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Ágrip 
 

Þetta er lokaritgerð til B.ed. prófs frá Kennaraháskóla Íslands árið 2007. 

Hún fjallar um gagn leiklistar sem kennsluaðferðar í mikið 

getublönduðum bekk. Öll erum við ólík og að sama skapi höfum við 

ólíkar námsþarfir. Leiklist er kennsluaðferð sem kemur til móts við þarfir 

flestra nemenda. 

 

Í ritgerðinni er fjallað um kennslu í mikið getublönduðum bekk, 

fjölgreindakenningu Howard Gardners og tengsl hennar við leiklist. Þá er 

fjallað um þróun leiklistar í kennslu á Bretlandi og þróun hennar á Íslandi. 

Þessu fylgir greining á því hve hentug leiklist er sem kennsluaðferð, 

hverjum hún hentar, hvort allir geti notað hana og hvers vegna gagnlegt 

er að nota leiklist í kennslu.  

 

Leiðsögukennari ritgerðarinnar var Ása Helga Ragnarsdóttir, 

stundakennari við Kennaraháskóla Íslands, og fær hún bestu þakkir fyrir 

góða handleiðslu og hvetjandi viðmót. 

 

 

 

 

Reykjavík á vordögum 2007 
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Rannveig Kristjánsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

Efnisyfirlit 

 

Inngangur……………………………………………………………...............4 

 

1. Skóli fyrir alla……………………………………………………...………...5 

1.1 Kennsla í mikið getublönduðum bekk…………………………..6 

1.1.1 Kennslan skipulögð……………………………………..6 

1.1.2 Ólíkar kennsluaðferðir………………………………….8 

 

2. Fjölgreindakenning Howard Gardners………………………………..….9 

2.1 Tengsl leiklistar og fjölgreindakenningar Gardners………….10 

 

3. Þróun og hugmyndafræði leiklistar í kennslu…………………..……...11 

3.1 Helstu hugmyndafræðingar…………………………………….12 

3.2 Þroskasálfræðin og leikir barna………………………………..15 

3.3 Þróun leiklistar í kennslu á Íslandi……………………………..16 

3.4 Forsendur og grunnþættir leiklistar í kennslu…………………17 

 

 

4. Er leiklist í kennslu hentug kennsluaðferð í mikið getublönduðum    

bekk?......................................................................................................20 

4.1 Er leiklist í kennslu kennsluaðferð sem hentar öllum?...........21 

4.2 Geta allir kennarar nýtt sér þessa kennsluaðferð?................22 

4.3 Hvers vegna er gagnlegt að nota leiklist í kennslu?...............23 

 

Lokaorð…………………………………………………...…………………..25 

 

Heimildaskrá………………………………………………………………….26 

 

  

 

 

 



 

4 

Inngangur 

 

Þegar kennsla er undirbúin verður kennarinn að hafa í huga hvernig 

hann getur komið til móts við þarfir hins fjölbreytta nemendahóps. 

Meginmarkmið allra nemenda með skólagöngu er það sama en ólíkir 

nemendur nálgast sömu markmið á mismunandi hátt. Í listgreinahluta 

Aðalnámskrár grunnskóla frá 1999 kemur fram að í námi þurfi nemendur 

að fá tækifæri til að virkja öll svið hæfileika sinna, nota öll skynfæri sín, 

beita þekkingu sinni, færni og skilningi til að túlka og meta upplýsingar. 

Þannig verða þeir virkir í athugunum, rannsóknum og athöfnum 

(Aðalnámskrá grunnskóla. Listgreinar 1999:8).  

 

Í þessari ritgerð verður fjallað um gagn leiklistar sem kennsluaðferðar í 

mikið getublönduðum bekk. Talið er að þessi aðferð henti afar vel þegar 

kemur að kennslu ólíkra einstaklinga því hún býður upp á fjölbreytta 

nálgun á sama kennsluefni og kemur þannig til móts við þarfir allra 

nemenda. 

 

Viðfangsefninu er skipt í fjóra kafla. Á eftir inngangi er fjallað um skóla 

fyrir alla, hvernig best er að skipuleggja kennslu í mikið getublönduðum 

bekk og í lok kaflans er fjallað um ólíkar kennsluaðferðir. Í öðrum kafla er 

fjallað um fjölgreindakenningu Howard Gardners og tengsl hennar við 

leiklist í kennslu. Í þriðja kafla er fjallað um þróun og hugmyndafræði 

leiklistar í kennslu, helstu hugmyndafræðinga og þá þróun sem hefur átt 

sér stað á Íslandi. Þá eru reifaðar helstu forsendur og grunnþættir 

leiklistar í kennslu.Í fjórða kafla er fjallað um það hvort leiklist í kennslu 

sé hentug kennsluaðferð í getublönduðum bekk og hvort hún henti öllum. 

Einnig er fjallað um hvort allir kennarar geti nýtt sér þessa kennsluaðferð 

og að lokum hvers vegna gagnlegt sé að notast við leiklist í kennslu. 
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Afar mikilvægt er að við viðurkennum og leggjum rækt við allar þær greindir sem í manninum búa 

og samsetningu þeirra. Við erum ólík hvert öðru, aðallega vegna þess að greindir okkar eru 

mismunandi samsettar. Ef við viðurkennum þetta tel ég okkur eiga meiri möguleika á að takast á 

við mörg þeirra vandamála sem við stöndum andspænis nú á tímum. 
-Howard Gardner- 

 

 

1. Skóli fyrir alla 

 

Samkvæmt lögum um grunnskóla eiga öll börn á aldrinum sex til sextán 

ára rétt á námi við hæfi og er það í höndum sveitarfélaga að sjá öllum 

nemendum fyrir viðeigandi námstækifærum. Grunnskólum er skylt að 

mennta öll börn á árangursríkan hátt og leitast við að haga störfum 

sínum í sem fyllsta samræmi við eðli og þarfir nemenda sinna og stuðla 

að alhliða þroska hvers og eins (Aðalnámskrá grunnskóla. Almennur 

hluti 2006:8).  

