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Ágrip		

Notkun	 leiklistar	 í	 sértæku	 hópastarfi	 er	 lokaverkefni	 til	 B.Ed-gráðu	 í	

grunnskólakennarafræði	við	Háskóla	Íslands.	Verkefnið	samanstendur	af	hugmyndabanka	

sem	 unnin	 var	 út	 frá	 þróunarverkefni	 um	 notkun	 leiklistar	 í	 sértæku	 hópastarfi.	

Hugmyndabankinn	er	ætlaður	fyrir	kennara,	frístundaleiðbeinendur	eða	aðra	starfsmenn	
sem	vilja	nota	leiklist	í	vinnu	með	börnum	og	unglingum	með	það	markmiði	að	styrkja	þau	

í	samskiptum	og	auka	sjálfstraust.		

Í	greinargerðinni	er	settur	fram	fræðilegur	stuðningur	fyrir	notkun	leiklistar	í	skóla-	
og	 frístundastarfi	 með	 það	 að	 leiðarljósi	 meðal	 annars,	 að	 efla	 samskiptafærni	

einstaklinga.	Innan	leiklistar	eru	kennsluaðferðir	sem	reyna	á	ólíka	færni	nemenda	og	eru	

verkefnin	 fjölbreytt	 og	 krefjandi.	 Innihald	 hugmyndabankans	 var	 þróað	 með	 hópi	 tíu	

stúlkna	í	8.	bekk	í	grunnskóla	í	Reykjavík.	Þær	voru	valdar	í	hópinn	með	hentugleikaúrtaki	í	
samráði	við	skólann.		

Niðurstöðurnar	 sýndu	 að	 þátttakendur	 fundu	 fyrir	 auknu	 sjálfstrausti	 og	 öryggi.	

Þeim	fannst	hópastarfið	skemmtilegt	og	það	ýtti	þeim	út	fyrir	þægindarammann.	Eftir	að	
hafa	 tekið	 þátt	 fannst	 þeim	 þær	 tilheyra	 hópnum	 betur	 og	 jók	 það	 vellíðan	 þeirra	 í	

skólanum	í	kjölfarið.		
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Formáli	

Verkefnið	er	hluti	 af	 grunnámi	 í	 grunnskólakennarafræði	 við	menntavísindasvið	Háskóla	

Íslands	og	er	metið	til	10	eininga.	 
								Ég	hef	haft	brennandi	áhuga	á	leiklist	síðan	ég	var	barn	og	lærði	sjálf	leiklist.	Þegar	ég	
var	í	grunnskóla	var	lítið	um	leiklistarkennslu	og	tel	ég	þróunina	á	kennslunni	til	dagsins	í	

dag	vera	til	fyrirmyndar.	Í	grunnskólakennarafræðinni	hef	ég	lagt	mesta	áherslu	á	leiklist.	

Það	heillar	mig	að	nota	aðferðir	hennar	bæði	í	skóla-	og	frístundastarfi	 	með	börnum	og	
unglingum.	 Ég	 tel	 leiklistina	 vera	 nauðsynlega	 námsgrein	 sem	 vert	 er	 að	 rækta	meira	 í	

skólum	 landsins.	 Leiklist	 er	 námsgrein	 sem	 ég	 tel	 að	 geti	 hjálpað	 nemendum	 á	

margvíslegan	 hátt,	 meðal	 annars	 að	 nemendur	 öðlist	 aukið	 sjálfstraust	 og	 betri	
samskiptafærni.		

	 	Ég	vil	þakka	öllum	þeim	sem	aðstoðuðu	mig	við	gerð	þessa	verkefnis.	Fjölskyldu	
og	vinum	þakka	ég	fyrir	trú	og	hvatningu,	Sólveigu	Sigríði	Einarsdóttur	og	Bjarna	Jónassyni	

fyrir	 yfirlestur	 og	 Rannveigu	 Björk	 Þorkelsdóttur	 fyrir	 uppbyggilegar	 athugasemdir,	

ómetanlega	aðstoð	og	góð	ráð.	 

	

Þetta	lokaverkefni	er	samið	af	mér	undirritaðri.	Ég	hef	kynnt	mér	Siðareglur	Háskóla	
Íslands	 (2003,	 7.	 nóvember,	 http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur)	 og	 fylgt	 þeim	

samkvæmt	bestu	 vitund.	 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	hafa	lagt	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,	4.	maí	2018	
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1 Inngangur		

Megininntakið	 í	 leiklistarkennslu	með	börnum	er	að	bæta	hæfni	þeirra	á	ýmsum	sviðum	

t.d.	 ímyndunarafl,	 tjáningu	og	 hreyfingu.	Um	 leið	 og	 barn	hefur	 þroska	 til,	 er	 það	 strax	

farið	að	taka	þátt	 í	 ímynduðum	 leik	með	því	 	 t.d.	að	 leika	geimfara,	herma	eftir	 flugvél,	

búa	til	samtal	á	milli	leikfanga	eða	eiga	ímyndaðan	vin	(Bloomfield,	2000,	bls.26-27).	

