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Ágrip 

Markmið þessa lokaverkefnis er að sýna fram á hversu mikilvæg leiklistarkennsla er og 

möguleika leiklistar í samþættingu námsgreina. Í aðalnámskrá (2013) stendur að allir 

nemendur hafa rétt á kennslu í leiklist. Þar er einnig rætt um samþættingu námsgreina. Í 

samþættingu námsgreina skiptir máli að kennarar ræði sín á milli um nálgun og útfærslu 

kennslunnar. Það leiðir til faglegra leiða og lausna og eykur skilning nemenda á hvernig 

námsefni og listsköpun geta verið samofin heild. „Sköpun almennt er vissulega nátengd listum 

og listnámi en sem grunnþáttur er sköpun ekki bundin við listgreinar heldur stuðlar sköpun að 

ígrundun, persónulegu námi og frumkvæði“ (Aðalnámsskrá grunnskóla 2013). Í þrjátíu ár hef 

ég unnið með aðferðina um samþættingu námsgreina við leiklist á ýmsum skólastigum. 

Aðferðin hefur reynst gefandi og er nátengd hugmyndinni um opinn skóla, sem leggur áherslu 

á frelsi nemenda og að þeir hafi val um hvað þeir gera, hvernig og hvenær. Í skólastarfi gagnast 

leikur í kennslu sem getur aukið þroska, skilning og félagsfærni. Skólastarf ætti að mínu mati 

að efla alhliða þroska nemenda og bjóða þeim að nálgast námsefnið við hæfi hvers og eins á 

þann hátt að þekking, leikni og hæfni sitji eftir. 
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Formáli 

Lokaverkefnið er metið til 10 eininga og er hluti af faggreinanámi með áherslu á leiklist við 

menntavísindasvið Háskóla Íslands. Ég hef starfað við leiklist síðan ég útskrifaðist frá 

Leiklistarskóla Íslands árið 1987. Eftir útskrift frá LÍ hef ég starfað við kennslu og 

námskeiðahald fyrir grunn- og framhaldsskóla en einnig við önnur störf leiklistar í leikhúsum, 

kvikmyndum, útvarpi og sjónvarpi. Árið 1990 tók ég þátt í stofnun Möguleikhússins, barna- og 

unglingaleikhús, þar sem mitt áhugasvið í leiklist beindist og gerir enn að leikhúsi og leiklist 

fyrir og með börnum og ungmennum. Í starfi mínu hef ég sannfærst um ágæti leiklistar í 

kennslu en einnig leiklistar sem sjálfstætt fag. Þrátt fyrir miklar framfarir og öflugt fólk á svið 

menntavísinda með áherslu á leiklist tel ég að gera mætti betur í kennslu leiklistar í skólum. 

Mun ég einbeita mér að þeim þætti sem ég kalla „Leiklist sem kennsluaðferð, samþætting 

námsgreina“. Ég mun skoða hvað aðalnámskrá segir um leiklistarkennsluna og hvað fræðafólk 

hefur verið að rannsaka og kanna niðurstöður þeirra. Ég fjalla um hvernig hægt er að 

framkvæma samþættingu námsgreina og hvernig hægt sé að virkja hana með aðferð leiklistar.  

Ég vil þakka fjölskyldu minni fyrir hvatninguna og stuðninginn í náminu, dóttur minni 

Söndru Björgu sérstaklega fyrir góð ráð við vinnslu lokaritgerðarinnar, þó sérstaklega vil ég 

þakka leiðbeinanda mínum Rannveigu Björk Þorkelsdóttur fyrir að halda í höndina á mér og 

frábæra leiðsögn við vinnslu lokaritgerðarinnar. 

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 sjálfur ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur 

Saga leiklistar er samofin sögu mannkynsins. 

Hvert menningarsvæði á jörðinni hefur notfært sér leik og sköpunarferli leiklistar til að segja 

sögur eða kalla fram stemningu. Mann fram af manni lærðu kynslóðirnar hver af annarri 

aðferðarfræði leiklistar og að lesa í frásagnir þar sem saga og menning var sögð á leikrænan 

hátt (Sigurður A. Magnússon, 1991). Á tímum forn-Grikkjanna Æskýlosar og Sófoklesar, fæddir 

c.a. 500 f.Kr., var leiklistin upplýsingamiðill þar sem sagan var kennd almenningi og skilaboðum 

framtíðarinnar komið áfram (Easterling, P.E. 1997). Eins má segja að leikhús Shakespears og 

Moliers, hafi virkað á sama hátt þar sem söguleg leikrit eru að einhverju leiti afþreying en 

jafnframt og ekki síður söguleg frásögn, það er að segja kennsla (Hornblower, Simon og 

Spawforth, Antony, 1999).  

