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Ágrip 

Notkun leiklistar sem kennsluaðferðar fyrir sjónskerta nemendur er lokaverkefni til B.ed. 

gráðu í grunnskólakennslu með áherslu á íslensku við Háskóla Íslands. Í ritgerðinni verður 

farið yfir gildi leiklistar sem kennsluaðferðar fyrir nemendur með sjónskerðingu ásamt 

fræðilegum stuðningi við notkun leiklistar í skólastarfi. Farið er yfir hvað það þýðir að vera 

með sjónskerðingu, hvaða þjónusta er í boði fyrir sjónskerta einstaklinga í grunnskóla og 

hvað þarf að hafa í huga við val á kennsluaðferðum. Tekin verða nokkur dæmi um 

kennsluaðferðir innan leiklistarinnar sem henta sérstaklega sjónskertum einstaklingum 

ásamt tillögum að upphitunaræfingum og útfærslu kennsluaðferðanna.  
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 Formáli 

Þegar kom að því að ákveða hvaða viðfangsefni ég vildi fjalla um var ég ekki lengi að ákveða 

mig. Sjónskerðing á meðal barna hefur verið ofarlega í huga mínum í nokkur ár. Ég á dóttur 

með sjónskerðingu og fannst upplagt að skrifa um þetta viðfangsefni bæði til að fræðast sjálf 

og einnig til að fræða aðra með þessum skrifum.  Mér hefur alltaf fundist leiklist áhugaverð 

og hversu fjölbreytt hlutverk hennar er í skólastarfi. Hægt er að útfæra kennsluaðferðir 

hennar á svo ótrúlega marga vegu svo hún gagnist mismunandi þörfum nemenda og það 

heillaði mig þegar ég var að velja viðfangsefni við upphaf ritgerðarsmíðanna. 

 

Ég vil þakka Jónu Guðrúnu Jónsdóttur og Rannveigu Björk Þorkelsdóttur fyrir endalausa 

þolinmæði, hvatningu og ómetanlegan stuðning sem leiðbeinendur við gerð þessarar 

ritgerðar. Ég lærði mikið af þeim og finnst ég heppin að hafa fengið þeirra leiðsögn og tíma.  

Einnig vil ég þakka fjölskyldu og vinum fyrir þolinmæði og stuðning á krefjandi tímum. 

 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. 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(ur) ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 10. maí 2021 
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1 Inngangur  

Í aðalnámskrá grunnskóla er tekið fram að allir nemendur eigi rétt á námi við hæfi. Mikið er 

lagt upp úr skóla án aðgreiningar og að allir hafi jöfn tækifæri til náms. Grunnskólum er skylt 

að mennta öll börn og sjá þeim fyrir námstækifærum sem henta þeim. Hvernig sem börn eru 

stödd skulu þau fá menntun sem hæfir þeirra getu og er það á ábyrgð skólans að sjá þeim 

fyrir slíkri menntun (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Aðalnámskrá grunnskóla setur fram hæfniviðmið á hverju námssviði og innan hverrar 

námsgreinar og er það á ábyrgð skóla, kennara og nemenda sjálfra að þeim sé náð. 

Kennurum ber skylda til að kynnast nemendum sínum og reyna að koma til móts við 

mismunandi getu hvers og eins. Fjölbreyttur hópur nemenda er í hverjum skóla sem kallar á 

fjölbreyttar kennsluaðferðir. Nemendur með sjónskerðingu eru fámennur hópur í 

grunnskólum en mikilvægt er að kennari sé meðvitaður um þær hindranir í námi sem geta 

orðið á vegi þessa hóps (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Kennari þarf að geta 

beitt mismunandi kennsluaðferðum sem laga sig að hverjum nemanda í hvetjandi 

námsumhverfi. Kennsluaðferðir leiklistar eru fjölmargar og hægt að laga að þörfum hvers og 

eins.  

Leiklist hefur marga kosti samkvæmt rannsóknum og farið verður yfir þær niðurstöður 

og hvaða gildi leiklist hefur fyrir nám nemenda. Í gegnum leiklist fá nemendur tækifæri til að 

lifa sig inn í námsefni og styrkja samskipti við aðra. Með því að leika aðrar persónu taka 

nemendur á sig ábyrgð þess sem þeir eru að leika og þurfa að leita lausna á vandamálum út 

frá eigin reynslu. Í leiklist eru allir jafnir og  eru nemendur lausir við bókina á meðan þeir 

leika og nýta þá frekar ímyndunarafl og sköpunarhæfni (Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig 

Björk Þorkelsdóttir, 2010).  

Í þessari ritgerð verður fjallað um leiklist sem kennsluaðferð fyrir sjónskerta nemendur 

og farið yfir hentugar kennsluaðferðir fyrir þennan hóp ásamt upphitunaræfingum fyrir 

hverja kennsluaðferð.  
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2 Aðalnámskrá grunnskóla 

Við skipulagningu skólastarfs ber skólum og starfsmönnum þeirra að fylgja menntastefnu 

stjórnvalda. Sú stefna er til þess gerð að tryggja börnum og ungmennum góðar aðstæður til 

náms í samræmi við gildandi lög  (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Almenn  menntun á að stuðla að alhliða þroska nemenda og virkri þátttöku þeirra í 

lýðræðisþjóðfélagi, ásamt því að undirbúa nemendur undir þátttöku í atvinnulífi og fyrir 

frekara nám. Nemandi á að geta áttað sig á eigin styrkleikum hvort sem þeir snúa að 

fræðilegri þekkingu eða verklegri færni. Almenn menntun styrkir þá hæfni einstaklingsins 

sem er talin nauðsynleg, eins og að geta lifað og unnið í sátt við sjálfan sig, möguleikann á að 

