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Formáli 

Á kjörsviðinu mínu, Tónlist, leiklist, dans, kynntist ég kennurum sem mig langar að líkjast. 

Þær hafa sýnt mér hvernig góður kennari er og hversu mikilvægt er að hann komi fram 

af virðingu, tillitssemi og umhyggju. Þær hafa leiðbeint mér áfram í náminu og ég verð 

þeim ævinlega þakklát. Sérstakar þakkir verð ég að færa Kristínu Á. Ólafsdóttur sem hefur 

verið stoð mín og stytta í gegnum bæði B.Ed. verkefnið mitt og núna þetta M.Ed. verkefni. 

Ég er ekki viss um að ég hefði klárað þetta nám án hennar stuðnings. Ég vil einnig þakka 

Kristjáni Katli Stefánssyni fyrir leiðsögnina við þetta verkefni. Valdi minn, fjölskylda og 

vinir eiga ekki síður lof skilið fyrir alla þá þolinmæði sem þau sýndu mér og trú þeirra á 

að ég gæti klárað þetta verkefni eins og öll hin.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í 

öflun og miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til 

annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða 

orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf 

ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

Reykjavík, 31. maí 2017 

 

Elísabeth Lind Ingólfsdóttir 
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Ágrip 

Æska nútímans hrærist æ meira í samfélagi sem litað er af samfélagsmiðlum. Samfélags-

miðlunum fylgja staðalímyndir og gildi sem kunna að hafa neikvæð áhrif á sjálfstraust og 

hálfmótaða sjálfsmynd barna og ungmenna. Að mati höfundar verður að sporna við 

þessari þróun með því að efla gagnrýna hugsun barna og ungmenna, ýta undir sjálfstæði 

þeirra og efla sjálfstraust þeirra. Markmið þessa verkefnis er að dýpka skilning höfundar 

og annarra kennara á mikilvægi þess að í skólum sé unnið markvisst að því að sjálfstraust 

barna og ungmenna eflist. Jafnframt er markmiðið að leggja til kennsluefni sem gæti stutt 

kennara við þá vinnu. Verkefnið samanstendur af greinargerð og rafrænum hugmynda-

banka. Greinargerðin fjallar um mikilvægi sjálfstrausts barna og ungmenna. Haft er til 

hliðsjónar fræðilíkan farsællar þroskaframvindu ungmenna sem sýnir sjálfstraust sem 

einn af fimm grunnþáttum þeirrar framvindu. Útlistað er hvernig leiklist í skólastarfi getur 

verið úrræði til farsællar þroskaframvindu. Þá er regnhlífarhugtakið leiklist í skólastarfi 

útskýrt auk hugtakanna leikræn tjáning, leiklist í kennslu og leiklist sem námsgrein sem 

öll eiga heima undir regnhlífarhugtakinu. Við leit að svörum við rannsóknarspurningum 

eru fræðilegar heimildir kannaðar. Í rafræna hugmyndabankann geta kennarar sótt sér 

leikrænar æfingar og heildstæð ferli til að vinna markvisst að því að auka sjálfstraust 

nemenda. Efnið er bæði hægt að nýta við kennslu ólíkra námsgreina og sem lið í 

leiklistarkennslu. Ferlin bjó höfundur ýmist til frá grunni eða byggði á ferlum frá öðrum 

og aðlagaði þau með styrkingu sjálfstrausts í huga. Hugmyndabankinn er þannig settur 

upp að kennari á auðveldlega að geta fundið leikrænt ferli eða æfingu sem hentar 

aldursstigi nemendahóps, prentað það út og tekið með sér í kennslustund sér til halds og 

trausts. Í hverju ferli og æfingu kemur fram hvaða lykilhæfni og hæfniviðmiðum aðal-

námskrár grunnskóla er unnið að, tímaáætlun er gefin og hentugt rými tilgreint auk þess 

sem þörf hjálpargögn eru talin upp. 
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Abstract 

I can, and I will: Drama in education and youths’ confidence 

Today’s youths live in a society that is increasingly interlaced with social media. Through 

social media, young people are introduced to stereotypes and values that can have a 

negative influence on their self-confidence and developing self-identity. The author 

argues that there is a need for countering this trend by promoting critical thinking of 

young people, encouraging their independence and help them strengthen their self-

confidence. The goal of this M.Ed. thesis is to deepen the understanding of the author 

and other teachers of the importance that teachers systematically work to strengthen 

youths’ self-confidence. A further aim is to propose educational materials through a 

website that could support teachers work with self-confidence. This thesis discusses the 

importance of youths´ confidence, taking into account the model of positive youth 

development which shows confidence as one of the five basic elements of that progress. 

This thesis also outlines how drama in education can be a resource for successful youth 

development. The umbrella concept of drama in education is explained as well as 

teaching different subjects through drama and teaching the subject drama. Academic 

sources were used to answer the thesis research questions. Teachers can retrieve 

theatrical exercises and complete processes from the website that actively work to 

increase the confidence of students. The author either developed the processes herself 

or based them on others’ processes, adapting them so that they can strengthen youths´ 

confidence. Teachers should easily find theatrical exercises and processes on the website 

that are suitable for their age groups, print them out and take to class for reference. Each 

process and exercise indicates which key competences and learning outcomes of the 

National Curriculum are being worked with as well as providing timings, information on 

required space and teaching aids. 
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Mynd 1. Fræðilíkan um farsæla þroskaframvindu. .......... Villa! Bókamerki ekki 

skilgreint. 
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1 Inngangur  

Ég var ekki nema fimm ára að aldri þegar ég ákvað að verða ljósmóðir og hjúkrunar-

fræðingur. Sú ákvörðun leiddi til þess að ég valdi náttúrufræðibraut við Menntaskólann 

við Laugarvatn og hjúkrunarfræði við Háskóla Íslands. Eftir að hafa lent í árekstri komst 

ég að því að ég gæti ekki lengur unnið við umönnun og missti þá trúna á hjúkrunar-

fræðinámið. Ég tók mér rúm tvö ár í námshlé og nýtti tímann vel. Ég fór á ýmis 

söngnámskeið og lék stór hlutverk í söngleikjum með áhugaleikfélagi í Reykjavík. Þarna 

blómstraði ég, öðlaðist sjálfstraust og náði að vinna úr ýmsum fortíðardraugum. Svo kom 

að því að ég yrði að fara aftur í nám en ég vissi ekki hvað ég ætti að gera. Mamma bað 

mig að prófa eina önn í kennaranum þó ekki nema bara til að geta útilokað þessa 

starfsstétt. Mikið er ég fegin í dag að ég hlustaði á mömmu mína. Strax á fyrstu önn 

kynntist ég kjörsviðinu Tónlist, leiklist, dans og fannst ég loksins vera komin á mína braut 

sem ég valdi svo að taka alla leið og útskrifast nú með M.Ed. af því kjörsviði.    

Ástæðan fyrir þessu vali mínu er sú að ég hef óbilandi trú á leiklist í skólastarfi. Ég trúi 

því að með því að gefa nemendum tækifæri til að njóta leikrænnar tjáningar strax frá 

fyrsta bekk, aukum við líkurnar á því að þeir verði sjálfsöruggari, sjálfstæðari og með 

heilbrigðari sjálfsmynd en ella eins og ég fann sjálf í leiklistinni. Ég rannsakaði lítillega 

tengslin milli leiklistar í skólastarfi og sjálfstrausts barna í B.Ed. ritgerðinni minni Er ég 

nógu góð? sem ég skrifaði vorið 2014. Núna vil ég kafa dýpra í fræðin til að kanna hvaða 

þýðingu sjálfstraust hefur fyrir börn og ungmenni og hvaða líkur eru á því að leikrænar 

aðferðir í skólastarfi hafi áhrif á sjálfstraust þátttakenda. Jafnframt vil ég með 

meistaraverkefni mínu auðvelda kennurum að nýta leikrænar aðferðir í kennslu sinni 

með því að búa til rafrænan hugmyndabanka.  