Í íslensku skólaumhverfi hefur leiklist verið hluti af verkefnum skólanna fyrir samkomur 

s.s. jólahátíðir og skólalok, í marga áratugi. Árið 1970 tóku höfundur þessarar ritgerðar þá 11 

ára gamall, ásamt nemendum grunnskólans á Hellu, þátt í að skrifa og leika árshátíðarleikrit 

skólans. Það var hins vegar ekki fyrr en undir lok 20. aldarinnar að fræðimenn leiklistarinnar 

hófu vinnu við að skilgreina innihald og þekkingu listgreinarinnar og skólastjórnendur og aðrir 

skipuleggjendur náms fóru að skoða möguleika leiklistarinnar sem aðferð til að auka skilning 

og áhuga nemenda (O‘Toole, 2015).  

Áhugavert er að skoða þróun og breytingar sem orðið hafa á aðalnámskrá hvað varðar 

leiklistarkennslu og er greinilegt að ákveðin vitundarvakning hefur átt sér stað um notkun 

leiklistar sem kennsluaðferðar (Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2018). Frá árinu 1976-1977 hefur 

leiklist verið formlega hluti af aðalnámskrá grunnskóla. Í henni var leikræn tjáningu orðin 

sjálfstæð grein (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007). Í list- og verkgreinahluta aðalnámskrár, sem 

gefinn var út árið 2011 með viðauka 2013, er leiklist og sköpun ítarlega skilgreind og þau gildi 

útskýrð sem leggja á til grundvallar kennslu í leiklist á hverju aldursskeiði (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013). 

Misjafnt er eftir skólum hvort leiklist sé kennd. Það er undir skólastjórnendum komið 

og framboði á kennurum til að kenna greinina (Rannveig Björk Þorkellsdóttir 2018). Þó er 

kveðið á um það í aðalnámskrá (2013) að allir nemendur eigi rétt á að kynnast aðferðum 

leiklistar. Ef það er undir skólastjórnendum komið hvort nemendur fái kennslu í leiklist eins og 

þeir eiga rétt á, er hætt við að leiklist sé ekki alltaf í boði (Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig 

Björk Þorkelsdóttir, 2010). Rannveig Björk (2018) bendir á að í skólastarfi skal leggja áherslu á 

að skapa umræður um menntastefnu skólans og sameiginleg markmið í kennslu með náið 

samstarf kennara og nemenda í huga. Með þessari aðferð er ekki verið að auka álag á kennara, 
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þvert á móti að skapa samofna heild í skipulagi kennslunnar og þverfaglegt flæði í 

samþættingu á námsefni nemenda (Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2018).  

Markmið ritgerðarinnar er að sýna fram á hvernig er hægt að nota leiklist til að 

samþætta námsgreinar. Fjallað er um leiklist út frá aðalnámskrá, farið yfir aðferðir leiklistar og 

möguleika til að samþætta námsgreinar. Leitað er í smiðju helstu frumkvöðla og áhrifavalda í 

leiklistarkennslu á Íslandi og erlendis.  
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2 Skilgreining á leiklist og samþættingu námsgreina í aðalnámskrá 

Í þessum kafla verður skoðað hvernig Aðalnámskrá grunnskóla (2013) fjallar um aðferðir 

leiklistar í skólastarfi og samþættingu námsgreina. Þar kemur fram að megin markmið kennslu 

er að stuðla að merkingarbæru námi, og þar er einnig bent á að leikur sé mikilvæg námsaðferð 

og sköpun mikilvægur grunnur og mótandi til að finna hæfileikum nemenda farveg 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Jafnframt er bent á að samfélagið sé samofið mörgum 

þáttum sem yfirleitt eru ekki sundurgreindir eða einangraðir. Því sé æskilegt að samþætting 

námsgreina fái áherslu í skólastarfi til dæmis með því að vinna verkefni sem hafa snertifleti við 

margar námsgreinar. Samkvæmt aðalnámskrá má tengja félagsþroska, skapandi hugsun, og 

lýðræðisvitund við þátt leiklistar í námi en ekki síður beint og óbeint við hinar ýmsu 

námsgreinar, t.d. sögu, tungumál, félagsfræði, trúarbragðafræði, íslensku, textíl og myndlist. 

