146).  

Tímaáætlun: 50-60 mínútur. 

Hjálpargögn: Búningar. 

Umhverfi: Kennslustofa eða leiklistarrými. 

Flest börn þekkja Disney og þær fjölmörgu teiknimyndir sem kvikmyndafyrirtækið hefur gefið 

út. Ákveðið æði heltók bæði leikskólabörn og yngstu börn grunnskóla þegar Frozen kom út og 

flest börn kunnu utanbókar titillagið „Let it go“ eða íslensku þýðinguna „Þetta er nóg“. Í þessu 

ferli langar mig að virkja áhuga nemenda, kynna bakgrunnssögu fyrir nemendum, æfa þá í 

búningaleit auk framkomu. Mikilvægt er í þessu ferli að kennari stýri nemendum ekki um of 

heldur leyfi þeim að velja persónu á sínum forsendum og fái að nota ímyndunarafl sitt og 

sköpunarkraft í bakgrunnssögu persónunnar. 

Kveikja og umræður (15-20 mín.) 

Kennslustundin hefst á því að nemendur horfa á myndband sem er sett saman úr nokkrum 

klippum úr helstu Disney myndunum (sjá til dæmis „best disney clips“ á YouTube). Þetta 

myndband á að auðvelda nemendum næsta skref sem er að velja uppáhalds teiknimynda-

persónuna sína. Eftir áhorfið fær kennari nemendur til að setjast í umræðuhring. Kennari biður 

nemendur að hugsa sér uppáhalds teiknimyndapersónuna sína, síðan spyr kennari eitt barn í 

einu hvað þau völdu. Þá fær kennari börnin til að íhuga bakgrunn persónunnar og biður þau 

að hugsa hvað persónan er gömul, hvort kynið hún er, hvernig hún lítur út og svo ýmislegt sem 

henni líkar, finnst skemmtilegt eða finnst gott eins og uppáhalds mat og lit. Börnin geta rifjað 
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upp það sem kom fram í myndinni eða búið til sína eigin bakgrunnssögu. Þá tekur kennari 

annan hring þar sem nemendur segja bakgrunnssögu sinnar persónu.  

Framsögn (10-15 mín.) 

Þegar nemendur hafa allir fengið tækifæri til að velja sína persónu og bakgrunnsöguna hennar 

biður kennari nemendur að velja eina setningu til að segja í karakter, þ.e. sem persónan sem 

þeir völdu. Setningin má vera úr myndbandinu (hvort sem er á íslensku eða ensku) eða 

eitthvað sem þeir búa til sjálfir og halda að persónan myndi segja. Kennari biður nemendur að 

íhuga hvernig þeir ætla að segja þessa setningu, hvernig líður persónunni þegar hún segir 

hana, koma ákveðin svipbrigði í ljós, og hvernig er líkamsstellingin? Síðan fær hver og einn 

nemandi að standa upp frammi fyrir bekkjarfélögum sínum og fara með setninguna sem 

uppáhalds teiknimyndapersónan sín. Áhorfendur setjast í boga fyrir framan og gera uppklapp 

(sjá Grundvallaratriði) þegar þeir eru tilbúnir að hlusta á leikarann.  

Persónulegt göngulag (10 mín.) 

Næst fær kennari nemendur til þess að fara út á gólf og standa í hring, kennarinn er með í 

hringnum. Sæmilegt bil er á milli manna og hringurinn hafður stór. Kennari útskýrir að nú ætli 

hver og einn að ganga yfir gólfið í hringnum og túlka uppáhalds teiknimyndapersónuna sína. 

Kennari fer fyrstur og biður nemendur að sýna persónuna með göngulagi, svipbrigðum og fasi, 

þannig að áhorfendur geti gert sér í hugarlund sitthvað um hana. Nemendur skoða hvort þetta 

sé karl eða kona, á hvaða aldri, hvað er hún að hugsa, í hvernig skapi er hún eða í hvaða 

umhverfi er hún? 

 Nemandinn fer þvert yfir hringinn en þegar hann er kominn yfir, andstætt sínum 

upphafsstað, staðnæmist hann í hlutverki persónunnar og hinir í hringnum reyna að líkja eftir 

persónunni sem hann sýndi. Þegar nemendur líkja eftir persónu samnemandans reyna þeir að 

finna fyrir tilfinningu hennar og hugsunum um leið og þeir ganga í lítinn hring á staðnum. 

Kennari biður nú annan nemanda að sýna persónuna sína og allir hinir bregða sér síðan í 

hlutverk persónunnar, ganga einn hring á sínum stað og reyna að finna tilfinningar hennar. 

Þannig heldur æfingin áfram þar til allir hafa búið til sína persónu. Í lokin má ræða um þau 

einkenni líkamsmálsins sem gáfu upplýsingar um persónuleika, skap og ástand þeirra persóna 

sem búnar voru til. 
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Ígrundun og búningaleit (5 mín.) 

Til að halda athygli og einbeitingu nemenda (sérstaklega þeirra yngstu) væri nú gott að fá þá 

til að leggjast á gólfið, anda inn og út, ná slökun. Þá biður kennari nemendur að íhuga búning 

fyrir persónuna sína og útskýrir fyrir þeim að eftir þessa stuttu slökun fái nemendur örstutta 

stund til þess að velja sér 1-2 flíkur sem búning persónunnar sinnar. Kennari er þá búinn að 

sækja búningana og þeir aðgengilegir nemendum í stofunni. Ef skólinn á enga búninga er gott 

að kennari sé búinn að fá nemendur með sér í að safna saman flíkum að heiman sem ekki er 

verið að nota.  

Persónur leiknar (10-15 mín.) 

Þegar allir nemendur eru komnir í búning setjast nemendur aftur í boga fyrir framan „sviðið“. 

Kennari minnir nemendur á að þegar þeir koma fram fyrir áhorfendur þurfa þeir alltaf að snúa 

fram og tala hátt og skýrt svo allir heyri. Svo útskýrir hann að nú fái hver og einn að koma upp 

til þess að sýna persónuna sína, ganga eins og hún myndi ganga, segja setninguna og muna að 

túlka hana. Fyrstur á svið er nemandi lengst til vinstri í boganum svo sá sem situr við hlið hans 

og svo koll af kolli. Nemendur þurfa allir að halda einbeitingu á meðan (Persónulegt göngulag: 

Æfing úr námi á menntavísindasviði). 

Heimild 

Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 2011: Greinasvið 2013 /2015. 

Líkamstjáning (yngsta stig) 

Lykilhæfni: Að nemandi geti: „tjáð hugsanir og skoðanir sínar og sett þær fram á viðeigandi 

hátt“, „gert sér grein fyrir að iðulega er hægt að komast að fleiri en einni niðurstöðu við úrlausn 

verkefna og að læra má af mistökum og nýta það á skapandi hátt“, „gert sér grein fyrir 

styrkleikum sínum“, „tekið jákvæðan þátt í leik og starfi í skólasamfélagi sínu“ (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013, bls. 87-89). 

Hæfniviðmið: Að nemandi geti: „hagnýtt þá leikni sem hann hefur öðlast í einföldum 

verkefnum“, „unnið einföld verkefni í hópi“, „tjáð sig á einfaldan hátt um viðfangsefni sitt“, 

„tekið virkan þátt í leikrænu ferli í hópi og sýnt skólasystkinum tillitssemi“ (Aðalnámskrá grunn-

skóla, 2013, bls. 142 og 146).  

Tímaáætlun: 40 mínútur. 

Hjálpargögn: Engin.  
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Umhverfi: Leiklistarrými. 

Svipað ferli er einnig að finna undir eldri aldursstigum í hugmyndabankanum. Nokkrum þáttum 

var breytt til samræmis við aldur nemendahópsins.  

Tjáning (15 mín.) 

Kennari útskýrir líkamstjáningu fyrir nemendum. Hvernig líkami okkar segir ákveðna sögu þó 

svo að við tölum ekki né gefum frá okkur hljóð. Kennari segir nemendum að dreifa sér um 

rýmið og gefa sér nægt pláss. Kennari nefnir tilfinningar og nemendur búa til hreyfingar – tjá 

með líkamanum. 

Dæmi um tilfinningar fyrir yngsta stig:  

Þegar ég er einmana; sorgmædd/ur; reið/ur inni í mér; þegar ég græt …  

Þegar ég er glöð/glaður; mjög spennt/ur; ánægð/ur með sjálfa/n mig; þegar ég hlæ … 

Kennari fær nemendur til að sýna þessar tilfinningar. Nemendur á yngsta stigi spreyta sig allir 

í einu og kennari fylgist með, hrósar og hvetur áfram. Eins og bent er á hér að ofan þyngist 

útfærslan á þessu eftir því sem nemendur eldast eða eru vanari leikrænni vinnu. Nemendur á 

miðstigi prófa tilfinningarnar í pörum eða þriggja manna hópum fyrir áhofendur 

(samnemendur sína) og á elsta stigi túlkar hver og einn nemandi tilfinningu einsamall með 

samnemendur sem áhorfendur. Áhorfendur meta hvaða tilfinningu er verið að sýna. Kennari 

getur lokið æfingunni á umræðum um þær tilfinningar sem nemendur sýndu. Hvernig leið 

þeim sjálfum þegar þeir léku þessar tilfinningar? Er hægt að leika tilfinningu en líða öðruvísi í 

raun og veru? Muna þau eftir einhverri tilfinningu sem þau finna oft en var ekki tekin fyrir?  

Uppbyggileg gagnrýni (20 mín.) 

Kennari ræðir við nemendur um mikilvægi þess að geta gagnrýnt vinnu annarra á 

uppbyggilegan hátt og að geta tekið við uppbyggilegri gagnrýni og nýtt sér hana við það sem 

hann er að gera. Kennari segir nemendum að nú ætli þau að æfa sig í uppbyggilegri gagnrýni. 

Hann fær helming nemendahópsins til að fara út á gólf og tjá með látbragðsleik, hver og einn 

í sínum heimi – óháð samnemendum við hlið sér, einhverja af þeim tilfinningum sem þau hafa 

þegar unnið með. Nemendur velja sjálfir hverja af þeim tilfinningum þeir vilja vinna áfram 

með. Hinn helmingur hópsins fylgist vel með og punktar hjá sér ef þarf. Nemendur fá tækifæri 

til að gagnrýna hvern og einn nemanda úti á gólfi á uppbyggilegan hátt og kennari verður að 

vera reiðubúinn að stökkva inn í ef um óvægna gagnrýni er að ræða. Kennari bendir á að gott 
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er að byrja á jákvæðri athugasemd og segja síðan frá því sem mætti bæta að sínu mati: „Mér 

fannst þetta flott hjá þér og ég sá alveg að þú varst leið. En að mínu mati hefðir þú getað sýnt 

meiri sorg“. Sá helmingur nemendahópsins sem er úti á gólfi fær núna að tjá aftur tilfinninguna 

og hefur gagnrýni samnemenda sinna í huga. Síðan er skipt um hlutverk.  

Umræður (5 mín.) 

Að fá gagnrýni, hvort sem hún er uppbyggileg eða ekki getur verið mjög erfitt. Þess vegna er 

mikilvægt að kennari gefi sér tíma til að ræða gagnrýni í lok kennslustundarinnar og gefa þeim 

nemendum sem voru ósáttir/leið illa tækifæri til að segja frá hvers vegna það var. Þarna gefst 

einnig tækifæri til þess að ræða hve mikilvægt það er að við vöndum okkur þegar við 

gagnrýnum og tökum tillit til tilfinninga þeirra sem eru gagnrýndir. Þó svo að nemanda finnist 

gagnrýni sín uppbyggileg getur verið að nemandinn sem fékk hana hafi þótt hún óvægin eða 

erfið. Kennari ræðir svo um aðstæður sem nemendur kannast við, þar sem gæti verið erfitt að 

fá gagnrýni en hún gæti í raun hjálpað nemendum að bæta sig. Sífellt er verið að gagnrýna og 

það eina sem við getum gert er að læra hvernig vinna á með gagnrýnina og passa að taka hana 

ekki of nærri sér (Ferlið er byggt á æfingu Rannveigar Þorkelsdóttur, 2009). 

Heimild 

Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 2011: Greinasvið 2013 /2015. 

Rannveig Björk Þorkelsdóttir. (2009, 9. mars). Það er leikur að læra. Sótt af 

http://leikumaflist.is/  

Þyrnirós (yngsta stig) 

Lykilhæfni: Að nemandi geti: „tjáð hugsanir og skoðanir sínar og sett þær fram á viðeigandi 

hátt“, „unnið eftir fyrirmælum og borið ábyrgð á eigin verkefnum og vinnubrögðum þegar 

við á“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 87 og 89). 

Hæfniviðmið: Að nemandi geti: „unnið einföld verkefni í hóp“, „tekið virkan þátt í leikrænu 

ferli í hópi og sýnt skólasystkinum tillitssemi“ , „notað einfalda leikmuni og sviðsbúnað til að 

styðja við sköpun sína“, „sett sig í spor annarra í leikrænu ferli/hlutverkaleik og tekið þátt í 

viðtali sem ákveðin persóna“, „beitt einföldu formi leiklistar“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2013, bls. 142 og 146).  

Tímaáætlun: 80-100 mínútur. 

Hjálpargögn: Ævintýri Þyrnirósar, myndir af kastala eða höll, búningar (ein dúkka).   
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Umhverfi: Kennslustofa eða leiklistarrými. 

Þetta ferli er að miklu leyti byggt á vefefni Leiklistar í kennslu og hluti ferlisins er hér alveg 

samhljóða upprunalegum texta ferlis sem þar er að finna og heitir einnig Þyrnirós. Sumu hef 

ég þó breytt og kýs að hafa þetta hér vegna þess að ég hef reynt meirihluta ferlisins með 

nemendum með góðum árangri. Mér finnst mikilvægt að starfandi kennarar og kennaranemar 

þekki vefefni Leiklistar í kennslu en þar má finna fjölmörg kennsluferli, æfingar og leiki fyrir öll 

aldursstig. Tengil á síðuna má finna á forsíðu þessa hugmyndabanka. 

