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                                           Ágrip 

 

 

 

 

Greinargerð þessi er birtingaform nokkurra spurninga sem ég hef verið að velta 

fyrir mér og reyna að svara og snúast um efnið: Hvers konar kennari  vil ég 

vera? Viðfangsefni er brúðuspil byggt á sögunni um Búkollu. Brúðuspil er 

nokkurs konar blanda af þremur leikjum: Brúðuleik, samkvæmisspili og 

púsluspili. Þess vegna er  hér fjallað um notkun leikrænnar tjáningar og leiki 

barna við kennslu og mikilvægi þess að halda skapandi anda inni í 

kennslustofunni. Gluggað er í hugmyndum Plató, Rudolf Steiner og Ingvars 

Sigugeirssonar um nálgun kennsluefnis á listrænan hátt. Þá er heimur 

leikbrúðanna og hlutverk þeirra og brúðuspilsins í kennslu skoðað nánar. Helsta 

niðurstaðan af þessari skoðun má segja að sé sú að þörf er á aukinni notkun 

leikrænnar tjáningar og listrænum kennsluháttum, einnig að brúðuspil og 

notkun þess eru góð tæki til stuðnings náms og kennslu.   
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1-Formáli 

Inn í garðinn hlaupa þeir, með sverðin reidd til lofts, finnandi skjól fyrir aftan 

keltneska skildina. Þeir eru víkingar, íslenskar hetjur að berjast  á 

Örlygsstöðum. Sumir þeirra berjast til gamans, aðrir, eldri leikstýra og útskýra 

örlög allra þátttakenda. Þeir eru strákarnir í götunni.  Þeir eru svo stoltir af 

arfinum sínum, sumir þeirra eiga danska langafa, aðrir eru fæddir indverskir 

eða eru af keltnesku og arabísku bergi brotnir. En í dag eru þeir allir víkingar að 

berjast á íslenskri jörð. Þeir eru strákarnir í götunni minni og í vetur lærðu þeir í 

skólanum um landnám Íslands, um örlög forfeðra þeirra og mæðra. 
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2Inngangur 

Viðfangsefni lokaverkefnis mins er Brúðuspil, byggt á sögunni um Búkollu. 

Brúðuspil er nokkurs konar blanda af þremur leikjum; brúðuleik, 

samkvæmisspili og púsluspili. Nánari útskýringar um hvernig brúðuspil er notað 

er að finna í kennslukeiðbeiningunum. Segja má að þessi niðurstaða hafi verið 

langferð, þ.e. frá upphaflegu hugmyndinni að lokaútgáfu brúðuspilsins. 

Í byrjun var unglingsstelpa sem þjáist af Batten hrörnunarsjúkdómi og þótt hún 

væri orðin blind og búin að missa mest af hreyfigetu sinni, heldur hún áfram að 

teikna, perla og stundum að sauma. Henni finnst gaman að hlusta á sögur og 

fara í bíó eða leikhús. Hún þekkir alltaf fötin sín frá fötum annarra með því að 

þreifa og þefa af þeim. Henni skjátlast afar sjaldan.                      

Ég kynntist henni fyrst fyrir fimm árum þegar ég hóf starf sem stuðningfulltrúi 

á skammtímavistun fyrir fatlaða en hún kemur reglulega til okkar. Mér datt í 

hug að búa til þrívíddarpúsl af sögunni um Búkollu ásamt geisladisk þar sem 

sagan er leiklesin með fötlun hennar í huga þ.e.a.s með því að hafa hlutina með 

mismunandi áferð og auðveldu taki. Á diskinum væru leikin hljóð og á hverjum 

nýjum áfangastað í sögunni heyrðist bjölluhljómur og eiga þá börnin að bæta 

einum hlut í spilið. Þetta var hugsað sem leikur sem stúlkan gæti spilað ásamt 

öðrum þannig að hún fengi örvun bæði í grófum og fínum hreyfingum, í hlustun 

og í félagslegum athöfnum í lífi sínu, þannig að hún gæti verið í leik með fleiri 