Þess vegna eru möguleikar leiklistarinnar góðir sem aðferð í samþættu skólastarfi 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

Samkvæmt aðalnámskrá eiga allir nemendur að fá tækifæri til að stunda nám í leiklist 

eða læra í gegnum leiklist (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Leiklist eykur skilning nemenda á 

námsefninu og þeir þjálfast í skapandi samstarfi. Viðfangsefnin skuli vera vel ígrunduð og þjálfa 

nemendur í skapandi vinnuaðferðum þannig að vinnuferlið verði uppspretta aukinnar 

þekkingar, skilnings og félagsfærni. Þá gefur ferli í leiklist fjölbreyttar leiðir fyrir einstaklinginn 

til að vinna með hugmyndir, varpa fram spurningum, endurspegla og túlka eigin reynslu og 

annarra. Þar er einnig tekið fram að nám skuli leggja grundvöll að frumkvæði nemenda og 

sjálfstæðri hugsun þeirra, ásamt því að þjálfa hæfni til sköpunar og samstarfs við aðra 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013).  

Í lok 4. bekkjar getur 

nemandi: 

• lært stuttan texta og flutt 

hann á skýran hátt fyrir 

áhorfendur,  

• beitt einföldu formi 

leiklistar,  

• lýst leiknu efni á sviði og/ 

eða í myndmiðlum út frá 

söguþræði, innihaldi og 

persónum í verkinu, 

Í lok 7. bekkjar getur 

nemandi: 

• nýtt sér hugmyndir 

jafningja og lagt fram sínar 

eigin í leikrænu ferli og við 

undirbúning og sköpun 

leikþáttar,  

• rætt um leikið efni á sviði 

og myndmiðlum út frá fleiri 

en einu sjónarhorni og sett 

það að einhverju leyti í 

samhengi við eigið líf og 

samfélag. 

Í lok 10. bekkjar getur 

nemandi: 

• túlkað leikpersónu á sviði í 

góðu samspili við 

meðleikara. Beitt rými, radd- 

og líkamsbeitingu á 

meðvitaðan hátt til þess að 

styrkja túlkun sína,  

• valið milli forma og stíls í 

eigin sköpun og rökstutt val 

sitt,  
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• bent á leikið efni og ólík 

hlutverk þess í mismunandi 

samhengi. 

• unnið í hópi að 

fjölbreyttum 

leiklistarverkefnum. 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013) 

Hæfnisviðmið leiklistar í lok 4. bekkjar eru byggð á kennsluaðferðum eða ferli en hæfniviðmið 

í lok 7. og 10. bekk byggja á listgreininni sjálfri þ.e. að setja á svið sýningu og sýna hana fyrir 

áhorfendur (Thorkelsdóttir, 2016). 
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3 Leiklist í skólastarfi 

Í þessum kafla verður fjallað leiklist í skólastarfi, annars vegar leiklist sem fag og hins vegar 

leiklist í kennslu. Einnig verður reynt að færð rök fyrir því að leiklist henti mjög vel til að 

samþætta námsgreinar.  

3.1 Leiklist sem fag  

Prófessor John O’Toole (2015) segir að sem sjálfstætt fag geti leiklist snúist um að þjálfa 

nemendur í aðferðum listgreinarinnar en ekki síður um læsi á leiklist í víðu samhengi, ásamt 

því að dýpka skilning nemenda á sjálfum sér, mannlegu eðli og samfélagi. Rannveig Björk 

Þorkelsdóttir bendir á í doktorsritgerð sinni,  Understanding drama teaching in compulsory 

education in Iceland (Thorkelsdóttir, 2016) að ástæða sé að ætla að leiklist sé samnefnari 

skilnings, sköpunar og samstarfs allra námsgreina grunnskólans og geti hjálpað og aukið 

skilning almennt á námsefninu. Því má gera ráð fyrir að aðferðir og tækni leiklistarinnar dragi 

fram sérstöðu einstaklinga og hjálpi hverjum og einum að virkja hana, námi sínu og 

samfélaginu til góða (Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2018). Aðalnámskrá (2013) segir að leiklist 

sem fag eigi að skilja eitthvað eftir sig t.d. sýningu. Að undirbúa leiksýningu felur í sér fjölbreytt 

verkefni sem nemendur vinna með, allt frá hugmynd til sýninga. Þar læra nemendur ýmsa 

tækni leiklistar sem höfðar til áhugamála þeirra eins og raddþjálfun, upphitun, spuna, leikritun 

og ólíkar stefnur og strauma í leiklist. (Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 