Í þessu ferli vinna nemendur með persónusköpun auk þess sem þeir setja sig í spor 

annarra. Ævintýrið um Þyrnirós er vel þekkt enn í dag og hægt er að finna margar leiðir til að 

vinna með það í kennslu. Mikilvægt er að kennarar og kennaranemar hafi í huga að öllum 

ferlum má breyta og laga að þeim nemendahópi sem unnið er með hverju sinni.  

Kennari í hlutverki (alltaf þegar hann les söguna) 

Ferlið hefst á því að kennari kemur inn í bekkinn í hlutverki heldri konu eða karls (sjá 

Grunnaðferðir – kennari í hlutverki) og biður nemendur að setjast í hring vegna þess að hann 

langi að segja þeim stórkostlegt ævintýri. Hér skiptir máli að kennari noti stór orð og blæbrigði 

til að magna spennu og vinna athygli allra nemenda. Einnig er betra að segja frá ævintýrinu 

frekar en að lesa það allt upp úr bók til þess að viðhalda áhuga nemenda. Kennari passar að 

við hliðina á sínu sæti sé auður stóll þar sem ungabarnið (dúkka) er vafið í teppi. Svo er gott 

að hafa búningakistuna opna og leikmuni til staðar til að auðvelda nemendum persónu-

sköpunina.  

Formleg athöfn (10 mín.) 

Þá hefst ævintýrið og kennari segir frá atburðum sögunnar þar til konungurinn heldur skírnar-

veislu. Þá segir kennarinn:  

„Nú eruð þið gestir sem boðnir eru til skírnarveislu. Þið skuluð velta fyrir 

ykkur hvað þið ætlið að færa barninu í skírnargjöf en það má ekki vera neitt 

af því sem þið vitið að álfkonurnar ætla að gefa því.“ Nemendur koma síðan 

einn og einn í einu og með látbragði og færa barninu gjöf. Um leið og þeir 

leggja ímynduðu gjöfina á stólinn, segja þeir hver hún er. (Anna Jeppesen og 

Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 21) 

Þá heldur kennari áfram með söguna þar til hann hefur sagt frá yngstu álfkonunni og 

því sem hún sagði að myndi gerast eftir 100 ár þegar konungssonurinn kæmi. 
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Umræður og kyrrmyndir (20 mín.) 

Hér tökum við hlé frá sögunni og veltum fyrir okkur húsakynnum kóngsins og Þyrnirósar litlu. 

Gott væri að kennari (sem hann sjálfur) gæti hér sýnt nemendum myndir af höllum og 

kastölum ef að ungir nemendurnir hafa ekki séð slíkt áður og síðan væri rætt hversu mörgum 

störfum þurfti að sinna í slíkum byggingum. Kennari segir svo: „Haldið þið að Þyrnirós og 

fjölskylda hennar búi í risastórri höll? Ætli þau séu fleiri en bara kóngafjölskyldan sem býr í 

höllinni? Kannski einhverjir til að sjá um að elda, þrífa og passa barnið?“ Kennari tilkynnir síðan 

nemendum að nú breytist þeir í starfsmenn í höll Þyrnirósar og biður þá að ákveða hvers konar 

starfsmenn þeir vilji vera. Þeir verða þó að velja sér önnur hlutverk en kóng, drottningu eða 

kóngsdóttur. Eftir stuttan umhugsunarfrest er hver og einn nemandi spurður hvaða starfi hann 

ætli að gegna. Kennari skráir hjá sér hlutverkin. Kennari spyr: „Hvað starfar þú? Í hverju felst 

starfið?“ og svo framvegis. Það er í góðu lagi að margir velji sama starf. Í stórri höll er þörf fyrir 

marga starfsmenn. Þegar allir eru búnir að ákveða sig setjast þeir sem gegna svipuðum störfum 

saman og taka sameiginlegar ákvarðanir. Þannig að allir sem sinna útiverkum eru saman og 

þeir sem eru í þrifum vinna saman. Nemendur sýna í hópum kyrrmynd þar sem þeir eru að 

störfum. Kennari gengur á milli, snertir öxl hvers og eins og spyr hvað þeir séu að gera? Ef 

einhverjir nemendur treysta sér til mega þeir í framhaldinu leika stutt atriði sem eru ein til 

tvær mínútur að lengd (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 21-22). 

Stuttir leikþættir (10 mín.) 

Eftir þetta heldur kennari í hlutverki áfram með frásögnina þar til að halda á upp á 16 ára 

afmæli Þyrnirósar með stórri veislu. Þá velja allir nemendur sér hlutverk í veislunni, fá 3-4 

mínútur til undirbúnings og spinna síðan lítinn leikþátt um hvernig veislan hefði átt að vera. 

Þá heldur kennari í hlutverki áfram og segir: „Þetta var flott veisla. En í rauninni varð aldrei 

afmælisveisla vegna þess að rétt áður en veislan átti að byrja gekk kóngsdóttirin inn í gamla 

hluta hallarinnar, fór upp hringstigann og sá í turninum gamla konu spinna á rokk“. Næst sýna 

nemendur atriðið í turninum. 

Paravinna (10 mín.)  

Kennari parar nemendur saman og fær annan nemandann til að leika álfkonuna vondu í 

turninum (með sjal) og hinn til að leika Þyrnirós (með kórónu). Ef nemendur geta mega þeir 

spinna frjálst hvernig Þyrnirós og vonda álfkonan hittust. Kennari gefur þó dæmi og minnir 

nemendur á að einhvern veginn stingur Þyrnirós sig á nálinni svo að hún dettur niður og sofnar. 
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Öll pörin leika eða spinna á sama tíma. Kennari fær síðan einn nemanda til að leika góðu 

álfkonuna (með sprota) sem reynir að bæta úr aðstæðunum með því að sveifla sprotanum 

sínum og svæfa þannig allt starfsfólk hallarinnar sem vann að veislu Þyrnirósar. Með þessu 

móti fær allur nemendahópurinn tækifæri til þess að sofna og detta í gólfið. Nemendur koma 

sér nú aftur fyrir í kyrrmyndunum sem þeir höfðu áður búið til þar sem starfsmenn voru að 

störfum. Þegar góða álfkonan sveiflar sprotanum sínum sofna starfsmennirnir. Það má æfa 

nokkrum sinnum þar til allir eru ánægðir með útkomuna. Þá heldur kennari í hlutverki áfram 

með frásögnina þar sem allir sofnuðu, þyrnigerðið varð til og prinsinn er kynntur (Anna 

Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 22). 

Spuni og umræður (10 mín.) 

Síðan segir kennari:  

„Það eru liðin um hundrað ár. Nú eruð þið íbúar í litlu þorpi og rétt utan við 

þorpið er þéttur og drungalegur skógur sem allir hræðast. Alls konar sögur 

ganga manna á milli um þennan skóg en engum hefur tekist að brjóta sér leið 

í gegnum skógarþykknið og í raun veit enginn hvað gerðist í höllinni“. (Anna 

Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 23) 

Kennari fær nemendur til þess að leika, allir í einu, hrædda þorpsbúa sem ræða um drungalega 

skóginn. Þá fær kennari nemendur til þess að ræða hvernig þeim fyndist að sagan ætti að enda 

og gefur nemendum tækifæri til þess að sýna endinn ef þeir vilja. Þá segir kennari frá lokum 

sögunnar og biður þá sem treysta sér að túlka endinn. Nemendur í nokkrum pörum taka þá 

hlutverk prinsins og prinsessunnar og einhverjir nemendur taka sér hlutverk þeirra sem vakna 

úr dáinu.  

Kastljós (20 mín.) 

Nemendur fá allir að velja sér persónu úr ævintýrinu og hver og einn fær svo að fara í kastljós 

(sjá Áður en byrjað er – grunnaðferðir) þar sem þeir sitja frammi fyrir nemendum í hlutverki 

sínu. Kennari hjálpar þegar þarf. „Hver ert þú? Varst þú í álögum? Hvernig líður þér? Hvernig 

líst þér á prinsinn og prinsessuna? Finnst þér að þau ættu að giftast? Hjálpaðir þú prinsinum 

að létta af álögunum?“ Að lokum klappa allir fyrir öllum og kennarinn í hlutverki þakkar 

nemendum fyrir hjálpina með ævintýrið.  

Ef kennari sér fram á að ná ekki að klára ferlið er alltaf hægt að lesa bara það sem eftir 

er sögunnar og loka í umræðum um endinn. Ef hins vegar kennari er búinn með allt innan 
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tímarammans er hægt að bregða á það ráð að fá nemendur til þess að teikna eitthvað úr 

sögunni. Til dæmis höllina, litla barnið, nornina eða hvað sem þeim dettur í hug (Byggt á ferli 

Önnu Jeppesen og Ásu Helgu Ragnarsdóttur, 2004). 

Heimild 

Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 2011: Greinasvið 2013 /2015. 

Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir. (2004). Leiklist í kennslu: vefefni – yngsta stig. 

Sótt af http://vefir.mms.is/leiklist_a_vef/leiklist_yngsta.pdf 

Upphitun og slökun  

Ramminn sem kennari býr til utan um hverja kennslustund hefur áhrif á upplifun nemenda af 

kennslunni. Gott er að kennari hugi að því að vera iðulega með upphitun í upphafi kennslu-

stundar og slökun í lok hennar, sérstaklega með yngsta stigi (Wee, 2009, bls. 498). Í námi mínu 

við menntavísindasvið Háskóla Íslands, á kjörsviðinu Tónlist, leiklist, dans, kynntist ég mörgum 

æfingum en þessar tel ég vera hægt að nota annars vegar við upphitun fyrir allskyns leikrænar 

aðferðir og ferli og hins vegar slökun í lok leiklistarkennslu. 

Myndastyttudans  

Til þess að koma nemendum af stað getur verið gott að nota dans. Myndastyttudans er einnig 

þekktur sem stop-dans en þá spilar kennari tónlist og þegar hann stoppar tónlistina verða 

nemendur að frjósa um leið. Til eru ýmis afbrigði þessa leiks, eins og að sá sem hreyfir sig er 

úr og alls konar reglur í kringum það en mér finnst tvö afbrigði sérstaklega tengjast leiklist í 

skólastarfi.  

1) Nemendur dansa og frjósa í hlutverki. Þannig gefst nemendum tækifæri til þess að lifa 

sig inn í hlutverk persónu sem þeir munu vinna með í kennslustundinni.  

2) Kennari gefur nemendum ákveðnar persónur eða dýr til þess að líkja eftir í dansinum. 

Þegar nemendur hafa oft farið í myndastyttudans getur verið gaman að fá nemendur til þess 

að para sig saman sem A og B. Allir dansa við tónlistina og frjósa þegar hún stöðvast en í 

stoppinu á A að breyta myndastyttu B áður en dansinn hefst aftur. Í næsta stoppi er það B sem 

breytir A og svo má endilega para aðra nemendur saman, á meðan upphitunin er í gangi, svo 

að sem flestir fái að vinna saman.  
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Dagblaðadans 

Annar dans sem að mínu mati er skemmtileg upphitun er dagblaðadans. Þá dreifir kennari 

dagblaðaopnum (getur verið hverskonar blað sem er) þannig að hver og einn nemandi hefur 

eina opnu fyrir sig. Þegar tónlistin hefst eiga nemendur að dansa á sinni opnu og verða að 

passa að stíga ekki út fyrir opnuna því þá eru þeir úr leik. Kennari fylgist með að allir dansi 

innan sinna marka en þegar nemendur verða úr leik eru þeir dómarar með kennaranum. Það 

sem gerir leikinn spennandi er að í hvert skipti sem tónlistin stoppar verða nemendur að brjóta 

opnuna til helmings þar til að næstum enginn flötur er eftir til þess að dansa á. Sá nemandi 

sem nær að dansa lengst (á sem minnstum fleti) er dagblaðadansmeistari!   

Algjör snillingur í því að … (yngsta stig) 

Í þessari æfingu sem er kjörin til upphitunar er unnið með einbeitingu, samvinnu og líkams-

vitund um leið og nemendur eru hvattir til þess að hrósa hver öðrum í hástert sem vonandi 

hefur jákvæð áhrif á sjálfstraust nemenda. 

Kennari biður nemendur að para sig saman. Kennari útskýrir æfinguna fyrir nemenda-

hópnum og fær helst nemanda til þess að gera með sér sýnidæmi. Kennari heitir hér Jón og 

nemandinn heitir Anna. Jón byrjar á því að segja við Önnu: Ég hef heyrt að þú sért algjör 

snillingur í því að … og nefnir svo einhverja sáraeinfalda athöfn eins og að klappa saman 

lófunum. Anna tekur hrósinu mjög vel og svarar: Já ég er algjör snillingur í því að klappa saman 

lófunum. Jón segir þá: Myndir þú kannski vilja klappa fyrir mig? Já, segir Anna, og gerir það. 

Jón hrósar Önnu í hástert og þakkar innilega fyrir sig. Kennari bendir á að þessi hluti sé 

sérstaklega mikilvægur og megi alls ekki gleymast. Svo skipta Jón og Anna um hlutverk þannig 

Anna biður Jón um að til dæmis hoppa á einum fæti og notar sömu orð: Ég hef heyrt að þú 

sért algjör snillingur í því að hoppa á öðrum fæti. Jón tekur hrósinu og segir: Já ég er algjör 

snillingur í því að hoppa á öðrum fæti og þegar Jón sýnir Önnu listir sínar hrósar hún honum í 

hástert. Þegar kennari er viss um að allir nemendur skilji æfinguna biður hann nemendur að 

dreifa sér um rýmið og hefja æfinguna. Það mikilvæga í þessari æfingu er að gera það sem 

félagi þinn segir án þess að hika og segja alltaf já en auðvitað þarf á móti að segja nemendum 

að biðja ekki um eitthvað sem er ógerlegt eins og að fljúga. Kennari verður líka að minna 

nemendur á að þakka alltaf fyrir sig (Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2012, bls. 33).  
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Eftir upphitunaræfingu/ar er komið að meginviðfangsefni kennslustundarinnar en nemendur 

ættu allir að vera tilbúnir í slaginn. Þegar meginviðfangsefninu er lokið er gott að kennari fái 

nemendur með sér í slökun.  

