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Ágrip 

Verkfærakistan; námsefni í leiklist, er verkefni til B.Ed-prófs í grunnskólakennslufræðum við 

Háskóla Íslands. Í þessari greinargerð er sýnt fram á kennslufræðilegt gildi leiklistar, hvort 

heldur sem faggrein eða kennsluaðferð. Farið er yfir sögu leiklistar í kennslu, frumkvöðla 

hennar og þær breytingar sem hafa orðið á Aðalnámsskrá grunnskóla. Leiklistarkennsla getur 

verið mjög fjölbreytt en miðar þó að því að efla sértæka hæfni nemenda líkt og aðrar 

listgreinar. Kennsluaðferðir leiklistar eru margslungnar og geta þannig náð til fjölbreyttra 

nemendahópa. Til þess að kennarar öðlist öryggi í kennslu leiklistar er mikilvægt að markmið 

kennslunnar séu skýr, hæfniviðmið raunhæf, kennslugögn aðgengileg og kennsluáætlun 

framkvæmanleg. Verkfærakistuna er hægt að nálgast á www.verkfaerakistan.info. 
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Formáli 

Verk þetta er lokaverkefni mitt til B.Ed gráðu. Verkefnið er tvíþætt. Annar þátturinn er þessi 

greinagerð, og hinn er verkfærakista kennarans, kista sem inniheldur kennsluleiðbeiningar 

fyrir leiklistarkennara. Hugmyndin að Verkfærakistunni kviknaði þegar ég byrjaði sjálf að 

kenna leiklist í grunnskóla. Þrátt fyrir mikið kennsluefni til leiklistarkennslu; Hagnýt leiklist, 

Handbók kennara, Leiklist í kennslu og Leikur Tjáning Sköpun fann ég fyrir ákveðnum skorti 

á kennsluefni og gögnum í leiklistarkennslu á yngsta stigi. Þegar ég hóf að kenna ákvað ég að 

búa til kennsluverkefni og tól sem myndu nýtast í kennslu. Þessu safnaði ég svo saman í litla 

kistu svo úr varð verkfærakista sem ég nota með öllum mínum nemendum. Eftir frekari 

hugsun varð mér ljóst að eflaust væru fleiri leiklistarkennara að stíga sín fyrstu skref í kennslu 

og hefðu not fyrir verkfærakistu eins og þessari. Varð það til þess að ég fór að safna að mér 

sögum, leikjum, verkfærum og æfingum svo úr varð Verkfærakista yngsta stigs.  

Ég vil þakka leiðsagnarkennara mínum, Rannveigu Björk Þorkelsdóttur, kærlega fyrir 

faglega ráðgjöf og aðstoð. Einnig vil ég þakka fjölskyldu minni og unnusta fyrir hvatninguna, 

stuðninginn og yfirlestur á meðan á skrifum stóð. 

 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=skoli&chapter=content&id=41969) og 

fylgt þeim samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri 

eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann 

að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

 

Reykjavík, 24 maí 2020 

 

Kristín Ísabella Karlsdóttir    310793-3029 

 

https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=skoli&chapter=content&id=41969
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1 Inngangur 

Leiklist varð hluti að Aðalnámskrá grunnskóla, sem sjálfstæð listgrein, árið 2013. Leiklist 

hafði þó sett svip sinn á Aðalnámskrá grunnskóla 1999, en þar var litið á hana sem 

þverfaglega grein (Aðalnámskrá grunnskóla, 1999). Virkni leiklistar er víðtæk en með henni 

má efla nemendur í tjáningu, hlustun og samvinnu á sama tíma og við veitum þeim tækifæri 

til þess að víkka skilning sinn á menningarlegum- og samfélagslegum gildum. Þrátt fyrir að 

leiklist sé listgrein samkvæmt aðalnámskrá þá nýtast aðferðir leiklistar í kennslu annarra 

greina. Nokkrar kennslubækur hafa verið gefnar út um leiklist og leiklist í kennslu eins og 

Mál og túlkun eftir Önnu Jeppesen, Leikur Tjáning Sköpun eftir Þóreyju Sigþórsdóttur, 

Leiklist í kennslu eftir Önnu Jeppesen og Ásu Helgu Ragnarsdóttur og Hagnýt leiklist, eftir 

Ásu Helgu Rangarsdóttur og Rannveigu Björku Þorkelsdóttur. Bækurnar beinast sumar 

hverjar að fjölbreyttum aldursstigum nemenda á meðan aðrar sérhæfa sig í kennslu leiklistar á 

ákveðnu aldursstigi, líkt og bók Þóreyjar Sigþórsdóttur, sem hentar í kennslu bara á elsta stigi 

grunnskóla. Bókin Hagnýt leiklist, sem hefur nýst mér vel í leiklistarkennslu, er handbók 

kennara þar sem hægt er að grípa í kennsluefni allra aldursstiga og yfirfæra eins og við á. 