Leiklistarkennsla	í	grunnskólum	landsins	hefur	þróast	mikið	frá	árinu	1970	og	þar	til	

að	leiklist	varð	hluti	af	aðalnámskrá	grunnskóla	árið	2013.	Að	hvaða	leiti	hefur	leiklist	áhrif	

á	nemendur?	 	Er	hægt	að	nota	 leiklist	á	 fjölbreyttan	hátt?	Henta	aðferðir	hennar	vel	 til	
hópastarfs	með	börnum	og	unglingum	til	þess	að	ná	fyrirfram	ákveðnum	markmiðum?	Í	

þessari	greinargerð		ætla	ég	að	svara	þessum	spurningum.		

Markmið	 leiklistar	 eru	margþætt	 og	m.a.	 er	 þeim	ætlað	 að	 efla	 ímyndunarafl	 og	

sköpunargáfu,	 efla	 skilning	 á	 mismunandi	 aðstæðum,	 skerpa	 athyglisgáfu	 og	 skynjun,	
styrkja	 samhæfingu	 hreyfingar	 og	 skynjunar,	 þjálfa	 tjáningu	 nemenda,	 efla	 mál	 og	

málþroska	 þeirra,	 stuðla	 að	 samvinnu	 og	 samkennd,	 styrkja	 tilfinningalíf	 og	 vekja	 upp	

áhuga,	 skilning	 og	 þekkingu	 á	 námsefni	 (Mennta-	 og	menningarmálaráðuneytið,	 2013).	
Aðferðir	 leiklistar	stuðla	markvist	að	því	að	styrkja	einstaklinga.	Börn	og	unglingar	hljóta	

aukið	sjálfstraust	og	öryggi	til	þess	að	tjá	sig	og	koma	sínum	skoðunum	á	framfæri.	Börn	
geta	 sett	 sig	 í	 spor	 annarra	 og	 með	 aðferðum	 leiklistar	 geta	 þau	 náð	 að	 lifa	 sig	 inn	 í	
ímyndaðar	aðstæður	(Anna	Jeppesen	og	Ása	Helga	Ragnarsdóttir,	2004). 

Greinargerðin	skiptist	niður	í	nokkra	kafla.	Fjallað	er	um	leiklist	í	grunnskólum	út	frá	
aðalnámskrá.	Ásamt	því	er	farið	yfir	ólíkar	aðferðir	og	nálganir	í	leiklistarkennslu.	Fjallað	er	

um	 helstu	 frumkvöðla	 og	 áhrifavalda	 sem	 hafa	 haft	 áhrif	 á	 leiklistarkennslu	 hérlendis.		

Einnig	er	kafli	um	sértækt	hópastarf	sem	höfundur	vann	að		fyrir	stúlkur	í	8.	bekk.	Það	er	
byggt	á	aðferðum	leiklistar	og	að	lokum	kafli	um	hugmyndabanka	hópastarfsins	og	notkun	

hans.	 Hér	 má	 finna	 vefslóðina	 að	 hugmyndabankanum,	
https://heraj94.wixsite.com/leiklist.	 
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2 Leiklist	í	grunnskólum	

Hérlendis	hefur	það	tíðkast	að	kenna	bæði	það	sem	kallað	er	leiklist	í	kennslu	(e.	Drama	in	

Education)	og	leiklist	sem	listgrein	(e.	Theatre).	Þegar	talað	er	um	leiklist	í	kennslu	þá		eru	

aðferðir	leiklistar	fléttaðar	inn	í	aðrar	námsgreinar	skólans.	Aðferðir	leiklistar	nýtast	vel	til	

að	 styrkja	 og	 auðga	 kennslu	 í	 greinum	 eins	 og	 móðurmáli,	 samfélagsfræði,	 sögu	 og	
erlendum	 tungumálum.	 Aðferðirnar	 geta	 því	 leikið	 lykilhlutverk	 í	 samþættingu	

námsgreina	 og	 með	 því	 fá	 nemendur	 að	 takast	 á	 við	 námsefnið	 með	 lifandi	 hætti	

(Mennta-	 og	menningarmálaráðuneytið,	 2013,	 bls.146).	 Leiklist	 sem	 listgrein	 er	 hluti	 af	
aðalnámskrá	grunnskóla.	Þar	er	áherslan	lögð	á	að	leiklistin	eigi	að	skilja	eitthvað	eftir	sig	

t.d.	 sýningu.	 Þá	 er	 miðpunkturinn	 ferlið	 en	 ekki	 útkoman	 ásamt	 sambandinu	 og	

samskiptunum	 á	 milli	 leikara	 og	 áhorfenda	 (Rannveig	 Björk	 Þorkelsdóttir,	 2009).	 John	

O’Toole	og	Johanna	O’Mara	hafa	sett	 	 fram	þrjár	víddir	 í	 tengslum	við	tilgang	 leiklistar	 í	
námi:	 Sköpun	 (e.	 making)	 þ.e.	 að	 semja	 handrit,	 leikstýra	 eða	 hanna,	 koma	 fram	

(e.presenting)	þ.e.	að	setja	eitthvað	fram	eins	og	leikari	á	sviði	og	svörun	(e.	responding)	
þ.e.	 sambandið	 milli	 áhorfenda	 og	 leikara	 á	 meðan	 leikssýningu	 stendur	 (O’Toole	 og	
O’Mara,	2007,	bls.	207).	

