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Ágrip 

 

Ritgerð þessi segir frá rannsókn sem gerð var í fimm grunnskólum á Norðurlandi, kannað var 

hvernig unnið er með leiklist í skólastarfinu og hvernig viðhorfum hún mætir þar. 

 

Stiklað á stóru um sögu og þróun leikrænnar tjáningar hér á landi. Þá er fjallað um gagnsemi  

leikrænna aðferða í skólastarfinu en leikræn tjáning er þverfagleg grein sem er ætlað að auka 

fjölbreytni í kennsluaðferðum. Notaðar voru blandaðar aðferðir við rannsóknina. Að stærstum 

hluta byggir hún á spurningarlistum sem lagðir voru fyrir kennara í öðrum og áttunda bekk 

skólanna og einnig nemendur áttunda bekkjar. Ein þátttökuathugun var gerð í leiklistartíma 

hjá sjöunda bekk og viðtal tekið við skólastjórnendur skólanna. 

 

Meginniðurstöður rannsóknarinnar eru þær að kennarar, nemendur og skólastjórnendur eru 

almennt mjög jákvæðir hvað varðar viðhorf til leiklistar í skólastarfi þótt ekki virðist hún nýtt 

í þeim mæli sem mælt er fyrir um í aðalnámskrá. 
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Abstract 

 

The dissertation discusses a research conducted at five compulsory schools in Northern 

Iceland on how the schools use Drama within the frame of the schools education method and 

with which disposition it is met. 

 

Recapulated, the ideas of both the history and development of Drama, also considering the 

evolvement of the history of Drama within the Icelandic society. 

Discusses the use of theatre within the Education system drawing on the premise that drama is 

a interdiscplinary subject ideal to promote variety within teaching. A combination of theories 

where used in conduction of the research. Teachers in second and eighth grades, as well as 

eighth grade students chronicled their views through questioners. A survey was conducted 

within a seventh grade Drama lesson and finally the schools Principles where interviewed. 

 

The report concludes that students, teachers and directors generally feel positive towards 

using drama within the frame of the schools working environment Even though it appears it 

isn‘t used as much in education as it should be according to the curriculum. 
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Inngangur 

 

Hugmynd að ritgerð þessari vaknaði þegar höfundar voru á námskeiðinu Nám og kennsla -

Inngangur. Þar kom fram að miklar kröfur eru gerðar til grunnskólakennara um að þeir hafi 

góðan skilning á ólíkum þörfum nemenda og að  þeir geti brugðist rétt við námi þeirra.  Þar 

sem við erum leikskólakennarar vitum við að börn læra mjög mikið í gegnum leik og því 

heillumst við af leikrænni tjáningu sem kennsluaðferð.  

Á undanförnum árum hefur leiklist í skólastarfi smám saman verið að vinna sér sess í 

skólakerfinu. Með þessari ritgerð vildum við dýpka skilning okkar og annarra á þýðingu 

leikrænnar tjáningar sem kennsluaðferðar. 

Kennsla miðar að því að hjálpa nemendum að tileinka sér þekkingu og skilning, að ná 

leikni og færni á tilteknum sviðum og móta sér skoðanir og viðhorf. Kennsla beinist að því að 

nemendur nái þeim markmiðum sem stefnt er að og er því leið að settu marki.  Fáum er það 

betur ljóst en kennurum að nemendur eru misjafnir hvað varðar hæfileika, áhuga, reynslu og 

vilja.  

Til þess að kennarar geti mætt þörfum allra í bekknum þarf hann að vita hvers konar 

vinnubrögð henta hverjum nemenda. Kennarar þurfa að kunna skil á fjölbreyttum 

kennsluaðferðum til þess að koma til móts við þarfir nemenda. Auk þess er víðtæk 

kennslufræðileg þekking þeim nauðsynleg til að skipuleggja kennsluna vel.  

Ritgerð þessi gefur okkur góðan grunn til að huga að mikilvægi þess að nota leikræna 

tjáningu sem kennsluaðferð. Tilgangur okkar með ritgerðinni er að kanna viðhorf og gildi 

leiklistar í skólastarfi hjá nemendum, kennurum og skólastjórnendum í fimm grunnskólum á 

Norðurlandi.  

Viðfangsefninu er skipt í fimm kafla. Á eftir inngangi er fjallað um sögulegt yfirlit 

leikrænnar tjáningar þar sem kynntir eru helstu áhrifavaldar leikrænnar tjáningar hér á landi. Í 

öðrum kafla er fjallað um leikræna tjáningu og gagnsemi leikrænna aðferða í skólastarfinu. 

Framkvæmd rannsóknar er gerð skil í þriðja kafla. Í fjórða kafla er gerð grein fyrir helstu 

niðurstöðum rannsókna.  

 Við leitumst við að svara rannsóknarspurningunni: Hvernig er unnið með leiklist í 

fimm grunnskólum á Norðurlandi og hvernig viðhorfum mætir hún þar? 
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1. Sögulegt yfirlit leikrænnar tjáningar 

 

Í þessum kafla er stiklað á stóru í sögu og þróun leikrænnar tjáningar. Einnig er gefin nokkur 

mynd af því hvernig þróunin hefur verið hér á landi og hún sett í samhengi við skólaþróun.  

Leikræn tjáning er vítt hugtak og hefur ekki sömu merkingu í hugum allra. Í Aðalnámskrá 

grunnskóla - listgreinar er gerður greinarmunur á hugtökunum leikræn tjáning og leiklist. Í 

leiklist er stefnt markvisst að sýningu en í leikrænni tjáningu er meginmarkmið reynsla 

nemenda, en jafnframt er byggt á sömu grunnhugmynd þ.e að setja sig í spor annarra.
1
 

Í grunnskólum á Íslandi hefur verið stuðst við leikræna tjáning í að minnsta kosti 40 

ár. Mikil þróun hefur orðið á Íslandi varðandi leiklist í skólastarfi. Það mun hafa verið Guðrún 

Þ. Stephensen sem einna fyrst fór að nota leikræna tjáningu markvisst í kennslu hér á landi 

auk þess að vinna henni brautargengi. Guðrún nam sérkennslufræði í Árósum og fékk einnig 

kennslu í leikrænni tjáningu. Eftir námið nýtti Guðrún það í kennslu í sínum skóla, einnig stóð 

hún fyrir námskeiðum fyrir kennara og kenndi jafnframt í Fósturskóla íslands. 
2
 

Ef farið væri aftur til aldamóta 1900 mætti heyra háværar raddir um breytingar á 

uppeldis og kennsluháttum. Þar hafði John Dewey sterk áhrif með kenningum sínum um að 

börn læri með því að framkvæma (learning by doing). Dewey lagði áherslu á að ekki megi 

vanmeta þörfina á því að kennari móti markvisst farveg fyrir reynslu nemendanna.
3
 Hlutverk 

kennarans er að styðja einstaklinginn og hópinn í heild sinni. Hann á að hvetja börnin áfram, 

leiðbeina þeim við námið og vera þeim mjög góð fyrirmynd í leik og starfi.
4
 Um aldamótin 

1900 var áhersla lögð á barnið sjálft, þroska þess og þarfir. Fylgst var með leik og starfi barna 

og byggðu margir hugmyndafræðingar sínar kenningar á þeirri athugun. Hugmyndir um 

leikræna tjáningu virðast hafa sprottið upp úr þessum kenningum.
5
  

Leikræn tjáning í kennslu á sér sögu langt aftur fyrir sjötta áratug síðustu aldar, meðal 

annars í Englandi, Bandaríkjunum og á öðrum Norðurlöndum.   Frá því að leikræn tjáning 

kom til landsins árið 1969 með Guðrúnu Þ. Stephensen og fram til ársins 1981 virðast hafa 

verið ríkjandi þrjár meginlínur um markmið og aðferðir. Í fyrsta lagi var það Guðrún  sem 

kom með hugmyndirnar frá Danmörku en þær snérust fyrst og fremst um að viðhalda hæfni 

barna til hlutverkaleikja, vekja áhuga þeirra á námsefninu og auka það lífi. Markmiðin voru 

                                                 
1
 Aðalnámskrá grunnskóla-listgreinar 2007:39 

2
 Kristín Á. Ólafsdóttir 2005:1-2 

3
 Kristín Á Ólafsdóttir 2007:11 

4
 Roopnarine og Johnson 2000.149 

5
 Anna Jeppesen 1994:7 
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auk þess að stuðla að því að nemendur bæru virðingu fyrir öðru fólki og umhverfi sínu, að 

þeir gætu sett sig í spor annarra.   

Í öðru lagi voru talsvert notaðar á þessum tíma aðferðir frá norskri konu, Grete Nissen, 

en hún hélt námskeið hérlendis á áttunda áratugnum.
6
  Nissen lagði áherslu á látbragðsleik og 

mikil líkamstjáning var áberandi og tónlist gjarnan hvati. Æfingar sem reyna á einbeitingu, 

samhæfingu og formskynjun voru grunnur að viðfangsefnum. Einnig taldi Nissen mikilvægt 

að virkja börnin og gefa þeim tækifæri til skapandi tjáningar og innlifunar. Í þriðja lagi var 

fyrir 1981 meginmarkmiðið að efla persónulegan þroska nemenda sérstaklega á sviði 

tilfinninga og samskipta. Þær áherslur má rekja til Peter Slade og Brian Way sem voru lesnir 

víða á seinni hluta síðustu aldar. 
7
 

Nýjar áherslur komu inn í leikræna tjáningu á Íslandi eftir 1981 í kjölfar námskeiðs 

Gavin Bolton. Bolton var náinn samstarfsmaður Dorothy Heathcote en hún er meðal annars 

þekkt fyrir aðferðina kennari í hlutverki. Þau Bolton og Heathcote lögðu alla áherslu á að 

leikræn tjáning ætti að vera markviss kennsluaðferð sem með tilfinningalegum skilningi 

nemandans opnaði leiðir að áhuga og þekkingu hans á ákveðnum sviðum.
8
  

Samkvæmt niðurstöðum Kristínar Á Ólafsdóttur (2005) í grein sinni Fræ í grýtta jörð 

virðist vera að á níunda áratugnum  hafi komið bakslag í leikræna tjáningu í íslenskum 

skólum. Þar sé um að ræða óöryggi vegna lítillar menntunar kennara á þessu sviði. Á tíunda 

áratugnum fór ekki mikið fyrir leikrænni tjáningu en mikilvægur áfangi náðist með nýrri 

Aðalnámskrá grunnskóla 1999 þar sem leikræn tjáning skipar stórt hlutverk. Samkvæmt 

rannsóknum sem hafa verið gerðar virðist staða leikrænnar tjáningar í íslenska skólakerfinu 

ekki sterk. Rannsókn Kristínar Jónsdóttur (2003) ber þess merki en þar kemur fram misræmi á 

milli aðalnámskrár og veruleika skólanna á sviði leikrænnar tjáningar.
 9

  

María Pálsdóttir (2003) nemi frá Kennaraháskóla Íslands vann í samvinnu við 

Fræðsludeild Þjóðleikhússins. Í rannsókn Maríu kemur fram að ástæða þess að kennarar nota 

ekki leikræna tjáningu meira eða leiklist í kennslu virðist vera kunnáttuskortur og tímaleysi.
10

  

Hér á eftir munum við fjalla um nokkra sérfræðinga sem eiga það sameiginlegt að hafa 

haft áhrif á leikræna tjáningu í skólastarfi á Íslandi. Þeir hafa kennt Íslendingum á 

námskeiðum hérlendis sem erlendis og hafa hugmyndir og kenningar frá þeim verið notaðar í 

íslenskum skólum.  