 

Mikil umræða hefur átt sér stað í þjóðfélaginu undanfarin ár um hvernig 

haga eigi kennslu barna með sérþarfir. Hvort sérkennsla eigi að fara 

fram í sérdeildum, sérskólum eða inni í almennum bekkjum. Samkvæmt 

Aðalnámskrá grunnskóla eiga öll börn rétt á því að sækja sinn 

heimaskóla. Til að mæta þeim kröfum er nauðsynlegt að skólarnir séu 

sveigjanlegir og taki mið af þörfum fjölbreyttra nemendahópa. Áherslur 

skólanna eiga ekki að vera hvar eigi að sinna þessum nemendum heldur 

hvernig hægt sé að sinna öllum nemendum þannig að kennslan nýtist 

þeim sem best. Það er því í höndum kennarans að koma til móts við 

margbreytileika í bekk. Meta þarf nemendur að verðleikum og bjóða 

þeim upp á nám sem er innihaldsríkt og merkingarbært fyrir hvern og 

einn. Ólíkar námsþarfir nemenda kalla á fjölbreyttar kennsluaðferðir 

(Ferguson o.fl. 1999:2-3). 
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1.1 Kennsla í mikið getublönduðum bekk 

 

Að mörgu þarf að hyggja er kennsla er undirbúin, hvað á að kenna, 

hvernig skipuleggja á kennsluna, hvaða kennsluaðferðum á að beita, 

hvernig hægt er að vekja áhuga nemenda og margt fleira. Til þess að 

kennarinn geti tekið skynsamlegar ákvarðanir um þessi atriði verður 

hann að taka mið af þeim nemendum sem hann mun kenna, hvar þeir 

eru staddir í náminu, hvernig þeim hentar best að læra, hver skilningur 

þeirra er og hvaða námshraði hentar. Þessi atriði og mörg fleiri verður 

kennarinn að hafa í huga við skipulag námsins svo hægt verði að koma 

til móts við ólíkar þarfir nemendanna (Ingvar Sigurgeirsson 1999a:12).  

 

Kennarar hafa stundum fallið í þá gildru, við skipulagningu kennslu í 

mikið getublönduðum bekk, að skipta nemendum í hópa eftir getu. 

Getuskipting getur haft þær afleiðingar að þeir sem ekki falla inn í hópinn 

námslega verði útilokaðir frá honum, þeir dragist aftur úr og að 

nemendur með sérþarfir verði útilokaðir frá mikilvægu námi með 

jafnöldrum sínum (Ferguson o.fl. 1999:29). Í bókinni Skóli fyrir alla. Listin 

að kenna í mikið getublönduðum bekk reyfa höfundar kenningar sínar 

um hvernig best sé að haga kennslu í mikið getublönduðum bekk. 

Kenningar höfundanna hef ég að leiðarljósi í umfjöllun minni í þessum 

kafla. 

 

1.1.1 Kennslan skipulögð 

 

Þegar kennslan er skipulögð verður að hafa það í huga að 

meginmarkmið skólagöngu er það sama fyrir alla nemendur. Ólíkir 

nemendur nálgast sömu markmið á mismunandi hátt og því er 

nauðsynlegt að bjóða nemendum upp á fjölbreytt nám. Markmið, 

viðfangsefni og kennsluaðferðir þarf að laga að þekkingu og áhugasviði 

allra nemenda. Til að nám skili árangri þurfa nemendur að skilja það sem 

verið er að kenna þeim og geta tengt það við fyrra nám og reynslu. 
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Hópakennsla hentar oft mjög vel í getublönduðum bekk og þarf að vanda 

val þátttakenda í hvern hóp. Mestu máli skiptir að jafnvægi sé í hópnum 

og að þar séu ólíkir nemendur sem vega hver annan upp. 

Sálfræðingurinn Lev Vygotsky taldi að nám ætti sér stað í félagslegu 

samhengi, en samkvæmt honum er þróun eða þroski afurð félagslegra 

samskipta milli einstaklinga sem leysa vandamál saman. Börn sem vinna 

verkefni saman finna betri lausnir og sýna betri frammistöðu en þau sem 

vinna ein (Shaffer 2002:248-250). Kennarinn verður því að passa upp á 

að nemendur geti skipst á skoðunum og að þeir geti unnið saman að 

settum markmiðum. Sterkar og veikar hliðar nemenda vega hver aðra 

upp. Blandaður hópur þar sem jafnvægi ríkir milli getu, tjáningar og 

hegðunar leiðir til þess að nemendur sem áður þurftu mikla athygli 

kennarans þurfa minna á hjálp hans að halda því þeir geta lært af 

samnemendum sínum. Kennarinn þarf ekki aðeins að hafa í huga 

námsgetu, samskiptahæfni og hegðun nemenda sinna þegar valið er í 

hópa, heldur er mikilvægt að hlutverk nemendahópsins séu í jafnvægi. 

Allir nemendur verða að fá mismunandi hlutverk og öll hlutverkin eru jafn 

nauðsynleg fyrir vinnuna í hópnum. Nemendum er kennt að vinna saman 

að lausn verkefna og að þeir í sameiningu beri ábyrgð á að læra ákveðið 

námsefni og að ljúka verkefnum. 

 

Nauðsynlegt er fyrir kennara í mikið getublönduðum bekk að láta það 

ekki aftra sér heldur nýta ólíkan nemendahóp til þess að gera kennsluna 

fjölbreytta og árangursríka. Að vinna með ólíkum nemendum veitir 

kennaranum möguleika á að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir og gefur 

honum tækifæri til að leyfa sköpunargáfu og hugmyndaflugi að njóta sín 

(Ferguson o.fl. 1999:31-33). 
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1.1.2 Ólíkar kennsluaðferðir 

 

Kennsluaðferðir eru ólíkar, markmið þeirra eru mismunandi og misjafnt 

er hvað hentar hverju sinni. Samkvæmt Ingvari Sigurgeirssyni prófessor í 

kennslufræðum eru meginflokkar kennsluaðferða níu talsins. Hann 

flokkar saman kennsluaðferðir sem hafa svipuð meginmarkmið og 

áherslur, byggja á svipaðri aðferðafræði og gera álíka kröfur til kennara 

og nemenda. Þessir flokkar kennsluaðferða eru: 

 

1. Útlistunarkennsla 

2. Þulunám og þjálfunaræfingar 

3. Verklegar æfingar 

4. Umræðu- og spurnaraðferðir 

5. Innlifunaraðferðir og tjáning 

6. Þrautarlausnir 

7. Leitaraðferðir 

8. Hópvinnubrögð 

9. Sjálfstæð, skapandi viðfangsefni 

(Ingvar Sigurgeirsson 1999b:43). 

 

Eins og fyrr sagði henta aðferðirnar misvel. Flestar aðferðirnar í fyrstu 

þremur flokkunum henta fremur illa í getublönduðum bekkjum. 