2010). Markmiðið með leiklistarkennslu er reynsla nemenda, en ekki endilega áhersla á 

sýninguna sjálfa (Thorkelsdóttir, 2016). Leikstjórinn og leiklistarkennarinn Mike Fleming 

(2006) heldur því fram að leiklist geti aukið skilning ólíkra einstaklinga og menningarheima í 

fjölmenningarsamfélagi með því að þroska skilning, viðhorf og jafnrétti. Með því að setja sig í 

spor annarra og spegla sig í aðstæðum þeirra geta nemendur kynnst ólíkri menningu þar sem 

þeir fá tækifæri til að skoða eigin sjálfsmynd og hvernig aðrir skynja þeirra veruleika. Þannig 

geta nemendur í leiklist líkt eftir raunverulegum aðstæðum og skoðað tilfinningar sínar 

(Fleming, 2006). Með þessu nýta nemendur reynslu sína og tækni leiklistar til að auka þroska 

og viðhorf til samfélagslegra mála. Í gegnum leiklist þurfa nemendur að taka sjálfstæðar 

ákvarðanir og treysta eigin dómgreind. Þeir þurfa að vera samningaliprir og bera virðingu fyrir 

öðrum nemendum og umhverfi sínu (Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2018).  

Þegar tekið er mið af umræðu hér að ofan má draga þá ályktun að þeir fræðimenn sem 

vitnað er í telja leiklist geta haft áhrif á viðhorf, félagsþroska og skilning nemenda. Einnig telja 

þeir að kennsla leiklistar samþætti grunnhæfni margra námsgreina.   
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3.2 Leiklist í kennslu 

Hugtakið Leiklist í kennslu (e. Drama in Education) er almennt notað um þær aðferðir leiklistar 

þegar þær eru notaðar í almennri kennslu. Þessar aðferðir er hægt að nota í hvaða námsgreina 

sem er og með því að nýta þær við vinnu einstakra verkefna er hægt að ná enn betur til 

nemenda, sérstaklega til þeirra sem mestu hjálpina þurfa (Rannveig Björk Þorkelsdóttir 2018). 

Þar sem leiklist er samnefnari huglægra, líkamlegra og félagslegra þátta er hún í eðli sínu 

samþætt listform þar sem allar listgreinar koma saman. Þess vegna nýtist hún vel til að auðga 

og styrkja kennslu og getur þannig gegnt lykilhlutverki í samþættingu námsgreina 

(Thorkelsdóttir, 2016). Kennarar geta notað margar ólíkar aðferðir leiklistarinnar til að nálgast 

kennsluefnið. Hægt er að fara í hlutverkaleiki, brúðuleik, vera með skuggasýningu, stilla upp í 

kyrrmyndir eða gera kvikmyndir, til að auka skilning og færni nemenda (Ása Helga 

Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010). Með því að nýta ólíkar aðferðir leiklistar 

er hægt að gefa nemendum kost á að sjá nýjar hliðar á námsefninu (Baldwin, 2004). Í bókinni 

Leiklist í kennslu (2004) er bent á hve börn hafa einstakt lag á hlutverkaleikjum og nýta það 

sem hendi er næst á táknrænan hátt til að byggja upp eða skapa sögu. Stóll verður að skipi, 

teppi að höll eða skór að síma o.s.frv.. Ef eitthvað vantar uppá tekur látbragðsleikurinn yfir. 

Einkenni þessa leiks hjá börnum er að þau taka í einlægni að sér hlutverk í hinum ímyndaða 

heimi og kanna af áhuga mannleg samskipti, finna lausnir og læra af reynslunni. Forsendur 

þess að vel takist til er óheft sköpun og traust (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 

2004). Samkvæmt niðurstöðum rannsókna Somers (1996) annars vegar og Ásu Helgu og 

Rannveigar Bjarkar (2010) hins vegar, þá henta kennsluaðferðir leiklistar m.a. vel í námi nýbúa 

þar sem nemendur fara í hlutverk og setja sig í spor ólíkra persóna og málnotkun þeirra þjálfar 

fjölbreytileika tungumálsins. Í gegnum leikinn geta nemendur tjáð sig og auka þannig við 

orðaforða sinn en fjölbreytileiki aðferðanna hjálpar þeim sem t.d. eiga erfitt með bóknám eða 

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

Í þessum kafla var fjallað um leiklist í skólastarfi með áherslu á  leiklist sem fag og leiklist 