                                                 
6
 Kristín Á. Ólafsdóttir 2005:11 

7
 Kristín Á. Ólafsdóttir 2007: 114-116 

8
 Kristín Á. Ólafsdóttir 2005:11-14 

9
 Kristín Á Ólafsdóttir 2005:11-14 

10
 Kristín Á. Ólafsdóttir 2007:37 
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1.1  Peter Slade 

 

Talið er að Peter Slade (1912-2004) hafi haft einna mestu áhrifin á leikræna tjáningu á 

Vesturlöndum. Hann gaf út mörg rit og hans þekktasta er bókin Child Drama sem kom út 

1954. Peter Slade var menntaður leikari, hann vann í barnaleikhúsi og vann frá upphafi ferils 

síns með börnum og unglingum. Aðferðir hans byggði hann á eigin reynslu en að öllum 

líkindum þekkti hann hugmyndir Harriet F. Johnson og C. Cooks. Harriet stofnaði skóla um 

1890 í Bretlandi og byggði hún skólastarfið í kringum leikræna tjáningu. Cook byggði 

hugmyndir sínar á sama grunni og John Dewey (learning by doing) og leit svo á að nám og 

þekking byggðist ekki á lestri og hlustun heldur virkni og reynslu. Slade varð einna fyrstur 

manna til að líta þannig á að leikræn tjáning fyrir börn ætti fullan rétt á sér sem sjálfstætt 

listform en ætti að þróast og mótast af einstaklingnum. Óhætt er að kalla hann einn af 

frumkvöðlum leikrænnar tjáningar. Slade byrjaði að fást við tilraunaleikhús á þriðja áratug 20. 

aldar.
11

 

Á ráðstefnu í London árið 1948 vöktu hugmyndir Slade um leikræna tjáningu mikla 

athygli. Á þessari ráðstefnu voru kennarar sem kenndu leiklist í skólum og einnig þeir sem 

voru að læra til kennara. Það sem Slade lagði fram á þessari ráðstefnu varð til þess að 

leiklistarkennarar skiptust í tvær  stríðandi fylkingar. Framsagnar- og leiklistarkennarar höfðu 

náð nokkuð góðri fótfestu í skólum en þeir áttu í höggi við hefðbundnari kennara sem þeim 

fannst einblína um of á bóknám og staðreyndasöfnun.
12

 Megineinkenni aðferða Slade var 

frjáls sköpun og tjáning einstaklingsins. Aðferðirnar voru einkum fólgnar í fjölbreyttum 

æfingum sem þjálfuðu meðal annars einbeitingu, skynjun og margskonar hreyfingu. 

Samkvæmt hugmyndum Slade áttu æfingarnar að vera frjálslegar og ekki mikið gagnrýndar af 

leiðbeinanda, en kennarinn ætti samt að vera notalegur bandamaður sem stjórnaði að 

einhverju leyti. Tækni leikarans og leiklistarform hinna fullorðnu fékk ekki sama vægi hjá 

Slade og hjá framsagnar- og leiklistarkennurum og orsakaði það deilurnar. Slade lagði mikla 

áherslu á ferlið sjálft en var ekki með það markmið að börnin settu upp leiksýningar fyrir 

áhorfendur fyrr en komið var á unglingsár. Hann taldi að þegar unnið væri með hóp af fólki 

þá væri hentugt að sitja eða standa í hring því þá hafa allir möguleika á að heyra hvað sagt er 

og sjá framan í alla. Auk þess reyndist mörgum auðveldara að tjá sig sem einn af hópnum 

heldur en fyrir framan hóp.
13
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1.2  Brian Way 

 

Brian Way (1923-2006) var lærisveinn Slade og kom hann fram í  tengslum við leiklist og 

börn á sjötta áratugnum. Miklar hræringar voru  á sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar í 

kennslu og uppeldisfræðum. Way lagði mikið upp úr alhliða þroska einstaklingsins, hann 

byggði ofan á hugmyndir Slade og þróaði þær með markvissum hætti. Way kom skipulagi á 

æfingarnar sem Slade notaði og flokkaði þær eftir því hvað þær ættu að þjálfa. Way taldi að 

þessar æfingar stuðluðu að alhliða þroska nemandans og það þyrfti að iðka þær í gegnum allt 

skólakerfið. Way skýrði útfærslu sína á leikrænni tjáningu með persónuleikahringnum.
14

  

Markvisst á að vinna út frá tilteknum „punktum“  hringsins sem þannig eigi að þróa alhliða 

persónuþroska nemendanna. 

                                   

 

 

 Í persónuleikahring Ways
15

 er unnið út frá sjö punktum en þeir eru; Einbeiting, skynjun, 

ímyndun, líkami, mál, tilfinningar og greind. Unnið er út frá miðju hringsins og er nemandinn 

sjálfur innst í hringnum með margskonar innri auð, styrk, þekkingu og getu.
16

 Way telur 

mikilvægt að kennslustundir séu byggðar upp þannig að þær byrji með upphitun, síðan  

skynjunar- og einbeitingaræfingar, þá spuni og síðast slökun. Way taldi að leikræn tjáning 

væri leið til menntunar og þar af leiðandi mikilvægt að kennarar hefðu þekkingu á aðferðum 

hennar. Way gerir skýran greinarmun á leiklist og leikrænni tjáningu. Leiklist felur í sér 
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samskipti leikara og áhorfenda en leikræn tjáning er fyrst og fremst fyrir þátttakendurna 

sjálfa. Way var jafnframt mjög ákveðinn í því að leiklist fyrir börn ætti að vera jafn vönduð 

og leiklist fyrir fullorðna.
17

 

Samkvæmt Way á leikræn tjáning eða drama að vera aðgengileg öllum börnum, efla eigi með 

henni tilfinningaþroska, félagsfærni og innsæi.
18

 

Peter Slade og Brian Way eiga það sameiginlegt að þeir lögðu mikla áherslu á alhliða 

þroska einstaklingsins. Way þróaði vinnu Slade með því að gera vinnuna sýnilegri og 

markvissari með persónuleikahringnum.  

 

1.3  Grete Nissen 

 

Grete Nissen er frá Noregi, en hún stundaði nám í Englandi. Nissen vann sem leikstjóri, en 

kenndi einnig börnum og fullorðnum leikræna tjáningu. Nissen telur að látbragðsleikur geti 

gefið nemendum aukið öryggi þar sem þeir þurfa ekki að nota talið og geti þeir þá einbeitt sér 

að því að túlka tilfinningar með látbragði. Nissen sá að margir áttu erfitt með að nota röddina, 

auk þess að vera stífir í líkamsburði. Þetta tengdi hún vöðvaspennu og öndun, sem hafi áhrif á 

rödd og líkama. Við tjáum okkur daglega með látbragði sem tengt er tilfinningum okkar og 

persónuleika og því ætti öll leikræn vinna að mati Nissen að byrja á líkamstjáningu. Jafnframt 

ætti að vinna með grundvallarþætti eins og öryggistilfinningu og vinnu með öðrum. 

Nemendur ættu með æfingunni að verða sjálfstæðir og fá aukið þor. Þá telur Nissen 

látbragðsleik örva ímyndunarafl og einbeitingu. Nissen telur að látbragðsleikur geti hjálpað 

börnum sem eiga erfitt með að tjá reynslu sína og námsefni ætti að festast betur í minni þegar 

nemendur fá að lífga það með leikrænum tilburðum. Kennarinn þarf að hvetja og hrósa 

nemandanum og sleppa gagnrýni þar sem það getur spillt fyrir um framhald vinnunnar.
19

  

Nissen telur að kennslustundir í leikrænni tjáningu þurfi að vera í 45 mínútur fyrir 

yngri börn, en hún telur að eldri börn og unglingar ættu að vera í tvöföldum tíma þ.e. 90 

mínútur. Þegar búið er að vinna með einstaklinginn í spunaverkefni, þá ætti að bæta ofan á 

vinnuna og fara í paravinnu eða vinna í litlum hópum. Í þeirri vinnu er það yfirleitt sem þörfin 

fyrir að tala kemur sjálfkrafa. Þegar litlir hópar eru farnir að vinna saman og að einhverju 

ákveðnu verkefni, ætti kennarinn að leggja áherslu á upphaf, miðbik og skýran endi og jafnvel 
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að gera ráð fyrir að nemendur þrói vinnu sína yfir í sýningu, en Nissen telur það vera ávinning 

fyrir nemendur að sýning sé í lok vinnuferlis.
20

  

 

1.4  Dorothy Heathcote og Gavin Bolton 

 

Dorothy Heathcote og Gavin Bolton eru meðal þekktustu sérfræðinga Breta í leikrænni 

tjáningu og hafa skrifað fjölda bóka og greina um efnið. 

Heathcote hefur átt mestan þátt í því að sameina leikræna tjáningu hefðbundnum 

viðfangsefnum nemenda í skólastarfi. Hún telur mikilvægast fyrir kennara að hafa það hugfast 

að hvaða markmiði sé unnið með kennslunni og hvaða efni kennarinn er að fjalla um.
21

  

Heathcote er þekktust fyrir kennsluaðferð sína kennari í hlutverki en þar tekur kennarinn 

virkan þátt með nemendum. Gefur þessi aðferð kennaranum tækifæri til þess að hafa áhrif á 

leikinn, kalla eftir spurningum og þekkingu. Henni finnst að kenna ætti almennum kennurum 

að nota aðferðir leikrænnar tjáningar við kennslu og fræða þá um kosti hennar sem 

kennsluaðferðar. Heathcote segir að kennarar þurfi þjálfun í samskiptum við nemendur. Út frá 

þeirri hugmyndafræði hefur verið þróuð aðferð í spurninga og samskiptatækni í leiklist í 

kennslu.
22

 Leiklist í kennslu er hugtak sem farið var að nota hér á landi fyrir fáum árum. Það 

felur í sér svipaðar aðferðir og leikræn tjáning en tengist yfirleitt öðrum námsgreinum og er 

hugsað sem kennsluaðferð fyrir þær. 

 Hugmyndafræði Heatcote og Bolton er mjög lík, þau hafa unnið mikið saman og 

þróað  aðferðafræðina sem unnið er eftir í dag. Helstu rök þeirra fyrir aðferðafræðinni er að 

þegar kennsluaðferðinni er beitt, þá lifi nemendur sig inn í ferlið og taki að sér þær 

skuldbindingar sem hlutverkið kallar á. Þetta eykur skilning nemenda á mismunandi 

viðfangsefnum, þeir verða sjálfstæðari í vinnubrögðum auk þess sem nemendum gefst 

tækifæri til að notfæra sér eigin reynslu og auka við þekkingu sína á meðan þeir  takast á við 

vandamálin og finna lausnir.
23

  

Bolton vill flokka leikræna tjáningu niður í fjögur stig. Fyrsta stigið kallar hann 

,,leikrænar æfingar“. Annað stigið er „spuni“, þar setja nemendur sig í spor annarra og vinna 

út frá tilfinningalegri reynslu. Þriðja stigið er ,,leiksýning“ þar sem nemandinn leikur fyrir 
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áhorfendur.  Fjórða stigið er  ,,leikræn tjáning til að auka skilning“, þetta stig inniheldur 

blöndu af hinum þremur. Það sem skiptir máli er upplifun nemenda en ekki afraksturinn.
24

  

Í aðalatriðum fylgja Dorothy Heathcote og Gavin Bolton fjórða stiginu. Með leikrænni 

tjáningu beita menn ímyndunaraflinu, setja sig í spor annarra og tileinka sér skoðanir og 

viðhorf þeirra. Það er unnið í tveimur heimum á sama tíma, þeim ímyndaða og þeim 

raunverulega.
25

  

Heathcote og Bolton telja að með því að nota leikræna tjáningu sem kennsluaðferð sé hægt 

að: 

1. Hvetja nemendur til aukinnar málnotkunar 

2. Hvetja til sjálfstæðra vinnubragða 

3. Auka skilning nemenda á námsefninu 

4. Auka þekkingu þeirra og gefa þeim tækifæri til að nýta fyrri reynslu.
26

  

 

Bolton og Heathcote fóru aðrar leiðir en Peter Slade og Brian Way. Þau lögðu áherslu á 

leikræna tjáningu sem markvissa kennsluaðferð sem flétta mætti inn í alla almenna kennslu. Á 

Íslandi hafa talsmenn kenninga þeirra á síðustu árum fremur talað um leiklist í kennslu en 

leikræna tjáningu. Slade og Way lögðu sterkari áherslu á frjálsa tjáningu og margvíslegar 

æfingar til þess að styrkja tiltekna persónulega og félagslega þætti hjá nemendum.  