Kennsluaðferðir innan þessara flokka eru t.d. vinnubókavinna og 

fyrirlestrar. Fyrirlestrar henta afar illa í mikið getublönduðum bekk þar 

sem þeir krefjast mikillar athygli nemenda. Ekki má gleyma því að 

einstaklingar eru ólíkir og leiðir þeirra til náms eru það einnig. Sama 

aðferðin hentar því ekki öllum. Í mikið getublönduðum bekk er 

nauðsynlegt að beita kennsluaðferðum sem reyna á mismunandi greindir 

nemendanna og beita helst öllum þessum ólíkum aðferðum í sama 

kennslutímanum til að tryggja að námið skili tilætluðum árangri. Nánar 

verður fjallað um ólíkar greindir og hentugar kennsluaðferðir í næsta 

kafla. 
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2. Fjölgreindakenning Howard Gardners 

 

Árið 1983 kom út bókin Frames of Mind eftir Howard Gardner 

sálfræðiprófessor við Harvardháskóla. Í bókinni kynnti Gardner 

hugmyndir sínar um að til væru að minnsta kosti sjö ólíkar og óskyldar 

greindir sem staðsettar eru á ólíkum stöðum í heilanum. Í dag eru 

greindirnar orðnar níu. Með kenningu sinni um fjölgreindir gagnrýndi 

hann hin stöðluðu greindarpróf sem notuð höfðu verið til að greina þá 

sem áttu við námsörðugleika að stríða. Gardner telur að ekki sé hægt að 

mæla greind sem eina heild út frá fáum stöðluðum atriðum þar sem 

greind manna er fjölþætt og mismunandi eftir einstaklingum. Suma 

greind er ekki hægt að mæla og hver greindargerð þroskast með sínum 

hætti og hraða, auk þess sem hún dreifist milli ólíkra hæfileika. 

Einstaklingur með mikla hreyfigreind gæti búið yfir minni rökgreind. Þess 

vegna er ekki hægt að mæla greind einstaklinga aðeins með því að 

einskorða greindarprófið við málgreind, rýmisgreind og rökgreind. 

Gardner telur alla einstaklinga búa yfir öllum greindum en vera misfæra í 

hverri greind fyrir sig. Ákveðin greind getur verið þeirra aðal greind og 

þeirra aðgangur að námi (Armstrong 2001:13).  

 

Fjölgreindir Gardners og einkenni  þeirra:  

Málgreind: Hæfni til þess að skynja og skilja orð og hljóð og læra 

tungumál. 

Rök- og stærðfræðigreind: Hæfni til að vinna með tölur og nýta sér 

gagnrýna og röklega hugsun.  

Rýmisgreind: Hæfni til að sjá heiminn í mörgum víddum, að breyta 

huglægum víddum og endurskapa þær. 

Hreyfigreind: Gott vald á líkama og hreyfingu. 

Tónlistargreind: Hæfni til að skynja, heyra og túlka ólíka tóna 

Samskiptagreind: Hæfni til að skynja og bregðast rétt við hugarástandi, 

áhuga og óskum annarra. 

Sjálfsþekkingargreind: Góður aðgangur að eigin tilfinningum, að geta 

greint á milli tilfinninga sinna og þekkt eigin veikleika og styrkleika. 
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Umhverfisgreind: Hæfni til að skilja hvernig náttúran og umhverfið 

starfar. 

Tilvistargreind: Hæfni til að skilja tilgang lífsins, hlutverk dauðans, 

hegðun og trúarlegar tilhneigingar manna. Hver er ég og til hvers er ég? 

(Shaffer 2002:307). 

 

Gardner telur hvert barn búa yfir öllum greindunum og geta þróað þær 

allar á viðunandi getustig. Hann segir börn snemma sýna hegðun sem 

gefi til kynna í hvaða greindum styrkur þeirra liggi og um það leyti sem 

þau hefja skólagöngu hafa þau mótað námsleiðir sem einkennast meira 

af sumum greindum en öðrum. Það er því í höndum kennarans að velja 

þær kennsluaðferðir sem henta ólíkum hóp námslega séð. Líklegt er að 

nemendum sem eiga við námsörðugleika að stríða sé stundum ekki 

kennt eftir leiðum sem hentar greind þeirra og það heftir þá væntanlega í 

námi. 

 

2.1 Tengsl leiklistar og fjölgreindakenningar Gardners 

 

Leiklist sem kennsluaðferð notar og þróar greindirnar á samþættandi hátt 

og býður nemendum með ólíkar námsþarfir upp á fjölbreytta nálgun á 

viðfangsefnið. Aðferðir leiklistar og venjur taka mið af og þróa svið 

greindanna.  

Málgreind: Leikræn tjáning og tungumál þróast samhliða. Talað mál er 

mikið notað bæði í sýningum og í spuna. Leikræn tjáning tvinnar saman 

skrifað og talað mál og þroskar skilning á texta og undirtexta. 

Rök- og stærðfræðigreind: Þrautalausn er fyrirferðamikil í aðferðum 

leikrænnar tjáningar. Nemendur í ólíkum hlutverkum leysa vandamál 

sem upp koma. 

Rýmisgreind: Unnið er með líkamlegt og persónulegt rými. Stöðu 

persóna á sviði. 

Hreyfigreind: Leikræn tjáning krefst skilnings á áhrifum hreyfingar og 

kyrrðar og nemendur þurfa að hafa gott vald á líkama og hreyfingum. 

Leikræn tjáning getur verið líkamlega erfið. 
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Tónlistargreind: Tónlist er mikið notuð í leikrænni tjáningu. Nemendur 

beita rödd sinni á mismunandi hátt og búa til hljóð við leikferli. 

Samskiptagreind: Að vinna með öðrum er hluti af leikrænni tjáningu. Að 

geta hlustað á hugmyndir hvers annars, metið ólíkar skoðanir og brugðist 

við þeim á skynsaman hátt.  

Sjálfsþekkingargreind: Leikræn tjáning hjálpar við að þroska sjálfið. Að 

læra að þekkja eigin tilfinningar og að bregðast við þeim. 

Umhverfisgreind: Leikræn tjáning getur einblínt á náttúrufræðilegan 

þroska. 

Tilvistargreind: Leikræn tjáning notar og hvetur til umhugsunar um 

mannlegar aðstæður.  

(Baldwin 2004:46-47). 

 

Í þessari ritgerð er því haldið fram að leiklist sé kennsluaðferð sem henti 

mjög vel við kennslu í mikið getublönduðum bekk því hún býður upp á 

mismunandi nálgun  á sama kennsluefni og kemur þannig til móts við 

ólíkar þarfir nemendanna. Í næstu tveimur köflum er fjallað um þróun 

hugmyndafræði leiklistar í kennslu, helstu hugmyndafræðingana, 

forsendur og grunnþætti leiklistar í kennslu og hvernig hún getur gagnast 

flestum nemendum við nám.  