Jógaæfingar eða teygjur 

Þeir kennarar sem búa svo vel að kunna einhverjar jógaæfingar ættu endilega að nýta sér þær 

í leiklistarkennslu. Oft gengur mikið á þegar unnið er með leiklist í skólastarfi og því þörf á að 

nemendur nái slökun áður en þeir halda áfram í næstu kennslustund. Það getur einnig verið 

gott að gera bara léttar teygjur og fá nemendur til þess að huga að önduninni.  

Uppbygging undir lokin 

Stutt æfing úr fórum Rannveigar Bjarkar Þorkelsdóttur (2012) sem heitir Þú ert frábær er 

tilvalin í lok kennslustundar til þess að byggja hópinn upp. Æfinguna má að mínu mati nota 

sem oftast og í hvaða kennslustund sem er. Hún er svona: 

 „Nemendur standa í hring og einn byrjar og horfir í augun á 

einhverjum sem stendur hægra eða vinstra megin við hann og segir: 

„Þú ert frábær, þú ert góð, þú ert … (valfrjálst)“. Sá þakkar fyrir sig og 

horfir svo á næsta mann og þannig koll af kolli. Það er mikilvægt að 

segja satt. Þegar allir eru búnir er farinn öfugur hringur.“ (Rannveig 

Björk Þorkelsdóttir, 2012, bls. 63). 

Umræðuhringur 

Mér finnst gott að byrja og enda leiklistarkennslu í hring. Í upphafi kennslu geta nemendur 

tekið upphitun standandi í hring eða umræður sitjandi í hring á gólfi. Í lok kennslunnar finnst 

mér gott að fá nemendur til þess að setjast í víðan hring á gólfið og leggjast svo með lokuð 

augun og fara yfir viðfangsefni kennslustundarinnar. Fannst nemendum gaman í dag? Hvað 

lærðu þeir nýtt? Gátu þeir tengt viðfangsefni dagsins við eitthvað sem þeir þekkja annars 

staðar frá? Svona getur kennari metið hvort nemendur hafi meðtekið kennsluna, hvort þeir 

sýni skilning á viðfangsefninu eða hafi tekið virkan þátt. Þegar tíminn er að renna sitt síðasta 

bið ég oft nemendur að anda djúpt inn og út þrisvar sinnum áður en ég þakka þeim fyrir tímann 

og hleypi þeim út.  
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Heimild 

Rannveig Björk Þorkelsdóttir. (2012). Leikið með listina: Æfingabók fyrir leiklistarkennara. 

Reykjavík: Háskólaprent ehf.  

Miðstig 

Hér má finna heildstæð leikræn ferli og æfingar sem henta nemendum á miðstigi. Núgildandi 

aðalnámskrá grunnskóla kveður á um að öll aldursstig skuli fá að kynnast leikrænum aðferðum 

í námi sínu og þar kemur fram að „Með listum getur maðurinn tjáð og dýpkað tilfinningar sínar 

og öðlast skilning og reynslu sem ekki verður færð í orð“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013/2015, 

bls. 143). Ferlin hér að neðan hefur höfundur annars vegar búið til frá grunni og hins vegar 

byggt á ferlum frá öðrum aðlagað að þeim markmiðum að nemendur geti með æfingunum eflt 

sjálfstraust sitt. 

Heimild 

Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 2011: Greinasvið 2013 /2015. 

Hver er ég? (miðstig) 

Lykilhæfni: Að nemandi geti: „tjáð hugsanir sínar og tilfinningar skipulega og á viðeigandi hátt 

með ýmsum miðlum“, „gert grein fyrir og miðlað af þekkingu sinni og leikni, skoðunum, 

hugsunum og tilfinningum á þann hátt sem við á hverju sinni“, „gert sér grein fyrir styrkleikum 

sínum með það að markmiði að efla og byggja upp sjálfsmynd sína“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2013, bls. 87 og 89). 

Hæfniviðmið: Að nemandi geti: „tekið tillit til annarra í hópvinnu og sýnt frumkvæði“, „beitt 

helstu tækni sem námsgreinin býr yfir“, „gert grein fyrir helstu hugtökum sem tengjast 

viðfangsefni hans“, „nýtt sér hugmyndir jafningja og lagt fram sínar eigin í leikrænu ferli og við 

undirbúning og sköpun leikþáttar“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 142 og 146).  

Tímaáætlun: 55-70 mínútur. 

Hjálpargögn: blöð og blýantar. 

Umhverfi: Kennslustofa eða leiklistarrými. 

Markmið þessa ferlis er að nemendur efli með sér sjálfsþekkingu, tilfinningalæsi og umburðar-

lyndi sem tengja má góðu sjálfstrausti. Þar að auki getur ferlið eflt næmi nemenda á aðra, 

persónusköpun og tjáningarþor. Ferlið er miðað við miðstig. Kennari verður að hafa í huga að 
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andrúmsloftið í kennslustofunni sé þægilegt og að nemendahópurinn sé rólegur og til í að tjá 

sig (sjá Áður en byrjað er – Grundvallaratriði). Gott er til dæmis að kveikja á kerti. 

Umræður (5-10 mín.) 

Kennari hefur umræður um ólíkar manneskjur. Hann fær nemendur til að íhuga fólk sem þeir 

þekkja og sjá að hvaða leyti það er ólíkt. Er það hárlitur eða augnlitur? Hvernig það klæðir sig, 

hvernig það kemur fram, hvað það gerir og hvaða persónueinkenni það hefur? Kennari leiðir 

umræðurnar að nemendum sjálfum og biður nemendur að íhuga hvernig manneskjur þeir eru. 

Hvað lætur þeim líða vel, gera þeir einhvern tímann eitthvað gott fyrir aðra, koma þeir fram af 

virðingu, sjálfsöryggi eða hroka og finnst þeim gaman að brosa eða líður þeim betur að sleppa 

því? Kennari fær nemendur til að skrifa niður þau einkenni á sjálfum sér sem þeir eru ánægðir 

með eða stoltir af. Kennari metur svo hvort hópurinn treysti sér til þess að sýna hvað þau hafa 

skrifað. Ef nemendur treysta sér til er hægt að biðja hópinn að para sig saman og miðla sínum 

skrifum og ræða tvö og tvö saman. 

Kyrrmyndir (15-20 mín.) 

Þegar nemendur hafa íhugað vel ólíka einstaklinga og sig sjálf fær kennari þau til þess að ræða 

tilfinningar sem þau þekkja. Kennari skiptir nemendahópnum í 3-5 manna hópa og gefur 

hverjum hópi fyrirmæli um að gera þrjár kyrrmyndir út frá ákveðnum tilfinningum (sjá Áður en 

byrjað er - Grunnaðferðir). Kennari biður nemendur að búa til sögu úr þessum þremur kyrr-

myndum. Þannig að þau byrja á því að gera eina kyrrmynd sem verður að annarri og svo að 

þeirri þriðju. Kennari passar að einungis sá hópur sem á að sýna ákveðna tilfinningu heyri 

fyrirmælin, hann getur líka gefið þau skriflega. Þannig vita hóparnir ekki með hvaða tilfinningar 

hinir hóparnir eru að vinna. 

Dæmi um aðstæður og tilfinningar 

• Fyrsti hópurinn gæti fengið fyrirmæli um að sýna hvernig þeim líður þegar þeir hafa unnið 

stóra keppni í skólanum – eru besti hópurinn!! (gleði) 

• Annar hópurinn gæti fengið fyrirmæli um að systkini eða frænka/frændi hafi komist inn í 

herbergið þeirra og eyðilagt hlut sem þeim þykir vænt um (reiði).  

• Þriðji hópurinn gæti fengið þau fyrirmæli að þau eigi að sýna hvernig þeim liði ef gæludýrið 

þeirra myndi deyja (sorg).  

• Fjórði hópurinn gæti þurft að sýna hvernig þeim myndi líða ef þau þyrftu að drekka 

ógeðsdrykk sem vinahópurinn bjó til úr öllu sem var til í ísskápnum, líka súrri mjólk (ógeð).  
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Og svona getur kennari haldið áfram að búa til aðstæður sem kalla á ákveðnar tilfinningar. 

Best er að velja aðstæður sem nemendur gætu þekkt af eigin reynslu. Fleiri en einn hópur má 

sýna sömu tilfinningu, það getur verið gaman að sjá ólíka tjáningu á sömu tilfinningunni.  

Hóparnir fá 7-10 mínútur til að tala sig saman um hvernig þeir ætli að setja upp 

kyrrmyndirnar. Síðan fær hver hópur að sýna hinum nemendunum kyrrmyndirnar sínar. 

Áhorfendur giska á hvaða tilfinningar hver hópur er að sýna. Þegar hver hópur er tilbúinn að 

sýna sínar kyrrmyndir er gott að kennari og áhorfendur geri uppklapp (sjá Áður en byrjað er - 

Grundvallaratriði). 

Paravinna (10-15 mín.) 

Kennari skiptir nemendum næst upp í pör. Kennari útskýrir nú fyrir nemendum að þau ætli að 

búa til stutta spuna (u.þ.b. eina mínútu) í kringum tilfinningarnar (sjá Áður en byrjað er - 

Grunnaðferðir). Gott er að leyfa þeim sem treysta sér til að ákveða sjálf aðstæður og hvaða 

tilfinningar þau ætli að vinna með. Þeir sem ekki treysta sér til þess fá hugmyndir frá 

kennaranum. Hann bendir nemendum á að gaman sé að vinna með ólíkar tilfinningar, til 

dæmis gleði og reiði eða hatur og ást.  

Dæmi um aðstæður og tilfinningar 

• Herbergi tánings, litla systkini eða frændi/frænka hefur eyðilagt hlut sem táningnum þykir 

vænt um. Táningurinn (A) er reiður en litla barnið (B) er hrætt.  

• A rann í grasinu og beint á rassinn fyrir framan alla. A skammast sín en B finnst þetta fyndið 

og reynir að fá fleiri til að hlæja með sér.  

• A fer í mat til B sem er að elda eitthvað nýtt. A finnst það rosalega vont en reynir að sýna 

það ekki. B fattar hvað er í gangi og verður sár.  

• A er að fara til tannlæknis og er stressaður en B reynir að róa hann.  

• Góður vinur A hefur sagt honum að hann nenni ekki lengur að leika við hann. B reynir að 

telja A trú um að hann ætti bara að vera feginn af því að vinurinn sé ekkert skemmtilegur.  

Kennari velur aðstæður og tilfinningar sem hann telur nemendur ráða við og hafa gaman af.  

Pörin fá bara 1 mínútu til þess að velja hvor er A og hvor B. Ef pörin eru að æfa spuna í 

fyrsta skiptið getur verið gott að leyfa þeim öllum að gera í einu og svo fá bara þau pör sem 

treysta sér til þess að sýna hinum. Ef hópurinn er vanur spuna eru öll pör fengin til þess að 

sýna hinum sem verða áhorfendur á stólum og gera uppklapp (sjá Áður en byrjað er - 

Grundvallaratriði). 
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Skrifað í hlutverki (10 mín.) 

Þegar pörin hafa sýnt sinn spuna biður kennari nemendur að setjast í sætin sín (eða á gólfið) 

og taka upp blöð og blýant. Kennari biður nemendur að íhuga manneskju sem sýnir sjálfsöryggi 

í framkomu og þau haldi að hafi mikið sjálfstraust. Hvernig ætli svona manneskja hugsi um sig 

og það sem hún geri? Kennari gefur nemendum það verkefni að skrifa dagbókarfærslu sem 

þessi sjálfsörugga manneskja. Færslan getur byrjað á: „Kæra dagbók, dagurinn í dag er búinn 

að vera alveg frábær vegna þess að…“ (sjá Áður en byrjað er - Grunnaðferðir). Kennari hvetur 

nemendur til þess að vera sjálfstæðir í vinnubrögðum og hugsa á skapandi hátt með því að 

segja þeim að „ímynda sér einhvern sjálfsöruggan og ákveða með sjálfum sér hvernig hann 

hugsaði og skrifaði í dagbók. Hér er ekkert rangt, skrifið það sem ykkur dettur í hug“. 

Nemendur fá 10 mínútur til að íhuga persónuna og skrifa dagbókarfærslu í hennar hlutverki. 

Kennari fær svo nemendur til þess að lesa úr dagbókinni sinni til þess að gefa samnemendum 

hugmynd um persónuna þeirra.  

Persónulegt göngulag (10 mín.) 

Næst fær kennari nemendur til að fara út á gólf og standa í hring, kennarinn er með í hringnum. 

Sæmilegt bil er á milli manna og hringurinn hafður stór. Kennari útskýrir að nú ætli hver og 

einn að ganga yfir gólfið í hringnum og túlka persónuna sem hann bjó til fyrir dagbókina. 

Kennari fer fyrstur í hlutverki ímyndaðrar persónu til að sýna formið á æfingunni og fær 

nemendur til að segja hvað þeim datt í hug um persónuna. Það verður síðan verkefni hvers og 

eins nemanda að sýna persónuna sem hann bjó til í dagbókarskrifunum með göngulagi, 

svipbrigðum og fasi, þannig að áhorfendur geti gert sér í hugarlund sitthvað um hana. 

Nemendur skoða hvort persónan sé karl eða kona, á hvaða aldri, hvað hún sé að hugsa, í 

hvernig skapi eða í hvaða umhverfi hún sé. 

 Fyrsti nemandinn fer þvert yfir hringinn í hlutverki persónu sinnar en þegar hann er 

kominn yfir, andstætt sínum upphafsstað, staðnæmist hann og hinir í hringnum reyna að líkja 

eftir persónunni sem hann sýndi. Þegar nemendur líkja eftir persónu samnemandans reyna 

þeir að finna fyrir tilfinningu hennar og hugsunum um leið og þeir ganga í lítinn hring á 

staðnum. Kennari biður nú annan nemanda að sýna persónuna sína og allir hinir bregða sér 

síðan í hlutverk persónunnar, ganga einn hring á staðnum og reyna að finna tilfinningar 

hennar. Þannig heldur æfingin áfram þar til allir hafa sýnt sína persónu. Í lokin má ræða um 
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þau einkenni líkamsmálsins sem gáfu upplýsingar um persónuleika, skap og ástand þeirra 

persóna sem búnar voru til.  

Umræður (5 mín.) 

