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Ágrip 

Greinargerð þessi er hluti af heildstæðu kennsluferli um Norðurlöndin með 

höfuðáherslu á leiklist í kennslu. Höfundar ákváðu að taka fyrir námsefni sem allir 

nemendur miðstigs þurfa að fara í gegnum. Námsefnið um Norðurlönd gefur marga 

möguleika á fjölbreyttum kennsluaðferðum og er ætlun höfunda að leggja þar inn sinn 

skerf. Höfundar eru báðir á kjörsviðinu tónlist, leiklist, dans og hafa báðir valið 

leiklistina fremur hinu. Að því gefnu verður leiklist stór hluti af kennsluferlinu en  

einnig verða verkefnin tengd öðrum fögum. Við komum til með að nýta margbreytileika 

kennsluaðferðanna, sem við höfum lært í námi okkar við Háskóla Íslands,  meðal annars 

með tillögum að samþættingu námsgreina og þverfaglegri kennslu.  

Ástæða þess að höfundar völdu námsefni um Norðurlöndin er sú að þeir telja að 

bæta megi við það kennsluefni sem fyrir er. Í dag er aðeins til námsefni um 

Norðurlöndin í bundnu máli og því er spennandi að búa til námsefni sem býður upp á 

fjölbreyttar kennsluaðferðir og samþættingu námsgreina. Höfundar sjá sér einnig hag í 

því að búa þetta námsefni til þar sem þeir gætu nýtt það í kennslu í framtíðinni.  

 Ávinningur  verkefnisins verður vonandi  sá að hér verði hægt að nálgast 

heildstætt ferli leiklistar og hugmyndabanka sem kennarar geta nýtt að eigin vild til að 

dýpka skilning nemenda á námsefninu um Norðurlöndin. Einnig mun leiklistin 

væntanlega ýta undir sjálfstæð vinnubrögð og hugmyndaríka útfærslu á verkefnum sem 

eru á ábyrgð hvers nemanda. Höfundar  telja að með því að nýta fjölbreyttar 

kennsluaðferðir muni nemendur njóta sín á eigin forsendum.  
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Formáli 

Þessi greinargerð er hluti af sex eininga lokaverkefni höfunda til B.Ed. prófs og fjallar 

um  vinnu þeirra að heildstæðu kennsluferli tengdu námsefni um Norðurlönd. Útbúið 

var  kennsluferli sem samþættir nokkrar námsgreinar við leiklist og er það undir 

hverjum kennara komið hve margar námsgreinar hann notar hverju sinni. Kennsluferli 

þetta er ætlað nemendum á miðstigi grunnskóla og geta því allir kennarar nýtt sér það 

sem viðbót  við eða dýpkun á kennslu um Norðurlönd. Höfundar hafa útbúið 

kennarahandbók með kennsluferlinu og fylgir hún með sem sjálfstætt rit.  

Leiðsögukennari við gerð verkefnisins var Ása Helga Ragnarsdóttir aðjúnkt við Háskóla 

Íslands, Menntavísindasvið, og færa höfundar henni sínar innilegustu þakkir fyrir 

ómælda þolinmæði og aðstoð. 
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Inngangur 

Í fyrndinni var aðeins eitt land á jörðinni er nefndist Pangea, en þegar tímar  liðu fram 

gliðnaði það í sundur og skiptist að lokum upp í þær heimsálfur sem við þekkjum í dag. 

Ein af þessum heimsálfum heitir Evrópa og í henni eru nokkur lönd sem nefnast 

Norðurlönd. Þau eru alls átta talsins og heita: Danmörk, Svíþjóð, Noregur, Finnland, 

Grænland, Álandseyjar, Færeyjar og loks landið okkar Ísland. Þar sem efnið um 

Norðurlöndin er viðamikið  fannst höfundum tilvalið að útbúa heildstætt kennsluferli 

tengt þeim.  

 Oft getur verið erfitt fyrir nemendur að leggja margt á minnið ef þeir hafa ekki 

sterka tengingu við viðfangsefnið sem um ræðir. Með kennsluferli því sem höfundar 

hafa útbúið er ætlunin að reyna að stuðla að þessari tengingu fyrir nemendur. Það er gert 

með því að senda þá í ímyndað ferðalag til eins af Norðurlöndunum. Nemendur þurfa að 

skipuleggja ferð sína ásamt því að læra nytsamar upplýsingar um landið í leiðinni. 

Kennsluferlið er hópstarf þar sem hver hópur heimsækir eitt  Norðurlandanna. Ferlinu 

lýkur síðan með því að hóparnir kynna löndin  og segja okkur ferðasögur sínar. Einnig  

fylgja fleiri útfærslur á lokaskilum sem tengjast samþættingu námsgreina, en það er 

undir hverjum kennara komið hvernig hann vill útfæra þær.  

 Kennsluferlið er sett í sérstaka kennarahandbók sem er ætluð öllum kennurum 

sem vilja nýta sér fjölbreyttar kennsluaðferðir til að koma til móts við ólíkar 

námsaðferðir nemenda, og vonandi verður ferlið einnig skemmtilegt í leiðinni. Notaðar 

verða kennsluaðferðir leiklistar ásamt öðrum kennsluaðferðum sem höfundar hafa lært í 

Háskóla Íslands, Menntavísindasviði. Nokkrar námsgreinar fléttast saman í þessu 

kennsluferli en  það er á valdi hvers kennara fyrir sig hve margar námsgreinar hann 

tekur með í ferlinu. Höfundar munu leitast við að sýna fram á kennslufræðileg rök fyrir 

uppsetningu kennsluferlisins með stuðningi af fjölgreindakenningu Gardners og 

kenninga um hugsmíðahyggju sem byggja á því að nám geti ekki verið aðskilið reynslu 

nemanda. Kennarahandbókin er sjálfstæð og er ekki hluti af þessari greinargerð.  

 

„Listir hafa fylgt manninum frá örófi alda og eru einn af 

hornsteinum mannlegs samfélags. Með hjálp listarinnar hefur 

maðurinn tjáð tilgang og merkingu mannlegrar tilveru og mótað 

umhverfi sitt. Í listiðkun öðlast einstaklingurinn lífsfyllingu og 
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finnur tilfinningum sínum og hugmyndum farveg. Skólinn er 

samfélag og þar leika listir sama hlutverk og í þjóðfélaginu í heild 

sinni“ (Aðalnámskrá grunnskóla- listgreinar. 2007:6) 

 

Höfundar sem þetta rita telja að hægt sé að kenna allt námsefni á fjölbreyttan og 

skemmtilegan hátt og eru þeirrar skoðunar að kennarar ættu að vera óhræddir við að 

brjóta upp hefðbundna kennslu, t.d. með leiksýningum, stuttmyndagerð, útvarpsþáttum, 

vettvangsferðum eða útikennslu svo fátt eitt sé nefnt. Lögð hefur verið rík áhersla á það 

í námi höfunda að nemendur læri námsefni betur ef þeir hafa áhuga á því og finnst það 

skemmtilegt. Til að vekja áhuga nemenda verður kennari að hafa áhuga á því sem hann 

er að kenna, vera hugmyndaríkur, skapandi, sveigjanlegur og tilbúinn til að bregðast við 

mismunandi aðstæðum. Aðlögunarhæfni kennara er því afar mikilvæg og þarf hann að 

þekkja styrkleika sína og veikleika vel.  

 
1  Heildstætt ferli 

Þessi greinargerð er hluti af heildstæðu kennsluferli fyrir námsefni um Norðurlönd sem 

ætlað er nemendum á miðstigi grunnskóla. Allir grunnskólanemar á miðstigi þurfa að 

læra um Norðurlöndin (Aðalnámskrá grunnskóla - samfélagsgreinar. 2007:47). Langaði 

höfunda til að nálgast námsefnið  með nemendum á fjölbreyttan og lifandi hátt. Í ferlinu 

er notast við fjölbreyttar kennsluaðferðir til að viðhalda áhuga nemenda og reynt er að 

láta þá taka ábyrgð á sínu eigin námi. Kennsluferlið er þannig uppsett að það samþættir 

nokkrar námsgreinar og gefur einnig möguleika á að það  sé notað sem þverfaglegt 

kennsluefni fyrir þemaviku. Kennurum er fjálst að aðlaga kennsluferlið að nemendum 

sínum og þörfum þeirra. 

 

1.1  Stutt lýsing á ferlinu 

Kennari skiptir nemendum í sjö til átta hópa eftir því hvort hann tekur Ísland með í 

ferlinu eða ekki. Hver hópur er  ein fjölskylda og eiga nemendur að búa til sína persónu 

með tilliti til stöðu, aldurs, kyns og áhugamála. Í kennarahandbókinni er að finna 

happdrættisvinninga þar sem vinningurinn er ferð fram og til baka til eins af 

Norðurlöndunum. Kennari útskýrir fyrir nemendum  að allir hafi fengið vinning og nú 

sé það undir þeim komið að gera ferðina sem skemmtilegasta. Vinningurinn er þó bara 
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flug fram og til baka þannig að nemendur þurfa sjálfir að skipuleggja ferðina, finna sér 

gistingu, sjá um uppihald, finna sér afþreyingu í viðkomandi landi o.fl. Þeir þurfa að 

taka tillit til efnahags fjölskyldunnar og gera raunhæfa ferða- og kostnaðaráætlun út frá 

honum.  Í Aðalnámskrá grunnskóla – lífsleikni 2007 eiga nemendur í 6. bekk að geta 

gert sér grein fyrir ýmsum kostnaði og geta nýtt sér upplýsingar úr fjölmiðlum til að 

tengja við daglegt líf (Aðalnámskrá grunnskóla – lífsleikni. 2007:15).  Höfundar telja að 

nemendur fái gott tækifæri til að kynna sér þetta í heildstæða ferlinu og  það ætti að 

stuðla að  sjálfstæðari ákvarðanatöku í tengslum við kostnað og upplýsingaöflun.  