Að mínu mati snýr mikilvægi leiklistar ekki einungis að þeim ávinningi að nemendur 

geti eflt sjálfstraust sitt heldur að nemendur sem eiga erfitt með bókina, eða hreinlega 

nenna ekki að reyna, geti fengið uppreisn æru í gegnum aðferðir leiklistar. Ég tók eftir 

þessu síðarnefnda í haust þegar nemandi minn sem var daglega neikvæður gagnvart 

náminu og vildi ekki einu sinni reyna við stærðfræðina blómstraði í tjáningu hjá mér. 

Hann tók þátt í öllum umræðum, sýndi mikinn skilning á þeim sögum eða ljóðum sem við 

unnum með og tók meira að segja þátt í leikþáttum og spuna. Út frá þessu fékk ég 

nemandann til að ræða við mig um stærðfræðina og sýna þannig skilning sinn á efninu 

og fékk hann til að koma upp á töflu í hlutverki kennara og þá kom í ljós að hann kunni 

mikið meira en hann gaf upp. 
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Meginrannsóknarspurning þessa M.Ed. verkefnis er: „Hvaða líkur eru á því að 

leikrænar aðferðir í námi barna og ungmenna styrki sjálfstraust þeirra? Aðrar 

rannsóknarspurningar eru: „Hvers vegna skiptir sjálfstraust börn og ungmenni máli?", 

„Hvaða aðstæður henta helst leiklist í skólastarfi?“ og „Hvað þarf að hafa í huga þegar 

nota á leikrænar aðferðir í skólastarfi?“. Ég mun leitast við að svara þessum spurningum 

í greinargerðinni með hjálp fyrirliggjandi fræðilegra skrifa. Rannsóknin mín felst í könnun 

á niðurstöðum annarra rannsókna og heimilda. Auk þess að skoða bækur og tímarit finn 

ég heimildir í íslenskum og erlendum gagnabönkum. Við þá leit nota ég leitarorðin 

leikræn tjáning eða leiklist/drama eða theatre in education (eða theatre in school), 

sjálfsmynd/self-concept, sjálfstraust/ confidence, leikræn tjáning eða leiklist og 

sjálfstraust/drama eða theatre and self. Ég mun taka ritrýndar heimildir fram yfir 

óritrýndar og yngri heimildir fram yfir eldri. Ég vel úr því sem ég tel henta minni rannsókn 

en gæti verið að missa af einhverju sem kæmi verkefninu vel. Um leið og ég vinn úr 

röksemdum og niðurstöðum rannsókna fyrir greinargerðina mun ég velja úr söfnum og 

búa til leikrænar kennsluaðferðir sem gætu stuðlað að auknu sjálfstrausti nemenda. Þær 

mun ég setja fram í hugmyndabanka á vef fyrir kennara og kennaranema. Ef fræðin sýna 

fram á að leiklistarþátttaka efli sjálfstraust má, með fræðilíkani um farsæla þroska-

framvindu ungmenna, rökstyðja að leiklistarþátttaka í skólastarfi sé eitt af því sem stuðli 

að farsælli þroskaframvindu ungmenna. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Hér verður fyrst fjallað um mikilvægi sjálfstrausts barna og ungmenna. Fræðilíkan 

farsællar þroskaframvindu ungmenna verður notað til að rökstyðja að sjálfstraust er einn 

af fimm þáttum farsællar þroskaframvindu. Þá verða hugtökin leikræn tjáning, leiklist í 

kennslu og leiklist sem námsgrein útskýrð auk regnhlífarhugtaksins leiklist í skólastarfi. 

Svo koma kaflar um þýðingu leiklistar í námi ungmenna og tengsl leiklistar í skólastarfi og 

sjálfstrausts ungmenna. Kaflanum lýkur svo með samantekt og umræðu. 

2.1 Sjálfstraust og farsæl þroskaframvinda ungmenna 

Hér verður fjallað um mikilvægi sjálfstrausts fyrir börn og unglinga og fræðilíkan um 

farsæla þroskaframvindu ungmenna (mynd 1, bls. 11) verður kynnt. Fræðilíkanið sýnir 

sjálfstraust sem einn af fimm grunnþáttum 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 Aðalbjarnardóttir (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).  

Markmið verkefnisins er að benda á leiðir sem stuðlað gætu að öflugra sjálfstrausti 

barna og ungmenna. 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). Fræðilíkan um farsæla þroskaframvindu ungmenna (Lerner o.fl., 

2011, bls. 7) inniheldur fimm þætti til þroskaframvindu og sjálfstraust er einn af þeim. 

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. Á mynd 1 má sjá fræðilíkanið um farsæla 

þroskaframvindu ungmenna. 



 

11 

 

Mynd 1. Fræðilíkan um farsæla þroskaframvindu (Lerner o.fl., 2011; Theódóra Gunnarsdóttir, 
2015, íslenskaði). 

Fræðilíkanið sýnir hvernig umhverfið og styrkleikar 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 styrkleiki getur 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 það 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 siðferðis-

vitund (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 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).  
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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 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. 6 og 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, bls. 39 og 43; Lerner o.fl., 2011, bls. 317). 

Samkvæmt fræðilíkaninu er sjálfstraust sett fram í víðum skilningi og nær þar með yfir 

önnur hugtök sjálfsins eins og sjálfsálit, sjálfsmynd, sjálfsvirðingu og fleira. Þar sem 

hugtakið sjálfstraust er sett fram í víðum skilningi verður hér eftir eingöngu sjálfstraust 

nefnt þegar rýnt verður í fræði og rannsóknir en þó verða ensku hugtökin úr viðkomandi 

heimild í sviga í upphafi lýsingar. 

2.2 Leikrænar aðferðir 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. Ég mun hefja kaflann á mínum skilgreiningum á þeim hugtökum sem notuð 

eru í umfjöllun um leikrænar aðferðir í skólastarfi. Þá mun ég benda á ákveðna þætti sem 

verða að vera til staðar í fari kennarans, í umhverfinu og innan hópsins til þess að 

aðferðirnar virki eins og til er ætlast og geti skilað þeim ávinningi sem vonast er eftir. Að 

lokum reifa ég það sem fræðin segja um gildi leikrænna aðferða í skólastarfi. 
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2.2.1. Skilgreiningar hugtaka 

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). 

Í þessum kafla geri ég grein fyrir skilgreiningum sem ég legg til grundvallar í notkun 

hugtakanna leikræn tjáning, leiklist í kennslu, leiklist sem námsgrein og leiklist í skóla-

starfi. 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 hugmyndaflug, 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 Sigur-

geirsson (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 verður virkari fyrir vikið. Tekið var fram í Aðalnámskrá 

grunnskóla frá 1999 og 2007 hvernig nýta mætti leikræna tjáningu til samþættingar við 

önnur fög fyrir yngsta og miðstig og að bjóða ætti upp á leiklist sem valfag fyrir nemendur 

á elsta stigi (Aðalnámskrá grunnskóla: Listgreinar, 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. 