 

1.5  Jonothan Neelands 

 

Jonothan Neelands, prófessor við Warwick háskóla í Bretlandi, er einn þeirra sem hefur 

haldið á lofti hugmyndum og aðferðum Heathcote og Bolton.
27

 Neelands bendir á kosti þess 

að hafa sveigjanlega námskrá í skólanum svo hægt sé að koma leiklist og leikrænni tjáningu 

fyrir, því þannig væri hægt að styrkja sjálfsmynd nemenda, samskipti og aðra félagsfærni.  

Hann leggur áherslu á mikilvægi þess að leiklist eigi fastan sess í aðalnámskrá svo samfella 

náist í náminu, auk þess sem það veiti kennurum aðhald og öryggi.
28

 Neelands telur að leiklist 

endurspegli samfélagið og að hlutverkaleikir hjálpi nemendum að skilja kjarnann í því að vera 

manneskja. Hann hefur markvisst unnið að því að brúa bilið milli leiklistar í leikhúsi annars 

vegar og í kennslu hins vegar og leggur áherslu á að um sé að ræða tvær greinar af sama 
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meiði. Í leiklist í kennslu er notast við aðferðir leikrænnar tjáningar til að skoða viðfangsefni 

námsins og þegar nemendur móta og þróa verk sín til að deila með öðrum nota þeir sýningar á 

sama hátt og leikhús.
29

  

 

1.6  Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir 

 

Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir ásamt fleirum eru boðberar leikrænnar tjáningar í 

skólastarfi á Íslandi, en þær hafa báðar starfað við Kennaraháskóla Íslands og kennt 

kennaranemum leiklist. Anna og Ása Helga gáfu út bókina  Leiklist í kennslu árið 2004 en það 

er handbók fyrir kennara og segir í inngangi bókarinnar að í bókinni „eru fjölbreyttar 

leiðbeiningar til að nota markvisst í kennslu“.
30

  Tíu árum fyrr eða 1994 gaf Anna út bókina 

Mál og túlkun, en henni er ætlað að leiðbeina kennurum um leikræna tjáningu. Anna Jeppesen 

hlaut sína meistaragráðu í kennslufræðum leiklistar á tíunda áratugnum. Anna var í námi  hjá 

Dorothy Heathcote og Gavin Bolton í Bretlandi. Ása Helga Ragnarsdóttir er menntaður leikari 

og grunnskólakennari og í meistaranámi í Bretlandi var Jonothan Neelands einn af kennurum 

hennar.
31

  

 

2. Gagnsemi leikrænna aðferða í skólastarfinu 

 

Leikræn tjáning er þverfagleg grein sem er ætlað að auka fjölbreytni í kennsluaðferðum. 

Leiklist sem kennsluaðferð (leiklist í kennslu) er talin stuðla að auknu sjálfstæði nemenda. 

Markvisst er unnið að því að auka sjálfstæði, ábyrgðarkennd, frumkvæði og umburðarlyndi 

nemenda. Nemandanum gefst möguleiki á að afla sér þekkingar og með því aukast sjálfstæð 

vinnubrögð og ýtt er  undir frumlega hugsun. Leikræn tjáning býður upp á marga 

námsmöguleika, nemendur takast á við ýmiskonar hlutverk, setja sig inn í ímyndaðan heim og 

í spor annarra. Nemandi hefur sinn bakgrunn og skilningur og nám á sér stað þegar hann 

tengir hann við hinn ímyndaða heim. 
32

  Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla – listgreinar 

kemur það skýrt fram að 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 
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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.
33

 

Í mastersritgerð Kristínar Á. Ólafsdóttur Þróun leikrænnar tjáningar í íslenskum 

grunnskólum nefnir hún fjögur menntunarmarkmið leikrænnar tjáningar og leiklistar í 

skólastarfi. Í fyrsta lagi nefnir hún persónulegan þroska nemenda þar sem áhersla er lögð á 

næmi skynjunar, úrvinnslu tilfinninga, eflingu ímyndunarafls og hæfni til tjáningar og 

samskipta. Í öðru lagi nefnir hún að nemandi þjálfi hæfni sína til þess að setja sig í spor 

annarra og skilja félagsleg tengsl. Þriðja markmiðið er að halda í menningararfinn og þeim 

verðmætum sem leynast í leikbókmenntum og leiksýningum. Að lokum er það markmið 

þeirra sem vilja nýta sér aðferðir leiklistarinnar til að opna sýn nemenda á ýmsar námsgreinar 

og dýpka skilning þeirra.
34

 

Leikræna tjáningu ætti að okkar mati að nota meira í kennslu. Kennurum finnst oft 

þessi kennsla erfið en aðrir álíta þessa leið ögrandi og hvetjandi. Þessi þáttur námskrárinnar 

virðist oft sitja á hakanum og ástæður geta verið margskonar. Til dæmis vantar oft góða 

aðstöðu, kennari er óöruggur með beitingu aðferðanna.   

Mikilvægt er að byrja markvissa kennslu í leikrænni tjáningu í fyrsta bekk grunnskóla. 

Í leikskóla er hlutverkaleikurinn mikið notaður og segja má að leikræn tjáning sé framhald af 

þeim leik en reynslan hefur sýnt fram á það að hlutverkin sjálf veita barninu vernd til að tjá 

sig.  

 

2.1  Leikræn tjáning sem kennsluaðferð 

 

Í bókinni Teaching English, Language and Literacy, nefna höfundar, Dominic Wyse og 

Russell Jones mikilvægi þess að nota leikræna tjáningu. Þeir nefna það að leikræn tjáning sem 

kennsluaðferð; 

 Er góð leið til að ýta undir það að einstaklingur sé meðvitaður um sitt eigið sjálf en oft 

getur reynst erfitt að ná því í öðrum þáttum námskrárinnar. 

 Hjálpar einstaklingum til að skilja heiminn á dýpri hátt og gefur þeim tækifæri til að 

finna ólíkar leiðir til að kanna og deila þeim skilningi.  
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 Er góð leið til að auka samvinnu með jafnöldrum sínum. Hvetur jafnframt nemendur 

til þess að sjá sig í víðara félagslegu samhengi og hjálpar þeim til að vera meðvitaðri 

um aðra. 

 Er góð leið til að samþætta aðrar námsgreinar. 

 Gefur möguleika til samninga og er einnig ófyrirsjáanleg. 

 Er ákveðin list sem hefur leikið aðalhlutverk í menningarlegri arfleifð okkar. 

 Ýtir undir sjálfstjáningu einstaklingsins og barnið lærir að einbeita sér að listinni að 

eiga samskipti við aðra.
35

 

 

Í bókinni Litróf kennsluaðferðanna bendir Ingvar Sigurgeirsson á hversu mikilvægt það er 

að átta sig á að kennsluaðferðir eru ólíkar í eðli sínu og markmið þeirra mismunandi, en 

jafnframt markast þær af þeim sem beitir henni. Leikræn tjáning er aðferð sem hægt er að nota 

í mörgum námsgreinum, jafnt í grunn- og framhaldsskólum. Kostur við leikræna tjáningu 

samkvæmt Ingvari er að nemendur eru virkir og þeir fá tækifæri á að nálgast viðfangsefnið 

með lifandi hætti. Fræðilega séð er leikræn tjáning mjög þróuð og innan hennar eru margar 

stefnur og straumar og ólíkar áherslur.  Leikrænni tjáningu er ýmist beitt sem sérstakri 

námsgrein eða nýtt til stuðnings í öðrum námsgreinum. Meðal þeirra kennsluaðferða sem 

Ingvar flokkar undir leikræna tjáningu má nefna;  

Leikrænar æfingar; þar er átt við ýmiss konar þjálfunaræfingar en þar  „rannsaka“ nemendur 

hreyfingar sínar til dæmis hve langan tíma hreyfingarnar taka, hraðar, hægar, stígandi o.s.frv. 

Í þessum þætti er rýmið skoðað, háar, lágar hreyfingar, mjúkar eða harðar. Jafnframt eru 

hreyfingar skoðaðar með það í huga hvort þær geti verið mismunandi í laginu þ.e í hring, 

þríhyrning, ferning o.s.frv.  

Tal- og framsagnar æfingar;  Hér má nefna raddæfingar af ýmsu tagi, leiklestur, 

upplestraræfingar og ljóðalestur. Æfingar með talað mál og framsögn tilheyra leikrænni 

tjáningu og leiklist.  

Tengsl- og traustsæfingar;  Í þessum þætti er markmiðið að efla tengsl innan hóps og efla 

innbyrðis traust. Sem dæmi þegar nemendur ganga tveir og tveir saman og annar er með 

bundið fyrir augun og hinn leiðir. Hér þarf nemandinn sem er með bundið fyrir augun að 

treysta á þann sem leiðir. 

Skynjunarleikir og einbeitingaræfingar;  Markmið með þessum æfingum er að efla næmi, þar 

má nefna að lykta, hlusta, snerta og skoða.  
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Leikspuni;  Hér túlka nemendur hugmyndir sínar, fyrirbæri, hugtök, atriði úr námsefni, sögur, 

ljóð og frásögn.  

Látbragðsleikur; Leikspuni en án orða. 

Hlutverkaleikir; Nemandi setur sig í ákveðið hlutverk frjálst og óhindrað. Byggist á því að 

nemendur eru fengnir til að setja sig í spor annarra. Gildi hlutverkaleiksins er fólgið í því að 

virkja nemendur svo að efnið höfði til nemenda og vekji áhuga þeirra.  

Leikþættir; Hér er átt við ýmiss konar sviðsetta leikþætti þar sem meðal annars er byggt á 

bókmenntum til dæmis Íslandssögu, mannkynnsögu, kristinfræðum eða umhverfismennt sem 

nemendur hafa verið að læra um. 

Brúðuleikhús; Nota má brúðuleikhús til að setja upp leikþátt. Það stuðlar að skapandi hugsun, 

eflir ímyndunarafl, stuðlar að samvinnu og hjálpar til við að yfirvinna feimni.  

Leikræn tjáning gerir að mati Ingvars töluverðar kröfur til kennarans og það má segja 

að þessi aðferð sé ekki allra en sama má segja um aðrar aðferðir. Í leikrænni tjáningu þarf 

kennarinn að ganga á undan, sýna gott fordæmi og geta tekið þátt. Kennarinn verður sjálfur að 

hafa gaman af leikrænni tjáningu annars eru ekki miklar líkur á því að hann geti hrifið 

nemendur með sér. Öryggi og ákveðni skipta miklu máli í fari kennarans en um leið þarf hann 

að gæta þess að frumkvæði nemenda fái notið sín.
36

 

Kennsla fyrir kennara í dag hefur verið af skornum skammti og útbreiðsla hennar 

hefur því gengið hægt. Stuðningur við kennara þarf að koma frá skólastjórnendum, faghópum 

og kennaramenntunarstofnunum. Veita þarf kennurum fullan stuðning til að tileinka sér nýjar 

aðferðir og skapa sér nýjar hefðir. Allir aðilar þurfa að gera sér grein fyrir hvað verður 

nýbreytnistarfi fjötur um fót. Leikræn tjáning er ólík hefðbundnum kennsluaðferðum bóknáms 

og markmið hennar að ýmsu leyti frábrugðin. Þess vegna þarf markviss vinnubrögð, 

sérfæðilega ráðgjöf, samstarf kennara og stuðningur við þá á meðan þeir eignast öryggi til 

þess að beita nýjum aðferðum.
37

 

Mismunandi merking er í hugum fólks um hugtakið leikræn tjáning. Ýmist er hugtakið 

leikræn tjáning eða leiklist í kennslu notuð yfir aðferð sem kennarar beita í kennslu sinni. 