Gott er að ljúka svo ferlinu á umræðum um tilfinningar, sjálfsöryggi og sjálfstraust. Hvernig sér 

maður eða heyrir að manneskja sé sjálfsörugg eða með mikið sjálfstraust? Er það 

klæðnaðurinn, hvernig hún málar sig eða skreytir, eða er það framkoman og hvað hún gerir? 

Kennari fær nemendur svo til að ígrunda hvort þau sjálf séu sjálfsörugg eða með mikið 

sjálfstraust. Er hægt að breyta því? Að lokum getur kennari bætt því við að allir eiga rétt á því 

að vera eins og þeir eru og það er bara skemmtilegra að vera ólík. Það er mikilvægt að við 

sýnum öðrum umburðarlyndi og séum tillitssöm um leið og við fáum að vera við sjálf. Allir eiga 

rétt á því að líða vel með sjálfan sig! 

Heimild 

Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 2011: Greinasvið 2013 /2015. 

Við skulum … nei/já (miðstig) 

Lykilhæfni: Að nemandi geti: „gert sér grein fyrir og miðlað af þekkingu sinni og leikni, 

skoðunum, hugsunum og tilfinningum á þann hátt sem við á hverju sinni“, „gert sér grein 

fyrir eigin hlutverki í samstarfi og tekið þátt í að útfæra leiðir að sameiginlegum markmiðum“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 87 og 89). 

Hæfniviðmið: Að nemandi geti: „tekið tillit til annarra í hópvinnu og sýnt frumkvæði“, „beitt 

helstu tækni sem námsgreinin býr yfir“ , „nýtt sér hugmyndir jafningja og lagt fram sínar 

eigin í leikrænu ferli og við undirbúning og sköpun leikþáttar“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2013, bls. 142 og 146).  

Tímaáætlun: 5-10 mínútur.  

Hjálpargögn: Engin.   

Umhverfi: Leiklistarrými. 

Þessa æfing var nefnd í kaflanum um spuna (sjá Grunnaðferðir) þar sem hún hvetur nemendur 

til að reyna að komast hjá því að hafna hugmyndum meðleikara þegar unnið er með spuna, 

nema að það sé hluti af söguþræði og persónum spunans. Mikilvægt er að kennari brýni fyrir 

nemendum að meðleikarar þurfi að viðurkenna það sem hinn er að gera og spinna áfram út 
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frá því þegar spuni er framkvæmdur. Þessi æfing er sem sagt kjörin upphitun fyrir spuna, 

sérstaklega hjá þeim nemendum sem hafa ekki unnið mikið með spuna áður.  

Kennari biður nemendur að dreifa sér um gólfið og standa í fæturna. Kennari sýnir 

fordæmi að æfingunni með því að kalla hátt: „Við skulum… klappa saman lófunum!“ en segir 

nemendum að kalla hátt og samtímis „Neiiii“. En kennari reynir samt sjálfur að klappa saman 

lófunum. Kennari fær nemendur til þess að koma með einhverjar uppástungur en hópurinn í 

heild kallar í hvert skipti hátt „Neiiii“. Þrátt fyrir það reynir uppástungumaðurinn að gera það 

sem hann stakk upp á. Svona heldur þetta áfram nokkra stund þar sem fleiri koma með nýjar 

uppástundur sem allar fá sama neikvæða viðbragðið en viðkomandi reyna samt að 

framkvæma það sem þeir stungu upp á.  

 Þá biður kennari nemendur að hætta þessari neikvæðni og biður alla í hópnum að 

bregðast við uppástungum á mjög jákvæðan hátt. Nemendur hrópa allir „Jaaááá“ við hverri 

uppástungu og framkvæma síðan af hjartans lyst með upphafsmanninum. Einhver kallar fram 

„Við skulum dansa“ og nemendur hrópa „Jaaááá“ og byrja strax að dansa. Ef einhver til dæmis 

legði til að hoppa út um glugga, væru viðbrögðin eins, en þá er það einhvers annars að vera 

fljótur að stinga upp á nýrri athöfn, svo ekki verði af framkvæmdinni. Kennarinn getur auðvitað 

alltaf gripið inn í ef þörf er á. Hægt er að byrja á neikvæða kaflanum, leika hann smástund en 

fara svo í jákvæðu viðbrögðin. Einnig má byrja jákvætt, taka síðan smástund í neikvæðu 

viðbrögðin og svo aftur í þau jákvæðu. Mikilvægt er að enda í jákvæðu undirtektunum.  

Þetta getur verið góð æfing áður en nemendur byrja að spinna. Opna þannig huga 

þeirra fyrir því að í spuna eru hugmyndir sem koma frá mótleikurum ALLTAF samþykkar, 

þ.e.a.s. hinir spinna (leika) út frá þeim en hafna þeim ekki. Á sama hátt er mikilvægt að allir 

leggi til hugmyndir og gjörðir þegar spunnið er. Í þannig upphitun fyrir spuna er fyrst og fremst 

unnið með jákvæðu viðbrögðin. Þau neikvæðu aðeins tekin sem dæmi um hvernig spuninn 

getur dottið niður og jafnvel orðið að engu ef meðleikendur vinna ekki út frá því sem kemur 

frá öðrum. Alltaf þarf að „grípa boltann” sem sendur er (Úr námi á menntavísindasviði HÍ). 

Heimild 

Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 2011: Greinasvið 2013 /2015. 
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Söguleikur (miðstig) 

Lykilhæfni: Að nemandi geti: „gert grein fyrir og miðlað af þekkingu sinni og leikni, 

skoðunum, hugsunum og tilfinningum á þann hátt sem við á hverju sinni“, „gert sér grein 

fyrir eigin hlutverki í samstarfi og tekið þátt í að útfæra leiðir að sameiginlegum markmiðum“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 87 og 89).  

Hæfniviðmið: Að nemandi geti: „hagnýtt leikni og þekkingu sem hann hefur öðlast til að 

takast á við fjölbreytt viðfangsefni“, „tekið tillit til annarra í hópvinnu og sýnt frumkvæði“, 

„beitt helstu tækni sem námsgreinin býr yfir“, „nýtt sér hugmyndir jafningja og lagt fram 

sínar eigin í leikrænu ferli og við undirbúning og sköpun leikþáttar“, „skapað skýra 

leikpersónu og viðhaldið henni í stuttum leikþætti með viðeigandi radd- og líkamsbeitingu“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 142 og 146-147).  

Tímaáætlun: 40-80 mínútur. 

Hjálpargögn: Stutt ævintýri eða þjóðsögur og búningar (ef tími gefst).   

Umhverfi: Leiklistarrými eða kennslustofa.  

Hér fá nemendur æfingu í að lesa upphátt, túlka sögupersónur, spinna og setja saman leikþátt 

auk þess sem þeir þjálfast í samvinnu og aðferðum leiklistar. Kennari ræður í raun hversu 

langan tíma hann gefur í æfinguna. Tíminn ræðst af lengd ævintýranna sem tekin eru fyrir. 

Eins má vinna bara með stuttar senur úr ævintýrum eða þjóðsögum í stað þess að lesa allan 

textann. Mælt er með að nemendur séu fyrirfram búnir að velja sín uppáhalds ævintýri eða 

þjóðsögur og svo sé lýðræðisleg kosning um hvað verði nýtt í kennslustundinni. Mín reynsla 

hefur sýnt að nemendur taki frekar virkan þátt ef þeir hafi einhver áhrif á það hvað sé kennt 

hverju sinni. 

Upplestur (10-40 mín.) 

Nemendur sitja saman í hring og hver og einn les með tilþrifum upp úr ævintýrinu eða þjóð-

sögunni sem varð fyrir valinu. Ef nemendur eru vanir því að lesa upphátt með tilþrifum má 

kennari gjarnan biðja um ákveðna tilfinningu í lestrinum og fá nemendur til þess að íhuga 

hvaða tilfinning eða raddbeiting hentar hverri sögupersónu. Hver og einn nemandi fær að lesa 

einu sinni, lengd textans sem hver og einn les ræðst af tímanum sem kennari vill að ferlið í 

heild sinni taki. Ef kennari ákveður að taka heila kennslustund í lestur skipti máli að fá 

nemendur til þess að standa upp inn á milli, hrista sig eða æfa svipbrigði svo að nemendur 

missi ekki áhugann og sé spenntur að vinna áfram með söguna í næstu kennslustund. 
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Kyrrmynd (10 mín.) 

Kennari skiptir nemendahópnum í 3-4 manna hópa (3-5 hópa) og fær þá til þess að setja upp í 

kyrrmynd eitt af þeim atriðum sem þeir lásu í sameiningu. Nemendur mega ekki velja sama 

atriðið þar sem við vinnum svo áfram með kyrrmyndirnar. Heppilegt er að kennari sé fyrirfram 

búinn að ákveða að hver hópur taki ákveðinn blaðsíðufjölda og velji atriðið sitt upp úr þeim. 

Hóparnir fá 1 mínútu til að ákveða hver er hvað og setja upp í kyrrmynd. Síðan sýna allir hópar 

samnemendum kyrrmyndirnar sínar og gera áhorfendum ljóst hvaða atriði þeir eru að túlka.  

Spuni (10 mín.) 

Þegar hver hópur hefur sýnt sína kyrrmynd fær kennari hópana til þess að spinna á milli 

kyrrmyndanna. Þá er ef til vill þægilegast að tveir og tveir hópar spinni á milli sinna tveggja 

kyrrmynda. Ef hóparnir eru á oddatölu verður að leyfa þremur hópum að vinna saman svo 

enginn sé útundan. Nemendur fá 1 mín í undirbúning og sýna svo samnemendum spunann 

hver á fætur öðrum. 

Leikþáttur (10-20 mín.) 

Að lokum fá nemendur stutta stund til þess að setja saman allar kyrrmyndirnar og spunana í 

lítinn leikþátt sem þeir svo sýna kennaranum sem ætti að taka afraksturinn upp og sýna 

nemendahópnum við tækifæri. Ef kennari hefur drjúgan tíma væri hér kjörið að leyfa 

nemendahópnum að velja sér tákn eða búning fyrir persónuna sína og gera þannig meira úr 

sköpun leikþáttarins.  

 Þetta ferli mætti einnig skipta á tvö skipti, til dæmis í leiklistartímum. Þá mætti taka 

fyrri hluta sögunnar með ofangreindum hætti í fyrri kennslustundinni en seinni helminginn í 

þeirri síðari. Þá væri upplagt að bæta við upphitunaræfingum í byrjun beggja skiptanna og 

endað með umræðum og slökun í lok kennslustundanna.  

Heimild 

Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 2011: Greinasvið 2013 /2015. 

Líkamstjáning (miðstig) 

Lykilhæfni: Að nemandi geti: „tjáð hugsanir sínar og tilfinningar skipulega og á viðeigandi hátt 

með ýmsum miðlum“, „hlustað eftir rökum og upplýsingum í samræðum og byggt upp 

röksemdafærslu í máli sínu og tekið tillit til ólíkra sjónarmiða“, „lært af mistökum og nýtt sér 

óvæntar niðurstöður við lausn verkefna á skapandi hátt“, „gert sér grein fyrir styrkleikum 
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sínum með það að markmiði að efla og byggja upp sjálfsmynd sína“, „tekið leiðsögn og 

uppbyggilegri gagnrýni á jákvæðan hátt“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 87-89). 

Hæfniviðmið: Að nemandi geti: „tekið tillit til annarra í hópvinnu og sýnt frumkvæði“, „beitt 

helstu tækni sem námsgreinin býr yfir“, „sýnt fram á tök á fleiri en einum leikstíl í eigin sköpun, 

túlkun og greiningu“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 142 og 147).  

Tímaáætlun: 40 mínútur. 

Hjálpargögn: Miðar með lýsingum á tilfinningum (fyrir kennara).  

Umhverfi: Leiklistarrými. 

Svipað ferli er einnig að finna undir yngsta og elsta stigi á þessum hugmyndabanka. Nokkrum 

þáttum var breytt til samræmis við aldur nemendahópsins.  

Tjáning (15 mín.) 

Kennari útskýrir líkamstjáningu fyrir nemendum. Hvernig líkami okkar segir ákveðna sögu þó 

svo að við tölum ekki né gefum frá okkur hljóð. Kennari biður nemendur að velja sig saman í 

pör eða þriggja manna hópa. Kennari hefur fyrirfram gerða miða með ýmsum tilfinningum sem 

hann telur nemendahópinn geta túlkað. Nemendur draga miða og búa til hreyfingar – tjá með 

líkamanum tilfinningarnar og sýna tjáningarrík svipbrigði. 

Dæmi um tilfinningar fyrir miðstig 

Þegar ég er einmana; leið/ur; reið/ur inn í mér; þegar enginn vill mig, er óörugg/ur; reið/ur; 

þegar ég græt …  

Þegar ég er glöð/glaður; mjög spennt/ur; ánægð/ur með sjálfa mig; stolt/ur af vini mínum; 

þegar ég hlæ inni í mér … 

Kennari fær nemendur til að sýna þessar tilfinningar. Nemendur á yngsta stigi spreyta sig allir 

í einu og kennari fylgist með, hrósar og hvetur áfram. Nemendur á miðstigi prófa tilfinningar í 

pörum eða þriggja manna hópum fyrir áhofendur (samnemendur sína) og á elsta stigi túlkar 

hver og einn nemandi tilfinningu einsamall með samnemendur sem áhorfendur. Áhorfendur 

meta hvaða tilfinningu er verið að sýna en kennari gætti þess að aðeins viðkomandi hópur eða 

par fékk að heyra eða sjá þá tilfinningu sem ætti að túlka. Kennari getur lokið æfingunni á 

umræðum um þær tilfinningar sem nemendur sýndu. Hvernig leið þeim sjálfum þegar þeir 

léku þessar tilfinningar? Er hægt að leika tilfinningu en líða öðruvísi í raun og veru? Muna þau 

eftir fleiri tilfinningum sem ekki voru teknar fyrir? 
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Uppbyggileg gagnrýni (20 mín.) 