Verkfærakistan varð til út frá söfnun ýmissa verkefna, leikja og gagna sem hafa nýst mér 

vel í leiklistarkennslu. Hægt er að nálgast Verkfærakistu yngsta stigs með því að fara inn á 

www.verkfaerakistan.info. 

Þessari greinargerð er ætlað að varpa ljósi á hugmyndafræðina sem liggur að baki 

leiklistar og leiklistar í kennslu. Fjallað verður um sögu leiklistar í kennslu og þær rannsóknir 

sem framkvæmdar hafa verið hér á landi um virkni leiklistar á nám barna. Markmiðið með 

verkfærakistunni og greinargerð þessari er að auðvelda kennurum aðgengi að leiklist með 

kennslufræðileg gildi að leiðarljósi og þannig hjálpa þeim að koma til móts við fjölbreyttan 

nemendahóp.  

 

1.1 Frumkvöðlar og hugmyndasmiðir leiklistar í námi 

Leiklist í námi á rætur sínar að rekja aftur til 1890, þegar Harriet Finley Johnson, bresk 

kennslukona, hóf að nýta leikræna tjáningu í kennslu. Í gegnum leikræna tjáningu taldi hún að 

betur mætti ná til barnanna með því að yfirfæra nám þeirra í leik. Þar gætu nemendur nálgast 

námið á eigin forsendum og með aðferum sem væru þeim kunnug. Árið 1911 gaf hún út bók 

sína The Dramatic Method of Teaching er fjallar um aðferðir sínar í kennslu og hvernig nýta 

megi leikræna tjáningu í kennslu. Um aldamótin 1900 er Sommerhill skólinn stofnaður í 

Englandi, skólinn dregur innblástur sinn úr kennsluaðferðum Harriet, og eru list- og 

verkgreinar hafðar í öndvegi (Harriet Finley Johnson, 2020).  Í kjölfari þeirra miklu hræringa 

sem áttu sér stað í Evrópu á 19 öld, fór uppeldi og menntun að breytast og jókst þá umræða 

manna um mikilvægi leiks í lífi barna.  Peter Slade er almennt talinn brautryðjandi í þróun 

leiklistar og leiklistar í kennslu. Slade, sem fæddur var í Englandi árið 1912 var lærður leikari 
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og lagði mikla áherslu á þroska nemenda sinna í gegnum leiklist. Slade vildi, með tilkomu 

leiklistar, að nemendur myndu öðlast reynslu í gegnum leikrænt ferli. Vildi hann að nemendur 

gætu nýtt reynslu sína og þekkingu víðtækt þannig að þekkingu þeirra mætti færa af einu sviði 

á annað. Leiklistin væri þar með tól nemenda til þess að auðga hugmyndaflug sitt og öðlast 

reynslu (Way, 1967). 

Á fyrri tímum var iðulega rætt um leiklist og hinsvegar leiklist í kennslu. Var þá óljóst 

hvar raunveruleg skil þeirra lágu. Peter Slade lýsti þeim mun þó á mjög skýran máta. Leiklist 

lítur að því sambandi og þeim samskiptum sem leikarinn á við áhorfendur. Leiklist í kennslu, 

á hinn boginn, snýr að þeirri reynslu sem nemendur öðlast í gegnum þátttöku sína í leikrænu 

ferli. Þrátt fyrir að vera vel að sér í bæði leiklist og leiklist í kennslu urðu nemar Slade þó 

nokkuð aðskildir á skoðunum sínum er varðar leiklist og leiklist í kennslu. Brian Way lagði 

mikla áherslu á kennsluaðferðir leiklistar og velti fyrir sér hvort pláss væri fyrir leiklist í 

yfirfullri kennsluskrá skólanna. Taldi Brian Way að leiklist væri leið til menntunar og með 

henni væri hægt að nálgast nám á lifandi og skemmtilegan hátt. Varð það svo að sjónarmið 