Kennari verður til taks til að aðstoða nemendur við skipulagningu og þeim er einnig 

frjálst að leita aðstoðar foreldra eða forráðamanna. 

 Hver og einn nemandi fær spæjarabók sem kennari útbýr (sjá lýsingu í 

kennarahandbók). Spæjarabókin er eign hvers nemenda og í hana á að skrá allar  

hugmyndir, hugleiðingar, spurningar o.fl.  á meðan unnið er í heildstæða ferlinu. Hér 

reynir á sjálfstæð vinnubrögð nemenda og frumkvæði þeirra. Nemendur eiga alltaf að 

hafa spæjarabókina á sér því hver veit nema að hugmynd kvikni heima fyrir eða úti í 

frímínútum.  Með spæjarabókinni fá nemendur tækifæri til þess að tjá eigin hugmyndir, 

hugleiðingar og koma með tillögur að því hvernig þeir vilja vinna verkefnið. Ef 

nemendur vilja nýta einhverja hugmynd sem þeir fá verða þeir að segja hinum í hópnum  

frá henni og færa rök fyrir því af hverju hópurinn ætti að nýta sér hana. Með þessu læra 

nemendur að virða hvorn annan, hlusta og færa rök fyrir máli sínu auk þess að gagnrýna 

og taka tillit til gagnrýni annarra.   

Áður en fjölskyldurnar halda út fyrir landsteinana þurfa þær að fara í viðtal hjá  

útvarpsstöð þar sem fjölskyldumeðlimir eru spurðir um fyrirhugaða ferð. Þá verður 

spurt að því hvort þeir viti eitthvað um landið sem þeir eru að fara til og þá hvað, hvort 

þeir hafi verið þar áður og hvað þá langi helst til að gera þegar þeir koma þangað. 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla – íslenska 2007 eiga nemendur miðstigs að fá 

þjálfun í munnlegri og leikrænni tjáningu, upplestri, endursögn, framsögn og hlustun 

(Aðalnámskrá grunnskóla – íslenska. 2007:15).  Í viðtalinu gefst nemendum tækifæri á 

að tjá sig munnlega og þeir þjálfast í framsögn auk þess sem þeir eflast í 

hlutverkasköpun en þetta verður í fyrsta skipti sem nemendur fara í hlutverk 

persónunnar sem þeir sköpuðu.  
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 Eftir viðtalið getur upplýsingaöflun hafist og þurfa hóparnir að halda 

ferðadagbók samhliða vinnu sinni. Ferðadagbókin er samvinna allra í hópnum og 

útfærsla hennar er í höndum nemenda fyrir utan nokkur atriði sem kennari leggur fyrir 

og verða að vera í  henni. Hér reynir því á samvinnu nemenda og hugmyndaflug. Í 

ferðadagbókinni eiga að vera upplýsingar um fjölskylduna, erfðaskrá, ferðaáætlun, 

kostnaðaráætlun, myndir úr ferðalaginu, bréf/póstkort til vina eða ættinga o.fl. Þessi 

verkefni koma smám saman inn í ferðadagbókina á meðan unnið er í ferlinu. 

Kennari minnir nemendur á að  þeir beri ábyrgð á hvernig ferðinni verður háttað 

og einnig lætur hann þá vita að framundan séu fjölbreytt verkefni fyrir fjölskyldurnar til 

að takast á við t.d. veggspjöld, kyrrmyndir, spuni, kynningar, spurningakeppni o.s.frv. 

Þessu er lýst nánar skref fyrir skref í kennarahandbókinni.   

Þegar ferðinni lýkur koma nemendur aftur í útvarpsviðtal  og segja frá því hvort 

þeir hafi lært eitthvað nýtt og þá hvað, hvort eitthvað hafi komið þeim á óvart og 

hvernig ferðin hafi verið. Ferlinu lýkur með lokahófi þar sem nemendur sýna afrakstur 

vinnu sinnar en nokkrar útfærslur á lokahófi er að finna í kennarahandbókinni. 

 

1.1.1  Markmið 

� Láta nemendur taka virkan þátt og gera þá ábyrga fyrir eigin námi 

� Auka sjálfstæði í vinnubrögðum 

� Læra hópvinnubrögð og samvinnu  

� Fræða nemendur um Norðurlöndin á fjölbreyttan hátt  

�  Ýta undir hugmyndasköpun og örva ímyndunarafl nemenda  

�  Kenna nemendum að hlusta, taka tillit og virða hvorn annan 

�  Efla tjáningu og framsögn 

� Kenna nemendum að færa rök fyrir eigin skoðunum, gagnrýna og taka gagnrýni. 

 

1.2  Hvers vegna miðstig? 

Hvers vegna miðstig? Hvers vegna landafræði? 

Ungmenni á miðstigi í grunnskólum eru á jaðri þess að verða fullorðin og við sem eldri 

erum ætlumst oft til mikils af þeim. Þetta getur leitt til þess að þau verða viðkvæmari og 

tilfinningalega lokaðari en ella, því að þau hafa áhyggjur af því að mistakast eða gera 

vitleysur sem foreldrar, kennarar, vinir eða aðrir dæma þau fyrir. Því er nauðsynlegt að 
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nemendur á þessum aldri fái að tjá tilfinningar sínar og fái útrás fyrir þarfir sínar. 

Leiklist gæti hjálpað nemendum vegna þess að í gegnum hana læra þeir að setja sig í 

spor annarra og tjá tilfinningar þeirra og langanir eins og þær væru þeirra eigin.  

Námsbækur hafa áhrif á hvað er kennt í skólum, „...the textbook holds a place of 

unparalleled. importance in influencing what shall be taught in the schools”  ( Eisner. 

1987:11). Einnig skipa þær stóran sess þegar kennari fer að huga að útfærslu á 

kennsluefni. Ef innihald námsbóka er einskorðað við texta er alls óvíst hvort kennari 

nýtir sér fjölbreyttar kennsluaðferðir. Auðvitað er það mismunandi eftir kennurum hvað 

þeir gera en samkvæmt könnun Ingvars Sigurgeirssonar er líklegt að kennari haldi sig 

við efni bókarinnar án þess að fara óþarfa krókaleiðir í útfærslu námsefnis (Ingvar 

Sigurgeirsson. 1992:132). 

Á miðstigi sér umsjónarkennari að mestu um  alla kennslu í bekknum og hefur 

frelsi til að hagræða stundatöflunni eftir þörfum.  Það auðveldar  honum að vinna 

heildstætt ferli eins og boðið er upp á í kennarahandbókinni. Á unglingastigi fer 

kennslan fram undir leiðsögn fagkennara hvers fags og stundataflan er í fastari skorðum, 

því má ætla að auðveldara sé að nýta þetta verkefni á miðstigi þar sem meira svigrúm er 

fyrir breytingar á stundatöflu nemenda. 

 

„Málefni listgreinakennslu í skólum okkar og umræðan um þverfaglega 

listgreinakennslu snýst um meira en aðeins vandamál í skipulagningu 

námsskrár. Umræðan snertir kjarna kennslu og náms og er mikilvæg 

fyrir undirbúning ungs fólks fyrir heiminn sem það þarf að búa í. Hún 

snertir einnig þau gildi sem ungt fólk tileinkar sér, bæði í sínu 

persónulega lífi og hlutverki þess sem meðlimir samfélags og 

þjóðfélags“ ( Pitman. 1998:13). 

 

1.3  Landafræði 

Ingvar Sigurgeirsson gerði rannsókn á framboði og notkun námsefnis fyrir miðstig í 

íslenskum grunnskólum. Útgefið námsefni var aðallega skoðað en einnig var framboð 

og notkun námsefnis í alls konar formi athugað, þ.e. leikir, myndir, kort o.fl. ( Ingvar 

Sigurgeirsson. 1992:2). Í ljós kom að afar lítið úrval var til af námsefni í landafræði og 

fleiri námsgreinum  á miðstigi. Í landafræði voru aðeins tvær kennslubækur og báðar 
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voru þær gefnar út snemma á sjöunda áratugnum ( Ingvar Sigurgeirsson. 1992:47). 

