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Ágrip 

Ritgerð þessi er 10 eininga lokaverkefni til B.Ed.- prófs í faggreinakennslu við Háskóla Íslands. 

Fjallað verður um börn sem eru greind með athyglisbrest með ofvirkni, sem þekkist einnig 

undir skammstöfuninni ADHD, og leiklistarkennslu. Fjallað verður um röskunina sjálfa ásamt 

fylgiröskunum og lyfjagjöfum, en einnig verður skoðað hvaða þjónusta og aðferðir henta best 

fyrir nemendur með ADHD. Leiklistarkennsla og leiklist sem kennsluaðferð verður skoðuð í því 

ljósi að sjá hvernig ADHD börnum vegnar í slíku kennsluumhverfi. Í þessari ritgerð verður 

leitast við að svara því hvaða áhrif leiklistarkennsla sem listgrein og kennsluaðferð getur haft 

á nemendur með ADHD en niðurstöður rannsókna sýna að börn með þessa röskun eru 

almennt meira skapandi og blómstra oft í listkennslu. Í þessari ritgerð er stuðst við skrif 

fræðimanna, stefnulýsingar skóla án aðgreiningar skoðaðar ásamt handbókum og greinum um 

leiklistarkennslu. 
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Formáli 

Hugmyndin að þessari ritgerð kom til mín mjög snemma í náminu en ég hef alltaf haft mikinn 

áhuga á leiklist. Ástæðan fyrir því að ég valdi að fjalla um áhrif leiklistarkennslu á nemendur 

með ADHD er vegna þess að ég hef undanfarin ár fengið þau forréttindi að vinna með ólíkum 

börnum, í starfi mínu, og þar á meðal nokkrum sem eru greind með ADHD. Mín reynsla er sú 

að börn með ADHD eru dásamlega hugmyndarík og skemmtileg. Þau eru skapandi og sem 

leiklistarkennari finnst mér þessi börn oft blómstra í list- og verkgreinum.  

Ég vil þakka fjölskyldunni minni  fyrir ómetanlegan stuðning, hvatningu og þolinmæði gagnvart 

vinnu minni á þessari ritgerð. Einnig vil ég þakka þeim fyrir hjálpina við skipulagningu 

verkefnisins og aðstoðina. Leiðbeinendum mínum, þeim Rannveigu Björk Þorkelsdóttur og 

Jónu Guðrúnu Jónsdóttur vil ég þakka fyrir góða leiðsögn og aðstoð.  

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

(2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt bestu 

vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að 

ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum 

eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með 

undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 12.maí 2021 

 

_______________________________ 

Birgitta Brynjarsdóttir 
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1 Inngangur  

Athyglisbrestur með ofvirkni, eða ADHD, er taugaþroskaröskun sem kemur fram á unga aldri 

(Wilens og Spencer, 2010). Hér á áður fyrr var talað um óþekk börn og tossa, og áttu þessi 

börn oft erfitt í skólanum og fengu ekki viðeigandi aðstoð vegna vanþekkingar í samfélaginu. 

Nú á dögum er þekkingin á ADHD, og meðferðum við því, orðin meiri. Oft greinast einstaklingar 

með aðrar raskanir samhliða ADHD og kallast það fylgiraskanir. 

Í þessari ritgerð verður fjallað um ADHD og hvernig röskunin lýsir sér hjá þeim sem eru 

með hana, hvernig best er að meðhöndla hana og hvaða fylgiraskanir eru algengar. Skoðað 

verður hvaða þjónustu skólar bjóða upp á fyrir nemendur með ADHD, en margir þeirra glíma 

við einhverskonar námserfiðleika. Rýnt verður í rannsóknir um einstaklingsnámskrár og verður 

stefnan um skóla án aðgreiningar skoðuð. 

Auk þess verður farið yfir hvaða áhrif leiklistarkennsla, bæði sem listgrein og 

kennsluaðferð, hefur á nemendur með ADHD, og þá verður aðallega litið til þeirra sem glíma 

við námserfiðleika og eiga erfitt félagslega. Stuðst er við bæði erlendar og innlendar 

rannsóknir í þessum skrifum.  
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2 Hvað er ADHD? 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eða ADHD, er taugaþroskaröskun sem kemur yfirleitt 

fram snemma á unga aldri. Á íslensku kallast ADHD athyglisbrestur með ofvirkni, sem þýðir 

truflun á athygli, hvatvísi og ofvirkni.  Í flestum tilfellum eru orsakir ADHD líffræðilegar, þar 

með eru miklar líkur á að barnið sé með ADHD ef annað hvort foreldrið, eða 

fjölskyldumeðlimur er með röskunina (Wilens og Spencer, 2010).  

Almennt er talað um þrjár gerðir ADHD. Sú fyrsta er ADHD með lítil einkenni ofvirkni, sem 

þýðir að einstaklingur glímir við athyglisbrest en litla sem enga ofvirkni. Önnur gerðin er ADHD 

þar sem einstaklingur sýnir mikla hvatvísi en lítil einkenni athyglisbrests, sem þýðir að 

einstaklingurinn er óþolinmóður og fljótfær en getur einbeitt sér og heldur góðri einbeitingu. 

Síðasta gerðin er ADHD þar sem ofvirkni, hvatvísi og athyglisbrestur koma fram og er það 

algengasta gerðin af röskuninni (Rief, 2005).  

Þeir sem eru með athyglisbrest eiga oft erfitt með að einbeitingu og koma sér af stað í 

verkefni, þeir truflast auðveldlega og eiga erfitt með hlustun. Ofvirknin lýsir sér með þeim 

hætti að einstaklingurinn á erfitt með að vera kyrr og er stöðugt á ferð og flugi, einnig eiga 

þessir einstaklingar það til að tala hátt og mikið og eiga erfitt með að gera hlutina alveg 

hljóðlaust. Það getur haft alvarlegar afleiðingar ef barn er mjög hvatvíst, þar sem barnið 

framkvæmir oft  án þess að hugsa út í afleiðingarnar gjörða sinna, eins og að hlaupa út á götu 

án þess að kíkja hvort það sé bíll á ferðinni (Selikowitz, 2004). 