Way leiddu af sér innleiðingu leiklistarakennsluaðferða en ekki að úr yrði sértæk námsgrein 

eins og hann var hræddur um (Way, 1967). Dorothy Heathcote og Gavin Bolton voru einnig 

nemendur Slade. Notuðu þau til að mynda leiklist í kennslu eingöngu sem kennsluaðferð ólíkt 

kennara þeirra, en bæði töldu þau að aðferðir leiklistar ættu heima í kennslu barna, hvort sem 

um væri að ræða kennslu raungreina eða annara námsgreina (Rannveig Þorkelsdóttir, 2003).   

Elliot Eisner, John Dewey, Lev Vygotski og Suzanne Langer eru meðal þeirra 

fræðimanna sem í gegnum tíðina hafa rætt mikilvægi listgreina í námi, án þess að vera þó 

sjálf menntuð í listgreinakennslu. Þrátt fyrir það sáu þau mikilvægi sköpunar í þroska barna 

og skrifuðu um áhrif þess að leyfa börnum að þroskast í gegnum listina. Elliot Eisner var að 

mörgu leiti talsmaður þess að list væri undirstaða náms og væri eðlilegur vettvangur barna til 

þess að rannsaka og máta sig við umhverfi sitt. Taldi hann að í gegnum listina lærðu börn 

þrautalausnir, að fagna fjölbreytileikanum, að tala án orða og tjá sig á hátt sem móðurmálið 

býður ekki upp á. Þannig veitir listin barninu umhverfi til þess að safna reynslu sem þau 

myndu annars ekki öðlast (Eisner,2002). 

Í bók sinni The Art in Education, an introduction to Aesthetics, Theory and Pedagogy 

ræðir Mike Flemming um leiklist og hvernig leiklistin sameinar allar listgreinar. Í gegnum 

kennslu leiklistar er mikilvægt að þróa framkomu og tjáningu nemenda ásamt því að kenna 

nemendum að taka þátt í menningarlegum heimi (Flemming, 2012). 

Jonothan Neelands, prófessor við Warwick háskóla í Bretlandi, er gríðarlega virkur í 

skrifum sínum um leiklist. Verk hans og stefna draga innblástur sinn af fræðimönnum eins og 

Dorothy Heathcote, Gavin Bolton og Cecily O‘Neill. Árið 1990 gaf hann út bókina 

Structuring Drama Work í samstarfi við Tony Goode, en bókin hefur verið endurprentuð 20 

sinnum og var meðal annars mest selda kennslubók Englands til 25 ára. Bókin var gefin út 

aftur árið 2015, nú undir heitinu Structuring Drama Work: 100 Key Conventions for Theater 
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and Drama. Bókin er, eins og Neelands segir sjálfur, ákveðin verkfærakista sem kennarar geta 

nýtt í kennslu sinni (Göksel, 2018).  

Í þessum kafla var farið yfir frumkvöðla og hugmyndasmiði leiklistar svo sem Peter 

Slade, Dotorhy Heathcote, Brian Way, Gavin Bolton, Mike Flemming og Jonothan Neeland. 

Næst mun ég fjalla um leiklist í skólastarfi á Íslandi. 

 

1.2 Leiklist í skólastarfi á Íslandi 

Saga leiklistarkennslu  á Íslandi á rætur sínar að rekja aftur til ársins 1969 þegar Guðrún Þ. 

Stephensen hóf að nýta dramik í kennslu. Guðrún var bæði kennari og leikari að mennt og 

nýti þekkingu sína í leiklist til þess að efla nemendur sína í námi. Árið 1974 var 

Dramikfélagið stofnað sem svar við þörf samráðs og stuðningi við þá kennara sem vildu nýta 

sér leiklist í kennslu. Varð þar ákveðin rótfesta sem varð til þess að leikræn tjáning fékk 

inngöngu í Aðalnámskrá grunnskóla árið 1976. Átta árum seinna, 1984, flosnaði upp úr 