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, 
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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 sjálfir 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 regnhlífar-

hugtak 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.).  

2.2.2. Kjöraðstæður fyrir leiklist í skólastarfi 

Rannsóknir sýna að fas og framkoma kennarans getur haft áhrif á námsárangur 

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. Það að kennari sýni 

námsáhuga smitar líka út frá sér og þá er sérstaklega gott að kennari deili með 

nemendum áhugamálum sínum og fleiru sem tengist námi almennt (Stronge, 2007, bls. 

22-30; Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 20 og 24). Í leikrænni tjáningu „verður kennarinn 

að geta gengið á undan, sýnt fordæmi og tekið þátt. Hann verður sjálfur að hafa gaman 
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af leikrænni tjáningu. Annars er þess varla að vænta að hann geti hrifið nemendur með 

sér“ (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 133). Áhugi kennara sem kennir leiklist í skólastarfi 

skiptir sem sagt miklu máli en námsumhverfið gerir það líka.  

Í núgildandi Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að „Í leiklist fá nemendur tækifæri 

til þess að setja sig í spor annarra og prófa sig áfram með mismunandi tjáningarform, 

hegðun og lausnir í öruggu umhverfi“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013/2015, bls. 145). 

Samkvæmt Önnu Jeppesen og Ásu Helgu Ragnarsdóttur (2004) er gott að nemendur viti 

nákvæmlega til hvers sé ætlast af þeim svo þeir séu öruggari með það sem þeir eru að 

gera. Kennari þarf að passa að gefa nemendum nægan tíma til að lifa sig inn í aðstæður 

og búa til leikþátt. Þá er mikilvægt að kennari skapi alltaf notalegt og traustvekjandi 

andrúmsloft sem eykur líkur á því að nemandi þori að tjá sig óheft án þess að eiga á hættu 

að verða að athlægi (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 11). Seagraves 

(2008) vill einnig meina að nemendurnir sjálfir sæki í öruggt umhverfi þar sem hópurinn 

vinnur saman að því að uppfylla þarfir allra í hópnum þegar hann vinnur í sameiningu að 

ákveðnu markmiði (bls. 20).  

Auk þess að kennari skapi öruggt, jákvætt og hvetjandi umhverfi og sýni nemendum 

áhuga og virðingu skiptir máli að hann vinni með tiltölulega fámenna hópa sem sýna 

áhuga á aðferðunum og taki virkan þátt til að ávinningur geti hlotist af listaþátttöku 

(Martin, Mansour, Anderson, Gibson og Liem, 2013, bls. 713; Barnes, 2014, bls. 108). Þá 

skiptir máli að nemendahópurinn hafi fengið tækifæri til að kynnast, hafi farið í 

kynningarleiki og traustsæfingar áður en ráðist er á krefjandi leikræn 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 einhverju sem þeir treysta sér ekki í. 

Væri það gert gæti dregið úr sjálfstrausti nemenda sem er þvert á markmið leikrænnar 

tjáningar (Anna Jeppesen, 1994, bls. 60-61; Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 

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

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 sem fyrst því að leikarar og áhorfendur séu grundvallaratriði í leiklist 

(Slade, 1954, bls. 71-72; Hornbrook, 1998, bls. 110). Hver kennari verður að ákveða fyrir 

sig hvort þeir telji heppilegt að hafa aðra áhorfendur en bekkjarfélagana og kennarann 

þegar unnið er með leikrænar aðferðir í skólastarfi. Hafa verður þó í huga að út frá 

vinnunni í skólastofunni gætu orðið til leikatriði sem ástæða væri til að sýna stærri hópum 
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en þá ekki fyrr en atriðin hafi verið útbúin með það fyrir augum og vel æfð. Baldwin 

(2008) bendir á að þegar unnið sé með áhorfendur, hvort sem þeir eru bekkjarfélagar 

eða ókunnugir, séu ákveðnir þættir sem kennari verði að brýna fyrir nemendum. Leikarar 

þurfi að bera virðingu fyrir áhorfendum eins og áhorfendur þurfi að virða leikara og það 

sem er í gangi á sviðinu. Áhorfendur þurfi að gefa fulla athygli og í staðinn verði leikarar 

að gera sitt allra besta til þess að eiga athyglina skilið. Svo verði að passa að áhorfendur 

sjái og heyri vel í leikurum (bls. 59). 

2.2.3. Gildi leikrænna aðferða og listaþátttöku í skólastarfi 

Að mati Kristínar Á. Ólafsdóttur (2007) hafa sérfræðingar eins og Peter Slade, Brian Way, 

Grete Nissen, Dorothy Heathcote, Gavin Bolton og Jonothan Neelands rökstutt mikilvægi 

leikrænna aðferða í námi barna og unglinga þar sem þær hafi áhrif á og geti eflt vitsmuna- 

og félagsþroska nemenda. Þótt áherslur þeirra séu mismunandi má flokka þær allar undir 

regnhlífarhugtakið leiklist í skólastarfi (bls. 14-28). Með því að samþætta leikrænar 

aðferðir við önnur fög er talið að nemendur geti dýpkað skilning sinn á viðfangsefnum 

um leið og líkur á að kennari geti komið til móts við alla nemendur bekkjarins aukist (Anna 

Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 6-8). Leikrænar aðferðir ættu að auka 

nám þar sem að með þeim geta nemendur nálgast tungumálið á fjölbreyttan hátt. Þeir 

geta með líkama sínum, greind og skynjun lesið og túlkað texta, sögur og samskipti 

(Turner o.fl., 2004, bls. 15). Námsávinningur vegna leiklistar í skólastarfi sem fer fram 

hvort sem er í kennslustofu, félagsmiðstöðvum eða leikhúsi er að mati Anderson og Dunn 

(2013) fagurfræðilegur, persónulegur, félagslegur, pólitískur og kennslufræðilegur (bls. 

293). Samkvæmt þessu má álykta að allir nemendur ættu að geta eflst á einhvern hátt 

með því að taka virkan þátt í leiklist í skólastarfi.   

Hérlendar rannsóknir leiddu í ljós að nemendur á tólfta ári með góða samskiptahæfni 

sýndu frekar góðan námsárangur en þeir nemendur sem áttu erfiðara með mannleg 

samskipti. Einnig kom í ljós að við starfsráðningu sé ekki síður leitað eftir ríkri 

samskiptahæfni en námsárangri (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 27 og 30). Álykta 

má að aðferðir leiklistar stuðli að betri samskiptahæfni þegar nemendur prófa að setja 

sig í spor annarra og vinna með umburðarlyndi, traust og virðingu gagnvart náunganum. 

Áhersla á samskipti er augljós í umfjöllun Aðalnámskrár grunnskóla (2013/2015, bls. 145) 

um námsgreinina leiklist. Þar er meðal annars talað um að leiklist reyni stöðugt á 

tjáningu, sköpun, samskipti og samvinnu. Þar er einnig sagt að leiklist „styður nemandann 

í að tjá, móta og miðla hugmyndum sínum og tilfinningum“. Álykta má að getan til að tjá 

hugmyndir og tilfinningar skipti miklu fyrir samskiptahæfni. Turner o.fl. (2004) vilja meina 

að í gegnum leikrænar aðferðir fái börn að þróa með sér tilfinninganæmi, viðbrögð og 
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orðaforða sem að þeirra mati eigi þá að hafa áhrif á annað nám (bls. 77). Þá getur 

„tilfinningaleg reynsla stuðlað að námi hvort sem hún er fengin við raunverulegar 

aðstæður eða tilbúnar eins og í leikferli“ (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 

2004, bls. 8). 