 

 

3. Þróun og hugmyndafræði leiklistar í kennslu 

 

Þróun leiklistar í kennslu má rekja til aldamótanna 1900. Þá spruttu fram  

hugmyndir þar seml áhersla var lögð á barnið sjálft. Margir 

hugmyndafræðingar fylgdust með leik barna og athafnaþrá og byggðu 

kenningar sínar á þeim athugunum. Í framhaldinu varð mikil vakning í 

Bretlandi og má rekja upphaf markvissrar notkunar á leiklist í kennslu til 

Harriet Finley Johnson sem stofnaði sveitaskóla í Sussex í kringum 

1890. Árið 1910 gaf Harriet út bókina The Dramatic Method of Teaching 

og hafa margir sótt til hennar fyrirmyndir að kennslufræði á þessu sviði 

(Anna Jeppesen 1994:8).  
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Summerhill-skólinn í Bretlandi, sem stofnaður var af Alexander S. Neill 

árið 1921, er dæmi um skóla sem byggir starf sitt á listum og þar á meðal 

leikrænni tjáningu. Reyndar var Neill á móti því að nota leikræna tjáningu 

sem kennsluaðferð og vildi að hún væri iðkuð sem sjálfstætt fag 

(Braanaas 1992:53). Cadwell Cook var á öðru máli en Neill og taldi 

leikræna tjáningu henta mjög vel við kennslu annarra greina. Cook var 

kennari við breskan drengjaskóla og gaf út bókina The Play Way árið 

1917. Hann byggði bókina á reynslu sinni sem kennara. Cook byggir 

hugmyndir sínar á sama grunni og uppeldisfræðingurinn John Dewey 

(1859-1952) sem áleit að nám fælist einkum í virkni (learning by doing). 

Cook hélt því fram að þekking og nám byggðist ekki á lestri og hlustun 

heldur virkni og reynslu. Góður árangur byggist á virkni og áhuga og er 

leikur eðlilegur vettvangur náms hjá börnum (Braanass 1992:54). Cook 

og Dewey voru ekki þeir einu sem álitu að nám fælist einkum í virkni. 

Jerome Bruner (1915-) hélt því fram að barnið væri ekki óvirkur 

viðtakandi heldur virkur þekkingarsmiður. Kennslan felst í því að skýra 

og dýpka skilning barnsins (Jerome Bruner 1996:56). 

 

 3.1 Helstu hugmyndafræðingar 

 

Peter Slade 

Peter Slade (1912-2004) hafði mikil áhrif á þróun leikrænnar tjáningar á 

Vesturlöndum. Hann skrifaði margar bækur um þetta efni en þekktust er 

bók hans Child drama sem kom út árið 1954. Slade var leikari að mennt 

og byggði aðferðir sínar á eigin reynslu. Megináherslan í aðferðum hans 

er lögð á frjálsa sköpun og tjáningu einstaklingsins. Aðferðir Slades 

byggðust einkum á ýmsum æfingum til að þjálfa skynjun, einbeitingu og 

hreyfingu. Æfingarnar áttu að vera frjálsar og án mikilla afskipta 

leiðbeinandans. Slade áleit leikræna tjáningu eiga fullan rétt á sér sem 

sjálfstætt listform,  sem skyldi þróast og mótast með hliðsjón af barninu 

(Anna Jeppesen 1994:9). 
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Brian Way 

Brian Way (1923-2006) var lærisveinn Slades og lagði líkt og hann mikla 

áherslu á þroska einstaklingsins. Way þróaði hugmyndir læriföður síns 

en kom föstu formi á æfingarnar og flokkaði þær eftir því hvað þær 

þjálfuðu. Hann taldi æfingarnar stuðla að alhliða þroska einstaklingsins 

og því þyrfti að iðka þær alla skólagönguna. Ólíkt Slade taldi Way að 

kennarinn ætti að gegna lykilhlutverki í að leiða æfingarnar og sjá til þess 

að allir tækju þátt. Way hafði mikinn áhuga á kennslufræðilegri hlið 

leikrænnar tjáningar og var þeirrar skoðunar að nota ætti leikræna 

tjáningu til að kenna aðrar greinar, í stað þess að kenna hana sem 

sjálfstætt fag. Brian Way hefur helst verið gagnrýndur fyrir að leggja of 

mikla áherslu á að iðka sundurlausar æfingar. Þetta fasta form sem Way 

vildi hafa á kennslunni hafi ekki gefið mikið rými til sköpunar og því erfitt 

að tengja leikræna tjáningu öðrum greinum (Anna Jeppesen 1994:9-11). 

 

 

Dorothy Heathcote og Gavin Bolton 

Dorothy Heathcote og Gavin Bolton eru meðal þekktustu sérfræðinga 

Breta í leikrænni tjáningu og hafa skrifað fjölda bóka og greina um þetta 

efni. Þau voru bæði nemendur Slades og byggja aðferðir sínar á 

grunnhugmyndum hans. Heathcote og Bolton líta bæði á leikræna 

tjáningu sem kennsluaðferð sem allir kennarar geta nýtt sér við kennslu. 

En í stað þess að stunda innihaldslausar æfingar verður kennarinn að 

setja sér markmið með kennslunni og meta árangurinn í lokin. Með því 

að setja leikræna tjáningu í kennslufræðilegt samhengi sé hægt að 

tengja hana almennu skólastarfi. 

 

Heathcote og Bolton telja að með því að nota leikræna tjáningu sem 

kennsluaðferð sé hægt að: 

 

1. hvetja nemendur til aukinnar málnotkunar 

2. hvetja til sjálfstæðra vinnubragða 

3. auka skilning nemenda á námsefninu 



 

14 

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

 

Heathcote hefur átt mestan þátt í að tengja leikræna tjáningu 

viðfangsefnum nemenda. Hún áleit aðferðir leiklistarinnar mjög gott tæki 

fyrir kennarann til að auðvelda nemendum að skilja námsefnið og því 

ætti að leggja meiri áherslu á þá aðferð í kennaramenntun. Að kenna 

ætti kennurum að nota aðferðir leikrænnar tjáningar við kennslu og 

fræða þá um kosti hennar sem kennsluaðferðar. Heathcote leggur 

áherslu á að leikræn tjáning sé ekki sérstök námsgrein heldur aðferð 

sem kennarar geti notað til að miðla námsefni til nemenda. Að kennarinn 

meti allt sem hann geri og hvetji til umræðu eftir hvern tíma, þar sem 

nemendur geti rætt það sem þeir upplifðu.  

 

Bolton fékkst einkum við að skilgreina hugmyndafræðina á bak við 

leikræna tjáningu. Hann skipti leikrænni tjáningu í fjóra flokka: 

 

1. Leikrænar æfingar, sem þjálfa einbeitingu, líkamann og traust. 

2. Spuni, nemendur setja sig í spor annarra og dýpka þannig skilning 

á námsefninu. 

3. Leiksýning, ákveðið efni er sýnt fyrir áhorfendur. 

4. Leikræn tjáning til að auka skilning, þessi flokkur inniheldur blöndu 

af hinum flokkunum þremur. Það sem skiptir máli er upplifun 

nemendanna en ekki afraksturinn. 

