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Útdráttur  

 
Ritgerð þessi fjallar um stöðu leiklistar í grunn- og framhaldsskólum og er 

unnin á sviði uppeldis- og menntunarfræða. Staða leiklistar sem listgreinar 

verður metin og kannað hvort hún sé notuð sem kennsluaðferð í grunn- og 

framhaldsskólum.  

 

Til að leggja mat á stöðu leiklistar í grunn- og framhaldsskólum innan 

námskráa var Aðalnámskrá grunnskóla listgreinar, frá árinu 1999, borin saman 

við Aðalnámskrá grunnskóla listgreinar tillögur frá janúar 2006 og 

Aðalnámskrá framhaldsskóla listgreinar, frá árinu 1999, við Aðalnámskrá 

framhaldsskóla listgreinar, tillögur frá mars 2006.  

 

Ný menntastefna tók gildi 2009 og eru Aðalnámskrár grunn- og 

framhaldsskóla í endurskoðun. Þessar námskrár og menntastefnan voru 

skoðuð og greind. 

 

Tölvupóstkönnun var lögð fyrir skólastjóra allra grunn- og framhaldsskóla á 

landinu til að afla upplýsinga um stöðu leiklistar í þeirra skólum. Könnun var 

ennfremur lögð fyrir félagsmenn félags um leiklist í skólastarfi (FLÍSS) um 

hvernig og hvort þeir noti leiklist í kennslu og/eða leiklist sem listgrein.  

 

Helstu niðurstöður eru þær að gert er ráð fyrir leiklist í kennslu í 

Aðalnámskrám grunn- og framhaldsskóla. Á vettvangi er leiklist notuð í 

mörgum skólum við hátíðleg tilefni, t.d. á þemadögum, árshátíðum og um jól 

og páska. Yfirleitt er ekki um beina kennslu leiklistar sem listgreinar að ræða, 

þó með nokkrum undantekningum. Leiklist í kennslu/leikræn tjáning er notuð í 

einhverjum mæli í nokkrum skólum en ætti samkvæmt Aðalnámskrá 

grunnskóla að vera þverfagleg og meira notuð í kennslu.  
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Abstract 

 

This thesis looks into the place of drama as an art form and drama in 

education in secondary and upper secondary schools in Iceland. It is in the 

field of pedagogy and education. In order to answer the research question, 

curriculum for Art both in secondary and upper secondary schools were  

examined and compared.  

 

The Compulsory School Act and Upper Secondary School Act were explored 

as well as the National Curriculum Guidelines for compulsory and upper 

secondary education.  

 

The head teachers of secondary and upper secondary schools in Iceland took 

part in a survey about drama education in their schools. Furthermore a survey 

was send out to members of FLÍSS (Icelandic Drama Education Association) 

to find out if and how they were using drama as an art form and/or drama as a 

teaching method. 

 

In short, the findings reveal that drama is mainly practised and performed 

during the period before Christmas and theme days at schools. Drama as an 

art form is not being taught, with few exception. A few schools use drama as a 

teaching method but according to the National Curriculum Guidelines drama 

education should be inter-disciplinary and used in teaching accordingly. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er hluti af  90 eininga meistaranámi í uppeldis- og 

menntunarfræðum við félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Ritgerðin 

er metin til 30 eininga. Leiðbeinandi við ritgerðina var dr. Guðrún Geirsdóttir, 

lektor í kennslufræði. 

 

Leiklist er sú listgrein sem felur í sér að „leika sögur“ eða 

merkingaleysur, herma eftir látbragði annarra persóna (hluta eða 

dýra) fyrir framan áhorfendur. Oftast er sagan merkingarbær og 

skrifuð fyrirfram. -Íslensk orðabók 2002- 

Fyrir tólf árum var ég svo heppin að fá vinnu í einum af grunnskólum 

Reykjavíkur. Ég hafði ekki kennt áður en þar sem ég er menntaður leikari var 

ég ráðin sem leiklistarkennari við skólann. Þar sem ég vissi ekkert um 

kennslufræði, en heilmikið um leiklist, ákvað ég að í kennslustundum hjá mér 

yrði bara gaman sem var reyndar aðallega til komið vegna kunnáttuleysis við 

kennslustörfin. Núna, tólf árum síðar, er ennþá fjör í leiklistartímum hjá mér. 

Það er bara þannig að þegar nemendur fá að „leika― sér þá er alltaf gaman. 

Eins og fyrr sagði vissi ég ekkert um kennslufræði þegar ég byrjaði að kenna 

þannig að ég mótaði mínar eigin hugmyndir og aðferðir við kennsluna. Eftir að 

ég hóf nám í Kennaraháskóla Íslands, árið 2000, gerði ég mér enn betur grein 

fyrir mikilvægi leiklistar í skólastarfi. Þegar ég síðan ákvað að hefja störf við 

Háteigsskóla, þar sem ég hef starfað undanfarin ellefu ár, var það vegna þess 

að þar fékk ég tækifæri til að móta, skapa og þróa leiklistarkennslu, bæði sem 

listgrein og sem kennsluaðferð. Rík hefð er fyrir leiklist í skólanum sem hefur 

verið brautryðjandi í notkun leiklistar í námi barna.  

Ég vil þakka þeim fjölmörgu sem aðstoðuðu mig við ritgerðarsmíðina. 

Fjölskyldunni fyrir tillitssemina, Svövu Þorkelsdóttur og Gísla Jónassyni fyrir 

yfirlestur og dr. Guðrúnu Geirsdóttur, leiðbeinanda mínum, fyrir þolinmæði, 

leiðbeiningar og góð ráð. 

http://is.wikipedia.org/wiki/List
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1 Inngangur 

 
Þá sé ég atburðina, þú veist í leiklistinni. Stundum skil ég 

ekki sögur þegar ég er að lesa þær af því að ég get ekki séð 

þær fyrir mér, eða kannski það eru ekki myndir eða þannig. 

 

Tilvitnunin hér að ofan er úr viðtali við tólf ára gamla stúlku sem hafði fengið að 

kynnast aðferðum leiklistar í kennslu. Stúlkan átti erfitt með lestur og hafði 

kennarinn hennar brugðið á það ráð að segja sögu í gegnum leik og 

kyrrmyndir (frjósa eða búa til myndastyttur af atburðarásinni). Tilvitnunin er 

dregin fram til að undirstrika hvernig leiklist í kennslu getur hjálpað nemendum 

við lærdóminn (Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Þorkelsdóttir, SNÍGL, 

2008). 

 

Leiklist í námi er samnefnari fyrir nokkur hugtök þ.e. leikræna tjáningu, leiklist í 

skólastarfi og leiklist í kennslu. Öll þessi hugtök eiga það sameiginlegt að 

aðferðir leiklistarinnar eru notaðar sem kennsluaðferð með öðrum 

námsgreinum. Leiklist í kennslu byggir á þeirri aðferð að nemendur fá 

námsefni sem þeir eiga að vinna með. Sem dæmi má nefna Snorrasögu, eftir 

Þórarin Eldjárn, þar sem mikið er um átök og vandamál. Nemendur lesa 

söguna og setja síðan upp kyrrmyndir eða spuna til að lifa sig betur inn í 

söguna. Þannig læra þeir, sem persónur í sögunni, að bera ábyrgð á eigin 

gjörðum í gegnum söguna og vinna úr þeim vandamálum sem upp koma.  

 

Leikir barna eru mikilvægir fyrir þroska þeirra. Hversu oft og hvernig börnin 

leika sér skiptir máli og eins hversu flókinn leikur þeirra er. Leikur er leið barna 

til hugsunar og athafna (Vygotsky, 1978). Leiklistin er ein hlið á leiknum. Að 

setja sig í hlutverk t.d. læknis eða lögregluþjóns, eða að fara í hefðbundinn 

mömmuleik, er vissulega leikur en það er svo sannarlega líka leiklist. Barnið er 

að herma eftir því sem það sér og er að prófa sig áfram í gegnum leikinn.  

Í gegnum leiklistina læra þau mikilvæga þætti í lífinu svo sem samvinnu, 

hópastarf og ábyrgð (Smilansky, 1990).  
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Meginrannsóknarspurning ritgerðarinnar er „Hver er staða leiklistar í grunn- og 

framhaldsskólum“.  Markmiðið er að varpa ljósi á stöðu og útbreiðslu leiklistar í 

grunn- og framhaldsskólum landsins. Í fyrsta kaflanum er fjallað um gildi 

leiksins og leiklistar í skólastarfi og frumkvöðlum í leiklist í kennslu gerð skil. 

Farið er í gegnum nýjar íslenskar rannsóknir á stöðu og þróun leiklistar í 

grunnskólum ásamt nýrri rannsókn sem kannar áhrif leiklistar á nám barna. Í 

öðrum kafla er gerð grein fyrir aðferðafræði rannsóknarinnar en aðferðir 

megindlegar aðferðafræði eru nýttar. Rannsóknargagna var aflað með 

textagreiningu, tölvupóstkönnun og spurningakönnun.   

Til að leita svara við rannsóknarspurningunum voru námskrár grunn- og 

framhaldsskóla listgreinar skoðaðar út frá leiklist og ný menntastefna 

Menntamálaráðuneytisins borin saman við gömlu námskrárnar. Útbreiðsla 

leiklistar í skólum var könnuð með tölvupóstkönnum sem lögð var fyrir alla 

skólastjóra grunn- og framhaldsskóla á landinu. Þá voru félagsmenn í FLÍSS, 

(Félag um leiklist í skólastarfi) spurðir um fyrirkomulag kennslu í leiklist. 

Gerð er grein fyrir niðurstöðum í þremur köflum. Fyrst er sagt frá niðurstöðum 

á samanburði á stöðu leiklistar í kennslu í námskrám grunn- og 

framhaldsskóla listgreinar. Þá eru niðurstöður tölvupóstkönnunar um umfang 

leiklistar í skólum útlistaðar og að lokum er gerð grein fyrir niðurstöðum 

spurninga sem sendar voru félagsmönnum FLÍSS um hvernig leiklistarkennslu 

er háttað. 
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2 Uppbygging þekkingar og bakgrunnur leiklistar sem 

kennslugreinar 

 
Segðu mér og ég gleymi;  

sýndu mér og ég man;  

leyfðu mér að taka þátt og ég skil 

-Kínverskt spakmæli- 

 

Menntun á 21. öld krefst nýrrar nálgunar. Krafan sem sett hefur verið fram í 

nágrannalöndum okkar snýr einkum að sköpunargáfu, aðlögunarhæfni og betri 

samskiptahæfni einstaklingsins (Menntamálaráðuneytið, 2003). Þessi nýja 

forgangsröðun í menntamálum byggir á hugmynd um víðtækari þjálfun ungs 

fólks til að gera þau hæfari og auka sjálfstraust þeirra í breyttum heimi.  

Í þeim löndum sem við berum okkur helst saman við er nú meiri áhersla lögð á 

sköpun og menningu (Menntamálaráðuneytið, 2003). Leiklist í skólastarfi er 

leið til að nálgast þessa nýju kröfur. Leiklistin brýtur niður veggi og byggir brú á 

milli vitundarinnar og raunheimsins. Þegar nemandi tekur þátt í leiklistinni 

meðtekur hann upplýsingar um ímyndaðar aðstæður, setur sig inn í þær og 

verður virkur gerandi. Hann er ekki lengur „hann sjálfur― í tilteknum aðstæðum, 

hann hefur sett sig í spor annars manns (Heathcote, 1984).  

 

2.1 Leiklist og kenningar í menntunarfræðum 

Frá unga aldri nota börn ímyndunarleikinn til að rannsaka, skipuleggja og skilja 

sig og umhverfi sitt. Hlutverkaleikurinn er börnum eðlilegur; í honum takast þau 

á við vandamál, læra að setja sig í spor annarra persóna við ákveðnar 

aðstæður og gera viðhorf og hegðun þeirra að sínum. Börnin eru í leik en þau 

eru jafnframt líka að leika (Vygotsky, 1978).  

 

Ísraelski fræðimaðurinn Sara Smilansky kynnti fyrst leikþjálfun í hlutverkaleik 

barna.  Rannsókn hennar markaði tímamót í rannsóknum á hlutverki 

fullorðinna í sambandi við leik barna.  
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Sú aðferð sem reyndist best samkvæmt rannsóknum hennar var að útvega 

börnunum efni og kenna þeim að leika sér með það. Hvatning og þjálfun 

fullorðinna hafði þau áhrif að börnin léku sér meira og leikir þeirra urðu flóknari 

(Smilansky, 1990).  

 

Eitt megineinkenni leiklistar í námi er að nemandinn er sinn eigin 

þekkingarsmiður sem er stöðugt að byggja sinn innri heim sem hjálpar honum 

síðan að skilja og rata í flóknum heimi veruleikans (Bruner, 1996). Þannig 

sækja frumkvöðlar í leiklist í kennslu, kenningar og hugmyndir sínar m.a. til 

hugsmíðahyggjunnar (e. Cognitive constructivism). Rætur 

hugsmíðahyggjunnar eru raktar til rannsókna Jean Piaget og samstarfsmanna 

hans í Genf. Piaget setti fram kenningu um vitsmunaþroska barna og hvernig 

hann þróast í ákveðnum þrepum í fyrirfram gefinni röð. Hugsmíðahyggjan  

byggir m.a. á því að nemendur læri með því að byggja ofan á fyrri þekkingu og 

séu virkir í að skapa nýjan skilning. Til þess að geta lært verður nemandinn að 

vera þátttakandi í ferlinu við að skilja, vita og geta. Námsumhverfið þarf að 

vera auðugt, námshvetjandi og opið og sem líkast raunverulegu umhverfi. 

(Hsiao, 1999). Verkefnin sem unnin eru í skólanum þurfa að vera í samhengi 

og samræmi við raunveruleg verkefni sem unnin eru utan veggja skólanna. 

Nemendum er ætlað að takast á við flókna hluti í þeim heimi sem stendur utan 

skólans og skólaverkefnin ættu að taka mið af því (Þuríður Jóhannsdóttir, 

2008). 

 

Samkvæmt hugmyndum félagslegrar hugsmíðahyggju (e. social 

constructivism), sem þróaðist upp úr 1970, skipta tengsl nemenda sín í millum 

miklu máli í námi þeirra. Nemandinn öðlast eigin skilning í samskiptum við 

félaga sína. Þeir deila með sér skilningi á viðfangsefninu, skýra hugsun sína 

og prófa hugmyndir sínar. Það er mikilvægt að taka tillit til þeirrar þekkingar 

sem nemandinn býr yfir við upphaf náms vegna þess að hann tileinkar sér nýja 

þekkingu og túlkar í ljósi þeirrar þekkingar og reynslu sem hann hefur fyrir 

(Þuríður Jóhannsdóttir, 2008).    
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Líky og Vygotsky taldi Jean Piaget að leikathafnir barns gegni þýðingarmiklu 

hlutverki í vitsmuna- og félagsþroska þess. Leikurinn sé aðferð barnsins til að 

skilja og vinna úr eigin reynslu. Hugmyndir barnsins eru í mótun og í leikjum 

sínum prófar það hvernig þær reynast í raun. (Charles, 1989). Vygostky taldi 

leikinn jafnframt mikilvægan þátt í þroska barna. Hann vildi meina að leikurinn 

skapaði svæði mögulegs þroska; að í leiknum hegði barnið sér eins og það sé 

eldra; sé stærra en það raunverulega er. Leikurinn sjálfur verður ekki 

þungamiðjan heldur tilgangurinn (Vygotsky, 1978). 