Þegar kemur að geðheilbrigðisfræðum barna má sjá að ADHD er ein mest rannsakaða 

röskunin og eru því hægt að treysta rannsóknarniðurstöðum (Selikowitz, 2004). Sérfræðingar 

eiga þó erfitt með að skilja röskunina þar sem börnum með ADHD gengur oft vel í því sem þau 

taka sér fyrir hendur. Börn með ADHD segjast eiga auðvelt með að einbeita sér af ákveðnu 

verkefni ef áhugi er til staðar en eiga í erfiðleikum með einbeitingu ef verkefnið er leiðinlegt 

(Ingibjörg Karlsdóttir, 2013). 

Þrisvar sinnum fleiri strákar en stelpur greinast með ADHD. Þó er uppi grunur um að 

hlutfall röskunarinnar hjá kynjunum sé svipað í raun en þar sem að strákar sýna yfirleitt fleiri 

einkenni ofvirkni fá þeir yfirleitt rétta greiningu fyrr og þar af leiðandi eru stelpur oft 

vangreindar (Selikowitz, 2004). Samkvæmt heimasíðu ADHD samtakanna eru 7-10% 

skólabarna á Íslandi með ADHD, sem þýðir að reikna má með að í hverjum bekk séu tveir til 

þrír nemendur með röskunina (ADHD samtökin, e.d.). 
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Léleg sjálfsmynd er mjög algeng hjá börnum með ADHD þar sem þau tala sig sjálf niður og 

móðgast auðveldlega, þrífast þau því á miklu hrósi frá bekkjarfélögum, kennurum og 

foreldrum. Þau eiga oft erfitt með að eignast vini og einangrast því félagslega. Þessi félagslegi 

vandi kemur oftar en ekki vegna þess að þau eiga erfitt með í lesa hópinn, ryðjast því oft inn í 

leik og samræður hjá öðrum og virðast þar af leiðandi dónaleg (Selikowitz, 2004). Einnig eiga 

þau erfitt með að stoppa þegar þau eru beðin um það og ef það á að breyta einhverju, eins og 

reglum í leik, taka þau því oft ekki vel þar sem þau eiga erfitt með allar breytingar (Selikowitz, 

2004). 

Sálfræðingar og aðrir sérfræðingar í röskunum barna sjá um að greina börn með ADHD 

(Ingibjörg Karlsdóttir, 2013) og til þess að barn fái ADHD greiningu þurfa að minnsta kosti sex 

einkenni um bæði athyglisbrest og ofvirkni að vera til staðar. Einkennin þurfa að hafa valdið 

erfiðleikum hjá barninu í daglegu lífi og  haft neikvæð áhrif á umhverfi barnsins. Einkennin geta 

þó verið mismunandi á milli barna og þurfa allir að vera meðvitaðir um það (Wilens og Spencer, 

2010).  

2.1 Fylgiraskanir 

Algenget er að börn sem greinast með ADHD séu með fylgiraskanir, en það eru þær raskanir 

kallaðar sem greinast samhliða ADHD (Wilens og Spencer, 2010). Allt að 70% barna með ADHD 

greiningu eru með eina eða fleiri fylgiraskanir (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013). Fylgiraskanirnar 

geta verið t.d. mótþróaþrjóskuröskun, hegðunarröskun, áráttu- og þráhyggjuröskun og 

Tourette- heilkenni (Wilens og Spencer, 2010). Ein algengasta fylgiröskunin er hegðunarvandi 

eins og óhlýðni, skapofsaköst og lygasýki. Einnig á um helmingur ADHD barna við 

svefnvandamál að stríða og  tiltölulega hátt hlutfall glímir við kvíða og/eða þunglyndi (Rief, 

2005).   

Mótþróaþrjóskuröskun lýsir sér í mikilli mótþróahegðun. Þeir sem glíma við 

mótþróaþrjóskuröskun lenda oft í útistöðum við fólk, þeir eru gjarnir á að kenna öðrum um, 

pirra fólk, brjóta reglur viljandi og eiga einnig erfitt með að stjórna skapi sínu, sem hefur oft 

þær afleiðingar að þeir eru oft hefnigjarnir og geta ekki tekið gagnrýni (Rief, 2005).  
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Alvarlegasta fylgiröskun ADHD er hegðunarröskun en hún einkennist af áhættuhegðun 

eins og fíkniefnanotkun, árásargirni og afbrotahegðun. Komast þessir einstaklingar oftar en 

ekki í kast við lögin og eru unglingar með ADHD sérstakur áhættuhópur (Rief, 2005). 

Rétt um 7% einstaklinga með ADHD greiningu sýna Tourette einkenni og einkenni áráttu- 

og þráhyggjuröskunar. Einkenni Tourette lýsa sér í ýmiss konar óstjórnlegum kækjum, eins og 

smella fingrum í sífellu eða ræskja sig, en einkenni áráttu- og þráhyggjuröskunar eru að 

einstaklingur vill að hlutir séu ávallt framkvæmdir á sama hátt og oftar en ekki í sömu röð (Rief, 

2005). 

2.2 Lyfjagjöf 

Til eru ýmsar þekktar leiðir til að minnka einkenni ADHD og halda þeim í skefjum (ADHD 

samtökin, e.d.). Meðferðarleiðirnar geta verið lyfjameðferðir, sálfræðimeðferð eða blönduð 

meðferð, þar sem notast er bæði við lyf og sálfræðimeðferð (Wilens og Spencer, 2010). 

Lyfjameðferð byggist á ýmsu, meðal annars á íhlutun lækna og sálfræðinga (ADHD samtökin, 

e.d.). 

Fyrir sjö áratugum hófust fyrstu lyfjagjafir við ADHD. Engin lyf lækna þó ADHD en þau geta 

haldið einkennunum í skefjum í ákveðinn tíma (Rief, 2005).  Algengustu lyfin eru örvandi lyf og 

er talið að þau auki framleiðslu á taugaboðefnum í heilanum og færi þau í eðlileg horf. Það 

gerir barninu  kleift að ná betri einbeitingu og hafa stjórn á hegðun sinni og hvatvísi 

(Heilsugæsla höfuðborgarsvæðis, 2007). Concerta, Ritalin, Medikinet og Attentin eru, meðal 

annars, örvandi lyf sem eru notuð við ADHD hjá börnum (Wilens og Spencer, 2010).  