Kennari ræðir við nemendur um mikilvægi þess að geta gagnrýnt vinnu annarra á uppbyggi-

legan hátt og að geta tekið við uppbyggilegri gagnrýni og nýtt sér hana við það sem hann er að 

gera. Kennari segir nemendum að nú ætli þau að æfa sig í uppbyggilegri gagnrýni. Hann fær 

helming nemendahópsins til að fara út á gólf og tjá með látbragðsleik, hver og einn í sínum 

heimi – óháð samnemendum við hlið sér, einhverja af þeim tilfinningum sem þau hafa þegar 

unnið með. Þeir mega gjarnan bæta hljóðum við látbragðsleikinn, en ekki orðum. Nemendur 

velja sjálfir hverja af þeim tilfinningum þeir vilja vinna áfram með. Hinn helmingur hópsins 

fylgist vel með og punktar hjá sér ef þarf. Nemendur fá þá tækifæri til að gagnrýna hvern og 

einn nemanda úti á gólfi á uppbyggilegan hátt og kennari verður að vera reiðubúinn að stökkva 

inn í ef um óvægna gagnrýni er að ræða. Kennari bendir á að gott er að byrja á jákvæðri 

athugasemd og segja síðan frá því sem mætti bæta að eigin mati: „Mér fannst flott hvernig þú 

sýndir spennu með líkamanum en að mínu mati hefði verið gaman ef þú hefðir líka gefið frá 

þér eitthvert spennuhljóð“. Sá helmingur nemendahópsins sem er úti á gólfi fær núna að tjá 

aftur tilfinninguna og hefur gagnrýni samnemenda sinna í huga. Síðan er skipt um hlutverk, 

þeir sem léku gagnrýna og öfugt.  

Umræður (5 mín.) 

Að fá gagnrýni, hvort sem hún er uppbyggileg eða ekki getur verið mjög erfitt. Þess vegna er 

mikilvægt að kennari gefi sér tíma til að ræða gagnrýni í lok kennslustundarinnar og gefa þeim 

nemendum sem voru ósáttir/leið illa tækifæri til að segja frá hvers vegna það var. Þarna gefst 

einnig tækifæri til þess að ræða hve mikilvægt það er að við vöndum okkur þegar við 

gagnrýnum og tökum tillit til tilfinninga þeirra sem eru gagnrýndir. Þó svo að nemanda finnist 

gagnrýni sín uppbyggileg getur verið að nemandinn sem fékk hana hafi þótt hún óvægin eða 

erfið. Kennari ræðir svo um aðstæður sem nemendur kannast við, þar sem gæti verið erfitt að 

fá gagnrýni en hún gæti í raun hjálpað nemendum að bæta sig. Sífellt er verið að gagnrýna og 

það eina sem við getum gert er að læra hvernig vinna á með gagnrýnina og passa að taka hana 

ekki of nærri sér (Ferlið er byggt á æfingu Rannveigar Þorkelsdóttur, 2009).  

Í kennarahandbókinni Leiklist í kennslu er að finna kennsluferli sem henta sérstaklega vel þegar 

vinna á með viðkvæm siðræn mál eins og rasisma, ofbeldi, einelti og fordóma (Anna Jeppesen 

og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 37-42).  
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Heimild 

Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 2011: Greinasvið 2013 /2015. 

Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir. (2004). Leiklist í kennslu: Handbók fyrir kennara. 

Reykjavík: Námsgagnastofnun.  

Rannveig Björk Þorkelsdóttir. (2009, 9. mars). Það er leikur að læra. Sótt af 

http://leikumaflist.is/ 

Elsta stig  

Hér má finna heildstæð leikræn ferli og æfingar sem henta nemendum á elsta stigi. Núgildandi 

aðalnámskrá grunnskóla kveður á um að öll aldursstig skuli fá að kynnast leikrænum aðferðum 

í námi sínu og þar kemur fram að „Með listum getur maðurinn tjáð og dýpkað tilfinningar sínar 

og öðlast skilning og reynslu sem ekki verður færð í orð“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013/2015, 

bls. 143). Ferlin hér að neðan hefur höfundur annars vegar búið til frá grunni eða byggt á 

ferlum frá öðrum og aðlagað að þeim markmiðum að nemendur geti með æfingunum eflt 

sjálfstraust sitt. 

Heimild 

Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 2011: Greinasvið 2013 /2015. 

Spuni – kennarafundur (elsta stig) 

Lykilhæfni: Að nemandi geti: „tjáð hugsanir sínar, hugmyndir og tilfinningar á skipulegan, 

skýran og viðeigandi hátt“, „gert sér grein fyrir hvernig hann nýtir styrkleika sína og hefur skýra 

sjálfsmynd“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 87 og 89). 

Hæfniviðmið: Að nemandi geti: „hagnýtt þá sérhæfðu leikni og þekkingu sem hann hefur 

öðlast á skapandi hátt og sýnt frumkvæði“, „tekið þátt í samvinnu með sameiginlegt markmið 

hópsins að leiðarljósi“, „beitt þeirri tækni sem námsgreinin býr yfir á sjálfstæðan hátt“, „unnið 

í hópi að fjölbreyttum leiklistarverkefnum“, „túlkað leikpersónu á  sviði í góðu samspili við 

meðleikara. Beitt rými, radd- og líkamsbeitingu á meðvitaðan hátt til þess að styrkja túlkun 

sína“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 142 og 146-147).  

Tímaáætlun: 40 mínútur. 

Hjálpargögn: 5 stólar, blöð og blýantar. 

Umhverfi: Kennslustofa eða leiklistarrými. 
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Með því að nemendur setji sig í ákveðin hlutverk með ákveðinni líðan og viðhorfum fá þeir 

tækifæri til þess að kynnast betur tilfinningum og hlutverkum sem þeir hafa jafnvel ekki 

upplifað áður. Markmið æfingarinnar er að ýta undir þekkingu á tilfinningum og viðhorfum, að 

nemendur beri kennsl á tilfinningar sínar og finni þeim jákvæðan farveg fyrir þá sjálfa og aðra.  

Umræður og fyrirmæli (5 mín.) 

Kennari hefur tímann á umræðum um sterka og veika sjálfsmynd. Hvernig birtist hún? Getum 

við séð á fólki hvort það hafi sterka eða veika sjálfsmynd? Hvernig? Sjáum við það á því hvernig 

það talar, hreyfir sig eða klæðir? Hvernig það kemur fram. Kennari leyfir nemendum að íhuga 

þetta og ræða saman áður en hann gefur fyrirmælin: „Nú ætlum við að vinna spuna sem 

einstaklingar með sterka eða veika sjálfsmynd“. Kennari útskýrir lága stöðu og háa stöðu í leik 

(sjá Áður en byrjað er - Grunnaðferðir). 

Spuninn (20 mín.) 

Kennari fær fimm nemendur til þess að koma sér fyrir í stólum sem þeir hafa raðað í boga. 

Þessir fimm nemendur leika kennara á fyrsta kennarafundi vetrarins og þurfa að ákveða með 

sjálfum sér hvort þeir hafi lága stöðu eða háa og nýta sér það í spunanum sem framundan er. 

Fundurinn snýst um skipulag skólaársins. Hluti nemendahópsins (3-4 nemendur) leikur 

einstaklinga sem koma óvænt inn á kennarafundinn, einn í einu og trufla fundinn. Hver og einn 

ákveður með sjálfum sér hvaða persónu þeir ætla að leika og hvers vegna þeir verði að trufla 

kennarafundinn. Það getur til dæmis verið til þess að ná tali af skólastjóranum sjálfum, 

einhvern af kennurunum eða vegna þess að þeir villtust eða héldu að eitthvað annað væri um 

að vera í herberginu. Aðrir nemendur eru áhorfendur og rannsakendur.  

 Þeir nemendur sem eiga að trufla fundinn gera það tvisvar og sem sitt hvor persónan. 

Í annað skiptið sem manneskja í hárri stöðu (sjálfsörugg) og svo í hitt skiptið sem manneskja í 

lágri stöðu (með minnimáttarkennd). Nemendur ráða hver fyrir sig hvora stöðuna þeir leika 

fyrst og svo seinna en þetta gengur þannig fyrir sig að fyrst koma allir nemendur inn í annarri 

stöðunni og svo er farin önnur umferð þar sem allir sýna andstæða stöðu sína. Áhorfendur eru 

rannsakendur sem ráða fram úr því, hver fyrir sig, hvort nemandi hafi verið að túlka háa stöðu 

eða lága og finna út einkennin sem sýna þeim fram á það. Kennari bendir rannsakendum á að 

einkennin gætu þeir bæði séð og heyrt. Gott er fyrir rannsakendur að hafa blað og skriffæri og 

punkta hjá sér á meðan á spunanum stendur. Kennari gefur nemendum merki þegar þeir mega 

trufla fundinn en þeim hefur áður verið sagt að truflunin hverju sinni megi ekki standa lengi 
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(miða við ½ - 2 mínútur) og að þeir fari aftur út af fundinum. Kennari gætir þess að fundurinn 

fái alltaf svolítinn tíma ótruflaður á milli heimsókna. Nemendurnir fimm sem leika kennarana 

á fundinum eru alltaf í sínum hlutverkum að ræða skipulag skólaársins.  

 Ímynduð hurð er á fundarherberginu og samskipti þess sem truflar fundinn við 

kennarana eru leikin með tali og athöfnum. Skólastjórinn og kennararnir bregðast við með 

ýmsum hætti, allt eftir því hvers konar persónur þeir eru að leika. Sá sem truflar ákveður 

hvenær hann fari út úr fundarherberginu – nema hann sé rekinn út af fundargestum! 

Nemendur reyna að hafa tímaviðmiðið sem áður var nefnt í huga. Nemendur eiga að íhuga 

muninn á manneskjum með gott sjálfstraust og þeirra sem eru óöruggir eða með 

minnimáttarkennd og draga þennan mun fram í leiknum sínum. Spunanum lýkur þegar allir 

truflendur hafa farið tvisvar inn á fundinn. Kennari rannsakar leik nemenda sinna ásamt öðrum 

áhorfendum. Treysti nemandi sem beðinn er um að leika í spunanum sér ekki til þess getur sá 

hinn sami verið í hópi rannsakenda.  

Umræður (15 mín.) 

Þegar spuninn er búinn fær kennari nemendur til þess að íhuga betur lágar og háar stöður og 

líðanina sem fylgdi þeim. Kennari biður rannsakendur að segja frá einkennunum sem þeir sáu 

eða heyrðu, annars vegar í lágu stöðunum og hins vegar á háu stöðunum. Þá mætti spyrja 

leikendur um þeirra upplifun. Hvort fannst þeim þægilegra að leika lága eða háa stöðu? 

Hvernig leið þeim? Hvernig er hægt að efla stöðuna sína? Auka sjálfstraust? Hvernig sjá þau 

sig sjálf eftir 5 eða 10 ár? Eru þau með lága eða háa stöðu? Eða bara miðlungs? Af hverju? Í 

lokin færi vel á að skipta nemendahópnum í 3-4 manna hópa sem ræddu niðurstöðurnar sín á 

milli og svo segði hver hópur öllum bekknum frá sínum helstu niðurstöðum. Þannig geta 

nemendur sleppt því að segja frá því sem þeim finnst of persónulegt að segja fyrir framan alla 

(Byggt á Rannveig Þorkelsdóttir, 2012, bls. 25-26).  

 

Þetta form má nýta fyrir mismunandi fundi og því má nota þessa æfingu oftar en einu sinni 

með sama nemendahópnum ef passað er að eðli fundarins sé með mismunandi hætti. Kennari 

gæti til dæmis ákveðið að hafa fundinn í: 1) skemmtinefnd skólans þar sem unglingar ræða 

tilvonandi árshátíð, 2) ferðanefnd nemenda sem eru að skipuleggja vorferðina eða 3) stjórn 

húsfélags í stórri blokk sem eru á sínum fyrsta fundi að leggja línurnar fyrir starfsemi ársins. Þá 

væri gaman að fá hugmyndir nemenda um hvers konar fund væri hægt að nota ef þeir hafa 
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prófað þetta form áður. Kennari ætti að gæta þess að hver nemandi fengi að prófa hlutverkin 

þrjú, ef farið væri nokkrum sinnum í þetta ferli, það er að segja að vera fundarmaður, truflandi 

og rannsakandi.  

Heimild 

Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 2011: Greinasvið 2013 /2015. 

Rannveig Björk Þorkelsdóttir. (2012). Leikið með listina: Æfingabók fyrir leiklistarkennara. 

Reykjavík: Háskólaprent ehf. 

Hver er ég? (elsta stig) 

Lykilhæfni: Að nemandi geti: „tjáð hugsanir sínar, hugmyndir og tilfinningar á skipulegan, 

skýran og viðeigandi hátt“, „nýtt fjölbreyttar aðferðir við að miðla þekkingu sinni og leikni, 

skoðunum, hugsunum og tilfinningum á skipulegan og skýran hátt sem við á hverju sinni“, 

„beitt mismunandi sjónarhornum, gagnrýninni hugsun við mótun og miðlun viðfangsefna á 

skapandi hátt“, „gert sér grein fyrir hvernig hann nýtir styrkleika sína og hefur skýra 

sjálfsmynd“, „gert sér grein fyrir hvernig hann getur hagnýtt sterkar hliðar sínar á skapandi 

hátt í námi og haft skýra sjálfsmynd“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 87-89). 

Hæfniviðmið: Að nemandi geti: „tekið þátt í samvinnu með sameiginlegt markmið hópsins að 

leiðarljósi“, „beitt þeirri tækni sem námsgreinin býr yfir á sjálfstæðan hátt“, „tjáð sig um 

verkefni sín með því að nota hugtök sem greinin býr yfir“, „unnið í hópi að fjölbreyttum 

leiklistarverkefnum“, „túlkað leikpersónu á sviði í góðu samspili við meðleikara. Beitt rými, 

radd- og líkamsbeitingu á meðvitaðan hátt til þess að styrkja túlkun sína“ (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013, bls. 142 og 146).  

Tímaáætlun: 80 mínútur. 

Hjálpargögn: blöð og blýantar. 

Umhverfi: Kennslustofa eða leiklistarrými. 