 

 Það sem fellur undir fjórða flokkinn er sú leið sem Heathcote og Bolton 

fylgja. Í leikrænni tjáningu beita menn ímyndunaraflinu, setja sig í spor 

annarra og tileinka sér skoðanir og viðhorf þeirra. Það er unnið í tveimur 

heimum á sama tíma, þeim ímyndaða og þeim raunverulega (Anna 

Jeppesen 1994:11-14). 

 

Heatcote og Bolton eru þeir sérfræðingar sem mestan þátt hafa átt í því 

að gera leikræna tjáningu aðgengilega fyrir kennara. Aðferðir sínar 

byggja þau á hlutverkaleik og er aðalkosturinn við þessar aðferðir að 
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litlar kröfur eru gerðar til sérþekkingar kennara og hægt er að nota þær 

hvar og hvenær sem er. Út frá hlutverkaleik hafa Heatcote og Bolton 

þróað fleiri aðferðir, þar á meðal sérfræðinginn, og kennari í hlutverki, en 

þá aðferð hafa þau notað mest (Ása Helga Ragnarsdóttir 1996:10).  

 

Jonothan Neelands 

Jonothan Neelands, prófessor við Warwick háskóla í Bretlandi, er einn 

þeirra sem hefur haldið á lofti hugmyndum og aðferðum Heathcote og 

Boltons. Hann hefur þróað þær og aðlagað breyttum tímum. Neelands 

telur að leiklist endurspegli samfélagið og að hlutverkaleikir hjálpi 

nemendum að skilja kjarnann í því að vera manneskja. Hann hefur 

markvisst unnið að því að brúa bilið milli leiklistar í leikhúsi annars vegar 

og í kennslu hins vegar og leggur áherslu á að um sé að ræða tvær 

greinar af sama meiði. Í skólastarfi er notast við aðferðir leikrænnar 

tjáningar til að skoða viðfangsefni námsins og þegar nemendur móta og 

þróa verk sín til að deila með öðrum nota þeir sýningar á sama hátt og 

leikhús (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir 2004:8)  

 

3.2 Þroskasálfræðin og leikir barna 

 

Svissneski sálfræðingurinn Jean Piaget (1896-1980) taldi að leikir barna 

gegndu þýðingamiklu hlutverki í vitsmuna- og félagsþroska þeirra. 

Leikurinn er aðferð barnsins til að skilja og vinna úr eigin reynslu, í 

gegnum hann sannprófa þau eigin hugmyndir. Piaget hélt því fram að 

börn þyrftu að hafa hluti til að læra af en ekki bara bók og blýant. Hann 

lagði áherslu á uppgötvunarnám. Börn eru forvitin og læra mest á því að 

skoða hluti og byggja þannig upp nýja þekkingu. Þau læra með því að 

byggja ofan á fyrri reynslu og skilning (Shaffer 2002:246).  Kjarninn í 

kenningum Lev Vygotsky (1896-1934) er að félagslegt- og menningarlegt 

umhverfi móti fólk. Hann taldi fullorðna skipta máli í að þróa þroska 

barna, að barnið væri virkt í eigin þroska en þroskinn samt háður 

samskiptum við fullorðna. Þessi hugmynd hans er nefnd þroskasvæði en 

þá bætir einstaklingurinn við þekkingu sína með stuðningi frá þeim sem 
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veit meira. Vygotsky leit einnig á leikinn sem mikilvægan þátt í þroska 

barnsins. Hann taldi leikinn skapa svæði mögulegs þroska, að í leiknum 

hegði barnið sér eins og það sé eldra (Shaffer 2002:248-250). 

 

Hugmyndir þroskasálfræðinga tengjast að mörgu leyti kenningum 

fræðimanna um leiklist í kennslu. Margt er til dæmis sameiginlegt með 

kenningum Levs Vygotskys og Dorothy Heathcote og Jonothan 

Neelands. En þau leggja áherslu á að börn öðlist skilning á nýjum 

viðfangsefnum með því að byggja ofan á fyrri reynslu sína. 

 

3.3 Þróun leiklistar í kennslu á Íslandi 

 

Þróun leiklistar í kennslu á Íslandi er rakin aftur til ársins 1970 þar sem 

hópur kennara fór að nota aðferðir í kennslu sem rætur eiga í leiklist. 

Þessar aðferðir voru kallaðar leikræn tjáning. Smám saman fjölgaði þeim 

sem notuðust við leiklist í kennslu og 29. apríl 1974 var Dramikfélagið 

stofnað. Félagið var stofnað í kjölfarið á námskeiðum hinnar norsku 

Gretu Nissen. Tilgangur félagsins var að gefa félagsmönnum tækifæri til 

að skiptast á skoðunum og kynna og stuðla að menntun kennara í 

leikrænni tjáningu.  Dramikfélagið var kraftmikið fyrstu árin sem það 

starfaði og voru haldin mörg námskeið á vegum félagsins, þar á meðal 

kom Gavin Bolton árið 1981 og hélt vikulangt námskeið á vegum 

Kennaraháskólans. Samkennari Boltons á námskeiðinu og sú sem hafði 

forgöngu um komu hans til Íslands er Hlín Agnarsdóttir. Árið 1984 lagðist 

Dramikfélagið í dvala, en þann 8. nóvember 2005 var FLÍSS eða Félag 

um leiklist í skólastarfi stofnað. Félagið hefur meðal annars á stefnuskrá 

sinni að stuðla að eflingu leiklistarkennslu og leiklistar í námi á öllum 

skólastigum í íslensku skólakerfi. Haustið 2006 hélt FLíSS ásamt 

Fræðsludeild Þjóðleikhússins (stofnuð 2002) námskeið í leikrænni 

tjáningu með Jonothan Neelands. Jafnframt var það framfaraskef tekið í 

þróun leiklistar í kennslu á Íslandi árið 2006 að gefa nemendum 

Kennaraháskóla Íslands kost á að velja leiklist sem sitt kjörsvið. Á 

kjörsviðinu gefst þeim sem vilja sérhæfa sig í greininni færi á meira námi 
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í notkun leiklistar í kennslu, en fyrir tilkomu kjörsviðsins voru aðeins eitt 

og eitt valnámskeið í boði (Kristín Á. Ólafsdóttir 2007:51-62 og 125-127).  

Meðal þeirra sem breitt hafa út boðskap leikrænnar tjáningar í kennslu á 

Íslandi má nefna Hlín Agnarsdóttur, Önnu Jeppesen, Ásu Helgu 

Ragnarsdóttur og Kristínu Á. Ólafsdóttur. Þeir sem vilja fræðast meira 

um þróun leiklistar í kennslu á íslandi er  bent á ritgerð Kristínar sem 

vísað er í hér að ofan. 