Aðferðirnar eru ættaðar frá leiklist en beiting þeirra hefur fremur það markmið að dýpka 

námsefni nemenda og þjálfa persónulega færni þeirra t.d. í lífsleikni en að setja upp 

leiksýningu fyrir áhorfendur. Það síðastnefnda er þó ekki útilokað sem lokahnykkur á ferli.
38
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2.2  Hlutverkaleikur 

 

Eins og komið hefur fram snýst hlutverkaleikur um að nemandinn setur sig í spor annarrar 

persónu við ákveðnar aðstæður, þar með eignar hann sér skoðanir hennar, hegðun og viðhorf 

sem hann þarf að túlka. Litið hefur verið svo á að hlutverkaleikur sé ein aðgengilegasta aðferð 

leikrænnar tjáningar. Þessi aðferð getur farið fram við flestar aðstæður og gerir litlar kröfur til 

sérþekkingar kennara. Markmiðin geta verið fjölbreytt og stefnt er að því að nemendur: 

 Auki orðaforða 

 Skilji ýmiss konar texta 

 Sjái hluti í nýju samhengi 

 Leiti eftir staðreyndum 

 Reyni að skilja viðhorf og tilfinningar annarra.
39

 

Hlutverkaleikir eru taldir mikilvægir í þroskaferli barnsins. Í fyrstu vinnur barnið úr eigin 

reynsluheimi með því að setja sig í spor þeirra sem standa því næst. Síðan koma fyrirmyndir 

eins og Batman og Íþróttaálfurinn en síðar þeirra eigin hugmyndir. Þannig hefur barnið 

tækifæri á að takast á við ólík hlutverk og notar bæði eigin reynslu og reynsluna af 

hlutverkaleik til að læra á samfélagið og til að fást við tilfinningar. Í hlutverkaleiknum gerast 

hlutirnir á líðandi stundu og skilningur og nám á sér stað þegar barnið ræðir um, rifjar upp og 

tengir þessar aðstæður við raunveruleikann.
40

 

Höfundar telja hlutverkaleik vera mikilvægan þátt í þroska barna og þar sem þeir eru 

menntaðir leikskólakennarar og vinna í leikskóla hafa þeir reynslu og þekkingu á 

hlutverkaleik. Mikilvægt er að gefa nemendum tíma til að lifa sig inn í hlutverkin og skapa 

aðstæður þar sem leikurinn fær að njóta sín án utanaðkomandi áhrifa. Einnig er mikilvægt að 

hlusta á börnin og virða skoðanir þeirra. 

 

2.3  Fjölgreindakenningin og kennsluaðferðir 

 

Howard Gardner er bandarískur sálfræðingur og kennari  í Cambridge í Massachusettes. 

Kenningar Gardners eru viðurkenndar mjög víða. Að mati Thomas Armstrong hafa kenningar 

Gardners breytt því hvernig við hugsum um greind, snilld og jafnvel forystuhæfileika. 

Gardner reyndi að víkka sýn á mannlega möguleika út fyrir svið greindarvísitölunnar. Hann 

hafði miklar efasemdir um að rétt væri að ákvarða greind einstaklingsins með því að taka 
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hann út úr sínu eðilega námsumhverfi og láta hann þar leysa verkefni sem einstaklingurinn 

hafði ekki glímt við áður og að öllum líkindum hefði engan áhuga á að gera aftur. Kenning 

Gardners snýst um hæfileika til að leysa þrautir eða vandamál annars vegar og skapa afurðir í 

góðu samspili og samhengi við umhverfið hins vegar. Gardner ruddi brautina og hugtakið 

greind var  skoðað á margvíslegan hátt í lífi fólks. Hann kynnti hugmynd sína um 

fjölbreytilega greind og þar hélt hann því fram að allir eigi átta greindarsvið. En séu 

mismunandi sterkir í þeim. Þessi greindarsvið eru;  

1. Málgreind. Hæfileiki einstaklingsins að geta haft áhrif með orðum bæði munnlega og 

skriflega. Þessi greind felur í sér hæfni til að færa sér í nyt setningarfræði, formgerð 

tungumáls, hljóðfræði eða hljóm máls. 

2. Rök- og stærðfræðigreind. Hæfileiki til að nýta sér tölur á margan og árangursríkan 

hátt og hugsa rökrétt. Þessari greind tilheyrir næmi fyrir röklegum mynstrum og 

staðhæfingum. 

3. Rýmisgreind. Hæfileiki til að skynja hið sjónræna, rúmfræðilega umhverfi til dæmis 

flugmenn, veiðimenn, leiðsögumenn. Þessi greind felur í sér næmi fyrir lögun, litum, 

línum, formi, vídd og tengingunni þar á milli. Einnig hæfni til að sjá fyrir sér hluti og 

tjá á myndrænan hátt sjónrænar eða rúmfræðilegar hugmyndir.  

4. Líkams- og hreyfigreind. Hæfileiki til að geta notað allan líkamann til að tjá 

tilfinningar og hugmyndir. Greindin felur í sér líkamlega færni, samhæfingu, 

fingrafimi, styrk, sveigjanleika, hraða og jafnvægi. 

5. Tónlistargreind. Hæfileiki til að skynja, skapa, meta og tjá mismunandi tónlist. Þessi 

greind felur í sér næmi fyrir takti, laglínu, tónhæð og tilbrigðum eða hljómblæ 

tónverks.  

6. Samskiptagreind. Hæfileiki til að skilja og greina skap, tilfinningar og  fyrirætlanir 

annarrar manneskju. Í þessari greind getur falist næmi fyrir svipbrigðum, rödd og 

látbragði til að greina ýmsar vísbendingar í samskiptum. Einstaklingur sem er sterkur í 

þessari greind bregst við á réttan hátt í samskiptum við annað fólk.  

7. Sjálfsþekkingargreind. Hæfileiki einstaklingsins til að þekkja sjálfan sig vel. Greindin 

lýsir sér í sterkri sjálfsmynd og einstaklingurinn þekkir vel styrk sinn og veikleika.  

8. Umhverfisgreind. Hæfileiki í að flokka og þekkja fjölda tegunda úr dýra- og 

jurtaríkinu. Í þessari greind eru einstaklingar næmir fyrir náttúrunni eins og fjöllum og 

skýjafari.
41
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 Gardner heldur því fram að hver og einn búi yfir öllum greindarsviðunum og flestir 

geti þróað þau öll upp að fullnægjandi getustigi, greindarsviðin vinni saman á flókinn hátt og 

það sé hægt að vera greindur á mjög ólíkan hátt innan hvers greindarsviðs. Höfundar telja að 

þörfum ólíkra einstaklinga sé fullnægt þegar unnið er með fjölgreindakenningu Howard 

Gardner.  

 Höfundar telja að fjölgreindakenningin eigi mjög vel við leiklist í skólastarfi. 

Kennarinn á auðvelt með að nálgast ýmis viðfangsefni á fjölbreyttan hátt. Með 

kennsluaðferðir leiklistar sem verkfæri er hægt að vinna með allar greindirnar. 

 

2.4  Kennari í hlutverki 

 

Eins og áður hefur komið fram telur Dorothy Heathcote það geta verið áhrifamikið ef kennari 

kemur inn í leikferli eða inn í kennslustund með ákveðið hlutverk sem tengist viðfangsefninu. 

Þessi kennsluaðferð getur verið árangursrík á margan hátt, þar á meðal:  

 Opnar hún fyrir nýjum möguleikum til að takast á við viðfangsefni 

 Nemendur geta sett sig í spor annarra 

 Sýn nemenda á viðfangsefninu verður skýrara 

 Nemendur fá hvatningu til að taka sjálfstæðar ákvarðanir 

 Aðstoðar nemendur við að komast að niðurstöðu.
42

 

Kennari getur í hlutverki aðstoðað nemendur eða krafist frekari skýringa á eðlilegri hátt en 

ef hann væri fyrir utan hópinn. Kennari getur þá jafnframt fengið nemendur til að tjá hugsanir 

sínar á annan hátt en þeir eru vanir. Markmið kennarans með því að fara í hlutverk er ávallt að 

reyna að auka innlifun nemenda til að léttara verði fyrir þá að takast á við viðfangsefnin 

hverju sinni. Það skiptir miklu máli að mörkin séu skýr það er að kennari sé meðvitaður um 

það hvenær hann er í hlutverki og hvenær hann er kennari. Rödd kennara er mikilvæg ef 

skapa á ákveðið andrúmsloft og það á bæði við raddblæ og tónhæð. Kennari sem tekur að sér 

hlutverk verður að hafa það hugfast hvernig hann beitir röddinni við ólíkar aðstæður. Það fer 

eftir þeim áhrifum sem kennari vill ná hverju sinni til dæmis ef hann talar lágt og hægt þá er 

auðveldara fyrir hann að skapa dularfullt andrúmsloft. Með röddinni er hægt að túlka gleði, 

sorg, reiði eða ást. Kennari getur einnig haft áhrif með að beita líkamanum eftir eðli 

hlutverksins. Hvernig er gengið, staðið eða snúið að nemendunum. Með líkamstöðu er hægt 

að sýna að við þurfum hjálp eða aðstoð. Það skal tekið fram að radd- og líkamsbeiting kemur 
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ómeðvitað hjá flestum þeim sem taka að sér hlutverk og þar af leiðandi þurfa kennarar ekki að 

hafa miklar áhyggjur af því en vitaskuld er tilsögn í framsögn og framkomu æskileg. 
43

 

 

2.5 Veikleikar leikrænnar tjáningar  

 

Leiklist í kennslu og leikræn tjáning hefur áhrif á tilfinningar og vitsmuni nemenda en það 

getur verið erfitt að meta námsárangur af notkun aðferðanna. Í leiklist er oftast unnið með 

nemendur í hópum og því getur verið erfitt að meta framlag einstaklingsins. Því er einn helsti 

veikleiki leikrænnar tjáningar í kennslu hversu erfitt er að mæla árangur kennslunnar.
44

 

Kennarar eru oft óöruggir þegar nota á leiklist í kennslu þar sem aldrei er öruggt að leikferlið 

muni heppnast því þarf að gæta vel að matsaðferðum, kynna þær vel fyrir nemendum og hafa 

þær fjölbreyttar. Þegar kennarar beita leiklist í kennslu finnst mörgum að þeir hafi ekki 

nægilega stjórn á nemendum og því veigra margir kennarar sér við að nota aðferðir 

leiklistarinnar í skólastarfi.
45

 

 

3. Rannsókn í fimm grunnskólum 

 

Í þessum kafla verður rannsóknin sem höfundar unnu að gerð skil. Rannsóknarspurningin er 

borin fram og markmið rannsóknarinnar eru rædd, gögn og úrtak skilgreind og farið yfir 

framkvæmd rannsóknar. Í lok kaflans eru skilgreind þau hugtök og þeir þættir sem 

rannsakaðir eru í þessari ritgerð. 

 

3.1 Rannsóknarspurning 

 

Markmiðið með þessari rannsókn var að kanna hvort að leiklist í kennslu væri almennt notuð í 

skólastarfinu. Samkvæmt rannsóknum sem hafa verið gerðar virðist staða leikrænnar tjáningar 

í íslenska skólakerfinu ekki sterk. Rannsókn Kristínar Jónsdóttur (2003) ber þess merki en þar 

kemur fram misræmi á milli aðalnámskrár og veruleika skólanna á sviði leikrænnar tjáningar. 

Samkvæmt niðurstöðum Kristínar Á Ólafsdóttur (2005) í grein sinni Fræ í grýtta jörð virðist 

vera að á níunda áratugnum  hafi komið bakslag í leikræna tjáningu í íslenskum skólum. Þar 

sé um að ræða óöryggi vegna lítillar menntunar kennara á þessu sviði. Á grunni fyrri 
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rannsókna lögðu höfundar upp með rannsóknarspurninguna: Hvernig er unnið með leiklist í 

fimm grunnskólum á norðurlandi og hvaða viðhorfum mætir hún þar ? 