Vygostky taldi mikilvægt að bæði fullorðnir og eldri börn hjálpuðu þeim yngri í 

leik sínum og lagði áherslu á að vitrænn þroski örvist í samskiptum við 

þroskaðri einstaklinga. Leiklistin er framlenging leiksins sem barnið stundar í 

æsku til að læra á lífið með leiknum. Í leikræna ferlinu getur nemandinn prófað 

kenningar um heiminn og sjálfan sig, áhættulaust (Vygotsky, 1978). Ekki eru 

allir fræðimenn sammála þessari nálgun og hefur bandaríski sálfræðingurinn 

Judith Rich Harris, bent á að í jafningjahópi fari oft fram meira nám en þegar 

börn leika við eldri börn, foreldra eða kennara. Með því að herma eftir leik og 

athöfnum jafnaldra sinna í gegnum leiklist/leik læri barnið bæði félagslega 

hæfni og að takast á við tilfinningar sínar (Harris, 1998).  

 

Ólíkt þeim Piaget, Vygotsky og Harris lagði Maria Montessori aðaláherslu á 

hreyfinguna í leik barna. Henni fannst hreyfingin skipta miklu máli því þegar 

börnin eru á ákveðnu þroskastigi eykst hreyfiþörfin. Hún vildi hjálpa börnum að 

nýta hreyfingu í einhverjum ákveðnum tilgangi. Montessori lagði áherslu á 

ýmsa leiki og æfingar og skipti þjálfun hreyfinga í þrennt: Í fyrsta lagi, 

hreyfingar, grófhreyfingar eins og að ganga, dansa, þurrka af o.s.frv. og 

fínhreyfingar, eins og að hneppa, leggja á borð þjálfa samhæfingu augna og 

handa. Í öðru lagi, skynjunaræfingu, t.d. að þreifa á hlutum, og í þriðja lagi: 

tal-, lestrar- og skriftaræfingar: Montessori taldi að barnið yrði að ná tökum á 

fyrstu tveimur þrepunum til að geta farið yfir á það þriðja (Montessori, 1965). 

 

Í bókinni The Play Way, frá árinu 1917, heldur breski kennarinn Caldwell Cook 

því fram að þekking og nám byggist ekki á lestri og hlustun heldur virkni og 

reynslu.   
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Cook segir: „Virkni og áhugi á viðfangsefninu tryggir árangur og leikur er 

eðlilegur vettvangur náms hjá börnum― (Cook, 1917:75-76). Hugmyndir Cooks 

eru samhljóma kenningum uppeldisfræðingsins John Dewey. Hann álítur að 

nám felist einkum í virkni (e. Learning by doing). Dewey telur að hvert barn 

hafi ónotaða möguleika og að hlutverk kennarans sé að skapa aðstæður 

þannig að hæfileikar barnsins þroskist barninu sjálfu og samfélaginu til góða. 

Þekking verður til við þær aðstæður þar sem nemandinn getur tengt hana við 

reynslu sem hefur merkingu og mikilvægi fyrir hann sjálfan. Þessar aðstæður 

verða að myndast í félagslegu samhengi t.d. innan veggja skólastofunnar 

(Dewey, 1966).  

 

Námskrárfræðingurinn Elliot W. Eisner er einn þeirra sem lagt hefur áherslu á 

hlut listarinnar í kennslu. Hann telur að hugir nemenda séu ekki eins og 

óplægður akur, heldur sé hver nemandi móttækilegur fyrir þeim fræjum sem 

kennari sáir. Eisner telur að þegar kennt er með aðferðum lista þroski 

nemandinn með sér færni og viðhorf, hann örvi frumkvæði, sköpunarhæfni, 

ímyndunarafl og verklagni og fyllist stolti yfir vel unnu verki (Eisner, 2002). 

 

Seinni tíma kenningar, eins og fjölgreindarkenning bandaríska prófessorsins 

Howards Gardners, undirstrika mikilvægi fjölbreyttra kennsluhátta. 

Fjölgreindarkenningin byggir á því að greind mannsins samanstandi af átta 

jafngildum greindarsviðum þ.e. málgreind, rök- og stærðfræðigreind, 

rýnisgreind, líkams- og hreyfigreind, tónlistargreind, samskiptagreind, 

sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind. Þessi svið þroskast mismunandi og 

á ólíkum tíma hjá hverri manneskju. Allar greindirnar starfa saman með ólíkum 

hætti og hægt er að vera greindur á mismunandi hátt á hverju sviði. 

Einstaklingar læra á ólíkan hátt eftir því hvaða greindarsvið eru sterkust hjá 

þeim og þeir bregðast misjafnlega við kennsluaðferðum. Til að styðja það að 

greindirnar séu aðskildar hefur Gardner m.a. bent á svokallaðra ofvita  

(e. savants, idiot savants), misþroska fólk sem hefur þó óvenjulega hæfileika á 

tilteknu sviði. Þessir einstaklingar hafa yfirburði í einni greind en aðrar eru á 

lágu stigi. Gardner leggur áherslu á að því meiri fjölbreytni í kennsluaðferðum 

sem skólar viðhafa, því árangursríkara verði skólastarfið.  
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Hann telur því mikilvægt að ná til sem flestra nemenda með því að örva allar 

greindir en ekki einungis málgreind og rök- og stærðfræðigreind (Gardner, 

1993). Gardner telur að skólar leggi of mikla áherslu á kennsluaðferðir sem 

henti aðeins þeim sem hafa sterka málgreind eða rök- og stærðfræðigreind.  

Hann álítur að það megi virkja umhverfisgreind í verkefnavinnu nemenda með 

lifandi hlutum úr náttúrunni sem veki þá til umhugsunar um umhverfi sitt. 

Rýmisgreindina með því að nota sjónræn kennslugögn svo sem ljósmyndir, 

skyggnur og kvikmyndir (Gardner, 1993). Einnig mætti t.d. nýta líkams- og 

hreyfigreindina með því að láta nemendur setja upp leikþátt úr kennsluefninu.  

Hægt væri að örva málgreindina með því að efla frásagnarhæfileikann í 

gegnum sögur, leikrit og ljóð. Mismunandi beiting raddar í gegnum texta og 

ljóð eflir tónlistargreind, hópvinna hvetur til samskipta og í gegnum leikrænt 

ferli læra nemendur að takast á við eigin tilfinningar. Fjölgreindarkenningin á 

að þjóna þeim tilgangi að víkka út sýnina á mannlega möguleika; út fyrir 

takmarkanir greindarvísitölunnar (Armstrong, 2001). Gardner segir mikilvægt 

að kennarar temji sér að nálgast sérhvert viðfangsefni í kennslu með 

margvíslegum hætti. Með því vinnist margt, m.a. aukist líkur á því að allir 

nemendur geti notið góðs af kennslunni. Eins öðlist nemendur þjálfun í að taka 

á viðfangsefnum eftir mismunandi leiðum, auk þess sem líkur aukast á að 

nemendur sjái nýjar hliðar á viðfangsefnum sínum (Ingvar Sigurgeirsson, 

1999). 

 

Að nota leiklist sem aðferð í kennslu getur þroskað og örvað allar greindir á 

samþættandi hátt og býður nemendum með ólíkar þarfir upp á fjölbreytta 

nálgun á viðfangsefninu. Aðferðir leiklistar taka mið af og þróa svið ólíkra 

greinda. Það sem leiklist hefur umfram aðrar kennsluaðferðir er að innan 

hennar er að finna margar ólíkar aðferðir sem gera kennurum kleift að nálgast 

kennsluefnið á mismunandi hátt. Leiklist er kennsluaðferð sem á samþættandi 

hátt þróar greindirnar og með hjálp leiklistar geta kennarar því komið til móts 

við ólíka nemendur (Baldwin, 2004). 
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Í skólanum er hlutverk leiklistarkennarans, eins og allra annarra kennara, að 

skapa rólegt og gott andrúmsloft og að sjálfsögðu að byggja upp traust hjá 

nemendum. Gera þarf ráð fyrir virkri þátttöku nemandans. Skilningur og nám á 

sér stað þegar nemandinn setur sig í hlutverk, kannar og skoðar mikilvæga 

þætti í mannlegum samskiptum, tekur ákvarðanir og dregur ályktanir. Hann 

byggir á eigin reynslu en eykur við sig þekkingu og meiri reynslu á meðan 

hann er að takast á við vandamálin og finna lausnir. Að lokum er ferlið 

endurmetið og nemendur læra að greina og meta eigið framlag og annarra 

(Heathcote, 2000). Í leiklist er lögð áhersla á að nemendur byggi á eigin 

reynslu, lifi sig inn í ímyndað ferli og taki að sér þær skuldbindingar sem 

hlutverkið gerir til þeirra. Nemandinn byggir á eigin reynslu en eykur við 

þekkingu og reynslu á meðan hann er að takast á við vandamálið og finna 

lausnir (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004).  

 

2.2 Frumkvöðlar í notkun leiklistar í skólastarfi 

Í þessum kafla verður fjallað um nokkra frumkvöðla í notkun leiklistar í 

skólastarfi og leiklistar sem listgreinar. Þá verður fjallað um nýtt kjörsvið 

menntavísindasviðs Háskóla Íslands, tónlist, leiklist, dans; sagt frá 

fræðsludeild Þjóðleikhússins og nýju fagfélagi, FLÍSS, Félag um leiklist í 

skólastarfi. 

 

Ekki hafa allir verið sáttir við það að aðferðir leiklistarinnar séu notaðar í 

almennri kennslu. Á Norðurlöndunum var tekist á um hugmyndafræði 

leikrænnar tjáningar. Fræðimenn voru ósammála um hvort leggja ætti leikinn 

eða listina til grundvallar, hvort áherslan í skólum ætti að vera á leiklist í 

kennslu eða leiklist sem listgrein (Kristín Ólafsdóttir, 2007). Miklar deilur urðu í 

Englandi á áttunda og níunda áratug síðustu aldar á milli kennara og 

listamanna. Listamenn töldu að leiklistin (drama) héldi ekki sínum 

virðingarsess ef almennir kennarar færu að nota leiklistina sem kennsluaðferð.  

Djúp gjá myndaðist á milli þeirra sem notuðu leiklist sem kennsluaðferð og 

þeirra sem kenndu leiklist sem listgrein.  
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Þeir kennarar sem notuðu leiklist sem kennsluaðferð fóru í leikferli með 

nemendum sínum, þróuðu ákveðnar aðferðir og notuðu þannig aðferðir 

leiklistarinnar á allt annan hátt en þeir sem kenndu leiklist sem listgrein; það 

var ferlið sem skipti máli en ekki útkoman. Margir leikhúslistamenn voru heldur 

ekki ánægðir með það að orðið leiklist (drama) væri notað um aðferðir 

leiklistarinnar. Þeirra rök voru þau að leiklist ætti að skilja eitthvað eftir sig t.d. 

sýningu. Þeir sem hins vegar nota leiklist sem kennsluaðferð einblína á 

aðferðina en ekki útkomuna (Way, 1967). 

 

Peter Slade er almennt talinn einn af brautryðjendunum í þróun leiklistar í 

kennslu á Vesturlöndum. Slade, sem var leikari að mennt, lagði mikla áherslu 

á alhliða þroska einstaklingsins. Hann taldi tilgang leikrænnar tjáningar vera 

þríþættan:  

 

1. Að öðlast reynslu í gegnum leikræna ferlið 

2. Að flytja þekkingu af einu sviði yfir á annað 

3. Að auðga hugmyndaflugið 
 (Way, 1967). 

 

Slade gerði skýran greinarmun á leiklist og leiklist í kennslu. Muninum er hægt 

að lýsa þannig að leiklist (e. theatre) snýst um samband og samskipti leikarans 

og áhorfenda en leiklist í kennslu (e. drama education) snýst fyrst og fremst 

um reynslu þess sem tekur þátt.  

 

Brian Way, sem var lærisveinn Slades, hafði hins vegar meiri áhuga á 

kennslufræðilegri hlið leikrænnar tjáningar. Hann velti því fyrir sér hvort 

leikræn tjáning væri enn ein námsgreinin til viðbótar við yfirfulla námskrá 

skólanna. Niðurstaða hans var sú að leikræn tjáning væri leið til menntunar og 

brýnast að almennir kennarar hefðu þekkingu á aðferðum hennar. Þetta 

sjónarmið myndi leiða af sér nýjar kennsluaðferðir en ekki nýja námsgrein 

(Way, 1967). 
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Dorothy Heathcote og Gavin Bolton voru bæði nemendur Slades og byggja 

aðferðir sínar á sömu grunnhugmyndum og hann og Way. Heathcote (1984) 

telur að eitt það mikilvægasta í leiklist í kennslu sé að kennarinn hafi alltaf 

hugfast markmið kennslunnar og hvaða efni hann sé að fjalla um. Heathcote 

og Bolton álíta að leiklist í kennslu geti nýst í öllu skólastarfi og það eigi að 

vera á færi allra kennara að notfæra sér aðferðina í skólastarfi. Þau, öfugt við 

Slade, nota leiklist í kennslu eingöngu sem kennsluaðferð (Rannveig 

Þorkelsdóttir, 2003). 

 

Samkvæmt Heathcote og Bolton (1984) er notkun leiklistar í kennslu ákveðið 

andsvar við hinni miklu staðreyndaþekkingu sem nemendur hafa verið mataðir 

á. Samhliða því að leggja mikið upp úr því að nemendur leiti svara sjálfir og 

öðlist tilfinningalega reynslu leggja þau áherslu á samþættingu námsgreina og 

að nemendur öðlist skilning á samhengi atburða og hluta og sjái þá í skýrara 

ljósi. Þegar leiklist er notuð sem kennsluaðferð upplifa nemendurnir annars 

konar lærdóm; þeir eru að leika sér en eru líka að læra. Námið verður jákvætt í 

huga nemandans og eflir hugmyndaflugið (Baldwin, 2008). 

 

Einn þeirra sem hefur haldið hugmyndum og aðferðum Heathcotes og Boltons 

á lofti er Jonothan Neelands en hann hefur þróað hugmyndir þeirra og aðlagað 

að nýjum tímum. Neelands hefur markvisst unnið að því að brúa bilið milli 

leiklistar í kennslu og leiklistar sem listgreinar. Hann leggur áherslu á að um sé 

að ræða tvær greinar af sama stofni (J. Neelands, munnleg heimild, október 

2007). Það sem skiptir máli í leiklistarkennslu er upplifun nemendanna en ekki 

afraksturinn eins og í leiklistinni. Leiklist í kennslu hjálpar nemendum að setja 

sig í spor annarra og tileinka sér skoðanir og viðhorf þeirra. Þau vinna í 

tveimur heimum á sama tíma; þeim ímyndaða og þeim raunverulega (Anna 

Jeppesen, 1994). Í skólastarfinu er leikhústækni notuð til að skoða 

viðfangsefni náms. Þegar nemendur móta og þróa verk sín til að til að deila 

með öðrum nota þeir sýningar á sama hátt og leikhús (Neelands, 1992).  
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Elliot W. Eisner hefur um langt skeið skrifað um listnám og námskrár. Hann 

bendir á að leiklist, eins og aðrar listgreinar, hvetji nemendur til þess að 

uppgötva að það er ekki bara eitt rétt svar við mörgum mikilvægum 

spurningum. Listir kenni nemendum að smávægileg breyting getur haft mikil 

áhrif. Listir veiti okkur reynslu sem við fáum ekki með öðru móti og í gegnum 

listir þjálfist nemendur í að treysta eigin dómgreind. Eisner álítur að listgreinar 

geti lagt mikilvægan skerf til kennslu í öðrum námsgreinum skóla (Eisner, 

2002). 