Leiklist	kom	fyrst	inn	sem	sjálfstæð	námsgrein	í	aðalnámskrá	grunnskóla	árið	2013.	
Þar	 fellur	 greinin	 undir	 sviðslistir	 þ.e.	 leiklist	 og	 dans.	 Hæfniviðmið	 leiklistar	miðast	 við	
getu	 nemenda	 við	 lok	 4.	 bekkjar,	 7.	 bekkjar	 og	 10.	 bekkjar	 (Mennta-	 og	

menningarmálaráðuneytið,	 2013,	 bls.	 144).	 Við	 lok	 4.	 bekkjar	 má	 sjá	 að	 hæfniviðmið	
leiklistar	 eru	 miðuð	 út	 frá	 samþættingu	 við	 aðrar	 námsgreinar.	 Í	 samanburði	 eru	

hæfniviðmiðin	 við	 lok	 10.	 bekkjar	miðuð	út	 frá	 leiklist	 sem	 listgrein.	Hér	má	 sjá	 nokkur	

dæmi	um	hæfniviðmið	leiklistar	úr	aðalnámskrá.		

Við	lok	4.	bekkjar	getur	nemandi:	

• 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.	

• Sett	saman	einfalda	leikþætti	í	samstarfi	við	

jafningja	og	kennara	með	skýru	upphafi,	

miðju	og	endi.	

Við	lok	10.	bekkjar	getur	nemandi:	

• Prófað	sig	áfram	og	valið	úr	túlkunarleiðum	

á	mismunandi	tegundum	leiktexta.		

• Unnið	í	hópi	að	fjölbreyttum	

leiklistarverkefnum.		

• Túlkað	leikpersónu	á	sviði	í	góðu	samspili	

við	meðleikara.	Beitt	rými,	radd-	og	

líkamsbeitingu	á	meðvitaðan	hátt	til	að	

styrkja	túlkun	sína.		
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Í	 leiklist	 taka	 nemendur	 þátt	 í	 hlutverkaleik	 við	 ímyndaðar	 aðstæður.	 Í	 því	 felst	 mikil	
samvinna	 og	 eflir	 það	 félagsþroska	 nemenda	 (Rannveig	 Björk	 Þorkelsdóttir,	 2012).	

Ákveðin	 þekking	 verður	 til	 við	 ólíkar	 aðstæður	 í	 leiklist	 og	 tengir	 nemandi	 sífellt	 við	

persónulega	reynslu	(Ása	Helga	Ragnarsdóttir	og	Rannveig	Björk	Þorkelsdóttir,	2010).	O’	
Toole	 og	 O’Mara	 settu	 fram	 sýna	 hugmyndafræði	 um	 tilgang	 leiklistar.	 Þau	 segja	 að	

leiklistin	 reyni	 á	 það	 vitsmunalega,	 sé	 hagnýt	 fyrir	 tjáningaþroska,	menntun	 og	 uppeldi	

(O’Toole,	O’	Mara,	2007,	bls.207).	

		 Nemendur	beita	töluðu	máli	bæði	 í	spuna	og	 í	meðferð	skrifaðs	 leiktexta.	Notast	
er	 við	 mismunandi	 frásagnaraðferðir,	 málfar,	 málsnið	 og	 blæbrigði	 tungumálsins	

(Mennta-	og	menningarmálaráðuneytið,	2013,	bls.	146).	Í	grein	Rannveigar	Bjarkar	og	Ásu	

Helgu	 um	 skapandi	 nám	 í	 gegnum	 leiklist	 má	 sjá	 að	 rannsóknir	 hafa	 sýnt	 fram	 á	 að	

málþroski	nemenda	aukist	í	gegnum	listgreinina.	Nemendur	auka	orðaforða	sinn	og	þurfa	
að	 nota	 ólík	 málsnið	 eftir	 því	 hvaða	 persónu	 þeir	 túlka	 að	 hverju	 sinni.	 Einnig	 sýna	
rannsóknir	að	með	nálgun	leiklistar	á	námsefnið,	þá	festis	það	betur	í	minni	nemenda	(Ása	

Helga	Ragnarsdóttir	og	Rannveig	Björk	Þorkelsdóttir,	2010).	

2.1 Grunnþættir	menntunar	og	menntagildi	leiklistar	

Aðalnámskrá	 grunnskóla	 hefur	 sex	 grunnþætti	 menntunar	 sem	 skulu	 vera	 sýnilegir	 í	

skólastarfinu.	 Þeir	 eru	 læsi,	 sjálfbærni,	 heilbrigði	 og	 velferð,	 lýðræði	 og	 mannréttindi,	

jafnrétti	og	sköpun.	Sköpun	er	sá	grunnþáttur	sem	leiklist	tengist	hvað	mest.	Sköpun	felst	
í	því	að	móta	viðfangsefni	og	miðla	þeim,	búa	til	eitthvað	og	gera	öðruvísi	en	vant	er	að	
gera.	 Á	 sama	 tíma	 verkur	 það	 forvitni,	 áhuga	 og	 nemendur	 virkja	 ímyndunarafl	 sitt.	

Gagnrýnin	hugsun	er	lykilþáttur	þegar	kemur	að	sköpun,	að	finna	lausnir	viðfangsefna	og	

leit	af	nýjum	möguleikum	(Mennta-	og	menningarmálaráðuneytið,	2013,	bls.	24).			