Winner, Goldstein og Vincent-Lancrin (2013) rannsökuðu áhrif listmenntunar á 

nemendur og komust að því að leiklistarkennsla hefði mest áhrif á félagslega hæfni 

nemenda og hegðun þeirra. Þau nefndu sérstaklega aukningu á samkennd nemenda og 

tilfinningastjórnun auk þess sem nemendur áttu almennt auðveldara með að mynda sér 

skoðun (bls. 255). Í sömu rannsókn fundu rannsakendur fjórar hugsanlegar skýringar á 

áhrifum listgreinanáms á hæfni eða hegðun nemenda á öðrum sviðum en skýringarnar 

voru taugafræðilegar, vitsmunalegar, félagslegar og hvatning eða hegðun. Þá komust 

þeir að því að þátttaka í listgreinanámi, þar með talið leiklist, gæti aukið sjálfstraust 

nemenda sem í framhaldi hefði áhrif á viðhorf nemenda til skólans. Þessi viðhorfs-

breyting ætti svo að leiða til þess að nemendur vinni betur að öðrum skólaverkefnum. Þá 

komust rannsakendur að því að þátttaka í listgreinum gefi nemendum einnig aukna 

athygli (bls. 34-35) sem álykta má að nýtist þeim í öllu námi og í hversdagsleikanum.   

Í niðurstöðum umfangsmikillar rannsóknar á íslensku skólastarfi kom í ljós að list- og 

verkgreinar eru bæði vinsælar og viðhorf til þeirra almennt jákvætt að því er virðist. Þegar 

nemendur í 7. og 10. bekk mátu hvaða námsgreinar þeim fannst mjög eða frekar 

skemmtilegar lenti leiklist ofarlega hjá báðum aldursstigum en þó ofar á miðstigi. Í sama 

mati kom þó í ljós að nemendum fannst leiklist ekki sérlega mikilvæg námsgrein og var 

það í samræmi við viðhorf foreldra nemendanna, sem einnig svöruðu um mikilvægi 

námsgreina (Gerður G. Óskarsdóttir o.fl., 2014, bls. 248 og 265-266). Niðurstöður 

þessarar íslensku rannsóknar gefa tilefni til að kennarar ræði við nemendur um mikilvægi 

þeirrar hæfni sem þátttaka í leiklist í skólastarfi virðist ýta undir. Þannig munu nemendur 

vonandi sjá mikilvægi þess ávinnings sem leiklist í skólastarfi getur gefið þeim ofan á 

skemmtanagildi hennar. Áhugi nemenda leiðir til virkni þeirra (Martin o.fl., 2013, bls. 

713) en samkvæmt Turner o.fl. (2004) er nauðsynlegt að nemendur taki virkan þátt í 

leiklist til þess að vel takist til og ávinningur verði af leiklistarþátttökunni (bls. 12). Eins 

skal athugað að sú hæfni sem nemendur tileinka sér með listaþátttökunni getur nýst 

þeim einnig í almennu námi og daglegu lífi (Winner o.fl., 2013, bls. 35).  

2.3 Tengsl leikrænna aðferða og sjálfstrausts 

Í þessum kafla mun ég kafa í fræðin og finna heimildir sem fjalla um leikrænar aðferðir í 

skólastarfi, skoða hvað kenningar segja um tengsl þeirra við sjálfstraust og hvort 
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rannsóknir hafi sýnt fram á þessi tengsl. Minna þarf á að skilgreiningin á hugtakinu 

sjálfstraust er víð í þessu verkefni þar sem sjálfstraust (e. confidence) í fræðilíkaninu um 

farsæla þroskaframvindu nær yfir sjálfsálit (e. self-esteem), sjálfsmynd (e. self-concept) 

og fleiri hugtök um sjálfið. Þar með leyfi ég mér að tala um sjálfstraust þegar ég vinn úr 

heimildum þó svo að í rannsóknunum hafi verið unnið með mismunandi hugtök um 

sjálfið. Upprunalegu hugtökin verða samt sem áður tilgreind í svigum.  

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl milli listaþátttöku og ýmiss konar ávinnings 

hvort sem er í skólastarfi eða utan þess (Turner o.fl., 2004, bls. 71; Wright, 2006, bls. 46; 

Seagraves, 2008, bls. 55; Martin o.fl., 2013, bls. 710-711; Winner o.fl., 2013, bls. 19). 

Samkvæmt Martin o.fl. (2013) skiptir magn og eðli þátttöku nemenda máli þegar meta á 

ávinninginn. Ávinningurinn sem kom í ljós við þeirra langtímarannsókn, á 643 nemendum 

grunn- og menntaskóla í Ástralíu (6.- 12. bekkur), var til dæmis aukið sjálfstraust (e. self-

esteem) og lífshamingja auk betri námsárangurs sem komið hafði í kjölfar aukinnar 

ástundunar og almenns áhuga á náminu. Rannsakendur reyndu að finna svör við því af 

hverju sumir nemendur voru með mikið sjálfstraust en aðrir lítið eftir listaþátttöku á 

tveggja ára tímabili. Eftir að stjórnað hafði verið fyrir áhrifum fyrra sjálfstrausts og fjölda 

bakgrunnsbreyta s.s. eftir námsárangri, menntun foreldra, kyni og aldri mátti enn greina 

marktæka skýringu á breytileika sjálfstrausts vegna listaþátttöku á tímabilinu. Lista-

þátttakan ein og sér skýrði þannig 8% af heildarbreytileika sjálfstrausts við lok tímabilsins 

sem telja má töluvert skýringarhlutfall samkvæmt viðmiðum Cohens um áhrifsstærðir í 

félagsvísindum (Cohen, 1988). Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu einnig að þeir 

nemendur sem stunduðu listgreinanám voru frekar ánægðir í skólanum og tóku meiri 

þátt í bekkjarverkefnum. Þessi ávinningur kom þó ekki fram nema við ákveðna 

lágmarksþátttöku í listum og ef nemendur virkilega tóku þátt og sýndu virkni og áhuga 

(Martin o.fl., 2013, bls. 713 og 719-721).  

Margar erlendar rannsóknir hafa verið gerðar um áhrif leiklistar á nám almennt en 

færri um bein áhrif leiklistar á sjálfsmynd og sjálfstraust nemenda. Þó virðast margir 

sammála því að aukið sjálfstraust sé ein af betri afurðum þess að nota aðferðir leiklistar 

(Turner o.fl., 2004, bls. 71; Wright, 2006, bls. 46; Seagraves, 2008, bls. 55; Winner o.fl., 

2013, bls. 19). Með leikrænum aðferðum er einnig hægt að þjálfa nemendur í persónu-

sköpun og að setja sig í spor annarra sem gefur þeim meiri skilning gagnvart tilfinningum 

annarra (Winner o.fl., 2013, bls. 223). Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) segir að „hæfnin 

til að setja sig í spor annarra og það að geta samhæft mismunandi sjónarmið sé grunnur 

að samskiptahæfni okkar“ (bls. 38). Annar af þeim fimm þáttum sem taldir eru 

mikilvægastir í farsælli þroskaframvindu ungmenna (sjá mynd 1) eru sambönd (Lerner 
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o.fl., 2011, bls. 55). Eins og fram kom í kafla 2.2.3 (sjá til dæmis Winner o.fl., 2013) er 

leiklist í skólastarfi talin efla félagshæfni. Álykta má því að leiklistarþátttaka geti eflt 

sambönd milli nemenda og þannig stuðlað að farsælli þroskaframvindu auk sjálfs-

traustsins og eru þá komnir tveir af þáttunum fimm. 