börnum. Móðir hennar starfar sem kennari og þroskaþjálfi en hún benti á að 

slíkt spil væri tilvalið inn í kennslustofu sem afþreying fyrir alla nemendur, á 

hvaða getustigi sem þeir eru. Henni fannst ekki viðeigandi að takmarka notkun 

spilsins við sérdeildina þar sem dóttir hennar stundaði nám. Hún nefndi skóla 

án aðgreiningarstefnunnar sem skólar á Íslandi virðast taka sem viðmið og sá 

alveg fyrir sér að brúðuspilin gætu verið dæmi um námsgagn í sliku umhverfi. 

Tveimur mánuðum seinna greindist yngri sonur minn með sértæka 

málþroskaröskun. Það sannfærði mig betur um markmið spilsins, sem er að ýta 

burtu lesnum orðum. Brúðuspilið er námsgagn sem byggist á leikjum barna. 
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Hugmyndin um geisladiskinn var tekin burt og sagan verður ný í hvert sinn sem 

hún er sögð og leikin. Hugmyndin um að bæta brúðum við spilið kom þegar ég 

áttaði mig á því að til að ná sem best til barnanna var nauðsynlegt  að gefa 

persónum úr sögunnni líf. Notkun leikbrúða þekkti ég aðeins sem hluta af 

reynslu minni í leiklistinni . 

Brúðuspilið er hugsað þannig að börninn geti ferðast bæði líkamlega og andlega. 

Líkamlegt ferðalag er nauðsynlegt því segja má að sannur leikur er ekki til ef 

líkaminn og skynfærin öll eru ekki notuð í leiknum. Hér er ég ekki að tala um að 

hlaupa um alla stofu heldur einfaldlega að skynja ferðalagið að innan, að finna 

fyrir hreyfingu því hreyfiþörfin er svipuð því og þegar hlustað er á tónlist og 

hreyfing fer af stað í takt við hana. Andlega ferðalagið fylgir líkamanum, því það 

er ímyndunaraflið sem gefur okkur tækifæri til að ferðast í huganum og upplifa 

ævintýri. Þess vegna lít ég svo á að það sé þörf fyrir sögu sem inniheldur ferðalag 

og þjóðsagan um Búkollu er ferðasaga.  

Önnur ástæða fyrir valinu á Búkollu er að þar sem Brúðuspilið er búið til á 

Íslandi, finnst mér mikilvægt að sagan sé íslensk þjóðsaga. Væri ég nemi í 

háskóla í Nýju Delí, myndi ég notast við indverska þjóðsögu. Hvert land á sinn 

fjarsjóð af þjóðsögum en ég lít svo á að val okkar Evrópubúa takmarkist af sögum 

eftir Perrault og Grimms bræður eða, hér á Íslandi, eftir H.C Andersen. 

Françoise Dolto, franskur barna sálfræðingur frá tuttugusta öld, segir í bók sinni 

La cause des enfants (1985) að mjög mikilvægt sé að lesa þjóðsögur og 

ævintýrasögur fyrir börn. Hún fullyrðir líka að í slíkum sögum lendi venjulegt 

fólk í óvenjulegum aðstæðum og þurfi að glíma við þau og finna lausn sem er 

siðferðislega rétt. Börn geti auðveldlega tengst hetjum úr þjóðsögum og skilið það 

sem þær þurfa að glíma við (Dolto 1985:42-61). Þess vegna álít ég að mikilvægt 

sé að velja þjóðsögu sem tilheyri íslenskum bókmenntum, í þessu tilfelli er það 

saga úr Þjóðsögum Jóns Árnasonar, til að byggja brúðuspilin á. Þegar við lesum 

söguna af Búkollu, lesum við í raun um lítinn strák sem engum þykir vænt um, 

en við lesum einnig um kýr sem er göldrótt, um tröllskessur, fáum lýsingu á 

helli, vatni, eldi og fjalli.  
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Við lesum með öðrum orðum um íslenska umhverfið, harðindi þess og trú 