Dramikfélaginu og varð í raun ekkert nýtt félag sem tók við fyrr en árið 2005 þegar FLISS var 

stofnað. FLISS sem stendur fyrir félag um leiklist í skólastarfi, var upphaflega stofnað til þess 

að styrkja viðleitni kennara á leiklist og efla kennara til þess að nýta leiklist í skólastarfi. Í dag 

er FLISS fagfélag innan Kennarasambandi Íslands og opið öllum þeim sem hafa lokið 

fullgildu kennaraprófi í leiklist eða öðru sambærilegum prófum. Markmið félagsins er að 

vinna að eflingu leiklistarkennslu á öllum skólastigum, stuðla að gerð námsefnis fyrir 

leiklistarkennslu og leiklist í námi, efla vægi leiklistar í kennaramenntun og efla umræður í 

samfélagi okkar um leiklist í námi (Kristín Á. Ólafsdóttir, 2009).  

Framgangur leiklistar í námi er í raun tvíþættur eins og Rannveig Björk Þorkelsdóttir 

kemur inn á í doktorsritgerð sinni Understanding Ddrama Teaching in Compulsory Education 

in Iceland. Í fyrstu er það Leiklist í kennslu eða Drama-in-Education (DIE) og hinsvegar 

kennsluleikhús eða Theatre-in-Education (TIE). Leiklist í kennslu (DIE) er hugtak sem birtist 

upphaflega í rituðu máli árið 1921, þar kemur fram að kennari tekur að sér að hoppa í hlutverk og 

lífga nám nemenda sinna með aðkomu hlutverkaleiks. Kennsluleikhús (TIE) einblínir frekar á 

þau tengsl sem myndast milli áhorfenda og leikara. Þannig er í raun ætlast til þess að í 

gegnum kennsluaðferðir kennsluleikhúss (TIE) sé afrakstur kennslunnar einskonar sýning þar 

sem þátttakendur og áhorfendur mætast (Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2016). Leiklist eins og 

hún þekkist á Íslensku mætti í raun nota í víðari merkingu allrar leiklistar og þeirra 

kennsluaðferða sem hún hefur að geyma, hvort sem hún stefnir að sýningu eða ekki. Í gegnum 

leiklist er markmiðið að þjálfa nemendur í aðferðum listgreinarinnar, auka skilning þeirra á 

þeim sjálfum, eðli þeirra og menningu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). 

Greinin Skapandi nám í gegnum leiklist eftir Ásu Helgu Ragnarsdóttur og Rannveigu 

Björk Þorkelsdóttur, fjallar meðal annars hvað ávinnst með notkun leiklistar í kennslu. Í 

gegnum leiklistarferli fá nemendur að kynnast námsefni sínu á nýstárlegan hátt og fá tækifæri 
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til þess að hafa áhrif á nám sitt með beinum hætti. Nemandinn reynir þannig á fyrri reynslu og 

þekkingu  sem fá að setja svip sinn á framgang námsins. Virkni leiklistar er því fjölþætt og 

vinnur að eflingu fjölþættra hæfni nemenda; svo sem hópavinnu, tjáningu, hlustun og sköpun. 

Í gegnum leiklist fá nemendur tækifæri til að umbreytast og þroskast, máta sig við aðra og 

efla ímyndunarafl sitt. Nemendur opna huga sinn og öðlast reynslu gagnvart því óþekkta í 

traustu umhverfi þar sem þeir þurfa að treysta og efla eigin dómgreind. Þannig getur leiklist 

eflt nemendur til að takast á við allt nám af áhuga og með gagnrýnni og skapandi hugsun (Ása 

Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010).  

Leiklist hefur verið sérstaklega skilgreind listgrein innan Aðalnámskrá grunnskóla hér á 

landi frá árinu 2013. Eins og Eva Österlind, Anna-Lena Østern & Rannveig Björk 

Thorkelsdóttir fjalla um í grein sinni Drama and Theatre in a Nordic Curriculum Perspective 

– a Challenged Arts Subject Used as a Learning Medium in Compulsory Education er staða 

leiklistarkennslu nokkuð stöðug á Norðurlöndunum. Ísland er eina Norðurlandið og eina 

Evrópulandið sem er með leiklist sem faggrein í aðalnámskrá. Staða nágranna okkar á 

norðurlöndunum er í raun sú sama og hér var árið 1999 en þá var leiklist tengt inn í 

skólastarfið á þrjá vegu. Í fyrsta lagi sem aðferð eða leið við kennslu, sem sjálfstæð námsgrein 

eða leiklist sem kennd er í tengslum við aðrar listgreinar. Nú er leiklist þó sjálfstæðgrein og 

því ekki lengur bara þverfagleg grein innan aðalnámskrár grunnskóla eins og hún var 

samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 1999 (Eva Österlind, Anna-Lena Østern & Rannveig 

Björk Thorkelsdóttir, 2016).  