Þegar skoðað var hve mikill tími fór í að kenna námsefni beint upp úr bókum eða af 

prentuðum texta, kom í ljós að það var rúmlega 60% af tímanum. Við skoðun í fleiri 

skólum fór þessi tala jafnvel upp í 90% (Ingvar Sigurgeirsson. 1992:55). Vegna þess 

hve margar kennsluaðferðir standa kennurum til boða fannst höfundum þetta afar slæmt, 

sérstaklega með tilliti til einstaklingsmiðaðs náms. Það kom einnig á óvart hve mikil 

óánægja var meðal kennara með það námsefni sem þeir voru að kenna, sérstaklega í 

landafræði og tónlist. Þegar gerð var  könnun á hvers konar námsefni mest þörf væri á 

fyrir miðstig var landafræði þar efst á blaði ( Ingvar Sigurgeirsson. 1992:128).  

 

1.4  Stærðfræði 

Ingvar skoðaði einnig stærðfræðikennslu á miðstigi og sá að hún einkenndist af 

vinnubókavinnu í yfir 85,3% tilfella (Ingvar Sigurgeirsson. 1992:127). Einnig kom í ljós 

að þegar námsbækur kváðu á um einhvers konar óhefðbundin vinnubrögð, eins og t.d. 

tilraunir, þá var þeim iðulega sleppt og þá sérstaklega í stærðfræði (Ingvar 

Sigurgeirsson. 1992:132). Höfundar þessarar greinargerðar telja að mikilvægt sé að 

flétta stærðfræði inn í aðrar greinar og það gera þeir í kennarahandbókinni. Þar eiga 

nemendur t.d. að afla sér upplýsinga um gjaldmiðil landsins sem þeir fara til og 

umreikna kostnað úr íslenskum krónum yfir í þann gjaldmiðil, og öfugt. Einnig þurfa 

nemendur að lesa úr gögnum og setja upp töflur, súlurit o.fl.  Samkvæmt Aðalnámskrá 

grunnskóla – stærðfræði 2007 eiga nemendur á miðstigi að geta lesið úr gögnum og sett 

fram niðurstöður á töfluformi. Þeir þurfa einnig að geta útskýrt niðurstöður munnlega 

og leyst verkefni sem snerta fjármál heimilanna, auk þess að geta beitt stærðfræðinni 

við gerð kostnaðaráætlunar (Aðalnámskrá grunnskóla – stærðfræði. 2007:23-25). 

 

2  Hugmyndafræði leiklistar  

Það er óhætt að segja að leiklist hafi ekki fengið sama hljómgrunn í grunnskólum 

landsins og myndlist, tónlist, textíl og dans. Leiklist er ekki ákveðin verkgrein innan 

skólans heldur er hennar helst getið í sambandi við samþættingu kennslu í íslensku og 

samfélagsfræði, en samt er leiklist jafn mikilvæg og fyrrnefndar námsgreinar. Ef 

einstaklingur er spurður hvort hann hafi fengið kennslu í leiklist í skóla er algengt að 

það fyrsta sem honum detti í hug sé leiksvið, búningar, ljós, jólasýning, bekkjarkvöld og 
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skemmtanir sem krefjast þess að leikið sé fyrir áhorfendur. Leiklist sem listform hefur 

hugsanlega fengið meiri hljómgrunn í grunnskólum og þá sem valgrein í 

unglingadeildum eða sem hluti af skemmtun og ávallt með það að markmiði að setja 

upp leiksýningu. Leiklist er mun meira en leiksvið, hún er þverfagleg og allir kennarar 

geta notað leiklist óháð því hvaða fag þeir kenna. Eins og í öðrum greinum verða 

kennarar að hafa í huga að setja sér skýr markmið þegar þeir nota leiklist og leyfa 

nemendum að vera þátttakendur í eigin námi. Þegar leiklist er notuð í skólastarfi er efni 

hennar yfirleitt tengt markmiðum úr námskrá eða að hún er þverfagleg  (Bowell og 

Heap. 2001:10).  

Markmið höfunda með notkun leiklistar í þessu verkefni er að auka málþroska, 

örva ímyndunarafl, dýpka skilning á ýmsum viðfangsefnum og að venja nemendur á að 

taka sjálfstæðar ákvarðanir jafnt innan skóla sem utan. Þegar fram í sækir munu 

markmiðin vonandi efla hæfni nemenda til að skilja sjálfa sig betur og þann heim sem 

þeir búa í. Auk þess er stefnt að því að örva félagslegan-, persónulegan- og 

tilfinningalegan þroska nemenda.  

Segja má að mikilvægi leiklistar sé alltaf að verða meira og meira eftir því sem 

heimurinn minnkar. Með auknum straumi  innflytjenda  fáum við  nemendur af sífellt 

fleiri  þjóðernum inn í skólana. Það er ekki sjálfgefið að allir tali og skilji sama 

tungumálið og því er oft erfitt fyrir suma að taka þátt í ýmsum verkefnum. Með notkun 

leiklistar getum við brúað þetta bil og allir geta tekið þátt á einn eða annan hátt. Leiklist  

getur hjálpar nemendum að verða betri og skilningsríkari einstaklingar  því hún eykur 

samkennd og alhliða þroska. Höfundar telja að leiklist sé nauðsynleg í kennslu og þurfi 

að fá sinn eigin sess í stundaskrá á öllum aldursstigum. Mikilvægt er að nemendum 

finnist gaman að læra og fái að taka virkan þátt í námi sínu. Leiklist býður upp á 

fjölbreytta nálgun á námsefni og túlkun þess. Hægt er að nota leiklist sem forvörn því 

aðferðir hennar stuðla markvisst að því að styrkja sjálfsmynd nemenda og hjálpar þeim 

að taka ákvarðanir sem byggja á þeirra eigin skoðunum án áhrifa frá öðrum (Anna 

Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir. 2004:8). 

 

2.1  Ýmsir fræðimenn 

Þó að leiklist hafi ekki fengið sama sess og aðrar listgreinar í grunnskólum á Íslandi þá 

er hún kennd í mörgum löndum sem sjálfstætt fag og stundum þverfaglegt. 



13 

 

Hugmyndafræði leiklistar sem höfundar hafa kynnst í Háskóla Íslands er að miklu leyti 

komin frá Bretlandi og þaðan koma margir þekktir fræðimenn leiklistarinnar og 

upphafsmenn ákveðinnar hugmyndafræði. Hér verður rætt um nokkra þeirra í stuttu 

máli til að tengja þá við vinnu höfunda  er þeir settu saman heildstætt ferli leiklistar.  

 

2.1.1 Peter Slade (1912-2004) 

Peter Slade leit á börn sem skapandi listamenn og vildi að börn léku sér út frá efni sem 

þeim er hugleikið og að áhorfandinn væri ekki aðalatriðið. Hann vildi þróa náttúrulega 

leiki barna í leikræna, skapandi og listræna tjáningu en ekki með áherslu á framsögn, 

hreyfingu og leik nemenda út frá viðmiðum atvinnuleikara (Kristín Á. Ólafsdóttir. 

2007:15).  

Árið 1954 gaf Slade út bókina Child Drama en bókin er hans þekktasta verk og 

afrakstur athugana hans á þúsundum barna í heimalandi sínu og erlendis. „Slade taldi að 

með réttum vinnubrögðum, þar sem hugmyndir, tilfinningar og listræn sköpun barna 

njóti virðingar og hvatningar í vinsamlegu andrúmslofti, megi vinna fyrirbyggjandi 

starf gegn sálrænum og félagslegum vanda auk þess sem persónulegur þroski þeirra 

eflist á margvíslegan hátt” (Kristín Á. Ólafsdóttir. 2007:15).  

Hlutverkaleikir sem flokkast undir innlifunaraðferðir eru taldir mikilvægir í 

þroskaferli barns því það vinnur úr eigin reynsluheimi með því að setja sig í spor þeirra 

sem hafa haft áhrif á það. Barnið hefur þannig tækifæri til að takast á við ólík hlutverk 

og notar bæði eigin reynslu og reynsluna af hlutverkaleik til að fást við tilfinningar og 

læra á samfélagið (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir. 2004:24). Hver kannast 

ekki við að sjá börn í leik þar sem þau eru pabbinn, mamman eða einhver annar sem 

tengist þeirra daglega lífi? Persónusköpun nemenda byggir því oft á einhverri hliðstæðu 

úr þeirra heimi (Bowell og Heap. 2001:3).  

Í heildstæða ferlinu um Norðurlöndin þarf hver hópur að búa til fjölskyldu. 

Einnig þarf hver og einn nemandi að búa til sína persónu innan fjölskyldunnar. Í 

gegnum ferlið þurfa nemendur að taka þátt í  ýmis konar verkefnum  í hlutverki persónu 

sinnar. Þeir þurfa t.d. að setja sig í spor annarra, búa til spuna, kyrrmyndir og fara í 

viðtöl.  
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1) Einbeiting 

2) Skynjun 7) Greind 

5) Mál 4) Líkami 

2.1.2  Brian Way (1924-2006)  

Brian Way var lærisveinn  Peter Slade og þróaði hugmyndir hans og setti þær í fastari 

skorður. Hann byggði á sömu hugmyndafræði en horfði minna á listformið og hafði 

persónuna í fyrirrúmi. Meginmarkmið Way var að þróa manneskjuna. 