Íslendinga á álfum, tröllum og galdri. Það er auðvelt fyrir íslensk börn að  

ímynda sér söguumhverfið og aðstæður persónanna því þau eru alin upp í 

þessari menningu, þessi saga bergmálar inn í þeim. Sagan um Búkollu er líka  

einföld og skýr fyrir börn með íslensku sem annað tungumál og brúðuspilið veitir 

þeim sjónrænan stuðning til að fylgjast með ferðalagi Karlssonar og kýrinnar 

hans. Eins og kemur fram í upphafi, var upphaflega brúðuspilið ætlað sem 

samkvæmisspil, byggt á hlustun á sögunni um Búkollu fyrir börn með 

námsörðugleika. Síðan þá hafa hins vegar verið gerðar breytingar á notkun og 

virkni spilsins. Nú hefur það þróast í brúðuleik, þar sem sagan um Búkollu er 

upphafspunktur fyrir öll börn. Hlustendur eru nú leikarar, bændur, 

rannsakendur og ævintýramenn á ferð og flugi um íslenska veröld.   

Með þessu brúðuspili langar mig að bæta við þá flóru leikja sem nú þegar væri 

hægt að finna inni í kennslustofunni. Öll börn geta leikið sér með brúðurnar og 

spilað, því leikur er það sem þau eiga sameiginlegt, óháð getu, aldri og þjóðerni. 

Nýlega var ég að vafra á internetinu og fann fyrirlestur sem Ken Robinson 

nokkur hélt í febrúar 2006 á TED-málþingi (Technology, Entertainment, 

Design). Fyrirlestur hans var hvatning um að ofuráherslu á bóklegt nám, sem 

ríkir í flestum skólum veraldarinnar, breyttist í áherslu á skapandi kennslu. 

Hann fullyrðir að „sköpun sé jafn mikilvæg og læsi“, („creativity is as important 

as litteracy”) í skólum í dag erum við „þjálfuð úr sköpunargleði“ ( „we are 

educated out of creativity”).  

Það sem brúðuspilið Búkolla hefur upp á að bjóða felst í því að hægt er að nota 

það á hvern þann hátt sem okkur dettur í hug eins og koma mun í ljós hér á eftir. 

Brúðurnar geta verið hver sem er, allt eftir þörfum barnanna og sögunni sem 

þau skapa saman. Allir aukahlutir eru hugsaðir sem tákn eða birtingamynd 

íslensks umhverfis og náttúru en ekki sem nákvæm eftirlíking. Búkollu 

brúðuspilið er leið til að kynna skólabörnum íslenska menningu og tengja við 

umhverfi sitt í spunaleikriti þar sem þau fást við tröll, eldgos, flóð, óveður. Í 

fáum orðum er þetta brúðuspil ætlað sem þroskandi afþreying. Markmiðið með 

því er að efla samleik barna, málnotkun, samhæfingu augna og handa og styðja á 
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sjónrænan hátt sköpunargleði þeirra. Ef við lítum á Búkolluspilið sem 

námsgagn, þá er það sjónrænn stuðningur í kennslu íslensku, samfélagsgreina 

og listakennslu. Það er skemmtilegt verkfæri til að bjóða upp á listræna tjáningu 

og/eða frásagnarlist inn í kennslustund.  

Ýmsar spurningar vakna þó um notkun spilsins, t.d. hvort svona spil eigi 

virkilega heima í kennslustofunni. Hafa fræðimenn velt fyrir sér mikilvægi 

leiksins og listrænnar tjáningar í skólum? Ef við álítum brúðuspilið vera 

námsgagn, er það hlutverk kennara að skapa slíkt spil? Hverjum gagnast 

brúðuspilið? Í næsta kafla mun ég fjalla um nokkra fræðimenn sem stutt hafa 

notkun leiks og lista í kennslu og einnig um kennsluleiðir í Aðalnámskrá 

grunnskóla fyrir kennarar, til að bæta fjölbreytni kennsluhátta. 