Fræðimenn við Háskóla Íslands hafa verið öflugur við að rannsaka gildi leiklistar og 

má þá meðal annars nefna rannsóknir þeirra Ásu Helgu Proppé Ragnarsdóttur og Rannveigar 

Bjarkar Þorkelsdóttur. Báðar hafa þær starfað sem leiklistarkennara á grunnskólastigi og í 

Háskóla Íslands, þar sem þær mennta komandi kynslóðir kennara. Ása Helga Proppé 

Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir hafa verið öflugar í skrifum sínum og 

rannsóknum um áhrif leiklistar á skólaumhverfi, nám og líðan barna. 

Eins og áður hefur komið fram skrifaði Rannveig Björk Þorkelsdóttir doktors ritgerð sína 

Understanding Drama Teaching in Compulsory Education in Iceland. Viðfangsefni og 

rannsóknarspurning verkefnisins var hvernig staðið væri að innleiðingu leiklistar í 

grunnskólum á Íslandi. Niðurstöður sýndu að nemendur voru mjög ánægðir með að fá 

leiklistarkennslu og að vel var hlúð að þeim kennurum sem tóku þátt í fyrr nefndri rannsókn. 

Þó taldi Rannveig að efla þyrfti ráðgjöf, stuðning við og starfsþróun hjá leiklistarkennurum. 

Aðstaða leiklistarkennslu þyrfti að vera við hæfi og með leiðsögn og stuðningi mætti betur 

halda utan um skipulag kennslu og styrkja þannig öryggi kennara í grein sinni (Rannveig 

Björk Þorkelsdóttir, 2016). Rannsóknir á borð við SNÍGL 2010, DICE 2010 og 

Sérfræðingskápan; nám í hlutverki 2016, sýna allar fram á jákvæð áhrif leiklistar á nám barna. 

Á sama tíma er þó samdráttur í leiklistarkennslu kennaranema sem virðist ekki í samræmi við 
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innleiðingu leiklistar og þeim árangri sem hefur verið náð varðandi leiklistar kennslu í 

grunnskólum (Eva Österlind, Anna-Lena Østern & Rannveig Björk Thorkelsdóttir, 2016). 

Í þessum kafla var farið yfir stöðu leiklistar og framgang hennar hér á landi og þær 

rannsóknir sem hafa verið framkvæmdar er beina sjónum að gildi og virkni leiklistar á nám 

barna. Næst mun ég fjalla um leiklist í Aðalnámskrá grunnskóla 2013 og því hlutverki sem 

leiklist gegnir í námi barna. 
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2 Aðalnámskrá grunnskóla 

Aðalnámskrá grunnskóla er ætlað að setja viðmið til kennslu til þess að þjóna fjölbreytilegum 

nemendahópi. Kennsluskráin lýsir þeim sameiginlegum markmiðum og kröfum sem settar eru 

fyrir alla nemendur, kennara og skólastjórnendur. Innan hennar er kveðið á um ákveðna 

grunnþætti menntunar. Þessir grunnþættir eru: menntun barna í læsi, sjálfbærni, heilbrigði og 

velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Grunnþættir þessir fléttast inn í allt 

skólastarf og endurspeglast í starfsháttum, samskiptum og skólabrag. Skýrt er tekið fram í 

Aðalnámskrá grunnskóla 2013 að sköpun nær inn á alla grunnþætti menntunar. Vinnubrögð í 

listsköpun einkennast oft af sköpunargleði, frumkvæði og frumleika. Með því að finna 

hæfileikum sínum farveg fá nemendur tækifæri til þess að njóta sín sem einstaklingar eða sem 

hluti af heild. Nemendur læra að horfa til framtíðar, taka þátt í mótun lýðræðis og skapa sér 

hlutverk innan þess. Þannig getum við stuðlað að hamingju og lífsgleði nemenda innan sem 

utan skólans (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011).  