þróast í umhverfi sínu og að geta bætt lífsskilyrði sín með meðvituðum ákvörðunum 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Í aðalnámskrá grunnskóla er lagður grunnur að heildstæðri almennri menntun og er lagt 

upp úr nemendamiðaðri útfærslu á grunnþáttum og áhersluþáttum. Hæfni nemenda er 

útfærð innan hverrar námsgreinar og sett eru hæfniviðmið við lok grunnskóla. Grunnskólar 

hafa síðan val um það hvernig hæfniþáttunum eru gerð skil í daglegu skólastarfi en vinnulag 

þarf að skýra í skólanámskrá. Í aðalnámskrá grunnskóla er unnið með hugtökin þekkingu, 

leikni og hæfni þar sem hugtakið hæfni felur í sér þekkingu en leikni er sett saman af 

siðferðilegum viðhorfum nemenda. Þegar kemur að námi í grunnskóla þarf að taka tillit til 

þessara þátta ásamt því að taka þarf mið af aldri og þroska nemenda (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013).  

 

2.1 Skóli án aðgreiningar 

Í skóla án aðgreiningar fá allir jafngild tækifæri til náms og nám skal vera á forsendum hvers 

og eins einstaklings. Skóli án aðgreiningar einkennist af virðingu fyrir rétti allra nemenda til 

þátttöku í námssamfélagi í þeirra heimaskóla. Þessi grundvallarhugmyndafræði felur í sér 

alhliða hlutdeild, þátttöku og aðgengi allra nemenda í skólastarfinu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Samkvæmt lögum er sveitarfélögum skylt að sjá nemendum fyrir námi við hæfi. Hvort 

sem námið er bóklegt, verklegt eða listnám og hvernig sem á stendur um atgervi, félagslegt 

og tilfinningalegt ásigkomulag þeirra eða málþroska, þá þarf sveitarfélagið að sjá þeim fyrir 
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viðeigandi námstækifærum í grunnskóla. Þetta á við um öll börn, langveik, fötluð og ófötluð, 

afburðagreind, börn með þroskaröskun, börn úr afskekktum byggðarlögum og börn úr hvers 

konar minnihlutahópum (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Nemendur í grunnskóla eru fjölbreyttur hópur og þarfir þeirra þar af leiðandi mjög 

mismunandi. Sveitarfélögum ber einnig skylda til að sjá öllum börnum fyrir þeim  stuðningi 

sem þau þurfa í námi. Þeir nemendur sem eiga erfitt með nám vegna tilfinningalegra eða 

félagslegra  erfiðleika, fötlunar, nemendur með leshömlun, langveikir nemendur, nemendur 

með þroskaröskun, geðröskun og allir aðrir nemendur með heilsutengdar sérþarfir eiga rétt á 

sérstökum stuðningi. Menntun án aðgreiningar er ferli sem hefur það markmið að bjóða upp 

á góða menntun fyrir alla nemendur. Borin er virðing fyrir fjölbreytileika þeirra, mismunandi 

þörfum og hæfileikum nemenda og lögð er áhersla á að útrýma öllum gerðum mismununar 

og aðgreiningar í skólum (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013).  

 

2.2 Hlutverk kennara 

Hlutverk kennara er fjölþætt og þarf hann að leggja áherslu á að kynna nemendur fyrir 

frjóum og fjölbreytilegum námsaðstæðum. Kennari þarf að vekja og viðhalda áhuga 

nemenda á námi, vera leiðtogi nemanda, veita þeim leiðsögn, stuðla að góðum starfsanda og 

vinnufrið. Vönduð kennsla sem lagar sig að þörfum hvers nemanda eykur líkur á árangri 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Kennurum ber ekki aðeins skylda til að miðla þekkingu til nemenda heldur að gefa þeim 

færi á að afla sér þekkingar og leikni, efla frjóa hugsun og örva starfsgleði þeirra. Kennarar 

gegna stóru hlutverki í öllu skólastarfi og gæði menntunar og árangur skólastarfsins byggist á 

vel menntaðri og áhugasamri stétt kennara (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013).  

Í 2. grein laga um grunnskóla er lögð áhersla á að stuðla að alhliða þroska allra 

grunnskólanemenda. Nemandi á að geta nýtt hæfileika sína í hvetjandi námsumhverfi og á 

sínum eigin forsendum. Nám í grunnskóla tekur mið af áhugasviði, þroska og persónugerð, 

hæfileikum og getu hvers og eins. Við allt skipulag skólastarfs og kennslu ber að leggja þessi 

atriði til grundvallar og gerð er krafa um að kennari kynnist vel þeim nemendum sem hann 

kennir og meti stöðu þeirra og markmið í námi í samráði við bæði nemanda og foreldra (lög 

um grunnskóla nr. 91/2008). 
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Samantekt 

Í þessum kafla var fjallað um gildi aðalnámskrár og hvað hún segir varðandi skólastarf 

almennt.  Farið var yfir hvað hugtakið ,,skóli án aðgreiningar” felur í sér í skólum og hvaða 

skyldur sveitarfélög hafa gagnvart ólíkum nemendum og mismunandi þörfum þeirra. Einnig 

er fjallað um fjölþætt hlutverk kennara í skólastarfi og ábyrgð þeirra gagnvart nemendum og 

námi þeirra í grunnskóla. 
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3 Sjónskertir nemendur í grunnskóla 

Samkvæmt greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins er  sjónskerðing á meðal barna  ekki mjög 

algeng en rúmlega 150 sjónskert börn á aldrinum 6 – 16 ára eru á skrá árið 2021 hjá 

Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- 

og heyrnarskerðingu. Rúmlega eitt af hverjum þúsund börnum sem fæðast á Íslandi eru með 

einhverskonar galla í augum, sjónstöðvum og sjóntaugum. Í kringum fimm til sex sjónskert 

börn fæðast hér á landi á ári og af þeim eru eitt til tvö blind (Sólveig Sigurðardóttir, 2011). 