Tilfinningaþroski, félagsfærni og innsæi eru mikilvægir þættir sem unnið er með í 

leiklist. Way taldi að skólinn hefði vanrækt þessa þætti og lagt of mikla áherslu á 

vitsmunaþroska. Way sagði að svarið við mörgum auðveldum spurningum væri á tvo 

vegu, annaðhvort sem upplýsingar eða sem bein upplifun. Way vildi að unnið væri  með 

jákvæðar og neikvæðar tilfinningar út frá kerfi sem hann bjó til og kallar 

persónuleikahringinn.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1 Persónuleikahringur Ways 

 

Persónuþroskinn á að þróast í gegnum leiki og æfingar þar sem kennarinn er ekki 

stýrandi/leiðandi því það getur hamlað hugmyndaflugi og minnkað sjálfsöryggi 

nemenda. Hann vildi skapa andrúmsloft sem væri laust við hræðslu og ótta við mistök. 

Way vildi að unnið væri markvisst út frá hverjum punkti hringsins og þannig myndi  

alhliða persónulegur þroski nemenda þróast.  Persónuleikahringurinn er byggður upp á 

sjö þáttum (sjá mynd 1) og á honum byggði Way útfærslu sína á leikrænni tjáningu 

(Kristín Á. Ólafsdóttir.2007:19).   

3) Ímyndun 6) Tilfinningar 
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2.1.3  Dorothy Heathcote (1926-) og Gavin Bolton (1927-) 

Þegar hugtakið leiklist í skólastarfi er nefnt koma nöfnin Dorothy Heathcote og Gavin 

Bolton fyrst upp í hugann því þau eru talin eiga stóran þátt í að laga leiklist að 

skólastarfi eins og það er í dag (Anna Jeppesen. 1994:8). Heathcote og Bolton lærðu 

bæði hjá Peter Slade og eru hugmyndir þeirra byggðar á sömu grunnhugmyndum en þau 

hafa aðrar áherslur (Anna Jeppesen. 1994:11-12).   

Heathcote er leikaramenntuð en lítur alltaf á sjálfa sig sem venjulegan kennara 

en ekki leiklistarkennara. Hún er nefnd sem höfundur margra af helstu kennsluaðferðum  

leiklistar, til dæmis er hún kennd við kennari í hlutverki og sérfræðingana en þær 

aðferðir koma báðar við sögu í heildstæða ferli höfunda um Norðurlöndin. Hún leggur 

mikið upp úr því að þróa vitsmunalega þekkingu og að nemendur læri á tilfinningar 

sínar. Heathcote hefur verið gagnrýnd fyrir að taka fagurfræðina úr leiklistinni með því 

að gera hana að kennslutæki en hún er ósammála því. Hún telur að leiklistin sé spegill 

samfélagsins og segir að fagurfræðin eigi ekki að stýra nemendum heldur eigi nemendur 

að fá að njóta sín á eigin forsendum. Hún telur að kennarinn eigi að taka þátt í þessu 

ferli með því að vera leiðbeinandi sem hjálpar nemendum að ná þeim markmiðum sem 

kennarinn setur. Í heildstæða ferlinu sem höfundar hafa samið, leggja þeir áherslu á að 

kennarinn sé leiðbeinandi en ekki stjórnandi í vinnu nemenda. 

Gavin Bolton er menntaður kennari sem byrjaði á því að nota leiklist sem 

listform og þá í formi leiksýninga en síðar fór hann að tengja hana við námsefni 

nemenda og nota hana í kennslu. Gavin Bolton hefur samhliða kennslu barna og 

fullorðinna glímt við að skilgreina það sem fram fer hjá nemendum þegar þeir iðka 

leiklist í skólastarfi. Hann lagði áherslu á að hafa barnið í brennidepli. „Með stuðningi 

frá kenningum Piaget og Vygotsky um þýðingu táknrænna leikja fyrir börn skýrir Bolton 

hvernig þátttakendur í ímynduðum aðstæðum spuna eða dramatísks leiks geta auðgast 

af merkingu. Þátttakandinn er samtímis í tveimur heimum, hinum ímyndaða og þeim 

raunverulega, kraftur og áhugi leikandans ætti að skerpa vitund hans og úr reynslu 

leiksins getur hann unnið merkingu“ (Kristín Á. Ólafsdóttir. 2007:27). 

 

 

 



16 

 

3  Kennslufræðilegur tilgangur 

Þegar kennarar setjast niður að hausti til að útbúa námskrá þurfa þeir alltaf að hafa í 

huga þau námsmarkmið sem stefnt er að yfir veturinn. Þegar markmiðin liggja fyrir 

þurfa kennarar að ákveða hvernig best sé að ná markmiðunum og með hvaða aðferðum.  

 

„Skýr markmið eru grundvallarþáttur skólastarfs. Markmið eru 

leiðarvísir í öllu skólastarfi og forsenda áætlanagerðar um nám og 

kennslu. Þau stýra kennslunni og námsmatinu og eru grundvöllur mats 

á gæðum skólastarfs“  

(Aðalnámskrá grunnskóla - almennur hluti. 2001:11).  

 

Í dag eru margir kennarar meðvitaðir um það hvað listir og listgreinar hafa mikið gildi í 

skólastarfi og hvað þær eru mikilvægur hluti af kennslu nemenda. Kennslubækur eru 

ekki tæmandi og það er ekki nauðsynlegt að kenna blaðsíðu fyrir blaðsíðu. 

Fjölbreytileiki kennsluaðferða er sýnilegri í skólum en áður. Hægt er að tengja listir og 

listgreinar við aðrar námsgreinar í skólanum og með því er hægt að dýpka og víkka 

skilning nemenda á námsefni sem oft getur verið erfitt viðfangs.  

 

„Það er sjaldgæft þegar hlutir í lífi okkar ganga upp eins og ætlast var 

til.  Reynsla í listum hjálpar börnum að venjast nýjungum og óvæntum 

atburðum. Í nútímaþjóðfélagi hlýtur það að vera jafn mikilvægt og 

kennslustundir fullar af þaulskipulagðri vinnubóka- og verkefnavinnu“ 

(Pitman. 1998:18). 

 

Ein af grunnhugmyndunum sem leiklist í skólastarfi byggir á kemur frá uppeldis-

fræðingnum  John Dewey sem áleit að nám fælist einkum í virkni, „learning by doing“, 

en það er einmitt það sem höfundar vilja gera með heildstæða leiklistarferlinu. 

Nemendur þurfa sjálfir að bera ábyrgð á sinni vinnu með því að framkvæma, uppgötva 

og leita lausna. Kennarinn er aðallega leiðbeinandi og tilbúinn til að aðstoða ef 

nemendur þurfa. Hann getur einnig leitt nemendur inn á rétta braut ef honum finnst þeir 

vera á rangri leið. 
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3.1  Almenn menntun  

Ef við lítum á almenna menntun og hlutverk hennar í grunnskólum landsins kemur skýrt 

fram í Aðalnámskrá grunnskóla að skólinn eigi að stuðla að þroska einstaklingsins og 

hæfileikum hans til að lifa í nútíma þjóðfélagi. Almenn menntun á að efla gagnrýna, 

sjálfstæða hugsun hjá einstaklingum og hæfileika þeirra til að bregðast við aðstæðum. 

Nemendur eiga rétt á því að fá tækifæri til að tjá skoðanir sínar í rituðu og mæltu máli í 

námi. Þeir þurfa að verið óhræddir við breytingar og geta borið ábyrgð á gerðum sínum. 

Almenn menntun á því að stuðla að umburðarlyndi og virðingu fyrir náunganum og 

umhverfinu. Grunnskólum ber því að efla heilbrigða dómgreind nemenda, umburðar-

lyndi, virðingu, náungakærleik og verðmætamat. Einnig á almenn menntun að styrkja 

einstaklinga til þess að átta sig á eigin stöðu í samfélaginu og að geta tengt þekkingu og 

færni við daglegt líf og umhverfi (Aðalnámskrá grunnskóla - almennur hluti. 2007:8-9). 

Hæfni til að átta sig á og taka þátt í tilfinningum annarra er grundvöllur félagslegrar 

hegðunar. Í leiklist og leikrænni tjáningu taka nemendur þátt í skipulagðri og markvissri 

samvinnu sem eflir félagsþroska. 

 

„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“ (Aðalnámskrá grunnskóla - listgreinar. 2007:39).  

 

3.1.1  Nemendur 

Nemendahópar eru misjafnir, þeim henta ólíkar leiðir til náms og þeir hafa mismunandi 

námsstíl. Talið er að nemendur læri mest þegar þeir fá að taka þátt í eigin námi með því 

að uppgötva, gera tilraunir, rökræða og leita sjálfir svara (Anna Jeppesen og Ása Helga 

Ragnarsdóttir. 2004:64). Það getur hjálpað nemendum að  vaxa, þroskast og dafna ef 

kennari þorir að taka áhættu og leyfir nemendum að bera ábyrgð á eigin námi. Því 

miður er engin ein leið rétt til að efla alhliða þroska nemenda og verður kennari að meta 
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hvern hóp fyrir sig til að ná sem mestum framförum. Því er erfitt að segja að ein aðferð 

sé réttari en aðrar og er það  kennarans að vega og meta út frá þeim markmiðum sem 

hann hefur sett sér í upphafi.  