Samkvæmt	aðalnámskrá	hafa	allir	hæfileika	 til	 að	 skapa.	 Í	 list-	og	verkgreinum	 frá	

nemendur	 tækifæri	 til	 þess	 að	 dýpka	 hæfileika	 sína	 og	 tileinka	 sér	 leiðir	 til	 að	 koma	

sköpun	sinni	í	verk.	Með	sköpun	eru	nemendur	stanslaust	að	virkja	og	efla	ímyndunarafl	
sitt	 og	 þeir	 þroskast	 í	 samvinnu	 við	 aðra,	 efla	 sjálfstæði	 sitt	 og	 finna	 hæfileikum	 sínum	

farveg	 (Mennta-	 og	 menningarmálaráðuneytið,	 2013,	 bls.	 140).	 Menntagildi	 list-og	

verkgreina	margvísleg.	Með	listum	getur	einstaklingur	tjáð	og	dýkpað	tilfinningar	sínar	og	

öðlast	skilning	og	reynslu	sem	ekki	verður	færð	í	orð.		Listupplifun	opnar	farveg	til	þess	að	
skoða	og	meta	eigin	gildi	og	viðhorf.	Nemendur	geta	rýnt	í	gildi	samfélagsins.	Þá	koma	oft	

í	ljós	persónuleg	viðhorf	einstaklinga	t.d.	á	minnihlutahópum	samfélagsins.	Þau	viðhorf	er	
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vert	 að	 ræða	 og	 myndast	 oft	 gagnlegar	 umræður	 í	 kjölfarið	 (Mennta-	 og	

menningarmálaráðuneytið,	2013,	bls.	143).	

	

2.2 Frumkvöðlar	og	áhrifavaldar	í	leiklistarkennslu		

Það	hafa	margir	komið	að	því	að	móta	 leiklistarkennslu	á	 Íslandi	 í	gegnum	tíðina.	Nefna	

má	 nokkra	 frumkvöðla	 sem	 hafa	 haft	 áhrif	 á	 greinina.	 Peter	 Slade	 (1912-2004)	 er	 einn	
helsti	brautryðjandi	í	þróun	kennslunnar	á	vesturlöndum.		Hann	gerði	skýran	greinamun	á	

hvað	felst	 í	 leiklist	 í	kennslu	(e.	Drama	education)	og	 leiklistar	sem	listgrein	(e.	Theatre).	

Brian	 Way	 (1923-2006)	 hafði	 mikinn	 áhuga	 á	 að	 skoða	 kennslufræðilegu	 hliðina	 á	
leiklistinni	og	taldi	aðferðir	leiklistar	leiða	af	sér	nýjar	kennsluaðferðir	sem	gagnlegt	væri	

fyrir	kennara	að	geta	nýtt	 í	 kennslu	óháð	 	því	hvaða	námsgrein	á	 í	hlut	 (Rannveig	Björk	

Þorkelsdóttir,	2009).	

Helstu	 frumkvöðlar	 leiklistar	 í	 kennslu	 voru	 Dorothy	 Heathcote	 (1926-2011)	 og	
Gavin	 Bolton	 (1927).	 Þau	 byggðu	 hugmyndir	 sínar	 upp	 á	 hugsjónum	 Slades	 og	 Way.	

Heathcote	 og	 Bolton	 byggðu	 hugmyndir	 sýnar	 á	 persónulegri	 reynslu	 og	 þekkingu	
nemenda.	Þau	vildu	að	nemendur	settu	sig	 í	 spor	annarra,	kynntust	ólíkum	tilfinningum	

og	 skoðuðu	 samfélagslegan	 vanda	 (Kristín	 Á.	 Ólafsdóttir,	 2005).	 Heathcote	 vildi	 að	

nemendum	gæfist	tækifæri	til	þess	að	upplifa	ímyndaðar	aðstæður	og	notaði	hún	til	þess	
heildstæð	 leikferli.	 Bolton	 og	 Heathcote	 þróuðu	 fleiri	 kennsluaðferðir	 leiklistar.	 Þar	má	

nefna	 aðferðina	 kennari	 í	 hlutverki.	 Kennarinn	 verður	 þá	 virkur	 þátttakandi	 í	 leikferlinu	
sem	unnið	er	með	(O’Toole,	O’Mara,	2007).	Þegar	kennarinn	er	sjálfur	í	hlutverki	hjálpar	

það	nemendum	að	aðlagast	sínum	hlutverkum	vegna	þess	að	þeir	taka	atburðarrásinni	og	

hlutverki	sínu	af	meiri	alvöru.	Tilgangur	kennara	með	aðferðinni	er	að	hjálpa	nemendum	

að	 tengjast	 efninu,	 þróa	 það	 áfram	 og	 vinna	 úr	 viðfangsefninu	 (Anna	 Jeppesen	 og	 Ása	

Helga	 Ragnarsdóttir,	 2004,	 bls.	 17).	 Jonothan	 Neelands	 hefur	 nútímavætt	 hugmyndir	

Heathcote	og	Boltons.	Hann	hefur	unnið	að	því	að	brúa	bilið	á	milli	leiklistar	í	kennslu	og	

leiklistar	sem	listgreinar.		Hann	telur	að	það	sem	mestu	máli	skiptir	sé	upplifun	nemenda	

en	ekki	útkoman	eða	afraksturinn	(Rannveig	Björk	Þorkelsdóttir,	2009).	