Helstu einkenni í augum sem gætu bent til þess að barn eigi í vandræðum með sjón eru 

aukin táramyndun, rauð og bólgin augu og að þau séu rangeygð eða tileygð. Börn með skerta 

sjón eiga það til að nudda oft augun, loka eða halda fyrir annað auga þegar reynir á sjónina, 

halla höfðinu þegar þau skoða og virða fyrir sér hluti, halla sér fram til að reyna að sjá betur, 

detta frekar um hluti en aðrir, blikka augum óvenju oft og eru viðkvæm fyrir birtu 

(Danene, 2018). 

Það er algengt að sjónskertir grunnskólanemendur þurfi ákveðna aðstoð eða hjálpartæki 

í skólastofunni. Sjónskerðing er þó vítt hugtak og hver og einn nemandi þarf mismunandi 

aðstoð og það sem nýtist einum einstaklingi mun ekki endilega nýtast næsta. 

 

• Gleraugu, stækkunargler og aukna lýsingu 

• Stærra letur á dreifildi og hljóðbækur  

• Tölvur með raddstýringu  

• Aðstoð við glósugerð  

• Lengri tíma til að fara á milli skólastofa eða klára heimavinnu 

• Þurfi aðstoð skólahjúkrunarfræðings eða aðra aðstoð tengda sjónskerðingunni 

 

Sjón er talin skert ef sjónskerpa er minni en 6/18 (33%) á betra auga með besta gleri eða 

ef sjónsvið er þrengra en 20°.  Niðurstöður sjónmælinga eru gefnar upp þannig að talan sem 

er fyrir ofan strik er mælingarfjarlægðin en fyrir neðan strik er sú fjarlægð sem einstaklingar 

með eðlilega sjón sjá tiltekna stafi. Einstaklingur telst blindur ef sjón mælist minni en 3/60 

(5%) eða ef sjónvídd er minni en 10°. Sjónskertir einstaklingar eiga í vandræðum með lestur á 

venjulegu bókletri þrátt fyrir aðstoð gleraugna. Algengustu sjónvandamál fólks sem hægt er 
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að leiðrétta með gleraugum, eins og fjarsýni, nærsýni og sjónskekkju, flokkast ekki sem 

sjónskerðing (Sólveig Sigurðardóttir, 2011).  

Kennarar á yngri skólastigum þurfa að hafa í huga að flestir sem greindir eru með 

sjónskerðingu hafa nýtanlega sjón upp að einhverju marki. Samkvæmt WHO, sem stendur 

fyrir World Health Organization, eru í kringum 253 milljónir manna með sjónskerðingu. 36 

milljónir eru alveg blindir á meðan 217 milljónir eru með miðlungs til mikla sjónskerðingu. 

Það þýðir að þó hluti nemenda sjái alls ekkert, eru margir með sjón sem nýtist á 

margvíslegan átt eins og við að lestur, að þekkja andlit, sjá liti og að geta ferðast án aðstoðar 

(Danene, 2018). 

Kennarar sjónskertra nemenda gegna mikilvægu hlutverki við að hjálpa nemendum 

sínum að yfirstíga þær hindranir sem verða af völdum sjónskerðingarinnar. Það er á ábyrgð 

kennara að skapa öruggt og aðgengilegt lærdómsumhverfi fyrir nemendur sína sem ýtir 

undir áhugahvöt og metnað þeirra í námi (Haakma, Janssen og Minnaert, 2018). 

Mörgum nemendum með skerta sjón finnst erfitt að sinna verkefnum sem reyna mikið á 

sjón. Almennt þá líkar þeim ekki lestur og reyna að komast hjá því að lesa í skólanum. Eins 

hafa þeir margir neikvætt viðhorf til hjálpartækja fyrir sjónina. Flestir nota stækkunargler en 

einungis því þeir verða að gera það og vilja helst skilja þau eftir heima. Þeim finnst að notkun 

þeirra aðgreini þá frá hinum nemendunum og geri þá öðruvísi. Þeim líkar ekki að fá aukna 

athygli og fannst leiðinlegt að vera öðruvísi en hinir (Khadka, Ryan, Margrain, Woodhouse og 

Davies, 2012). 

Kennari þarf að vera tilbúinn til þess að prófa nýja hluti í  kennslu sem gætu ýtt undir 

frekari þroska þessara nemenda. Ekki forðast að vinna með þá hluta úr námskrá sem gætu 

verið krefjandi fyrir sjónskerta nemendur, heldur taka áskoruninni og reyna að finna leiðir til 

að gera þá hluta aðgengilegri fyrir þennan hóp (Danene, 2018). 