Síðasti kaflinn er byggður á reynslu minni sem leiklistarkennari og 

stuðningsfulltrúi, bæði í starfi með heilbrigðum og fötluðum einstaklingum.  
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3-Þegar lærdómur er leikur og kennsla er list 

„Ég heyri og ég gleymi; ég sé og ég man; ég geri og ég skil“ ( kínverskt máltæki).  

Hver hefur aldrei týnt lyklunum sínum?Það fyrsta sem við gerum er að leita á 

síðasta staðnum sem við munum eftir að hafa verið á, svo tölum við upphátt, 

notum augun, hendurnar, og smám saman er allur líkaminn þátttakandi í 

leitinni. Öll skynfæri eru á hreyfingu, virk og einbeitt, á endanum finnum við 

lyklana. Minni okkar er nákvæmara ef við notum öll skynfærin til að safna í 

minningarbankann.  

En er það allt og sumt? Gætum við ekki notað skynfærin til að læra og túlka 

heiminn? Á lærdómur einungis að vera í heilanum? Hvað með líkama okkar? Er 

hægt að læra á hreyfingu með því að skynja það sem okkur er kennt? Eru til 

kennsluaðferðir sem kalla fram allt í veru barnanna til að taka á móti nýjum 

upplýsingum og festa í minni þeirra? Á það eftir að nýtast þeim? Sýnir 

Aðalnámskrá grunnskóla okkur leiðir til að koma þannig aðferðum í notkun í 

grunnskólum landsins?    

Margir fræðimenn eru sannfærðir um að leikur og skynjun séu rétt leið til að 

kenna. Við gætum nefnt meðal annars Plato, Rúdolf Steiner, Jean Piaget, Lev 

Vigotsky. Hér á eftir mun ég einbeita mér aðallega að Rúdolf Steiner og Plato. 

Val mitt á þeim er byggt á þeirri sannfæringu minni að Waldorf skólar, en það 

eru skólar sem byggja á hugmyndafræði Rudolf Steiner um skólalstarf, búi yfir 

mörgum aðferðum til að miðla til almennra skóla. En það er ekki hægt að tala 

um verk Rúdolf Steiner án þess að nefna Plato sem við gætum litið á sem föður 

allra menntamála. Nánar verður líka rætt um Aðalnámskrá grunnskóla, 

kennsluaðferðir og notkun á brúðum í kennslu. 
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3‐1 Plato 

Plato (428/427 BC- 348/347 BC), var forn grískur heimspekingur sem var 

sannfærður að kennsla í gegnum leiki væri áhrifamikil leið til að þjálfa ungar 

sálir með góðum árangri (Plato 1966:295). Hann taldi jafnmikilvægt að kenna 

líkama og sál, að nemendur iðki fyrst tónlist og haldi svo áfram með því að æfa 

reglulega leikfimi. Með því að kynnast og læra tónlist, þróa börnin ákveðna 

tilfinningu fyrir fegurð (Plato 1966:149-155). Þau læra í gegnum líkamann og 

næra sálina. Ekki er þá þörf fyrir kennslubókina, einungis fyrir upplifun sem 

hefur mikil áhrif á þroskaferli barna. Af þessu má sjá að notkun leiks, listar og 

hreyfingar eru grunnur sem Plato áleit sem það mikilvægasta á fyrstu 

skólaárum barna.   

3.2 Rudolf Steiner 
 

Rudolf Steiner (1861-1925) var austurrískur heimspekingur og kennari, 

upphafsmaður mannlífsspeki og Waldorfs-kennsluaðferða. Rudolf Steiner leit á 

mannlífsspeki sem stærsta birtingarform vísinda og taldi vísindi leiða mann út 

frá eigin andlegri tilveru til andlegrar veraldar alheimsins (Heiner 1994:3). 