Nemendur eru frjóir og fúsir til að læra það sem þeim er kennt ef kennari hefur 

áhuga á því sem hann gerir. Kennarar verða að nýta þann auð sem nemendur eru og því 

gæti verið gott að gera þessa einstaklinga að sérfræðingum í samskiptum, samkennd, 

virðingu, sjálfstæði og tilfinningalegum þroska. Í bók sinni Learning the Arts in an Age 

of Uncertainty talar Walter Pitman um tómu flösku-kenninguna  (empty-bottle-theory), 

einnig þekkt sem skúffukenningin. Í henni er nemendum lýst sem tómum ílátum sem 

hægt er að fylla með staðreyndum, tölum og því hvernig á að gera hluti sem samfélagið 

telur nauðsynlega fyrir gildi hvers og eins (Pitman. 1998:63). Höfundar eru þeirrar 

skoðunar að nemendur þurfi einnig að fá tækifæri til að vinna úr þessum staðreyndum 

til að skilja þær betur. Þar kemur leiklistin sterk inn því hún veitir nemendum allt þetta 

og meira til. Það að setja námsefni í samhengi sem nemendur skilja og geta jafnvel 

samsamað sig, telja höfundar álíka mikilvægt og að læra staðreyndir. 

 

„Leiklist býður upp á öruggt umhverfi til að takast á við tilfinningar og 

finna lausnir á vandamálum og stuðlar að jafnvægi á milli viðbragða 

sem tengjast innsæi og tilfinningum nemandans annarrs vegar og 

þekkingu hans og vitsmunalegri hugsun hins vegar” (Anna Jeppesen og 

Ása Helga Ragnarsdóttir. 2004:9). 

 

3.2  Hópvinnubrögð 

Segja má að uppeldisfræðingurinn John Dewey sé einn áhrifamesti talsmaður hópvinnu 

því að í ritum sínum lagði hann áherslu á  mikilvægi hópvinnu og að nemendur fengju 

með lýðræðislegum hætti að vinna að sameiginlegum viðfangsefnum í hópum (Ingvar 

Sigurgeirsson. 2005:137).  Á Íslandi hafa kenningar um hópvinnu komið í bylgjum. Þær 

áttu öfluga talsmenn um 1960 og í Aðalnámskrá grunnskóla 1976 var lögð veruleg 

áhersla á hópvinnu. Í dag er einnig lögð mikil áhersla á hópvinnu en hún er misjöfn í 

skólum eftir kennurum og stjórnendum. 

Hópvinna er góður undirbúningur fyrir lífið því að í atvinnulífinu er lögð mikil 

áhersla á samvinnu og verkaskiptingu. Ef við skoðum atvinnuauglýsingar er oft óskað 
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eftir einstaklingi sem hefur frumkvæði, sjálfstæði og getur unnið í hóp. Þetta segir okkur 

að við verðum að byrja á að kenna börnum að virða skoðanir annarra og að vinna saman 

í hópum því þá læra þau að taka tillit hvort til annars. Einnig læra nemendur hver af 

öðrum og með því að hjálpast að við að leysa verkefni styrkjast þeir félagslega. Þetta 

eru allt kostir hópvinnu en auðvitað getur hópvinna líka skapað leiðindi, t.d. ef 

nemendum kemur illa saman. Ef við venjum  nemendur á hópvinnu frá unga aldri er 

líklegt að þeir eigi auðvelt með að aðlagast hvers konar hópum af öllum stærðum og 

gerðum síðar á lífsleiðinni. Við leitum  öll eftir félagsskap við aðra og hópvinna er 

ekkert annað en félagsskapur þar sem allir hjálpast að, fá að segja sínar skoðanir og læra 

að bera virðingu fyrir samnemendum sínum og skoðunum þeirra. Samheldni hópsins 

byggir á framkomu og samskiptum innan hans. Stundum þróast þessi vinnubrögð af 

sjálfu sér en af og til þarf kennarinn að hjálpa til með félagslega þáttinn í samvinnunni. 

Ef kennari nær að kenna hópvinnu í bekk er líklegt að bekkurinn verði samheldnari fyrir 

vikið og að minna verði um erfiðleika innan bekkjarins.  

 

3.2.1  Hópskipting 

Það eru til margar aðferðir við að skipta í hópa. Ef kennari er með nemendur á yngsta 

stigi er best að byrja smátt og para  tvo til fjóra nemendur saman og sjá hvernig gengur. 

Það er misjafnt eftir aldri hvernig nemendur bregðast við hópskiptingu þannig að 

kennari verður að ígrunda hópskiptinguna vel áður en hann skipar í hópa. Nemendur á 

miðstigi sem eru að fá hvolpavit eiga oft erfitt með að vinna með hinu kyninu ef það eru 

bara tveir saman en ef fleiri eru í hópnum getur það auðveldað vinnuna.  

Kennari hefur marga möguleika á hópskiptingu. Hann getur sjálfur skipt í hópa 

eða látið nemendur aðstoða. Hægt er að láta nemendur skrifa óskir á blað þar sem kemur 

fram með hverjum þeir vilja helst vinna (nr 1 og nr 2 og nr 3) eða láta nemendur draga 

nöfn hjá hverjum öðrum. Einnig getur kennari raðað nemendum í hópa án þess að þeir 

geri sér grein fyrir því að hann hafi ákveðið fyrirfram hverjir lendi saman. Ef hóparnir 

ná vel saman er möguleiki á að hafa sömu hópa út veturinn en það er líka nauðsynlegt 

að leyfa nemendum að vinna með öðrum af og til svo að fjölbreytnin verði meiri. 

Hópskipting getur einnig farið eftir áhugasviði, getu, hæfni, frumkvæði og sjálfstæði 

nemenda. Oft getur verið gott að setja saman nemendur með styrkleika á mismunandi 

sviðum til að fá sem besta útkomu úr verkefninu. Auðvitað eru til fleiri aðferðir við 
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hópskiptingu og erfitt er að segja hvaða leið er best en það verður hver kennari að meta 

með tilliti til nemenda sinna.  Þegar kennari hefur ákveðið hvernig hann vill haga 

hópskiptingunni er mikilvægt að hann útskýri fyrir nemendum hvers vegna hann valdi 

þessa aðferð því að  þannig skilja nemendur ákvörðunina og verða sáttir við hana (Lilja 

M. Jónsdóttir. 1996:21).  

Hópvinna kallar á stöðuga tjáningu hjá nemendum og getur því verið erfið til 

lengdar. Samvinna og samstarf við aðra á að skapa sterkari einstaklinga og styrkja 

sjálfsímynd nemenda þannig að erfiðið er vel þess virði. Staðreyndin er sú að við búum 

í návígi við hvert annað og þurfum því að læra að virða hvert annað.  

 

3.3 Hugsmíðahyggja  

Hugsmíðahyggja á rætur  sínar að rekja til 19. og 20. aldar og byggir á því að nám geti 

ekki verið aðskilið reynslu eða framkvæmd (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur 

Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir. 2005:15).  Hugsmíðahyggja er námskenning sem 

rekja má til kenninga Jean Piagets um vitsmunaþroska einstaklingsins og John Dewey 

sem segir að reynslan sjálf sé uppspretta menntunar. Auk þeirra hafa fleiri fræðimenn 

lagt sitt af mörkum til uppbyggingar hennar og má þar nefna Lev Vygotsky og Jerome 

Bruner. Höfundar munu ekki fjalla sérstaklega um hvern og einn fræðimann heldur 

tengja kenninguna við heildstæða ferlið sem þeir hafa samið.   

Í ferlinu þurfa nemendur að bera ábyrgð á eigin námi og vera þátttakendur í 

vinnu sem krefst bæði sjálfstæðra vinnubragða og samvinnu í hópum. Kennari er 

leiðbeinandi í ferlinu og geta nemendur alltaf leitað til hans. Ef kennsluferlið er skoðað í 

heild sinni má sjá fingraför hugsmíðahyggju víða eins og fram kemur í upptalningunni 

hér að neðan. 

Þegar unnið er út frá hugsmíðahyggju byggist það á:  

� Að nám einkennist af virkni nemenda 

� Að nemendur byggi upp eigin þekkingu með tengingu við eigin reynsluheim 

� Að nemendur vinni lausnarmiðaða verkefnavinnu (einir eða í hópi)  

� Að nemendur noti gagnrýna hugsun í tengslum við upplýsingaleit, úrvinnslu og 

umbreytingu upplýsinga  í nýja þekkingu  

� Að kennari sé leiðbeinandi en ekki stýrandi 
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Þegar unnið er með leiklist er „áhersla lögð á að nemendur byggi á eigin reynslu, lifi 

sig inn í ímyndað ferli og taki að sér þær skuldbindingar sem hlutverkið gerir til þeirra“ 

(Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir. 2004:8). Leiklist byggir á samvinnu 

kennara og nemenda þar sem allir vinna að sameiginlegu markmiði. Nemendur byggja 

nýja reynslu ofan á þá reynslu  sem fyrir er. Í leiklist er leitast við að nemendur fái 

reynsluna frá fyrstu hendi og séu virkir þátttakendur í eigin námi. Hugsmíðahyggjan 

snýst um það sama að til þess að nemandi geti lært verður hann að vera virkur 

þátttakandi í ferlinu sjálfu en ekki bara viðtakandi. Hann verður að fá að kanna, upplifa, 

tengja við eigin reynslu og yfirfæra nýja þekkingu á eldri. „Nemandi öðlast skilning í 

samskiptum við félaga sína, er þeir deila með sér skilningi á viðfangsefninu, skýra frá 

hugsun sinni og prófa hugmyndir sínar“ (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur 

Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir. 2005:16).  

