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Ágrip 

 

Markmið ritgerðarinnar er að meta stöðu leiklistar sem kennsluaðferðar í 

sagnfræðikennslu á Íslandi. Litið var til þess hvernig aðferðin þróaðist frá árinu 1968, 

þegar hún fyrst barst til landsins, til ársins 2008.  

Höfundur lagði áherslu á að draga fram sem besta mynd af stöðunni í dag og 

framkvæmdi því megindlega rannsókn haustið 2008. Lögð var könnun fyrir 

samfélagsfræðikennara í grunnskólum Íslands og tóku alls 142 kennarar þátt. 

Niðurstaðan var sú að leiklist er enn fremur lítið notuð í kennslu þrátt fyrir að 

rannsóknir sem áður hafa verið framkvæmdar bendi til að hún sé árangursrík 

kennsluaðferð. Þegar skoðað var hverjir notuðu leiklist kom í ljós að hátt hlutfall 

karlkyns menntaðra kennara og leiðbeinenda án kennaramenntunar notuðu aðferðina 

nánast aldrei við kennslu.  

Höfundur valdi dæmigerðan þátttakenda úr úrtakinu sem ekki notar leiklist og tók viðtal 

við hann til að rannsaka viðfangsefnið nánar og finna út hvaða möguleikar eru á að auka 

notkun leiklistar í kennslu. Í lokin hugar höfundur að framsetningu aðgengilegra 

kennsluleiðbeininga sem leggja áherslu á notkun leiklistar. Í síðasta kafla ritgerðarinnar 

er gerð tilraun til að skrifa leiðbeiningar í tengslum við kennslu bókarinnar Ein 

grjóthrúga í hafinu, sagnfræðikennslubók á miðstigi. 
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Inngangur 

 

„Vönduð kennsla, sem lagar sig að þörfum einstakra nemenda  

og markmiðum í skóla án aðgreiningar, eykur líkur á árangri.“  

(Aðalnámskrá grunnskóla 2006)  

 

Mjög heppilegt er  að velja kennsluaðferð sem nær til bráðgerðra nemenda jafnt og til 

nemenda sem eiga við námserfiðleika að stríða. Höfundur þessarar ritgerðar telur leiklist 

árangursríka aðferð til þess að uppfylla þau markmið sem Aðalnámskrá grunnskóla 

setur fram um einstaklingsmiðun og hugmyndir um skóla án aðgreiningar, að hvert 

barn, alveg sama hvernig það er statt, hafi rétt á kennslu við hæfi.  Hlutverk kennarans í 

einstaklingsmiðuðu námi og kennslu er að bregðast við mismunandi stöðu nemenda, 

áhuga þeirra og námsstíl.  

 

Með þessari ritgerð vill höfundur sýna fram á að almenn notkun leiklistar í kennslu er 

ekki í samræmi við hversu árangursrík aðferðin virðist reynast. 

Lögð var könnun fyrir samfélagsfræðikennara með það að markmiði að finna út stöðu 

leiklistar í grunnskólum Íslands í dag. Jafnframt er hér reynt að finna leiðir til þess að 

efla notkun leiklistar í skólastofum landsins með tilraun til að skrifa 

kennsluleiðbeiningar fyrir sagnfræðibókina Ein grjóthrúga í hafinu eftir Þorstein 

Helgason. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

1 Leiklist sem kennsluaðferð 

 

„ Leikræn tjáning (drama, creative drama, educational drama) er, eins og nafnið 

bendir til, aðferð þar sem nemendur túlka námsefni með leikrænum hætti. ... . 

Meginkostur leikrænnar tjáningar  er sá að nemendur eru virkir og þeim er gert kleift 

að nálgast námsefnið með lifandi hætti... „ (Ingvar Sigurgeirsson 1999b, bls.102). 

 

Nútíma skólastarf og sérstaklega Hugsmíðihyggjan (Constructivism) telur að bera eigi 

virðingu fyrir hugmyndum nemenda og hvetja til sjálfstæðrar hugsunar og vinnubragða. 

Kennari sem kennir í anda þessarar kenningar verður að gæta þess að láta nemendur fá 

hvetjandi og skapandi verkefni sem reyna á sjálfstæði, virkni, tjáningu og hjálpa 

nemendum að geta tengt námsefnið við atburði úr daglegu lífi (Parkay 2006). 

Samkvæmt Ingvari uppfyllir kennsluaðferðin leikræn tjáning þessa kosti. 

Fleiri kostum aðferðarinnar er lýst í  köflunum hér á eftir.  

 

1.1 Leiklist og fjölgreindir 

 

Fræðimaðurinn Howard Gardner segir að hver einstaklingur hafi átta mismunandi 

greindir: málgreind, rökgreind, rýmisgreind, líkamsgreind, tónlistargreind, 

samskiptagreind, sjálfþekkingargreind og umhverfisgreind. Öll börn búa yfir þessum 

greindum en þær eru ekki samsettar á sama hátt, sumar greindir eru sterkari en aðrar 

(Armstrong 2001). Rannsóknir sýna að námsárangur barna er betri ef þau fá kennslu 

sem kemur til móts við þeirra greindir (Demirsky og Tomlinson 2000).  

Leiklist sem kennsluaðferð reynir á allar þessa greindir sem þýðir að öll börn geta notað 

sínar sterkustu hliðar í náminu ef leiklist er notuð sem kennsluaðferð. (Baldwin 2004, 

bls.47) útskýrir þetta nánar í bók sinni With drama in mind:  

• Málgreind: Leiklist eflir talað mál en einnig ritfærni t.d. þegar börnin semja 

leikrit. 

• Rökgreind: Börnin leysa  vandamál og þrautir í hlutverkum sínum eða við 

sviðsetningu leikrita. 

• Rýmisgreind: Hér er notast við á raunverulegan og táknrænan hátt þær 

líkamlegu og persónulegu fjarlægðir milli persóna sem til staðar eru.    
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• Líkamsgreind: Tjáningarformið leiklist krefst fjölbreyttrar líkamsbeytingar, 

bæði hreyfinga og svipbrigða. Leiklist stuðlar því að styrkingu og framþróun 

líkamsgreindar.   

• Tónlistargreind: Tónlist er oft notuð við leiklist í kennslu til dæmis til að 

skapa ákveðna stemningu. Einnig getur tónlist verið hluti af leikriti. 

• Samskiptagreind: Leiklist eflir hópvinnu og þar með samskipti milli 

nemenda en einnig milli kennara og nemenda.   

• Sjálfþekkingargreind: Til að fara í ákveðin hlutverk þurfa nemendur oft að 

tengja  tilfinningar sem þeir hafa upplifað sjálfir við tilfinningar þeirrar 

persónu sem verið er að túlka.   

• Umhverfisgreind: Notaðir eru hlutir úr umhverfinu.  

Af ofangreindu má sjá að leiklist getur verið býsna  öflug kennsluaðferð  í nútíma 

skólastarfi. Í eftirfarandi köflum er litið á stöðu leiklistar í kennslu í íslenskum 

skólastofum. Hvað segir Aðalnámskrá grunnskóla um notkun leiklistar í kennslu? 

Hvernig er þróun leiklistar í kennslu og hver er staðan í dag?  

 

1.2 Snígl – Skapandi "ám í Gegnum Leiklist 

 

Heimild sem liggur til grundvallar þessum kafla: 

Rannsóknarskýrsla 

Snígl er rannsókn sem var framkvæmd á árunum 2007-2009. Rannsakendur eru Ása 

Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Þorkelsdóttir. Með rannsókninni var athugað hversu 

mikil áhrif kennsluaðferðin leiklist hefur á námsárangur barna. 

Rannsóknarspurningarnar voru eftirfarandi: 

• Hjálpar leiklist nemendum að læra að skilja námsefnið betur? 

• Hvernig getur kennsluaðferðin aukið sjálfstæði nemenda í vinnubrögðum? 

• Mun leiklist sem kennsluaðferð virka sem hópefli fyrir nemendur? 

 

Rannsóknin lýkur ekki fyrr en vor 2009, en vorið 2008, bentu rannsóknir til að: 

• Börn hafi öll gagn og gaman af leiklist og gleyma oft að þau eru að læra.  

• Leiklist hjálpi sérstaklega börnum með leshömlun og börn sem gengur illa í 

bóklegum fögum blómstra. 
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• Leiklist hjálpi börnum að upplifa námsefnið og setja sig í spor annarra sem leiðir 

til þess að þau skilja námsefnið mun betur. 

• Börn kynnist hvert öðru betur, sem stuðlar að auknu hópefli. 

 

Einn kennaranna sem tekur þátt í rannsókninni sagði að hann geti ekki séð neitt 

neikvætt við þessa kennsluaðferð og er mælt með henni á fleirum stöðum í 

áfangaskýrslu sem þegar hefur verið birt..  
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2 Þróun leiklistar í  kennslu á Íslandi 

 

Í þessum kafla verður litið á hvernig notkun leiklistar þróaðist sem kennsluaðferð á 

Íslandi. Sagt verður frá fyrstu kennslubókum og frumkvöðlum í útbreiðslu 

aðferðarinnar.  