Seagraves (2008) ályktaði í kjölfar rannsóknar sem hann gerði, að allir námsgreina-

kennarar ættu að fá þjálfun í leikrænum aðferðum og viðhorfum til að auka líkur á því að 

þeir geti stuðlað að auknu sjálfstrausti (e. self-esteem) nemenda (bls. 6). Seagraves 

rannsakaði tengsl leiklistar og sjálfstrausts hjá nemendum níunda bekkjar í opinberum 

bandarískum menntaskóla. Úrtakinu var skipt í fjóra hópa þar sem tveir hópar lærðu 

enskar bókmenntir með leikrænum aðferðum en hinir tveir fengu hefðbundna kennslu. 

Allir hópar tóku nákvæmlega eins próf fyrir og eftir leiklistarinngripið þar sem leitað var 

eftir tengslum leiklistarþátttöku og aukningu á sjálfstrausti nemenda (bls. 23-24). 

Niðurstöður Seagraves sýna aukningu á sjálfstrausti vegna leiklistarþátttöku og 

vísbendingar um orsakatengsl á milli þessara þátta. Seagraves notaði við rannsókn sína 

leiklistaraðferðir sem í raun hvaða kennari sem er gæti nýtt sér til samþættingar við til 

dæmis íslenskukennslu eða aðrar námsgreinar með því að útfæra aðferðirnar eftir 

námsgreininni. Hann vildi meina að með notkun leiklistaraðferða megi sá fræjum sem 

með tímanum yki sjálfstraust sem svo leiddi til námsvelgengni (Seagraves, 2008, bls. 30-

33, 55 og 60). Þannig getur leiklist í skólastarfi í sumum tilfellum ekki haft samstundis 

áhrif á sjálfstraust nemenda heldur verður ávinningurinn sýnilegur síðar.  

Fræðimenn hafa rannsakað hvort leikrænar aðferðir geti komið til móts við nemendur 

sem eiga við einhvers konar erfiðleika að stríða. Rannsókn Barnes (2014) snerist um leiðir 

til að taka á samskipta- og talörðugleikum nemenda og efla hæfni þeirra. Venjulega var 

tekist á við þessi vandamál með stöku fundum með talmeinafræðingum, sálfræðingum 

og hegðunarfræðingum. Nú höfðu sérfræðingar í leikrænum aðferðum búið til nýja 

aðferð til þess að taka á þessum örðugleikum. Verkefnið, sem kallast „Speech Bubbles“ 

(SB) var prófað í 12 breskum grunnskólum og Barnes rannsakaði tilraunina. SB-tímarnir 

innihéldu leikrænar aðferðir þar sem unnið var með 10 nemendum með tal- eða 

samskiptaörðugleika í einu. Tímarnir voru reglulegir og dreifðust yfir langt tímabil. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós aukna áhugahvöt og aukið sjálfstraust (e. 

confidence) hjá þeim nemendum sem tóku þátt í rannsókninni. Kennarar og aðstoðar-

kennarar sögðu SB-tímana einnig hafa bætt viðhorf, hegðun og samskipti hjá nemendum. 

Þá fundust tengsl á milli þátttöku í SB tímum og vellíðunar (Barnes, 2014, bls. 106-108). 

Máli skiptir að gefa nemendum færi á að kynnast aðferðum sem gætu aðstoðað þá hvort 

sem er í námi eða hinu daglega lífi. Ef nemendur fá ekki að kynnast listgreinum í skóla 
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getur verið að þeir fái aldrei að kynnast þeim og þá heldur ekki hæfileikum sínum á þessu 

sviði (Winner o.fl., 2013, bls. 263).  

Í rannsókn Ásu Helgu Ragnarsdóttur og Rannveigar Bjarkar Þorkelsdóttur (2010) var 

rannsakað hvort leiklist hefði áhrif á nám barna en þær komust að því að þeir nemendur 

sem eiga við námsörðugleika að stríða fái mestan ávinning af leiklist í skólastarfi. Við 

rannsóknina voru gerðar þátttökuathuganir í þremur grunnskólum í Reykjavík þar sem 

aðferðum leiklistar var beitt (bls. 5). Niðurstöður byggja á þeim ásamt viðtölum við 

nemendur og kennara sem tóku þátt í kennslunni. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að 

þegar nemendur taka þátt í aðferðum leiklistar fái sköpunarhæfni þeirra og ímyndunarafl 

lausan tauminn. Um leið verði þeir ófeimnir við að setja sig í hin ýmsu hlutverk sem þeir 

byggja á eigin reynslu og geta tjáð óhræddir við umhverfið og það sem aðrir halda eða 

segja. Einnig kemur fram að „allir kennararnir nefndu að þeir nemendur sem eigi erfitt 

með bóklegt nám blómstri í leiklist“ og að erlendir nemendur hafi haft mjög gott af 

aðferðum leiklistar (Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010, bls. 

6-7). Í niðurstöðum þessarar rannsóknar er sjálfstraust nemenda ekki nefnt sérstaklega 

og þá ekki heldur áhrif aðferða leiklistar á sjálfstraust. Ég les samt þannig úr niðurstöðum 

að aðferðir leiklistar hafi áhrif á sjálfstraust nemenda og þá sérstaklega þeirra sem eiga 

erfitt með bóklegt nám eða eru með íslensku sem annað tungumál.  

Wright (2006) rannsakaði hvort leiklistarinngrip gæti haft áhrif á: hæfni nemenda til 

þess að setja sig í spor annarra (e. role-taking), sjálfstraust nemenda (e. self-concept), 

ósamræmi í sjálfsmynd (e. self-discrepancy) og orðaforða þeirra. Hann rannsakaði 140 

ástralska grunnskólanema á fimmta og sjötta skólaári. Forprófun fór fram og nemendum 

var svo skipt í fimm hópa. Fjórir hópar fengu mismikið magn af leiklistarinngripi og einn 

hópurinn var samanburðarhópur sem fékk ekkert leiklistarinngrip. Eftir inngripið voru 

allir hópar prófaðir aftur. Minnsta magn leiklistarinngrips voru tíu skipti og mesta 

leiklistarinngrip voru 15 skipti. Inngripin voru öll eins þar sem kennslustundin hófst á 

upphitun með leikrænu ívafi, síðan var farið í spuna (e. improvisation), að því búnu léku 

nemendur leikatriði (e. enactment) og í lokin var ígrundað (e. reflection) í rólegheitum 

(Wright, 2006, bls. 49-50).  

Niðurstöður Wright gefa okkur vísbendingar um aukið sjálfstraust nemenda eftir að 

hafa tekið þátt í leiklistarinngripi. Þær sýna einnig að leiklistarinngripið virtist frekar auka 

sjálfstraust nemenda úr þéttbýli heldur en hjá nemendum úr dreifbýli en enginn munur 

fannst á aukningu sjálfstrausts hjá stúlkum eða drengjum. Niðurstöðurnar sýna þó ekki 

marktækan mun og vill Wright meina að ástæðan sé sú óheppni að samanburðar-

hópurinn, sem fékk ekkert leiklistarinngrip, mældist með meira sjálfstraust en hinir 
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hóparnir í forprófuninni. Hann vill einnig meina að til að fá marktækan mun þurfi meira 

magn leiklistarinngrips (Wright, 2006, bls. 46 og 55). Þó svo að niðurstöðurnar hafi ekki 

gefið marktækan mun er hér um að ræða enn eina rannsóknina sem gefur vísbendingar 

um tengsl á milli leiklistarþátttöku og aukningar á sjálfstrausti. 