Örvandi lyf (e. , methylphenidate), geta verið annað hvort skjótverkandi eða langverkandi. 

Skjótverkandi lyf eru lyf sem byrja að virka fljótlega eftir inntöku og virka í skamman tíma. Oft 

þarf að taka þrjá skammta á dag til þess að einstaklingi vegni vel yfir daginn. Langverkandi lyf 

byrja að virka um klukkustund eftir inntöku og hafa áhrif í allt að 8-12 klukkustundir á dag og 

þarf því einungis að taka eina töflu á dag (Heilsugæsla höfuðborgarsvæðis, 2007). 

Kostir við inntöku örvandi lyfja eru þeir að breytingar til hins betra koma fljótt fram, eins 

og betri sjálfsstjórn á tilfinningum og betri einbeiting (Heilsugæsla höfuðborgarsvæðis, 2007). 

Algengustu aukaverkanir ADHD lyfja eru lystaleysi, magaverkir, svefnvandamál og höfuðverkur 

(Wilens og Spencer, 2010). 
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3 Skóli án aðgreiningar 

Skóli án aðgreiningar er stefna sem var samþykkt með lögum árið 2008 og átti hún að vera 

hluti af skólakerfinu hér á landi. Áherslan var að börn fengju jafnan rétt til náms og stuðla að 

betri gæðum í menntun á öllum sviðum (Hermína Gunnþórsdóttir,2010). Stefnan var 

samþykkt eftir að Sameinuðu þjóðirnar komu með svokallaða Salamanca-yfirlýsingu sem er  

áætlun um aðgerðir fyrir nemendur með sérþarfir. Í yfirlýsingunni var talað um að skólar ættu 

að taka við öllum börnum, óháð líkams- eða sálarlegu atgervi þeirra og var í kjölfarið skorað á 

stjórnvöld um allan heim að byggja skólakerfið sitt á þessari stefnu svo að öll börn myndu fá 

sama rétt til náms (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2009).  

Talsmenn stefnunnar skóla án aðgreiningar leggja áherslu á að skólastarf þróist í þá átt 

að allir nemendur séu jafnir. Námskrá skóla á því að einkennast af margbreytileika og vera 

merkingarbær fyrir alla nemendur og námsumhverfi þeirra (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna 

Karlsdóttir, 2009). Byggist stefnan á þeirri hugmynd að allir eigi rétt á menntun við sitt hæfi og 

sé það samfélagslegábyrgð að börn fái menntunina sem þau þurfa (Kristín Dýrfjörð,  Þórður 

Kristinsson og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013). Hlutverk þessarar stefnu er því að vera 

leiðarvísir fyrir skólasamfélagið og vinna að sameiginlegum markmiðum til hagsbóta fyrir 

samfélagið allt (Skóla- og frístundasvið, 2012). 

Í stuttu máli er skóli án aðgreiningar grunnskóli, í heimabyggð eða nálægu umhverfi 

nemenda þar sem tekið er tillit til og náms- og félagsþarfa þeirra og gefið þeim viðeigandi 

aðstoð með lýðræði og félagslegu réttlæti í huga (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2014).  

3.1 Þjónusta í skólum fyrir nemendur með ADHD 

Almenn menntun snýst um það að nemandi læri að geta tekist á við áskoranir daglegt lífs og 

kunni að rækta hæfileika sína (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Nemendur með ADHD þurfa 

viðeigandi kennsluaðferðir og kennsluaðstæður sem taka mið af styrkleikum þeirra og þörfum. 

Þeir þurfa skýran ramma og rútínu, sjónrænar leiðbeiningar og hvatningarkerfi. Nemendur 

með ADHD hafa þó, eins og aðrir, mismunandi þarfir og þurfa kennarar að vera meðvitaðir um 

það (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013). 
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Skólaganga barna með ADHD getur verið erfið þar sem að hugurinn er stanslaust á flugi. 

Eiga þeir nemendur því oft erfitt með lærdóm sem krefst mikillar einbeitingar og samhæfingar 

hugar og handa (Rief, 2005). Námserfiðleikar eru þekktir hjá þessum börnum og þá sérstaklega 

erfiðleikar við lestur, skrift og stærðfræði. Það er því oftast best fyrir þessi börn að vinna í 

hópum sem innihalda fáa nemendur eða jafnvel ein með stuðningsaðila (Selikowitz, 2004). 

Mikilvægt er að kennarar grípi sem fyrst inn í ef nemandinn á í einhverskonar erfiðleikum með 

námið sitt og útvega viðeigandi stuðning og/eða aðstoð sem getur verið stuðningsfulltrúi, 

sérkennari eða námsráðgjafi (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013). 

3.1.1 Einstaklingsmiðað nám og einstaklingsnámskrá 

Einstaklingsnámskrá er mikilvæg til að mæta þörfum einstakra nemanda, eins og nemenda 

með ADHD. Einstaklingsnámskrá er búin til með það að markmiði að nemendur fái sömu 

réttindi og aðrir, taki virkan þátt í skólastarfi og hún byggist á hámarksárangri þess nemenda 

sem hún er gerð fyrir (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkur, 2012). Nemendur sem þurfa 

einstaklingsáætlun eru ekki endilega að læra það sama og aðrir jafnaldrar, á sama tíma, heldur 

eru þeir oft að fást við önnur viðfangsefni einir eða í smáum hópum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014). 

Einstaklingsnámskrá fyrir nemendur með ADHD er unnin í samstarfi milli kennara og 

foreldra. Jafna þarf út vægi bóklegra greina og verklegra greina, og setja inn í stundatöflu 

barnsins áhugasvið þess og verkgreinar. Tilgangurinn er að skapa fjölbreyttari kennslu og 

minnka álag á nemandann sem á oft erfitt með að vera inni í kennslustund að vinna ákveðin 

verkefni og námsefni í aðstæðum sem reynist þeim erfitt að vera í (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013).  