Markmið þessa ferlis er að nemendur efli með sér sjálfsþekkingu, tilfinningalæsi og 

umburðarlyndi sem tengja má góðu sjálfstrausti. Þar að auki getur ferlið eflt næmi nemenda 

á aðra, persónusköpun og tjáningarþor. Ferlið er miðað við elsta stig. Kennari verður að hafa í 

huga að andrúmsloftið í kennslustofunni sé þægilegt og að nemendahópurinn sé rólegur og til 

í að tjá sig (sjá Áður en byrjað er - Grundvallaratriði). Gott er til dæmis að kveikja á kerti. 
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Umræður (5-10 mín.) 

Kennari hefur umræður um ólíkar manneskjur. Hann fær nemendur til að íhuga fólk sem þeir 

þekkja og sjá að hvaða leyti það er ólíkt. Er það hárlitur eða augnlitur? Hvernig það klæðir sig, 

hvernig það kemur fram, hvað það gerir og hvaða persónueinkenni það hefur? Kennari leiðir 

umræðurnar að nemendum sjálfum og biður nemendur að íhuga hvernig manneskjur þeir eru. 

Hvað lætur þeim líða vel, gera þeir einhvern tímann eitthvað gott fyrir aðra, koma þeir fram af 

virðingu, sjálfsöryggi eða hroka og finnst þeim gaman að brosa eða líður þeim betur að sleppa 

því? Kennari fær nemendur til að skrifa niður þau einkenni á sjálfum sér sem þeir eru ánægðir 

með eða stoltir af. Kennari metur svo hvort hópurinn treysti sér til þess að sýna hvað þau hafa 

skrifað. Ef nemendur treysta sér til er hægt að biðja hópinn að para sig saman og miðla sínum 

skrifum og ræða tvö og tvö saman. 

Kyrrmyndir (15-20 mín.) 

Þegar nemendur hafa íhugað vel ólíka einstaklinga og sig sjálf fær kennari þá til þess að ræða 

tilfinningar sem þeir þekkja. Kennari skiptir nemendahópnum í 3-5 manna hópa og gefur 

hverjum hópi fyrirmæli um að gera þrjár kyrrmyndir út frá ákveðnum tilfinningum (sjá Áður en 

byrjað er - Grunnaðferðir). Kennari biður nemendur að búa til sögu úr þessum þremur 

kyrrmyndum. Þannig að þau byrja á því að byrja á einni kyrrmynd sem verður að annarri og 

svo að þeirri þriðju. Kennari passar að einungis sá hópur sem á að sýna ákveðna tilfinningu 

heyri fyrirmælin, hann getur líka gefið þau skriflega. Þannig vita hóparnir ekki með hvaða 

tilfinningar hinir hóparnir eru að vinna. 

Dæmi um aðstæður og tilfinningar 

• Fyrsti hópurinn gæti fengið þau fyrirmæli að sýna hvernig þeim líður þegar þau útskrifast 

úr grunnskóla og fá verðlaun fyrir góðar einkunnir (gleði).  

• Annar hópurinn gæti fengið fyrirmæli um að systkini eða frænka/frændi hafi komist inn í 

herbergið þeirra og eyðilagt hlut sem þeim þykir vænt um (reiði).  

• Þriðji hópurinn gæti fengið þau fyrirmæli að þau ættu að sýna hvernig þeim liði ef 

gæludýrið þeirra myndi deyja (sorg).  

• Fjórði hópurinn gæti fengið þau fyrirmæli að sýna hvernig þeim liði ef þau þyrftu að þrífa 

upp ælu vina sinna í partíi (ógeð).  

Og svona getur kennari haldið áfram að búa til aðstæður sem kalla á ákveðnar tilfinningar. 

Best er að velja aðstæður sem nemendur gætu þekkt af eigin reynslu. Fleiri en einn hópur má 

sýna sömu tilfinningu, það getur verið áhugavert að sjá ólíka tjáningu á sömu tilfinningunni.  
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Hóparnir fá 7-10 mínútur til að tala sig saman um hvernig þeir ætli að setja upp 

kyrrmyndirnar. Síðan fær hver hópur að sýna samnemendum kyrrmyndirnar sínar. Áhorfendur 

giska á hvaða tilfinningar hver hópur er að sýna. Áður en hver hópur sýnir sínar kyrrmyndir er 

gott að kennari og áhorfendur geri uppklapp (sjá Áður en byrjað er - Grundvallaratriði). 

Spunar í litlum hópum (15-20 mín.) 

Á unglingastigi má gera ráð fyrir því að nemendur séu komnir með einhverja reynslu í að spinna 

og þess vegna er hér unnið með spuna í litlum hópum frekar en í pörum. Ef nemendahópurinn 

er reynslulítill er hægt að lesa um paravinnu í svipuðu ferli sem má finna undir miðstigi og 

yngsta stigi á þessari vefsíðu. 

Kennari byrjar á því að skipta nemendum í þriggja manna hópa. Kennari útskýrir fyrir 

nemendum að þeir ætli að búa til spuna í kringum tilfinningar (sjá Áður en byrjað er - 

Grunnaðferðir). Gott er að leyfa þeim sem treysta sér til að ákveða sjálfir aðstæður og hvaða 

tilfinningar þeir ætli að vinna með. Þeir sem ekki treysta sér til þess fá hugmyndir frá 

kennaranum. Kennari bendir nemendum á að gaman sé að vinna með ólíkar tilfinningar, til 

dæmis gleði og reiði eða hatur og ást til þess að mynda ákveðna togstreitu í spunanum. 

Dæmi um aðstæður og tilfinningar 

• Herbergi tánings, litla systkini eða frændi/frænka hefur eyðilagt hlut sem táningnum þykir 

vænt um. Táningurinn (A) er reiður en litla barnið (B) er hrætt. C er foreldri barnsins og 

reynir að róa táninginn.   

• A prumpar óvart svo heyrist vel um alla kennslustofuna. A skammast sín en B finnst þetta 

fyndið og reynir að fá fleiri til að hlæja með sér, meðal annars besta vin A.  

• A fer í mat til B sem er að elda eitthvað nýtt. A finnst það rosalega vont en reynir að sýna 

það ekki. B fattar hvað er í gangi og verður sár. C er sameiginlegur vinur sem reynir of mikið 

að létta andrúmsloftið. 

• A er að fara í æfingaraksturstíma og er stressaður en B reynir að róa hann. C er ókunnug 

manneskja sem heyrir samtalið þeirra og fer að segja frá ýmsum bílslysum.  

• A var sagt upp af kærustunni sinni en B er feginn að þau eru hætt saman. C er vinkona A 

sem vildi óska þess að þau væru kærustupar en þorir ekki að segja það hreint út.  

Kennari velur aðstæður og tilfinningar sem hann telur nemendur ráða við og höfði til áhuga 

þeirra.  

 Hóparnir fá 3-4 mínútur til þess að undirbúa spunann, velja aðstæður og hver leikur 

hvaða hlutverk. Hver hópur sýnir svo samnemendum sínum sinn spuna. Áhorfendur sitja á 

stólum sem raðað er í boga fyrir framan „sviðið“ og gera uppklapp þegar hver hópur er tilbúinn 

að sýna (sjá Áður en byrjað er - Grundvallaratriði). 
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Skrifað í hlutverki (15 mín.) 

Þegar hver hópur hefur sýnt sinn spuna biður kennari nemendur að setjast í sætin sín (eða á 

gólfið) og taka upp blöð og blýant. Kennari biður nemendur að íhuga manneskju sem sýnir 

sjálfsöryggi í framkomu og þau haldi að hafi mikið sjálfstraust. Hvernig ætli svona manneskja 

hugsi um sig og það sem hún er að gera? Kennari gefur nemendum það verkefni að skrifa 

dagbókarfærslu sem þessi sjálfsörugga manneskja. Færslan getur byrjað á: „Kæra dagbók, 

dagurinn í dag er búinn að vera alveg frábær vegna þess að…“ (sjá Áður en byrjað er - 

Grunnaðferðir). Kennari hvetur nemendur til þess að vera sjálfstæðir í vinnubrögðum og hugsa 

á skapandi hátt með því að segja þeim að „ímynda sér einhvern sjálfsöruggan og ákveða með 

sjálfum sér hvernig hann hugsaði og skrifaði í dagbók. Hér er ekkert rangt, skrifið það sem 

ykkur dettur í hug“. Nemendur fá 10 mínútur til þess að íhuga þessa persónu og skrifa 

dagbókarfærslu í hennar hlutverki. Kennari fær svo nemendur til þess að para sig saman eftir 

því hvar þeir sitja og lesa úr fyrir dagbókinni fyrir sessunaut sinn. Þannig fá allir nemendur 

tækifæri til þess að lesa upphátt ígrundun sína og hlusta á ígrundun samnemanda.  

Persónulegt göngulag (10 mín.) 

Næst fær kennari nemendur til þess að fara út á gólf og standa í hring, kennarinn er með í 

hringnum. Sæmilegt bil er á milli allra og hringurinn hafður stór. Kennari útskýrir að nú ætli 

hver og einn að ganga yfir gólfið í hringnum og túlka persónuna sem hann bjó til fyrir 

dagbókina. Kennari fer fyrstur í hlutverki ímyndaðrar persónu til að sýna formið á æfingunni 

og fær nemendur til þess að segja hvað þeim datt í hug um persónuna. Það verður síðan 

verkefni hvers og eins nemanda að sýna persónuna sem hann bjó til í dagbókarskrifunum með 

göngulagi, svipbrigðum og fasi, þannig að áhorfendur geti gert sér í hugarlund sitthvað um 

hana. Nemendur skoða hvort þetta sé karl eða kona, á hvaða aldri, hvað er hún að hugsa, í 

hvernig skapi eru hún eða í hvaða umhverfi er hún? 

 Fyrsti nemandinn fer þvert yfir hringinn í hlutverki persónu sinnar en þegar hann er 

kominn yfir, andstætt sínum upphafsstað, staðnæmist hann og hinir í hringnum reyna að líkja 

eftir persónunni sem hann sýndi. Þegar nemendur líkja eftir persónu samnemandans reyna 

þeir að finna fyrir tilfinningu hennar og hugsunum um leið og þeir ganga í lítinn hring á 

staðnum. Kennari biður nú annan nemanda að sýna persónuna sína og allir hinir bregða sér 

síðan í hlutverk persónunnar, ganga einn hring og reyna að finna tilfinningar hennar. Þannig 

heldur æfingin áfram þar til allir hafa búið til sína persónu. Í lokin má ræða um þau einkenni 
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líkamsmálsins sem gáfu upplýsingar um persónuleika, skap og ástand þeirra persóna sem 

búnar voru til.  

Umræður (5 mín.) 

Gott er að ljúka svo ferlinu á umræðum um tilfinningar, sjálfsöryggi og sjálfstraust. Hvernig sér 

maður eða heyrir að manneskja sé sjálfsörugg eða með mikið sjálfstraust? Er það klæðnaður-

inn, hvernig hún málar sig eða skreytir, hvernig hún talar eða er það framkoman og hvað hún 

gerir? Kennari fær nemendur svo til að ígrunda hvort þau sjálf séu sjálfsörugg eða með mikið 

sjálfstraust. Er hægt að breyta því? Að lokum getur kennari bætt því við að allir eiga rétt á því 

að vera eins og þeir eru og það er bara skemmtilegra að vera ólík. Það er mikilvægt að við 

sýnum öðrum umburðarlyndi og séum tillitssöm um leið og við fáum að vera við sjálf. Allir eiga 

rétt á því að líða vel með sjálfan sig! 

Heimild 

Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 2011: Greinasvið 2013 /2015. 

Hver er ég – framhald (elsta stig) 

Lykilhæfni: Að nemandi geti: „tjáð hugsanir sínar, hugmyndir og tilfinningar á skipulegan, 

skýran og viðeigandi hátt“, „nýtt fjölbreyttar aðferðir við að miðla þekkingu sinni og leikni, 

skoðunum, hugsunum og tilfinningum á skipulegan og skýran hátt sem við á hverju sinni“, 

„beitt mismunandi sjónarhornum, gagnrýninni hugsun við mótun og miðlun viðfangsefna á 

skapandi hátt“, „gert sér grein fyrir hvernig hann nýtir styrkleika sína og hefur skýra 

sjálfsmynd“, „gert sér grein fyrir hvernig hann getur hagnýtt sterkar hliðar sínar á skapandi 

hátt í námi og haft skýra sjálfsmynd“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 87-89). 

Hæfniviðmið: Að nemandi geti: „tekið þátt í samvinnu með sameiginlegt markmið hópsins að 

leiðarljósi“, „beitt þeirri tækni sem námsgreinin býr yfir á sjálfstæðan hátt“, „tjáð sig um 

verkefni sín með því að nota hugtök sem greinin býr yfir“, „metið eigið verk og annarra og 

rökstutt álit sitt með þeim hugtökum sem viðkomandi námsgrein býr yfir“, „unnið í hópi að 

fjölbreyttum leiklistarverkefnum“, „bæði veitt og tekið á móti uppbyggilegri gagnrýni og nýtt 

sér hana inn í vinnuferli í leiklist“, „túlkað leikpersónu á sviði í góðu samspili við meðleikara. 

Beitt rými, radd- og líkamsbeitingu á meðvitaðan hátt til þess að styrkja túlkun sína“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 142 og 146).  
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Tímaáætlun: 80 mínútur. 

Hjálpargögn: blöð og blýantar. 

Umhverfi: Kennslustofa eða leiklistarrými. 

Hér er um að ræða framhald af kennsluferlinu Hver er ég fyrir elsta stig. Ef kennari vill vinna 

frekar með afraksturinn sem varð til í fyrra kennsluferlinu má vera með aðra kennslustund, til 

dæmis í vikunni á eftir og leyfa nemendum að vinna áfram með ferlið. Gott er að sami 

nemendahópur sé að vinna þetta framhaldsferli svo að allir viti hvað var gert í síðasta tíma og 

geti bætt við afrakstur sinn. Í þessu ferli er lögð áhersla á að nemendur geti bæði gefið og tekið 

við uppbyggilegri gagnrýni auk þess að geta nýtt athugasemdir samnemenda til þess að bæta 

verkið sitt.  

Kyrrmyndir lifna við (10 mín.) 