 

Það er athyglisvert að hugmyndir Dorothys Heathcotes og Jonothans 

Neelands, um leiklist í skólastarfi, eiga margt sameiginlegt með kenningum 

Vygotskys. Öll leggja þau áherslu á að börn öðlist skilning á nýjum 

viðfangsefnum með því að byggja ofan á fyrri reynslu. Neelands vill meina að 

börn eigi ekki bara að sitja og vera stillt. Börn þurfi að hreyfa sig, tala og láta 

hlusta á sig. Þeir kennarar sem nota leiklist sem kennsluaðferð átta sig fljótt á 

því að nemendur sitja ekki kyrrir í tíma og þegja. Neelands heldur því fram að 

kennarar séu almennt hræddir við að nota leiklist sem kennsluaðferð vegna 

þess að þá geti þeir misst stjórn á bekknum (J. Neelands, munnleg heimild, 

október 2007). Patrice Baldwin er sama sinnis. Hún segir að kennarar telji 

aðferðir leiklistarinnar áhættusama og geti leitt til aukins álags í kennslu. Þeir 

óttist óróleika og velji því frekar aðrar leiðir í kennslu (Baldwin, 2004). 

Í þessu ljósi er athyglisvert að velta fyrir sér þróun og stöðu leiklistar á Íslandi 

og hvort kennarar noti almennt leiklist sem kennsluaðferð.  

Ingvar Sigurgeirsson hefur rannsakað kennsluaðferðir kennara. Í rannsókn 

hans: „The Role, Use and Impackt of Curriculum Materials in Intermediate 

Level Icelandic Classrooms“, frá árinu 1992, kemur fram að kennarar nota 

mismunandi aðferðir og gögn en þegar kemur að skapandi starfi er fátt um fína 

drætti. Ingvar fékk þau svör frá kennurum að skapandi starf í kennslu væri 

mjög tímafrekt en kennarar telji sig þurfa að komast yfir ákveðið efni 

samkvæmt aðalnámskrá. Þar að auki telji kennarar sig hafa mun betri stjórn á 

bekknum með vinnubókarkennslu (Ingvar Sigurgeirsson, 1992).  
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Ragnheiður Skúladóttir, deildarforseti leiklistardeildar Listaháskólans, hefur 

verið ötull talsmaður leiklistar sem námsgreinar í grunnskólum og hefur skrifað   

um mikilvægi leiklistarinnar og mikilvægi þess að listmenntaskóli verði 

stofnaður. Hún telur að líta verði á listnám og listþekkingu sem alvöru 

viðfangsefni, ekki sem uppfyllingu:  

 

„Ég hef fulla trú á því að nemandi sem hefur þurft að setja sig í spor 

annarrar manneskju með að leika ákveðið hlutverk verður hæfari til að 

taka ákvarðanir og móta sér skoðanir sem byggjast á þekkingu á 

manneskjunni heldur en sá nemandi sem ekki hefur fengið slíkt 

tækifæri. Leiklistin er tæki til að kenna og auka samkennd og það eitt 

ætti að vera nógur rökstuðningur fyrir því að hafa hana sem skyldufag“ 

(Ragnheiður Skúladóttir, 2001). 

 

2.2.1 Stuðningur við stöðu leiklistarkennslu á Íslandi 

Þótt rannsóknir sýni að kennarar séu ragir við að nýta sér leiklist sem 

kennsluaðferð (sjá Ingvar Sigurgeirsson, 1992 og J. Neelands, munnleg 

heimild, október 2007) hefur ýmislegt verið gert til að styrkja stöðu 

leiklistarinnar á Íslandi.  

 

Árið 1974 stofnuðu nokkrir áhugasamir kennarar á Íslandi félag sem þeir 

nefndu Dramikfélagið eftir að hafa verið á námskeiði í leikrænni tjáningu hjá 

norskri konu, Grete Nissen. Tilgangur félagsins var að mennta kennara á sviði 

leiklistar í kennslu og gefa félagsmönnum tækifæri á að skiptast á skoðunum 

(Hlín Agnarsdóttir, 1983). Þá hafa önnur námskeið verið haldin fyrir kennara 

og má m.a. nefna að Gavin Bolton hélt námskeið á vegum KHÍ árið 1981 og 

kynnti þar kennsluaðferðina Kennari í hlutverki. Þar er gengið út frá því að 

kennari hafi tækifæri til að taka þátt í leiknum; hann geti haft áhrif á leikferlið. 

Bolton sýndi fram á gagnsemi kennsluaðferðarinnar í almennu skólastarfi (Hlín 

Agnarsdóttir, 1983). Þeir kennarar sem sóttu námskeiðið voru sammála um að 

nálgun hans hafi verið merkileg og spennandi (Anna Jeppesen, 1992). 
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Fræðsludeild Þjóðleikhússins, sem tók til starfa vorið 2002, er ætlað að styrkja 

nemendur og kennara í leiklistarstarfi innan skólanna, opna dyr leikhússins 

fyrir þeim og miðla af þeirri fagþekkingu sem óneitanlega er til staðar í 

leikhúsinu (Vigdís Jakobsdóttir, 2003). Eitt af fyrstu verkum 

fræðsludeildarinnar var að standa fyrir opnum fundi um leiklistarkennslu.  

Tómas Ingi Olrich, þáverandi menntamálaráherra, hélt ávarp á fundinum. Þar 

sagði hann orðrétt: 

 

  „Ég vil gjarnan skoða ýmsa möguleika til að efla leiklist í skólakerfinu: 

Til greina kæmi að gera tilraun til að skilgreina leiklistarkjörsvið á 

listnámsbraut ef áhugi reynist fyrir hendi og fela einhverjum skóla að 

þróa slíkt nám.  Einnig kæmi til greina að líta á verkefnið Tónlist fyrir 

alla sem fyrirmynd að verkefni sem nefna mætti Leiklist fyrir alla. 

Markmið slíks verkefnis væri að efla tengsl milli leikhússins og 

skólanna  ‖ (Tómas Ingi Olrich, 2003).  

 

Í framhaldi af þessum fundi var leitað eftir tilnefningum til Bandalags íslenskra 

listamanna (BÍL) um fulltrúa í ráðgjafahóp fyrir hverja eftirtalinna listgreina: 

Dans, hönnun, leiklist, myndlist, og tónlist. Þann 16. desember 2003 var 

skipaður ráðgjafahópur um listnám í leik-, grunn- og framhaldsskólum. 

Hlutverk hópsins var að vera til ráðuneytis um áherslur er varða listuppeldi og 

listgreinakennslu á þessum skólastigum og helstu verkefni hans eftirfarandi: 

 

1. Að hafa yfirsýn yfir námsframboð á sviði listgreina í leik-, grunn- og 

framhaldsskólum og áherslur í þeim greinum skv. aðalnámskrá þessara 

skólastiga. 

2. Að meta stöðu náms skv. 1. lið með hliðsjón af skilgreiningu gildandi 

laga um hlutverk leik-, grunn- og framhaldsskóla (2.gr.laga). 

3. Að gera tillögur til umbóta ef þurfa þykir að því er varðar námskrár, 

námsmat eða aðra þætti er varða inntak og tilhögun listnáms á 

viðkomandi skólastigum (Menntamálaráðuneytið, 2003).  
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Ráðgjafahópurinn tók til starfa 1. janúar 2004 með skipun til þriggja ára. 

Hópurinn skilaði af sér greinargerð í árslok 2004 og komu þar fram hugmyndir, 

tillögur og þarfagreining hópsins. Eftir þá greinargerð hætti hópurinn störfum.  

Í greinargerðinni er lítið fjallað um leiklist. Einungis er fjallað um brýna þörf á 

undirbúningsnámi fyrir leiklistarnám á háskólastigi og að leiklist sé aðeins 

kennd í örfáum grunnskólum landsins.  

 

FLÍSS (Félag um leiklist í skólastarfi) var stofnað 8. nóvember 2005. Félagið 

var stofnað af 30 kennurum í kjölfarið á aukinni leiklistarkennslu í grunnskólum 

landsins. FLÍSS hefur á stefnuskrá sinni að stuðla að eflingu leiklistar í öllu 

skólastarfi og að leiklist verði tekin upp sem ein af listgreinum grunnskólans.  

FLÍSS er opið öllum kennurum sem áhuga hafa á leiklist í skólastarfi og er 

vettvangur til að styrkja viðleitni þeirra og sýn í því starfi. Félagið hefur í 

samvinnu við fræðsludeild Þjóðleikhússins verið öflugt í að fá erlenda 

fræðimenn í leiklist í kennslu til landsins til að halda námskeið fyrir kennara. 

FLÍSS varð fagfélag innan Kennarasambandsins í árslok 2006. Á síðasta ári 

fjölgaði félagsmönnum mjög og í dag eru 77 grunn- og 

framhaldsskólakennarar skráðir í félagið (Félag um leiklist í skólastarfi , 2009). 

 

Námskrárdeild Menntamálaráðuneytisins boðaði á sinn fund nokkra fulltrúa 

list- og verkgreinakennara í árslok 2007. Efni fundarins var „Listmenntir í 

íslensku skólakerfi―. Hugmyndin var að ræða um ástæður þess að list- og 

verkgreinar eru kenndar, hvort munur væri á listgreinum og verkgreinum, hvort 

gera þyrfti breytingar á námskrá o.s.frv. Ekki er hægt að tala um afdráttarlausa 

niðurstöðu eða ákvarðanir á fundinum. Hins vegar má draga saman skilaboð 

fundarins á þessa leið: Bæta þarf stöðu listgreina í skólakerfinu, snúa vörn í 

sókn og veita uppvaxandi kynslóð þá menntun og þau tækifæri sem henni ber 

(Menntamálaráðuneytið, 2007b). 

 

Á síðustu árum hefur skilningur menntayfirvalda aukist á gildi leiklistar í námi. 

Þannig hefur menntasvið Reykjavíkur lagt sitt af mörkum til að gera 

kennsluaðferðina aðgengilega fyrir hinn almenna kennara með sérstökum 

móðurskólum í leiklist og listgreinum.   
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Hlutverk þeirra er að vera frumkvöðlar á sínu sviði, veita öðrum grunnskólum í 

Reykjavík ráðgjöf og standa fyrir fræðslu- og kynningarstarfi um þá 

sérþekkingu sem skólinn býr yfir (Reykjavíkurborg, 2009).  

 

Einnig hefur menntavísindasvið Háskóla Íslands skipulagt nýtt kjörsvið sem 

nefnist Tónlist, leiklist og dans sem hefur það meginmarkmið að stuðla að 

færni kennaranema í þessum listgreinum og auka hæfni þeirra til að vinna 

með tónlist, leiklist og dans í kennslu barna. Kjörsviðið samanstendur af 

þremur listgreinum sem hafa sameiginlega þræði og snertifleti. Tvö 10 eininga 

kjarnanámskeið eru sameiginleg öllum greinunum þar sem farið er í 

undirstöðuatriði sem snerta allar greinarnar. Nemendur geta bæði valið um að 

taka einvörðungu námskeið í einni af greinunum þremur eða sett saman sitt 

eigið nám eftir áhugasviði með námskeiðum í tveimur eða öllum greinunum 

(Háskóli Íslands, Kennsluskrá, 2009).  

 

Eins og hér hefur komið fram láta ýmis félög, samtök og menntastofnanir sig 

leiklist í námi varða. Það er því áhugavert að skoða að hvaða marki sá áhugi 

hefur skilað sér í leiklist í kennslu í skólastarfi. 

 

2.3 Hvað er vitað um stöðu leiklistar í grunnskólum á síðustu árum? 

Hér verður fjallað um þrjár nýlegar rannsóknir sem gerðar hafa verið á leiklist 

og leikrænni tjáningu á Íslandi. Fyrsta rannsóknin, sem er frá árinu 2003, fjallar 

um leiklist í grunnskóla. Önnur rannsóknin er frá árinu 2007 og segir frá þróun 

leikrænnar tjáningar/leiklistar í kennslu. Í þeirri þriðju, sem hófst árið 2007 og 

lýkur í júní 2009, er verið að rannsaka hvort eða hvaða áhrif leiklist hefði á 

nám barna.  

2.3.1 Leiklist í grunnskólum   

Könnun Maríu Pálsdóttur Leiklist í grunnskóla, frá árinu 2003, fjallar um 

ákveðna þætti leiklistar í grunnskólum. Um er að ræða óbirta B.Ed ritgerð frá 

Kennaraháskóla Íslands sem unnin var í samvinnu við fræðsludeild 

Þjóðleikhússins. Þessi könnun var eitt fyrsta verkefni fræðsludeildarinnar eftir 

stofnun hennar árið 2002.  
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Könnunin var gerð meðal aðstoðarskólastjóra og kennara í 30 grunnskólum í 

Reykjavík. Tilgangurinn var að kanna hvort og hvernig leiklistinni er sinnt í 

skólunum. Af 40 aðstoðarskólastjórum svöruðu 39 spurningalistum. Í 29 

skólum var gerð handauppréttingakönnun þar sem alls 655 kennarar svöruðu 

og rætt var ítarlega við 6 kennara sem nota leiklist í sinni kennslu. Helmingur 

þeirra 655 kennara sem þátt tóku sögðust setja upp leikþætti eða leikrit með 

nemendum sínum einu sinni eða oftar yfir veturinn. Aðeins nokkrir kennarar 

notuðu leiklist sem valgrein eða sérgrein, eða 3,5%. Í öllum skólunum voru 

settar upp leiksýningar og þá oftast í tengslum við jólaskemmtanir, árshátíðir 

eða á þemadögum. Þessar sýningar voru oftast í höndum áhugasamra 

bekkjarkennara en í nokkrum grunnskólum eru kennarar með 

leiklistarmenntun sem halda utan um þetta starf.  

 

Niðurstöður þessarar könnunar eru þær að nemendur í 15 grunnskólum í 

Reykjavík fá einhverja leiklistarkennslu eða æfingu í leiklist á meðan 

nemendur í öðrum 15 skólum fá enga leiklistarkennslu eða uppsetningu á 

leikritum. Margir viðmælendanna sögðust hafa áhuga á að nota 

leiklist/leikræna tjáningu í starfi sínu. Sumir báru við tímaskorti, nokkrir 

kunnáttuskorti, aðstöðuleysi og 11% aðspurðra nefndu áhugaleysi (María 

Pálsdóttir, 2003).  

 

2.3.2 Þróun leikrænnar tjáningar í íslenskum grunnskólum  

Markmið rannsóknar Kristínar Ólafsdóttur (2007), um þróun leikrænnar 

tjáningar í íslenskum grunnskólum, var að varpa ljósi á sögu leikrænnar 

tjáningar frá því að fyrst var farið að nota hana sem sérstaka aðferð í 

grunnskólum. Rannsóknin var unnin á árunum 2004 til 2007. Rannsókn 

Kristínar gekk m.a. út á það að kanna hvað greiðir götu leikrænnar tjáningar í 

íslenskum grunnskólum og hvað hindrar framgang hennar. Undirspurningar 

tengdust t.d. því hvaða merkingu fólk legði í hugtakið leikræn tjáning, hvaða 

hugmyndafræði og aðferðir hafi verið ríkjandi o.s.frv. 
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Leikræn tjáning var orðin áberandi í skólum í kringum 1970 þegar kennarar 

fóru að nota aðferðina sem hluta af reynslu þátttakendanna frekar en tæki til 

að setja upp sýningar. Í Aðalnámskrá grunnskóla 1976-1977 er hvatt til 

notkunar á leikrænni tjáningu; fyrst í móðurmáli og svo í samfélagsfræði. 