Til eru rannsóknir á þessu sviði sem styðja ekki við tengsl leikrænna aðferða við 

aukningu á sjálfstrausti. Freeman, Sullivan og Fulton (2003) rannsökuðu áhrif skapandi 

leiklistar (e. creative drama) á sjálfstraust (e. self-esteem) barna. Creative drama er eitt 

af þeim ensku hugtökum sem notað var yfir leikræna tjáningu hér á landi um 1970 (Kristín 

Á. Ólafsdóttir, 2007, bls. 10). Rannsókn Freeman o.fl. (2003) átti sér stað í grunnskóla í 

dreifbýli en úrtak rannsóknarinnar voru 240 nemendur í þriðja bekk skólans sem voru 

valdir af handahófi. Tilraunainngrip þessarar rannsóknar voru aðferðir skapandi leiklistar 

eða leikrænnar tjáningar og rannsóknarhópar voru þátttakendur í aðferðum hennar í 40 

mínútur á viku í átján vikur. Aðferðirnar voru skapaðar til að styrkja sjálfstraust (e. self-

concept), sjálfsaga (e. problem behavior) og félagshæfni (e. social skills) nemenda en til 

þess fengu höfundar menntaða og hæfa leiklistarkennara og tónlistarkennara (Freeman 

o.fl., 2003, bls. 134). Þrátt fyrir að rannsóknin hafi verið vel skipulögð fengust ekki 

tölfræðilega marktækar niðurstöður, F(1, 180) = 1.025, p = .313, á því hvort aðferðir 

leiklistar tengdust sjálfstrausti nemenda en margar úrvinnsluaðferðir voru prófaðar. Sá 

sem stýrði leiklistarinngripinu sagði samt sem áður að þeir þátttakendur sem voru 

feimnir urðu með inngripinu frekar afslappaðir og ófeimnari við að taka þátt. Höfundar 

vildu meina að leiklistarinngripið þyrfti að taka lengri tíma ef sjá ætti aukningu á 

félagshæfni og sjálfstrausti hjá nemendum. Rannsóknin gaf þó þær marktæku 

niðurstöður að áhrif leiklistarinngrips voru ekki ólík á milli kynja (Freeman o.fl., 2003, bls. 

136-137). 

Turner o.fl. (2004) gerðu langtímarannsókn á grunnskólanemendum í 20 skólum, þar 

af voru 10 í samstarfi við breska Þjóðleikhúsið. Einn bekkur úr hverjum síðarnefndu 

skólanna tók þátt í leiklistarverkefni sem breska Þjóðleikhúsið hélt utan um en það voru 

listamenn (leikarar, leikstjórar, sögumenn, tónlistarmenn og hreyfisérfræðingar (e. 

movement specialists) sem leiddu þessi námskeið. Nemendur samstarfsskólanna tóku 

þátt í þremur, tveggja anna námskeiðum yfir þessi þrjú ár og svo voru samanburðarhópar 

í hinum skólunum tíu sem tóku engan þátt í leiklistarnámskeiðum. Rannsakendur fengu 

margar jákvæðar niðurstöður en mikilvægasta framlag rannsóknarinnar að þeirra mati 

var hvernig nemendur fengu tækifæri til að virkja persónulega og félagslega færni sína, 

auka hana og njóta þessarar auknu færni. Börnin sjálf fundu fyrir aukningu í persónulegri 

og félagslegri hæfni auk þess sem kennararnir sáu það og foreldrarnir. Munurinn á 
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sjálfstrausti þeirra sem tóku þátt í samanburði við þá sem gerðu það ekki var hins vegar 

ekki marktækur (Turner o.fl., 2004, bls. 5, 12 og 35-36). 

Samkvæmt rannsókn Turner o.fl. (2004) hafði leiklist í skólastarfi áhrif á aðra þætti 

skólastarfsins. Vegna leiklistarinnar fannst nemendum skólinn meira spennandi og 

ástæða þess var að nemendur tóku virkari þátt í leiklistinni heldur en öðrum fögum, 

nemendur höfðu meiri áhrif á kennsluna, kennarar hlustuðu frekar á skoðanir þeirra og 

nemendum fannst leiklistarkennararnir bera meiri virðingu fyrir sér (bls. 38-39). Á 

þessum þremur árum tókst nemendum að læra um leiklist og að leika. Þeir lærðu að 

hreyfa sig, tala, vinna saman í hópi, beita líkama sínum og hljóðum. Þeir lærðu einnig 

hvernig á að setja upp sýningu og allt sem henni fylgir eins og lýsingu og hljóð, þeir lærðu 

á leikbrúður og hvernig leikarinn gefur til sýningarinnar. Auk þess lærðu nemendur að 

hlusta, taka þátt, ræða, ígrunda og gefa uppbyggilega gagnrýni (bls. 71). Turner o.fl. 

(2004) leggja eins og aðrir fræðimenn (Freeman o.fl., 2003; Wright, 2006) áherslu á að 

nemendur þurfi að njóta leiklistar yfir lengra tímabil en oft er raunin. Ástæðan sé sú að 

nemendur verði að fá að æfa, mistakast, styrkja, ræða og halda áfram. Þegar nemendur 

fái aðstoð í þessu ferli og séu í kjöraðstæðum ætti sjálfstraust (e. self-esteem and self-

confidence) þeirra að eflast sem í framhaldi ætti að bæta námsárangur þeirra (bls. 77). 

2.4 Samantekt og umræða 

Sjálfstraust barna og ungmenna verður að byggja upp snemma á lífsleiðinni svo þau séu 

betur í stakk búin að takast á við erfiðleika á lífsleiðinni, geti tekið sjálfstæðar ákvarðanir, 

myndað sér skoðanir og staðið með þeim án þess að gera lítið úr skoðunum annarra 

(Kristján Kristjánsson, 2010, bls. 101; Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, 

bls. 8). Þeir sem þurfa að huga að eflingu sjálfstrausts barna og ungmenna eru foreldrar 

og starfsfólk skóla og frístundastarfs þar sem þeir verja alla jafna mestum tíma með 

börnum og ungmennum. Leikræn tjáning og leiklist eru að mínu mati hentugar aðferðir 

til þess að efla börn og ungmenni, auka sjálfstraust þeirra og sjálfstæði. Með þeim gefur 

kennari nemendum tækifæri til að setja sig í spor annarra sem með tímanum getur gefið 

nemendum aukið öryggi í hinum ýmsu aðstæðum, bæði góðum og slæmum, auk þess 

sem sjóndeildarhringur þeirra stækkar og ímyndunarafl eykst. Anna Jeppesen og Ása 

Helga Ragnarsdóttir (2004) benda á að aðferðirnar hafi einnig forvarnargildi vegna þess 

að með þeim er hægt að takast á við mörg erfið mál í skólastarfi eins og fordóma, einelti, 

fíkniefni og kynfræðslu (bls. 8). Ég tel að nemendur í hlutverki séu líklegri til að tjá sig 

opinskátt um þessa þætti og meðtaka þá frekar gildi og reglur sem tengjast þeim og geta 

sett sig í spor þeirra sem verið er að ræða um eins og fórnarlömb ofbeldis eða fíkla.  
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Samkvæmt fræðilíkani um farsæla þroskaframvindu ungmenna (mynd 1, bls. 11) er 

sjálfstraust einn af fimm þáttum farsællar þroskaframvindu. Hinir þættirnir eru hæfni, 

sambönd, siðferðisvitund og umhyggja (Lerner, Lerner og Benson, 2011, bls. 7). 