Nemendahópurinn rifjar upp vinnu sína með kyrrmyndir síðan í síðasta tíma og fara í sömu 

hópa og þeir unnu í. Hóparnir (3-5 saman) byrja á því að sýna söguþráðinn sem þeir bjuggu til 

úr þremur kyrrmyndum í síðasta tíma og fá svo undirbúningstíma, 4-5 mínútur, til þess að 

spinna á milli kyrrmyndanna. Nemendahóparnir gera sig tilbúna til að sýna samnemendum 

verkið sitt sem má ekki vera lengra en 2 mínútur. Sýning atriðanna fer fram samkvæmt lýsingu 

í næsta lið.   

Gagnrýni nemenda (25-30 mín.) 

Kennari undirbýr nú nemendahópinn fyrir gagnrýniaðferð Liz Lerman (sjá Áður en byrjað er – 

Grundvallatatriði) sem er fjögurra þrepa aðferð sem hvetur nemendur til að rökstyðja skoðanir 

sínar á því sem þeir sjá og heyra auk þess sem þeir læra að gefa og taka við uppbyggilegri 

gagnrýni á afrakstri sínum. Ef til vill er nóg að vinna með fyrstu tvö þrepin af þessari fjögurra 

þrepa aðferð ef nemendur hafa ekki unnið áður með gagnrýni.  

 Kennari biður hvern hóp að sýna samnemendum spunann sem hóparnir hafa nú 

undirbúið í kringum kyrrmyndirnar sem urðu til þegar unnið var með tilfinningar í síðustu 

kennslustund. Leikarar sýna en samnemendur og kennari eru áhorfendur og gagnrýnendur. 

Kennari biður nemendur að skrifa hjá sér það sem þeim finnst að mætti fara betur en minnir 

þá á að segja ekkert nema þegar þeir eru beðnir að tjá sig um afrakstur hópsins. Þegar 

hópurinn hefur lokið við að sýna afrakstur sinn er komið að fyrsta þrepinu þar sem hópurinn 

fær að heyra hvað áhorfendum fannst um verkið hans. Kennarinn spyr áhorfendur: „Hvaða 

áhrif hafði það sem þið sáuð eða heyrðuð á ykkur sjálf? Hvað var áhugavert, skemmtilegt, flott 
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eða áhrifaríkt?“ Áhorfendur fá tækifæri til að svara hreinskilnislega án þess þó að særa þá sem 

sýndu. Áhorfendur mega gjarnan hefja svar sitt á því að segja: „Að mínu mati, eða mér fannst 

…“ og leggja áherslu á það sem jákvætt var.  

 Þegar allir áhorfendur sem vildu tjá sig hafa gert það er komið að hópnum að spyrja 

áhorfendur spurninga en miklu skiptir að hann beri fram skýrar spurningar sem kalla á nákvæm 

svör. Hér skiptir máli að kennari fylgist vel með og hjálpi hópnum og áhorfendum að móta 

spurningar sínar og svör svo að allir njóti góðs af ferlinu. Hópurinn gæti til dæmis spurt 

áhorfendur eitthvað varðandi túlkun á persónum eða hvort þeir hafi heyrt allt nógu vel en 

þetta er gert til þess að auðvelda hópnum að bæta afrakstur sinn.  

 Næst er komið að þriðja skrefinu þar sem áhorfendur spyrja listamennina hlutlægra 

spurninga sem eru ekki litaðar af því sem þeim finnst. Þetta er góð æfing til að bera kennsl á 

þætti sem ekki hafði verið hugsað nægilega um og þessar spurningar eru oft einmitt það sem 

listamennirnir þurfa að heyra til að bæta atriðið sitt. Áhorfandi má sem sagt ekki segja „mér 

fannst rýmið illa nýtt og persónurnar allt of mikið klesstar saman“ heldur verður hann að búa 

til hlutlæga spurningu eins og „hvað lögðuð þið áherslu á þegar þið ákváðuð staðsetningar 

persónanna og notkun á rýminu?“. Það getur hjálpað þessu skrefi að kennari hafi áður farið 

með nemendum í gegnum muninn á hlutlægum og hlutdrægum spurningum og að nemendur 

hafi æft sig í að setja þess konar spurningar fram í öðru samhengi. 

 Fjórða og síðasta þrepið leyfir skoðanir áhorfenda en þeir þurfa fyrst að fá leyfi frá 

hópnum til að spyrja. Dæmi: Áhorfandann sem spurði áðan um staðsetningar persóna og 

rýmisnotkun langar núna að segja sína skoðun á hvers vegna honum finnst að mætti bæta 

þann þátt. Þannig að hann segir: „Ég hef skoðun á staðsetningum persónanna, langar ykkur að 

heyra hana?“ Listamennirnir (hópurinn sem sýndi) getur þá sagt nei ef hann kýs svo en segi 

þeir já, þá útskýrir fyrirspyrjandinn hvernig honum finnst að mætti bæta staðsetningar og 

nýtingu leikrýmisins og hvers vegna. Þannig hefur hópurinn sem sýndi fengið ábendingu sem 

hann fær síðan tækifæri til þess að vinna úr í næstu umferð.  

Hver og einn hópur hefur nú sýnt atriðið sitt og fengið uppbyggilega gagnrýni auk þess 

að fá svör við spurningum sínum. Kennari gefur hópunum 3-5 mínútu til að meta og ræða það 

sem kom fram áður en þeir sýna aftur atriðið sitt með þeim endurbótum sem þörf er á. Hann 

leggur áherslu á að nemendur vinni sérstaklega með það sem samnemendur bentu á og reyni 

að bæta þá þætti í atriðinu sínu.  
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Leikþáttur sýndur aftur (10 mín.) 

Nú sýnir hver hópur atriðið sitt aftur. Samnemendur eru áhorfendur sem sitja í boga fyrir 

framan „sviðið“ og gera uppklapp þegar leikarar eru tilbúnir að sýna (sjá Áður en byrjar er – 

Grundvallaratriði). Eftir sýningu hvers atriðis ræða nemendur og kennari hvort þeir hafi séð 

breytingar á atriðinu og þá hverjar.  

Ímyndaðar persónur lifna við (30 mín.) 

Kennari biður nemendur að rifja upp persónurnar sem þeir bjuggu til í dagbókarskrifunum í 

síðustu kennslustund. Þá eru 3-5 nemendur beðnir að mynda hópa (eða kennari skiptir í hópa) 

og búa til handrit að stuttu atriði með persónunum sem þeir hafa nú þegar skapað. Kennari 

gefur þrjú dæmi fyrir víða ramma um aðstæður og leyfir svo hverjum hópi að velja einn þeirra. 

Í rammanum þarf að koma fram togstreita eða ólíkir hagsmunir og langanir. Dæmi um 

aðstæður: 

• Hópurinn er í skólaferðalagi og gistir tvær nætur. Einhverjir vilja stelast yfir í annað 

herbergi, þegar allir eiga að vera farnir að sofa fyrri nóttina, en hinir eru hræddir um að 

verða sendir heim og missa af því sem eftir er af ferðalaginu.  

• Hópurinn er að skipuleggja árshátíðina í 10. bekk og þurfa að ákveða hljómsveit eða annan 

skemmtikraft. Sumir vilja til dæmis Pál Óskar á meðan aðrir vilja Emmsjé Gauta. Nemendur 

þurfa að færa rök fyrir máli sínu og komast að niðurstöðu.  

• Hópurinn er í partíi og einn úr hópnum fær hjálp hinna við að ákveða hvort hann/hún eigi 

að fara inn í herbergi með utanaðkomandi strák/stelpu.  

Þegar hóparnir hafa valið sínar aðstæður fá þeir 5-10 mínútur til að ákveða hlutverk 

persónanna sinna og búa til handrit (í stikkorðum). Kennari útskýrir að nú ætli þeir aftur að 

prófa gagnrýniaðferð Liz Lerman en að allir ætli að hafa í huga það sem þeir lærðu síðast. 

Nemendur eiga að bera virðingu fyrir þeim sem þeir gagnrýna, gera meira úr jákvæðum 

athugasemdum en neikvæðum og passa að enginn geti tekið gagnrýninni persónulega. 

Gagnrýnin á að vera uppbyggileg. Nú eru bara fyrstu tvö þrepin notuð (sjá Gagnrýni nemenda 

hér að ofan).  

Síðan eru allir hópar kallaðir saman og hver og einn hópur sýnir samnemendum sínum 

atriðið sitt á meðan áhorfendur skrifa hjá sér það sem þótti gott, áhugavert, spennandi og vel 

gert. Eftir hvert og eitt atriði fá áhorfendur að segja álit sitt og þegar því er lokið fá lista-

mennirnir líka að spyrja sinna spurninga. Þegar allir hópar hafa fengið uppbyggilega gagnrýni 
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og svör við spurningum sínum fá hóparnir 2-3 mínútur til að bæta atriðið sitt áður en þeir leika 

það aftur fyrir samnemendur. Gott er að áhorfendur noti alltaf uppklapp þegar leikarar eru 

tilbúnir til að sýna (sjá Áður en byrjar er – Grundvallaratriði).  

Umræður (5 mín.) 

Kennari fær nemendur til að ræða hvernig þeim fannst að fá uppbyggilega gagnrýni og að gefa 

hana. Kennari bendir á mikilvægi þess að vanda til verks í þessum málum svo að enginn sé 

særður en einnig að allir þurfi að geta tekið gagnrýni án þess að láta það brjóta sig niður. 

Gagnrýni geti einmitt verið mikilvæg hjálp í því að bæta vinnu sína. Þá fær kennari nemendur 

til að íhuga hvernig persóna með gott sjálfstraust taki á þessum málum. Finnst nemendum 

líklegt að persóna með gott sjálfstraust leggist í rúmið ef einhver segir henni að hún mætti laga 

verkefnið sitt? En persóna með lítið sjálfstraust? Hvað langar þá að gera eftir að hafa verið 

gagnrýndir? Þá má benda nemendum á að enginn sé fullkominn og að ekki sé hollt að reyna 

að vera það! 

Heimild 

Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 2011: Greinasvið 2013 /2015. 

Lerman, L. og Borstel, J. (2008). Liz Lerman´s critical response process: The core steps and an 

interview with Liz Lerman. Contact Quarterly, 33(1), 16-20. 

Líkamstjáning (elsta stig) 

Lykilhæfni: Að nemandi geti: „tjáð hugsanir sínar, hugmyndir og tilfinningar á skipulegan, 

skýran og á viðeigandi hátt“, „verið óhræddur að nýta sér mistök og óvæntar niðurstöður á 

gagnrýninn og skapandi hátt og séð í þeim nýja möguleika“, „gert sér grein fyrir hvernig hann 

getur hagnýtt sterkar hliðar sínar á skapandi hátt í námi og haft skýra sjálfsmynd“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 87-90). 

Hæfniviðmið: Að nemandi geti: „beitt þeirri tækni sem námsgreinin býr yfir á sjálfstæðan 

hátt“, „metið eigið verk og annarra og rökstutt álit sitt á þeim með hugtökum sem viðkomandi 

námsgrein býr yfir“, „bæði veitt og tekið á móti uppbyggilegri gagnrýni og nýtt sér hana inn í 

vinnuferli í leiklist“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 142 og 146).  

Tímaáætlun: 40 mínútur. 

Hjálpargögn: Miðar með lýsingum á tilfinningum (fyrir kennara). 

Umhverfi: Leiklistarrými. 
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Svipað ferli er einnig að finna undir yngsta- og miðstigi í hugmyndabankanum. Nokkrum 

þáttum var breytt til samræmis við aldur nemendahópsins. 

Tjáning (15 mín.) 

Kennari útskýrir líkamstjáningu fyrir nemendum. Hvernig líkami okkar segir ákveðna sögu þó 

svo að við tölum ekki né gefum frá okkur hljóð. Kennari hefur fyrirfram gerða miða með ýmsum 

tilfinningum sem hann telur nemendahópinn geta túlkað. Nemendur, einn í einu, draga miða 

og búa til hreyfingar – tjá með líkamanum og sýna skýr svipbrigði, samnemendur horfa á. 

Dæmi um tilfinningar fyrir elsta stig 

Þegar ég er einmana; leið/ur; reið/ur inni í mér; þegar enginn vill mig; er óörugg/ur; þegar ég 

græt; hata …  

Þegar ég er glöð/glaður; mjög spennt/ur; ánægð/ur með sjálfa/n mig; ástfangin/nn; stolt/ur af 

vini; þegar ég hlæ inni í mér …  

Kennari fær nemendur til að sýna þessar tilfinningar. Ef unglingarnir eru alveg óvanir leikrænni 

vinnu mætti leyfa nemendum að spreyta sig allir í einu og kennari hrósar eða biður um stærri 

og skýrari tjáningu. Nemendur gætu einnig prófað tilfinningarnar í pörum eða þriggja manna 

hópum. Annars ættu nemendur á elsta stigi að ráða við að hver og einn þeirra túlki tilfinningu 

einsamall með samnemendur sem áhorfendur. Áhorfendur meta hvaða tilfinningu er verið að 

sýna. Kennari getur lokið æfingunni á umræðum um þær tilfinningar sem nemendur sýndu. 

Hvernig leið þeim sjálfum þegar þeir léku þessar tilfinningar? Er hægt að leika tilfinningu en 

líða öðruvísi í raun og veru? Muna þau eftir einhverri tilfinningu sem þau finna oft en var ekki 

tekin fyrir? 

Uppbyggileg gagnrýni (20 mín.) 

Kennari ræðir við nemendur um mikilvægi þess að geta gagnrýnt vinnu annarra á 

uppbyggilegan hátt og að geta tekið við uppbyggilegri gagnrýni og nýtt sér hana við það sem 

hann er að gera. Kennari segir nemendum að nú ætli þau að æfa sig í uppbyggilegri gagnrýni. 