Kennsluhættir urðu fjölbreyttari og sköpunargáfan átti að fá að njóta sín. Með 

nýrri aðalnámskrá árið 1999 var leikræn tjáning endanlega sett inn á 

námskrána sem kennsluaðferð. Þróunin síðustu árin hefur verið sú að nota 

frekar leiklist í kennslu eða leiklist í skólastarfi þar sem leikræn tjáning þótti og 

þykir of þröng skilgreining á því sem við er átt. Helstu niðurstöður Kristínar eru 

þær að kennarar skilgreina leikræna tjáningu með mismunandi hætti og leggja 

ólíka merkingu í hugtakið. Skýr niðurstaða rannsóknarinnar er að ekki dugar 

eitt og sér að setja leikræna tjáningu í aðalnámskrána. Stuðningur í reynd 

verður að fylgja ef nýjar aðferðir í kennslu eiga að ná fótfestu (Kristín 

Ólafsdóttir, 2007). 

 

2.3.3 SNÍGL (Skapandi Nám Í Gegnum Leiklist) 

Markmiðið rannsóknar Ásu Helgu Ragnarsdóttur og Rannveigar Þorkelsdóttur 

sem kallast SNÍGL, er m.a. að skoða leiklist sem kennsluaðferð og kanna 

hvort kennsluaðferðin hafi áhrif á nám barna. Forsaga verkefnisins er sú að á 

árunum 2003 til 2006 var Háteigsskóli móðurskóli í leiklist í kennslu.  

Í framhaldi af því var ákveðið að hrinda af stað átaki til að efla leiklist í kennslu. 

Þessi rannsókn var hluti af því átaki. Eitt af markmiðum rannsóknarinnar er að 

fylgjast með kennurum innleiða leiklist í námi og skoða áhrif leiklistar á nám 

nemenda. Leitast var við að afla gagna með margvíslegum hætti t.d. með því 

að fylgjast með kennslu (þátttökuathugun), taka kennslu upp á myndband og 

taka viðtöl við nemendur og kennara. Svipuð rannsókn er í gangi í 60 skólum í 

Bretlandi sem kallast D4LC (Drama for Learning and Creativity). Niðurstöður 

þeirrar rannsókna verða bornar saman við niðurstöður rannsóknar SNÍGL. 

Eins hafa Grikkir, Norðmenn og Taílendingar hafið rannsókn á áhrifum 

leiklistar á nám barna (Simpson, 2006). 
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Fyrstu niðurstöður úr rannsókn SNÍGL styðja niðurstöður John Somers frá 

árinu 1996 (sjá í kafla 2.3.4 um erlendar rannsóknir) um að kennsluaðferðin 

festi námsefnið vel í minni nemenda. Rannsókn SNÍGL styður einnig  

rannsókn DuPont, frá 1992, um aukinn skilning nemenda með því að leika 

atburðarásina (DuPont, 1992). Nemendur í rannsókn SNÍGL tala um að þeir 

sjái hlutina betur þegar þeir eru búnir að upplifa að setja sig í spor annarra. 

Flestum nemendum finnst leiklistin skemmtileg. Þeir biðja um að fá að nota 

aðferðir leiklistarinnar og vilja kafa dýpra. Kennararnir sem tóku þátt í 

rannsókninni eru sammála um að leiklist kalli á fjölbreyttari kennsluaðferðir. 

Þeir benda á að heilmikið nám fari fram þegar aðferðir leiklistarinnar eru 

notaðar. Hún leiði oft til skemmtilegra umræðna, nemendur nái að hristast 

betur saman, bera virðingu hvert fyrir öðru og geta unnið með hverjum sem er. 

(Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Þorkelsdóttir, SNÍGL, 2008).  

 

2.3.4 Erlendar rannsóknir 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á gildi leiklistar í skólastarfi og allar sýna 

þær jákvæð tengsl við nám og námsárangur. Niðurstöður rannsóknar Johns 

Somers, frá árinu 1996, benda til þess að þegar leiklist er notuð sem 

kennsluaðferð festist námsefnið vel í minni nemenda. Færa megi rök fyrir því 

að kennsluaðferðin henti vel í námi nýbúa vegna þess að í leiklist er fjölbreytni 

í fyrirrúmi sem á vel við þegar einstaklingar koma úr ólíku umhverfi (Somers, 

1996). Aðrar rannsóknir sýna að þegar leiklist er notuð í lestrarkennslu þá 

eykst skilningur nemenda á efninu með því að leika það (e. acted out). Það er 

einnig athyglisvert að með notkun leiklistar í kennslu eykst geta nemenda á 

fleiri sviðum t.d. í skapandi skrifum (DuPont, 1992). Rannsókn Ann Podionzy, 

frá árinu 2000, sýnir fram á eflingu málþroska í gegnum leiklist (Podionzy, 

2000) og þeir nemendur sem eiga við námsörðugleika að stríða gengur betur 

að læra tungumál og félagsfærni í gegnum leiklist (Cruze, 1995). 

 

Í bók Rachel Dickinson og Jonothans Neelands: Improve your primary school 

through drama, sem var þriggja ára tilraunaverkefni í grunnskóla í Bretlandi, 

kemur fram að í gegnum leiklist í kennslu hafi samskipti nemenda batnað.   
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Hegðun þeirra varð betri og þau lærðu að bera virðingu hvert fyrir öðru og 

sýna hvert öðru umburðarlyndi. Þrátt fyrir ólíkan bakgrunn nemenda og 

námsþarfa hafi leiklist í kennslu veitt nemendum aðgang að félagslegu námi. 

Það að læra að vinna saman á jákvæðan og uppbyggilegan hátt í gegnum 

leiklist hafði jákvæð áhrif á vinnu nemenda í öllum fögum skólans (Dickinson, 

2006).  

 

Samkvæmt fyrstu niðurstöðum rannsókna D4LC (Drama for Learning and 

Creativity) sem gerðar voru í 60 skólum í Norfolk á Bretlandi, er beinn hagur 

nemenda af leiklist m.a. sá að hún eykur námsmöguleika út frá getu og hæfni, 

hjálpar nemendum að setja sig í spor annarra og getur stuðlað að jákvæðri 

samvinnu og góðum bekkjaranda. Hagur kennarans er sá að með því að nota 

leiklist sem kennsluaðferð stuðlar hann að fjölbreyttum kennsluháttum sem ýtir 

undir sjálfstæð vinnubrögð nemenda (Simpson, 2006).  

 

Hér að framan hefur verið greint frá helstu kenningum um gildi leiklistar í 

skólastarfi, frumkvöðlum í leiklist í námi og greint hefur verið frá niðurstöðum 

rannsókna á áhrifum leiklistar á nám nemenda. Í ofangreindri umfjöllun má sjá 

að leiklist getur og er nýtt á margvíslegan hátt til að efla vitsmunaþroska, 

samskiptahæfni og félagshæfni nemenda auk þess sem aðferðin virðist hjálpa 

nemendum að takast á við aðrar námsgreinar. Stuðningur við notkun leiklistar 

og skilningur á mikilvægi hennar hefur aukist hjá menntayfirvöldum hérlendis 

svo og meðal kennara sem vilja gjarnan reyna aðferðina í eigin kennslu. 

Íslenskar rannsóknir sýna að margir kennarar hafa áhuga á að nýta leiklist í 

kennslu og finna má ákvæði um hana í námskrám þó að slíkt dugi eitt og sér 

ekki til að styðja við framgang hennar í skólum. 

 

2.4. Markmið og rannsóknarspurningar  

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla eiga allir nemendur rétt á að kynnast 

aðferðum leiklistar/leiklistar í kennslu. Greinin er þverfagleg og er ætlað að 

samþætta uppeldis- og menntamarkmið eins og þau eru sett fram í 2. grein 

grunnskólalaga.  
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Þrátt fyrir þær þrjár íslensku rannsóknir sem kynntar voru í kaflanum hér að 

framan er ljóst að lítið er vitað um notkun, útbreiðslu og stöðu leiklistar í grunn- 

og framhaldsskólum landsins. Með það í huga var markmið þessarar 

rannsóknar að kanna gildi, stöðu og útbreiðslu leiklistar í grunn- og 

framhaldsskólum á Íslandi ásamt því að skoða það svigrúm sem leiklistin hefur 

í námskrám grunn- og framhaldsskólum. Til að komast að því hvort og hvernig 

leiklist er notuð í þessum skólum varð grunnrannsóknarspurningin eftirfarandi: 

Hver er staða leiklistar í grunn- og framhaldsskólum?  

Þessi spurning er sett fram í formi þriggja undirrannsóknarspurninga. Í fyrsta 

lagi er hugað að stöðu leiklistar í námskrá. Til að komast að því hversu mikið 

svigrúm er fyrir leiklist í námskrám grunn- og framhaldsskóla var fyrsta 

spurning sett fram:  

1) Hvaða svigrúm er fyrir leiklist innan námskrár grunn- og 

framhaldsskóla? 

 

Áhugi ráðamanna á leiklist hefur aukist eins og sjá má á nýju kjörsviði tónlist, 

leiklist, dans við menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

Þá hefur leiklistarmenntað fólk sótt æ meir í kennsluréttindanám við 

Listaháskóla Íslands sem gæti bent til þess að áhugi á kennslu í leiklist væri 

að aukast í grunn- og framhaldsskólum. Í ljósi þessa taldi ég mikilvægt að leita 

svara við eftirfarandi spurningu:  

2) Hversu útbreidd er leiklist í grunn- og framhaldsskólum?   

 

Óháð útbreiðslu er áhugavert að skoða hvernig leiklist er kennd í grunn- og 

framhaldsskólum. Er hún kennd sem sjálfstæð listgrein eða sem aðferð eða 

leið við kennslu? Til að fá svar við því var eftirfarandi spurningu beint til 

félagsmanna í FLÍSS, Félags um leiklist í skólastarfi:   

3) Á hvaða hátt er leiklist notuð í grunn- og framhaldsskólum að mati 

kennara í FLÍSS? 

 

Í næsta kafla er gerð grein fyrir þeim aðferðum sem notaðar voru við að afla 

gagna til að svara fyrrnefndum rannsóknarspurningum. 
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3 Aðferðafræði 

 
Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeirri aðferðafræði sem notuð var til að 

afla gagna við rannsóknina Staða leiklistar í grunn- og framhaldsskólum. Ég 

fjalla um það snið sem ég valdi rannsókninni, hvernig hún var framkvæmd, 

hverjir tóku þátt í henni og hvernig þau gögn sem aflað var voru greind. 

 

3.1 Rannsóknarsnið 

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna gildi, stöðu og útbreiðslu leiklistar í 

grunn- og framhaldsskólum á Íslandi ásamt því að skoða það svigrúm sem 

leiklistin hefur í námskrám grunn- og framhaldsskólum. Rannsóknin var sniðin 

að þessu markmiði og til að fá sem besta yfirsýn yfir stöðuna var ákveðið að 

leita svara með þrennum hætti. Gögnum í þessari rannsókn var aflað með 

greiningu á námskrám, með tölvupóstkönnun og spurningalistum (sjá mynd 1).  

 

Rannsóknarspurningar 
 

Rannsóknaraðferðir 

  
námskrárgreining 

 

 
tölvupóst 
könnun 

spurninga 
listar til 
FLÍSS 
  

 
Hvað svigrúm er fyrir 
leiklist í námskrám? 

 
X 
 

 
 

 
 

 
Hversu útbreidd er 
leiklist í grunn- og 
framhaldsskólum? 

 
 

 
X 

 
  

 
Hvernig nota kennarar 
leiklist? 

 
 

 
 

 
X  

 
Mynd 1 Gagnasöfnun 

 

3.1.1 Greining námskráa, tölvupóstkönnun og spurningarlisti til FLÍSS 

Í rannsókninni er megindlegum rannsóknaraðferðum beitt (e. quantitative 

research methods). Lögð er áhersla á að hægt sé að alhæfa um heildina út frá 

úrtaki og því er nauðsynlegt að úrtakið endurspegli þýðið.  
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Leitast er við að skilgreina ákveðin fyrirbæri, mæla þau tölulega og útskýra. 

Megindlegar aðferðir byggja á aðleiðsluaðferð (e. deduction) þar sem tilgátur 

og kenningar eru settar fram í upphafi og prófaðar (Neuman, 2003). Megindleg 

aðferðafræði er t.d. fólgin í því að leita að og kalla fram magn, tölur, tíðni, 

útbreiðslu og samhengi.  

 

Námskrár grunn- og framhaldsskóla listgreinar voru greindar og bornar saman 

til að finna hvar og hvernig leiklist á heima í námi og kennslu. 

Tölvupóstkönnun með spurningum um stöðu leiklistar var send til allra 

skólastjóra grunn- og framhaldsskóla á landinu og önnur minni könnun var 

send út til félagsmanna FLÍSS um hvort og þá hvernig þeir nota leiklist í 

skólastarfi. 

 

3.2 Gagnasöfnun, framkvæmd og úrvinnsla 

3.2.1 Námskrár  

Með greiningu námskráa var staða leiklistar í námskrám grunn- og 

framhaldsskóla, listgreinar bornar saman. Bornar voru saman Aðalnámskrá 

grunnskóla listgreinar frá árinu 1999, við Aðalnámskrá grunnskóla listgreinar 

tillögur frá janúar 2006, og Aðalnámskrá framhaldsskóla listgreinar, frá árinu 

1999, við Aðalnámskrá framhaldsskóla listgreinar, tillögur frá mars 2006. 

Aðalnámskrá framhaldsskólanna almennur hluti er frá árinu 2004 og  

ný lög um framhaldsskóla (nr. 92/2008) öðluðust gildi 1. ágúst 2008. Ný 

Aðalnámskrá grunnskóla tók gildi 1. ágúst 2007 en Aðalnámskrá grunnskóla 

byggir á lögum um grunnskóla (nr. 91/2008). Þá tók ný menntastefna gildi 

2009 og eru Aðalnámskrár grunn- og framhaldsskóla nú í endurskoðun. 

Námskrárnar, lögin og menntastefna voru skoðuð og greind. 

3.2.2 Tölvupóstkönnun 

Tölvupóstkönnun um stöðu leiklistar í grunn- og framhaldsskólum var send til 

205 skólastjóra í grunn- og framhaldsskóla 1. desember 2008. Ítrekun var 

send út viku síðar á 159 netföng og kom þá í ljós að 26 netföng reyndust óvirk 

og voru þau fjarlægð. Heildarfjöldi þeirra skólastjóra sem fengu 

tölvupóstkönnunina var því 179. Svör bárust frá 108 skólastjórum eða 60,34%. 



31 
 

Af þeim voru 90 skólastjórar grunnskóla og 18 skólastjórar framhaldsskóla. 

Spurningalistinn sem sendur var út (sjá viðauka 1) var hannaður með hliðsjón 

af rannsóknarspurningu 2) Hversu útbreidd er leiklist í grunn- og 

framhaldsskólum? Notað var spurningaforritið Outcome og voru 

spurningarnar bæði fylkisspurningar (e. matrix) og eins svars spurningar        

(e. radio). Munurinn á þeim er sá að með fylkisspurningum er hægt að 

skilgreina margar spurningar með sömu svarmöguleikum en með eins svars 

spurningum er einungis hægt að velja einn svarmöguleika (Outcome 

hugbúnaður, 2009). 

 

Eftir að könnunin hafði verið send út komu fram gallar í henni. Gallarnir, sem 

voru í þremur spurningum, voru þess eðlis að ekki var hægt að breyta þeim. 

Gallarnir voru m.a. þeir að ekki var hægt að merkja við nema einn möguleika í 

fylkisspurningu. Þegar ítrekunin var send út var tilkynnt um þessa galla og 

svarendur beðnir að sleppa viðkomandi spurningum.  