Niðurstöður þeirra rannsókna sem skoðaðar voru í köflunum hér að  styðja við fræði-

líkanið um farsæla þroskaframvindu að því leyti að hægt er að líta á leiklist í skólastarfi 

sem eitt þeirra úrræða sem hægt er að nota til að efla sjálfstraust hjá nemendum með 

ólíka styrkleika (Turner o.fl., 2004, bls. 71; Wright, 2006, bls. 46; Seagraves, 2008, bls. 55; 

Winner o.fl., 2013, bls. 19). Ákveðnir þættir verða þó að vera til staðar svo þessi 

ávinningur komi í ljós eins og öruggt námsumhverfi og kennari sem myndar traust og 

þægilegt andrúmsloft þannig að nemendur finni öryggi og geti tjáð sig án þess að vera 

hræddir um að gert verði grín að þeim. Þá þurfa nemendur að taka virkan þátt í ákveðnu 

magni af leiklist til að greina megi aukið sjálfstraust (Turner o.fl., 2004, bls. 12; Wright, 

2006, bls. 46 og 55; Martin o.fl., 2013, bls. 713). Út frá síðastnefnda atriðinu er eðlilegt 

að álykta að áhugi nemenda á þátttökunni þurfi að vera fyrir hendi (Bowell og Heap, 

2001, bls. 47). 

Ég tel, í ljósi ofangreindra rannsókna, að leiklist í tímabundinni kennslu í lotum eða 

sem val einu sinni í viku, eitt skólaár, dugi ekki og að ekki dugi heldur að kennari samþætti 

leiklist við önnur fög örfá skipti yfir önnina. Nemendur þurfa að mínu mati að taka þátt í 

leiklist alla skólagönguna og hún þarf að eiga sinn tíma í vikulegri stundaskrá. Þó má ekki 

neyða nemendur né kennara til þess að taka þátt í einhverju sem þeir eru ekki tilbúnir í 

en þá verður hver skóli að leggja í þá vinnu að greina aðra styrkleika í umhverfinu og para 

þá saman við fjölbreytta styrkleika hjá nemendum. Vert er að benda á að við uppsetningu 

leiksýninga reynir á margvíslega hæfileika nemenda. Sumir leika, aðrir gætu séð um 

tónlist eða dans auk þess sem þörf er á leikmynda- og búningagerð og tæknivinnu við 

hljóð og ljós. Þannig geta flestir fengið hlutverk við sitt áhuga- og hæfnisvið. 

Seagraves (2008) hélt því fram að með aðferðum leikrænnar tjáningar væri hægt að 

sá fræi sem yrði með tímanum aukning á sjálfstrausti sem leiddi til námsvelgengni (bls. 

60). Þannig getur leiklist í skólastarfi jafnvel ekki haft samstundis áhrif á sjálfstraust 

nemenda heldur gæti ávinningurinn orðið sýnilegur síðar. Niðurstöður þeirra rannsókna 

sem farið var yfir í þessari greinagerð styðja að hluta gagnsemi þess að nota leiklist í 

skólastarfi en frekari rannsókna er þörf. Vísbendingar sem finna má í rannsóknum um að 

þátttaka í leikrænni vinnu efli sjálfstraust nemenda, félagshæfni og samvinnu ætti þó að 

vera hvatning til kennara að nýta leikrænar aðferðir í kennslu.  

Þær rannsóknir og kenningar sem ég hef fjallað um í þessari ritgerð koma vel heim og 

saman við mína eigin reynslu og ríma við dæmi úr nótum Barnes (2014) sem rannsakaði 
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áhrif leiklistarþátttöku (SB tímarnir) á nemendur með talörðugleika. Þar kemur fram að 

einn drengur í hópnum talaði ekki og hópurinn hans studdi málleysi hans þannig að þegar 

kom að honum segja setningu í sameiginlegri sögu sem hópurinn spann var einhver búinn 

að láta vita að hann gæti ekki talað, áður en hann hafði tök á að opna munninn. 

Kennararnir brugðu á það ráð, til þess að drengurinn gæti tekið þátt í að búa til sögu, að 

hann ætti að beina þumlinum upp ef hann samþykkti og niður ef hann hafnaði tillögum 

þeirra (til dæmis sagði kennari, var strákur þarna? Var nafnið hans Jón?). Þegar sagan 

þróaðist fór drengurinn að verða stressaður þannig að kennarinn spurði hvort hann vildi 

fara á klósettið og hann sneri þumlinum upp en vætti buxurnar áður en hann komst. 

Kennari þurfti því að fara með hann fram að skipta um buxur og hópfélagar hans héldu 

áfram með söguna. Þegar drengurinn kom inn aftur leit hann út fyrir að vera glaður með 

að taka þátt í sögu hópsins og bæði svipbrigði drengsins og líkamstjáning höfðu breyst. 

Hópfélagar hættu að segja í sífellu að hann gæti ekki talað og þeir sem stukku fram og 

kláruðu söguna í hans stað, þegar hann lenti í óhappinu, urðu vinir hans eftir þennan tíma 

(Barnes, 2014, bls. 107). Drengurinn fann loksins sinn stað í nemendahópnum sem hann 

var ánægður með. Samkvæmt fræðilíkaninu um farsæla þroskaframvindu getur leiklist í 

skólastarfi verið eitt af úrræðum kennara til að nemendur nái þeirri framvindu. Leiklist í 

skólastarfi gæti þó hentað sumum nemendum betur en öðrum og þess vegna gæti verið 

gagnlegt að hafa í huga ólíka styrkleika kennara og nemenda.   

Mikilvægi leiklistar snýr ekki einungis að þeim ávinningi að nemendur fái þar tækifæri 

til að auka sjálfstraust sitt. Komið hefur í ljós að þeir nemendur sem eiga erfitt með 

bókina eða hreinlega vilja ekki reyna, fá oft notið sín í leiklist og eiga í framhaldi 

auðveldara með nám (Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010, 

bls. 6-7). Niðurstöður rannsókna færa rök fyrir ýmiss konar ávinningi af notkun leiklistar 

í skólastarfi en má þar nefna aukna hæfni í félagslegum samskiptum, aukið umburðar-

lyndi, traust og virðingu, bætta samvinnuhæfni, tilfinninganæmni, samkennd, tilfinninga-

stjórnun og meiri einbeitingu. Einnig kom fram að nemendur sýni frekar gagnrýna hugsun 

og eigi auðveldara með að sjá rök annarra og mynda eigin skoðun (Turner o.fl., 2004, bls. 

77; Anderson og Dunn, 2013, bls. 293; Winner o.fl., 2013, bls. 255). Sjálfstraust er þó að 

mínu mati mikilvægasti ávinningurinn því án þess getur verið erfitt að njóta lífsins. 

Sjálfstraust er mikilvægt til að geta staðið með sjálfum sér og sínum eigin ákvörðunum 

og með sjálfstrausti hlýtur að vera auðveldara að efla getu og hæfni til að taka ákvarðanir 

með eigin gildi og hagsmuni í huga, án þess að aðrir hafi óeðlilega mikil áhrif á þær. Í ljósi 

þess að sjálfstraust er talinn einn af fimm þáttum farsællar þroskaframvindu samkvæmt 
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fræðilíkani Lerner o.fl. (2011, bls. 7) má álykta að í kennslu ætti að leggja ríka áherslu á 

að sjálfstraust nemenda eflist.    