 

3.2 Rannsóknarsnið og aðferð 

 

Til að fá rannsóknarspurningu okkar svarað notuðum við blandaða rannsóknaraðferð, þ.e 

annars vegar eigindlega og hins vegar megindlega. Þær aðferðir sem við töldum henta vel til 

gagnaöflunar innan eigindlegra aðferða voru opin viðtöl og þátttökuathugun. Með þessari 

aðferð töldum við okkur geta nálgast upplýsingar um það hvernig unnið er með leiklist í fimm 

skólum á Norðurlandi. 

Með eigindlegri rannsóknaraðferð er jafnan verið að rannsaka fólk, hluti, samskipti, og 

atburði í þeirra náttúrulega umhverfi og samhengi, við venjulegar daglegar aðstæður. Gögnum 

er safnað beint á vettvangi og leitast við að skrá gögn um upplifun þátttakenda og sýn þeirra á 

það sem rannsakað er. Með eigindlegri rannsóknaraðferð er ekki verið að safna tölulegum 

gögnum heldur að skyggnast inn í reynsluheim viðmælanda. Megindleg rannsóknaraðferð 

byggir á mælingum, tölum, afleiddum rökum og tilraunum þar sem aðstæðum er stjórnað og 

hagrætt.
46

   

Spurningakannanir eru mikið notaðar vegna þess, að með þeim er hægt að afla 

upplýsinga um hin ýmsu málefni á auðveldan hátt. Styrkur spurningakannana er fyrst og 

fremst sá að safna má fjölbreyttum gögnum á skömmum tíma. Spurningalistakönnun var valin 

til þess að hægt væri að ná til alls úrtaksins.
47

 Við notuðum bæði opnar og lokaðar spurningar 

til þess að könnunin yrði ekki einsleit annarsvegar og hinsvegar til þess að fá sem besta 

svörun úr könnuninni, því yfirleitt er auðvelt og fljótlegt að svara könnun þar sem nær 

einungis þarf að krossa við það svar sem á við þann sem svarar. Þessi tegund spurninga ætti 

því að auka líkur á góðri svörun.
48

 

Í opnum viðtölum eru rannsakendur ekki með fyrirfram staðlaðar spurningar heldur 

einungis ákveðna punkta yfir það efni sem þeir hyggjast leita svara við. Gæta þarf þess að 

hafa spurningarnar opnar og vera tilbúin að leiða viðtalið áfram. Upphaf viðtalsins var 

óformlegt spjall um daginn og veginn, en Bogdan og Biklen segja að það sé mikilvægt að 

hefja viðtöl á óformlegu spjalli til að búa til gott andrúmloft. Gott viðtal fær fólk til að upplifa 
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að maður sé bara að spjalla saman en ekki að það sé í yfirheyrslu. Mikilvægt er að spyrjandi 

geti sleppt upphaflegu plani og gripið tækifærið eftir því sem samtalið leiðir hann.
49

  

Í þátttökuathugun tekur rannsakandinn þátt á vettvangi og skráir upplýsingar bæði jafn 

óðum og eftir á. Sú skráning sem við völdum í þessu tilfelli er dagbók og hlaupaskráning. 

 Megindlegi hluti rannsóknarinnar snýr að kennurum og nemendum áttunda bekkjar 

skólanna. Í þessum hluta var gerð lýsandi rannsókn sem gefur upplýsingar um hvernig unnið 

er með leiklist í fimm grunnskólum á Norðurlandi og í könnun velur rannsakandi þann hóp 

sem hann vill að svari henni, safnar upplýsingum og greinir síðan gögnin sem svara eiga  

spurningunum.
50

  

Við töldum að með því að hafa bæði eigindlegar og megindlegar aðferðir þá næðum 

við að skilja betur en ella hvernig grunnskólarnir fimm starfa með leikræna tjáningu (leiklist í 

kennslu) og hvaða sýn skólastjórnendur og kennarar hafa á leikræna tjáningu (leiklist í 

kennslu) og ekki síst að fá upplýsingar frá nemendum um það hvernig þeir upplifa leikræna 

tjáningu (leiklist í kennslu) í skólanum sínum. Rannsakendur ganga út frá 

rannsóknarspurningu og nokkrar undirspurningar til að halda viðtalinu gangandi.
51

  

 

3.3 Þátttakendur 

 

Þátttakendur í rannsókninni voru skólastjórar eða aðstoðarskólastjórar skólanna fimm, 

kennarar annars og áttunda bekkjar og nemendur í áttundu bekkjum skólanna. Fyrsta skrefið 

var að sækja um leyfi hjá persónuvernd fyrir rannsókninni. Haft var samband við 

skólastjóra/aðstoðarskólastjóra og óskað eftir samvinnu við þá. Jafnframt óskuðum við eftir 

því að fá að sitja í tíma leikrænnar tjáningar ef því varð við komið og þátttökuathugun færi 

fram þar. Greining gagna úr eigindlega hlutanum fór fram strax og upplýsingum hafði verið 

safnað hjá viðkomandi skólum. Þá var lýsandi tölfræði fengin með notkun á Microsoft Office 

Exel 2007 en það var notað til að gera töflur og myndir.  

Til að ná til nemenda og kennara og fá þeirra viðhorf þá töldum við að megindleg 

rannsókn henti best. Tveir mismunandi spurningalistar voru lagðir fyrir. Þáttakendur voru í 

tveimur hópum, annars vegar nemendur í áttunda bekk og hins vegar kennarar í öðrum og 

áttunda bekk. Þátttakendur í megindlega hlutanum voru annars vegar kennarar annars og 

áttunda bekkjar og hins vegar nemendur í áttundu bekkjum skólanna. Úrtakið var 

                                                 
49

 Bodan og Biklen, 1998:83-101 
50

 McMillan, H. James. 2004:9-11 
51

 Bodan og Biklen, 1998:94-95 



 

 

27 

hentugleikaúrtak, þar sem fimm grunnskólar á sama svæði, Siglufirði, Sauðárkróki, Ólafsfirði, 

Varmahlíð og Hofsósi voru valdir. Þátttakendum var afhentur spurningalisti í skólanum, þar 

sem spurningar voru settar fram en svarmöguleikar voru nokkrir, einnig var gefinn möguleiki 

á að skrifa í auðan reit við nokkrum spurningum þar sem aðrar hugmyndir gætu komið fram. 

Áður en spurningablöðin voru afhent gerðum við grein fyrir því sem við vorum að rannsaka 

og báðum svo kennara og nemendur um að aðstoða okkur við rannsóknina með því að svara 

spurningunum.  

 

Nemendur Kennarar Skólastjórnendur Nemendur í 

þátttökuathugun 

98 13 5 14 
Mynd 1 Yfirlit yfir þátttakendur í rannsókninni og fjöldi úr hverjum markhópi. 

 

3.4 Skilgreining hugtaka 

 

Ýmist er hugtakið leikræn tjáning eða leiklist í kennslu notuð yfir aðferð sem kennarar beita í 

kennslu sinni. Aðferðirnar eru ættaðar frá leiklist en beiting þeirra hefur fremur það markmið 

að dýpka námsefni nemenda og þjálfa persónulega færni þeirra t.d. í lífsleikni en að setja upp 

leiksýningu fyrir áhorfendur. Það síðastnefnda er þó ekki útilokað sem lokahnykkur á ferli.  

4. Rannsóknarniðurstöður 

 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Niðurstöður 

byggja á svörum skólastjórnenda, kennara og nemenda.  

 

4.1   Svör skólastjórnenda 

 

Í viðtölum við skólastjórnendur kom fram að ekki væri markvisst unnið með leiklist í 

skólastarfi en í öllum skólunum er hefð fyrir árshátíðum, skemmtunum eða ýmsum 

uppákomum. Leiklist er ekki kennd sem sjálfstæð grein nema í Grunnskóla Siglufjarðar sem 

býður upp á leiklist í kennslu sem sérgrein. Í Grunnskóla Siglufjarðar er greinin kennd sem 

skyldufag í sjöunda og áttunda bekk en valgrein í níunda og tíunda bekk. Að sögn 

aðstoðarskólastjóra er þessi námsgrein mjög vinsæl meðal nemenda. 

            Skólastjórnendur voru jákvæðir gagnvart leiklist í skólastarfi en töldu það vera í 

höndum umsjónarkennara að nota leiklist í skólastarfi. Þá töldu skólastjórnendur samþættingu 
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annarra námsgreina ekki mikla. Kennsla eða þjálfun í leiklist í skólastarfi hefur ekki verið í 

boði fyrir kennara skólanna. Það sjónarmið kom fram að það sé ekki allra að nota leiklist í 

kennslu sem kennsluaðferð eða eins og einn  skólastjórinn sagði „Gengið hefur misvel að nota 

hlutverkaleik eins og t.d með Olweus eineltisáætlun“.  

 Skólastjórnendur telja sig sinna leiklist og leikrænni tjáningu samkvæmt Aðalnámskrá 

grunnskóla-listgreinar með því að undirbúa ýmsar uppákomur.  

          Í Hofsósi er mikil hefð fyrir haustskemmtun og árshátíð þar sem allir nemendur taka 

þátt og það tekur tvær til þrjár vikur að undirbúa sýningar. Á Sauðárkrók er stefnan sú að allir 

nemendur taki þátt í leiksýningu og árlega er settur upp söngleikur í samkomuhúsinu á 

Bifröst.  

         Í Varmahlíð er keyptur utanaðkomandi leikstjóri sem vinnur með nemendum eldri 

bekkja við að setja upp viðamiklar sýningar. Á Ólafsfirði og Siglufirði eru sjöunda, níunda og 

tíunda bekkjar skemmtanir þar sem mikil leikræn tjáning fer fram að sögn skólastjórnenda.  

 

4.2       Svör kennara 

 

Hér verður farið yfir þær niðurstöður sem komu fram við úrvinnslu spurningalistanna sem 

lagðir voru fyrir kennara annars og áttunda bekkjar. Við einstaka spurningum var boðið upp á 

reiti til að skrifa umfram það sem hægt var að tjá með því að merkja við gefna valkosti.  

4.2. 1 Notkun og kunnátta kennara á sviði leikrænnar tjáningar 

 

 

Mynd 2. Notar þú leikræna tjáningu í skólastarfi? 
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Mynd 3. Telurðu að grunnskólakennarar séu hikandi við að nota leikræna tjáningu í kennslu sinni? 

 

Stór hluti kennara, eða 73% telur að stétt þeirra sé hikandi við að nýta sér leikræna 

tjáningu í starfi. Þetta er athyglisvert í ljósi þess sem fram kemur hér á eftir um viðhorf 

kennara til mikilvægis leikrænnar tjáningar. Ekki er ósennilegt að skortur á þjálfun og 

menntun sé ástæðan. 

 

Mynd 4. Hefur þú fengið þjálfun eða kennslu í leiklist í skólastarfi? 

 

Þó svo að fáir (9%) hafi enga þjálfun fengið í leikrænni tjáningu, verður samt að segja að 

menntun eða þjálfun kennara í leikrænni tjáningu er takmörkuð. Enginn telur sig hafa mikla 
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þjálfun, en 46% telja sig hafa nokkra þjálfun og 45%  vilja meina að þau hafi mjög litla 

þjálfun. 

 

4.2.2 Grunnviðhorf kennara til leikrænnar tjáningar 

 

 

Mynd 5. Hvert er viðhorf þitt til leiklistar í skólastarfi?  

 

Kennarar virðast almennt hafa mjög jákvætt viðhorf til leikrænnar tjáningar.  Yfirgnæfandi 

meirihluti svarenda hefur jákvætt viðhorf til leikrænnar tjáningar, aðeins 9% voru hlutlaus og 

enginn var neikvæður.  

 

4.2.3  Hvernig líta grunnskólakennarar á gagnsemi leikrænnar tjáningar fyrir 

nemendur? 