í kennslu og hvernig leiklist getur verið samþættandi við aðrar námsgreinar. Miðað við það 

sem kemur fram í kaflanum má færa rök fyrir því að leiklist hafi marga kosti sem nýta má í 

kennslu. Með því að samþætta leiklistarkennslu við aðrar námsgreinar hafa fræðimenn talið 

að nemendur geti dýpkað skilning sinn á náminu. Einnig er talið að með aðferðum leiklistar 

má auka líkur á að kennari geti komið til móts við alla nemendur sína. Þá hefur einnig komið 

fram að leiklist er samþættandi námsgrein sem styrkir sköpunargáfu, aðlögunarhæfni og 

menningarvitund einstaklinga í breyttum heimi.  
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3.3 Leiklist og þemanám í gegnum leiklist 

Í eftirfarandi kafla verður rætt um leiklist sem leið til að samþætta námsgreinar og hugmyndir 

um vinnuaðferðir því tengdar. Með samþættingu er átt við ferli þar sem unnið er með verkefni 

í samstarfi mismunandi námsgreina (Aðalnámskrá grunnskóla 2013).  Eins og fram hefur komið 

hefur leiklist ýmsa snertifleti við aðrar greinar í skólastarfi. Sköpunarferlið er mikilvægt vegna 

þess að sköpun er ekki atburður, heldur ferli þar sem komið er auga á nýja möguleika. Leiklist 

getur stuðlað að frumkvæði einstaklinga, virkjað sköpunargleði, aukið námsáhuga og minnkað 

kyrrsetu nemenda (Rannveig Björk Þorkelsdóttir 2018). Samþættingu námsgreina er hægt að 

útfæra með þemanámi. Með þema eða verkefnamiðuðu námi er gjarnan átt við að verkefnið 

kristallast í samþættri kennslu námsgreinanna. Þemanám (e. thematic approach) er heildstætt 

ferli þar sem nemendur geta lagt ýmislegt að mörkum, bæði sem einstaklingar eða í hóp 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2008). Námsefnið er skipulagt með ákveðnar námsgreinar í huga og að 

viðfangsefnið stýri því hvaða þekkingar er aflað. Með þessari aðferð eru nemendur hvattir til 

að beita ólíkum nálgunum, og að þeir séu virkir þátttakendur í verkefninu ( Sigrún Björk Cortes, 

Björgvin Ívar Guðbrandsson, Margrét Hugadóttir og Torfi Hjartarson, 2016). Nemendur öðlast 

fjölbreytta reynslu við verkefnavinnuna í samvinnu við aðra nemendur. Eins og fram hefur 

komið er gott að nýta aðferð leiklistar í skólastarfinu til að auka skilning á námsgreinunum og 

stuðla að skapandi samstarfi kennara þvert á námsgreinar.  Þemanám er því áhugaverð leið til 

að brjóta upp hefðbundna kennslu og auka þannig fjölbreytni kennslunnar. Þemað í samþættu 

starfi getur í rauninni verið hvað sem er. Hér eru nefndar nokkrar hugmyndir: 

• Heilsa 

• Fjaran 

• Sveitin 

• Borgin 

• Samgöngur 

• Lýðræði 

• Mannréttindi 

• Neysla 

• Mengun 

Þetta miðar þó allt að einu og sama markmiðinu, að auka skilning nemenda á námsefninu og 

samþættingu námsgreinanna. Grunnurinn að þessari vinnuaðferð er þó alltaf sá að gera 

skólastarfið fjölbreyttara og meira skapandi til að auka skilning og hæfni nemenda.  
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4 Verkefnið NEYSLA – þemanám við Framhaldsskólann í Austur-Skaftafellssýslu 

Árið 2017 hófst uppbygging á Lista- og menningarsviði við Framhaldsskólann í Austur-

Skaftafellssýslu, FAS. Þar hefur verið unnið með þemu í kennslu þar sem valið er þema fyrir 

hvert skólaár og fyrir einstaka verkefni. Verkefnið sem hér um ræðir fjallar um þema 

skólaársins 2019-2020 sem var NEYSLA.  Farið var í þriggja daga ferð með flesta staðnema 

skólans til Kirkjubæjarklausturs. Hugmyndin með verkefninu var að stofna til samstarfs og 

samþættingar námsgreina og skapandi samvinnu nemenda og kennara. Þannig fengu 

nemendur tækifæri til að taka virkan þátt í mótun viðfangsefnisins. Í upphafi var ákveðið 

hvernig staðið skildi að samþættingunni og skipulagi verkefnisins. Þar sem fagkennarar skólans 

unnu að verkefnaramma fyrir ferðina. Öll fög skólans höfðu beina aðkomu að verkefninu, sem 

var skipti í fjóra kafla, undirbúning, rannsóknarvinnu, sýningar og frágang. Þetta verkefni 

miðaði við að nemendur nýttu sér aðferðir leiklistar og samþættingu námsgreina við vinnslu á 

einstaka þáttum þess. Vinna nemenda við verkefnið og þema skólaársins var einnig 

grundvöllur að ákvörðun leiksýningar skólans, sem fór í æfingu eftir áramótin.  