Hann fær helming nemendahópsins til að fara út á gólf og tjá með látbragðsleik, hver og einn 

í sínum heimi – óháð samnemendum við hlið sér, einhverja af þeim tilfinningum sem þau hafa 

þegar unnið með. Nemendur velja sjálfir hverja af þeim tilfinningum þeir vilja túlka. Hinn 

helmingur hópsins fylgist vel með og punktar hjá sér ef þarf. Nemendur fá þá tækifæri til að 

gagnrýna hvern og einn nemanda úti á gólfi á uppbyggilegan hátt og kennari verður að vera 

reiðubúinn að stökkva inn í ef um óvægna gagnrýni er að ræða. Kennari bendir á að gott er að 



65 
 

byrja á jákvæðri athugasemd og segja síðan frá því sem viðkomandi telur að mætti bæta: „Ég 

sá vel að þér fannst þetta ógeðslegt en það hefði mátt vera stærri tjáning hjá þér, þú mættir 

til dæmis sýna að þú kúgist yfir þessu. Þannig verður tjáningin skýrari og leikurinn hefur meiri 

áhrif á áhorfendur“. Sá helmingur nemendahópsins sem er úti á gólfi fær núna að tjá aftur 

tilfinninguna og hefur gagnrýni samnemenda sinna í huga. Síðan er skipt um hlutverk.  

Umræður (5 mín.) 

Að fá gagnrýni, hvort sem hún er uppbyggileg eða ekki getur verið mjög erfitt. Þess vegna er 

mikilvægt að kennari gefi sér tíma til að ræða gagnrýni í lok kennslustundarinnar og gefa þeim 

nemendum sem voru ósáttir/leið illa tækifæri til að segja frá hvers vegna það var. Þarna gefst 

einnig tækifæri til þess að ræða hve mikilvægt það er að við vöndum okkur þegar við 

gagnrýnum og tökum tillit til tilfinninga þeirra sem eru gagnrýndir. Þó svo að nemanda finnist 

gagnrýni sín uppbyggileg getur verið að nemandinn sem fékk hana hafi þótt hún óvægin eða 

erfið. Kennari ræðir svo um aðstæður sem nemendur kannast við, þar sem gæti verið erfitt að 

fá gagnrýni en hún gæti í raun hjálpað nemendum að bæta sig. Sífellt er verið að gagnrýna og 

það eina sem við getum gert er að læra hvernig vinna á með gagnrýnina og passa að taka hana 

ekki of nærri sér (Ferlið er byggt á æfingu Rannveigar Þorkelsdóttur, 2009).  

Heimild 

Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 2011: Greinasvið 2013 /2015. 

Rannveig Björk Þorkelsdóttir. (2009, 9. mars). Það er leikur að læra. Sótt af 

http://leikumaflist.is/  

Dagný hverfur (elsta stig) 

Lykilhæfni: Að nemandi geti: „tjáð hugsanir sínar, hugmyndir og tilfinningar á skipulegan, 

skýran og á viðeigandi hátt“, „verið óhræddur að nýta sér mistök og óvæntar niðurstöður á 

gagnrýninn og skapandi hátt og séð í þeim nýja möguleika“, „gert sér grein fyrir hvernig hann 

nýtir styrkleika sína og hefur skýra sjálfsmynd“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 87-89). 

Hæfniviðmið: Að nemandi geti: „hagnýtt þá sérhæfðu leikni og þekkingu sem hann hefur 

öðlast á skapandi hátt og sýnt frumkvæði“, „beitt þeirri tækni sem námsgreinin býr yfir á 

sjálfstæðan hátt“, „metið eigið verk og annarra og rökstutt álit sitt með þeim hugtökum sem 

viðkomandi námsgrein býr yfir“, „bæði veitt og tekið á móti uppbyggilegri gagnrýni og nýtt sér 

hana í vinnuferli í leiklist“, (þessi tvö síðastnefndu hæfniviðmið eiga við ef framhald verður 
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gert á ferlinu, til dæmis í næstu kennslustund – sjá nánar í lok ferlisins) „nýtt sér leikmuni, 

búninga, einfaldan sviðsbúnað og tækni til þess að styrkja sköpun sína á markvissan hátt“, 

„túlkað leikpersónu á sviði í góðu samspili við meðleikara. Beitt rými, radd- og líkamsbeitingu 

á meðvitaðan hátt til þess að styrkja túlkun sína“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 142 og 

146-147).  

Tímaáætlun: 80-100 mínútur. 

Hjálpargögn: Mynd af Dagnýju, blöð og blýantar, töflu-túss, stólar og búningar.  

Umhverfi: Leiklistarrými eða kennslustofa.  

Þegar kynþroskinn tekur völdin eiga ungmenni oft erfitt með tilfinningar sínar. Mörgum finnst 

eins og enginn skilji þá og vita oft ekki hvernig þeir eiga að vinna úr þeim. Sumir grípa til þess 

neyðarúrræðis að stinga af. Er það nokkuð það eina í stöðunni?  

Kveikja (5 mín.) 

Kennari byrjar þetta heildstæða ferli á því að skipta nemendum í þriggja til fjögurra manna 

hópa og hver hópur fær mynd af stelpu sem heitir Dagný. Kennari spyr nemendur: „Hversu 

mikið getur ein ljósmynd sagt okkur um ákveðna manneskju?, hvernig persóna haldið þið að 

þessi stelpa sé?“. Kennari leyfir hópunum að ræða þetta sín á milli og reynir að hafa sem 

minnst áhrif á umræðurnar. Þá fer hann á milli með blöð og blýanta og fær nemendur til þess 

að skrifa niður allt sem þeim dettur í hug sem gæti tengst þessari stelpu. Hvernig eru 

fjölskylduhagir hennar? Áhugamál, framtíðardraumar og hvaða persónueinkenni hefur hún? 

Þegar allir hópar hafa fengið tíma til þess að ræða þetta sín á milli segir einn úr hverjum hópi 

frá niðurstöðum hópsins. Kennari spyr svo: „Horfðum við öðruvísi á stúlkuna eftir að hafa velt 

fyrir okkur persónuleika hennar og aðstæðum?, af hverju?“. 

Fundur (5 mín.) 

Kennari boðar til fundar um málefni stúlkunnar. Hann getur tekið sér hlutverk á fundinum (sjá 

Grunnaðferðir – Kennari í hlutverki) og túlkað umsjónarkennara Dagnýjar, áhyggjufullt foreldri 

eða lögreglumann sem leitar hennar. Nemendur eru bekkjarfélagar Dagnýjar. Kennari segir að 

hann hafi boðað til þessa fundar vegna þess að stúlka sem þau þekki sé horfin (og sýnir 

nemendum sömu mynd og þau skoðuðu í kveikjunni). Kennari segir sögu hennar: 

„Dagný Sigurðardóttir er fimmtán ára gömul og sást síðast á heimili sínu 

fyrir tveimur dögum. Hún hafði rifist heiftarlega við foreldra sína sem 

vildu ekki hleypa henni í partý hjá vinum sínum. Það síðasta sem hún sagði 
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við foreldra sína var að hún hataði þá og að þau myndu aldrei skilja hana. 

Foreldrarnir sendu hana í herbergið sitt en komust að því síðar um kvöldið 

að hún hafi laumast út. Þau hafa leitað hennar síðan en hvorki heyrt né 

séð til hennar“.  

Kennarinn í hlutverki biður nemendur að hjálpa sér að finna hana. Hvert myndu þeir fara í 

þessum aðstæðum? Hvar halda þeir að hún sé búin að vera allan þennan tíma? Halda þeir að 

vinir hennar séu að ljúga fyrir hana eða er hún í raun og veru horfin? 

Spuni (15 mín.) 

Kennari skiptir nemendahópnum í þriggja manna hópa og hver hópur fær það hlutverk að sýna 

hvernig rifrildið var í raun og veru og hvað Dagný gerði svo. Nemendur fá 2 mínútur til að 

undirbúa spunann. Kennari fær nemendur til að sýna samnemendum spunann. Þá er um að 

gera að nota uppklappið (sjá Áður en byrjað er - Grundvallaratriði). Þegar allir hópar hafa sýnt 

sinn spuna fara kennari og nemendur yfir það hvort þeir hafi hugmynd um hvað gerðist í raun 

og veru.  

Innri raddir (15 mín.) 

Kennari í hlutverki umsjónakennara Dagnýjar, foreldris hennar eða lögreglumanns segir 

nemendum að Lovísa, besta vinkona Dagnýjar, hafi rétt í þessu komið til foreldra Dagnýjar. 

Hún er tilbúin að segja foreldrunum hvar Dagný er búin að vera en finnst samt vont að „svíkja“ 

vinkonu sína þar sem hún lofaði að segja ekki neinum en nú fannst henni of langur tími vera 

liðinn. Kennari biður nemendur að sýna með Innri röddum (sjá Áður en byrjað er – 

Grunnaðferðir) samtal Dagnýjar og Lovísu eftir að Lovísa sagði foreldrum Dagnýjar hvar hún 

hefur verið. Tvö og tvö pör stilla sér upp saman þannig að tveir nemendur sitja gegnt hvor 

öðrum og leika Dagnýju og Lovísu og fyrir aftan stólana tvo standa tveir nemendur sem túlka 

hugsanir þeirra sem sitja. Gott er að benda nemendum á að oft hugsar maður það sem maður 

þorir ekki að segja upphátt. Þegar allir eru tilbúnir hefst spuni. Ef nemendur eru ekki vanir 

þessari kennsluaðferð er gott að leyfa fleiri pörum að vinna á sama tíma. Annars er gagnlegt 

að fjórir og fjórir nemendur spinni saman á meðan hinir horfa. Aðrar aðstæður sem gaman 

væri að túlka á þessum tímapunkti væri 1) foreldrar Dagnýjar að tala saman áður en þau vita 

nokkuð um ferðir dóttur sinnar eða 2) Lovísa, vinkona Dagnýjar, að leita ráða hjá mömmu sinni 

um hvort hún eigi að segja frá.  
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Kastljós (5 mín.) 

Kennari biður nemendur að segja sér hverjir gætu vitað meira um málið? Kennari skrifar upp 

allar hugmyndir en ákveður svo að líklega sé best að fá Lovísu í kastljós (sjá Grunnaðferðir – 

Kastljós). Kennari sjálfur fer þá í hlutverk Lovísu eða fær öruggan nemanda til að gera það. 

Kennari eða nemandi sest í stól fyrir framan hina sem mega spyrja hana spjörunum úr. Það 

sem þarf að koma fram er eftirfarandi:  

• Dagný kom til mín seint um kvöld, kastaði steinum í gluggann minn og laumaðist inn…  

• Daginn eftir hékk hún bara heima hjá mér á meðan ég fór í skólann… 

• Um kvöldið var partíið hjá Gumma og Lenu og við fórum saman…  

• Í partíinu spurði Dagný hvort hún mætti gista aftur og ég fékk leyfi…  

• En svo þegar ég spurði hana af hverju hún vildi ekki fara heim þá bara talaði hún 

endalaust um erfiðar tilfinningar og að mamma og pabbi hennar skildu ekki neitt og 

væri bara sama um hana… þá sagði ég að kannski ætti hún bara að fá hjálp hjá til dæmis 

sálfræðingi en þá varð hún brjáluð, sagði að ég væri ekkert betri en mamma og pabbi 

og fór bara… 

• Í partíinu byrjuðu Dagný og Gummi saman kannski fór hún þangað! 

Skrifað í hlutverki (10 mín.) 

Nemendur ákveða sjálfir hvernig sagan endar og fá 10 mínútur til að skrifa í hlutverki Dagnýjar, 

Lovísu, lögreglunnar eða Gumma (sjá Áður en byrjað er - Grunnaðferðir). Þeir nemendur sem 

treysta sér til lesa upp fyrir hina í bekknum. Allir nemendur gætu þess vegna lesið sín dagbókar-

skrif ef kennari vill það. 

Leikþáttur (20-30 mín.) 

Nemendur skipta sér í 4-6 manna hópa. Fyrst ákveður hver hópur fyrir sig hvernig þeir vilja 

túlka söguna hennar Dagnýjar og hvernig allt saman endar. Svo setja þeir upp stuttan leikþátt 

um ferðir Dagnýjar og líðan hennar og hinna sem tengjast henni. Nemendur hafa í raun frjálsar 

hendur með allt saman en fá einungis 15 mínútur til þess að undirbúa allt. Hér væri gott að 

kennari væri með einhverjar flíkur til þess að auðvelda nemendum að tjá hlutverkin sín (sjá 

Áður en byrjað er - Grundvallaratriði), ein flík á nemanda ætti að vera nóg (tákn persónu). 

Kennari segir nemendum að leikþátturinn megi ekki vera lengri en þrjár mínútur. Að lokum 

sýnir hver hópur sinn leikþátt fyrir samnemendur sem bjóða hópana velkomna á svið með 

uppklappi (sjá Áður en byrjað er - Grundvallaratriði). 
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Umræður (5-15 mín.) 

Kennari lýkur þessu ferli á umræðum. Hvað fannst nemendum um Dagnýju og það sem hún 

gerði? Hefur þá einhvern tímann langað til að strjúka? Kennari ræðir svo um mikilvægi þess að 

tala saman, að eiga allavegana eina manneskju sem maður getur treyst fyrir hverju sem er. 

Svo má kennari líka minnast á að sálfræðingar séu alls ekki slæmir og spyrja hvort einhverjir 

hafi prófað að spjalla við sálfræðing. Þessi umræða gæti orðið til þess að einhver sem þarf leiti 

sér hjálpar – því á þessum aldri skiptir marga miklu máli hvort jafningjar og samnemendur 

samþykki það sem þá langar að gera! (Ferlið er byggt á Anna Jeppesen og Ása Helga 

Ragnarsdóttir, 2004). 

Ef kennari telur ferlið þurfa meiri tíma mætti sýna leikþáttinn sem nemendur semja í næstu 

kennslustund og hafa umræður. Í upphafi hennar myndu nemendur og kennari rifja upp það 

sem áður hafði komið fram. Einnig mætti bæta við þetta ferli gagnrýniaðferð Liz Lerman (sjá 

Grundvallaratriði – Gagnrýni nemenda) en þá þyrfti að gefa nemendum tækifæri til að endur-

taka leikatriði sitt eftir gagnrýniaðferðina svo að nemendur geti nýtt gagnrýni samnemenda til 

þess að bæta atriðið. Með þessum hætti er hægt að vinna að tilgreindum hæfniviðmiðum 

aðalnámskrár: „metið eigið verk og annarra og rökstutt álit sitt með þeim hugtökum sem 

viðkomandi námsgrein býr yfir“, „bæði veitt og tekið á móti uppbyggilegri gagnrýni og nýtt sér 

hana í vinnuferli í leiklist“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 142 og 146). 
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