Frá	þessum	frumkvöðlum	úti	í	heimi	hafa	íslenskir	brautryðjendur	leiklistar	mótað	

listgreinina	 hérlendis	 í	 gegnum	 árin.	 Félag	 um	 leiklist	 í	 skólastarfi,	 FLÍSS	 var	 stofnað	 af	

leiklistarkennurum	 árið	 2005.	 Í	 upphafi	 var	 markmið	 félagsins	 að	 stuðla	 að	 eflingu	

leiklistar	í	öllu	skólastarfi	og	ýta	á	eftir	því	að	hún	yrði	tekin	upp	sem	hluti	af	listgreinunum	
innan	grunnskólana.	Það	varð	 loks	að	veruleika	árið	2013	 (Félag	um	 leiklist	 í	 skólastarfi,	

e.d.).	Anna	Jeppesen	sem	lærði	hjá	Gavin	Bolton,	Ása	Helga	Ragnarsdóttir,	Rannveig	Björk	
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Þorkelsdóttir	 og	 Kristín	 Á.	 Ólafsdóttir	 hafa	 allar	 haft	 áhrif	 á	 mótun	 leiklistarkennslu	 á	

Íslandi.	 Árið	 2003	 voru	 Hlíðaskóli	 og	 Háteigsskóli	 kynntir	 sem	 móðurskólar	 leiklistar	 á	
Íslandi.		

Í	þessum	kafla	hef	ég	sýnt	hvernig	ólík	sjónarhorn	þeirra	frumkvöðla	sem	hafa	haft	

áhrif	 á	þróun	 leiklistarkennslu.	Hugmyndir	þeirra	 fléttast	 saman	og	er	nú	 reynt	 að	brúa	
bilið	á	milli	þess	sem	var	kallað	leiklist	í	kennslu	og	leiklist	sem	listgrein.		

	

2.3 Leiklistarkennarinn	

Til	að	 leiklistarkennari	 teljist	góður	kennari	þarf	hann	að	hafa	 fjölbreytta	eiginleika.	Hann	

þarf	 að	 vera	opinn,	 hafa	 gott	 sjálfstraust	 og	þekkja	 sjálfan	 sig.	 	 Einnig	 þarf	 hann	 að	 geta	

brugðist	 við	 ýmsum	 aðstæðum	 sem	 upp	 geta	 komið	 (Þórey	 Sigþórsdóttir,	 2009).	
Samkvæmt	Philip	Taylor	þarf	kennarinn	að	vera	tilbúinn	til	þess	að	taka	áhættur,	viðbúinn	
því	 að	 eitthvað	mistakist	 og	 vera	 samvinnuþýður	 og	 sveigjanlegur.	 Það	 kemur	 sér	 vel	 að	

vera	 hugmyndaríkur	 og	 geta	 bæði	 fætt	 hugmyndir	 og	 þróað	 hugmyndir	 nemenda	 áfram	
(Taylor,	1998).	Það	er	mikilvægt	að	sá	sem	kennir	leiklist	sé	virkur	þátttakandi	og	geti	sjálfur	
verið	 í	hlutverki	og	 tekið	á	allan	hátt	þátt	 í	 atburðarrásinni	 (Anna	 Jeppesen	og	Ása	Helga	

Ragnarsdóttir,	2004,	bls.	13).	

Það	er	hlutverk	 leiklistarkennara	að	skapa	gott	andrúmsloft	og	byggja	upp	traust	

hjá	 nemendum	 (Rannveig	 Björk	 Þorkelsdóttir,	 2009).	 Leiklistarkennari	 þarf	 að	 vera	 opinn	

fyrir	samvinnu	með	öðrum	listgreinakennurum	því	samþætting	listgreina	getur	boðið	upp	á	
mikla	möguleika	 í	 tengslum	 við	 fjölbreytt	 verkefni	 fyrir	 nemendur	 (Anderson,	M.,	 2006).	
Samkvæmt	 rannsókn	Rannveigar	Bjarkar	Þorkelsdóttur	 í	 doktorsritgerð	hennar	má	 sjá	 að	

leiklistarkennarar	 finna	 stundum	 fyrir	 því	 að	 þeir	 séu	 einangraðir	 og	 tilheyri	 ekki	

kennarahópnum	eins	vel	og	aðrir	kennarar.	Það	getur	stafað	af	því	að	aðrir	kennarar	meta	
ekki	 starf	 leiklistarkennarans	 að	 verðleikum	 og	 skilja	 illa	 hvað	 felst	 í	 leiklistarkennslu.			

Einnig	 er	 það	 upplifun	 sumra	 leiklistarkennara	 að	 þeir	 þurfi	 að	 sanna	 hve	 mikilvæg	

aðnámsgreinin	 er.	 Það	 getur	 því	 tekið	 tíma	 að	 öðlast	 virðingu	 annarra	 kennara	 innan	
skólans	(Thorkelsdóttir,	2016:147).	