Gölluðu spurningarnar þrjár voru teknar út úr könnuninni og eru ekki hluti af 

þessum niðurstöðum.  

 

3.2.3 Spurningalisti til FLÍSS 

Tvær spurningar voru sendir til allra félagsmanna FLÍSS haustið 2007, samtals 

30 manns, og var svarhlutfallið um 70%. Þar af voru tíu félagsmenn sem voru 

hættir kennslu eða bjuggu erlendis og tíu sem svöruðu ekki. Félagar í FLÍSS 

fengu spurninguna: Er leiklist kennd í skólanum sem þú kennir við eða notuð 

sem kennsluaðferð? Kennarar voru beðnir um að merkja við á hvaða stigi þeir 

kenndu eða hvort um valgrein væri að ræða. Hvort leiklist væri kennd vikulega 

og hvort hún væri notuð sem kennsluaðferð, t.d. í íslensku, sögu og 

bókmenntum?, og/eða sem kennsluaðferð í skapandi skrifum? Einnig var spurt 

um hvort leiklist væri notuð t.d. á þemaviku, listaviku, um jólin eða annað. Þá 

var spurt um bakgrunn þess sem kennir leiklist/leiklist í kennslu.  
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3.3 Gagnagreining 

3.3.1 Námskrár 

Við greiningu námskráa var hver skrá lesin og greind með leitarorðum, eins og 

leiklist, leikræn tjáning, leiklist sem valgrein eða listnámsbraut.  

Síðan voru þessar greiningar bornar saman hver við aðra og búinn var til listi 

með niðurstöðum fyrir hverja námskrá fyrir sig. Eftirfarandi námskrár voru   

bornar saman og greindar: Aðalnámskrá grunnskóla listgreinar frá árinu 1999, 

við Aðalnámskrá grunnskóla listgreinar tillögur frá janúar 2006, og 

Aðalnámskrá framhaldsskóla listgreinar, frá árinu 1999, við Aðalnámskrá 

framhaldsskóla listgreinar, tillögur frá mars 2006. Þessar niðurstöður voru 

síðan bornar saman við nýja menntastefnu sem tók gildi árið 2009. Það skal 

þó haft í huga að Listasvið samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla listgreinar 

tekur til fimm listgreina: Myndlist, textílmennt, tónmennt, dans og leikræna 

tjáningu. Í grunnskóla eru myndlist, textílmennt og tónmennt skyldugreinar en 

dans og leikræn tjáning á að samþætta við aðrar námsgreinar. Skoðuð var 

viðmiðunarstundaskrá fyrir listasviðin en viðmiðunarstundaskrá er sú skrá sem 

skólarnir hafa til viðmiðunar fyrir þann tímafjölda sem ætlaður er hverri grein.  

 

3.3.2 Tölvupóstkönnun 

Eftir að tvær ítrekanir höfðu verið sendar út til skólastjóra grunn- og 

framhaldsskóla var lokað á könnunina. Eftir það voru gögnin greind. 

Rannsóknarspurningin var: 2) Hversu útbreidd er leiklist í grunn- og 

framhaldsskólum? Svörunum var skipt upp í þrjá meginflokka. Í fyrsta flokk 

féllu bakgrunnsupplýsingar um skólastjórnendur, sem og kyn og fjölda 

nemenda. Annar hluti sneri að leiklistinni; fjölda skóla sem nota leiklist sem 

listgrein eða sem kennsluaðferð. Í síðasta hlutanum voru svör sem tengdust 

kennsluaukningu; hvort tímamagn í leiklist í grunn- og framhaldsskólum hefði 

minnkað eða aukist eftir að þeir hófu störf við skólann. 

 

Niðurstöður fyrir hverja spurningu eru birtar í töflum og gröfum. Í töflunni eru 

birtir allir svarmöguleikar ásamt fjölda þeirra sem velja hvern svarmöguleika, 

prósentutölur og vikmörk hlutfalla.  
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Töflurnar sem birta samkeyrslu (greiningu) spurninga sýna heildarfjölda 

svarenda sem svara tiltekinni spurningu. Sniðmengi svara eru þeir 

þátttakendur sem svara báðum spurningum, þ.e. þeirri sem verið er að greina 

og þeirri sem verið er að greina eftir. Niðurstöður útreikninganna eru birtar sem 

fjöldatölur.  

 

3.3.3 Spurningalisti til FLÍSS 

Spurningalistinn sem sendur var til félagsmanna í FLÍSS var sendur sem 

viðhengi með tölvupósti. Hvert svar var talið og fjöldinn sem svaraði settur í 

viðeigandi dálk (sjá viðauka 2 og 3). 

 

3.4 Áreiðanleiki og réttmæti  

Hlutleysi er mikilvægt í megindlegum rannsóknum og mikið lagt upp úr 

réttmæti og áreiðanleika (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Réttmæti mælinga 

næst með þeim svörum sem svöruðu þeim spurningum sem spurt var um 

(innra réttmæti) og hvort hægt sé að alhæfa um niðurstöður rannsóknarinnar 

yfir á aðra rannsókn (ytra réttmæti). Áreiðanleiki fæst með því að leggja sömu 

könnun fyrir sömu aðila aftur og vonast eftir sömu svörum; að endurteknar 

mælingar leiði til svipaðra niðurstaðna (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Lincoln 

og Guba hafa lagt til fjóra mælikvarða til að meta gæði rannsókna. Þessi 

skilmerki eru trúverðugleiki (e. trustworthiness), traustleiki (e. dependability), 

yfirfærslugildi (e. transferability) og möguleiki á staðfestingu (e. confirmability) 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).  

 

Í þessari rannsókn er þess gætt að fylgja þeim mælikvarða sem Lincoln og 

Guba hafa lagt til auk þess sem fjölbreyttar leiðir við gagnaöflun ættu að gefa 

fleiri sjónarhorn á viðfangsefnið.  
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3.4.1 Staða rannsakandans 

Frumniðurstöður mínar úr rannsókn SNÍGL, sem rannsakar áhrif leiklistar á 

nám barna, benda til þess að þeir nemendur sem t.d. eiga erfitt með að lesa 

læri oft sögur í gegnum kyrrmyndir. Leiklistin hjálpaði þeim að skilja sögurnar. 

Eins höfðu þeir kennarar sem tóku þátt orð á því hvað þetta væri gefandi og 

skemmtileg kennsluaðferð. Í gegnum SNÍGL og störf mín sem leiklistarkennari 

hef ég öðlast innsýn í leiklist í skólastarfi. Áhugi minn og þekking á 

viðfangsefninu hjálpar til við rannsóknina en um leið er ég að skoða minn eigin 

starfsvettvang sem getur skapað aðferðafræðilegan vanda. Það var því afar 

mikilvægt að halda eigin skoðunum í skefjum og láta gögnin segja sína sögu. 

Með þetta veganesti gekk ég með opnum huga inn í rannsóknarvinnuna. Með 

því að leggja mig fram um að nota og fylgja viðurkenndum 

rannsóknaraðferðum taldi ég vinnuferlinu best þjónað og að það væri rétta 

leiðin til að afmarka stöðu mína sem rannsakanda. 
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4 Niðurstöður 

 
 
Í þessum kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar settar fram og leitast við að 

svara þeim spurningum sem settar voru fram í upphafi rannsóknarinnar.  

Þær eru:  

1) Hvaða svigrúm er fyrir leiklist innan námskráa grunn- og 

framhaldsskóla? 

2) Hversu útbreidd er leiklist í grunn- og framhaldsskólum? 

3) Á hvaða hátt er leiklist notuð í grunn- og framhaldsskólum? 

 

4.1 Er svigrúm fyrir leiklist í námskrám grunn- og framhaldsskóla? 

Í rannsókninni var leitað svara við því hvort leiklist sé ætlaður staður í 

námskrám grunn- og framhaldsskóla. Gerður var samanburður á stöðu 

leiklistar í Aðalnámskrám grunn- og framhaldsskóla listgreinar, frá árunum 

1999, 2006, 2008 og nýju menntastefnunni sem tók gildi 2009. 

 

4.1.1 Grunn- og framhaldsskóli 

Nýjar námskrár fyrir grunn- og framhaldsskóla litu dagsins ljós árið 1999. Þá 

voru greinar eins og leiklist og dans skilgreindar í fyrsta sinn í námskrá og 

þeim fundin markmið. Í Aðalnámskrá 1999 er hvatt til aukins vals í 9. og 10. 

bekk grunnskóla. Samvinna við framhaldsskóla um valgreinar er 

eftirsóknarverð og til þess fallin að auðvelda nemendum að færast á milli 

skólastiga. Þó að leiklist hafi ekki verið ætlaður tími í námskrám grunnskóla 

fyrr en 1999 hefur hún verið stunduð þar fyrir þann tíma. Nemendur hafa sett 

upp leikrit og söngleiki og stofnaðir hafa verið leikhópar í mörgum 

framhaldsskólum (Borgarholtsskóli og Menntaskólinn við Hamrahlíð, 2009). 

Með námskránum frá 1999 er nám í þessum listgreinum fyrst formlega 

skilgreint og markmiðssett. 
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Í Aðalnámskrá grunnskóla listgreinar er sagt frá tilgangi og mikilvægi leiklistar í 

skólastarfi. Þar er bent á jákvæð áhrif leiklistar á sjálfstæði og félagsþroska 

nemandans:  

 

Sérstaða leikrænnar tjáningar er: hlutverkaleikurinn og 

persónusköpunin. Nemendur læra að setja sig í spor annarra og 

takast á við ímyndaðar aðstæður. Skilningur og nám á sér stað vegna 

þeirrar kröfu sem þessar aðstæður gera til þátttakenda. Með 

leikrænni tjáningu öðlast nemandinn aukinn sjálfsskilning og bætt 

sjálfsmat. Hinar sértæku aðferðir greinarinnar auðvelda honum að 

yfirvinna tilfinningalegar og líkamlegar hömlur og þróa sjálfstraust í 

daglegum samskiptum. Í leiklist og leikrænni tjáningu taka nemendur 

þátt í skipulagðri og markvissri samvinnu sem eflir félagsþroska.  

(Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 85)  

 

Leikrænni tjáningu er hins vegar ekki ætlaður ákveðinn tími í viðmiðunarskrá 

grunnskólans (Aðalnámskrá grunnskóla almennur hluti, 1999b bls. 14).  

Leikræn tjáning er í námskránni skilgreind sem þverfagleg og er ætlað að 

samþætta uppeldis- og menntamarkmið eins og þau eru sett fram í 2. grein 

grunnskólalaga. Þar segir að hægt sé að nota hana við almenna kennslu þar 

sem almennir kennarar sjá um kennsluna; sem sjálfstæða námsgrein leiklist 

þar sem sérmenntaðir kennarar sjá um kennsluna eða sem listasmiðju af 

ýmsu tagi þar sem sérmenntaðir kennarar (leikarar) kenna undirstöðuatriði en 

starfa að öðru leyti með öðrum listgreinakennurum og bekkjarkennurum.  

 

Ekki er gert ráð fyrir leiklistarkjörsviði í námskránni frá 1999 fyrir grunnskóla en 

hins vegar er skilgreindur valáfangi í leiklist. Valáfangar í listgreinum eru 

ætlaðir þeim nemendum sem velja listnám í efstu bekkjum grunnskóla og hafa 

hug á að halda því áfram í framhaldsskólum. Valáföngum er ætlað að koma til 

móts við þörfina fyrir meiri samfellu í námi milli grunn- og framhaldsskóla og 

betra samræmis milli inntaks náms í efstu bekkjum grunnskóla og fyrstu 

áföngum framhaldsskóla.  
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Valáföngum í listgreinum er ætlað að: Gefa nemendum kost á að undirbúa sig 

undir nám á listnámsbraut í framhaldsskóla í samræmi við yfirlýst markmið um 

samfellu náms (Menntamálaráðuneytið, 2006b bls. 58). 

 

Í greinargerð sem fylgdi með tillögum að endurskoðaðri Aðalnámskrá 

grunnskóla listgreinum, í janúar 2006, kemur fram að ekki þykir ástæða að 

gera miklar breytingar á listgreinum í grunnskóla en skrifaðir eru 

markmiðslýsingar fyrir nýja valáfanga í listum sem tengjast eiga undirbúningi 

fyrir listnámsbraut í framhaldsskólum. Leiklist er ekki þar á meðal 

(Menntamálaráðuneytið, 2006d).  

 

Í nýrri Aðalnámskrá grunnskóla, sem tók gildi 1. ágúst 2008, er engin breyting 

á stöðu leiklistar í námi.  

 
Í Aðalnámskrá fyrir framhaldsskóla listgreinar (1999) er í fyrsta sinn skilgreind 

listnámsbraut fyrir almenna framhaldsskóla en auk þess eru þar skilgreindir 

þrír valáfangar í listum fyrir aðrar brautir en listnámsbrautir, þar af einn í 

leiklist. Samkvæmt námskrá getur nemandi stundað nám á listnámsbraut sem 

er skilgreind þriggja ára braut og er ætluð til undirbúnings frekara listnámi í 

sérskólum eða á háskólastigi. Meginkjörsviðin eru þrjú; dans, sjónlist og 

tónlist. Lokamarkmið þessara kjörsviða eru skilgreind í námskrá.  

Með sjónlist er átt við kjörsviðin: Almenna hönnun, margmiðlunarhönnun, 

handverkshönnun og myndlist.  

 

Nemendur sem hyggja á listnám í framhaldsskólum geta skipulagt námið í 

kringum eftirfarandi sex kjörsvið: Dans, almenna hönnun, handverkshönnun, 

margmiðlunarhönnun, myndlist og tónlist. Námstíminn er þrjú ár og er ætlaður 

sem undirbúningur fyrir frekara listnám í sérskólum eða á háskólastigi. 

Nemendur geta, ef þeir vilja, bætt við sig einingum í bóklegum greinum til 

stúdentspróf og þannig aflað sér réttinda til að sækja um í hvaða háskóla sem 

er en ekki bara sérstaka listaháskóla. 
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Listgreinar í kjarna listnámsbrautar eru listir og menning (skammstafað LIM). 

og þurfa allir nemendur á listnámsbraut að ljúka þessum 8 einingum.  

Á sjónlistarkjörsviðum brautarinnar (skammstafað SJL) eru einnig 8 einingar.  

 

Ekki er gert ráð fyrir leiklistarkjörsviði í námskránni frá 1999 en skilgreindur er 

valáfangi í leiklist. Áfangar dans- og tónlistarkjörsviða eru ekki skilgreindir í 

þessu riti heldur er vísað í sérstakar námskrár í greinunum. Nemandi getur 

stundað nám á einhverri bóknámsbraut en nýtt sér 12 einingar af kjörsviði sínu 

til listnáms. Á þann hátt getur nemandi á bóknámsbraut fengið viðurkenndar 

24 einingar listnáms með því að nýta einnig valeiningar sínar í listnám.  

 

Í nýjum tillögum í mars 2006 er listnám skilgreint með eftirfarandi hætti: 

 

Nemendur sem hafa huga á listnám í framhaldsskólum geta skipulagt 

námið í kringum sex kjörsvið: Dans, almenna hönnun, 

handverkshönnun, margmiðlunarhönnun, myndlist og tónlist. 

Námstíminn er þrjú ár og er það ætlað til undirbúnings á frekara 

listnámi í sérskólum eða á háskólastigi. Nemendur geta, ef þeir vilja, 

bætt við sig einingum í bóklegum greinum og aflað sér þannig réttinda 

til að sækja um í hvaða háskóla sem er þ.e.a.s. ekki sérstaka 

listaháskóla. (Menntamálaráðuneytið, 2006a).   