 

2.1 Stutt yfirlit  

 

Kaflinn styðst við greinina 

Kristín Á. Ólafsdóttir. (2005). Fræ í grýtta jörð eða framtíðarblómstur: Um þróun og 
framtíðarhorfur leikrænnar tjáningar í íslenskum grunnskólum. *etla-Veftímarit 
um uppeldi og menntun. Sótt 4.janúar 2009 af 
http://www.netla.khi.is/greinar/2005/003/index.htm 

 

Leikræn tjáning barst til Íslands árið 1968 með Guðrúnu Þ. Stephensen leikara og 

kennara er lærði um kennsluaðferðina í  sérkennslufræðum í Árósum. Fyrsta 

kennslubókin: „Handbók handa kennurum og kennaranemum um leikræna tjáningu, tal 

og framsögn“, var gefin út árið 1973. Á sama ári var stofnað svokallað Dramikfélag, 

félag kennara og áhugafólks um leikræna tjáningu í skólum. Árið 1974 var fyrsta 

kennaranámskeiðið haldið í Kennaraháskóla Íslands í tengslum við samfélagsfræði.  

Dramikfélagið starfaði af þrótti í nokkur ár en starfsemin lognaðist út af eftir það. 

Staðan árið 2005 þegar greinin var birt: 

• Kennarar í Kennaraháskóla Íslands  voru þeirrar skoðunar að 

grunnskólakennaranemar fengju ekki nægjanlega  kennslu í leikrænni tjáningu. 

• Rannsóknir sýndu að það væri misræmi á milli námsskrár og raunveruleika í 

grunnskólum. Kennarar nota leikræna tjáningu ekki eins mikið við kennslu sína 

eins og námsskráin segir til um. 

• Dramikfélagið, sem stofnað var árið 1973, hefur legið í dvala í tuttugu ár. 

Kristín Ólafsdóttir sér samt þróun í náinni framtíð í rétta átt: 

• Það stendur til að lengja kennaranám um tvö ár sem leiðir til þess að nemendur 
fái ítarlegri kennslu í leikrænni tjáningu. 

• Leikræn tjáning er komin á kjörsvið K.H.Í, nú Háskóli Íslands, 
menntavísindasvið. ( a.t.h. Kristín talar ennþá um hugsanlega þróun.) 

• Tveir íslenskir grunnskólakennarar eru komnir með meistaragráðu á sviðinu: 
Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir. 
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• Dramikfélagið verður endurvakið. 

• Kenningar sem eru mikið í umræðunni í dag, eins og t.d. hugsmíðahyggja nefna 
kennismið og fjölgreindarkenning Gardners gera ráð fyrir notkun leikrænnar 
tjáningar. 

Í niðurstöðu segir Kristín : „Framtíðarsýn mín er því sú að eftir tvo til þrjá áratugi verði 

leikræn tjáning ein af þroskuðu jurtunum í fjölskrúðugri flóru íslenskra skóla.“  

 

2.1 Frumkvöðlar   

 

Anna Jeppesen er ásamt Ásu Helgu Ragnarsdóttur helsti frumkvöðull hérlendis þegar 

kemur að notkun leiklistar í skólastarfi. Anna er menntaður kennari en hún lauk einnig 

meistaranámi í kennslufræðum með áherslu á leiklist frá Loughborough of Technology 

the department of Education í Bretlandi. Anna hefur unnið við námskrárgerð leikrænnar 

tjáningar fyrir Aðalnámskrá grunnskóla fyrir Menntamálaráðuneytið (Anna Jeppesen 

2008). Hún hefur skrifað tvær bækur um leiklist í kennslu. Önnur bókin ber nafnið: Mál 

og túlkun handbók fyrir kennnara og kom út árið 1994 en hina bókina Leiklist í kennslu 

skrifaði hún ásamt Ásu Helgu Ragnarsdóttur árið 2004.  

Anna hóf störf sem æfingakennari við KHÍ skólaárið 1986-1987 og byrjaði strax að 

kenna og kynna leiklist sem kennsluaðferð og þá fyrst og fremst innan almennrar 

kennslufræði.   

Síðast en ekki síst samdi og hannaði Anna, ásamt Kristínu Ólafsdóttur þátt leiklistar í 

nýju kjörsviði sem nýlega var sett á laggirnar við Kennaraháskóla Íslands (Háskóli 

Íslands, menntavísindasvið) og ber heitið: Leiklist, tónlist, dans (Anna Jeppesen 2008). 

Anna er nú sest í helgan stein. 

Ása Helga Ragnarsdóttir á að baki langan feril í leikhúsfræðum. Hún útskrifaðist sem 

leikari frá Leiklistarskóla Íslands árið 1976 eftir fjögurra ára nám. Á árunum 1977 til 

1980 starfaði hún sem leikari bæði hjá Leikfélagi Reykjavíkur og Alþýðuleikhúsinu. 

Hún sótti frekari námskeið í leiklist og leikrænni tjáningu og lærði kennslufræði 

leikrænnar tjáningar við Sorbonne Háskóla í París. Á þessum árum starfaði hún einnig 

sem umsjónarmaður þáttanna Stundin okkar og Ekkert mál hjá Ríkissjónvarpinu. Árið 

1996 lauk Ása Helga háskólaprófi frá Kennaraháskóla Íslands og fór að kenna í 

Háteigsskóla (Ása Helga Ragnarsdóttir 2008). Árið 2002 hlaut Ása Helga meistaragráðu 

í listum – Master of Arts frá University of Warwick í Bretlandi. Að því loknu tók hún 
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að sér verkefnastjórastöðu yfir leiklistardeild Háteigsskóla sem var móðurskóli í leiklist 

og leikrænni tjáningu í skólastarfi á árunum 2003 til 2006 (Ása Helga Ragnarsdóttir 

2008). 

Ása sat í nefnd á vegum Menntamálaráðuneytis sem hafði það hlutverk að vera 

ráðgefandi um áherslur í listgreinakennslu í skólastarfi. Að auki sat hún í 

undirbúningsnefnd fyrir stofnun félags um leiklist í skólum þar sem hún var kosin í 

stjórn eftir stofnun (Ása Helga Ragnarsdóttir 2008). 

Árið 2006 hóf Ása Helga störf við Kennaraháskóla Íslands (nú Háskóli Íslands, 

menntavísindasvið). Hún hefur einnig unnið að rannsókninni SNÍGL, Skapandi Nám Í 

Gegnum Leiklist sem áður hefur verið nefnd (Ása Helga Ragnarsdóttir 2008). Eins og 

áður hefur komið fram gaf Ása Helga út kennslubókina Leiklist í kennslu ásamt Önnu 

Jeppesen en kennslubókin er einkar gagnleg fyrir kennara sem huga að því að nota 

leiklist sem kennslutæki (Ása Helga Ragnarsdóttir 2008). 

 

2.2 Aðalnámskrá grunnskóla 

 

Leiklist eða leikræn tjáning er fyrst nefnd í Aðalnámskrá 1976/1977 og þar í sérheftum 

fyrir móðurmál og samfélagsfræði (Aðalnámskrá grunnskóla: Móðurmál, 1976; 

Aðalnámskrá grunnskóla: Samfélagsfræði, 1977). Með notkun leikrænnar tjáningar átti 

að þjálfa samskiptafærni nemenda.  

Í Aðalnámskrá 1999 er gert ráð fyrir því að leikræn tjáning sé einnig notuð í öðrum 

fögum. Í sérhefti fyrir listgreinar fékk hún fyrst viðurkenningu sem kennslufag innan 

listgreinanna fimm : dans, myndmennt, textílmennt, tónmennt og leikræn tjáning. Þrátt 

fyrir viðurkenninguna eru ekki ætlaðir fastir tímar í viðmiðunarstundaskrá heldur er 

leiklistin „ samþætt öðrum námsgreinum eða í formi námskeiða og valgreina“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla: listgreinar, 1999, bls.7) og er séð sem þverfagleg grein. 

Grunnskólum eru gefnar frjálsar hendur varðandi  leiklistarkennslu  í skólastarfinu og 

hún er alls ekki kennd í öllum grunnskólum landsins.  

Samkvæmt Aðalnámskrá er æskilegt að allir nemendur fái tækifæri til að vinna með 

leikræna tjáningu og tekið er fram að nemendur á yngsta stigi og miðstigi fái þjálfun í 

leikrænni tjáningu. Nemendum á unglingastigi skal boðið upp á leiklist sem valgrein. 

Hér er leiklist annars vegar og leikræn tjáning hins vegar nýtt á ólíkan hátt. Upp að 

unglingastigi á leikræn tjáning að vera notuð sem kennsluaðferð við ákveðin kennslufög 
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en á unglingastigi er hún kennd sem sjálfstætt fag. Þriðja notkunarform leikrænnar 

tjáningar er kallað  listasmiðjur af ýmsu tagi (Aðalnámskrá grunnskóla: Listgreinar, 

1999, bls. 88) og er notkun leiklistar þar í tengslum við aðrar listgreinar.  