Þegar notast er við einstaklingsnámskrár er mikilvægt að auka með tímanum kröfur til 

nemenda til að efla sjálfstæði þeirra svo þau þurfi ekki jafn mikið á stuðningi að halda (Guðrún 

Björg Ragnarsdóttir og Anna-Lind Pétursdóttir, 2013). 

Árið 2012 gerðu þær Guðrún Björg Ragnarsdóttir og Anna-Lind Pétursdóttir rannsókn um 

áhrif einstaklingsmiðaðra stuðningsáætlana á námsástundun hjá nemendum með 

hegðunarerfiðleika. Í rannsókninni styðjast þær við virknimat sem er aðferð sem metur 

áhrifaþætti hegðunarerfiðleika, þ.e. hver er aðdragandi hegðunarinnar, í hvaða aðstæðum 

kemur hegðunin fram, hverjar eru afleiðingarnar og mun hegðunin endurtaka sig í svipuðum 

aðstæðum (Guðrún Björg Ragnarsdóttir og Anna-Lind Pétursdóttir, 2013). Rannsóknin fór 

þannig fram að fengnir voru fjórir drengir, þar af voru þrír þeirra með ADHD og aðrar 
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fylgiraskanir. Fengu þeir allir uppsettar einstaklingsnámskrár ásamt hvatningarkerfi þar sem 

unnið var með mismunandi þætti fyrir hvern dreng fyrir sig. Unnið var að því að styrkja 

viðeigandi hegðun og reyna að koma í veg fyrir aðstæður þar sem drengirnir voru gjarnir á að 

sýna óviðunandi hegðun. Rannsóknin stóð yfir í þrettán vikur og sýndu drengirnir allir miklar 

framfarir. Þeir urðu jákvæðari gagnvart skólanum og jókst námsástundun þeirra. Sýna því 

niðurstöður rannsóknarinnar að með því að vera með stuðningsáætlanir sem byggjast á 

virknimati, minnkar langvarandi hegðunarvandi hjá nemendum og sjálfstæð námsástundun 

eykst (Guðrún Björg Ragnarsdóttir og Anna-Lind Pétursdóttir, 2013). 
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4 Sköpun 

Í Aðalnámskrá grunnskóla má finna sex grunnþætti, en í stuttu máli snúast grunnþættirnir um 

skilning á samfélaginu, umhverfinu, menningu og náttúru. Börnin læra að styrkja sig andlega 

og líkamlega, og geta þar af leiðandi tekið þátt í samfélaginu og unnið með mismunandi 

einstaklingum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Einn af grunnþáttunum er sköpun, en sköpun 

sem grunnþáttur er að uppgötva eitthvað nýtt, njóta, vekja upp forvitni og áhuga, styrkja 

ímyndunaraflið og leika sér að möguleikum. Hún byggist á gagnrýnni hugsun og aðferðum sem 

opna nýjar leiðir og skiptir því sköpunarferlið miklu máli (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011).   

Í öllum samfélögum, hefur fólk mismunandi bakgrunn og býr við mismunandi 

aðstæður. Í skapandi kennslu læra nemendur að bera virðingu fyrir náunganum og sýna ólíkum 

hópum í samfélaginu skilning (Ingibjörg Jóhannesdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi 

Hjaltason, 2012). Einnig einkennist sköpun í skólastarfi af fjölbreyttum kennsluaðferðum og 

sveigjanlegu skipulagi og gegna list- og verkgreinar mikilvægu hlutverki í skólakerfinu. 

Nemendur taka sjálfir af skarið varðandi það hvernig skal leysa verkefni (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011).  

Eisner (2002) talaði um hversu mikilvægt sé að treysta innsæinu og nota ímyndunarafl 

í listum. Hann taldi að skólakerfi myndi verða betra ef að nemendur myndir nota nýjar leiðir 

og aðferðir til að leysa verkefni með skapandi hætti. Einnig taldi hann eðli lista vera að skoða 

allt frá mismunandi sjónahornum, sem gerir það að verkum að fleiri en ein lausn verður til, 

enda er ekkert eitt svar réttara en annað (Eisner, 2002). 

Í skapandi kennslu er hægt að notast við leiki og útfæra þá með kennslufræðilegum 

hætti og þannig hæfniviðmið við námsgreinar og námssvið við leikina. Einnig er alltaf hægt að 

aðlaga leiki að nemendum til að koma til móts við ólíka einstaklinga. Nemendur sýna oftar en 

ekki ánægju þegar þeir læra í gegnum leik, en það auðveldar námsferlið og ýtir undir  bættan 

námsárangur (Hildur Dröfn Guðmundsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2019).  

Leikir hafa ákveðið skemmtanagildi og geta haft jákvæð áhrif á námið ef þeir  eru 

hannaðir þannig að þeir séu hæfileg áskorun. Hæfileg áskorun ýtir undir forvitni nemenda, 

tjáningu, samvinnu og samskipti. Með skapandi kennslu læra nemendur að bera virðingu og 

sýna skilning milli ólíkra nemenda (Hildur Dröfn Guðmundsdóttir og Rannveig Björk 

Þorkelsdóttir, 2019). 
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Prófessor C. Matthew Fugate (2016)  hefur unnið með mörgum mismunandi börnum í 

gegnum árin. Hann tók eftir því að sum barnanna, sem sýndu einkenni ADHD, blómstruðu í 

list- og verkgreinum en stóðu ekki jafn vel að vígi og jafnaldrar þegar kom bóklegu námi eins 

og lestri, reikningi og skrift. Út frá þessari uppgötvun gerði Fugate rannsókn þar sem hann 

athugaði bæði börn með og án ADHD greiningar. Í rannsókninni var prófað hversu gott 

vinnsluminni börnin hefðu, þ.e. hversu lengi þau gætu munað eitthvað ákveðið sem tengdist 

sköpun. Niðurstöður sýndu að nemendur með ADHD voru með hærri sköpunargáfu en þeir 

sem ekki voru með ADHD og leggur hann Fugate því til að foreldrar barna með ADHD hjálpi 

þeim að styrkja sköpunargáfu sína enn frekar (Fugate, 2016). 