Það skiptir máli í skólastarfi að nemandi fái að tjá eigin skoðanir og hlusta á 

skoðanir annarra. Kennarinn  skapar námsumhverfi sem er hagstætt fyrir nám og 

hvetjandi fyrir nemendur. Kennari sem byggir á hugsmíðahyggju þarf ávallt að hafa í 

huga hvernig hann nálgast nemendur og hvernig hann setur námefnið fram. „Í leiklist er 

markvist unnið að því að efla ábyrgðarkennd, frumkvæði, sjálfstæði og umburðarlyndi 

nemenda og gefa þeim tækifæri á að afla sér þekkingar sem ýtir undir frumlega hugsun 

og sjálfstæð vinnubrögð“ (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir. 2004:6). Það má 

því væntanlega samkvæmt þessari skilgreiningu tengja kenningar hugsmíðahyggju og 

kennslu í leiklist saman. Nemendur eiga að vera þungamiðjan í náminu og það verður 

að vinna út frá þeirra reynsluheimi til að þeir geti tengt námsefnið við eigin þekkingu.  

 

3.4 Samþætting námsgreina  

Samþætting námsgreina krefst fjölbreyttra kennsluaðferða og gefur nemendum tækifæri 

til að nálgast viðfangsefnið frá mismunandi sjónarhornum. Samþætting gefur 

nemendum einnig tækifæri til að vera gagnrýnni og sjálfstæðari í hugsun ásamt því að 

stuðla að jafnrétti milli nemenda, til dæmis í þemavinnu hafa allir sömu tækifæri til að 

læra þó að sumir nemendur nýti sér þau ekki (Ása Helga Ragnarsdóttir. 2002:16). Með 

samþættingu í heildstæða ferlinu um Norðurlöndin er möguleiki á ólíkum aðstæðum og 

atburðum þar sem nemendur geta öðlast reynslu og þekkingu á löndunum á fjölbreyttan 

og skemmtilegan hátt, ásamt því að dýpka skilning sinn á námsefninu. Höfundar telja að 
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með notkun leiklistar hjálpum við nemendum að vinna úr upplýsingum og að fá betri 

sýn á námsefnið.  

Þegar við horfum til samþættingar námsgreina eru hugmyndir höfunda að mestu 

tengdar hugmyndafræði Dorothy Heathcote og Gavin Bolton. Þau halda því fram að 

leiklist sé einstök kennsluaðferð. Þau álíta, að leiklist geti nýst í öllu skólastarfi og að 

það eigi að vera á færi allra kennara að notfæra sér leiklist í kennslu (Anna Jeppesen. 

1994:12). Bolton og Heathcote telja að með því að nota leiklist við kennslu nái kennari 

að þroska tilfinningar nemenda og auka skilning þeirra á félagslegu og menningarlegu 

samhengi. Þegar tengja á saman námsgreinar eru möguleikarnir margir og skiptir þá 

mestu máli hvernig við viljum tengja greinarnar svo að þær myndi heild. Kennarar 

verða að vera tilbúnir til að vinna saman að sameiginlegum markmiðum sem stuðla að 

eflingu nemenda  og dýpkun á námsefninu. Útfærslan verður að taka mið af þekkingu 

nemenda og byggja verður ofan á hana með tilliti til reynslu og þekkingarheims þeirra.  

 

3.4.1  Þverfagleg kennsla 

Með þverfaglegri kennslu er átt við kennslu þar sem fögum er blandað saman. Í 

heildstæða ferlinu hafa höfundar lagt áherslu á sjálfstæð skapandi viðfangsefni tengd 

nokkrum fögum. Undir þeim eru þrjár aðferðir sem höfundar nota en þær eru þemanám, 

söguaðferðin og að setja á svið. Auðvitað eru fleiri aðferðir sem hægt er að nota í 

þverfaglegri kennslu, eins og t.d. landnámsaðferð. Það er óhætt að segja að í 

þverfaglegu námi séu gerðar miklar kröfur til nemenda um sjálfstæði og skapandi 

vinnubrögð. Verkefnin eru oftast stór og eru nemendur yfirleitt gerðir ábyrgir fyrir 

útfærslu þeirra undir leiðsögn kennara eins og gert er í heildstæða ferlinu. Algengt er að 

samþætting námsgreina sé nýtt við þessa útfærslu til að dýpka skilning nemenda á 

ákveðnum hlutum. 

 

3.4.2  Þemanám 

 Ef við lítum á þemanám fer það oftast þvert á námsgreinar, ýmist þegar náminu er skipt 

upp með hliðsjón af ákveðnum námsgreinum eða þegar viðfangsefnið sjálft er látið 

stýra hvaða þekkingar er aflað (Ingvar Sigurgeirsson. 2005:150). Í þverfaglegri kennslu 

er megináhersla lögð á virk vinnubrögð, hugmyndaflug, fjölbreytni, upplýsingaleit, 

úrvinnslu, samvinnu, umræður og heildarmat á lokaafurð. Nemendur bera því ábyrgð á 
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sjálfum sér og hópnum sem þeir vinna í og felst lærdómurinn ekki síður í auknu 

sjálfstæði og eflingu sjálfsmyndar nemenda.  

 

3.4.3  Söguaðferðin og að setja á svið 

Með söguaðferðinni eru nemendur að skapa aðstæður út frá upplýsingum sem þeir 

annaðhvort fá eða afla sér. „Segja má að þessi aðferð byggist jöfnum höndum á 

umræðu- og spurnaraðferðum, virku leitarnámi, sviðsetningu, innlifunaraðferðum og 

skapandi viðfangsefnum. Viðfangsefnin tengjast eftir atvikum móðurmáli, bókmenntum, 

sögu- og samfélagsfræði, náttúrufræði, ýmsum listgreinum og stærðfræði“ (Ingvar 

Sigurgeirsson. 2005:152). Söguaðferðin og að setja á svið geta tengst þegar nemendur 

nota aðstæður sem þeir eru búnir að skapa og búa til úr þeim raunverulegar aðstæður 

eins og t.d. ferðaskrifstofu eða útvarpsþátt (Lilja M. Jónsdóttir. 1996:64).   

 

3.5  Einstaklingsmiðað nám 

„Hugmyndir um einstaklingsmiðað nám byggja fyrst og fremst á rétti einstaklingsins til 

að læra þannig að eiginleikar hans nýtist sem best” (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur 

Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir. 2005:23). Með einstaklingsmiðuðu námi er verið 

að koma til móts við þarfir allra nemenda, enda er það samkvæmt lögum eitt af 

hlutverkum grunnskólans. Eins og áður hefur komið fram eru nemendur ólíkir og 

áhugasvið þeirra er mismunandi. Námsefnið verður að vekja forvitni og áhuga nemenda 

á að fræðast meira um það sem verið er að kenna. Með því að nota fjölbreyttar 

kennsluaðferðir erum við að koma til móts við námsþarfir hvers og eins nemanda.  

„Kennsla sem byggir á þörfum hvers einstaklings þarf því að byggja á 

góðum upplýsingum um hæfileika, þekkingu og áhugasvið hvers 

nemanda og hafa í huga vitsmuna-, hreyfi-, félags- og tilfinningaþroska 

og sterkar eða veikar eigindir nemandans” (Hafdís Guðjónsdóttir, 

Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir. 2005:23).   

 
4  Hvað er greind? 

Síðustu 100 árin hafa sérfræðingar notað greindarpróf til að finna út hversu greindur 

hver einstaklingur er. Svonefnd greindarvísitala segir til um útkomu hvers og eins. 
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Margir telja að greindarpróf séu besta leiðin til að sjá hversu gáfaður einstaklingur er en 

þau eru þó ekki fullkomin því þau mæla ekki allt. Í greindarprófi er fólk látið leysa 

dæmi, skýra og skilgreina orð, teikna mynstur, endurtaka tölur eftir minni og ýmislegt 

fleira. Greindarprófið getur ekki sagt til um hvað þú kemur til með að verða þegar þú 

verður fullorðin/n né hvaða árangri þú nærð í lífinu. Spurningarnar í prófinu 

endurspegla hlutdrægni eða skoðanir þeirra sem sömdu það. Þær gefa ekki tækifæri til 

þess að sýna hversu klár þú ert á fjölbreyttan hátt. Greindarpróf leggja áherslu á orð og 

tölur en sniðganga mikilvæga þætti eins og tónlist, myndlist, hreyfingu, náttúruna og 

félagslega hæfni einstaklinga (Armstrong. 2005:1-2).  