Kennsluháttum leiklistar má skipta í tvennt. Annars vegar er um að ræða nám í greininni 

sjálfri þar sem hún er iðkuð, eins og farið var yfir hér að ofan, og hins vegar kennsluaðferðir 

leiklistar. Námsgeta nemenda getur verið misjöfn og er því mikilvægt að mæta nemendum 

með fjölbreyttum kennsluaðferðum. Leiklist býður upp á ýmsar leiðir til náms í gegnum 

þekkingaröflun og hugmyndarvinnu, framkvæmd, samhengi og greiningu. Í Aðalnámskrá 

grunnskóla: Almennur hluti 2011: Greinasvið 2013 er talað um þessa fjóra þætti sem fléttast 

saman á órjúfanlegan hátt og mynda áherslur og hugmyndafræði listgreinakennslu í skólum 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

 

2.1 Leiklist sem listgrein 

Menntun í leiklist snýst um að þjálfa nemendur í aðferðum listgreinarinnar á sama tíma og 

nemendur dýpka skilning sinn á sjálfum sér og mannlegu eðli. Í gegnum listina getur 

einstaklingurinn tjáð og dýpkað tilfinningar sínar, og þar með öðlast skilning og reynslu sem 

erfitt er að færa yfir í orð. Leiklist er í eðli sínu samþætt listform þar sem allar listgreinar 

koma saman. Leiklist býður upp á fjölbreyttar leiðir til þess að vinna með hugmyndir, varpa 

fram spurningar, endurspegla og túlka reynslu sýna sem og reynslu annara (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013).  

Nemendur fá að setja sig í spor annarra og prófa sig áfram með mismunandi 

tjáningarform, hegðun og lausnarvinnu í öruggu umhverfi skólans. Leiklist getur dregið fram 

fjölbreyttar myndir úr fortíð á sama tíma og nemendur geta speglað nútíma samfélag. Ekki 

síður geta nemendur í gegnum leiklist kastað fram hugmyndum sínum um framtíðina og 

mótað sig að breyttum viðmiðum og gildum framtíðar samfélags. Með því að hoppa inn í 

hlutverk breyta nemendur stefnum og straumum í atburðarrásinni og máta sig við aðstæður og 

afleiðingar gjörða sinna. Kennsla leiklistar reynir m.a. á samvinnu, samskipti, sköpun, 
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tungumál, tjáningu, líkamsbeitingu, raddbeitingu og gagnrýn hugsun. Oft koma fram leyndir 

hæfileikar nemenda sem þar finna sér farveg innan leiklistar og vaxa. Leiklist er verkleg og 

skapandi listgrein sem reynir á huga, hönd og hjarta nemenda (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2013). 

 

2.2 Kennsluaðferð 

Leiklist í kennslu er hugtak sem almennt er notuð yfir þær kennsluaðferðir sem eiga uppruna 

sinn að rekja til leiklistar. Þessar aðferðir má nota í kennslu hvaða greina sem er. Nota má 

þekkingaröflun og hugmyndavinnu er snýr að sjálfstæðu námi barna svo sem hlutverkaleiki. Í 

gegnum þessar kennsluaðferðir eflum við nemendur í upplýsingaröflun á sama tíma og 

nemendur fá að kanna, rannsaka, prófa, taka áhættur og byggja upp þor og traust á eigin 

þekkingu og getu. Hlutverk leiklistaraðferða er að efla nemendur í túlkun upplýsinga og getu 

þeirra til þess að flytja upplýsingar frá einu sviði yfir á annað. Nemendur læra ekki síður að 

leggja mat á verk sín og annara og virða fyrir sér menningarlegt, persónulegt og félagslegt 

samhengi verka sinna og vinnu. 

 

2.3   Hæfniviðmið leiklistar á yngsta stigi 

Hæfniviðmið leiklistar stuðlar að heilbrigði nemenda með andlegum og líkamlegum æfingum. 

Leiklist getur þannig stuðlað að betri lýðheilsu, aukið samvinnu og samskipti, eflt nemendur í 

radd- og líkamsbeitingu á sama tíma og gagnrýnin hugsun er þjálfuð. Leiklist er vissulega list 

augnabliksins en þó er mikilvægt að sköpunarferlið fái einnig tækifæri til þess að líta dagsins 

ljós í sýningum eða í formi kynninga. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla 2013 er tekið fram að með leiklistarkennslu eigi nemendur að 

geta tekið virkan þátt í leikrænu ferli í hópi og sýnt skólasystkinum sínum tillitssemi. 