Sköpun og sköpunargáfa er, eins og kom fram hér að ofan, hluti af vitsmunum okkar, 

sem þýðir að allir fæðast með ákveðna sköpunargáfu sem getur tekið á sig mismunandi myndir 

og birtist með mismunandi hætti eftir þeim ólíku hæfileikum sem búa innra með okkur (Ása 

Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2012). Oft kemur leyndur hæfileiki fram 

hjá nemendum þegar þeir fá að vinna með skapandi hætti þar sem þeir fá tækifæri til að vinna 

verkefni með fjölbreyttari aðferðum og geta jafnvel túlkað hugmyndir sínar á skapandi hátt 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Til þess að nemandi fái tækifæri til að vinna með skapandi 

hætti þarf hann að hafa skapandi kennara. Sá kennari hefur trú á sínum nemendum, hann gerir 

sanngjarnar kröfur á þá og hefur áhuga á því sem nemendurnir eru að gera í raun og veru 

(Ingibjörg Jóhannesdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjaltason, 2012). 

Ungverski sálfræðingurinn Mihaly Csikszentmihalyi (1997) kom fram með kenningu um 

kennslufræðilega leiki sem fjallar um þátttökureynslu þar sem hæfileikar hjá einstakling fá að 

njóta sín í mismunandi aðstæðum sem nemendur þurfa að mæta og skiptist kenningin niður í 

níu frumatriði sem verða nú útskýrð í stuttu máli (Csikszentmihalyi,1997).  

Fyrsta atriðið snýr að því að það þarf að vera jafnvægi á verkefnum, því þau mega ekki 

vera of auðveld eða of erfið svo að nemandinn missi ekki áhuga. Annað atriðið er að það þarf 

að vera gott samspil á milli aðgerða og vitundar, sem þýðir að nemendur eiga að geta nýtt fyrri 

þekkingu við að leysa nýtt verkefni og á sama tíma öðlast nýja þekkingu. Þriðja atriðið er að 

vera með skýr markmið, svo enginn misskilningur eigi sér stað hjá nemendum. Fjórða atriðið 

er að nemendur fái endurgjöf frá kennara til þess að læra af mistökum sínum og fái í leiðinni 

hvatningu og tækifæri til að bæta sig. Fimmta atriðið í kenningunni er að einbeiting  þarf að 

vera til staðar hjá nemendum til þess að vinna verkefni. Sjötta atriðið er að kennarinn hafi 
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góða stjórn á samskiptum og samvinnu nemenda í leikjunum, en nemendur læra ákveðna 

félagsfærni með því að vinna með öðrum. Sjöunda og áttunda frumatriðið í kenningunni er að 

tapa sjálfsvitund og átta sig ekki á því hvað tímanum líður, þ.e., nemendur eiga að gleyma stað 

og stund á meðan vinnunni stendur. Níunda og síðasta atriðið er að nemendur sýni jákvætt 

viðhorf til leiksins í formi áhuga, bjartsýni og forvitni (Csikszentmihalyi, 1997). 

Líta má á þessa kenningu sem undirstöðu hvatningar í leikjum og námi, þar sem hún 

byggist á því að allir séu ánægðir og skilji verkefnið. Ef að allir skilja verkefnið og finna sig knúna 

til að vinna það vel koma oft einhverjir hæfileikar í ljós sem veitir nemendum hamingju, styrk 

og áhuga (Hildur Dröfn Guðmundsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2019).  

Í sköpun má finna þýðingarmikinn kraft fyrir einstaklinga og samfélag, en með skapandi 

hugsun verður einstaklingurinn heilsteyptur og ræður vel við þær breytingar sem verða á vegi 

hans. Samfélagið þarf á listum og ólíkri menningu að halda til þess að fólk nái að skilja sjálfan 

sig og aðra betur (Ingibjörg Jóhannesdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjaltason, 

2012). 
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5 Leiklistarkennsla 

Kennsla í leiklist felst í því að kenna nemendum mismunandi aðferðir listgreinarinnar, eins og 

spuna, persónusköpun og látbragðsleik. Einnig dýpka nemendur yfirleitt skilning á sér sjálfum 

og samfélaginu í heild sinni (Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2018). Samkvæmt Aðalnámskrá 

grunnskóla (2013) fá nemendur í leiklist tækifæri til að setja sig í spor annarra og notast við 

ólík tjáningarform (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013).  

Samvinna, samskipti, sköpun, tjáning og gagnrýn hugsun eru meðal annars þættir sem 

leiklist reynir stöðugt á, enda er leiklist blanda ýmissa listgreina (Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 

2018). Það sem einnig einkennir leiklist er að nemandinn ber ábyrgð á sínu eigin námi og 

leiklistarkennslan er byggð upp þannig að gert er ráð fyrir virkri þátttöku nemandans. En til 

þess að nemandi sýni virkan þátt í kennslunni þarf hann að hafa áhuga á því sem hann er að 

gera og vita hver tilgangurinn með kennslunni og náminu sé (Ása Helga Ragnarsdóttir og 

Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010).  

Unnið er með ýmsa þætti þegar kemur að leiklistarkennslu, meðal annars að byggja upp 

ábyrgðarkennd,  sýna frumkvæði,  meira sjálfstæði og umburðarlyndi í garð annarra. Einnig 

læra nemendum að auka þekkingu sína með sjálfstæðum vinnubrögðum og frumlegri hugsun 

(Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2006). Hægt er að vinna með ýmis mál í leiklist, 

eins og mál sem mikið er fjallað um í samfélaginu og vekja upp áhuga og/eða forvitni nemenda 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Leiklistin styður það að nemendur noti ímyndunaraflið því 

þá ná þeir oft að tjá sig og koma hugmyndum sínum á framfæri (Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 

2018).  

Oftast styrkist sjálfsmynd nemenda í leiklist og vegna þess geta þeir tekið sjálfstæðar 

ákvarðanir, byggðar á  sínum skoðunum og tilfinningum en ekki vegna áhrifa frá vinum eða 

fjölskyldu (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2006). Nemendur vilja oft tjá sig um 

erfið mál, í gegnum leiklist, þar sem auðveldara er að tjá sig á bakvið grímu og hlutverk en að 

berskjalda sig sem persónu (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2006).   