 

4.1  Fjölgreindakenning Howard Gardners  

Flest allir kennarar í dag kannast við kenningu Gardners um fjölgreindir. Hann er 

bandarískur prófessor í kennslufræðum við Harvard Graduate School of Education og 

aðstoðarprófessor í taugafræði við Boston University School of Medicine. Gardner er 

afkastamikill fræðimaður og hefur skrifað fjölda greina og bóka og rannsakað hvernig 

börn og fullorðnir læra. Árið 1983 setti hann fram nýja kenningu um fjölgreindir og í 

kjölfarið gaf hann út bókina Frames of Mind. Gardner komst að því að hægt væri að 

vera greindur á mismunandi hátt. Þessi kenning hefur valdið byltingu í umræðu um 

kennslu og í viðhorfum til uppeldis. Gardner taldi skilgreininguna á greind vera of 

þrönga og að hún tæki ekki á öllum sviðum mannlegs eðlis. Í kjölfarið setti hann fram 

þá kenningu að maðurinn byggi yfir átta grunngreindum, en þær eru málgreind, rök- og 

stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, tónlistargreind, samskipta-

greind, sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind. 

 Gardner segir að greind snúist fremur um hæfileika til að leysa þrautir eða 

vandamál annars vegar og hins vegar að hanna afurðir í góðu samspili og samhengi við 

umhverfið.  Fjölgreindakenningin felur í sér að það að vera greindur þýði ekki hversu 

háa einkunn þú færð á prófi eða hversu klár þú ert að lesa eða leysa stærðfræðiþrautir. 

Að vera greindur felur í sér meira en háa greindarvísitölu og þú getur verið klár á 

ýmsum sviðum. Þessi svið þroskast á mismunandi hátt og á ólíkum tímum hjá hverri 

manneskju. Það fer eftir umhverfi, fjölskyldu, vinum, kennurum, áhugamálum o.fl. 

hvaða greindir þroskast fremur en aðrar. Gardner telur að með réttri leiðsögn sé hægt að 

þroska allar greindirnar.  
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Fjölgreindakenning Gardners undirstrikar einstaklingsmun nemenda og 

mikilvægi þess að koma til móts við þarfir hvers og eins. Að styðjast við 

fjölgreindakenninguna auðveldar nemendum að átta sig á hverjir þeir eru og hvernig sé 

best fyrir þá að læra. Einnig eru minni líkur á einelti og einangrun einstaklinga í  

nemendahópum  því  að samskipti einkennast af virðingu, samkennd og samvinnu þar 

sem mismunandi sjónarmið og þarfir eru virtar og metnar. 

 Það er ekki til ein formúla sem segir til um hvernig best sé að læra og kenning 

Gardners er einfaldlega sú að gefa börnum tækifæri til að þroskast sem hæfir 

einstaklingar og öðlast skilning á heiminum út frá öllum sviðum. Allir eru snjallir á 

mismunandi sviðum og greind er ekki einsleit, hún birtist á marga vegu. Mikilvægt er 

að meta hæfni hvers og eins  að verðleikum og rækta þá hæfileika sem fyrir eru.  

 

4.1.1  Lykilatriði  fjölgreindakenningarinnar  

Hver einstaklingur býr yfir öllum greindunum en þeir eru misjafnlega sterkir í hverri 

greind fyrir sig. Gardner telur að hægt sé að þróa hverja greind fyrir sig ef 

einstaklingurinn fær rétta örvun, eflingu og leiðsögn. Hann bendir á Suzuki-aðferðina í 

tónlistaruppeldi sem dæmi um hvernig fólk með tiltölulega litla meðfædda tónlistargáfu 

geti öðlast leikni í að leika á fiðlu eða píanó. Greindirnar starfa saman á flókinn hátt t.d. 

þarf við matreiðslu að lesa uppskriftina (málgreind), hugsanlega minnka eða stækka 

hana (rök- og stærðfræðigreind), setja saman máltíð sem hentar öllum í fjölskyldunni 

(samskiptagreind) og fylgja eigin smekk (sjálfsþekkingargreind). Gardner segir að hægt 

sé að vera greindur á mismunandi hátt á hverju sviði t.d. getur ólæs einstaklingur búið 

yfir góðri málgreind vegna þess að hann er snillingur í að segja sögur eða býr yfir 

miklum orðaforða.  Á sama hátt getur einstaklingur sem á erfitt með að læra á hljóðfæri 

verið fljótur að læra texta og verið lagvís (Armstrong. 2001:20-21). 

 Howard Gardner vill að borin sé virðing fyrir margbreytileika mannsins. 

Gardner hefur ekki trú á að einhver ein leið sé réttari en önnur og að hans mati er afar 

mikilvægt að við viðurkennum og leggjum rækt við allar þær greindir sem í manninum 

búa. Í heildstæða ferlinu um Norðurlöndin vilja höfundar byggja brú svo hægt sé að 

nálgast nemendur á fjölbreyttan hátt og stuðla að því að hver og einn fái að njóta sín á 

eigin forsendum. Höfundar telja leiklist mikilvægan þátt í að byggja þessa brú og að 

með notkun leiklistar sé hægt að nálgast nemendur út frá öllum greindum.  
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4.2  Fjölgreindakenningin og leiklist 

Þemavinna er oft skipulögð sem heildstætt ferli þar sem tekið er á mörgum 

námsgreinum en einnig er hægt að skipuleggja hana þannig að hún snerti allar greindir 

og veiti möguleika á því að mismunandi styrkur nemenda njóti sín og veikleikar styrkist 

(Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir. 2005:15). Þegar 

við horfum á fjölgreindakenninguna og leiklist saman er augljóst að auðvelt er að finna 

markmið út frá hverri greind og tengingu hennar við leiklist. Hér fyrir neðan er líkan 

sem Ása Helga Ragnarsdóttir gerði til að útskýra tenginguna ( Ása Helga Ragnarsdóttir. 

2007. Glærur:6).  

Ása Ragnarsdóttir 2007

Leiklist og 
fjölgreindir 
Gardners

Tónlistargreind

Kennir beitingu raddar
á mismunandi hátt

Málgreind

Eflir frásagnarhæfileikannRökgreind

Stuðlar að gagnrýnni 
hugsun

Rýmisgreind

Eykur tilfinningu nem-
enda fyrir afstöðu hluta

Umhverfisgreind

Vekur nemendur til um-
hugsunar um umhverfi sitt

Samskiptagreind

Hvetur til hópvinnu
Sjálfsþekkingargreind

Nemendur takast á við eigin 
tilfinningar

Líkamsgreind

Þjálfar notkun látbragðs

 

Mynd 2 Leiklist og fjölgreindir 

 

Eins og fram hefur komið getur leiklist hjálpað til við að þroska allar átta grunngreindir 

fjölgreindakenningarinnar.  „Kennari notar leikrænar leiðir til að ná settum markmiðum 

og koma til móts við sem flest greindarsvið“ (Anna Jeppesen og Ása Helga 

Ragnarsdóttir. 2004:10). Með framsögn, leiksýningum, kynningum, upplestri, endur-

sögn og frásögn er verið að efla málgreind því hún segir til um hæfileika til að hafa áhrif 

með orðum. Tónlistargreind eflist við mismunandi raddbeitingu, nemendur þurfa 

stundum að tala hátt og skýrt svo að allir heyri og stundum þurfa þeir að hvísla og varast 
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hávaða. Í spuna, kyrrmyndum og framkomu er verið að efla líkamsgreind, en hún krefst 

þess að nemendur noti allan líkamann til að tjá hugmyndir og tilfinningar. Í heildstæða 

ferlinu er mikið um hópstarf þar sem nemendur efla samskiptagreind, en hún segir til 

um hæfileika einstaklings til að skilja, greina skap, fyrirætlanir, innri hvatir og 

tilfinningar annarra. Nemendur þurfa að treysta á sig sjálfa og taka ábyrgð á eigin námi í 

ferlinu, þeir þurfa að mynda sér skoðun og lýsa tilfinningum sínum sem eflir 

sjálfsþekkingargreind. Einnig eru nemendur að kanna lönd, umhverfi, staði, landslag, 

veðurfar, gróðurfar, þjóðareinkenni o.fl. í vinnu sinni sem leiðir til styrkingar á 

umhverfisgreind. Rýmisgreind kemur einnig við sögu í ferlinu þar sem nemendur þurfa 

að reikna vegalengdir, stærð og hlutföll og búa til súlurit, stöplarit o.fl. Ekki má gleyma 

rökgreindinni sem virkjar gagnrýna hugsun,  hana þurfa nemendur að nota í gegnum allt 

heildstæða ferlið, t.d. við að leita lausna, finna staði og vera sammála um hvernig 

ferðinni skuli hagað. Eins og sjá má á þessari upptalningu eru höfundar vonandi að 

stuðla að eflingu allra þessarra greinda með heildstæða kennsluferlinu um 

Norðurlöndin.  

 

5  Að virkja nemendur 

Ef við skoðum skólakerfið í dag sjáum við að upp koma alls konar vandamál hjá 

nemendum eins og námsörðugleikar, samskiptaörðugleikar, agavandamál og fleira sem 

kennarar þurfa að taka tillit til. Nemendahópar eru fjölbreyttir og enginn þeirra er eins 

því þarf kennari að vera mjög sveigjanlegur til að ná til allra nemenda. Ef við nálgumst 

nemanda út frá hans áhugasviði og getu eru meiri líkur á því að nemandinn njóti sín í 

námi og nái því betri árangri. Að klífa moldarhaug  veitir ekki sömu ánægju og að klífa 

fjall. Höfundar telja að með þessari tengingu við leiklist séu þeir að búa til fjall sem 

nemendur trúi að þeir geti klifið. Ef kennari horfir á nemendahópinn sem fjöll með 

mismunandi háa tinda og býr til tengingu á milli þeirra ætti hann að geta látið alla 

nemendur klífa upp á tindinn í sameiningu og öðlast þar með aukið sjálfstraust og 

skilning á að hver og einn tindur skiptir máli í ferlinu (Mendler. 2000:21).  