Þegar kennarar voru spurðir í opinni spurningu um ávinninginn sem þeir teldu vera af notkun  

leikrænnar tjáningar (leiklistar í kennslu)? Svöruðu þeir meðal annars : 

„Nemendur öðlast sjálfsöryggi“  

„Leikræn tjáning er góð til að brjóta upp skólastarfið“ 

„Fyrir suma er ómetanlegt að komast úr eigin hlutverki annars slagið“ 

„Börnin tileinka sér betur það sem er kennt með þeim hætti“ 

„Skemmtilegt nám“ 

„Skilar sér til nemenda margfalt þegar fram líða stundir“ 

„Nemendur verða opnari, áhugasamari, fá fjölbreyttari kennsluaðferðir“ 

„Eflir sjálfstraust og tjáningu“ 
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Mynd 6. Finnst þér leikræn tjáning í skólastarfi mikilvæg? 

 

Óumdeilanlegt er að kennarar telja leikræna tjáningu mikilvæga, lítil sem engin andstaða kom 

fram gegn henni. Þegar spurt var með opinni spurningu hvernig kennsla eða þjálfun hafi farið 

fram sem kennarar höfðu sótt var svarið  hjá öllum örlítil eða ýmiss námskeið í framsögn og 

tjáningu hjá KHÍ. 

 

Mynd 7. Telur þú gagnlegt fyrir grunnskólanema að nota leikræna tjáningu sem kennsluaðferð annarra 

greina? 

 

Ríflega 80% kennaranna telur leikræna tjáningu frekar eða mjög gagnlega sem kennsluaðferð 

annarra greina. Enginn hafnar gagnsemi aðferðarinnar en 18% lýsa sig hlutlausa gagnvart 

spurningunni.  
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Mynd 8. Telurðu leikræna tjáningu stuðla að persónulegum þroska grunnskólanema? 

 

Yfirgnæfandi meirihluti telur að leikræn tjáning stuðli að persónulegum þroska eða 91% 

samanlagt. Enginn telur að leikræn tjáning stuðli að litlum sem engum þroska en 9% eru 

hlutlaus. 

4.2.4 Hvernig telja kennarar upplifun nemenda vera?  

 

 

Mynd 9. Telurðu að grunnskólanemum þyki almennt skemmtilegt að taka þátt í leikrænni tjáningu? 
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Greinilegt að kennarar telja að nemendum þyki skemmtilegt að taka þátt í leikrænni tjáningu, 

sem er líka athyglisvert því að þeir telja nokkurn hluta nemenda vera hræddan við að taka 

þátt. 

 

 
Mynd 10. Telur þú að grunnskólanemar séu hræddir við að taka þátt í leikrænni tjáningu? 

 

Kennarar líta svo á að 36% nemenda hræðist leikræna tjáningu frekar, 18% hræðist hana lítið 

og 46% hvorki né.  Þetta er athyglisvert þegar svör nemenda eru skoðuð.  Þar kemur fram að 

um 9% nemenda líði illa í leikrænni tjáningu 

4.2.5 Hindranir og umbætur 

 
Mynd 11. Ef leikræn tjáning (leiklist í kennslu) er lítið eða ekkert notuð í þínum skóla, hverjar telur þú að 

gætu verið helstu ástæður þess? 
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Kennarar virðast telja að kennslan strandi á kunnáttuleysi sínu. Einnig virðist tímaskortur 

(50%) og aðstöðuleysi ( 40%) eiga hlut að máli. Aðrir þættir sem að minnsta kosti 15% 

kennaranna töldu að gætu hindrað notkun leikrænnar tjáningar voru samræmt próf 30% og að 

erfitt sé að prófa í leikrænni tjáningu 30%. Einnig að rekja mætti ástæðurnar til 

þekkingarskorts skólastjórnenda 65%. En hér má líka sjá að kennarar virðast almennt skynja 

jákvætt viðhorf til leikrænnar tjáningar og kennarar sjá ekki andstöðu hvorki hjá foreldrum 

eða nemendum.  

 

 

 

 
Mynd 12. Hvað finnst þér að mætti betur fara í innleiðslu leikrænnar tjáningar 

 

Eins og sést á mynd 12 vilja kennarar meiri fræðslu eða 37% þeirra. Þá vildu 38% aukna 

handleiðslu og eftirfylgni í skólanum og 25 % aðgengilegri upplýsingar til dæmis á netinu. 

Einnig gafst kennurum kostur á að svara með opinni spurningu og kom þá meðal annars fram 

að kennarar telja að leiklist sé almennt of lítið notuð í skólastarfi þar sem hún styrkir 

sjálfsmynd nemenda og bætir félagsanda í bekknum.  
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4.3  Svör nemenda áttunda bekkjar 
 

Hér verður farið yfir þær niðurstöður sem komu fram við úrvinnslu spurningalistanna sem 

lagðir voru fyrir nemendur í áttundu bekkjum skólanna. Við einstaka spurningum var boðið 

upp á reiti til að skrifa umfram það sem hægt var að tjá með því að merkja við gefna valkosti.  

 

4.3.1 Reynsla af leikrænni tjáningu í skólagöngunni 

 
Mynd 13. Er eða hefur leikræn tjáning verið kennd í skólagöngu þinni í vetur ?  

 

 

 
Mynd 14. Var leikræn tjáning notuð í 5.-7. bekk?  
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Mynd 15. Var leikræn tjáning notuð í 1.-4. bekk? 

 

Meirihluti nemenda fékk kennslu í leikrænni tjáningu eða stuðst hafði verið við leikræna 

tjáningu í kennslu  þeirra eða 61%. Ríflega helmingur eða 53% nemenda töldu sig hafa fengið 

kennslu í leikrænni tjáningu á miðstigi en 9%  kjósa að svara þessari spurningu ekki.  

Þegar spurt var hvort leikræn tjáning hafi verið notuð í fyrsta til fjórða bekk fjölgar 

þeim um helming sem svara ekki. 47% nemenda svara neitandi og 35% telja sig hafa fengið 

kennslu í leikrænni tjáningu á yngsta stigi grunnskólans.  

Í þessari niðurstöðu skal vakin athygli á því að merking nemenda á leikrænni tjáningu 

eða leiklist í kennslu gæti falið í sér að þarna sé meðal annars um að ræða þáttöku í 

leiksýningum eða skólaskemmtunum. 
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4.3.2 Kennsluaðferð eða sérstök grein 

 

 
Mynd 16. Hefur leikræn tjáning verið notuð til að kenna ýmsar námsgreinar ?  

 

 

 
Mynd 17. Hefur leikræn tjáning eða leiklist verið kennd sem sérstök grein? 

 

Þegar nemendur voru spurðir hvort að leikræn tjáning hefði verið notuð til að kenna ýmsar 

námsgreinar svöruðu 24% nemenda þessari spurning jákvætt. 61% nemenda urðu ekki varir 

við að leikræn tjáning væri notuð við aðrar kennslugreinar. Meirihluti nemenda eða 66% töldu 

leikræna tjáningu ekki vera sérstaka grein. Það vakti athygli okkar að meirihluti nemenda fær 

ekki kennslu í leiklist þar sem kennarar (sjá mynd 6) telja kennsluna mikilvæga. 

Í þessum hluta gafst nemendum kostur á að svara opnum spurningum. Fyrri spurningin 

var um það að ef að leikræn tjáning væri kennd í hvaða námsgreinum hún væri helst notuð. 

Margir nemenda svöruðu að leikræn tjáning væri kennd í íslensku og samfélagsfræði en 
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einnig voru nefndar greinar eins og danska, íþróttir, lífsleikni og tónmennt. Seinni spurningin 

var um hvort að leikræn tjáning væru kennd sem sérstök grein og þá í hvaða bekkjum, þar 

kom fram hjá þeim sem svöruðu að hún væri kennd sem sérstök grein í 7-10. bekk. 

  

4.3.3 Finnst nemendum leikræn tjáning mikilvæg í skólastarfi ? 

 

 
Mynd 18. Finnst nemendum leikræn tjáning mikilvæg ? 

 

 
Mynd 19. Á að nota leikræna tjáningu meira í skólastarfinu? 
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Mynd 20. Á að nota leikræna tjáningu meira í öðrum námsgreinum? 

 

 

 
Mynd 21. Nýtist leikræn tjáning þér í framtíðinni ?   

 

Nemendur virðast vera jákvæðir gagnvart leikrænni tjáningu en meirihluti þeirra eða 64% 

telja hana mikilvæga. Um 8% töldu hana þó vera óþarfa og 28% ekki mikilvæga. 

Stór hluti nemenda 47% hafa ekki skoðun á því hvort að leikræn tjáning skyldi vera meiri en 

hún er í dag. Þeir nemendur 38% sem taka afstöðu vilja hafa meiri leiklist í kennslu. 

Tæplega helmingur nemenda 46% taka ekki afstöðu til spurningarinnar hvort þeir vildu að 

leikræn tjáningu væri meira kennd með öðrum námsgreinum. 

Mikill meirihluti telur leikræna tjáningu nýtast sér í framtíðinni. Aðeins um 11% telja hana 

nýtast sér illa eða frekar illa.  
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 Nemendum gafst kostur á að svara opinni spurningu: af hverju þeir teldu leiklist eða 

leikræna tjáningu koma til með að nýtast þeim í framtíðinni og eru hér dæmi úr svörum 

þeirra: 

„Ég er lesblind og á auðveldara með að læra í leikrænni tjáningu“ 

„Ég verð miklu opnari en ella, ég verð þú veist ekki bæld persóna“  

„þú skilur kannski hlutina sem þú lærir betur og mannst eftir þeim“  

„Af því að þá er maður vanur að koma fram og leika kannski“ 

„Framkoma verður betri“  

„ Ég tel mig ekki þurfa að nota leikræna tjáningu í framtíðinni“  

„ Ég ætla mér ekki að verða leikkona“ 

„ Td. Ef ég verð leikari“ 

 „Til dæmis ef það er ættarmót þá eru kannski leikir og eitthvað fleira 

 

4.3.4 Líðan nemenda í leikrænni tjáningu 

 

 
Mynd 22. Hvernig líður þér í leikrænni tjáningu 
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Mynd 23. Kennslustundir í leikrænni tjáninu  

 

Um 9% nemenda segja að sér líði illa í tímum og 38% nemenda líður sæmilega. Meirihluti 

nemenda eða 53% líður hins vegar vel. Þá má leiða líkum að því að þeim sem líði illa séu 

feimin og eigi erfitt með að koma fram. 

Stórum hluta virðist líka vel eða allvel við kennslu þegar leikræn tjáning er notuð. 42% telja 

þær skemmtilegar og 50% segja þær vera sæmilegar. 7% nemenda fannst kennslustundirnar 

leiðinlegar og 1% svaraði ekki. 

Nemendum gafst kostur á að svara opinni spurningunni hvernig líður þér í leikrænni  

tjáningu? og voru svör þeirra eftirfarandi: 

„Mér finnst skemmtilegt og það er gaman af því „ 

„Gaman og skemmtileg tilbreyting frá venjulegum skóladegi“  

„Maður getur opnað sig og verið maður sjálfur“ 

„Stressið kemur strax upp en maður er oftast fljótur að losa sig við það“ 

 „Þá þarf minna að læra“ 

„Ég er frekar feimin og finnst ekki gaman að leika fyrir einhvern sem ég þekki ekki“  

„Stundum getur það verið erfitt en stundum ekki“.  

4.3.5 Hvað finnst nemendum um leikræna tjáningu? 

 

Nemendur voru spurðir opinna spurninga. Þau voru spurð að því hverskonar verkefni þeim 

fyndist skemmtilegast að gera og eru hér dæmi um svör þeirra: 

 „Eitthvað skemmtilegt“ 

 „leika“  
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„Dansa“ 

 „Mér finnst skemmtilegast þegar stelpurnar eru ekki og við strákarnir fáum að vera í 

skemmtilegum leikjum“ 

„Sýna allskonar tilfinningar t.d hatur eða sorg“ 

 „Gera eitthvað úr samfélagsfræði“ 

 „Leikrit“ 

„Að koma með einhvern karakter“  

Þegar nemendur voru spurðir að því hvað þau myndu helst þjálfa eða læra í leikrænni tjáningu 

voru svörin eftirfarandi: 

„Opna sig“ 

„Maður fær meira sjálfstraust og talar hærra“   

„Vera ekki hrædd við að koma fram“ 

„Hjálpar manni að koma fram og tala hreint út“ 

 „Samskipti“  

„Umgangast aðra“  

„Skilja betur“ 

„Ég læri nánast allt mikið betur“ 

 „Það er óþarfi að vera feiminn og margt fleira“ 

  Í lokin gafst nemendum kostur á að koma skoðunum sínum á framfæri og flestir skrifuðu nei 

en hér má sjá dæmi um nokkur svör: 

„Leiklistin mætti njóta sín meira í þessum skóla“ 

„Hvet alla til að fara á leiklistaræfingar“ 

„Mér finnst að leiklist ætti að vera kennd í öllum grunnskólum sem sérgrein“ 

„Bóbó rokkar“ 

 „Brostu framan í heiminn þá brosir heimurinn við þér“ 

 

4.3.6 Þátttökuathugun 

 

Eini skólinn í rannsókninni sem er með leiklist sem sérgrein er Grunnskóli Siglufjarðar. 