Í þessari ritgerð er fyrst og fremst litið á leiklist sem kennsluaðferð við sagnfræði. Í 

sérhefti eru gefin dæmi um viðfangsefni og leiklistaraðferðir sem beita skal við kennslu 

samfélagsgreinanna. Viðfangsefnin eru:  Samfélög, mannleg samskipti, lífsleikni og 

lífssýn. Aðferðirnar eru flokkaðar eftir skólastigum. Á yngsta stigi er mælt með: 

Nemendur sem sérfræðingar, látbragðsleikur, kyrrmyndir,  leikspuni, persónusköpun.  Á 

miðstigi er mælt með: Allar aðferðir hlutverkaleiks,  innlifun, að deila með öðrum, 

formleg athöfn, ritun í hlutverki og  síðast en ekki síst á unglingastigi er mælt með 

öllum aðferðum leikrænnar tjáningar (Aðalnámskrá grunnskóla: listgreinar, 1999, bls. 

86).  

Áhugavert er að nefndar eru mun fleiri aðferðir í íslenskukennslu en í öðrum 

námsgreinum. Sú sem þetta ritar útilokar ekki að aðferðir sem nefndar eru fyrir 

íslenskukennslu myndu allt eins koma að gagni við kennslu samfélagsgreina. Því miður 

kemur ekki fram af hverju aðferðirnar voru flokkaðar á þennan hátt. 

Lokamarkmiði leikrænnar tjáningar er skipt í tvennt: Sköpun, túlkun og tjáning annars 

vegar og skynjun, greining og mat hins vegar (Aðalnámskrá grunnskóla: listgreinar, 

1999, bls.92 ). Greint er frá áfangamarkmiðum á hverju stigi grunnskólans, einnig frá 

þrepamarkmiðum.   

Sérhefti fyrir listgreinar í Aðalnámskrá ársins 2007 sýnir ekki breytingar frá  eldri 

námskrá.  

 

2.3 Útbreiðsla notkunar leikrænnar tjáningar 

 

Því miður eru engar tæmandi upplýsingar um hversu útbreiddar kennsluaðferðir 

leiklistar eru. 

 

Ingvar Sigurgeirsson (1999b) framkvæmdi rannsókn um kennsluhætti í 12 grunnskólum 

eða í 20 bekkjum á miðstigi (10-12 ára börn) árin 1987 og 1988. Í 667 lotum sem Ingvar 

athugaði var leikræn tjáning sem kennsluaðferð einungis  16 sinnum notuð eða 2,4%. 
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María Pálsdóttir skrifaði lokaritgerð við Kennaraháskóla Íslands árið 2003 sérstaklega 

um notkun leikrænnar tjáningar/leiklistar í grunnskólum. Hún gerði könnun í 39 

grunnskólum Reykjavíkurborgar vorið 2002. Í stuttu máli voru niðurstöður hennar 

eftirfarandi: 

• Í skólanámskrá í 21 skóla eru markmið um leiklist/leikræna tjáningu að finna 

• Í sex skólum er leiklist kennd sem sérfag 

• Í átta  skólum er leiklist kennd sem valfag á unglingastigi 

• 40% af kennurum sem spurðir voru svöruðu því að þeir notuðu ekki leiklist við 

kennslu 

• Svör kennara við spurningunni um hvað helst kæmi í veg fyrir að þeir noti 

leiklist/leikræna tjáningu við kennsluna voru tímaskortur (33% þeirra 40 

prósenta sem ekki notuðu  leiklist við kennslu), kunnáttuskortur (40%), 

aðstöðuleysi (16%) og eigið áhugaleysi  (11%).  

Athyglisvert var að sjá við lestur þessarar ritgerðar  að mun fleiri kennarar notuðu 

leikræna tjáningu í íslenskukennslu og kennslu samfélagsgreina en í raungreinum og 

erlendum tungumálum.  Leikræn tjáning er minnst notuð í raungreinakennslu (María 

Pálsdóttir, 2003). 
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3. Rannsókn höfundar 

 

Höfundur vildi varpa ljósi á hversu útbreidd notkun leiklistar í samfélagsfræðikennslu er 

á Íslandi í dag. Sýna átti einnig fram á hvaða kennarar nýta sér aðferðina og hverjir ekki, 

auk þess að leiða í ljós hvað það er sem hefur áhrif á það val. Til að rannsaka 

viðfangsefnið valdi höfundur megindlega aðferð og lagði könnun fyrir 

samfélagsfræðikennara landsins. Mikilvægt var að könnunin næði til stórs úrtaks til að 

niðurstöður yrðu sem marktækastar. Á vefsíðu Menntamálaráðuneytisins fengust 

netföng allra grunnskóla á landinu. Í kjölfarið var könnunin send rafrænt til þeirra með 

ósk um skjót svör.  

Könnunin var hönnuð með hjálp forrits sem finna má á vefsíðunni 

http://www.surveymonkeys.com og er afrit hennar birt í kaflanum hér á eftir.  

Eftir að unnið hafði verið úr svörum í Excel forritinu var það álit höfundar að 

niðurstöður væru ekki nægjanlega skýrar og var því ákveðið að framkvæma til viðbótar 

eigindlega rannsókn. Valdir voru þátttakendur sem reyndust dæmigerðir  fyrir þann hóp 

sem ekki notaði leiklist sem kennsluaðferð, til að rannsaka nánar hvers vegna þeir nýttu 

sér ekki aðferðina. 

Þrátt fyrir að þátttaka í megindlegri rannsókn hafi verið góð og að farið hafi verið í 

eigindlega rannsókn í kjölfarið, er verkefnið ekki það umfangsmikið að grundvöllur sé 

fyrir að birta hér tæmandi lausnir til að auka notkun leiklistar í kennslu. Hér er þó leitast 

við að gefa haldgóðar vísbendingar til að efla aðferðina. Umfang ritgerðarinnar gefur 

ekki svigrúm til að kafa dýpra í viðfangsefnið, t.d. með úrvinnslu á stærra úrtaki í 

eigindlega hluta rannsóknarinnar.   

 

 

3.1 Almennur hluti 

 

Höfundur þessarar ritgerðar lagði könnun um kennsluhætti fyrir samfélagsfræðikennara 

í öllum grunnskólum á Íslandi s.l. nóvember. Um er að ræða stutta rafræna könnun sem 

aðeins tók 2-3 mínútur að svara. 
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    Mynd 1: Könnun /"ámsaðferðir í samfélagsfræðikennslu  

 

Tölvupóstur með tengli sem vísaði beint á könnunina, var sendur til 

samfélagsfræðikennara í grunnskólum á Íslandi.  

 

 

 

 

 

 

 

   Mynd 2: Tölvupóstur / könnun sem lögð var fyrir samfélagsfræðikennara 

 

KK  O     KVK  O 

Kennari  O  Leiðbeinandi  O 

Starfsreynsla  ______ ár 

Hve mikið notar þú eftirtaldar kennsluaðferðir í sagnfræðikennslu þinni? Merktu við einn reit í hverri línu  

 Mikið 

notað 

Allmikið 

notað 

Nokkuð 

notað 

Lítið notað Aldrei 

notað 

Skriflegar æfingar      

Vinnubók      

Námsspil       

Frásagnir og fyrirlestrar 

kennarans 

     

Vettvangsferðir      

Verkleg kennsla      

Umræðu-og spurnaraðferðir      

Leikræn tjáning      

Hlutverkaleikir      

Leikir      

Frásögn nemenda      

Leitaraðferðir       

Annað       

 

Til samfélagsfræðikennara í grunnskólum á Íslandi, 
Ég er kennaranemi í Háskóla Íslands ( menntavísindasvið) á 5.misseri. Í janúar mun ég byrja að 
skrifa lokaritgerðina sem fjallar um notkun leiklistar við kennslu. Í tengslum við þá vinnu setti ég 
upp stutta könnun sem mig langar að biðja ykkur að svara.    
Könnunin er nafnlaus og það tekur ekki nema 2-3 mínútur að svara henni.  
Spurningarnar eru að finna á þessari slóð: 
http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=pcyphWWEaR32V44uIgG39Q_3d_3d 
Með fyrirfram þökk 

Sonja Suska 
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Viðbrögð voru nokkuð jákvæð en alls skiluðu 141 svörum. Ekkert svar reyndist ógilt. 

Svarendur voru: 30 karlmenn, þar af 2 leiðbeinendur og 28 kennarar, 111 konur, þar af 

10 leiðbeinendur og 101 kennari. 

 

Tafla 1: Stærð hópsins eftir menntun og kyni 

Kyn Menntun 

Kennari Leiðbeinandi Samtals 

KK 28 2 30 

KVK 101 10 111 

Samtals 129 12 141 

 

Starfsaldur svarenda var á bilinu eitt til 31 ár. Meðal starfsaldur reyndist vera 8,5 ár. 

Aldurshópar hafa verið flokkaðir eins og myndin hér að neðan sýnir. Flestir svarendur 

eða 32% voru með 1-5 ára starfsreynslu en aðeins 18 % höfðu meira en 20 ára reynslu 

við kennslu.  