Undirbúningur  

Undirbúningur verkefnisins hófst í október með því að nemendur í einstökum fögum skoðuðu 

efni sem tengjast þemanu og ferðinni, ferðalaginu sjálfu og áfangastaðnum, 

Kirkjubæjarklaustri. Upplýsinga var aflað og ferðin undirbúin. Í undirbúningsvinnunni skoðuðu 

nemendur t.d. sögu, sagnir, landafræði, náttúru, dýralífi, samfélagsbyggingu og annað sem 

tengist verkefninu.  

Í lok þessarar forvinnu höfðu nemendur safnað upplýsingum sem var grunnurinn að vinnu 

þeirra í ferðinni og ákváðu vinnuhópa, sem voru: Umhverfisvernd, fræðsla og náttúrutúlkun; 

Lesið í landið – vatn og berg; Ævintýraferðamennska í Skaftárhreppi; Í leit að menningu í 

Skaftárhreppi; Gróðurfar, ræktun og búskapur í Skaftártungu – fyrr og nú; Bókmenntir og 

þjóðsögur.   

Rannsóknarvinna  

Nemendur völdu sér hópa sem hver um sig vann ákveðið verkefni í ferðinni. Hver hópur ákvað 

hvernig staðið væri að upplýsingaöflun og úrvinnslu efnis. Skoðað var m.a. hvernig neysla hefði 

áhrif á hlýnun jarðar sem hefur haft áhrif á bráðnun jökla. Breytingar á stofnstærð fugla á 

svæðinu var könnuð, þar sem unnið var með gögn frá FAS og rannsóknarsetri HÍ á Höfn sem 

nemendur skólans hafa safnað með rannsóknum s.l. 15 ára. Ákveðið var að ræða við 

forráðamenn sveitafélagsins á Kirkjubæjarklaustri um stöðu þeirra og stefnu í sorpmálum, 

sögu sveitafélagsins, atvinnulíf, skólamál og framtíð.  

Því næst ákváðu nemendur verkefni og voru þetta skilgreiningar nemenda: 
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Umhverfisvernd, fræðsla og náttúrutúlkun 

„Hér skal pæla í hvað náttúrutúlkun er og hvernig hún tengist umhverfisvernd.  Einnig 
skal kanna hvernig landverðir nota náttúrutúlkun til að fræða gesti 
Vatnajökulsþjóðgarðs um náttúru og menningu svæðisins.  Að lokum ætlar hópurinn 
að búa til örgönguferð þar sem náttúrutúlkun er notuð.“ 

Lesið í landið – vatn og berg 

„Á leið okkar í Tungusel verður stoppað á nokkrum áhugaverðum stöðum þar sem 
kjörið er að horfa í kringum sig. Hvaða afleiðingar hafa vatnavextir á daglegt líf á 
svæðinu. Og hver eru áhrifin til framtíðar?“ 

Ævintýraferðamennska í Skaftárhreppi 

„Viðfangsefnið er nútímasaga ævintýraferðamennsku í Skaftárhreppi og nýungar á því 
sviði skoðaðar í tengslum við frumkvæði einstaklinga og starfsemi 
Vatnajökulsþjóðgarðs. Leitast verður við að fá starfandi aðila í greininni til að hitta 
nemendur og ræða við þá um efnið.“ 

Í leit að menningu í Skaftárhreppi 

„Hópurinn hugsar viðfangasefnið þannig að þau munu kortleggja þá 
menningarstarfsemi sem væri á svæðinu, leita upp fólk til að tala við og merkilega 
hluti/staði til að skoða með tilliti til menningar.“ 