Höfundar höfðu samband við leiklistarkennarann sem var fús til að taka á móti þeim. Í viðtali 

við kennarann kom það fram að hann hefur sótt námskeið í leiklist en er ekki menntaður í 

faginu. Hann sagði að leiklistin væri valgrein í níunda til tíunda bekk en skyldufag í sjöunda 

og áttunda bekk. Einnig kom það fram að nemendur sýna faginu mikinn áhuga og þeir hafa 

alltaf jafn gaman af kennslustundinni. 
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Leiklistartíminn sem við sátum var hjá sjöunda bekk og í tímanum voru fjórtán nemendur. 

Leiklistarkennslan fer fram í sal skólans sem er stór og rúmgóður. Kennslustundin byggðist 

upp á upphitun, spuna , hlutverkaleik, hreyfingu, raddbeytingu og slökun. Kennarinn veigraði 

sér ekki við að taka að sér hlutverk í leikferli og tókst honum því vel að virkja nemendur. 

Höfundar telja að hægt sé að tengja þessa kennslustund við aðferðir Dorothy 

Heatchote og Gavin Bolton. Heathcote er þekktust fyrir kennsluaðferð sína kennari í hlutverki 

en þar tekur kennarinn virkan þátt með nemendum. Gefur þessi aðferð kennaranum tækifæri 

til þess að hafa áhrif á leikinn, kalla eftir spurningum og þekkingu. Samkvæmt Bolton öðlast 

nemendur mikinn lærdóm með leikrænni tjáningu
52

.  

Bolton, Dorothy og Way álíta að leikræn tjáning geti nýst í öllu skólastarfi einnig telja 

þau að það eigi að vera á færi allra kennara að notfæra sér leikræna tjáningu í kennslu
53

 

Í þessum skemmtilega tíma fór mikið nám fram  og þetta var í alla staði frábær tími. 

Nemendur voru virkir allan tímann og jákvæðir.  
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Umræða og samantekt 

Markmið með þessari ritgerð er að dýpka skilning höfunda þessa verkefnis á leiklist í 

skólastarfi, og mikilvægi kennsluaðferða. Jafnframt vildum við kanna hvernig unnið er með 

leiklist í fimm grunnskólum á Norðurlandi. Höfundar lögðu upp með rannsóknarspurninguna: 

Hvernig er unnið með leiklist í fimm grunnskólum á Norðurlandi og hvaða viðhorfum mætir 

hún þar? 

Rannsókn höfunda leiddi í ljós að hugtakið leiklist í skólastarfi hefur ekki sömu 

þýðingu í hugum allra. Sumir töldu að hugtakið leiklist í skólastarfi  sé fyrst og fremst aðferð 

til að setja upp leiksýningar.  

Rannsókn Kristínar Á. Ólafsdóttur, Þróun leikrænnar tjáningar í íslenskum 

grunnskólum (2007) styrkir okkar niðurstöðu en þar kemur fram að fólk leggur mismunandi 

merkingu í hugtakið leikræn tjáning. Ýmist er hugtakið leikræn tjáning eða leiklist í kennslu 

notuð yfir aðferðir sem kennarar beita í kennslu sinni. Aðferðirnar eru ættaðar frá leiklist en 

beiting þeirra hefur fremur það markmið að dýpka námsefni nemenda og þjálfa persónulega 

færni þeirra t.d. í lífsleikni en að setja upp leiksýningu fyrir áhorfendur. Það síðastnefnda er 

þó ekki útilokað sem lokahnykkur á ferli og einhverjir þátttakenda í rannsókn Kristínar vildu 

jafnvel nota hugtakið leikræn tjáning yfir vinnu sem fyrst og fremst hafði leiksýningu sem 

markmið.
54

  

Mikil þróun hefur orðið á Íslandi varðandi leiklist í skólastarfi. Í grunnskólum á 

Íslandi hefur leikræn tjáning verið notuð í að minnsta kosti 40 ár.  

Samkvæmt niðurstöðum Kristínar Á Ólafsdóttur (2005) í grein sinni Fræ í grýtta jörð 

virðist vera að á níunda áratugnum  hafi komið bakslag í leikræna tjáningu í íslenskum 

skólum. Þar sé um að ræða óöryggi vegna lítillar menntunar kennara á þessu sviði. Á tíunda 

áratugnum fór ekki mikið fyrir leikrænni tjáningu en mikilvægur áfangi náðist með nýrri 

aðalnámskrá grunnskóla 1999 þar sem leikræn tjáning skipar stórt hlutverk. Samkvæmt 

rannsóknum sem hafa verið gerðar virðist staða leikrænnar tjáningar í íslenska skólakerfinu 

ekki sterk. Rannsókn Kristínar Jónsdóttur (2003) ber þess merki en þar kemur fram misræmi á 

milli aðalnámskrár og veruleika skólanna á sviði leikrænnar tjáningar. Vísbendingar bentu til 

þess að leikræn tjáning væri ekki stunduð í þeim mæli sem aðalnámskráin frá 1999 kvað á 

um.
 55
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Niðurstaða rannsóknar sýnir að stór hluti kennara, eða 73% telur að stétt þeirra sé 

hikandi við að nýta sér leikræna tjáningu í starfi. Þetta er athyglisvert í ljósi þess að kennarar 

telja leikræna tjáningu mikilvæga. Ekki er ósennilegt að skortur á þjálfun og menntun sé 

ástæðan. Kennurum finnst undirbúningur ekki nægilega góður í námi sínu en telja einnig að 

leikræn tjáning nýtist nemendum í framtíðinni. 

Í rannsókninni eru kennarar almennt jákvæðir hvað varðar viðhorf til leiklistar í 

skólastarfi. Af þessu má draga þá ályktun að kennarar telja leikræna tjáningu eða leikist í 

kennslu mikilvæga kennsluaðferð en skortur er á menntun og faglegri þekkingu.  

María Pálsdóttir (2003) nemi frá kennaraháskóla íslands vann í samvinnu við 

Fræðsludeild Þjóðleikhússins. Í könnun Maríu kemur fram að ástæða þess að kennarar nota 

ekki leikræna tjáningu meira eða leiklist í kennslu virðist vera kunnáttuskortur og tímaleysi.
56

  

Leikræn tjáning gerir að mati Ingvars Sigurgeirssonar töluverðar kröfur til kennarans 

og það má segja að þessi aðferð sé ekki allra en sama má segja um aðrar aðferðir. Í leikrænni 

tjáningu þarf kennarinn að ganga á undan, sýna gott fordæmi og geta tekið þátt. Kennarinn 

verður sjálfur að hafa gaman af leikrænni tjáningu annars eru ekki miklar líkur á því að hann 

geti hrifið nemendur með sér. Öryggi og ákveðni skipta miklu máli í fari kennarans en um leið 

þarf hann að gæta þess að frumkvæði nemenda fái notið sín.
57

 

Kennsla fyrir kennara hefur verið af skornum skammti og útbreiðsla hennar hefur því 

gengið hægt. Stuðningur við kennara þarf að koma frá skólastjórnendum, faghópum og 

kennaramenntunarstofnunum. Veita þarf kennurum fullan stuðning til að tileinka sér nýjar 

aðferðir og skapa sér nýjar hefðir. Allir aðilar þurfa að gera sér grein fyrir hvað verður 

nýbreytnistarfi fjötur um fót. Leikræn tjáning er ólík hefðbundnum kennsluaðferðum bóknáms 

og markmið hennar að ýmsu leyti frábrugðin. Þess vegna þarf markviss vinnubrögð, 

sérfæðilega ráðgjöf, samstarf kennara og stuðningur við þá á meðan þeir eignast öryggi til 

þess að beita nýjum aðferðum.
58

 

Höfundar telja það mikilvægt að skilningur og þekking kennara á því efni sem tekið er 

fyrir hverju sinni skiptir miklu máli.  

 Nemendur telja sig læra mikið í gegnum leiklist í skólastarfi meðal annars kom það 

fram að nemendur töldu sig læra meira með því að framkvæma hlutina, því  þá situr meira 

eftir hjá þeim. Mikill meirihluti nemenda telur leikræna tjáningu koma til með að nýtast sér í 
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framtíðinni. Aðeins um 11% telja hana nýtast sér illa eða frekar illa. Í rannsókninni kom það í 

ljós að viðhorf kennara og nemenda voru yfirleitt samhljóða um ágæti leiklistar í skólastarfi.  

Nemendur virðast vera jákvæðir gagnvart leikrænni tjáningu en meirihluti þeirra eða 

64% telja hana mikilvæga. Um 8% töldu hana þó vera óþarfa og 28% ekki mikilvæga. 

Stór hluti nemenda 47% hafa ekki skoðun á því hvort að leikræn tjáning skyldi vera meiri en 

hún er í dag. Þeir nemendur 38% sem taka afstöðu vilja hafa leiklist oftar. Tæplega helmingur 

nemenda 46% taka ekki afstöðu til spurningarinnar hvort þeir vildu að leikræn tjáningu væri 

meira kennd með öðrum námsgreinum.  

Í sambandi við þessar niðurstöður skal vakin athygli á því að merking nemenda á 

leikrænni tjáningu eða leiklist í kennslu gæti falið í sér að þarna sé meðal annars um að ræða 

þáttöku í leiksýningum eða skólaskemmtunum. 

Niðurstöður rannsókna okkar bentu til þess að skólastjórnendur voru jákvæðir 

gagnvart leiklist í skólastarfi en töldu það vera í höndum umsjónarkennara að nota leikræna 

tjáningu eða leiklist í skólanum sínum almennt. Þá töldu skólastjórnendur samþættingu 

annarra námsgreina ekki mikla. Kennsla eða þjálfun í leiklist í skólastarfi hefur ekki verið í 

boði fyrir kennara skólanna. Það sjónarmið kom fram hjá skólastjórnendum að það sé ekki 

allra að nota leiklist í kennslu sem kennsluaðferð. Rannsókn okkar styður niðurstöður 

Kristínar Á. Ólafsdóttur (2007) en þar kemur fram að á það hefur skort að skólastjórnendur 

hafi boðið kennurum sínum upp á námskeið í leiklist í skólastarfi. Skólastjórnendur þurfa að 

veita kennurum meiri stuðning til að þeir geti tileinkað sér nýjar aðferðir og skapað nýjar 

hefðir. 
59

  

Höfundar telja það hlutverk skólastjórnenda og kennara að veita nemendum góða 

menntun og undirbúa þá undir líf og starf. Kosturinn við leiklist í skólastarfi er hversu margar 

og fjölbreyttar aðferðir hennar eru og því ættu allir kennarar að finna aðferðir sem henta sér 

og nemendum sínum. Skapandi aðferðir þar sem nemendur eru virkir í eigin þekkingarleit ætti 

að vera skylda í öllum skólum.  