Árið 2020 gerðu Jóna Guðrún Jónsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir (2020) rannsókn 

um áhrif líðan og sjálfsmyndar ungmenna sem tóku þátt í Skrekk, hæfileikakeppni grunnskóla 

Reykjavíkurborgar. Einnig skoðuðu þær hvaða áhrif þátttakan í Skrekk hefði á skólabrag og 

skólamenningu. Viðtöl voru tekin bæði við nemendur og kennara og einnig fylgst með 

úrslitkvöldi Skrekks sem var í Borgarleikhúsinu. Niðurstöður sýndu að þátttakan í Skrekk hafði 
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jákvæð áhrif á líðan í skólanum og sjálfsmynd ungmenna, sérstaklega þegar þau bjuggu sjálf 

til verkið út frá sinni eigin reynslu. Einnig sýndu niðurstöður að þátttaka í Skrekk hefði jákvæð 

áhrif á skólasamfélagið, þar sem bæði að mikill liðsandi er til staðar og nemendur kynnast 

þvert á áfanga. Þátttaka í Skrekk gengur út á samvinnu og voru kennarar sammála um að 

aðalávinningur Skrekks væri að sjá vináttuna og tengslin á milli nemenda í 8. – 10. bekk (Jóna 

Guðrún Jónsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2020). 

Árið 2010 gerði Debra McLauchlan (2010) rannsókn um hvað nemendum fannst um leiklist 

í skólanum sínum og, hvert viðhorf þeirra til leiklistar var. Rannsóknin var gerð í þremur 

framhaldsskólum í Ontario, en það er bær í austurhluta Kanada. Það sem skólarnir áttu 

sameiginlegt var að það var kennd leiklist, en þó var engin aðstaða fyrir leiklistartíma, þ.e., 

leiklistartímarnir fóru fram í hefðbundinni kennslustofu. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu 

að meirihluti nemenda fannst leiklist vera ,,öðruvísi kennsla og lærdómur,‘‘ og að 

andrúmsloftið í leiklistartíma væri þægilegra en í öðrum kennslustundum. Þeim fannst einnig 

meira rými til að koma með hugmyndir og ræða saman á gagnrýninn hátt. Flestir nemendur 

sögðu að leiklistarkennsla væri skemmtileg og að nemendur fengju meiri hvatningu til þess að 

læra en í öðrum tímum. Þeir voru sammála um að leiklist hjálpaði til að komast yfir hræðslu 

og kvíða, og gerði þá sterkari í að koma fram fyrir framan aðra og taka áhættur (McLauchlan, 

2010). 

Nemendur með námserfiðleika eiga það til að mæta illa í skólann oft vegna félagslegra 

vandamála og eiga þessir nemendur jafnan erfitt með að mynda tengsl við samnemendur og 

hentar leiklistarkennsla þeim því mjög vel.  Kennsluaðferðir leiklistar skerpa á athygli og 

einbeitingu nemenda og þar sem mikið er um hópavinnu í leiklist getur það leitt til þess að 

nemendur bæta sig í félagslegum samskiptum og það getur haft jákvæð áhrif á mætingu (Ása 

Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010). Leiklist er í eðli sínu hópavinna og 

á þeim vettvangi læra nemendur hvor af öðrum þar sem stundum þarf að rökræða og standa 

fast á sinni skoðun eða leysa ákveðin vandamál í sameiningu (Ása Helga Ragnarsdóttir og 

Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010).  

5.1 Leiklist sem kennsluaðferð 

Leiklist er hægt að nota í almennri kennslu, en þá er nemandinn þátttakandi sem nálgast 

námsefnið með lifandi hætti og túlkar það á lækrænan hátt(Ása Helga Ragnarsdóttir og 

Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010). Námsefnið festist betur í minni nemenda og upplifa þeir 
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námsefnið með öðruvísi hætti þar sem um verklegt nám er að ræða. Til dæmis ef nemendur 

eiga að vinna með einhverskonar sögu geta þeir búið til leikrit út frá sögunni og lært hana 

þannig. Nemendur velja ef til vill sjálfir í hvaða hlutverki þeir vilja vera í og geta fundið persónu 

sem þeir tengja við út frá eigin reynslu og þannig fá þeir áhuga á hlutverkinu (Ása Helga 

Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010). Þegar leiklist er notuð í kennslu lifa 

nemendur sig inn í námsefnið og taka ábyrgð á því, þeir fá að nýta ímyndunaraflið og 

sköpunargáfur sínar til hins ýtrasta og eru ekki bundnir við bókina (Ása Helga Ragnarsdóttir og 

Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010).  

Elliot Eisner (2002) lagði áherslu á leiklist í kennslu, en flestir kannast við hann þegar kemur 

að menntavísindum og nám í listgreinum. Hann lýsti hugum nemanda eins og akri sem verið 

sé að sá mismunandi fræjum í, þ.e. nemendur er móttækilegir fyrir þeim upplýsingum sem 

kennarinn gefur. Þegar skapandi kennsla er notuð þroskar nemandinn með sér getu til  

frumkvæðis, eykur hæfni sína í sköpun og notkun ímyndunarafls og betri verklagni. Þar af 

leiðandi verður nemandinn stoltur af verkinu sínu og vinnur það vel í kjölfarið (Eisner, 2002). 

Auk þess taldi Eisner að listsköpun gæti kennt nemendum að vinna með jákvæðar tilfinningar 

innra með sér og að það skipti máli að í þekkingarleit sé maður ánægður. Ef börn eru ánægð í 

þekkingarleit sinni fá þau meiri hvata til að taka sér eitthvað fyrir hendur. Með aðstoð lista 

læra nemendur að notast við sína innri ánægju í verkefnum sínum í staðinn fyrir vinna verkefni 

með lítilli ánægju einungis til að fá góðar einkunnir, þar sem þær skipta mestu máli (Eisner, 

2002).  

Mikilvægt er að kenna börnum að nota ímyndunaraflið og hvetja þau til þess með því að 

gefa þeim frelsi til að skapa sína eigin leiki. Í leikjunum geta þau unnið með ákveðið vandamál 

sem þau leysa síðan með skapandi og sjálfstæðum hætti (Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2018). 