 

3.4 Forsendur og grunnþættir leiklistar í kennslu 

 

Leikhúsið er hefðbundinn vettvangur leiklistarinnar og ef börn eru spurð 

hvað leiklist sé þá tengja þau hana oftast við leiksýningar sem þau hafa 

séð eða sjálf tekið þátt í. Þau átta sig ekki á að þau sjálf hafa notast við 

aðferðir leiklistarinnar í leikjum sínum frá unga aldri. Börn fara í hlutverk í 

ímynduðum heimi, ein eða með öðrum. Pappakassi breytist í bát eða 

flugvél, þau ferðast um heiminn, leysa þrautir og læra af reynslunni. Í 

gegnum þennan leik þróa börn og nota aðferðir leikrænnar tjáningar. 

Leiklist í kennslu með þátttöku og leiðsögn kennarans er byggð á sömu 

tækni (Patrice Baldwin 2004:3-4). 

 

Í bók sinni Leiklist í kennslu nefna Anna Jeppesen og Ása Helga 

Ragnarsdóttir þrjár forsendur leiklistar í kennslu.  

 

1. Innihald: Tengist alltaf mannlegum samskipum, til dæmis 

hversdagsleg atriði úr daglegu lífi eins og mannleg reynsla, hvort 

sem hún er sönn eða tilbúin. 

2. Ímyndunarleikur: Þá er námsefninu eða því sem á að skoða breytt 

í ímyndaða sögu er miðast við reynslu og aðstæður sem geta 

verið sannar. 

3. Öruggt umhverfi: Er nauðsynlegt til að nemendur geti lifað sig inn í 

leikrænt ferli. Kennarinn verður að skapa notalegt andrúmsloft í 

stofunni, loka á utanaðkomandi áhrif og gefa nemendum tíma til 

að lifa sig inn í viðfangsefnið. Mikilvægt er að nemendum sé 
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fyrirfram ljóst að bæði bekkjarfélagar og kennari beri fulla virðingu 

fyrir því sem þeir segja og gera. Einnig verða nemendur að skilja 

til hvers er ætlast af þeim og viti hvað þeir eigi að gera (Anna 

Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir 2004:11) 

 

Leiklist í kennslu byggir á mikilli hópvinnu þar sem reynir á samstarf, 

virðingu fyrir skoðunum annarra og framlagi allra í hópnum. Þegar stór 

hópur vinnur saman er mikilvægt að komast að samkomulagi um 

vinnuferli sem felur í sér traust á báða bóga. Þegar leiklist er notuð við 

kennslu getur kennarinn gert leiklistarsamning við nemendurna. Samið 

er um skyldur og ábyrgð kennara og nemenda og þá vita allir hvers er 

ætlast af þeim. Best er að nemendur og kennari búi til samninginn 

saman, því þá þekkja nemendur samkomulagið vel og því meiri líkur eru 

á að þeir haldi samninginn. Ef upp koma erfiðleikar er auðvelt fyrir 

kennarann að vísa til samningsins og þess að allir hafi komið að honum 

og samþykkt hann í upphafi og beri því að fylgja honum (Patrice Baldwin 

2004:83). 

 

Þegar fjallað er um grunnþætti leiklistar koma upp í hugann þættir eins 

og leikhús, leikarar, búningar, handrit og fleira. Flest þessi atriði eru kunn 

fyrir fram, svo sem hvað á að segja, hver á að flytja textann og hvar og 

hvenær atburðirnir gerast. Þegar leiklist er notuð við kennslu eru þessi 

sömu atriði til staðar en það er ekki endilega búið að ákveða þau heldur 

mótast þau í ferlinu. En það er gengið útfrá ákveðnum ramma: 

 

1. Hlutverk: Nemendur taka að sér hlutverk annarra og tileinka sér 

viðhorf þeirra. Á þennan hátt fá nemendur tækifæri til að takast á 

við ólík hlutverk, við ólíkar aðstæður á ýmsum tímum. Þegar 

hlutverkaleikur er notaður markvisst getur kennarinn haft áhrif á það 

hvaða hlutverk hver nemandi tekur að sér. Nemendurnir verða að fá 

tíma til að lifa sig inn í hlutverk sín og átta sig á eiginleikum persónu 

sinnar. 
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2. Staður: Nemendur nota tiltæka hluti til að skapa táknræna mynd 

af þeim stað eða umhverfi sem atburðurinn, sem þau eiga að 

leika, átti sér stað. Þegar unnið er með yngri nemendur eru annað 

hvort notaðir hlutir úr kennslustofunni eða að kennarinn kemur 

með hlutina. Er nemendur hafa skapað viðeigandi umhverfi fær 

kennarinn alla til að samþykkja að staðurinn sé tilbúinn. Mikilvægt 

er að kennarinn fái alla til að samþykkja nýja staðinn, sérstaklega 

þá sem virtust vera utanveltu í sköpun hans. Það er margt líkt 

með þessu ferli og sviðsetningu í leikhúsi. 

3. Tími: Atburðurinn getur átt sér stað á hvaða tíma sem er. Áður en 

leikferlið hefst ræða kennari og nemendur saman um einkenni 

þessa tímabils, til að koma í veg fyrir að nemendur noti hluti sem 

ekki voru til á umræddum tíma. Þetta á aðallega við er unnið er 

með samfélagsgreinar þar sem fylgja verður sögulegum 

staðreyndum. 

4. Þráður: Leikferli á sér alltaf umfjöllunarefni, hvort sem það er 

ákveðið fyrir fram eða skapast jafnóðum. Nemendur spinna út frá 

eigin hugmyndum, hugmyndum kennarans, ákveðinni frásögn eða 

námsefni sem verið er að fjalla um. Í byrjun er vakin athygli á 

ákveðnu atviki og síðan er unnið út frá því (Anna Jeppesen og 

Ása Helga Ragnarsdóttir 2004:11-12). 

 

Því betur sem kennarar undirbúa leikrænt ferli því meiri verður upplifun 

nemendanna og þannig læra þeir bæði leikræna tjáningu og annað 

námsefni með hjálp leiklistar sem kennsluaðferðar. Allir kennarar ættu að 

vera vel undirbúnir og hafa kynnt sér undirstöðuatriði leiklistar í kennslu 

áður en þeir grípa til aðferðarinnar (Pamela Bowell and Brian S. Heap 

2001:8). 
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4. Er leiklist hentug kennsluaðferð í mikið getublönduðum 

bekk? 

 

Það sem leiklist hefur fram yfir margar aðrar kennsluaðferðir er að innan 

hennar er að finna margar ólíkar aðferðir, sem gera það kleift að nálgast 

kennsluefnið á mismunandi hátt. Samkvæmt fjölgreindakenningu 

Howard Gardners henta aðferðir leiklistarinnar afar vel til að örva ólíkar 

greindir barna svo sem málgreind, rýmisgreind, hreyfigreind og 

samskiptagreind. Aðferðin felur í sér mannleg samskipti sem hjálpa 

nemendum að öðlast dýpri skilning, en með samræðum og öðrum 

samskiptum öðlast þeir betri yfirsýn yfir námsefnið og geta sett sig í spor 

annarra (Thomas Armstrong 2001:74). 