Sjónskertir nemendur ættu að vera hvattir til að taka þátt í tómstundum, íþróttum og 

öllu því sem gert er í skólastofunni. Hafa verður í huga að auðvelt sé að hreyfa sig í stofunni 

og ekki neinar hindranir í veginum (Richards, 2017).  

Nokkra hluti er gott að hafa í huga við kennslu nemenda með skerta sjón: 

•  Betra er að nota lýsandi setningar og orð í útskýringum eða yfir staðsetningu hluta 

frekar en einföld orð.. Setning eins og ,,boltinn er við hliðina á hurðinni” hentar 
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betur en ,,boltinn er þarna”. Gott er að forðast orð eins og ,,hér, hérna, þar og  

þarna” ásamt því að sleppa því að benda.  

• Sé nemandi með betri sjón á öðru auga og þarf að staðsetja nemanda út frá því 

hvernig hann sér best og helst með bakið í áttina að gluggum eða öðrum stað þar 

sem mikil birta getur truflað nemanda.  

• Það þarf að nota sterka liti sem blandast ekki umhverfinu og nota stóra og einfalda 

hluti. Ef nota á bolta eða aðra hluti í skólastofunni er best að þeir séu í áberandi lit.  

• Ef nemandi stendur í röð er hægt að benda honum á að fylgjast með öðrum 

nemanda fyrir framan sig sem er með eitthvað áberandi á sér eins og lit á peysu eða 

hári og fylgja því sem sá nemandi gerir, eins og að ganga áfram, stoppa eða snúa.  

• Ef gerðar eru einhvers konar breytingar á uppröðun í skólastofu er nauðsynlegt að 

leyfa nemandanum að ganga einum um stofuna til að átta sig á breyttu skipulagi 

(Richards, 2017). 

 
 

3.1 Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með 
samþætta sjón- og heyrnarskerðingu 
 

Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- 

og heyrnarskerðingu, er starfsemi með það markmið að veita ráðgjöf og auka möguleika 

þeirra sem eru blindir eða sjónskertir til virkni og þátttöku í samfélaginu. Þeir sinna einnig 

fræðslu og stuðningi við skóla en einstaklingar þurfa að uppfylla ákveðin skilyrði til að eiga 

rétt á þjónustu þeirra. 

Til að eiga rétt á þjónustunni og þarf sjón hjá einstaklingi að vera minni en 30% á betra 

auga, með venjulegum sjónglerjum, og sjónsvið þarf að vera innan við 20 gráður, eða þá að 

starfrænt mat sýni erfiðleika vegna sjónskerðingar, t.d. við lestur 10 punkta leturs með 

venjulegum sjónglerjum. Þjónustan sem er í boði felst í fræðslu og ráðgjöf til starfsfólks í 

grunnskólum, aðstandenda og samnemenda. Einnig er unnið í samvinnu við aðra 

sérfræðinga sem sinna nemendum hverju sinni (Þjónustu- og þekkingarmiðstöð, e.d.). 

Ráðgjafar Þjónustu- og þekkingarmiðstöðvarinnar meta í fyrstu sjón og sjónnýtingu 

nemandans. Í samstarfi við skólann, nemandann og aðstandendur er unnin áætlun á 

grundvelli matsins með tilliti til sjónskerðingarinnar. Skólinn ber síðan ábyrgð á því að 
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áætlunin sé framkvæmd en ráðgjafar aðstoða eftir þörfum. Meðal þeirrar þjónustu sem 

Þjónustu- og þekkingarmiðstöðin veitir vegna grunnskólanemenda er: 

 

• mat á sjónnýtingu nemanda og stöðu hans í skólanum 

• fræðsla um sjónskerðingu og sjónnýtingu 

• athugun á umhverfi og aðgengi m.t.t. kennslu og sjálfstæðis nemanda 

• mat á hjálpartækjaþörf við nám 

• aðlögun á námskrá eða þátttaka í gerð einstaklingsnámskráa 

• aðstoð við val á námsefni og mat á leturstærð og leturgerð 

• innlögn punktaleturs og ráðgjöf til kennara og aðstandenda 

• ráðgjöf og kennsla á hjálpartæki og forrit í tölvum í samvinnu við tölvuráðgjafa 

Miðstöðvarinnar 

• ráðgjöf til kennara og nemenda um rafræna kennsluhætti 

• fræðsla og aðstoð við að styrkja félagsfærni og félagsstöðu nemandans 

• hvernig nemandinn getur orðið sjálfbjarga í daglegum athöfnum (ADL) 

• aðstoða við undirbúning nemanda á milli skólastiga 

• fræðsla um kennsluaðferðir sem nýtast blindum, sjónskertum og nemendum með 

samþætta sjón- og heyrnarskerðingu 

(Þjónustu- og þekkingarmiðstöð, e.d.). 

 

 

Samantekt 

Í þessum kafla var fjallað um sjónskerðingu, fjölda sjónskertra nemenda í grunnskóla og þá 

þjónustu sem sjónskert börn fá frá Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og 

einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu. Farið var yfir helstu einkenni þess að 

nemandi eigi í vandræðum með sjón, upplifun þeirra á hjálpartækjum og hvað gott er að 

hafa í huga við kennslu sjónskertra nemenda. 