Við sem verðandi grunnskólakennarar verðum að vera meðvitaðir um þroska og þarfir 

hvers nemenda með kennsluaðferðir í huga. Höfundar telja kostinn við leiklist í kennslu vera  

hve margar og fjölbreyttar aðferðir hennar eru. Til þess að ná árangri með aðferðum leiklistar 

eru ákveðin grundvallaratriði sem verða að vera til staðar að hálfu kennarans. Kennari verður 

að hafa skýr markmið með kennslunni, bera virðingu fyrir nemendum og hafa velferð þeirra í 
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huga. Ef þessir þættir eru til staðar auk áhuga kennarans á ekkert að vera því til fyrirstöðu að 

nota leiklist í kennslu. 

Við gerð þessarar ritgerðar, dýpkuðu höfundar skilning sinn á leiklist í skólastarfi og 

mikilvægi hennar sem kennsluaðferð. Fyrir vikið eru þeir meðvitaðri og fróðari um þessa 

þætti. Höfundar lögðu upp með rannsóknarspurninguna:  Hvernig er unnið með leiklist í fimm 

grunnskólum á Norðurlandi og hvaða viðhorfum mætir hún þar? Til þess að fá svör við 

þessari spurningu lögðu þeir áherslu á að kynna sér leiklist í skólastarfi, með lestri efnis um 

það svið einkum leikræna tjáningu og leiklist í kennslu. Í framhaldi af því bjuggu höfundar til 

spurningalista sem lagðir voru fyrir í fimm grunnskólum á Norðurlandi.  

Þegar vinnan við þessa ritgerð hófst vissu höfundar þó nokkuð um leiklist í skólastarfi. 

Vinnan við ritgerðina gekk mjög vel. Það var skemmtilegt að skrifa hana og fræðandi. Eftir að 

höfundar kynntu sér heimildir kom margt á óvart, t.d. hvernig þróunin og viðhorf hafa breyst 

til betri vegar.  

Leiklist í kennslu örvar ímyndunaraflið, dýpkar skilning á ólíkum viðfangsefnum og 

hvetur til sjálfstæðra vinnubragða. Þá bíður hún upp á að ólíkar aðferðir í kennslu sem koma 

til móts við þarfir allra nemenda. Hlutverk skólans er að bjóða uppá góða menntun og ef 

leiklist er samþætt öðrum námsgreinum koma nemendur til með að takast á við margvísleg 

hlutverk þar sem þeir þurfa að taka ákvarðanir og ábyrgð. 

Það er okkar einlæga von að ritgerð þessi kveiki áhuga kennara fyrir leikrænni 

tjáningu sem kennsluaðferð og samþætting námsgreina verði meiri ásamt fjölbreyttari 

kennsluháttum í grunnskólum landsins.  

 

 

 

 

 

Ég gleymi því sem ég heyri. 

Ég man það sem ég sé. 

Ég skil það sem ég geri. 

(Kínverskt orðatiltæki)
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Fylgiskjöl 

 

 

 

Yfirlýsing um samþykki 
 

Ég undirritaður/-uð samþykki hér með þátttöku 8. bekkjar í athuguninni um viðhorf nemenda 

til leiklistar í skólastarfi 

Um leið veiti ég Elínu Björgu Jónsdóttur og Vibekku Arnardóttur nemendum við Háskóla 

Íslands, leyfi til að vinna úr þeim upplýsingum sem aflað er með athuguninni.  Niðurstöður 

verða birtar með þeim hætti að ekki verður hægt að rekja þær til einstaklinga í lokaverkefni. 

 

 

 

_____________________                                        ______________________________ 

Dagsetning      undirskrift skólastjóra 
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Könnun á notkun leikrænnar tjáningar (leiklist í kennslu) í 

skólastarfi.  Spurningar fyrir skólastjórnendur 

Skýring hugtaka: 
 

Ýmist er hugtakið leikræn tjáning eða leiklist í kennslu notuð yfir aðferð sem kennarar beita í 

kennslu sinni. Aðferðirnar eru ættaðar frá leiklist en beiting þeirra hefur fremur það markmið 

að dýpka námsefni nemenda og þjálfa persónulega færni þeirra (t.d. í lífsleikni en að setja upp 

leiksýningu fyrir áhorfendur. Það síðastnefnda er þó ekki útilokað sem lokahnykkur á ferli. Til 

hægðarauka er hugtakið leikræn tjáning yfirleitt notuð í þessari könnun. Það felur þá 

jafnframt í sér leiklist í kennslu. 

 

1. Er leikræn tjáning (leiklist í kennslu) kennd sem sjálfstæð 

listgrein? 

2. Er leikræn tjáning (leiklist í kennslu) notuð í öllum bekkjum? 

3. Er leikræn tjáning (leiklist í kennslu) samþætt öðrum 

námsgreinum? 

4. Hvert er viðhorf þitt til leikrænnar tjáningar (leiklistar í 

kennslu)? 

5. Hafa kennarar skólans hlotið þjálfun eða kennslu í leikrænni 

tjáningu og þá með hvaða hætti ?  

6. Hvernig hefur gengið að fá kennara til að nota leikræna tjáningu 

(leiklist í kennslu)? 

7. Ef illa þá af hverju ?  
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Könnun fyrir kennara í 2. og 8.bekk á leikrænni tjáningu í 

skólastarfi 
Skýring hugtaka: 
Ýmist er hugtakið leikræn tjáning eða leiklist í kennslu notuð yfir aðferð sem kennarar beita í 

kennslu sinni. Aðferðirnar eru ættaðar frá leiklist en beiting þeirra hefur fremur það markmið 

að dýpka námsefni nemenda og þjálfa persónulega færni þeirra (t.d. í lífsleikni en að setja upp 

leiksýningu fyrir áhorfendur. Það síðastnefnda er þó ekki útilokað sem lokahnykkur á ferli. Til 

hægðarauka er hugtakið leikræn tjáning yfirleitt notuð í þessari könnun. Það felur þá 

jafnframt í sér leiklist í kennslu. 

 
1. Notar þú leikræna tjáningu (leiklist í kennslu )í skólastarfinu? 

Já, mikið □   Já, nokkuð □   Mjög lítið □  Ekkert □ 
 

2. Finnst þér leikræn tjáning í skólastarfi mikilvæg? 

Mjög □  Frekar □  Hvorki né □  Lítið □  Ekki  □ 
 

3. Hvert er viðhorf  þitt til leikrænnar tjáningar (leiklistar í skólastarfi)?  

Mjög jákvæð/ur □ Frekar jákvæð/ur □  Hvorki né □ 

Frekar neikvæð/ur □  Mjög neikvæð/ur □ 
 

4. Hefur þú fengið þjálfun eða kennslu í leikrænni tjáningu (leiklistar  í kennslu)? 

Mikla □    Nokkra  □   Mjög litla □  Enga □ 
 

Hvernig fór sú kennsla/þjálfun fram ? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 
5. Telurðu að grunnskólanemar séu hræddir við að taka þátt í leikrænni tjáningu? 

 

Mjög □ Frekar □  Hvorki né □  Lítið □  Ekkert □ 
 

6.  Telurðu að grunnskólakennarar séu hikandi við að nota leikræna tjáningu í  

kennslu sinni? 

 

Mjög □ Frekar □  Hvorki né □  Lítið □  Ekkert □ 
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7.  Telurðu að grunnskólanemum þyki almennt skemmtilegt að taka þátt í 

leikrænni tjáningu? 

 

Mjög □ Frekar □  Hvorki né □  Lítið □  Ekkert □ 
 

 
8.  Telur þú gagnlegt fyrir grunnskólanema að nota leikræna tjáningu sem 

kennsluaðferð annarra greina? 

 

Mjög □ Frekar □  Hvorki né □  Lítið □  Ekki□ 

 
9.   Telurðu leikræna tjáningu stuðla að persónulegum þroska grunnskólanema? 

 

Mjög mikið □ Frekar mikið □  Hvorki né □  Frekar lítið □  

Ekkert □ 
 

10. Ef leikrænt tjáning (leiklist í kennslu) er lítið eða ekkert notuð í þínum skóla,                    

hverjar telur þú að gætu verið helstu ástæður þess?  Vinsamlegast merktu við 

hvern lið með því að draga hring utanum þann tölustaf sem þér finnst best eiga 

við.  
 

 Sammála  Frekar sammála  Frekar ósammála  Ósammála 

Skólinn telur ekki þörf fyrir hana  1  2  3  4  

Ekki tími fyrir hana    1  2  3  4 

Ekki aðstæður fyrir hana (húsnæði)  1  2  3  4 

Vantar kunnáttu hjá kennurum  1  2  3  4 

Andstaða foreldra  1  2  3  4 

Andstaða nemenda  1  2  3  4 

Þekkingarskortur skólastjórnenda  1  2  3  4 

Erfitt að prófa í henni   1  2  3  4 

Ekki þörf á fleiri listgreinum í grunnskóla 1  2  3  4 

Kemur ekki til samræmdra prófa 1  2  3  4 

Tímasóun  1  2  3  4 
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11. Hvaða ávinning telur þú vera af notkun  leikrænnar tjáningar (leiklistar í 

kennslu) í  

     skólastarfinu? 

 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 
 

 

12.  Hvað finnst þér að mætti betur fara í innleiðslu leikrænnar tjáningar  (leiklistar 

í kennslu) ? 

 

Aðgengilegri upplýsingar fyrir kennara t.d á netinu □  

Meiri fræðsla fyrir kennara s.s námskeið □   

Aukin handleiðsla og eftirfylgni í skólanum □   

Annað □   

____________________________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 
 

 
13. Er eitthvað fleira sem þú vilt koma á framfæri ? 

 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

    
 

 

                                                         Þakka þér kærlega fyrir hjálpina 
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Spurningar fyrir nemendur í 8. bekk 
 

  

1. Ertu strákur eða stelpa ? 

 

           Strákur □  Stelpa □  
 

2. Er leikræn tjáning (leiklist í kennslu) notuð eða hefur verið notuð í 

skólagöngunni þinni í  vetur?             

Já  □     Nei  □   

Í 5.-7. bekk   Já  □      Nei  □   

Í 1.-4. bekk   Já  □      Nei  □   
 

3. Hefur leikræn tjáning verið notuð til þess að kenna ýmsar námsgreinar (t.d. 

samfélagsfræði eða íslensku)? 

Já  □  Nei  □   

Hvaða námsgreinar 

helst?________________________________________________ 

 

4. Hefur leikræn tjáning eða leiklist verið kennd sem sérstök grein? 

Já  □  Nei  □   
Ef svarið er já, í hvaða bekkjum?_________________ 

 

 

5. Hversu mikilvægt finnst þér að leikræn tjáning sé í skólastarfinu? 

 

Mjög mikilvægt□ Frekar mikilvægt □  Ekki mikilvægt □  Alger óþarfi 

□  
 

6. Finnst þér að leikræn tjáning í skólastarfi eigi að vera oftar en hún hefur verið 

hjá 

             þér? 

           

Já □ Hef ekki skoðun á því □  Nei □ 
 

7. Finnst þér að það ætti að nota leikræna tjáningu meira þegar verið er að kenna  

          námsgreinar (t.d. samfélagsgreinar og íslensku)? 

   

Já □ Hef ekki skoðun á því □  Nei □ 
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8.        Hvernig líður þér í leikrænni tjáningu? 

 

Mjög vel □ Nokkuð vel □  Sæmilega □  Frekar illa □ Mjög illa□ 
 

Af  hverju;____________________________________________________________ 

 

  

 _____________________________________________________________________ 

 

 

9. Finnst þér kennslustundir þegar leikræn tjáning er notuð vera: 
 

Skemmtilegar □ Sæmilegar□  Leiðinlegar □ 

 
       

10.     Hvers konar verkefni finnst þér skemmtilegast að gera í leikrænni tjáningu?  

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

    11.   Hvað finnst þér þú helst læra eða þjálfa í leikrænni tjáningu ? 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

  12.  Heldur þú að það sem þú lærir í leiklist/leikrænni tjáningu komi til með að nýtast 

þér í framtíðinni? 

Mjög vel □ Vel □  Sæmilega □  Frekar illa □ illa□  
 
Af  hverju; 

_____________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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Er eitthvað fleira sem þú vilt koma á framfæri? 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________  

 

 

 

 

       Takk fyrir þáttökuna    

 
 

 