 

Ekki er gert ráð fyrir leiklistarkjörsviði í námskránni frá 2006 en skilgreindur er 

valáfangi í leiklist. Áfangar dans- og tónlistarkjörsviða eru ekki skilgreindir í 

þessu riti heldur er vísað í sérstakar námskrár í þessum greinum. Nemandi 

getur stundað nám á einhverri bóknámsbraut en nýtt sér 12 einingar af 

kjörsviði sínu til listnáms. Á þann hátt getur nemandi á bóknámsbraut fengið 

viðurkenndar 24 einingar listnáms með því að nýta einnig valeiningar sínar í 

listnám. Listgreinar í kjarna listnámsbrautar, listir og menning (skammstafað 

LIM), eru 9 einingar og er sameiginlegt nám allra nemenda á listnámsbraut. 

Sameiginlegt nám nemenda á sjónlistarkjörsviðum (skammstafað SJL) eru 6 

einingar. Öllum nemendum gefst kostur á fjölbreyttu listnámi í vali en í þessari 

námskrá eru skilgreind dæmi um valáfanga í listum; sjónlistum, tónlist og 

leiklist.  
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Eini munurinn á Aðalnámskrá framhaldsskóla frá árinu 1999 og nýju drögunum 

2006 er að listir og menning (skammstafað LIM) eru 9 einingar samkvæmt 

nýju drögunum en voru 8 og SJL er samkvæmt drögunum 6 einingar en voru 8 

(Menntamálaráðuneytið, 2006a). 

 

Fjölbrautarskólinn í Garðabæ hefur ákveðið frá og með haustinu 2009 að 

bjóða upp á leiklistarkjörsvið þar sem nemendum gefst kostur á að útskrifast 

með stúdentspróf í leiklist af listnámsbraut. Leiklistin verður kjörsvið á 

listnámsbraut en námið er þróunarstarf sem verður lagað að nýrri námskrá. 

Leiklistarkjörsvið er því vonandi orðið að veruleika samkvæmt nýju drögunum 

en nemendur hafa hingað til verið að útskrifast úr Menntaskólanum við 

Hamrahlíð, með leiklist sem kjörsvið með því að fullnýta sér 24 einingar sem 

þeir mega nota undir listnám til að útskrifast sem stúdentar. Þetta hefur 

eingöngu verið hægt í MH enda var hann eini skólinn sem bauð upp á nógu 

margar valgreinar í leiklist (Menntaskólinn við Hamrahlíð, 2009). Aðrir skólar, 

t.d. Borgarholtsskóli og Fjölbrautarskólinn í Breiðholti, bjóða áhugasömum 

nemendum upp á leiklist en ekki í þeim mæli sem til þarf til að hægt sé að 

kalla það kjörsvið (Borgarholtsskóli og Fjölbraut í Breiðholti, 2009).   

 

Með nýrri menntastefnu (2009) hefur skapast tækifæri fyrir Listmenntaskóla. 

Þar segir: 

 

Í nýja framhaldsskólafrumvarpinu (29. gr.) er fjallað um Kjarnaskóla. 

Ráðherra getur gert framhaldsskóla að kjarnaskóla á tilteknu sviði um 

lengri eða skemmri tíma. Kjarnaskóli hefði forgöngu um að þróa 

námsefni, námsskipan og kennsluaðferðir og að aðstoða aðra skóla og 

fyrirtæki við umbætur í kennslu og þjálfun á viðkomandi sviði 

(Menntamálaráðuneytið, 2009). 

 

Ráðherra getur í ljósi þessa gert samning við hvaða framhaldsskóla sem er og 

gert hann að Kjarnaskóla. Þarna er því kjörið tækifæri fyrir þá skóla sem vilja 

taka upp leiklistarkjörsvið innan síns skóla.Kjarnaskólum er ætlað það hlutverk 

sem Móðurskólar gegna í grunnskólum í dag en hlutverk þeirra er að vera 
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frumkvöðlar á sínu sviði, veita öðrum grunnskólum í Reykjavík ráðgjöf og 

standa fyrir fræðslu- og kynningarstarfi um þá sérþekkingu sem skólinn býr yfir 

(Reykjavíkurborg, 2009). Eins og sjá má er töluvert svigrúm fyrir leiklist í 

námskrám grunn- og framhaldsskóla og svarið við spurningunni um hvort slík 

svigrúm sé fyrir hendi er því jákvætt.  

 

Við gerð nýrrar menntastefnu um grunn- og framhaldsskóla hafa hagsmunir 

barna og ungmenna verið hafðir að leiðarljósi. Leitast er við að auka 

möguleika þeirra til menntunar og þroska og tryggja velferð þeirra og öryggi 

eins og framast er kostur. Ennfremur er stefnt að því að efla skólana svo að 

þeir geti komið til móts við þarfir og áhuga sérhvers nemanda og þeim gert 

kleift að nota hæfileika sinna til fulls (Menntamálaráðuneytið, 2009).  

 

4. 2. Staða leiklistar í grunn- og framhaldsskólum 

Eins og fram kom í kafla 4.1 gefa námskrár grunn- og framhaldsskóla ákveðið 

svigrúm fyrir leiklist. Til að kanna hvort og hvernig skólarnir nýta sér það 

svigrúm var tölvupóstkönnun send til allra skólastjóra grunn- og 

framhaldsskóla á landinu. Hér á eftir verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum 

þeirrar könnunar.  

4.2.1 Kynjahlutfall og kennslureynsla 

Meirihluti stjórnenda í grunn- og framhaldsskólum eru konur, eða 67 konur 

(62,62%) á móti 40 körlum. 62 stjórnendur (58,49%) af 108 hafa yfir 20 ára 

kennslureynslu og 36 stjórnendur (34,29%) hafa gegnt stöðu stjórnenda í færri 

en 5 ár. (mynd 2). 

 

Mynd 2 Hver er kennslureynsla stjórnendanna? 
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60 stjórnendur (56%) höfðu kynntust leiklist/leikrænni tjáningu í kennaranámi 

sínu og/eða í framhaldsnámi (mynd 3). Þar af höfðu 25 þeirra (41%) kynnst 

leiklistinni sem hluta af ákveðnu fagi og 13 þeirra (21,31%) í gegnum valfag.  

 

 

Mynd 3 Kynntist þú leiklist/leikrænni tjáningu í þínu kennara-/framhaldsnámi? 
Ef já, þá hvernig? 

4.2.2 Tegund skóla 

Skólastjórnendur 108 skóla tóku þátt í könnuninni. Þar af voru 90 

stjórnendanna starfandi í grunnskólum og 18 í framhaldsskólum. Af þeim 90 

grunnskólum sem tóku þátt eru 89 skólanna bæði með yngsta- og miðstig.     

79 skólar bjóða að auki upp á unglingastig eða hafa eingöngu unglingastig. 

Átta skólar bjóða upp á 5 ára bekk. Varðandi nemendafjölda þá höfðu 45,71% 

skólanna nemendafjölda á bilinu 101 til 399 nemendur. 8 skólar eru með 

nemendafjölda á bilinu 700-999 og 4 skólar eru með yfir 1.000 nemendur.  

 

4.3 Staða leiklistar 

Í 67 skólum (62,62%) af 108 er leiklist sérstakur viðburður fremur en hluti af 

almennri stundatöflu skóla. Þegar rætt er um sérstakan viðburð er átt við 

uppsetningu á leikritum, þemadagar, jólaleikrit, listaviku eða heimsókn frá 

leikhópum. 43 skólar (40,19%) segja að leiklist sé kennd sem valgrein. Leiklist 

er hluti af námskrá 34 skóla (31,78%) og leiklist er notuð sem sérstök 

kennsluaðferð í 35 skólum (32,71%) (mynd 4). 
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Mynd 4 Hvernig er leiklist kennd? 

 

Í 55 skólum (60,44%) segja svarendur að kennarar skólans noti leiklist sem 

kennsluaðferð á miðstigi, (sjá mynd 5) 51 kennari (56,04%) notar leiklist sem 

kennsluaðferð á yngsta stigi og 33 kennarar (36,26%) nota leiklist sem 

kennsluaðferð á unglingastigi. Skólastjórar 36 skóla (39,56%) telja að 

kennarar í sínum skóla noti aðferðir leiklistarinnar í sérstökum valgreinum.  

Það sem vekur athygli er að skólastjórnendur 23 skóla (25,27%) segja 

kennara skólans nota leiklist í annað og að kennarar í 4 skólum (4,40%) noti 

leiklist á almennri námsbraut. 

 

Mynd 5 Í mínum skóla er kennari sem nýtir aðferðir leiklistarinnar í kennslu 

 

Samkvæmt skólastjórnendum er sérstakur kennari sem kennir leiklist sem 

listgrein og þá sem valgrein í 29 skólum (33,11%). Fjórtán skólar (15-20%) 

hafa sérstakan kennara sem kennir leiklist sem listgrein á yngsta, mið- og 

unglingastigi. Leiklist er hluti af stundatöflu einstakra bekkja í 25 skólum af 108 

eða  24,04% (mynd 6). 
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Mynd 6 Leiklist er hluti af stundatöflu einstakra bekkja 

 

4.4 Skólinn 

4.4.1 Grunnskóli 

Aukning hefur orðið á að leiklist sé notuð sem kennsluaðferð í 42 grunnskólum 

af 82 og í 36 skólum af 70 hefur orðið aukning á notkun leiklistar sem valgrein 

(sjá mynd 7). Í tveimur skólum hefur orðið fækkun á uppsetningu á leikritum og 

á framboði leiklistar sem valgrein.  

 

Mynd 7 Kennsluaukning eða fækkun á kennslutíma 

 

Þegar spurt er um hugsanlega skýringu á að notkun leiklistar hefur aukist er 

svarið, meiri áhugi kennara og stjórnenda. Skólastjórnendur 83 skóla telja að 

áhugi kennarans og stjórnenda skipti máli. Sjö skólar telja að dregið hafi úr 

notkun leiklistar og skýringin sé minni áhugi kennara sem og að minna 

fjármagni sé veitt í greinina.  

4.4.2 Framhaldsskóli 

Skólastjórar 9 framhaldsskóla (39%) telja að aukning hafi orðið á notkun 

leiklistar sem kennsluaðferð í sínum skóla.  
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Þó telja 2 stjórnendur (9%) að fækkun hafi átt sér stað og skólastjórar 12 skóla 

(52%) telja að engin breyting hafi orðið (sjá mynd 8). Þá telja skólastjórar 10 

skóla (48%) að aukning hafi átt sér stað í leiklistarkennslu sem valgrein og 10 

skólar (48%) telja að engin breyting hafi orðið á kennslumagni. 

 

 

Mynd 8 Kennsluaukning eða fækkun á kennslutíma 

 

Ellefu skólastjórnendur (61%) telja að ef notkun leiklistar hafi aukist þá sé 

skýringin meiri áhugi skólastjórnenda (mynd 9). Átta skólastjórar (44,44%)  

telja hins vegar að skýringin sé meiri áhugi kennara á greininni þ.e.a.s. 

leiklistinni.  

 

 

Mynd 9 Ef notkun leiklistar hefur aukist, hver er skýringin að þínu mati? 

Eins og sjá má af ofangreindum niðurstöðum hefur rúmlega helmingur 

stjórnenda kynnst leiklist í kennslu í kennaranámi sínu. Það er athyglisvert 

miðað við það að 50% stjórnendanna hafa verið skólastjórar í 6 til 20 ár.  

41% skólastjórnenda hafði kynnst leiklistinni sem hluta af ákveðnu fagi og 21% 

hafði valið leiklist sem valgrein.  
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62% skólanna nota leiklist þegar setja á upp leiksýningar t.d. í tengslum við 

jólahátíðina, þemadaga og á sérstökum listavikum. Helmingur 

skólastjórnendanna telur að í sínum skóla noti kennarar leiklist sem 

kennsluaðferð, á yngsta– og miðstigi. Í 29 skólum (33,11%) er sérstakur 

kennari sem kennir leiklist sem listgrein og þá sem valgrein og 14 skólar (15-

20%) hafa sérstakan kennara sem kennir leiklist sem listgrein á yngsta, mið- 

og unglingastigi.  Þá er leiklist hluti af stundatöflu einstakra bekkja í 25 skólum 

af 108 eða (24,04%). Í grunnskólunum hefur það aukist að leiklist sé notuð 

sem kennsluaðferð í 42 skólum af 82. Skólastjórar telja þessa aukningu 

tengda meiri áhuga kennara og skólastjórnenda á leiklist í námi. Skólastjórar 9 

framhaldsskóla telja að aukning hafi orðið á notkun leiklistar sem 

kennsluaðferðar í sínum skólum. Þá telja skólastjórar 10 framhaldsskóla (48%) 

að aukning hafi átt sér stað í leiklistarkennslu sem valgrein. 

 

Ellefu skólastjórnendur (61%) telja að ef notkun leiklistar hafi aukist þá sé 

skýringin meiri áhugi stjórnenda. Átta skólastjórar telja hins vegar að skýringin 

sé meiri áhugi kennara á leiklistinni og aðferðum hennar.   

 

4.5 Félag um leiklist í skólastarfi (FLÍSS) 

FLÍSS (Félag um leiklist í skólastarfi) hefur á stefnuskrá sinni að stuðla að 

eflingu leiklistar í öllu skólastarfi og að leiklist verði tekin upp sem ein af 

listgreinum grunnskólans. Félagið var stofnað af áhugasömum kennurum fyrir 

nokkrum árum í kjölfarið á aukinni leiklistarkennslu í grunnskólum landsins.  

4.5.1 FLÍSS 

Félagar í FLÍSS voru 30 talsins haustið 2007. Þeir voru beðnir um að svara 

spurningunni: Er leiklist kennd í skólanum sem þú kennir við eða notuð sem 

kennsluaðferð? Kennarar voru beðnir um að merkja við á hvaða stigi þeir 

kenndu eða hvort um valgrein væri að ræða. Þeir voru beðnir um að merkja við 

hvort leiklist væri kennd vikulega og hvort hún væri notuð sem kennsluaðferð, 

t.d. í íslensku. Einnig hvort leiklist væri notuð sem kennsluaðferð í sögu og 

bókmenntum og/eða sem kennsluaðferð í skapandi skrifum. Að auki voru þeir 

spurðir um bakgrunn þess sem kennir leiklist/leiklist í kennslu. 
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Niðurstöðurnar voru þær að leiklist er kennd vikulega hjá a.m.k. fimm 

kennurum af níu en notuð sem kennsluaðferð hjá þremur þeirra. Leiklist er 

kennd sem valgrein á unglingastigi í skólum flestra kennaranna. Á miðstigi 

nota fimm kennarar leiklist í kringum sérstaka viðburði eins og t.d. jól og 

þemadaga.  

Í tengslum við spurningalistann sem sendur var út voru kennararnir beðnir um 

að velja fimm atriði sem þeir töldu mikilvæg þegar um leiklist í kennslu/eða 

leiklist er að ræða. Hér á eftir koma þau í þeirri röð sem þau voru merkt inn 

miðað við mikilvægi: 

1. Að nemendur þrói hæfni í að koma fram 

2. Að nemendur þjálfist í samskiptafærni og séu óhræddir að tjá sig 

3. Að nemendur öðlist þekkingu á aðferðum leiklistar 

4. Að nemendur sem hafa lítið sjálfsálit fái trú á sér 

5. Að nemendur þroskist í sköpun og hugsun 

Í svörum frá félagsmönnum FLÍSS kemur jafnframt fram að af þeim níu 

kennurum sem svöruðu voru sex leikarar með kennsluréttindi og þrír 

kennaramenntaðir frá KHÍ með mikinn áhuga á leiklist. 