 

https://www.midstod.is/thjonusta/tolvuradgjof/
https://www.midstod.is/thjonusta/tolvuradgjof/
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4 Leiklist í skólastarfi 
 

Menntun í leiklist snýst um að þjálfa nemendur í aðferðum listgreinarinnar (t.d. spuna, 

persónusköpun og látbragðsleik) en ekki síður um læsi á leiklist í víðu samhengi og að dýpka 

skilning nemenda á sjálfum sér, mannlegu eðli og samfélagi (O’Toole, 2015).  Samkvæmt 

aðalnámskrá grunnskóla styður leiklist nemendur í að tjá, móta og miðla hugmyndum og 

tilfinningum. Í leiklist fá nemendur tækifæri til þess að setja sig í spor annarra og prófa sig 

áfram með mismunandi tjáningarform, hegðun og lausnir í öruggu umhverfi í skólanum. 

Leiklist reynir meðal annars  á samvinnu, samskipti, sköpun, tungumál, tjáningu, gagnrýna 

hugsun, líkams- og raddbeitingu. Leiklist er listform þar sem allar listgreinar koma saman og 

getur gegnt lykilhlutverki í samþættingu námsgreina. Hún nýtist vel í kennslu í námsgreina 

eins og móðurmáli, sögu, samfélagsfræði og erlendum tungumálum (Mennta-og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Leiklist er sérstaklega hjálpleg þegar kemur að samþættingu námsgreina. Ef börn færu til 

dæmis í hlutverk fornleifafræðings í Egyptalandi er hægt að nota leiklistina til að samþætta 

sögu, goðafræði, landafræði, listir og stærðfræði (Farmer, 2011). 

Aðalnámskrá leggur mikla áherslu á mikilvægi leiks í skólastarfi, en hugtakið leikur nær 

yfir allar tegundir leikja, hvort sem um er að ræða borðspil, námsspil, tölvuleiki eða 

hlutverka- og hreyfileiki (Nicholson, 2013). Leikurinn er leið barna til að læra á heiminn. 

Mikilvæg er að leikur sem námsaðferð sé notuð í grunnskólum og þá ekki einungis bara fyrir 

yngstu nemendurnar. Leikur er jafn mikilvægur fyrir unga nemendur og þá eldri (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Leikur er grundvallarþáttur í því að vera manneskja og er lykillinn að því að börn öðlist 

hæfni í eigin sköpunargáfu, samstarfshæfni, einbeitni, sjálfsstjórn, þrautseigju, tjáningu og að 

setja sig í spor annarra. Leikur og hreyfing eru mikilvægur grunnur að þroska barna, 

námsárangri og hæfni í framtíðinni (Sahlberg og Doyle, 2019).  

Börnum finnst gaman að hreyfa sig og eiga í samskiptum við aðra og í leiklist er það stór 

hluti af því sem er gert. Frekar en að sitja kyrr og hlusta eru þau hvött til að hreyfa sig, tala og 

svara hvert öðru. Nemendur sem eiga í erfiðleikum með lestur og skrift ná oft betri árangri 

með aðferðum leiklistarinnar. Þeir þjálfast í sköpun, samskiptum, að setja sig í spor annarra, 

sjálfstraust styrkist, hæfni í samvinnu, leiðtogahæfni og samningsviðræðum. Það sem skiptir 
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mestu máli er að leiklist er skemmtileg og gerir nám eftirminnilegt og ánægjulegt (Farmer, 

2011). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á hvað leikur sem kennsluaðferð hefur fram yfir hefðbundnari 

kennsluhætti. Má þar til dæmis nefna þykjustuleik en niðurstöður sýna að hann styður betur 

við málþroska, læsi og skrift barna en bein kennsla. Leikur styður börn einnig í því að efla 

tilfinningalega og vitsmunalega hæfni sem er lykilatriði þegar kemur að námi og þroska 

(Sahlberg og Doyle, 2019). 

Leiklist stuðlar að því að styrkja sjálfsmynd nemenda og kennir þeim að setja sig í spor 

annarra. Aukast líkurnar þar af leiðandi á því að nemandi taki ákvarðanir eftir eigin 

skoðunum og tilfinningum frekar en áhrifum frá vinum. Börn hafa þörf fyrir að tjá sig í 

hlutverkaleik og eru sérstaklega fær í því að breyta umhverfi sínu í takt við þann 

hlutverkaleik sem þau eru í hverju sinni. Rannsóknir hafa sýnt að leiklist efli málþroska og 

hjálpi nemendum með námsörðugleika að læra tungumál og efla félagsfærni. Skilningur 

nemenda eykst einnig á efni sem unnið er með séu notaðar kennsluaðferðir leiklistarinnar 

(Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2012). Þá segja stjórnendur í skólum  að leiklist hafi breytt 

miklu í skólastarfinu á þann hátt að nemendur sem hafa átt erfitt félagslega hafa tekið 

þátt og jafnvel blómstrað í uppsetningu á leikritum (Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2016). 

Samkvæmt niðurstöðum úr rannsókn sem gerð var á líðan og sjálfsmynd nemenda við 

það að taka þátt í hæfileikakeppninni Skrekk í grunnskóla, hafði þátttaka nemenda jákvæð 

áhrif nemendur. Traust og samkennd jókst á meðal nemenda, sjálfstraust fór vaxandi og 

þátttakan hafði jákvæð áhrif á sjálfsmynd. Það að taka þátt skapaði mikla liðsheild og þeir 

upplifðu aukinn þroska, sjálfstraust og sjálfseflingu sem eru mikilvægir þættir þegar á að 

styrkja sjálfsmynd þeirra (Jóna Guðrún Jónsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2020). 