Í	 þessum	 kafla	 hef	 ég	 fjallað	 um	 þá	 þætti	 sem	mikilvægt	 er	 að	 einkenni	 góðan	

leiklistarkennara	og	hversu	mikilvægur	áhugi	og	trú	hans	á	listgreininni	er.	Það	má	segja	að	

kjarni	 starfsins	 byggist	 að	miklu	 leyti	 á	 að	 kennarinn	 eigi	 nóg	 til	 í	 verkfærakistunni	 fyrir	
nemendur	til	að	vinna	með.	Hann	þarf	stanslaust	að	þróa	aðferðir	sínar	og	taka	 inn	nýjar	

hugmyndir	 frá	nemendum	og	vera	 tilbúinn	að	 framkvæma	þær.	 Einnig	þróast	 samfélagið	
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hratt	og	getur		verið	gott	að	vinna	með	málefni		sem	brenna	á	nemendum	(Anderson,	M.,	

2006).	
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3 Hópastarf		

Þetta	 lokaverkefni	 var	 unnið	 í	 	 samvinnu	 við	 frístundamiðstöð	 í	 Reykjavík	 en	 þar	 fékk		

höfundur	 að	 tengja	 	 þróunarverkefnið	 við	 vinnustað	 sinn	 og	 mynda	 hóp	 sem	 flokkast	

undir	sértækt	hópastarf.	Sértækt	hópastarf	er	starf	þar	sem	fyrir	 fram	er	ákveðið	hvaða	

þætti	 skal	 vinna	 með.	 Í	 slíku	 starfi	 eru	 einstaklingar,	 sem	 talið	 er	 að	 hafi	 þörf	 fyrir	
þátttöku,	valdir	í	hópinn	(Hulda	Valdís	Valdimarsdóttir	og	Sigrún	Sveinbjörnsdóttir,	2008).	

Í	 hópastarfi	 gefst	 tækifæri	 fyrir	 persónulega	 nálgun	 og	 mynda	 þátttakendur	 tengsl	

innbyrðis	og	fá	tilfinningu	fyrir	því	að	tilheyra	hópi	(Reykjavíkurborg,	2015).		

Í	 sértæku	 hópastarfi	 eru	 einstaklingar	 oft	 valdir	 inn	 í	 samráði	 við	 fagaðila	

(Reykjavíkurborg,	2015).	Með	hjálp	námsráðgjafa	grunnskólans	sem	höfundur	starfar	hjá	

fundust	 tíu	 þátttakendur	 sem	 taldir	 voru	 hafa	 þörf	 á	 þátttöku.	 Þegar	 unnið	 er	 með	

sértækt	 hópastarf	 getur	 samsetning	 hópsins	 haft	 mikil	 áhrif	 á	 framvindu	 og	 árangur.	 Í	
kynjablönduðum	 hópi	 geta	 orðið	 margskonar	 árekstrar	 og	 getur	 kyn	 leiðbeinandans	

einnig	skipt	miklu	máli	þegar	kemur	að	 tengingu	hópsins.	Þegar	unnið	er	með	sérstæða	

stelpu-	 eða	 strákahópa	 er	 hægt	 að	 mæta	 ólíkum	 þörfum	 kynjanna	 (Hulda	 Valdís	
Valdimarsdóttir	og	Sigrún	Sveinbjörnsdóttir,	2008).		

Samkvæmt	rannsóknum	frá	Rannsóknum	og	greiningu	er	mikil	aukning	á	kvíða-	og	
þunglyndiseinkennum	 hjá	 unglingum	 og	 þá	 sérstaklega	 stúlkum	 (Margrét	 Lilja	
Guðmundsdóttir	 og	 flr.,	 2016).	Vegna	niðurstaða	þessara	 rannsókna	 taldi	 höfundur	það	

vera	jákvætt	að	þróa	verkefnið	áfram	með	hópi	stúlkna	sem	væru	að	glíma	við	erfiðleika	í	
tengslum	 við	 kvíða	 eða	 vandamál	 í	 samskiptum.	 Markmiðið	 var	 að	 finna	 stelpur	 sem	

þyrftu	að	styrkja	sjálfstraust	og	efla	samskiptafærni	sína.	Hópurinn	hittist	í	sex	skipti	í	rými	

skólans	 í	80	mínútur	 í	 senn.	 	Hver	og	einn	 tími	 innihélt	æfingar	eða	verkefni	 sem	höfðu	
fyrirfram	ákveðin	markmið.	

Það	skiptir	miklu	máli	hvernig	áætlun	hópastarfs	er	byggð	upp	til	þess	að	ná	árangri.	
Stjórnandi	 hópsins	 þarf	 að	 vera	 í	 stakk	 búinn	 til	 þess	 að	 taka	 út,	 bæta	 við	 og	 breyta	

áætluninni	 ef	 hann	 finnur	 fyrir	 því	 að	 hópurinn	 er	 ekki	 tilbúinn	 fyrir	 verkefnin	 sem		

framundan	eru	á	áætlun	hópastarfsins.	Þá	þarf	að	halda	áfram	að	byggja	hópinn	upp	svo	
að	þátttakendur	finni	fyrir	öryggi	og	trausti	 innan	hópsins.	Þegar	unnið	er	með	krökkum	

sem	eru	 félagslega	 til	baka	og	eiga	 í	erfiðleikum	með	samskipti	þarf	 stjórnandi	 	að	sýna	

þolinmæði	og	skilning	og	nota	verkefni	við	þeirra	hæfi.			
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3.1 Niðurstöður		

Niðurstöður	hópastarfsins	 sýndu	að	þátttaka	stúlknanna	hafði	 jákvæð	áhrif	og	var	hægt	

að	sjá	mun	á	framkomu	og	öryggi	þeirra	frá	fyrsta	tíma	til	hins	síðasta.		