Í rafræna hugmyndabankanum mínum geta kennarar fundið ýmsar leiklistaræfingar 

sem hægt verður að nýta í skólastarfi hvort sem er til samþættingar við önnur fög eða til 

eiginlegrar leiklistarkennslu. Ég vona að hugmyndabankinn verði til þess að kennarar noti 

frekar leiklist í skólastarfi og efli þar með sjálfstraust barna og ungmenna, ýti undir 

farsæla þroskaframvindu þeirra og dragi úr líkum á óæskilegri hegðun. Þannig ætti 

hugmyndabankinn að geta þjónað sem aðgengi að úrræðum, þar sem úrræðin eru leiklist 

í skólastarfi, svo vísað sé til fræðilíkansins um farsæla þroskaframvindu ungmenna (sjá 

mynd 1, bls. 11). Þetta lokaverkefni mun vonandi efla skilning starfandi kennara og 

kennaranema á leiklist í skólastarfi og verða til þess að fleiri noti leikrænar aðferðir hvort 

sem þeir ætla að samþætta þær við aðrar námsgreinar eða nýta þær í eiginlegri 

leiklistarkennslu. 
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3 Uppbygging og aðferðir við gerð hugmyndabankans 

Um leið og ég hóf meistaranámið lagði ég höfuðið í bleyti um hvað ég gæti skrifað um 

eða gert varðandi meistaraverkefnið mitt. Eins og ég hef komið inn á áður rannsakaði ég 

lítillega tengsl leiklistar í skólastarfi og sjálfstraust barna í bakkalárritgerðinni minni 

(Elísabeth Lind Ingólfsdóttir, 2014). Þessi tengsl eru mér enn hugleikin og ákvað ég því að 

rannsaka þau betur og leita leiða til að efla sjálfsstyrkingu í skólastarfi. Mér fannst tilvalið 

að rannsaka hvort sumar leikrænar aðferðir væru betur til þess fallnar en aðrar að styrkja 

sjálfstraust og ætlaði að safna þeim saman á rafrænan hugmyndabanka en þegar leið á 

vinnuferlið sá ég að það væri í raun ómögulegt. Helsta ástæða þess var að þær heimildir 

sem ég kynnti mér flokkuðu ekki leikrænar aðferðir þannig að hægt væri að velja 

sérstaklega þær sem áttu að styrkja sjálfstraust og fáar þeirra tilgreindu hvers konar 

leikrænar aðferðir voru í raun notaðar sem rannsóknarinngrip. Í heimildavinnunni fann 

ég þó niðurstöður rannsókna sem sýndu að leiklist í skólastarfi getur haft jákvæð áhrif á 

sjálfstraust barna og ungmenna. Einnig kynntist ég fræðilíkani um farsæla þroska-

framvindu ungmenna sem sýnir sjálfstraust sem einn af fimm þáttum þessarar þroska-

framvindu og með því má skýra hvernig hægt sé að nota leiklist í skólastarfi sem úrræði 

til að auka sjálfstraust sem leiðir að farsælli þroskaframvindu ungmenna. 

Þessar uppgötvanir hvöttu mig til að setja upp rafrænan hugmyndabanka með 

leikrænum kennsluaðferðum. Ég samdi þær eða valdi og aðlagaði út frá reynslu minni, 

bæði sem nemandi og kennari á sviði leiklistar í skólastarfi. Í þeirri vinnu horfði ég 

sérstaklega til þess að aðferðin væri líkleg til þess að byggja sjálfstraust þátttakenda. 

Vefsíðan er sett upp þannig að auðvelt á að vera fyrir kennara að finna leikræn 

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

eiginlegri leiklistarkennslu eða til samþættingar við önnur fög. 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. Auk kennsluferlanna og 

æfinganna má í hugmyndabankanum finna grundvallaratriði sem kennari þarf að huga 

að áður en hann nýtir leiklist í skólastarfi og einnig er skjal með þeim aðferðum sem ég 

tel vera grunnaðferðir leiklistar í skólastarfi. Svo má þar lesa um sjálfstraust og hugtökin 

sem heyra undir leiklist í skólastarfi.   
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Þar sem að ég er ekki mjög örugg þegar kemur að vefmiðlum og rafrænni uppsetningu 

fékk ég góða vinkonu mína til að hjálpa mér að setja síðuna upp í hugbúnaði Wordpress. 

Vefslóð hugmyndabankans er http://leiklistiskolastarfi.wordpress.com og er nú opin fyrir 

alla. Það er einlæg ósk mín að þessi hugmyndabanki muni nýtast starfandi kennurum og 

kennaranemum og eigi þannig þátt í að leiklist í skólastarfi nái frekari útbreiðslu. 

http://leiklistiskolastarfi.wordpress.com/
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Lokaorð 

Markmið verkefnisins var að dýpka skilning minn á mikilvægi þess að unnið sé markvisst 

að auknu sjálfstrausti nemenda. Með hjálp fræðilíkansins um farsæla þroskaframvindu 

ungmenna  (sjá mynd 1, bls. 11) tókst mér að sýna fram á að gott sjálfstraust er talið vera 

eitt af fimm einkennum farsæls þroska (Lerner o.fl., 2011). Þess vegna er nauðsynlegt að 

heimili og skóli sameinist í því að efla sjálfstraust barna og ungmenna því þannig eru meiri 

líkur á að börn og ungmenni verði heilbrigðir einstaklingar í framtíðinni sem geti gefið til 

umhverfis síns og samfélags. Auk þess að sýna fram á gildi leiklistar í skóla, mikilvægi 

sjálfstrausts barna og ungmenna og tengsl á milli þessara þátta í þessari greinagerð bjó 

ég til rafrænan hugmyndabanka. Þar er hægt að kynna sér leikrænar aðferðir sem út frá 

minni reynslu og mati eiga að geta unnið markvisst að því að auka sjálfstraust nemenda. 

Hugmyndabankinn er því kennsluefni sem mun vonandi nýtast fleiri kennurum en bara 

mér. Í ljósi fræðilíkansins um farsæla þroskaframvindu ungmenna verður vefbankinn mitt 

framlag til úrræða fyrir kennara sem vilja stuðla að auknu sjálfstrausti nemenda og 

farsælli þroskaframvindu þeirra. Í öllum skólum á Íslandi er gott aðgengi að tölvum sem 

gefur tilefni til að ætla að kennarar nýti sér frekar rafrænan hugmyndabanka en prentaða 

handbók. Úrræðin verða vonandi til þess að stuðla að farsælli þroskaframvindu 

ungmenna almennt, auka líkur á þátttöku barna og ungmenna í samfélaginu og draga úr 

líkum á áhættuhegðun með aukinni útbreiðslu leiklistar í skólastarfi.   

Þetta meistaraverkefni er vonandi dropi í það haf sem þarf til þess að útbreiðsla 

leiklistar í skólastarfi verði að veruleika. Hér var ekki farið í sjálfstæða athugun á tengslum 

sjálfstrausts barna og ungmenna og leiklistar í skólastarfi en það verður að gera að mínu 

mati. Auk þess mætti skoða skólastarf á Íslandi enn frekar og sjá hversu margir skólar 

bjóða upp á leiklistarkennslu og hvort kennarar eða leiklistarkennarar hugi sérstaklega 

að því að auka sjálfstraust nemenda með hjálp leiklistar í skólastarfi.  
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