Í gegnum leiklist fá nemendur tækifæri til að lifa sig inn í námsefni og styrkja samskipti 

við aðra. Með því að leika aðrar persónu taka nemendur á sig ábyrgð þess sem þeir eru að 

leika og þurfa að leita lausna á vandamálum út frá eigin reynslu. Í leiklist eru allir jafnir og  

eru nemendur lausir við bókina á meðan þeir leika og nýta þá frekar ímyndunarafl og 

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

Þegar nemendur taka þátt í leiklist leitast þeir við að skilja samhengi á mili gilda og 

menningar. Þeir leita að falinni meiningu og sjá mismunandi hliðar lífsins. Nemendur þjálfast 

í því að koma fram, í sjálfstæðum vinnubrögðum og tjáningu. Þeir læra einnig samvinnu sem 
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eflir félagsþroska og læra að takast á við ímyndaðar aðstæður (Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 

2012).  

Samantekt 

Í þessum kafla var fjallað um leiklist í skólastarfi og leiklist sem kennsluaðferð. Farið var yfir 

þá kosti sem leiklist í kennslu hefur fyrir nemendur og hvaða færni hún eflir og þau áhrif sem 

hún hefur á einstaklinga og sjálfsmynd þeirra. Einnig er farið yfir hvað rannsóknir segja um 

gildi hennar í skólastarfi fyrir nemendur og hvað skólastjórnendur hafa um hana að segja. Í 

næsta kafla verður kennsluaðferðum leiklistar gerð skil.  
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5  Kennsluaðferðir leiklistar 

 

Með  aðferðum leiklistar er hægt að takast á við þau mál sem efst eru á baugi í samfélaginu 

hverju sinni og brenna á nemendum.  Áhersla er lögð á ímyndun þar sem nemendur kanna 

og taka ákvarðanir byggðar á því hlutverki sem þeir eru í. Að vissu leyti má segja að 

hlutverkaleikur gefi nemendum færi á því að skilja hvað það þýðir að vera manneskja. Ný 

vitneskja og lærdómur verður til þegar nemendur skoða mismunandi hlutverk, kanna 

mismunandi hliðar á mannlegum samskiptum og taka sjálfstæða afstöðu og ákvarðanir á 

meðan þeir eru í hlutverki (Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2016). 

 

5.1 Kennsluaðferðir – framkvæmd og skipulag 

 

Þegar unnið er með leiklist í skólastofunni er gott að byrja á upphitunaræfingum til að hrista 

saman hópinn og losna við feimni í nemendum.  Tillögur að upphitunaræfingum sem hér fara 

á eftir má finna má Í Leikjabókinni (2021) eftir Jónu Guðrúnu Jónsdóttur og Rannveigu Björk 

Þorkelsdóttur.  Valdar voru æfingar sem taldar eru henta vel fyrir sjónskerta nemendur eða 

þær útfærðar til að henta þeim betur.  Kennsluaðferðir innan leiklistarinnar voru valdar með 

þarfir sjónskertra nemenda í huga og eru úr bókinni Hagnýt leiklist (2012) eftir Ásu Helgu 

Ragnarsdóttur og Rannveigu Björk Þorkelsdóttur. Tekið var tillit til þeirra hluta sem taldir eru 

upp hér að ofan í kafla 3 og valdar aðferðir sem gagnast þessum hópi. Ef gera þarf breytingar 

á uppröðun í stofunni við útfærslu þessara kennsluaðferða þarf að hafa í huga að nemandi 

fái að ganga um svæðið einn og kynna sér breytta uppröðun áður en leikurinn hefst. 

 

5.1.1 Spuni  
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Hræðilegi kláðinn   

Nemendur dreifa sér í skólastofunni og kennari segir nemendum að þeir hafi smitast af 

hræðilegum kláðasmitsjúkdómi. Allir í stofunni hafa smitast en það má alls ekki klóra sér. 

Kennari biður nemendur að ákveða í hljóði hvar kláðinn eigi að byrja í líkamanum t.d. eyra, 

nefi eða fingri. Kennari segir nemendum svo að hann telji frá einum og upp í tíu og því hærra 

sem kennari telur því meiri á kláðinn að verða og dreifast um allan líkamann. Til að fá 

nemendur til að ljúka leiknum segir kennari nemendum að frjósa og detta í gólfið. Þessi 

æfing eflir hreyfingu, eftirtekt og líkamsvitund. 

Spuni 

Spuni hentar vel fyrir sjónskerta nemendur þar sem ekki þarf að reyna á sjón til að geta tekið 

þátt og ekki þarf neina fylgihluti. Hér er unnið með tilfinningalega reynslu og ímyndun. 

 

Aðferð 

Kennari byrjar á að fá nemendur til að taka þátt í upphitunaræfingunni Hræðilegi kláðinn.. 

Eftir að nemendur hafa lokið upphitun les kennari smásöguna Mía og gyllta kóngulóin fyrir 

nemendur. Nemendur fara í hlutverkaleikinn Spuna og þurfa að búa til framvindu út frá 

spurningum úr sögunni. Spuni snýst um að eitthvað gerist hér og nú og nemendur eiga að 

öðlast tilfinningalega reynslu. Nemendur eiga að ímynda sér að þeir séu gyllta kóngulóin og 

þurfi að finna  lausn á því að alltaf sé verið að skemma vefinn sinn. Nemendur eiga svo að 

svara spurningum og nota ímyndunaraflið. 

 

Dæmi um spurningar 

Hvernig ætli kóngulóni líði þegar Mía skemmir vefinn sem hún var búin að vinna að svona 

lengi?  