Nemendur eiga að geta sett saman einfaldan leikþátt í samstarfi við jafningja og kennara með 

skýru upphafi, miðju og endi. Þá eiga nemendur einnig að geta notað einfalda leikmuni og 

sviðsbúnað til að styðja við sköpun sína, lært stuttan texta og flutt hann á skýran hátt fyrir 

áhorfendur. Nemendur þurfa að geta sett sig í spor annarra í leikrænu ferli eða hlutverkaleik 

og tekið þátt í viðtali sem ákveðin persóna, lýst leiknu efni á sviði og/-eða í myndmiðlum út 

frá söguþræði, innihaldi og persónum í verkinu. Nemendur skulu geta beitt einföldu formi 

leiklistar, sýnt viðeigandi hegðun sem áhorfandi í leikhúsi eða á leiklistarviðburðum í 

skólanum og bent á leikið efni og ólík hlutverk þess í mismunandi samhengi. Þetta er hæfni 

sem nemendur eiga að hafa náð fyrir lok fjórða bekkjar (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

 

Í þessum kafla var farið yfir leiklist samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2013 og hvert 

hlutverk leiklistar er í grunnmenntun barna. Kennsluaðferðir leiklistar nýtast víðar en aðeins í 
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leiklistarkennslu og samþætta alla grunnhæfni sem stefnt er að efla hjá nemendum. Í næsta 

kafla er fjallað um Verkfærakistuna og hvað hún hefur að geyma. 
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3 Verkfærakistan 

Verkfærakistan er ætluð kennurum sem vilja kenna leiklist á yngsta stigi. Hún inniheldur 

leiki, gögn og sögur sem nýta má í leiklistarkennslu. Í henni er einnig að finna kennsluáætlun, 

hæfniviðmið leiklistar fyrir yngsta stig og leiðbeiningar fyrir kennara. Hver og einn hlutur 

innan kistunnar gegnir ákveðnu hlutverki í að efla hæfni, þekkingu og leikni nemenda í 

leiklist. Hér að neðan verður farið yfir þá hluti sem finna má í verkfærakistunni og hvernig 

hægt er að nýta þá í leiklistarkennslu. Verkfærakistuna má nálgast með því að fara inn á 

verkfaerakistan.info. 

Trúðanef  

Aðferðir trúðsins eru á sama tíma margslungnar og einfaldar. Trúðanefið er hér notað til þess 

að kynna nemendur fyrir reglum trúðsins og hvernig nota megi þær í leiklist. Trúðanefið veitir 

börnum ákveðið öryggi og hulu til þess að prófa nýja hluti.  

Upphitunaræfingar og leikir 

Upphitunaræfingar og leikir eru mikilvæg tól sem kennari nýtir til þess að vekja líkaman og 

huga nemenda. Nemendur sitja iðulega allan skóladaginn og eru oft á tíðum ekki hvattir til 

þess að tala við samnemendur sína nema í frímínútum. Í leiklist gilda allt aðrar reglur og 

nemendur eru beinlínis hvattir til þess að eiga heilbrigð samskipti með faðmlögum, 

handaböndum og öðrum viðeigandi líkamlegum tjáskiptum. Leikir leiklistar eru til þess gerðir 

að efla tjáningu, sköpun og félagsfærni nemenda. Þeir leikir og upphitanir sem finna má í 

verkfærakistunni eru einnig notaðar til þess að kynna nemendur fyrir hugtökum leiklistar og 

undirbúa nemendur fyrir verkefni dagsins. 

Sögur 

Sögur má nýta til þess að kenna ýmiss hugtök svo sem upphaf, miðju, endi, kyrrmyndir, 

ásetning og boðskap. Tilvalið er að lesa sögur fyrir börn og efla þannig orðaforða þeirra og 

skilning. Lestur hefur lengi haft mikilvægt sess í menntun barna og því tilvalið að leyfa 

nemendum að lesa sögur, leika upp eftir sögum eða búa til sínar eigin. 