Leiklist í kennslu er reynslubundin og mikilvæg því að nemendur læra að treysta sínum eigin 

hugsunum og tilfinningum og geta þar af leiðandi skapað eitthvað út frá því (Baldwin, 2004). 

Megineinkenni leiklistar í námi er að nemandinn þarf að treysta mest á sjálfan sig, þar sem 

hann er miðdepill í sköpun á einhverju nýju og eflir þekkingu og skilning sinn á námsefninu 

(Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010).  

Börn hafa þörf fyrir að tjá sig í gegnum hlutverkaleik og geta þannig breytt umhverfi sínu 

svo það tengist þeim ímyndunarheimi sem hlutverkaleikurinn gerist í (Rannveig Björk 

Þorkelsdóttir,2018). Rannsóknir sýna að nemandi, sem glímir við einhverskonar 
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námsörðugleika, gengur betur að efla félagsfærni í gegnum leiklist. Einnig eiga nemendur 

auðveldara með að skilja ákveðið efni sem verið er að vinna með þegar aðferðir leiklistar eru 

notaðar, til dæmis með því að leika það (Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2018).   

Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir (2010)  gerðu rannsókn á því 

hvaða áhrif leiklist hefði á nám barna, með leiklist í kennslu í huga. Rannsóknin var gerð í 

þremur grunnskólum í Reykjavík. Allir skólarnir áttu það sameiginlegt að leiklist í kennslu var 

ekki notuð í tímum en þó höfðu kennarar sem tóku þátt, mikinn áhuga á að prófa sig áfram í 

svoleiðis kennslu og töldu leiklist vera mikilvæga. Tekin voru viðtöl bæði við kennara og 

nemendur. Kennararnir sem tóku þátt töldu leiklist í kennslu vera góða aðferð til að koma 

námsefni til skila, þó nefndu þeir að plássleysi og óöryggi nemenda og kennara væri partur af 

því að leiklist sé ekki notuð mikið í kennslu (Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk 

Þorkelsdóttir, 2010). Kennurunum í rannsókninni þótti leiklist í kennslu veita nemendum 

ákveðið frelsi og víkka sjóndeildarhring þeirra. Allir voru þeir sammála um að nemendur sem 

ættu erfitt með bóklegt nám, blómstruðu í leiklist, og að leiklist í kennslu hjálpi nemendum 

sem eiga erfitt með lestur og að halda athygli (Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk 

Þorkelsdóttir, 2010). Nemendurnir sem tóku þátt töluðu um hvað það væri gaman að vera í 

,,svona tíma‘‘ og voru þau þá að tala um að fá að leika atriði úr námsefninu, eins sögu. Fannst 

þeim einnig öllum gaman að vinna saman í hóp (Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk 

Þorkelsdóttir, 2010). Þegar lesið er í niðurstöðurnar í þessari rannsókn bendir allt til þess að 

nemendur sem eiga við einhverskonar námserfiðleika að stríða, gengur betur þegar leiklist í 

kennslu er notuð (Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010). 
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6 Umræður 

Athyglisbrestur með ofvirkni, eða ADHD, er taugaþroskaröskun sem kemur fram á unga aldri 

(Wilens og Spencer, 2010). ADHD einkennist af truflun á athygli, hvatvísi og ofvirkni sem þýðir 

að einstaklingurinn er oft á iði, hugsar ekki áður en hann framkvæmir hlutina og er með skerta 

einbeitingu (Selikowitz, 2004). Þegar þessi röskun er skoðuð nánar má sjá að börn sem eru 

greind með hana glíma oft við aðra erfiðleika, svo sem félagslega erfiðleika og/eða 

námserfiðleika. Skiptir því miklu máli að börnin fái viðeigandi aðstoð frá skólanum en skólar í 

dag eru með stefnu sem kallast skóli án aðgreiningar.  

Skóli án aðgreiningar er stefna sem er hluti af íslenska skólakerfinu, en stefnan leggur 

áherslu á að öll börn eigi að hljóta sama rétt til náms (Hermína Gunnþórsdóttir, 2010) og að 

allir skólar eigi að taka við öllum börnum óháð stöðu þeirra í samfélaginu (Hafdís Guðjónsdóttir 

og Jóhanna Karlsdóttir, 2009). Þessi stefna kemur sér vel fyrir nemendur sem eru með 

einhverskonar greiningar, eins og ADHD. Skólinn á að koma til við móts við þessa nemendur 

og reyna sitt besta til þess að þeim vegni vel. Þó að það sé ekki algilt að börn með ADHD eigi í 

erfiðleikum í skóla þá er það algengt. Oft þurfa þau á sérstökum stuðningi að halda, hvort sem 

það er frá sérkennara eða stuðningsfulltrúa. 

Stundum þarf ítarlegri úrræði og þá getur verið gott að búa til svokallaða 

einstaklingsnámskrá, en hún er unnin í samstarfi kennara og foreldra (Ingibjörg Karlsdóttir, 

2013). Rannsóknir sýna að einstaklingsnámskrár hafa gefið góða raun fyrir þau börn sem eru 

með ADHD og fylgiraskanir. Hegðunarvandi, sem er þekktur hjá ADHD börnum, minnkar og 

verður sjálfstæð námsástundun almennt betri (Guðrún Björg Ragnarsdóttir og Anna-Lind 

Pétursdóttir, 2013). Jafnvægi milli bóklegra og verklegra greina verður meira þegar um 

einstaklingsnámskrá er að ræða, sérstaklega fyrir nemendur sem eru með ADHD og eiga erfitt 

með að sitja kyrr. Það skiptir einnig miklu máli að börnum líði vel í skólanum, enda eyða þau 

meirihluta dagsins þar. Mikilvægt er því að finna á hverju þau hafa áhuga og vinna með það 

svo þau læri að nýta styrkleika sína enn betur.  