 

      Mynd 3: Starfsreynsla þátttakenda 

 

 

3.2 Kennsluaðferðir þátttakenda  

 

Til að byrja með er hér skoðað hversu hlutfallslega mikið mismunandi kennsluaðferðir 

eru notaðar.    
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Tafla 2: Hlutfallsleg notkun kennsluaðferða 

 Mikið 

notað 

Allmikið 

notað 

Nokkuð 

notað 

Lítið 

notað 

Aldrei 

notað 

Ekkert 

svar 

Skriflegar æfingar 12,69 26,87 46,27 11,94 2,24  

Vinnubók 17,73 34,04 28,37 15,60 2,84 1,42 

Námsspil  0,71 6,38 21,99 47,52 19,86 0,71 

Frásagnir og fyrirlestrar kennarans 17,02 45,39 31,21 6,38   

Vettvangsferðir 3,55 18,44 34,75 34,04 7,80 1,42 

Verkleg kennsla 9,93 19,86 31,91 28,37 5,67 4,26 

Umræðu-og spurnaraðferðir 31,21 47,52 17,73 1,42 0,71 1,42 

Leikræn tjáning 2,13 12,06 19,15 36,17 26,95 3,55 

Hlutverkaleikir 2,13 8,51 17,73 38,30 29,08 4,26 

Leikir 1,42 9,93 28,37 33,33 21,99 4,96 

Frásögn nemenda 9,93 39,01 36,17 10,64 1,42 2,84 

Leitaraðferðir  14,18 29,79 33,33 13,48 7,80 1,42 

Annað  1,42 2,13 9,22 7,80 6,38 73,05 

 

Við skoðun töflunnar kemur strax í ljós að mjög hátt hlutfall þátttakenda svaraði á þá 

leið að leikræn tjáning (26,95%) og hlutverkaleikir (29,08%) væru aldrei notaðir hjá 

þeim við kennslu. Einng notaði hátt hlutfall svarenda ekki leiki (21,99%) eða námsspil 

(19,86%). Sú sem þetta skrifar leyfir sér að nefna þessar aðferðir óhefðbundnar. Það   

sem vekur athygli í dálknum „aldrei notað“, er að aðrar aðferðir fá mun lægri 

niðurstöður. Sú aðferð sem næst kemur yfir ekki notaðar aðferðir eru vettvangsferðir og 

leitaraðferðir með 7,8 % .  Hins vegar var oft merkt í dálkinn „allmikið notað“ við 

fremur hefðbundnar aðferðir líkt og: Skriflegar æfingar (26,87%), vinnubók (34,04%), 

frásagnir og fyrirlestrar kennarans (45,39%), umræðu- og spurnunaraðferðir (47,52%) 

og frásögn nemenda (39,01%). Reynsla höfundar af vettvangsnáminu sýndi að aðferðin 

„Lesið, spurt og spjallað“ er mikið notuð við samfélagsfræðikennslu. Könnunin virðist 

staðfesta það. Alls 29,79% svarenda merktu við „ allmikið notað“ fyrir leitaraðferðir, 

sem er sennilega tilkomið vegna almennrar tölvunotkunar barna sem gerir þeim auðvelt 

fyrir að finna heimildir og upplýsingar um námsefnið.  

Mest notaða aðferðin reyndist vera umræðu- og spurnaraðferðin. Þar af svöruðu 31,21%  

að aðferðin væri mikið notuð og 47,52% sögðu að hún væri allmikið notuð. Að 

sjálfsögu er umræðuaðferðin notuð í tengslum við margar kennsluaðferðir. Þær aðferðir 
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geta verið hefðbundnar líkt og lesið, spurt og spjallað eða jafnvel óhefðbundnari eins og 

leiklistarnotkun við kennslu. Umræðuaðferðir hafa þess vegna sérstöðu meðal 

kennsluaðferða en einnig frásögn nemanda sem virðist þó ekki eins mikið notuð. Aðeins 

9,93% svarenda merktu við að sú aðferð væri  mikið notuð og 39,01%  reyndust nota 

hana allmikið. Frásögn nemenda getur verið á marga vegu. Í hefðbundinni kennslu getur 

aðferðin til dæmis þýtt að nemendur flytji ljóð og við notkun leiklistar getur frásögnin 

byggt á því að nemandi tjái sig í hlutverki. 

Mynd fjögur sýnir notkun á hefðbundnum kennsluaðferðum annars vegar og leiklist 

hins vegar. Súluritið sýnir spegilmynd í notkun aðferðanna. Þar sem notkun 

hefðbundinna kennsluðferða eykst er tilhneiging til þess að leiklistarnotkun minnki 

hlutfallslega. Þetta á ekki við um svarið mikið notað. Þar merktu í báðum tilfellum fáir 

við sínar aðferðir. Í flestum könnunum sýna niðurstöður að svarendur merkja sjaldnast 

við öfgar í svarmöguleikum.  

 

 
Mynd 4: "otkun hefðbundinna aðferða í samanburði við notkunar leiklistar við 

kennslu, mælt  í prósentum 

 

Þó að hér sé um vissa spegilmynd að ræða gefa niðurstöðurnar ekki til kynna að 

kennarar sem nota hefðbundnar kennsluaðferðir noti alls ekki leiklist við kennsluna. Til 

að skoða þetta nánar lítum við því á næstu töflu sem sýnir fylgni í notkun aðferðanna.  
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Tafla 3: Fylgni í notkun kennsluaðferða 

 skrifl. Vinnubók Frásagnir  Leikræn  Hlutverk Umræður  

Skriflegar æfingar 1,000      
Vinnubók 0,743 1,000     

Frásagnir og fyrirlestrar  0,155 0,225 1,000    

Leikræn tjáning -0,469 -0,508 -0,179 1,000   

Hlutverkaleikur -0,396 -0,491 -0,117 0,860 1,000  

Umræður og spurnaraðferðir 0,024 0,125 0,182 0,091 0,079 1,000 
 

Eins og við mátti búast er mjög há jákvæð fylgni (0,86) milli notkunar leikrænnar 

tjáningar og hlutverkaleikja. Einnig er há jákvæð fylgni milli notkunar vinnubóka og 

skriflegra æfinga (0,743). 

Það er neikvæð fylgni milli aðferðarinnar leiklist og hefðbundinna aðferða. 

Niðurstöðurnar benda til að um tvenns konar „gerð“ kennara sé að ræða. Kennarar sem 

nota hefðbundnar aðferðir nota minna leiklist við kennslu. Fylgni er reyndar mishá. 

Milli frásagna og fyrirlestra kennarans annars vegar og leiklistar hins vegar er fylgni 

mjög lítil og varla merkjanleg, en er samt sem áður neikvæð. Sterkari neikvæð fylgni er 

hins vegar milli notkunar vinnubóka/skriflegra æfinga og leiklistar. Fylgni liggur hér 

milli –0,396 og -0,508. 

Til samanburðar er að finna í síðustu röð töflu þrjú fylgni milli umræðna og hinna 

aðferðanna. Áður var nefnt að umræður eru notaðar bæði í hefðbundnum 

kennsluaðferðum og þar sem leiklist er nýtt við kennsluna. Í töflunni er ekki hægt að 

merkja fylgni og virðist því þessi fullyrðing rétt.  

Niðurstöðurnar sýna ekki fram á mikla breytingu frá þeirri rannsókn sem Ingvar 

Sigurgeirsson gerði 1987 og 1988. Í niðurstöðum rannsóknar hans reyndist leikræn 

tjáning notuð í 2,4% af kennslutímum. Ef litið er aftur á töflu tvö virðist vera um 

smávægilega aukningu að ræða.  

Veigamikið viðfangsefni er að virkja kennara sem aldrei nota leiklist við kennslu til að 

nýta sér möguleika aðferðarinnar. Til að vinna það verkefni þarf að greina á skýran hátt 

hverjir það eru sem nota (ekki) leiklist.  

 

3.3. Hverjir nota leiklist ? 

 

Rannsóknin gefur möguleika á að flokka svarendur á þrjá vegu:  Eftir kyni, starfsaldri 

eða menntun.  
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Fyrst verður skoðað hvort munur reynist milli kynjanna við notkun leiklistar í kennslu.  

 

 Tafla 4: "otkun leikrænnar tjáningar eftir kyni  

Kyn 
Aldrei 
notað 

Lítið 
notað 

Nokkuð 
notað 

Allmikið 
notað 

Mikið 
notað 

Ekkert 
svar Alls 

        

Kk 14 11 3   2 30 

Kvk 24 40 24 17 3 3 111 

Alls 38 51 27 17 3 5 141 
 

 Tafla 5: "otkun hlutverkaleikja eftir kyni 

Kyn 
Aldrei 
notað 

Lítið 
notað 

Nokkuð 
notað 

Allmikið 
notað 

Mikið 
notað 

Ekkert 
svar Alls 

        

Kk 16 10 3   1 30 

Kvk 25 44 22 12 3 5 111 

Alls 41 54 25 12 3 6 141 
 

Munurinn er augljós: Karlmenn nota leiklist minna við kennslu en konur. Enginn 

karlmaður svaraði því að hann notaði leikræna tjáningu eða hlutverkaleiki allmikið eða 

mikið. Hins vegar svöruðu um það bil helmingur þeirra að þeir notuðu aðferðirnar 

aldrei. Hjá konum liggur hlutfall þeirra sem nota leikræna tjáningu allmikið eða mikið í 

18 og 13,5 prósentum, en  22% kvennanna sem svöruðu notuðu hvorki leikræna 

tjáningu né hlutverkaleiki.                  