 

Undanfarin ár hafa átt sér stað miklar umræður um starfsemi heilans og 

hvernig nám fer fram. Sérfræðingar í notkun leiklistar í kennslu eru orðnir 

meðvitaðri um hvers vegna aðferðin virkar og hafa náð miklum 

framförum í kennsluaðferðum sínum og virkni þeirra. Því meiri skilning 

sem við öðlumst á starfsemi heilans og því meira sem við lærum um á 

hvaða hátt börn læra, því auðveldara verður að þróa og bæta 

kennsluaðferðir leiklistar í kennslu (Patrice Baldwin 2004:17). 

Greindirnar, samkvæmt Gardner, eru staðsettar ýmist í hægra eða 

vinstra heilahveli, t.d. er málgreind og rök- og stærðfræðigreind staðsett í 

því vinstra og því nauðsynlegt að notast við kennsluaðferðir sem örvar 

bæði heilahvelin. Leiklist í kennslu er kennsluaðferð sem þróar allar 

greindirnar á samþættandi hátt og örvar þannig bæði hvel heilans 

(Thomas Armstrong 2001:18). Kennarar geta því, með því að notast við 

kennsluaðferðir leiklistar, komið til móts við ólíkar námsþarfir nemenda 

sinna.  
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4.1 Er leiklist í kennslu kennsluaðferð sem hentar öllum? 

 

Leiklist í kennslu er kennslu- og fræðslumiðill sem hvetur til rannsókna 

og sköpunar. Samvinna er einn af lykilþáttunum. Eitt af markmiðum 

leiklistar í kennslu er að tryggja nemendum árangur og byggja á fyrri 

reynslu þeirra. Leiklist í kennslu er þverfagleg grein sem ætti að vera 

öllum aðgengileg þar sem aðferðir hennar henta ólíkum námsþörfum 

nemenda. Eigin reynsla og þekking nemendanna skapar þeim 

upphafsstað leiks og í gegnum samspil athafna og ímyndunarafls verður 

námið lifandi og raunverulegt. Aðferðir leiklistar í kennslu eru fjölbreyttar 

og reynt er að velja efnivið út frá áhugasviðum nemendanna. Nemendur 

sitja ekki lengi kyrrir heldur eru virkir þátttakendur í ferlinu. Notast er við 

ólíkar athafnir sem annað hvort aðgreina  eða sameina sjón, heyrn og 

hreyfingu. Fjölbreytni aðferðanna er ætlað að koma til móts við sem 

flesta nemendur (Patrice Baldwin 2004:15 og 29). Í leiklist í kennslu er 

unnið að því að efla samvinnu, ábyrgð, frumkvæði, sjálfstæði og 

umburðarlyndi nemenda. Þeim er einnig gefið tækifæri til að afla sér 

þekkingar sem hvetur til frumlegrar hugsunar og sjálfstæðra 

vinnubragða. Eiginleikar og sérstaða leikrænnar reynslu býður upp á 

einstaka námsmöguleika, þar sem nemendur ganga inn í ímyndaðan 

heim og takast á við margvísleg hlutverk. Þeir verða að lifa sig inn í 

aðstæður og taka ákvarðanir og ábyrgð á afleiðingum þeirra. Nemendur 

byggja á eigin reynslu og skilningi og nám á sér stað þegar þeir tengja 

námið eigin reynsluheimi. Hlutverk kennarans í þessu ferli er að búa til 

aðstæður sem gera nemendum kleift að skapa, túlka og tjá eigin 

hugmyndir og annarra (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir 

2004:6).  

 

Í flestum bekkjum eru nemendur sem eiga við einhvers konar örðugleika 

að stríða. Þar sem leiklist í kennslu reynir bæði á talað mál og líkamlega 

tilburði er það hlutverk kennara að útfæra leikferlið þannig að það henti 

öllum í bekknum. Í bekk með mörgum nemendum af erlendum uppruna 

væri ráðlagt að hafa jafnvægi á milli aðferða sem krefjast talaðs máls og 
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æfinga þar sem nemendur geta unnið með því að skapa kyrrmyndir eða 

nota látbragð.  

 

4.2 Geta allir kennarar nýtt sér þessa kennsluaðferð? 

 

Í bókinni Litróf kennsluaðferðanna bendir Ingvar Sigurgeirsson á hversu 

mikilvægt það er að átta sig á að kennsluaðferðir eru ólíkar í eðli sínu og 

markmið þeirra mismunandi, en einnig markast þær af þeim sem beitir 

henni. Aðferð sem hentar einum kennara hentar ekki endilega öðrum. 

Fræðilega séð er leiklist í kennslu mjög þróuð og innan hennar margar 

ólíkar aðferðir, straumar og áherslur. Mikið safn bóka er til um þessar 

aðferðir og telur Ingvar það líklegt að ekkert annað svið kennslufræða 

búi við jafngóðan bókakost og leiklist í kennslu. En af hverju ætli 

kennarar veigri sér við að nota leiklist í kennslu? Ég held því fram að það 

sé almennur misskilningur að kennari þurfi að vera menntaður leikari til 

að geta notast við aðferðir leiklistar í kennslu en er sammála Ingvari um 

nauðsyn þess að kennarinn hafi gaman af leiklist. Í leiklist í kennslu 

verður kennarinn að geta gengið á undan, sýnt fordæmi og tekið þátt. Ef 

hann hefur ekki gaman af leiklist á hann erfitt verk fyrir höndum að reyna 

að hrífa nemendur með sér (Ingvar Sigurgeirsson 1999b:10 og 102-104).   

 

Kosturinn við leiklist í kennslu er hversu margar og fjölbreyttar aðferðir 

hennar eru. Allir kennarar ættu því að finna aðferðir sem henta sér og 

sínum bekk. En til þess að ná árangri með aðferðum leiklistar verða 

nokkur grundvallaratriði að vera til staðar af hálfu kennarans. Kennarinn 

verður að hafa skýr markmið með kennslunni, hafa velferð nemenda 

sinna í fyrirrúmi og bera virðingu fyrir þeim. Hann verður að geta skapað 

góða vinnuaðstöðu þar sem allir nemendur hafa sömu möguleika á að tjá 

skoðanir sínar. Kennarinn verður að geta tekið þátt í leikferlinu bæði sem 

virkur þátttakandi og sá sem stjórnar ferlinu. Hann verður að þekkja eigin 

styrk og veikleika sem og nemenda sinna, og gera sér grein fyrir til hvers 

má ætlast af nemendum sínum. Ef þessir þættir eru til staðar auk áhuga 
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kennarans á þeim aðferðum sem hann beitir ætti ekkert að vera því til 

fyrirstöðu að notast við leiklist í kennslu.  