Sköpun er einn af grunnþáttum menntunar sem á að vera hluti af öllu skólastarfi, en 

markmiðið með sköpun er meðal annars að efla ímyndunarafl nemenda (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011). Sköpun getur tengst leiklist og skólastarfinu öllu og gerir nemendum kleift 

að taka ábyrgð á sínu námi og upplifa fjölbreytta kennslu. Samkvæmt rannsóknum eru ADHD 

börn oftar en ekki með meiri sköpunargáfu og skiptir því máli að  börnin fái að njóta sín í 
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skapandi skólastarfi (Fugate, 2016).  Hægt er að samþætta skapandi kennslu inn í öll fög 

skólans og þarf kennari að treysta á sjálfan sig og nemendur til þess að taka af skarið með 

skapandi kennslu. Til dæmis er hægt að taka sögu úr samfélagsfræði og leyfa nemendum að 

búa til einskonar kort, myndskreyta, búa til persónur og að lokum leika þessar persónur. Þá 

læra börnin söguna á meðan þau fá útrás fyrir sköpunargleðina. Skapandi kennsla felst ekki 

einungis leiklist, heldur að leyfa börnum að vinna ákveðin verkefni með skapandi hætti.  

Leiklistarkennsla er fjölbreytt þar sem bæði er hægt að miðla henni sem sérstakri listgrein 

og sem kennsluaðferð. Sem listgrein eru nokkrar aðferðir kenndar, s.s. spuni, persónusköpun 

og látbragðsleikur (Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2018). Leiklist í kennslu byggist hins vegar á 

þátttöku nemandans sem nálgast námsefnið með lifandi hætti og túlkar það með leikrænum 

aðferðum (Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010). Það sem leiklist 

sem listgrein og leiklist í kennslu eiga sameiginlegt er að nemandi lærir að treysta á sjálfan sig 

og taka ábyrgð á gjörðum sínum, sjálfsmynd hans eykst og ákvarðanir eru teknar út frá á eigin 

skoðunum frekar en annarra. Þegar bæði erlendar og innlendar rannsóknir eru skoðaðar má 

sjá að nemendum finnst gaman í leiklistarkennslu þar sem þeim finnst hún vera öðruvísi og 

þau fá að vinna saman í hóp, en leiklist byggist mikið á hópavinnu. Að lokum má nefna það að 

nemendur sem eru illa staddir félagslega, mynda oft tengsl við samnemendur sína í leiklist 

vegna hópavinnunnar. Leiklist getur einnig haft, þau áhrif að athygli og einbeiting verður betri 

sem hjálpar þeim sem eiga erfitt með bóklegt nám (Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk 

Þorkelsdóttir, 2010). 
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7 Lokaorð 

Skólar í dag notast við stefnuna skóli án aðgreiningar sem í mjög stuttu máli snýst um að allir 

nemendur eigi sama rétt til náms óháð sálarlegu- og líkamlegu atgervi þeirra (Hafdís 

Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2009). Átt er við að nemendur sem  glíma við 

einhverskonar fatlanir, erfiðleika eða raskanir fái viðeigandi aðstoð frá sínum skóla og stuðning 

til þess að fá sömu möguleika og aðrir í námi.  

Skólastjórnendur, kennarar og aðrir starfsmenn þurfa að þekkja vel raskanir barna og 

einnig þekkja stefnu skóla án aðgreiningar. Gaman er því að skoða sameiginlega könnun frá 

Samtökum sveitarfélaga og Félags grunnskólakennara sem var gerð árið 2012. Í þeirri könnun 

var meðal annars spurt kennara hvað þeim fannst um stefnuna skóli án aðgreiningar (Samband 

íslenskra sveitarfélaga, 2012). Niðurstöður sýndu að í kringum 42% voru jákvæðir gagnvart 

hugmyndafræðinni, 26% neikvæðir og um 32% voru hvorki jákvæðir né neikvæðir. Einungis 

þriðjungur þeirra sem tóku þátt í rannsókninni sögðust það ganga vel að fara eftir stefnu skóla 

án aðgreiningar en 37% sögðust það ganga illa (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2012). 

Þegar þessar niðurstöður eru skoðaðar má sjá að örlítill meirihluti kennara og starfsfólks í 

grunnskólum er jákvæður gagnvart hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar en finna þó 

fyrir auknu álagi vegna þess. Sem betur fer líður þó flestum vel í sínum grunnskólum og finna 

fyrir góðum vinnuanda (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2012). 

Þegar allt er dregið saman má sjá að leiklistarkennsla hefur góð áhrif á nemendur með 

raskanir, eins og ADHD. Leiklistarkennsla er fjölbreytt og gerir nemendum kleift að nota 

ímyndunaraflið og skapa eitthvað frá grunni. Einnig fá þeir útrás fyrir orku og ekki er krafist 

jafn mikillar kyrrsetu og í hefðbundnum kennslustundum. Það hefur einnig sýnt sig að 

leiklistarkennsla hefur góð áhrif á börn, og væri áhugavert að sjá skóla á Íslandi að nota meiri 

skapandi kennslu í sínu starfi.  

Til þess að skólar geti tekið upp skapandi kennslu þurfa kennarar að hafa áhuga á því og 

hafa kjarkinn í það, en eins og kom fram í rannsókn Ásu Helgu Ragnarsdóttur og Rannveigar 

Bjarkar Þorkelsdóttur (2010) voru kennarar oft óöruggir þegar kom að því að vinna með leiklist 

í kennslu eða einhverskonar skapandi kennslu. Kennarar voru þó sammála um að nemendur 

með námserfiðleika og taugaraskanir á bið við ADHD, blómstra yfirleitt í skapandi kennslu og 

leiklist (Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010). Það væri því kærkomið 

fyrir þessar nemendur ef allir skólar myndu samþætta leiklistina inn í bóklegar greinar. 
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Ég, sem starfandi leiklistarkennari og afleysingakennari er mjög hlynnt því að taka eigi 

upp leiklist inn í hinar hefðbundnu námsgreinar og gera skólastarfið í heild sinni meira 

skapandi. Mín reynsla er sú sama og niðurstöður rannsóknar hjá Ásu Helgu og Rannveigu 

Björk (2010), og Baldwin sýndu (2004), að nemendum þyki gaman að brjóta upp hefðbundna 

bóklega kennslu og oft koma einhverjir leyndir hæfileikar í ljós. Skólastarfið mun þó aldrei 

verða skapandi nema allir taki þátt í þeirri breytingu og séu með opinn huga.  
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