Ekki er hægt að segja af hverju mikill munur reynist milli kynjanna en niðurstaðan 

krefst nánari rannsóknar. 

Lítum næst á hvort menntun svarenda hafi áhrif. 

 

 Tafla 6: Áhrif menntunar á notkun leiklistar  

Menntun 
Aldrei 
notað 

Lítið 
notað 

Nokkuð 
notað 

Allmikið 
notað 

Mikið 
notað 

Ekkert 
svar Svörin  Alls  

        

Kennari 26,7% 36,0% 19,8% 10,9% 2,3% 4,26% 100% 

leiðbeinandi 41,6% 50,0% 4,2% 4,2%   100% 
 

Líkt og í  töflu fjögur  og fimm er varla merkjanlegur munur milli notkunar leikrænnar 

tjáningar og hlutverkaleikja, þess vegna eru tölur beggja aðferða settar saman og birtar í 

einni töflu. 
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Hér kemur í ljós sú niðurstaða að menntaðir kennarar nota leiklist frekar en 

leiðbeinendur. Alls 91,6 % leiðbeinenda sögðust aldrei eða lítið nota leiklist á meðan 

hlutfall kennara var 62,7%. Allmikið eða mikið notuðu 13,2% kennara og 4,2% 

leiðbeinenda aðferðina. Það er óhætt að segja að menntun hafi áhrif á notkun leiklistar í 

kennslu. Útskýringin er líkast til sú að kennaranemar fá góðar leiðbeiningar um notkun 

leiklistar í Háskólanum og er kennt um leiklist sem kennsluaðferð í allmörgum 

kennslufræðinámskeiðum. Margir kandídatar nota tímann í Háskólanum til að safna 

hugmyndum úr námskeiðum til notkunar í framtíðarstarfinu.  

Að lokum er það spurningin hvort starfsaldur hefur eitthvað að segja um hvort kennarar 

noti leiklist eða ekki. 

 

 Tafla 7: Áhríf starfsaldurs á notkun leikrænnar tjáningar 

Starfsreynsla 
aldrei 
notað 

lítið 
notað 

nokkuð 
notað 

allmikið 
notað 

mikið 
notað 

ekki 
svarað alls 

1-5ára 26,7 37,8 17,8 15,6   100 

6-10ára 23,5 44,1 14,7 11,8 2,9 2,9 100 

11-15ára 11,1 38,9 33,3 11,1 5,6 5,6 100 

16-20ára 38,9 27,8 22,2 11,1   100 

21-30ára 42,9 19 14,3 9,5 4,8 9,5 100 

30 +  60 20   20 100 
 

 

Í töflunni hér að ofan er ekki að finna eindregna tilhneigingu í þá veru að starfsaldur 

hafi áhrif. Það virðist vera að í hópi kennara með 11-15 ára starfsreynslu sé leiklist 

aðeins meira notuð en hjá öðrum hópum. Aðeins 11,1% sögðust aldrei nota leiklist í 

kennslu, en úrtak könnunarinnar er frekar lítið og er þess vegna  erfitt að alhæfa út frá 

þessum tölum. 

Niðustaða könnunarinnar er sú að karlmenn nota minna leiklist í kennslu en konur og að 

menntun hefur áhrif á notkun leiklistar. Ennþá vitum við ekki hverjir námkvæmlega 

nota aðferðina. Í framhaldi verða þátttakendur sem sögðust nota leiklist mikið skoðaðir 

nánar. Markmiðið er að finna út hvort þeir eigi eitthvað sameiginlegt. 

Alls 20 svarendur sögðust  nota leikræna tjáningu allmikið (17) eða mikið (3). Eftir 

áðurnefndar niðurstöður rannsóknarinnar kemur ekki á óvart að einungis konur svöruðu 

á þennan hátt og aðeins ein þeirra var leiðbeinandi. Leiðbeinandinn notaði leikræna 

tjáningu allmikið og hefur 23 ára starfsreynslu. Hér að neðan sjáum við tvenns konar 

myndir sem báðar sýna hversu margir þátttakendur nota leikræna tjáningu og hvernig sú 
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notkun flokkast milli starfsreynsluhópa. Fyrri myndin sýnir fjölda svarenda en í þeirri 

seinni kemur fram hlutfallsleg skipting þátttakenda.  

 

 
  Mynd 5: "otkun leikrænnar tjáningar eftir starfsreynslu í tölum 

 

Ef horft er á mynd fimm má álíta að kennarar með minnstu starfsreynsluna noti oftast 

leikræna tjáningu,en ekki má gleyma að það eru mun fleiri þátttakendur í þessum 

starfsreynsluhópi (sjá nánar mynd 3). Því er nauðsynlegt að líta á niðurstöðuna sem 

sýnir hlutfall svarenda í hverjum flokki.  

 

 

  Mynd 6: "otkun leikrænnar tjáningar eftir starfsreynslu, hlutfallsleg skipting 
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Hér er mismunurinn ekki eins áberandi milli starfsreynsluhópa og í töflunni á undan.  

Niðurstöður sýna að varla má draga ályktanir um að samhengi sé milli starfsreynslu og 

notkunar leikrænnar tjáningar. Það eina sem hægt er að segja er að tilhneigingin virðist 

vera sú að kennarar með minni starfsreynslu noti frekar leikræna tjáningu. Fylgnin milli 

þessara þátta er fremur veik. Þessa þó merkjanlegu tilhneigingu má hugsanlega útskýra 

með því að leikræna tjáningu var fyrst farið að kenna í Kennaraháskólanum fyrir 20 

árum og gátu kennarar fram til þess tíma því ekki nýtt sér reynslu af leiklistarnotkun úr 

náminu. 

 

3.4 "iðurstöður könnunar 

 

• Það virðist ekki vera teljanleg aukning í notkun leiklistar í kennslu, frá þeim 

rannsóknum sem áður hafa verið gerðar.  

• Kennarar sem nota hefðbundnar kennsluaðferðir nota yfirleitt ekki leiklist í 

kennslu. 

• Karlmenn nota leiklist tölvert minna en konur. 

• Menntaðir kennarar nota leiklist frekar en leiðbeinendur.  

• Það er erfitt að draga ályktanir um áhrif starfsreynslu á notkun leiklistar í 

kennslu. Ekki var hægt að merkja eindregna fylgni milli þessara þátta.  

Athyglisvert er að niðurstöðurnar sýna að ekki hefur orðið teljanleg aukning í notkun 

leiklistar í kennslu og fróðlegt að vita hvað veldur. Einnig er áhugavert að sjá að 

karlmenn virðast nota leiklist minna en konur. Hvers vegna skildi það vera? Gaman 

væri  að  vita það.  

 

3.5 Viðtal við samfélagsfræðikennara 

 

Samfélagsfræðikennarinn sem var leiðbeinandi höfundar í æfingakennslu  er  kennari 

sem ekki notar leiklist í kennslu. Hann er karlkyns og fór í kennsluréttindanám fyrir níu 

árum. Kennsluréttindanámið stendur yfir í tvær annir og er því mun styttra en fullt 

kennaranám. Hann fékk sem sagt ekki tækifæri til að tileinka sér margar hugmyndir sem 

lúta að notkun leiklistar í kennslu í sínu námi. Aðferðin sem kennarinn kýs helst að nota 

er “lesið, spurt og spjallað”. 
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Til að fá svar við spurningunni af hverju margir kennarar noti ekki leiklist sem 

kennsluaðferð tók höfundur viðtal við áðurnefndan kennara.  

1. Af hverju nota þú ekki leiklist í kennslu? 

„Hver kennari hefur sína „rútínu“ og ég hef mína, sem lítur þannig út að nemendur lesa 

námsbækur eða aukaefni sem ég bý til. Síðan eiga þeir að svara spurningum, annað 

hvort munnlega eða skriflega. Það er alltaf mikil umræða í gangi eftir að börnin hafa 

lesið. Erfitt er að breyta til þegar maður er búinn að vera í sömu hringrásinni í mörg ár.“ 

Viðkomandi kennari sagði auk þess að hann teldi samt gagnlegt að breyta til og nota 

aðrar óhefðbundnari aðferðir, því misvel gengi að virkja nemendurna. Hann var 

ánægður að sjá hversu vel gekk í æfingakennslu höfundar að ná til nemenda með 

aðferðum leiklistar. 