 

Athyglisvert yrði að endurtaka könnunina þar sem félagsmönnum hefur fjölgað 

mjög á síðasta ári en í dag eru félagsmenn FLÍSS 77 talsins. 
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5 Umræða 

 
Í skólasamfélaginu er leiklist notuð sem kennsluaðferð til að dýpka skilning 

nemenda á námsefninu, þeim sjálfum, öðrum og heiminum sem þeir lifa í. 

Leiklist er einnig notuð í forvörnum, t.d. í sambandi við einelti og ofbeldi eða 

önnur neikvæð málefni innan veggja skólanna. Leiklist er oft valin þegar fjallað 

er um mismunandi trúarbrögð og síðast en ekki síst getur leiklist verið 

skemmtun sem allir hafa gaman af, hvort sem þeir eru þátttakendur eða 

áhorfendur (Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Þorkelsdóttir, SNÍGL, 

2008). 

 

Frumniðurstöður úr rannsókn Ásu Helgu og Rannveigar, (SNÍGL) benda til 

þess að kennsluaðferðin (leiklist) festi námsefni vel í minni og bæti þannig 

námsárangur nemenda. Aðferðir leiklistarinnar henta vel í einstaklingsmiðuðu 

námi sem og í nýbúakennslu vegna þess að kennslan fer fram í samræmi við 

mismunandi stöðu nemenda, áhuga þeirra og námsstíl. Leiklistin virðist einnig 

falla vel að skóla án aðgreiningar þar sem allir nemendur hafa jafna möguleika 

á þátttöku. Að þessu leyti falla skoðanir íslenskra kennara, sem tekið hafa þátt 

í rannsóknarverkefni um notkun leiklistar í kennslu, vel að niðurstöðum 

erlendra rannsókna. Niðurstöður erlendra rannsókna benda til þess að þegar 

leiklist er notuð sem kennsluaðferð festist námsefnið vel í minni nemenda 

(Somers, 1996) og geti eflt þroska þeirra t.d. málþroska (Podionzy, 2000). Þá 

sýna rannsóknir að þeir nemendur sem eiga við námsörðugleika að stríða 

gangi betur að læra tungumál og félagsfærni í gegnum leiklist (Cruze, 1995) 

þar sem aðferðir leiklistar taka mið af og þróa svið ólíkra greinda (Gardner, 

1993). Það sem leiklist hefur umfram aðrar kennsluaðferðir er að innan hennar 

má finna margar ólíkar aðferðir sem gera kennurum kleift að nálgast 

kennsluefnið á mismunandi hátt (Baldwin, 2004) og gefa nemendum kost á að 

sjá nýjar hliðar á námsefninu (Ingvar Sigurgeirsson, 1999).  
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En snúum okkur nú að þeim rannsóknarspurningum sem settar voru fram í 

upphafi rannsóknarinnar.   

Til að námsgrein eða aðferð sé nýtt innan skóla er mikilvægt og jafnvel 

nauðsynlegt að hún sé hluti af formlegri námskrá þeirra (Kelly, 2004).  

Þrátt fyrir umfjöllun um mikilvægi leiklistar í kennslu í Aðalnámskrá grunnskóla 

listgreinar fær leiklist ekki ákveðinn tíma á viðmiðunarskrá grunnskólans. 

Greininni er ætlað að vera þverfagleg og að samþætta uppeldis- og 

menntamarkmið eins og þau eru sett fram í 2. grein grunnskólalaga:  

 

Allir grunnskólanemendur eiga að fá tækifæri til að vinna með aðferðir 

leikrænnar tjáningar í almennu skólastarfi, bæði í verkefnum sem 

byggjast á námsefni og eins verkefnum sem hafa það markmið að 

byggja upp sjálfsmynd nemenda og þjálfa þá í lífsleikni. 

(Menntamálaráðuneytið 2006b).   

 

Eins og sjá má í ofangreindri tilvitnun er skýrt kveðið á um að allir nemendur 

skuli fá að kynnast leiklist í kennslu. Litið er á hana sem þátt í að styðja við 

persónuþroska nemenda og hún tengd markmiðum lífsleikninnar. Samkvæmt 

námskránni er kveðið á um það að allir nemendur á yngsta stigi og miðstigi fái 

þjálfun í leikrænni tjáningu og að skólar geta boðið upp á leiklist sem 

námsgrein í vali á unglingastigi. Þannig að það er ekki einungis svigrúm fyrir 

leiklist í kennslu í grunnskóla, heldur gerir námskráin í raun kröfu um að 

aðferðir leiklistarinnar séu notaðar þverfaglegar og að nemendur, a.m.k. á 

yngri stigum, eigi skýlausa kröfu á því að kynnast aðferðinni. Skólastjórar 

grunnskólanna hafa frjálsræði til að setja í skólanámskrá þær listgreinar sem 

þeir í raun vilja. Til dæmis er hægt að skipta tónmennt út fyrir leiklist eða 

kenna tónmennt og leiklist saman í listasmiðju. Með Aðalnámskrá grunnskóla, 

frá 1999, er hvatt til aukins vals í 9. og 10. bekk grunnskóla. Einnig er hvatt til 

samvinnu við framhaldsskóla um valgreinar en valáfangar í listgreinum eru 

ætlaðir þeim nemendum sem velja listnám í efstu bekkjum grunnskóla og hafa 

hug á að halda því áfram í framhaldsskólum.  
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Valáföngum er ætlað að koma til móts við þörfina á meiri samfellu í námi milli 

grunn- og framhaldsskóla og betra samræmis milli inntaks náms í efstu 

bekkjum grunnskóla og fyrstu áföngum framhaldsskóla.  

 

Þó að leiklist hafi ekki verið ætlaður tími í námskrá grunnskóla fyrr en 1999 

hefur hún verið stunduð þar fyrir þann tíma. Nemendur hafa sett upp leikrit og 

söngleiki og stofnaðar hafa verið leikhópar í mörgum framhaldsskólum 

(Borgarholtsskóli og Menntaskólinn við Hamrahlíð, 2009). Við gerð nýju 

menntastefnunar fyrir grunn- og framhaldsskóla hafa hagsmunir barna og 

ungmenna verið hafðir að leiðarljósi. Leitast er við að auka möguleika þeirra til 

menntunar og þroska og tryggja velferð þeirra og öryggi eins og framast er 

kostur. Jafnframt er stefnt að því að efla skólana svo að þeir geti komið til móts 

við þarfir og áhuga sérhvers nemanda og gert þeim kleift að njóta hæfileika 

sína til fulls (Menntamálaráðuneytið, 2009). Aukinn þáttur leiklistar í kennslu í 

námskrá skóla gæti verið árangursrík leið til að ná þeim markmiðum sem sett 

eru fram í nýrri menntastefnu.  

 

Hver er þá staða leiklistar í grunn- og framhaldsskólum? Hvernig hefur skólum 

gengið að hrinda ákvæðum námskrár í framkvæmd? Niðurstöður könnunar 

sem lögð var fyrir skólastjórendur á grunn- og framhaldsskólastigi sýna að 34 

grunn- og framhaldsskólar (31,78%) af 149 skólum hafa leiklist sem hluta af 

námskrá skólans. Einungis 35 grunn- og framhaldsskólar (32,71%) velja hins 

vegar að nota leiklist sem sérstaka kennsluaðferð. Þetta þýðir að í 115 grunn- 

og framhaldsskólum er leiklist ekki hluti af námskrá skólanna og nemendur í 

114 grunn- og framhaldsskólum fá ekki að kynnast aðferðum leiklistar þrátt 

fyrir að Aðalnámskrár grunn- og framhaldsskóla geri kröfu um slíkt. Í 

spurningakönnuninni var ekki gerður greinarmunur á svörum skólastjóra í 

grunn- og framhaldsskólum. Þetta er galli þar sem skoða þyrfti sérstaklega 

stöðu grunnskólans með leiklist í kennslu í huga vegna skýrari ákvæða 

námskrár á því skólastigi. Aukning hefur orðið á að leiklist sé notuð sem 

kennsluaðferð í 42 grunnskólum af 82 og í 36 skólum hefur orðið aukning á 

notkun leiklistar sem listgreinar.  
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Þegar spurt var um aukinn áhuga á notkun leiklistar í kennslu og leiklistar sem 

listgreinar telja skólastjórnendur 83 grunnskóla að áhugi kennara og 

stjórnenda hafi aukist. Í framhaldsskólum telja 9 skólastjórar að aukning hafi 

orðið á notkun leiklistar sem kennsluaðferðar og í 10 skólum hefur átt sér stað 

aukning í leiklistarkennslu sem valgrein. 

 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla eiga allir nemendur að fá tækifæri til að 

vinna með aðferðum leiklistarinnar; bæði í verkefnum sem byggja á námsefni 

og verkefnum sem hafa það að markmiði að byggja upp sjálfsmynd nemenda.  

Hvernig eru svo kennarar að nota leiklist í námi? Í þeim skólum þar sem leiklist 

er hluti af stundatöflu, eða hluti af formlegri námskrá skólanna, má gera ráð 

fyrir að nokkuð margir kennarar nýti leiklist í kennslu sem aðferð, enda hefur 

orðið aukning í notkun leiklistar í kennslu í 42 grunnskólum af 82. Samkvæmt 

svörum skólastjórnendanna nýtir 51 kennari á yngsta stigi aðferðir 

leiklistarinnar í kennslu og 55 kennarar nota leiklist í starfi sínu á miðstigi. Þá 

nota 33 kennarar leiklist í starfi sínu á unglingastigi og í 67 skólum af 108 

(62,62%) er leiklist sérstakur viðburður.  

 

Leiklist er almennt ekki kennd sem ein af listgreinunum í grunnskólum enda 

ekki viðurkennd sem slík. Þó má ætla að þeir 43 grunn- og framhaldsskólar, 

sem bjóða upp á leiklist sem valgrein, kenni leiklistina sem listgrein og þá með 

sérmenntaða kennara eins og námskráin segir til um. Þar segir að kenna megi 

leiklistina sem sjálfstæða námsgrein þar sem sérmenntaðir kennarar (leikarar) 

sjá um kennsluna (Menntamálaráðuneytið, 2007a). 

 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla er vel hægt að bjóða upp á valáfanga í 

leiklist í eldri bekkjum grunnskólans. Líkt og myndlist og tónmennt er hægt að 

skipuleggja leiklist sem sérstakt listgreinafag. Skólarnir hafa frjálsræði til að 

kenna þær greinar sem þeir í raun vilja. Nokkrir skólar hafa t.d. skipt leiklist út 

fyrir tónmennt (Heimasíða Háteigsskóla, 2009) eða búið til svokallaðar 

listasmiðjur (Heimasíða Hlíðarskóla, 2009) þar sem listgreinunum fimm er 

blandað saman (Ásgeir Beinteinsson, munnleg heimild, 2008).  
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Vel hefur tekist til í þeim grunnskólum þar sem leiklist sem listgrein hefur verið 

hampað. Kennarar og skólastjóri, sem rætt var við, eru sammála um að í 

gegnum leiklistina læri nemendur að setja sig í spor annarra. Þeir læra að 

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

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

vinnubrögðum og læra að koma fram. Þegar börn taka þátt í leiklist, hvort 

heldur er að setja upp leikrit eða vinna að ákveðnu ferli, leitast þau við að skilja 

og viðurkenna samhengi milli menningar og gilda. Leiklistin hjálpar börnum að 

skilja að það er hægt að túlka meiningu orða á annan hátt en bókstaflega. Þau 

læra að leita að dulinni meiningu og uppgötva mismunandi þætti lífsins (Ásgeir 

Beinteinsson, 2008). Þannig telja þeir sem notað hafa leiklist í kennslu, 

aðferðina vera vel grundaða í félagslegri hugsmíðahyggju enda er það eitt 

megineinkenni leiklistar í kennslu að nemandinn sé sinn eigin þekkingarsmiður 

sem sé stöðugt að vinna í því að byggja sinn innri heim sem hjálpar honum 

síðan að skilja og rata í flóknum heimi veruleikans (Bruner, 1996). 

 
Eins og áður hefur komið fram er leikrænni tjáningu/leiklist ekki ætlaður 

ákveðinn tími á viðmiðunarskrá grunnskólans. Greinin er þverfagleg og er 

ætlað að samþætta uppeldis- og menntamarkmið eins og þau eru sett fram í 2. 

grein grunnskólalaga.  

 

Leiklist getur tengst skólastarfi í grunnskóla á þrjá vegu:  

 

 Sem aðferð eða leið við kennslu — almennir kennarar annast 

kennsluna  

 Sem sjálfstæð námsgrein, leiklist — sérmenntaðir kennarar sjá um 

kennsluna  

 Listasmiðjur af ýmsu tagi — leikræn tjáning er kennd í tengslum við 

aðrar listgreinar en einnig á eigin forsendum — sérmenntaðir kennarar 

kenna undirstöðuatriðin en starfa að öðru leyti með öðrum 

listgreinakennurum og bekkjakennurum (Menntamálaráðuneytið 

2007a). 
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Í nýja framhaldsskólafrumvarpinu (29. gr.) er fjallað um kjarnaskóla. Ráðherra 

getur gert framhaldsskóla að kjarnaskóla á tilteknu sviði um lengri eða 

skemmri tíma. Kjarnaskóli hefði forgöngu um að þróa námsefni, námsskipan 

og kennsluaðferðir og að aðstoða aðra skóla og fyrirtæki við umbætur í 

kennslu og þjálfun á viðkomandi sviði. Í samningi sem ráðherra gerir við skóla 

sem tekur að sér hlutverk kjarnaskóla, skal verkefnið skilgreint, stjórnun þess, 

lengd samningstíma og hvernig úttekt þess skuli háttað. Hagsmunaaðilar á 

vinnumarkaði og starfsgreinaráð geta komið að slíkum samningi. 

Menntamálaráðuneytið leggur kjarnaskólum til sérstakar fjárveitingar vegna 

samningsbundinna verkefna (Menntamálaráðuneytið, 2009). Með þessum 

kjarnaskólum skapast tækifæri fyrir nýja listmenntaskóla sem gætu m.a. haft 

leiklist sem kjörsvið. 

Mikið svigrúm er fyrir leiklist í námskrám grunn- og framhaldsskóla og skýrt 

kveðið á um réttindi nemenda að fá að njóta leiklistarinnar, hvort heldur sem 

aðferðar í kennslu eða sem listgreinar. Brotalöm í framkvæmd Aðalnámskrá 

grunnskóla þarf þó að kanna frekar þar sem einungis hluti nemenda fær að 

kynnast aðferðinni. Þeir sem nýta sér aðferðir leiklistarinnar gera það á 

fjölbreyttum nótum og í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla.  

Aukinn áhugi kennara og kennaranema á leiklist (sbr. fjölgun félagsmanna í 

FLÍSS) er þó gleðiefni. Fyrir kennara og kennaranema sem vilja sérhæfa sig í 

leiklist í skólastarfi býður menntavísindasvið Háskóla Íslands upp á nýtt 

kjörsvið sem nefnist: Tónlist, leiklist, dans. Kjörsviðið hefur það að 

meginmarkmiði að stuðla að færni kennaranema í þessum þremur listgreinum.   

Greina má aukinn áhuga á listnámi, e.t.v. vegna þess að fleiri tækifæri hafa 

opnast fyrir áhugasama. Í grunnskólakennarafræðum á menntavísindasviði 

Háskóla Íslands voru 679 nemendur við nám í febrúar 2009. Af þeim er 41 á 

kjörsviðinu Tónlist, leiklist, dans. Kjörsviðið er 80 einingar og 14 eininga 

vettvangsnám er þar meðtalið. (Anna Kristín Sigurðardóttir, munnleg heimild, 

mars 2009).  
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Einnig má benda á að metaðsókn var í kennaranám í Listaháskóla Íslands á 

vorönn 2009. 47 umsóknir bárust og eru það töluvert fleiri en á síðustu árum. 