Hver kannast ekki við að heyra „allir gera mistök og það er í lagi ef við lærum 

af þeim“? Hvernig stendur þá á því að þetta viðhorf breytist þegar  komið er í skóla en 

þá er allt í einu ekki í lagi að gera mistök eða svara rangt? Kennarar þurfa að taka 

jákvætt á mistökum nemenda og vinna með þau sem sjálfsagðan hlut svo hægt sé að 
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leiða þá á rétta braut (Johnson. 2005:168). Höfundar vilja benda á að ekki skiptir máli 

hvar mistökin eru gerð heldur hvernig tekið er á þeim og við verðum að muna að 

nemendur eru misviðkvæmir fyrir gagnrýni en þeir eru ekki viðkvæmir fyrir hrósi. 

Jákvæð styrking veitir nemendum öryggi og kjark til að takast á við hluti sem 

eru þeim framandi. Með jákvæðri styrkingu eiga höfundar við að kennari þurfi að vera 

tilbúinn að leiða nemendur áfram með jákvæðum hætti og uppbyggilegum lausnum. 

Flestir nemendur sem telja sig ekki nógu góða námsmenn eru hræddir um að svara 

vitlaust eða koma með fáránlegar hugmyndir. Það getur því verið erfitt að virkja 

frumkvæði þessara nemenda, því þeir trúa því að það skipti engu máli hversu mikið þeir 

leggja á sig, þeir munu aldrei verða betri (Mendler. 2000:9). Kennarar geta styrkt 

nemendur með því að hafa samskipti við nemendur þannig að ekkert svar sé rangt.  

Dæmi: Kennari spyr nemendur „Hvaða jökull er stærstur í Evrópu“? Nemendur lyfta 

upp hönd til að fá að svara. Kennarinn velur Jónu til að svara og hún segir 

„Grænlandsjökull“. Í stað þess að kennarinn segi „NEI, það er ekki rétt svar“!  segi 

hann „Þetta er gott svar hjá þér,  vel gert hjá þér Jóna.  Grænlandsjökull er mjög stór 

en er Grænland í Evrópu“?  Með því að svara nemanda á þessa leið er hann að hrósa 

honum fyrir að svara og leiðir hann síðan að réttu svari ( Mendler. 2000:10). Einnig er 

mikilvægt að kennari átti sig á því að svörin sem koma frá nemendum segja til um hvort 

þeir hafi náð því námsefni sem verið er að kenna og með umræðum við nemendur og 

samvinnu getur kennari áttað sig á hvort nemendur skilji námsefnið.  

 

6  Tillögur að kennslubókum 

Til stuðnings fyrir höfunda við hugmyndavinnu þessa ferlis hafa þeir skoðað ýmsar 

bækur sem hafa verið notaðar við Norðurlandakennslu á Íslandi. Allt þetta efni getur 

hjálpað kennurum og nemendum í upplýsingaöflun í heildstæða ferlinu.  

Norðurlönd eftir Tryggva Jakobson. 

Við Norðurlandabúar, Danmörk eftir Ole B. Clausen. 

Við Norðurlandabúar, Svíþjóð eftir Ingu Lísu Rosén. 

Við Norðurlandabúar, Noregur eftir Jens Chr. Amundsen. 

Við Norðurlandabúar, Finnland eftir Lindt Satu Aejenne og Paivi Vehmas.  

Við Norðurlandabúar, Grænland, Færeyjar og Ísland eftir Jón Inga Esdagaard, Pál 

Ólafsson og Cörlu Rosing Olsen. 
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Einnig skoðuðu höfundar ýmsar aðrar bækur sem gætu komið að góðum notum fyrir 

kennara þegar unnið er með leiklist. Þessar bækur eru leiðbeinandi fyrir kennara og 

auðvelda yfirferð á verkefnum. Í þeim gætu kennarar fengið fleiri hugmyndir um 

útfærslu heildstæða ferlisins og vel er  þess virði að skoða þessar bækur: 

Leiklist í kennslu eftir Önnu Jeppesen og Ásu Helgu Ragnarsdóttur. 

Mál og túlkun  eftir Önnu Jeppesen. 

Skapandi skólastarf eftir Lilju M. Jónsdóttur. 

Unjournaling eftir Dawn Diprince og Cheryl Miller Thurston. 

With Drama in Mind eftir Patrice Baldwin. 

Planning process Drama eftir Pamelu Bowell og Brian S. Heap. 

Story works eftir David Booth og Bob Barton. 

Acting cool eftir Chris Gustafson. 

Teaching integrated arts in the primary school eftir Ann Bloomfield. 

Teaching outside the box eftir Louann Johnson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

Lokaorð 

Það á að vera gaman að læra um Norðurlöndin. Galdurinn við að gera nám skemmtilegt 

er að nota fjölbreyttar og skapandi kennsluaðferðir. Því miður er oft algengt þegar 

nemendur eru komnir á miðstig grunnskóla að bera fari á neikvæðu viðhorfi gagnvart 

námi og skóla. Allt í einu er ekkert gaman í skólanum án þess að einhver sérstök ástæða 

sé fyrir því.  Hver kannast ekki við að heyra börn segja; „Ó, ég nenni ekki í skólann“! 

Eða „Æ, af hverju þarf ég að læra þetta?“ Þetta neikvæða viðhorf til skóla og náms 

hefur áhrif á aðra og ef við látum slíkt viðgangast er hætta á því að neikvæðnin fylgi 

nemendum út í  lífið. Höfundar telja að það, að virkja nemendur á jákvæðan hátt og gera 

þá ábyrga fyrir eigin námi, stuðli að breyttu hugarfari.  

 Heildstæða ferlið sem höfundar settu saman er með fjölbreyttar kennsluaðferðir 

sem reyna á samvinnu kennara og nemenda. Þar er lagt upp með að nemendur þurfi að 

taka ábyrgð á eigin námi og að kennari sé leiðandi en ekki stýrandi. Í heildstæða ferlinu  

er að finna margvísleg verkefni sem samþætta námsgreinar og reyna á sjálfstæð 

vinnubrögð í bland við samvinnu nemenda. Með þessu ferli eru höfundar að reyna að 

stuðla að auknu sjálfsöryggi nemenda og jákvæðu viðhorfi til skólastarfs. Þetta er gert 

með stuðningi við fjölgreindakenningu Gardners þar sem reynt er að nýta styrk hvers 

nemanda.   

  Það er trú höfunda að allir kennarar geti notast við leiklist í kennslu til að miðla 

námsefni á skemmtilegan og lifandi hátt.  Aðalatriðið er að þora, vera óhræddur og 

prufa sig hægt og rólega áfram. Styrkur annarra kennara getur hjálpað og veitt 

innblástur og þor til að stökkva í djúpu laugina.  

Höfundar telja að notkun leiklistar stuðli að fjölbreyttu og margbreytilegu 

námsumhverfi sem höfðar til fjölda nemenda sem annars væru ef til vill óvirkir í námi. 

Sýnt hefur verið fram á að líðan nemenda sem ekki gengur vel að læra á bókina, batnar 

með notkun leiklistar og sjálfstraust þeirra eykst ef þeir fá að tjá sig í gegnum listir. 

Aðferðir leiklistar stuðla markvisst að því að styrkja sjálfsmynd nemenda og þeir læra 

að setja sig í spor annarra (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir. 2004:8).  

Leiklist gefur nemendum  frjálsara umhverfi til að tjá skoðanir sínar óhræddir við 

gagnrýni. Það er ekkert rétt eða rangt í tjáningu nemenda og þeir geta fengið útrás og 

látið tilfinningar sínar í ljós um leið og þeir fá viðbrögð og umræðu um það sem þeir eru 

að hugsa. Í leiklist er nemendum boðið að ferðast fram og aftur í tíma sem þátttakendur 
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og áhorfendur. Nemendur eru beðnir um að bregðast við mismunandi aðstæðum á 

fjölbreyttan hátt en um leið fer  nám fram (Baldwin. 2004:6). Vonandi reynir   

heildstæða ferli höfunda á alla þessa þætti. 

 Í kennarahandbókinni, sem er sjálfstæður hluti þessa verkefnis, er að finna 

upplýsingar um kennsluaðferðir leiklistar fyrir þá kennara sem  hafa hug á að nota 

leiklist í kennslu. Að auki fylgja uppástungur um hvernig kennarar geta nýtt 

kennsluaðferðir leiklistar í tengslum við námsefnið um Norðurlöndin. Það er ósk 

höfunda að heildstæða kennsluferlið um Norðurlönd veki áhuga nemenda og kennara á 

kennsluaðferðum leiklistar ásamt því að vera gagnleg og skemmtileg viðbót við 

Norðurlandakennslu.  
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