2. Hvað þyrfti til þess að þú myndir byrja að nota leiklist í kennslu? 

„Ég veit ekki hvort ég muni breyta til. Það þurfa alla vega að koma upp mikil vandamál 

til þess að ég noti leiklist í kennslunni. Það er tímafrekt að breyta um kennsluaðferð og 

það er ein ástæðan fyrir því að ég hef ekki farið út í að nota nýjar aðferðir eins og 

leiklist. Ég er þegar með töluverða yfirvinnu og tími til undirbúnings kennslunnar því 

knappur “.  

3. Hefur þú kynnt þér leiklist sem kennsluaðferð? 

„Nei ég hef ekki kynnt mér aðferðina sérstaklega. Ég komst heldur ekki í kynni við 

hana í mínu námi.“ Kennarinn bætti við að hann væri ekki sérlega hugmyndaríkur og 

þyrfti örugglega að lesa sig til ef hann ætlaði sér einhvern tíma að nota leiklist. 

Svarið leiddi beint til næstu spurningar.  

4. Myndir þú vilja að kennsluleiðbeiningar væru til staðar fyrir kennara sem hefðu 
áhuga á að kynna sér aðferðir leiklistar í kennslu ?  

„ Já tvímælalaust. Ég hef lesið fjölmargar kennsluleiðbeiningar sem fylgja námsefninu, 

en sjaldan rekist á leiðbeiningar sem byggja á notkun leiklistar í kennslu.“  
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4. Sagnfræðikennsla  - Ein grjóthrúga í hafinu 

 

Sú sem þetta ritar hefur sem áhugamaður kynnt sér margs konar námsefni sem notað er 

við sagnfræðikennslu á Íslandi.Við þau kynni komst viðkomandi að því að leiklist er 

lítið sem ekkert kynnt sem kennsluaðferð við sagnfræðikennslu. Ein af 

sagnfræðikennslubókunum er :Ein grjóthrúga í hafinu, í næstu köflum verður gluggað í 

efni bókarinnar og reynt að koma með vísi að hugmyndabanka sem einkum tekur á 

aðferðum leiklistar. Vonandi nýtist sá banki kennurum í grunnskólum landsins.  

 

4.1 Um bókina 

 

Bókin Ein grjóthrúga í hafinu er kennslubók í sögu sem gefin var út árið 2004. Hún er 

ætluð fyrir nemendur á miðstigi grunnskóla. 

Bókin er ólík kennslubókum í sögu sem áður hafa verið gefnar út á Íslandi. Að mati 

samfélagsfræðikennara sem starfað hefur í tíu ár er efni hennar heldur þungt fyrir 

kennarana sem vanir eru að nota eldra efni við kennsluna. 

Í bókinni Ein grjóthrúga í hafinu er  nemendum sýnt Ísland frá öðrum sjónarhóli en 

aðrar kennslubækur. Hér er ekki litið á Ísland sem miðpunkt mannkynssögunnar  heldur 

sem litla eyju (grjóthrúgu) sem varð fyrir áhrifum margra þjóða og stjórn landsins  hafði 

sjálf lítil sem engin völd eða áhrif á umhverfi sitt. Í bókinni eru sýnd tengsl milli ríkja 

og þjóða og sagt frá hvað olli breytingum landamæra, siða og hegðunar mannfólksins. 

Þorsteinn Helgason, dósent við Háskóla Íslands menntavísindasvið er höfundur 

bókarinnar, hann segir að ekki sé ætlast til að unnið sé með bókina nákvæmlega eftir 

blaðsíðnaröð heldur að hægt sé að flækjast milli blaðsíðna eða sleppa jafnvel köflum 

eftir því hvað kennarinn kýs að leggja áherslu á í sinni kennslu. Í viðtali við Þorstein 

sem tekið var í febrúar 2007 sagði hann: 

„Í bókinni Ein grjóthrúga í hafinu reyndi ég að hafa kaflana sem sjálfstæðasta og 

hvern öðrum óháðan svo að auðveldara væri að velja og hafna eftir áhugasviði en það 

má segja að það tengist námsgetu á þann hátt að áhugi eflir námsfærnina. Þetta eru 

tilraunir til að koma til móts við fjölbreyttan hóp“ (Aldís Yngvadóttir 2008). 

 

Kennarar eiga möguleika á að sækja hugmyndir í kennsluleiðbeiningar sem birtar eru í 

rafrænu formi á vefsíðu Námsgagnastofnunar. Leiðbeiningarnar innihalda ítarefnislista, 
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spurningar og verkefni sem hvetja til gagnrýnnar hugsunar og umræðu.  Á nokkrum 

stöðum er mælt með aðferðum sem flokkast undir leikræna tjáningu líkt og kyrrmynd 

(Kaflarnir: Málverk sem segir sögu / Friður er í landinu) og innlifunaraðferðir sem 

krefjast þess að nemendur setji sig í spor annarra með því að skrifa bréf í hlutverki 

(Kaflarnir: Úti í löndum eldur og stríð / Grannkonur skiljast að). 

Mælt er með því að búið sé til þemaverkefni um kaflann „Ríki og veldi sem gáfu 

tóninn“. Þarna segir Þorsteinn frá nokkrum möguleikum til að láta nemendur kynna 

verkefni sín. Ein þessara aðferða er að sýna leikræn tilþrif. 

Bókin býður upp á ótal fleiri möguleika fyrir notkun leiklistar í kennslu eins og sýnt er 

fram á hér á eftir.  

 

4.2 Reynsla höfundar af bókinni 

 

Í athugun höfundar í vettvangsnámi vorið 2008 kom fram að stór hluti nemenda sýndi 

tilhneigingu til þess að taka svörin við spurningunum orðrétt upp úr bókinni. Börnin 

voru spurð af hverju þau gerðu þetta. Þau svöruðu á þá leið að þau skildu ekki textann 

nægjanlega vel. Hér má setja spurningamerki við það hvort nám hafi farið fram. Í 

námsefniskönnun sem gerð var í sama vettvangsnámi kom einnig fram að flestum 

nemendum fannst bókin þungt lesefni með fullt af orðum sem þeir skildu ekki. Erfitt er 

fyrir börn að sjá allt það samhengi milli atriða sem sagt er frá í bókinni bara með því að 

lesa textann og svara spurningum, sérstaklega fyrir börn með námsörðugleika. 

Höfundur er sjálfur af erlendu bergi brotinn og getur því auðveldlega sett sig í spor 

barna með námsörðugleika og fullyrt að svo er.  

Gerðar eru kröfur til kennarans sem lúta að því að vinna úr efninu þannig að það nái til 

nemendanna.   

Að mati höfundar þessar ritgerðar var dómur barnanna um bókina ef til vill svona 

harður af því að fjölbreytni vantaði við kennslu hennar. 

 

4.3 Hugmyndabanki 

 

Í fyrsta kafla þessarar ritgerðar er skrifað að notkun leiklistar við kennslu sé árangursrík 

aðferð til að dýpka skilning allra barna á viðfangsefninu. Þar er mælt með notkun 

leiklistar í sagnfræðikennslu, ekki síst við kennslu bókarinnar Ein grjóthrúga í hafinu.  
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Fram hefur komið í rannsóknum að kennarar nýti leikræna tjáningu lítið og var ein 

útskýring þess hjá aðspurðum sú að haldgóðar kennsluleiðbeiningar vanti, sem ráð geri 

fyrir notkun aðferðarinnar.  

 

Í þessum kafla er gerð tilraun til að skrifa þess konar leiðbeiningar fyrir kennslubókina 

Ein grjóthrúga í hafinu. Hér er ekki um að ræða kennsluáætlun fyrir heildstæða kennslu, 

því þó að leikræn tjáning henti flestum nemendum vel hentar hún alls ekki öllum 

börnum og kennari ætti ekki að einblína einungis á eina kennsluaðferð. Þessar 

leiðbeiningar eiga að gefa kennurum hugmyndir um það hvernig flétta megi leikræna 

tjáningu inn í kennsluna svo að hún dýpki skilning barna á efninu og stuðli að auknum 

áhuga hjá þeim. Markmiðin sem nefnd eru, eru einungis bundin við námsefnið, en eru 

ekki almenns eðlis. Höfundur vill benda á að allar aðferðirnar eiga að efla samskipta- og 

tjáningarhæfileika barna. 

Ekki er sagt frá því hvernig matið á að fara fram en samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 

skal beita  fjölbreyttum matsaðferðum hér eins og annars staðar í kennslunni.  

 

4.3.1. Undirbúningur kennslu  

 

Höfundur gerir ráð fyrir að bókin verði ekki kennd fyrr en í 7. bekk og að börnin séu 

búin að læra um Evrópu og landnám Íslands. Þannig eru þau komin með nægjanlega 

grunnþekkingu og vita nú þegar um efnisatriði sem þau geta tengt við nýtt námsefni. Að 

geta tengt mun auðvelda nemendunum að skilja (Dewey 2000 ).  

Í bekkjarstofunni er gott að hafa dýnur með nokkrum koddum og kistu með leikmunum. 

Kennarinn þarf að skapa þægilegt andrúmsloft sem hjálpar börnunum að lifa sig inn í 

söguna (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir 2004). 

Lestur bókarinnar getur farið fram á marga vegu: 

• Börnin skiptast á að lesa upphátt.  