Gróðurfar, ræktun og búskapur í Skaftártungu – fyrr og nú 

„Það eru fáar sveitir sem gengið hafa í gegnum aðrar eins breytingar síðustu 250 árin 
og svæðið í kringum Klaustur. Hópurinn ákvað að nýta tímann á þeim stöðum þar sem 
stoppað er og líta í kringum sig og ræða um hvernig landið leit út um 1750, hvernig 
samsetning búpenigs var þá osfrv. Síðan hvað gerðist og hvernig búskapur er hér 
stundaður í dag. Einnig verður farið yfir það hvernig ásýnd landsins hefur breytst 
gróðurfarslega á þessum tíma.“ 

Bókmenntir og þjóðsögur  

„Leita að þjóðsögum sem áttu að hafa gerst á svæðinu og skrá þær og spurja hvort 
þær séu sagðar eða kynntar í dag. “ 

Sýningar  

Öll vinna nemenda FAS sem tengdist verkefninu, s.s. ljósmyndir, teikningar, þýðingar á erlend 

tungumál, viðtöl og upptökur voru til sýnis í skólanum. Einnig voru yfirlits kynningar um starf  

hvers hóps á leiðinni frá Kirkjubæjarklaustri til Hafnar. Stoppað var og farið út í guðs græna 

náttúruna og þar hélt hver hópur stutta kynningu á verkefni sínu.  

Ákveðið var að vinna leiksýningu sem hafði tengingu við þemað, sem eins og áður er 

kynnt var NEYSLA. Í byrjun árs 2020 hófust æfingar á Bláa hnettinum eftir Andra Snæ 

Magnason. Sú sýning var unnin í samstarfi við leikfélagið á staðnum þar sem nemendur, 

foreldrar og kennarar unnu saman við undirbúning sýningarinnar en Þröstur Guðbjartsson 

leikstjóri var ráðinn til að leiða verkið. Hugmyndin var að skólastarfið og samstarf nemenda, 

kennara og foreldra væri virkt og sýnilegt. Vegna Covid faraldursins varð hins vegar ekki af 

frumsýningu á Bláa hnettinum.  
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Frágangur  

Með frágangi verksins er átt við; hvað, hvar og hvernig gögn eru geymd og varðveitt sem unnin 

voru í verkefninu. Nemendur þurftu að skila námsmöppu, sem er greinargerð um verkefnið. 

Þeim var gefin kostur á að skila henni í texta og/eða lýsa í hljóð- eða videoupptöku. Það sem 

þurfti að koma fram í námsmöppunni var lýsing á verkefninu, ígrundun um verkefnið, hvernig 

gekk, sjálfsmat, jafningjamat og hvernig nemandinn teldi að verkefnið nýtist honum í námi. 

Geymsla gagna eins og myndefnis og kvikmynda var sett á innri vef skólans. Þar sem 

persónuleg verkefni eru geymd í eitt ár en annað lengur. 
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5 Niðurstöður  

Niðurstaða verkefnisins sýndi að það hafði jákvæð áhrif á nemendur. Það var hægt að sjá í 

framkvæmd hópastarfsins og ánægju nemenda eftir ferðina. Í upphafi verkefnisins var ferðin 

skipulögð í samstarfi nemenda og kennara. Nemendur voru jákvæðir og nálguðust útfærslur á 

lýðræðislegan hátt.  

„Það var gaman að brjóta upp hefðbundna kennslu með því að fara í ferðalag og 

upplifa nýja hluti, kynnast samfélaginu og eiga góðar stundir með samnemendum og 

kennurum.“  

Í skólanum hefur samþætting og leiklist í kennslu verið lítil, en undanfarin ár hefur verið lögð 

meiri áhersla á að bæta samstarf kennara. Hefur það verið gert með því að samþætta 

námsgreinar og auka skapandi starf í kennslu m.a. með ferðum eins og hér var fjallað um. 

Nemendurnir töldu nauðsynlegt fyrir flesta ef ekki alla að taka þátt í hópastarfi sem þessu. Eitt 

af markmiðunum var að byggja upp traust og gott samstarf nemenda við vinnslu verkefnanna 

og kynningu þeirra.  

„Mér fannst ferðin í Skaftárhrepp vera mjög skemmtileg og lærdómsrík.“ 

 Niðurstaðan úr verkefninu var að nemendur væru almennt mjög ánægðir með verkefnið. Af 

framlagi nemenda og samstarfi má ætla að sjálfsmynd þeirra og samvinna hafi styrktist.   

„Ég tel klárlega að vitneskjan sem ég öðlaðist í ferðinni hafi gagnast mér, bæði í námi 

og lífi.“ 

 Hópastarfið snérist um samvinnu þar sem nemendur unnu með verkefni frá hugmynd, 

framkvæmd og loks kynning á niðurstöðum.  