Hvað myndu þið gera ef þið mynduð skreppa saman og verða svona lítil?  

Ætli það sé erfitt að vera svona lítill? Af hverju?  

 



19 

5.1.2 Kastljósið 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disco Pógó dansinn  

Leikurinn felst í því að hoppa á sama stað við lagið Disco Pogo alveg þar til kennari lækkar í 

tónlistinni. Nemendur beygja sig þá niður á meðan stigmagnandi stef heyrist og hoppa upp 

og byrja upp á nýtt þegar það nær hámarki. Þessi æfing eflir hreyfingu, athygli, hlustun 

einbeitingu og líkamsvitund. 

Kastljósið 

Kastljósið hentar vel fyrir sjónskerta nemendur því það þarf enga aðra leikmuni en stól til að 

sitja á og ekki þarf að reiða á sjón til að notast við þetta form leiklistar.  

 

Aðferð 

Kennari fær nemendur til að taka þátt í upphitunaræfingunni Disco Pógó. Eftir æfinguna les 

kennari söguna um Míu og gylltu kóngulóna fyrir nemendur. Næst biður kennari nemendur 

að setjast  í hring og setur stól í miðju hringsins. Einn nemandi er fenginn til að setjast á 

stólinn og vera í hlutverki gylltu kóngulónar. Nemandinn þarf að setja sig í spor gylltu 

kóngulónar og svara spurningum eins og hún sjálf væri að svara. 
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Dæmi um spurningar 

Af hverju vildi Mía skemma kóngulóarvefinn? 

Af hverju getur þessi kónguló talað? 

Er hún göldrótt? 

 

5.1.3 Innri raddir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leikur með skott  

Leikurinn gengur út á það að safna sem flestum skottum. Hver nemandi byrjar með eitt skott 

sem fest er við buxnastrenginn. Nemendur ræna síðan skottum af hvert öðru og sá vinnur 

sem nær flestum skottum. Þennan leik má útfæra þannig að nemendur séu paraðir saman og 

einn verður með bundið fyrir augun á meðan hinn leiðir áfram og leiðbeinir að næsta 

nemanda með skott hangandi úr buxnastrengnum. Þeir sem eru með bundið fyrir augun eru 

með skottið á sér. Hafa þarf í huga að hafa skottin í sterkum litum til að auðvelda 

sjónskertum að taka eftir þeim. Þessi æfing eflir hreyfingu, samvinnu og athygli. 
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Innri raddir 

Innri raddir henta vel fyrir sjónskerta einstaklinga vegna þess að ekki þarf leikmuni aðra en 

stóla og hér skiptir hlustun, athygli og tjáning aðalmáli. Hér þarf að muna að hafa skæra liti á 

böndunum í upphitunaræfingunni Leikur með skott. 

 

Aðferð 

Kennari fær nemendur til að taka þátt í upphitunaræfingunni Leikur með skott. Eftir 

æfinguna les kennari söguna um Míu og gylltu kóngulóna fyrir nemendur. Næst skiptir 

kennari nemendum í nokkra fjögurra manna hópa og fær tvo úr hverjum hóp til að setjast á 

stól á móti hvorum öðrum og hinir tveir standa svo fyrir aftan. Þeir sem sitja tala saman en 

þeir sem standa túlka hugsanir þeirra. Kennari biður þá sem sitja á stólunum að fara í 

hlutverk gylltu kóngulónar og hlutverk Míu og svo ræða þeir sín á milli.  

 

Dæmi um spurningar 

Hvernig leið Míu þegar hún sat ofan á túnfíflinum og sá að hún var orðin pínulítil? 

Hvernig ætli kóngulóni hafi liðið þegar Mía ákvað að laga vefinn? 

Segum að Mía vilji ekki laga kóngulóarvefinn, hvernig bregst kóngulóin við? 

Míu fannst kóngulóarvefurinn í lok sögunnar fallegur, hvað breyttist? 
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5.1.4 Samviskugöngin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samviskugöngin 

Samviskugöngin henta vel fyrir sjónskerta því hér er engin þörf á leikmunum og ekki þarf að 

reiða á sjón til að framkvæma þessa aðferð. Hér reynir á tjáningu nemenda frekar en sjón þar 

sem þeir eiga að tala í kapp við hvert annað og ekki þarf endilega að fylgjast sérstaklega með 

kennara ganga í gegnum göngin.  

 

Aðferð 

Kennari fær nemendur til að taka þátt í upphitunaræfingunni Hræðilegi kláðinn. Eftir 

æfinguna les kennari söguna um Míu og gylltu kóngulóna fyrir nemendur. Næst skiptir 

kennari nemendum upp í tvær raðir svo göng séu á milli. Þeir snúa hver á móti öðrum og 

snúa andlitinu inn í göngin. Kennari er í hlutverki Míu ásamt annarri röðinni. Kennari gengur 

hægt í gegn og sú röð sem er í hlutverki Míu reynir að sannfæra kennara um að skemma 

kóngulóarvefin. Hin röðin er í hlutverki gylltu kóngulónar og reynir að fá kennara til að 

skemma hann ekki. Báðar raðir reyna sitt besta til að sannfæra kennara. 