• Börnin setjast á dýnurnar og hlusta á hljóðbókina. Þau mega lesa með ef þau 

vilja. 

• Ef möguleiki er á að samþætta nokkrar greinar við kennslu bókarinnar er góð 

aðferð að láta börnin lesa bókina í gagnvirkum lestri í íslenskutímum. Ef þessi 

aðferð er notuð er mikilvægt að kennarinn hafi hópana sem jafnasta til að 

minnka líkur á því að einhverjir dragist aftur úr.  
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Upptalningin er ekki tæmandi og kennarar verða að velja aðferð sem kemur á sem 

bestan hátt til móts við þarfir viðkomandi bekkjar.  

Rétt er að benda á að með notkun leiklistar í kennslu fylgir gjarnan töluverður hávaði 

því flest allar aðferðirnar byggja á hópvinnu. Nemendurnir ræðast við og vinna 

sameiginlega að lausnum verkefna. Í bókinni Leiklist í kennslu ráðleggja Anna 

Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir kennurum að búa til samning milli nemenda og 

kennara sem allir eiga að samþykkja, þá er alltaf hægt að vísa í samninginn ef eitthvað 

kemur upp á.  

Að lokum má segja að gagnlegt væri að nota alls kyns föndur til að búa til tákn fyrir 

hinn raunverulega heim t.d. má búa til landslag úr gömlum blöðum og/eða efnisbútum. 

Mikilvægt er að hafa í huga að föndrið sjálft má ekki verða miðpunktur vinnunnar.  

Þegar allt er klárt og undirbúið má hefja kennsluna.  

 

 

4.3.2. Hugmyndir fyrir kennslu ákveðinna kafla 

 

4.3.2.1 Frakkland – glæsta konungsveldið 

 

Lesa: bls. 51-52 

Kveikja: Hugarflug með leiðsögn  

Uppröðun: Nemendur sitja á dýnum á gólfinu eða grúfa sig fram á borðin  

Markmið: Nemendur geri sér grein fyrir stéttaskiptingu og skilji hvað það var sem olli 

byltingunni í Frakklandi. Börnin eiga að uppgötva að  lýðræði er ekki sjálfsagt mál og 

er tiltölulega nýtt fyrirbæri  í sögulegu samhengi.  

Gögn: Málverk 

 

Kennari biður nemendurna að loka augum og láta fara vel um sig. Næst biður hann þá 

að ímynda sér að þeir lifðu á þessum tíma í París og væru mjög fátækir. Því næst les 

kennarinn upp lýsingar um umhverfið:  

„Allt í kringum ykkur er fremur skítugt og á götunum er vond lykt af rusli og skólpi. Þið 

hafið lítið að borða og ekki einu sinni skó til að ganga á. Ef þið verðið lasnir er lítið 

hægt að gera til hjálpar. Ekki er mögulegt að kaupa lyf eða fá læknishjálp. Núna gangið  

þið framhjá nýbyggðum kastala. Þið vitið að konungsfólkið er að eyða peningum í 
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stríðsrekstur, glæsibyggingar og annað í stað þess að gefa ykkur brauð. Þið hafið ekki 

möguleika á að breyta ástandinu. Þið megið ekki kjósa nýja leiðtoga sem tekur tillit til 

hugmynda ykkar. Lítil virðing er borin fyrir ykkur, sérstaklega ef þið eruð konur“.  

  

Nemendur mega opna augun á ný. Kennarinn spyr: „Getið þið sagt hvaða tilfinningu þið 

fenguð þegar þið horfðuð á kastalann?“.  

Svörin geta verið: Reiði, vonleysi, gremja... 

Gagnlegt er að sýna nemendum myndir á þessum tímapunkti, t.d. málverk sem sýna 

ofbeldið í frönsku byltingunni: Stríð á götum Parísarborgar, Sansculotte og málverk sem 

sýna konungsfólk hálshöggvið.  

 

 Ábending: Hugarflug með leiðsögn er árangursrík aðferð til að koma af stað umræðu 

því  börnin upplifa sig nánast eins og þau hafi verið sjálf á viðkomandi stað og stundu. 

Sérstaklega mikilvægt er að kennaranum takist að skapa rétta andrúmsloftið og að 

gengið sé úr skugga um að ekkert trufli einbeitinguna. Það er fátt meira truflandi en 

bank á hurðina á meðan börnin eru stödd í París. 

 

Kennsluaðferð 1: Áhersla á lýðræðislega hugsun 

Aðferð: Hvað ef? 

Uppröðun: Nemendur sitja í tveimur hópum andspænis hver öðrum. Stólunum er raðað 

upp í tvær lengjur. Börnin snúa andlitum saman.   

Markmið: Nemendur læri um lýðræði, afleiðingar þess á heiminn og áhrif á þeirra eigin 

líf.  Aðferðin styður gagnrýna hugsun.         

Spurningar: Hvað ef ekkert lýðræði væri til staðar? Hvað ef aðalsstétt væri fyrir hendi á 

Íslandi sem hefði öll völd? Hvað ef aðalstéttin ætlaði að loka öllum skólum vegna þess 

að rekstur þeirra kostaði of mikið?  

Nemendum er skipt í tvo hópa. Í öðrum hópnum eru nemendur aðallinn en í hinum eru 

nemendur og foreldrar þeirra. Kennarinn er milligöngumaður sem stjórnar umræðunum. 

Áður en umræðan hefst fá nemendur tækifæri til að skrifa niður nokkur rök til að styðja 

mál sitt.  

 

Kennsluaðferð 2: Áhersla á Napóleon 

Aðferð: Kennari í hlutverki  
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Markmið: Nemendur viti hver Napóleon var og hvað hann gerði. 

Gögn: Málverk 

Kennarinn kemur inn í stofuna í hlutverki Napóleons. Hann getur verið með viðeigandi 

hatt og sett hægri höndina inn í jakkann í brjósthæð líkt og Napóleon gerði gjarnan. 

Kennarinn segir við nemendurna:“ Ágætu íbúar Frakklands! Ég sé að tími er kominn til 

að einhver taki forystu og leiði ykkur út úr þessum órólegu tímum. Ég mun gera það ef 

þið kjósið mig sem keisara. Ég mun stækka Frakkland og gera það að valdamesta landi 

Evrópu.“ Með því að ávarpa nemendurna sem íbúa Frakklands eru börnin einnig komin 

í hlutverk.  

 

Umræða milli íbúa Frakklands og *apóleons.  

 

Kennarinn í hlutverki Napóleons: „Nú eru nokkur ár liðin síðan að ég komst til valda. 

Það hefur gengið mjög vel hjá mér að stjórna landinu eins og þið kannski vitið. 

Frakkland er orðið stærra en það var. Ég kom með nokkrar myndir til að sýna ykkur.“ 

Hann sýnir málverkin af Napóleon, stoltum á hestbaki þar sem hann er að vinna stríðið 

og síðan komu hans til Egyptalands. Einnig sýnir hann nemendunum kort í söguatlasi af 

áhrifasvæði Frakklands á þessum tímum. Þá segir hann:“ Nú verð ég að halda áfram. 

Herinn bíður mín því við erum á leið til Rússlands.“ 

 

Umræða 

 

Kennarinn í hlutverki embættismanns. Hann breytir rödd og útliti til þess að nemendum 

sé ljóst að ekki sé lengur verið að leika Napóleon.  Hann les tilkynningu: „Napóleoni 

hefur gengið illa undanfarin ár. Herförin til Rússlands misheppnaðist. Hann fór með 

600.000 hermenn, en heim komu aðeins 20.000. Fyrir mánuði síðan tapaði hann 

orustunni við Waterloo gegn Englendingum.“ 

Kennarinn sýnir mynd af Napóleoni á leið heim frá Rússlandi, niðurdregnum með 

hangandi haus og umkringdum látnum frönskum hermönnum. Hann segir að lokum: 

„Við verðum að koma Napóleoni fyrir dómstóla.“ 

 

Framhald 3: 
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Aðferð: Réttarhöld. Kennarinn í hlutverki dómara. Einn nemandi í hlutverki Napóleons 

(mega vera fleiri en einn) og hinir nemendurnir í hlutverki ákærenda þ.e. íbúa 

Frakklands. Gefa má börnunum ákveðin hlutverk t.d. foreldri sem misst hefur þrjá syni í 

Rússlandi eða byltingamaður sem segir Napóleon hafa gleymt hugmyndunum um frelsi, 

jafnrétti og bræðalag og eytt peningunum í stríðsrekstur rétt eins og aðallinn gerði áður.  

Réttarhöldin enda með því að Napóleon er sendur í útlegð til eyjarinnar Elbu.  