 

4.3 Hvers vegna er gagnlegt að nota leiklist í kennslu? 

 

Jean Piaget og aðrir sálfræðingar leggja áherslu á þýðingu leiksins í 

vitsmuna- og félagsþroska barna. Að börn noti leikinn sem aðferð til að 

skilja og vinna úr eigin reynslu. Leiklist í kennslu byggir á þessu 

náttúrulega ferli leiksins. Hún byggir á munnlegri og líkamlegri tjáningu, 

stuðlar að því að auka orðaforða og hugtakaskilning nemenda. Auk þess 

eflir leiklist í kennslu sjálfsvitund og félagsþroska.  Efniviður leiklistar er til 

dæmis lífið sem við lifum, samfélagið, félagsleg málefni, sögulegir 

viðburðir, goðsögur, trúarbrögð, ævintýri, hugmyndir og afstaða. Leiklist í 

kennslu er þverfagleg grein sem má nota til að skoða rúmfræðileg form 

eða starfsemi líkamans. Nemendur læra að setja sig í spor annarra og 

takast á við ímyndaðar aðstæður, þeir byggja á eigin reynslu og skilningi 

og nám á sér stað þegar þeir tengja hana eigin reynsluheimi. Með 

notkun leiklistar í kennslu öðlast nemendur aukinn sjálfsskilning og bætt 

sjálfsmat. Unnið er að því að yfirvinna tilfinningalegar og líkamlegar 

hömlur og þróa sjálfstraust í daglegum samskiptum með notkun 

fjölbreyttra aðferða. Flestar aðferðir leiklistar krefjast þess að unnið sé í 

smærri eða stærri hópum og þannig taka nemendur þátt í markvissri 

samvinnu sem eflir félagsþroska þeirra (Aðalnámskrá grunnskóla. 

Listgreinar 1999:85).  

 

Eftir því sem meira er vitað um starfsemi heilans og það hvernig nám á 

sér stað í gegnum leik og samspil athafna og ímyndunarafls hljóta 

kennsluaðferðir sem krefjast mikillar kyrrsetu að lúta í lægra haldi fyrir 

öðrum aðferðum. Virkni barna er ein af ástæðum þess að nám á sér 

stað. Ekki er ætlunin að gera lítið úr öðrum kennsluaðferðum, heldur að 

benda á kosti leiklistar í kennslu því sérkenni hennar og fjölbreytni 

gagnast vel við að kenna nemendum með ólíkar námsþarfir. Einn kostur 

leiklistar er sá að nemendur geta tjáð sig frjálst í skjóli persónunnar sem 
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þeir leika og þannig er hægt að styrkja sjálfstraust þeirra. Þeir sem oft 

verða undir félagslega geta fengið tækifæri til þess að setja sig í spor 

stjórnenda og öfugt. Í gegnum leiklistina er allt hægt. 

 

Bókin Improve your primary school through drama fjallar um reynslu 

kennara á notkun leiklistar í kennslu. Þetta tilraunaverkefni stóð í þrjú ár 

og hafði leiklistarfræðingurinn Jonothan Neelands yfirumsjón með 

verkefninu. Reynsla kennara skólans er sú að leiklist í kennslu hafi veitt 

öllum nemendum aðgang að félagslegu námi, þrátt fyrir ólíkan bakgrunn 

og ólíkar námsþarfir. Hún hafi aukið samúð nemenda og umburðalyndi 

fyrir ólíkum skoðunum annarra. Það að leika fyrir framan aðra hefur bætt 

sjálfstraust og aukið samskipti og framkomu nemenda. Að læra að vinna 

saman á jákvæðan og uppbyggilegan hátt hefur haft jákvæð áhrif á vinnu 

nemenda í öllum fögum skólans auk þess sem bætt hegðun 

nemendanna skilaði sér í meiri tíma og frelsi til verkefna utan námskrár 

(Rachel Dickinson o.fl. 2006:1-2). Í bókinni er að finna afar áhugaverð 

dæmi um hvernig bæta megi kennslu og árangur skóla með því að 

leggja áherslu á aðferðir leiklistar við kennslu og eru allir sem áhuga hafa 

á leiklist í kennslu hvattir til að lesa hana. 
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Lokaorð 

 

Hér hefur verið fjallað um gagn leiklistar í kennslu í mikið getublönduðum 

bekk. Öll erum við ólík og sú leið sem hentar einum til náms hentar 

kannski ekki öðrum. Leiklist í kennslu bíður upp á ólíkar aðferðir sem 

koma til móts við þarfir allra nemenda. Hún örvar ímyndunaraflið, dýpkar 

skilning á ólíkum viðfangsefnum, hvetur til sjálfstæðra vinnubragða og 

stuðlar að fjölbreyttri málnotkun.  

 

Ég er menntaður leikari og hef stundað leiklist gegnum alla mína 

skólagöngu. Sem barn var ég afar feimin og átti erfitt með að sitja kyrr og 

halda einbeitingu í kennslutímum. Í gegnum leiklistina fékk ég útrás fyrir 

tjáningarþörf mína þar sem ég gat tjáð skoðanir mínar í skjóli 

persónanna sem ég lék. Ég lærði leiklist erlendis og í fyrstu glímdi ég við 

tungumálaörðugleika og áttaði mig á því hvað það skiptir miklu máli að 

geta tjáð sig. Ég lærði að það er ekki nauðsynlegt að getað tjá sig 

munnlega til að eiga í samskiptum við aðra. Hið líkamlega tjáningarform 

getur oft haft sterkari áhrif en hið talaða orð. Leiklistin kenndi mér að lifa í 

sátt og samlyndi við sjálfa mig og þykja vænt um veikleika mína jafnt og 

styrkleika.  

 

Hlutverk skólans er að veita nemendum góða menntun og undirbúa þá 

undir líf og starf í nútíma samfélagi. Innan aðferða leiklistar takast 

nemendur á við margvísleg hlutverk þar sem þeir þurfa að taka ólíkar 

ákvarðanir og taka ábyrgð á afleiðingum þeirra. Í gegnum ímyndaðar 

aðstæður upplifa nemendur ólíkar tilfinningar og öðlast þekkingu og 

reynslu sem getur nýst þeim seinna meir.  Leiklistin á sér fá takmörk og 

aðferðir hennar fela í sér fjölbreytta möguleika á að aðlaga nám að 

þörfum allra. Að mati höfundar ættu allir kennarar að nýta sér aðferðir 

leiklistar við kennslu. Skapandi aðferðir þar sem nemendur eru virkir í 

eigin þekkingarleit ættu að vera skylda í öllum skólum. 
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