Samantekt 

Í þessum kafla var farið yfir hentugar kennsluaðferðir innan leiklistar ásamt útfærslu þeirra í 

skólastofunni og skipulagi. Komið var með tillögur að upphitunaræfingum og farið var yfir þá 

hæfni sem hver aðferð reynir á, markmið með æfingunum, hvert hlutverk nemenda er 

hverju sinni og hvað þarf að hafa í huga við útfærslu æfinga.  
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6 Lokaorð 

 

Eins og niðurstöður úr rannsóknum sýna hefur leiklist góð áhrif á nemendur. Með leiklist 

þjálfast nemendur í fjölmörgum hlutum sem hjálpa þeim í gegnum nám og lífið sjálft. Leiklist 

eykur meðal annars sjálfstraust og eflir sjálfsmynd  sem verður að teljast frekar stór kostur 

fyrir nemendur. Sjónskertir nemendur fá ýmiskonar aðstoð frá Þjónustu- og 

þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og 

heyrnarskerðingu en til viðbótar má velta fyrir sér þeim kosti sem fylgir því að nota 

kennsluaðferðir leiklistar sem krefjast þess ekki að breyta þurfi námsefni. Niðurstöður sýna 

að nemendum líki ekki að skera sig úr eða að nota sérstök stækkunargler og önnur 

hjálpartæki í skólastofunni. Eins kom fram að bókalestur geti verið krefjandi fyrir marga og 

að sjónskertir nemendur forðist yfir höfuð að lesa bækur. Með aðferðum leiklistar þurfa 

nemendur ekki að skera sig úr eða nota sérstök hjálpartæki og hægt er að leyfa nemendum 

að vinna að hæfniviðmiðum aðalnámskrár á annan hátt en með lestri bóka.  Hægt er að 

útfæra kennsluaðferðir innan leiklistarinnar eftir þörfum og hentugleika hvers og eins. Þegar 

nemendur læra í gegnum leiklist getum við séð einstaklinga njóta sín sem annars gætu átt í 

erfiðleikum í námi . Nemendum finnst leiklist skemmtileg og með kennsluaðferðum leiklistar 

er hægt að gera námið áhrifaríkt og ánægjulegt. 
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Viðauki A – Mía og gyllta kóngulóin 

Mía er 8 ára stelpa sem hafði nýlega átt afmæli. Hún hafði fengið litla uppblásna sundlaug í 

afmælisgjjöf og var búin að bíða eftir sólríkum degi svo hún kæmist út að leika sér í henni. 

Dagarnir liðu og alltaf var rigning og rok og Mía fékk aldrei að leika sér í sundlauginni sinni.  

 

Dag einn vaknaði Mía við að sólargeislarnir skinu inn um gluggann og beint í andlitið á henni. 

Mía stökk á fætur og hljóp beint inn í stofu og tilkynnti pabba sínum að nú væri fullkominn 

dagur fyrir sundlaugarbusl. Pabbi hennar fyllti sundlaugina af vatni og Mía stökk ofan í. ,,Vá, 

hvað þetta er gaman” kallaði Mía til pabba síns og skvetti í áttina til hans.  

Mía sá að það glampaði á eitthvað í blómabeðinu við hliðina á sundlauginni,,Ojjjj, ógeðslegur 

kóngulóarvefur” sagði Mía og ákvað að skvetta hressilega á kóngulóarvefinn og eyðilagði 

hann. Mía tekur eftir því að glóandi, gylltur steinn liggur á jörðinni við hliðina á blómabeðinu 

og hún tekur hann varlega upp. Um leið og hún lítur á gyllta steininn í lófanum á sér fattar 

hún að þetta er sko enginn steinn heldur gyllt kónguló og um leið fer Míu að líða skringilega. 

 

Mía rankar við sér stuttu síðar og áttar sig á því að hún er orðin alveg pínulítil, það lítil að hún 

gat setið ofan á túnfífil. Skyndilega heyrir hún sagt með skrækri röddu ,,Ég vildi að þú hefðir 

sleppt því að eyðileggja vefinn minn, því nú þarf ég að éta þig! Ekki get ég veitt mér flugur í 

matinn með ónýtan vef”. Mía sneri sér við en sá engan. Undan laufblaðinu á blóminu við 

hliðina skríður gyllta kóngulóin og gerir sig líklega til að bíta í löppina á Míu. Mía stekkur upp 

og segir að hún skuli gera hvað sem er fyrir hana, bara ef hún sleppi því að éta sig. Kóngulóin 

hugsar sig um ,,Það er nú eitt sem þú getur gert og það er að laga vefinn minn sem þú 

eyðilagðir. Það tók mig hálfan dag að búa hann til og er ég núna orðin hræðilega svöng. Ef þú 

lagar hann skal ég sleppa því að éta þig og ég lofa því”. Kóngulóin réttir Míu gylltan, 

glansandi þráð og segir henni að fylla í öll þau göt sem komið höfðu í vefinn þegar hún 

skvetti á hann.  

 

Þetta var mun flóknara og erfiðara en Mía hélt og eftir tvær klukkustundir hafði hún lokið við 

að klára vefinn, sveitt, svöng og alveg dauðþreytt. Samt voru þetta bara nokkur göt. 

Kóngulóin segir Míu að nú fái hún að fara aftur í sundlaugina sína en að hún verði að muna 

eitt... aldrei skuli hún skemma kóngulóarvef aftur. Á bak við hvern vef sé nefnilega heilmikil 
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vinna. Mía lofaði því og kvaddi kóngulóna og undir eins var Mía komin aftur í sundlaugina og 

hélt hún áfram að leika sér eins og ekkert hefði í skorist. Mía sá að það glitti í gylltu 

kóngulóna í vefnum sínum og Mía var ekki frá því að vefurinn væri nú bara svolítið fallegur. 
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