„Í	heildina	litið	finnst	mér	ég	hafa	meira	sjálfstraust,	passa	betur	inn	í	og	er	ekki	eins	
kvíðin	og	óörugg.	Myndi	vilja	gera	þetta	aftur.”	

Í	 grunnskólanum	 sem	 hópastarfið	 átti	 sér	 stað	 hefur	 leiklistarkennsla	 verið	 af	 skornum	

skammti	undanfarin	ár	og	því	þekktu	þátttakendur	 í	upphafi	ekki	aðferðirnar	sem	unnið	
var	með	þ.e.	kyrrmyndir,	látbragð	og	spuna.	Þátttakendur	töldu	það	vera	nauðsynlegt	fyrir	

flesta	 ef	 ekki	 alla	 að	 taka	 þátt	 í	 svona	 hópastarfi	 og	 nota	 leiklistina	 til	 þess	 að	 efla	

sjálfstraust	og	bæta	samskipti	innan	bekkjanna	í	skólanum.	Lögð	var	mikil	áhersla	á	það	að	
byggja	 upp	 traust	 innan	 hópsins	 til	 þess	 að	 stelpurnar	 hefðu	 öryggi	 til	 þess	 að	 tjá	 sig	
opinskátt	um	hluti	sem	þær	hefðu	kannski	ekki	gert	undir	venjulegum	kringumstæðum.		

„Trausthringurinn	var	skemmtilegur	því	hann	tók	mann	út	úr	þægindarammanum.”	

Í	tímanum	sem	unnið	var	með	stöður/statusa	í	spuna	virtust	þær	átta	sig	á	því	að	flestir	
glíma	einhvern	tímann	við	einhverja	erfiðleika	varðandi	sjálfsmynd	sína.	

„Að	tala	um	stöður/statusa	opnaði	augu	mín	um	það	að	flestir	hafa	vandamál	með	
sjálfstraustið	á	einhvern	hátt.”	

Hópastarfið	 snérist	 að	miklu	 leyti	 um	 vinnu	með	 tilfinningar	 og	 í	 kjölfarið	 vöknuðu	upp	

spurningar	á	meðal	stelpnanna	í	hópnum.		

„Það	var	gaman	að	vinna	með	tilfinningar.	Það	fékk	mig	til	þess	að	spyrja	sjálfa	mig	
hvernig	mér	líður.”	

Það	 var	 mikilvægur	 þáttur	 af	 hópastarfinu	 að	 stelpunurnar	 upplifðu	 að	 þær	 tilheyrðu	

hópnum	og	gætu	myndað	nánari	tengsl	við	hinar	stelpurnar.	Þær	höfðu	sjálfar	orð	á	því	
að	þeim	þætti	gott	að	hópurinn	samanstæði	einungis	af	stelpum	og	væri	fámennur.	Það	

hefði	 gert	 þeim	 auðveldara	 að	 tjá	 sig	 og	 treysta	 hinum.	 Þær	 töldu	 samt	 sem	 áður	 að	

strákarnir	hefðu	jafn	gott	af	því	að	taka	þátt	í	hópastarfi	eins	og	þessu.		

„Mér	finnst	ég	þekkja	hinar	stelpurnar	betur	og	er	ekki	eins	óörugg.“	

Eftir	hvern	 tíma	skrifaði	hver	og	ein	niður	hjá	 sér	 smá	 ígrundun	um	verkefni	 tímans.	Þá	

skrifuðu	þær	niður	hvað	þeim	þótti	krefjandi,	af	hverju,	hvort	þær	lærðu	eitthvað	nýtt	eða	

hvernig	 þeim	 leið.	 Eftir	 síðasta	 hitting	 hópsins	 skrifuðu	 þær	 umsögn	 um	 hópastarfið	 í	
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heild.	Það	var	gagnlegt	fyrir	stjórnanda	hópsins,	ekki	síst	til	þess	að	draga	ályktun	um	áhrif	

hópastarfis	á	þátttakendur.		

„Þetta	gaf	mér	sjálfstraust	og	líða	betur	í	skólanum.	Hjálpaði	mér	líka	að	treysta	fólki	
betur.	Hjálpaði	mér	við	kvíðann	minn.	(P.s.	þetta	var	gaman).”	

Í	 þessum	 kafla	 hef	 ég	 greint	 frá	 niðurstöðum	 sértæka	 hópastarfsins.	 Það	 má	 sjá	 að	
aðferðir	 leiklistar	 eru	 góðar	 til	 þess	 að	 ná	 til	 nemenda	 og	 henta	 vel	 til	 vinnu	 með	

unglingum	í	margskonar	hópastarfi.	Þátttakendurnir	voru	sammála	um	að	reynsla	þeirra	

hafi	gefið	þeim	aukið	sjálfstraust.	Þær	fengu	að	kynnast	aðferðum	leiklistar	og	fara	í	ýmsa	

leiki	sem	reyndu	á	ólíka	færni	þeirra.		
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4 Hugmyndabankinn	

Hugmyndabanki	 verkefnisins	 var	 búinn	 til	 vegna	 þess	 að	 höfundur	 telur	 þörf	 á	 að	 hafa	

hugmyndir	 tiltækar	fyrir	kennara	og	starfsmenn	frístundamiðstöðva	þegar	unnið	er	með	

sértæka	hópa.	Gott	er	að	geta	leitað	eftir	leikjum	eða	æfingum	sem	hafa	sýnileg	markmið	

fyrir	 þann	 sem	 skipuleggur	 starfið.	 Hugmyndabankinn	 inniheldur	 	fjölbreytta	 leiki	 sem	
nauðsynlegir	 eru	 til	 þess	 að	 mynda	 traust	 og	 öryggi	 innan	 hópsins	 áður	 en	 farið	 er	 í	

æfingar	sem	byggðar	eru	á	leiklist.		
 