Sleifin 

Sleifin er verkfæri sem leiklistarkennarinn getur nýtt til þess að efla ímyndunarafl nemenda 

sinna. Með því að brjóta hefðbundið gildi og tilgang hluta gefum við ímyndunarafli nemenda 

frelsi, þannig að nemendur geti skapað eitthvað nýtt og leikið sér. 

Dýrin okkar 

Dýrin okkar eru spjöld þar sem ýmiss dýr eru að finna. Spjöldin henta vel fyrir þá nemendur 

sem ekki ennþá hafa náð góðum tökum á lestri. Þau eru notuð til þess að efla nemendur í 
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líkamstjáningu- og raddbeitingu. Nota má spjöldin til þess að skipta í hópa á sama tíma og 

hlustun nemenda og getu þeirra til þess að líkamna mismunandi dýr er efld. 

Látbragðsmiðar 

Látbragðsmiða má nota til þess að efla skilning barna á daglegum gjörðum. Á miðunum eru 

ýmsar gjörðir sem kennari kallar fram með nemendum. Sem dæmi gæti staðið á einum 

miðanum „Spila körfubolta“ þá þurfa nemendur að leika það með látbragði.  

Kennsluáætlun verkfærakistunnar 

Til þess að hægt sé að nýta verkfærakistuna til fulls fylgir með henni kennsluáætlun. 

Kennsluáætlunin gerir ráð fyrir 6 vikna lotum þar sem nemendur fá 40 mínútur af 

leiklistarkennslu á viku. Ítarlega er farið yfir allar æfingar og leiki svo hægt sé að nýta þá til 

fulls.  
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4 Lokaorð 

Eins og fram hefur komið gegnir leiklist því mikilvæga hlutverki að virkja ímyndunarafl 

barna, dýpka skilning þeirra á umhverfi sínu og efla hæfni þeirra á víðtækum sviðum. Eins og 

rannsókn Ásu Helgu Ragnarsdóttur og Rannveigar Bjarkar Þorkelsdóttur, Skapandi nám í 

gegnum leiklist, bendir á geta aðferðir leiklistar hentað vel fjölbreyttum nemendahópi. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á jákvæð áhrif leiklistar á nám barna og hvetja þannig til frekari 

notkunnar leiklistar. Eins og fram kemur í doktorsritgerð Rannveigar Bjarkar Þorkelsdóttur 

þarf að efla stuðning við leiklistarkennara og því er ég hjartanlega sammála. Fyrsta kennsluár 

mitt snérist um að safna að mér kennsluefni og máta það í kennslu. Þrátt fyrir mikið af góðu 

íslensku kennsluefni, fann ég fyrir vöntun. Ég vildi búa til kennsluefni sem myndi henta 

nemendum í hverjum bekk fyrir sig, sem og ég gerði svo úr varð Verkfærakistan. Ég tel að 

með því að útvega kennurum æfingar, leiki og verkefni í leiklist líkt og finna má í 

Verkfærakistunni, getum við enn betur stutt við bak kennara í kennslu leiklistar.  

Með Verkfærakistunni vil ég leggja mitt að mörkum og veita kennurum þann grunn er 

hefur nýst mér vel í leiklistarkennslu. Ég vona að með Verkfærakistunni verði leiklist 

aðgengileg öllum kennurum og verði til þess að kennarar treysti sér frekar til þess að prófa sig 

í kennslu leiklistar. Með Verkfærakistunni fá kennarar tækifæri og verkfæri til þess að spreyta 

sig í kennslu leiklistar og geta þaðan fært þessar kennsluaðferðir yfir á aðrar námsgreinar, 

kjósi þeir að gera það. Von mín er sú að Verkfærakistan rati inn í alla skóla landsins hvort 

sem leiklistarkennara séu þar eður ei. Með því að gera leiklist aðgengilega og skilvirka getum 

við betur séð og skilið áhrif hennar á þroska og nám barna. Verkfærakistuna er hægt að 

nálgast á verkfaerakistan.info. 

Framtíð leiklistar er óskrifað blað líkt og svo margt annað í framtíð okkar. Það er því 

okkar hlutverk að kenna og fræða komandi kynslóðir um upprunna leiklistar, framgang 

hennar og nútíma form. Sé skilaboð okkar og kennsla skýr er óhætt að ætla að leiklist verði 

almennur hluti af námi barna til framtíðar. 
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