Umsækjendur koma úr öllum listgreinum en flestir eru arkitektar, hönnuðir og 

myndlistarmenn. Einungis var hægt að bjóða 20 listamönnum að hefja nám við 

skólann (Listaháskóla Íslands, Heimasíða, 2009).  
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6 Niðurlag 

Í þessari ritgerð hef ég leitast við að svara rannsóknarspurningunni minni: 

Hver er staða leiklistar í grunn- og framhaldsskólum? Rannsókninni var ætlað 

að varpa ljósi á stöðu, gildi og útbreiðslu leiklista í grunn- og framhaldsskólum 

landsins.  Ég tel að aldrei hafi verið jafnmikil þörf fyrir leiklist, hvort heldur 

leiklist í kennslu eða leiklist sem listgrein, því að hinn frjálsi leikur 

nútímabarnsins er í hættu og sumir segja hverfandi. Börn eru þátttakendur í 

tæknivæddu neysluþjóðfélagi sem er að mörgu leyti mjög ópersónulegt og 

kalt. Þeim börnum fjölgar mjög sem hreyfa sig lítið og gera fátt annað en að 

meðtaka leik annarra með því að horfa á sjónvarp eða leika sér í skipulögðum 

leikjum sem eru ímyndun annarra. Því er mikilvægt að reyna að hvetja 

nemendur til þess að glíma við vandamál, skapa og taka sjálfstæðar 

ákvarðanir. Hagur samfélagsins felst einkum í því að í gegnum leiklist lærir 

nemandinn að setja sig í spor annarra og aðferðin stuðlar markvisst að því að 

styrkja sjálfsmynd nemenda þannig að þeir taki ákvarðanir sem byggðar eru á 

eigin skoðunum og tilfinningum en ekki vegna áhrifa frá félögum. Þannig er 

leiklistin ágætis tæki til forvarnar. Allir grunnskólanemendur eiga að fá tækifæri 

til að vinna með aðferðum leikrænnar tjáningar í almennu skólastarfi, bæði í 

verkefnum sem byggjast á námsefni og eins verkefnum sem hafa það að  

leiðarljósi að byggja upp sjálfsmynd nemenda og þjálfa þá í lífsleikni. Fram 

kemur að leiklist í kennslu hefur náð nokkurri útbreiðslu en á þó langt í land að 

ná þangað sem kveðið er á um í námskrám.  

 

Eins og fram kemur í ritgerðinni hafði um helmingur (56%) skólastjórnenda í 

spurningakönnuninni kynnst leiklist í kennslu með einum eða öðrum hætti í 

eigin námi eða endurmenntun. Með frekari leiklistarkennslu í námskrá 

kennaranema er von til þess að þekking og áhugi kennara og skólastjórnenda 

glæðist enn frekar. Rannsóknir sýna að margir kennarar veigra sér við að nýta 

aðferðina í kennslu og óttast að takast ekki nægilega vel upp (sjá rannsókn 

Ingvars Sigurgeirssonar,1999 og Baldwin, 2004)  
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Með aukinni kynningu leiklistar í kennslu eru kennarar vonandi ekki eins 

smeykir og áður að reyna aðferðir leiklistarinnar. Rannsóknir sem sýna jákvæð 

áhrif leiklistar á nám barna ýta undir frekari notkun aðferða leiklistarinnar. 

Fjölmargir skólar bjóða upp á leiklist sem listgrein og nú þegar eru þó nokkrir 

leikaramenntaðir leiklistarkennarar starfandi í skólum landsins. Tímabært er að 

leiklist fái tíma á viðmiðunarstundaskrá grunnskóla á sama hátt og þær 

skólalistgreinar sem fyrir eru en þó ekki á þeirra kostnað. Vonandi er ekki langt 

í að leiklistin verði viðurkennd sem sjálfstæð námsgrein rétt eins og aðrar 

listgreinar. Það er trú mín og sannfæring að með aukinni þekkingu kennara á 

leiklist sem kennsluaðferð og með fleiri leiklistarkennurum inn í skólana, megi 

styrkja leiklistina í skólakerfinu. 

 

Menntamálaráðuneytið hefur farið af stað með heildarúttekt á listfræðslu á 

Íslandi. Hvati að þessari vinnu er Vegvísir fyrir listfræðslu sem UNSCO 

samþykkti í Lissabon 2006 (Jón Hrólfur Sigurjónsson, munnleg heimild, 

desember 2008). Úttekt sem þessi hefur ekki áður verið gerð hér á landi en 

markmiðið er m.a. að meta listfræðsluna og mun rannsóknin ná til leik-, grunn- 

og framhaldsskóla auk listaskóla. Heimsóttir hafa verið 35 skólar af öllum 

gerðum og mótaðar verða tillögur til úrbóta. Gæðavísar verða þróaðir, m.a. til 

að bera stöðuna hér saman við það besta sem gert er í listfræðslu á 

alþjóðlega vísu, sérstaklega í Evrópu og á Norðurlöndunum (Jón Hrólfur 

Sigurjónsson, munnleg heimild, desember 2008). Anne Bamford, prófessor frá 

University of the Arts í Lundúnum, stýrir vinnunni en hún hefur gert hliðstæðar 

rannsóknir á listfræðslu í Ástralíu, Hollandi, Belgíu og Danmörku auk þess 

sem hún stjórnaði nýlegri heimsúttekt UNESCO á áhrifum listfræðslu þar sem 

byggt er á upplýsingum frá rúmlega 60 löndum (Jón Hrólfur Sigurjónsson, 

munnleg heimild, 2009). Mikið fagnaðarefni er að ráðist hafi verið í slíka úttekt.  

 

Í kjölfar þeirrar þekkingar sem fram hefur komið við gerð þessarar ritgerðar 

hafa ýmsar spurningar vaknað. Ég tel t.d. brýnt að rannsakað verði 

gaumgæfilega hvers vegna ekki er farið eftir Aðalnámskrá grunnskóla 

varðandi leiklist. Eru allir grunnskólanemendur að kynnast aðferðum leiklistar 

eins og námskráin gefur tilefni til?  
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Hvaða hindranir eru helstar í framkvæmd námskráa? Þá tel ég mikilvægt, í 

ljósi breytinga á námskrám grunn- og framhaldsskóla og nýjum lögum um 

skólana, að fylgst verði með því hvort og þá hvernig leiklist er notuð í 

skólunum með auknu svigrúmi þeirra til eigin námskrárgerðar. Að lokum er 

mikilvægt að frekari rannsóknir fari fram á áhrifum leiklistar á nám barna. 
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Viðauki  1 

Knnun 
Staða leiklistar í grunn- og framhaldsskólum 
Vitað er um galla í spurningum 3.4, 3.7 og 4.1. Ef leiklist er kennd á fleiri stigum en einu er 
hægt að svara "almenn námsbraut " eða sleppa þessum spurningum. Tekið verður tillit til 
þessa galla í úrvinnslu. 
 
 

  

1. Bakgrunnur skólastjórnenda 

1.2. Hver er kennslureynsla þín? 

0-5 ár 

6-10 ár 

11-20 ár 

20 ár+ 

1.3. Hvert er kyn þitt? 

kk   

kvk 

1.4. Hve lengi hefur þú verið skólastjóri/aðstoðarskólastjóri/deildarstjóri? 

0-5 ár 

6-10 ár 

11-20 ár 

20 ár + 

1.5. Hvert var sérsvið/kjörsvið þitt í Kennaraháskólanum og/eða í 
framhaldsnámi? 

íslenska 

stærðfræði 

listgreinar 

samfélagsfræðigreinar 

eðlis- og efnafræði 

stjórnun 

upplýsingatækni 
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hönnun og handverk 

annað 

1.6. Kynntist þú leiklist/leikrænni tjáningu í þínu 
kennaranámi/framhaldsnámi? 

já 

nei 

1.6.1.Ef já, þá hvernig? Merktu x við viðeigandi svar 

í gegnum valfag 

í gegnum kjörsvið mitt 

í gegnum félagsstörf 

sem hluti af ákveðnu fagi 

hjá sérstökum kennara 

2. Skólinn 

Merktu x við þann aldur sem er í þínum skóla. 

2.1. Grunnskóli 

5. ára 

yngsta stig 

Miðstig 

Unglingastig 

2.2.Framhaldsskóli 

já 

2.3. Hversu margir nemendur eru skráðir í skólann veturinn 2008 til 
2009? 

Undir 100 

101-399 

400-699 

700-999 

1000+ 
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3. Staða leiklistar 

3.1. Í mínum skóla er leiklist:  

hluti af námskrá skólans 

kennd sem valgrein 

notuð sem kennsluaðferð 

sérstakur viðburður 

3.2. Í mínum skóla er kennari(ar) sem nýtir aðferðir leiklistarinnar í 
kennslu:  

á yngsta stigi 

miðstigi 

unglingastig 

í valgreinum 

á almennri námsbraut 

annað 

3.3. Í mínum skóla er sérstakur kennar(i)(ar) sem kenn(ir)(a) eingöngu 
leiklist sem listgrein. Merktu x í viðeigandi reit. 

á yngsta stigi 

miðstigi 

unglingastigi 

sem valgrein 

á almennri námsbraut 

annað 

3.4. Í mínum skóla er sérstakur kennar(i)(ar)sem kenn(ir)(a): Merktu x í 
viðeigandi reit. 

 
yngsta 

stig 
miðstig unglingastig valgrein 

almenn 
námsbraut 

myndmennt 
     

leiklist 
     

dans 
     

tónmennt 
     

 
 
 

     



65 
 

3.5. Er leiklistarkennsla hluti af stundatöflu einstakra bekkja? 

já 

nei 

veit ekki 

3.6. Ef já, höfðu þeir kennarar sem notuðu leiklist í kennslu/leikræna 
tjáningu samráð við aðra kennara sem notuðu leiklist 2007/08? 

já 

nei 

veit ekki 

3.7. Fékk skólinn einhverja utanaðkomandi kennslu eða kynningu í 
leiklist, leiklistaruppsetningu eða leiksýningu í heimsókn árið 2007/08? 
Merktu x í viðeigandi reit. 

 leikhópur leikari/ar leikstjóri/ar skólasýning 

yngsta stig 
    

miðstig 
    

unglingastig 
    

Valgrein 
     

 

4. Leiklist 

4.1 Ef leiklist er kennd í skólanum eða notuð sem kennsluaðferð 
vinsamlega svarið eftirfarandi spurningum. Vinsamlega merkið x í alla 
dálka sem við á. 

 
yngsta 

stig 
miðstig unglingastig valgrein 

almenn 
námsbraut 

kjörsvið 

leiklist kennd vikulega 
      

leiklist notuð sem 
kennsluaðferð í íslensku       

leiklist notuð sem 
kennsluaðferð í sögu og 
bókmenntum 

      

leiklist notuð sem 
kennsluaðferð í skapandi 
skrifum 

      

þemaviku 
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listaviku 
      

jóladagar 
      

annað 
      

5. Grunnskóli 

5.1 Telur þú að notkun leiklistar í kennslu/leikrænni tjáningu eða 
leiklistar sem listgrein hafi aukist í þínum skóla þann tíma sem þú hefur 
starfað þar? Merktu x í viðeigandi dálk. 

 
kennslu 
auking 

engin 
breyting 

fækkun á 
kennslutíma 

leiklist í kennslu/leikrænni tjáningu 
   

uppsetning á leikritum 
   

leiksýningum 
   

leiklist sem valgrein 
   

5.2 Ef notkun leiklistar hefur aukist, hver er skýringin að þínu mati? 

meiri áhugi kennara 

meiri áhugi stjórnanda 

meiri peningum varið í flokkinn 

 
5.3. Ef dregið hefur úr notkun leiklistar/leikrænnar tjáningar, hver er 
skýringin að þínu mati? 

minni áhugi kennara 

minni áhugi stjórnenda 

minna fjármagn veitt 

minni áhugi nemenda 
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6. Framhaldsskóli 

6.1. Hefur notkun leiklistar í kennslu/leikrænni tjáningu eða leiklistar 
sem listgrein aukist í þínum skóla þann tíma sem þau hefur starfað þar? 
Merktu x í viðeigandi dálk. 

 
kennslu 
auking 

engin 
breyting 

fækkun á 
kennslutíma 

leiklist í kennslu/leikræn tjáning 
   

uppsetning á leikritum 
   

leiksýningar 
   

leiklist sem valgrein 
   

6.2 Ef notkun leiklistar hefur aukist, hver er skýringin að þínu mati? 

meiri áhugi kennara 

meiri áhugi stjórnenda 

meira fjármagni veitt 

veit ekki 

6.3. Ef dregið hefur úr leiklist, hver er skýringin að þínu mati? 

minni áhugi kennara 

minni áhugi stjórnenda 

minna fjármagn veitt í flokkinn 

veit ekki 

 
 

  

Svara könnun
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Viðauki 2 

Spurningarammi fyrir FLÍSS  
 
Er leiklist kennd í skólanum sem þú kennir við eða notuð sem kennsluaðferð? 
 
Vinsamlega merkið við með X þar sem það á við 

 

 Yngsta 
stig 

Miðstig Unglinga 
stig 

Valgrein 

Leiklist kennd 
vikulega 
 

        

Leiklist notuð 
sem 
kennsluaðferð í 
íslensku 

       

Leiklist notuð 
sem 
kennsluaðferð í 
sögu og 
bókmenntum 

 
  

     

Leiklist notuð 
sem 
kennsluaðferð í 
skapandi 
skrifum 

 
  

      

Þemaviku         

Listaviku  
  

     

Jóladagar  
  

      

Annað:         

 
 
Hver er bakgrunnur þess er kennir leiklist/leiklist í kennslu? 
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Viðauki 3 

Spurningarammi fyrir FLÍSS 2  
 
_________________________________________________________ 
Vinsamlega veldu  fimm  atriði sem þú telur að séu mikilvæg þegar um leiklist í 
kennslu/ eða leiklist er að ræða.   
     

 
 

 
Vinsamlega merkið við með X þar sem það á við 

 

1. Að nemendur þrói 
hæfni í að  koma fram  
 

 9.  Að nemendur þori að 
taka áhættu 

  

2.  Að nemendur öðlist 
félagsfærni 
 

 10. Að nemendur með 
íslensku sem annað 
tungumál eigi auðvelt með 
að samlagast bekknum 
með notkun leiklistar 

  

3. Að nemendur læri í 
gegnum ímyndað ferli  

 11  Að nemendur sem 
hafa lítið sjálfsálit fái trú á 
sér 

  

4. Að nemendur öðlist 
þekkingu á aðferðum 
leiklistar  

 12. Að nemendur er eiga 
erfitt með að læra á bókina 
nái að njóta sín 

  

5.  Að nemendur 
þroskist í sköpun og 
hugsun 

 13. Að þroska allar 
―greindir‖   nemenda í 
gegnum leiklist 

   

6. Að nemendur þjálfist í 
samskiptafærni og að 
vera óhræddir við að tjá 
sig.  

 14.  Að leiklist hafi áhrif á 
skólaandann 

 

7. Að nemendur þjálfist í 
hópvinnu  
 

 15.  Að nemendur 
skemmti sér og njóti lífsins 

  

8. Að nemendur eigi 
hlutdeild í sínu eigin 
námi með eigin 
ákvarðanatöku  

  16. Annað sem þú vilt taka 
fram? 

 

 

 