4.1 Notkun	hugmyndabankans	

Hugmyndabankinn	er	settur	upp	sem	vefsíða.	Eins	og	áður	kom	fram	þá	hittist	hópurinn	í	

sex	skipti,		í	80	mínútur	í	senn.	Á	vefsíðunni	má	sjá	hvað	gert	var	í	hverjum	tíma	fyrir	sig	og	

má	þá	áætla	hversu	langan	tíma	hver	leikur	eða	æfing	tekur.	Þær	æfingar	eða	leikir	sem	er	
að	 finna	 í	hugmyndabanakanum	hafa	allar	 fyrir	 fram	ákveðin	markmið.	Hægt	er	að	 lesa	

markmiðin	fyrir	hverja	æfingu	fyrir	sig	ásamt	lýsingu	á	æfingunni	eða	leiknum.	Leikirnir	og	

æfingarnar	taka	mislangan	tíma,	það	fer	eftir	stærð	hópsins	sem	unnið	er	með	að	hverju	

sinni.	 Á	 heimasíðunni	 má	 einnig	 finna	 upplýsingar	 um	 hvað	 þarf	 að	 hafa	 í	 huga	 þegar	
kemur	 að	 hópastarfi	 m.a.	 samsetning	 hópsins,	 framkvæmd	 starfsins,	 ólík	 markmið	 og	

áherslur.	Ég	vona	að	fólk	geti	nýtt	sér	hugmyndirnar	á	vefsíðunni	og	að	þar	geti	fólk	fundið	
hagnýtar	 upplýsingar	 um	 hópastarf.	 Hér	 er	 vefslóðin	 að	 síðunni:	
https://heraj94.wixsite.com/leiklist		
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5 Lokaorð	

Ég	tel	leiklist	vera	öfluga	og	fjölbreytta	námsgrein	sem	býður	upp	á	ólíkar	leiðir	til	þess	að	

nálgast	 margskonar	 viðfangsefni.	 Listgreinin	 fær	 nemendur	 til	 að	 tjá	 sig	 og	 koma	

skoðunum	sínum	á	 framfæri.	Samfélagið	okkar	er	 í	 stöðugri	þróun	og	þarf	kennara	sem	

eru	 tilbúnir	 að	 gera	 róttækar	 breytingar,	 kennara	 sem	 nota	 fjölbreytta	 kennsluhætti	 til	
þess	að	draga	styrkleika	hvers	og	eins	fram	svo	allir	fái	tækifæri	til	að	blómstra.	Skólinn	á	

að	vera	öruggur	staður	þar	sem	öllum	nemendum	líður	vel	og	þeir	ná	árangri.		

Af	minni	reynslu	að	dæma	í	starfi	sem	frístundaleiðbeinandi	 í	 félagsmiðstöð,	veit	
ég	að	margir	unglingar	hafa	viðkvæma	sjálfsmynd.	Því	tel	ég	að	hópastarf	af	þessu	tagi	sé	

gott	fyrir	alla.	Hópastarfið	mitt	sýndi	fram	á	að	stelpurnar	sem	tóku	þátt	fundu	fyrir	auknu	

öryggi	og	leið	betur	í	skólanum.	Það	kveikti	vonarneista	um	að	leiklist	og	aðferðir	hennar	

virki	til	þess	að	ýta	undir	jákvæð	samskipti,	opna	fyrir	kjark	og	þor,	gefi	aukið	sjálfstraust	
og	 í	 kjölfarið	 standi	 einstaklingurinn	 eftir	 með	 sterkari	 sjálfsmynd.	 Finnst	 mér	 því	

mikilvægt	að	skilja	þennan	hugmyndabanka	eftir.	Vonandi	getur	hann	nýst	þeim	sem	hafa	

áhuga	fyrir	því	að	nota	leiklist	í	hópastarfi	með	börnum	og	unglingum.			
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Viðauki	1:	Myndir	úr	hópastarfi	

	

Mynd	1		

	
Hér	má	sjá	mynd	af	orðunum	sem	stelpurnar	skirfuðu	niður	þegar	ég	bað	þær	að	skrifa	

allt	sem	þeim	dytti	í	hug	sem	tengist	leiklist.	Ég	hafði	blaðið	alltaf	með	mér	í	hvern	tíma	og	

leyfði	þeim	að	bæta	við	ef	þeim	datt	eitthvað	nýtt	í	hug.		
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Mynd	2	

	
Á	myndinni	má	sjá	þau	tilfinningaorð	sem	stelpunum	datt	í	hug	og	þær	skrifuðu	niður	í	

tímanum	sem	unnið	var	með	tilfinningar.	Í	kjölfarið	unnum	við	með	kyrrmyndir	og	spuna	
út	frá	tilfinningunum.		

	