 

Ábending: Í rannsóknum kom í ljós að kennarar eru hræddir við að leika og telja þess 

vegna að aðferðin Kennari í hlutverki henti þeim alls ekki. Til að setja sig í hlutverk 

þarf enga sérstaka leiklistarhæfileika. Viljinn og áhuginn er það sem skiptir máli. Það 

verður að vera alveg 100% skýrt fyrir nemendum hvenær kennarinn er í hlutverki og 

hvenær ekki. Hann getur t.d. notað tákn líkt og stækkunargler þegar hann er í hlutverki 

spæjarans eða hatt í hlutverki Napóleons. Einnig hjálpar að breyta atriðum eins og rödd, 

hreimi, orðalagi eða göngulagi. Ef kennarinn er óöruggur um það hvort leikur hans 

muni heppnast, er gagnlegt að hann segi nemendunum einfaldlega áður en hann fer í 

hlutverkið, hvern skal leika. Kennarinn biður nemendurna jafnvel um aðstoð við 

framsetningu hlutverksins (Baldwin 2004). 

Ef kennari stendur sig vel í hlutverki er það án efa ein af árangursríkustu aðferðunum 

sem leiklistarnotkun í kennslu býður upp á.  

 

4.3.2.2 Borgirnar brenna/ Engir bæir bara sveitir 

 

Lesa: bls. 67-73 

Markmið: Nemendur læri um mismun byggðar á Íslandi og í öðrum Evrópulöndum. 

Kveikja: Skeyti (Ása Helga Ragnarsdóttir 2008) 

Kennarinn kemur hlaupandi inn með skeyti milli handanna. Hann tilkynnir 

nemendunum að borgin/bærinn sé að brenna og að fólk hafi tvær mínútur til þess að 

yfirgefa hús sín.  

Útikennsla: Þegar nemendurnir eru komnir út úr skólabyggingunni gefst tækifæri til að 

fara í stutta gönguferð og skoða byggingarnar við göturnar í kringum skólann. M.a. til 

að kynna sér byggingarlag og götumynd.  

 

Framhald 4: 
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Aðferð: Sérfræðingar (Ása Helga Ragnarsdóttir 2008) 

Nemendur fara í hlutverk fornleifafræðinga sem eiga að kanna hvernig byggingarlag  

var fyrr á öldum á Íslandi og í stórborgum Evrópu 

Gögn: Bókin bls. 18-23, gömul kort af borgum frá þessum tíma, aukalesefni. 

Skemmtilegt er að láta gögnin líta út líkt og þau væru gömul, t.d. með því að leggja 

blöðin í tevatn. 

 

Þegar komið er til baka í kennslustofuna skiptir kennarinn nemendunum í nokkra hópa 

og gerir nemendur að sérfræðingum. Einn eða fleiri hópar rannsaka borgirnar í 

Evrópulöndunum og einn eða fleiri hópar rannsaka byggingar á Íslandi. 

Rannsóknarspurningin er: Hvers vegna varð meira tjón í bruna í borgum Evrópu  en í 

Reykjavík? Hóparnir kynna niðurstöður sínar og í kjölfarið eru umræður.  

 

4.3.2.3 Tyrkjaránið 

 

Lesa: bls. 48 (má sleppa) og 29 

Kveikja: Hlutverkaleikur  

Nemendur fara í hlutverk ræningja og íbúa á Íslandi. Sagan er rakin í leik. 

Markmið: Nemendur viti hverjir Tyrkirnir voru og að sjórán voru líkt og atvinnugrein 

hjá þeim á þessum tíma. Nemendur geri sér grein fyrir hversu auðvelt það var að ráðast 

á Ísland sem hafði engan her sér til varnar.  

 

Framhald5: 

Lesa bls. 61-66 

Aðferð: Dagbókarbrot/bréf (Ása Helga Ragnardóttir 2008) 

Markmið: Nemendur læri um trúarbrögð og siði í mismunandi samfélögum líkt og voru 

á Íslandi og í Tyrkjaveldi á þessum tíma. 

 

Nemendur semja dagbókarbrot. Kennarinn les upp dagbókarbrot eða bréf sem hefði 

getað verið samið af Önnu Jasparsdóttur. Mikilvægt er að dagbókarbrotið/bréfið sé ekki 

of einhæft og leiði þannig hugsun barnanna í aðeins eina átt. Tækifæri á að gefast til 

gagnrýnnar hugsunar og til þess að skoða efnisatriði frá mismunandi sjónarhornum. 
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Dæmi: Dagbókarbrot 1.ágúst 1630 

Kæra dagbók,                                                               

Ég er orðin mjög þung á fæti og á von á mér eftir aðeins nokkra daga. Hitinn hér í 

Algeirsborg er skelfilegur og mér líður ekki vel. Guð er mér ekki lengur til halds og 

trausts. Ég fæ engin svör frá honum og ég er því hætt að biðja til hans. Ég get vel skilið 

að guð sé hættur að svara mér, því hann þarf að fylgjast með mér liggjandi á hnjánum 

fimm sinnum á dag þar sem ég bið til Allah.  Jús er mjög góður við mig, en þó er ég 

ekki búin að gleyma að hann kom mér hingað í þessa stöðu með valdi, en ég má ekki 

kvarta. Ég hef allt hérna sem ég þarfnast og meira en ég hafði milli handa heima á 

Íslandi. Barnið mitt mun alast upp við ríkidæmi og ég get verið þakklát fyrir það.  

Samt er samviskan stundum að naga mig. Hvernig hefur hann Jón það heima í 

Vestmannaeyjum? Hvað með pabba? Er hann kominn heim heill á húfi? Hugsa þeir 

stundum til mín? Ég veit að þeir yrðu mér mjög reiðir ef þeir vissu að ég hef skipt um 

trú. Jón yrði bálreiður ef hann vissi að ég ætti von á barni með Jús.  

Kæra dagbók. Það er gott að geta létt á sálinni hér á þessum blaðsíðum., en nú þarf ég 

að kveðja að sinni.  

Þín Anna 

 

Framhald 

Aðferð: Talk Show (Claire and Cathie 2007) 

Kennarinn er spjallþáttarstjórnandi (talkmaster) og á að virka sem leiðbeinandi, grípa 

inn í gagnslausa umræðu og leiða nemendur á rétta leið. Umræðuefnið er spurningin um 

hvort Anna sé glötuð sál. Nemendurnir leika: Önnu Jasparsdóttur, Jón Oddsson, Jús 

Hamet, Guðríði Símonardóttur og Jaspar. Nemendurnir sem ekki eru með hlutverk sitja 

á „áhorfendabekknum“. Þeim er skipt í tvo hópa. Einn hópurinn heldur því fram að 

Anna sé glötuð sál og hinn segir að hún hafi ekki átt annarra kosta völ.                

 

Í kennsluleiðbeiningum er að finna mjög gott ítarefni um Tyrkjaránið sem kennari getur 

notað ef hann kýs að kafa dýpra í efnið. Mögulegt er einnig að samþætta námsgreinar 

og nýta Tyrkjaránið sem kveikju í trúarbragðafræðslu/íslamstrú. Þorsteinn Helgason 

hefur sjálfur til margra ára kafað djúpt í efnið og gefið út bæði greinar og 

heimildarmynd í þremum þáttum sem mælandi er með að horft sé á með nemendum.  
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Ábendingar: Dagbókarbrot er árangursrík aðferð þar sem börnin geta tengt ákveðna 

persónu við námsefnið. Þorsteinn segir frá fleiri persónum í bókinni líkt og: Stefáni 

Ólafssyni, Hans Nansen og Jörgen Jörgensen. Aðferðinni má beita á sama hátt í 

tengslum við viðkomandi persónur.  
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Lokaorð 

Ætla mætti að kennsluaðferð sem rannsóknir benda til að beri góðan árangur væri notuð 

mikið í nútíma skólastarfi á Íslandi. Eins og sýnt hefur verið fram á með rannsóknum er 

raunin ekki sú og ennþá er langt í land með að geta talað um leiklist sem algenga 

kennsluaðferð á Íslandi. 

Niðurstöður rannsóknar höfundar benda til að skipta megi kennurum í tvo megin hópa.  

Annar hópurinn notaði meira hefðbundnar kennsluaðferðir líkt og vinnubókarvinnu, 

frásögn kennarans og skriflegar æfingar. Hátt hlutfall karlkyns menntaðra kennara og 

leiðbeinenda án kennaramenntunar tilheyrðu þessum hópi. Hinn hópurinn notaði í meira 

mæli óhefðbundnar aðferðar líkt og leikræna tjáningu, hlutverkaleiki og aðra leikir. Í 

þessum hópi voru einungis konur, að meirihluta kennaramenntaðar.  

Viðfangsefnið er fólgið í því að virkja þann hóp sem ekki nýtir leiklist í kennslu til þess 

að tileinka sér þessa árangursríku kennsluaðferð. Einn möguleiki til þess, eins og hér 

hefur verið bent á, er að bjóða upp á sérútbúnar kennsluleiðbeiningar sem gera ráð fyrir 

notkun leiklistar. Að setja fram slíkar leiðbeiningar er skref í rétta átt en ekki 

heildarlausn. 

Umfang þessar ritgerðar gefur ekki færi á að benda á fleiri lausnir. Höfundur vonar samt 

að menntun kennara(nema), gerð nýs námsefnis með góðum leiðbeiningum og krafan 

um fjölbreyttari kennsluaðferðir muni leiða til frekari útbreiðslu aðferðarinnar. 
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