„Gaman var að upplifa Klaustur á öðruvísi hátt og læra meira um staðinn af fólki frá 

bænum.“ 

 Það var mikilvægur þáttur í hópastarfinu að nemendur ynnu saman til að öðlast meiri víðsýni 

og hæfni. Nemendur töluðu um verkefnið hafi nýst þeim og vona að það komi þeim að gagni í 

framtíðinni.  

„Síðasta dag ferðarinnar skrifuðum við draugasögu um húsið sem við gistum í. Að 

ferðinni lokinni virtust allir vera mjög sáttir, og pínu þreyttir.“  

Í verkefninu kom fram álit einstaka kennara um að ferlið væri flókið og auki álag á starf þeirra. 

Flestir kennarar framhaldsskólans voru þó jákvæðir fyrir vinnunni enda höfðu margir þeirra 

sameiginlega reynslu af styttri samstarfsverkefnum innan skólans og sumir samstarfi við 

stofnanir og aðra skóla sem tengdist námi nemenda. Sú reynsla nýttist vel í því þemaverkefni 

sem hér er til umfjöllunar. 

“Ferðin var mjög skemmtileg og öðruvísi.” 
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Í þessum kafla var greint frá aðferðum og niðurstöðum á ferð sem farin var með nemendum 

og var unnin í samþættu námi. Aðferðir leiklistar og samþætting námsgreina nýttist 

nemendum vel í margskonar hópastarfi. Þau nýttu sér aðferð leiklistar í framkomu og gerð 

kynninga á verkefninu sem reyndi á ólíka færni þeirra. Þeir sem tóku þátt í ferðinni voru 

sammála um að reynsla þeirra hafi gefið þeim aukið sjálfstraust. 

„Ég vona svo innilega fyrir hönd þeirra sem eiga eftir að koma í FAS að það verði farið aftur 

í svona ferð.“   
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6 Lokaorð 

Eins og hér hefur verið greint frá benda niðurstöður rannsókna á að leiklist í skólastarfi sé góð 

aðferð til að nálgast margskonar viðfangsefni og jafnframt til að samþætta námsgreinar. Í 

þessu lokaverkefni hefur verið sýnt fram á að leiklist getur verið þroskandi fyrir nemendur þar 

sem hún getur nýst til að auka skilning, örva ímyndunarafl og hvetja til sjálfstæðra 

vinnubragða, lýðræðisvitundar og skapandi þátta nemenda. Þess vegna er leiklist vel til þess 

fallin að opna augu nemenda og kennara fyrir margbreytileika mannlífs, stöðu ólíkra samfélaga 

og menningarheima, auk þess sem nýta má aðferð leiklistar til þess að læra að taka afstöðu 

með rökrænum hætti. Áratuga reynsla höfundar af samþættri kennslu námsgreina við leiklist 

sem fag og niðurstöður rannsókna sem fjallað hefur verið um í þessu verkefni, benda til að 

samþætt kennsla námsgreina leiðir til betra skólahalds og stuðlar að bættum árangri 

nemenda. 

Niðurstaða þessa verkefnis er að skólakerfið þarf kennara sem þora að nota fjölbreytta 

kennsluhætti til að auka virkni, skilning og styrk hvers nemanda svo allir fái tækifæri til að 

blómstra. Leiklist er öflugt og fjölbreytt fag sem býður upp á ólíkar leiðir til að nálgast 

námsefnin. Listgreinin er skapandi og kennir nemendur að koma skoðunum sínum á framfæri.  
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Viðauki 1:  
Myndir úr þemaferð Framhaldsskólans í Austur-Skaftafellssýslu (FAS)  á Höfn til 
Kirkjubæjarklausturs. 

 

Mynd 1 

 

Á þessari mynd er einn hópur nemenda með kynningu á hópaverkefni sínu við 

Kvíármýrarkamb, sem er við skriðjökulinn Kvíárjökul. Eftir samþætta þemavinnuferð allra 

staðarnema skólans til Kirkjubæjarklausturs. 
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Mynd 2 

 

Á þessari mynd fylgjast nemendur með kynningunum af áhuga í góða veðrinu við 

Kvíármýrarkamb. Allir nemendur unnu í fjögra til sex manna hópum að mismunandi 

verkefnum tengdum þemanu NEYSLA og í lok ferðarinnar voru verkefnin kynnt þarna og 

síðan til sýnis í skólanum. 

 