Nafnið Waldorf kemur upphaflega frá sígarettugerðar fyrirtækinu Waldorf- 

Astoria í Stuttgart en framkvæmdastjórin bað þá Rudolf Steiner um að byggja 

skóla fyrir börn starfsfólks hans og árið 1919 byrjaði fyrsti Waldorf skólinn undir 

nafninu Frjáls skóli Waldorf (Heiner 1994:2). Með því að stofna Waldorfskóla 

setti Steiner fram nýjar stefnur í kennslufræðum og skólaumhverfi sem eru ekki 

viðurkenndar í almenna skólakerfinu,sem dæmi: starfsfólk í Waldorfskólum reka 

skólann í sameiningu, það eru ekki skólastjórar sem slíkir. Starfsfólkið kemur 

saman víkulega og fer yfir rekstrar atriði og taka þá ákvarðanir sem með þarf 

(Heiner 1994:7). Þegar um kennsluhætti er að ræða, við gætum nefnt að 

kennarar nota ekki kennslubækur heldur rannsaka sjálfir viðfangsefnið og miðla 

þeirri þekkingu til barna á listrænan, skapandi hátt .  

Það er samt margt sem við getum lært af Waldorf-kennsluháttum vegna þess að 

miðpunkturinn er sálrænn, andlegur þroski nemenda sem kennarar í nánari 

samvinnu með foreldrum vinna að, styðja og leiða barnið sem er í brennidepli 
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sem verðandi fullorðin heimsborgari. Aðal atriðið er ekki hversu mikið hver 

nemandi lærir heldur hversu sterkir, öruggir, og sjálfstæðir nemendur verða 

þegar þeir koma á vinnumarkaðinn (Heiner 1994:5-7). Margt hefur verið skrifað 

um þessi málefni og mun ég í umfjöllun minni styðjast við bók Gilbert Childs 

(1998) , Steiner Education in theory and practice. Samkvæmt Childs, leit Rudolf  

Steiner til dæmis á kennara sem listamenn sem leiða nemendur sína í gegnum 

tímana með ævintýralegum blæ.  

Nemendur upplifa tíma sinn í skólanum sem ferðalag líkamans til sálarinnar í 

gegnum hjartað. Waldorf-aðferðinni er ætlað að næra líkamlegan, 

tilfinningalegan og andlegan kraft barna. Listir, hreyfing og lausnarleit eru 

grunnurinn sem Waldorf-kennsluaðferðir byggja á. Rudolf Steiner samdi mjög 

nákvæma námskrá sem kennarar í Waldorf-skólum eru enn að fylgja eða nota til 

hliðsjónar, honum þótti samt sem áður ekki æskilegt að fara nákvæmlega eftir 

námskránni, heldur fannst honum að kennarar ættu að aðlaga sig sérhverjum 

degi og finna á sér hvað hentaði hverri stund (Childs, 1998:166) Waldorf 

kennarar hafa því hlutverki að gegna að leiða og styðja nemendur sína í gegnum 

líkamlegan og andlegan þroskaferil í þeim tilgangi að þau vaxi og verði að 

frjálsum, hugsandi fullorðnum einstaklingum sem starfa í takt við þjóðfélagið.  

Þessi síðari markmið gæti verið erfitt að uppfylla, þegar í ljós kemur að Waldorf 

kennarar nota einungis efni sem eru náttúruleg, eins og tréleikföng, silkislæður, 

ull, vatnsmálning, vaxlitir og pappír, ásamt hlutum í sínu einfaldasta formi eins 

og blýant, skæri. Það eru ekki notuð tæki eins og tölvur, skjávarpar eða sjónvörp 

við kennslu (Childs, 1998:140-142). Childs lýsir kennurum sem skáldum, 

sögumönnum og listamönnum. Þeir læra og rannsaka hvert námsefni sem þeir 

eiga að kenna og nota aldrei hefðbundnar kennslubækur eða tilbúið námsefni, 

heldur hanna þeir allir sitt eigið efni sem tilheyrir eða á við í hverjum bekk. 

Childs segir að þetta sé gert af miklu innsæi og að kennarar hugleiði næsta 

skref, þeir eru vel vakandi fyrir anda bekkjarins og sálarþroska hvers og eins 

nemanda. Nemendurnir nálgast heiminn sjálfir í gegnum eigin rannsóknir og 

upplifanir undir leiðsögn kennarans. Nálgun í myndlist er til dæmis þannig 

skipulögð að nemendur fá að upplifa hvern lit fyrir sig en það er ekki fyrr en í 
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fjórða bekk sem þeir fara að mála hluti og form. Sömuleiðis leiðir hreyfing til 

skriftar og lesturs og málun til formteikningar og þaðan yfir í rúmfræði. (Childs, 

1998:166-172).  

Waldorf kennsluhættir hafa upp á margt gott að bjóða en líka margt sem við 

viljum hafna. Má í því sambandi nefna að kennarar í Waldorf skólum eru nánast 

alráðandi, ef orða má þannig,  í sinni kennslustofu þar sem þeir fylgja 

nemendum sínum frá fyrsta bekk til áttunda bekkjar (frá sjö til fjórtán ára 

aldurs). Kennarinn rannsakar sjálfur og ákvarðar  um valið viðfangsefni áður en 

hann kennir það í stofunni, kennslubókalaus. Hann er eini uppfræðarinn sem 

börnin kynnast og verða að fara eftir (Childs, 1998:77-93 og 162-167). En hvað er 

það sem verðandi kennarar geta nýtt sér sem nú þegar er til? Jú, við gætum 

haldið okkur við listræna nálgun á kennslunni og um leið unnið okkar eigið 

námsefni og gögn. Í þessu samhengi væri forvitnilegt að kanna hvar mörkin 

liggja sem sett eru í Aðalnámsskrá grunnskóla. 

3.3 Aðalnámskrá grunnskóla 2006 
 

Námsgögn, sem sérstaklega eru gerð eða valin til notkunar í grunnskólum, verða 

að höfða til nemenda, vera aðlaðandi og áhugavekjandi. Efni þeirra verður að vera 

skýrt og skipulega fram sett og taka mið af því sem ætla má að nemendur hafi 

áður tileinkað sér (2006:16) 

Námsgögn eiga að vera fjölbreytt og vönduð, auka þekkingu nemenda, dýpka 

skilning þeirra á sjálfum sér og umheiminum, segir í Aðalnámskrá grunnskóla, 

frá 2006, almennum hluta(bls16). Stoppum aðeins hér. Er það ekki einmitt þetta 

sem við erum að leita að? Að gefa nemendum tækifæri til að þroskast og kynnast 

sjálfum sér, sem mikilvægum þátttakanda í þjóðfélaginu. Markmið 

Aðalnámskrár grunnskóla eru svipuð og námskrá Waldorf-skólanna að því leyti 

að þar er að finna þennan vilja til að leiða nemendur í gegnum eigin þroska og 

menntun.  
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Höldum aðeins áfram með Aðalnámskrána (2006):  

Við gerð námsgagna og val á þeim skal þess gætt að taka mið af jafnrétti og 

mismuna ekki einstaklingum eða hópum vegna kynferðis, kynhneigðar, búsetu, 

uppruna, litarháttar, fötlunar, trúarbragða eða félagslegrar stöðu. (Almennur hluti 

2006:16) 

Þegar hugað er að gerð námsefnis eða námsgagna, verðum við að setja okkur í 

spor Waldorf-kennara sem hanna sín gögn eftir því hver nemendahópur þeirra er 

hverju sinni og hvernig þeir skynja bekkinn sinn. Þetta gerir það að verkum að 

við gerð eigin námsgagna verða kennarar að sjá fyrir sér mögulegar breytingar í 

framtíðinni og að gögnunum gæti þurft að breyta til að laga þær að þörfum 

bekkjarins (Childs,1991:166-167).  

Víkjum aðeins frá Aðalnámskrá og einbeitum okkur að texta sem inniheldur 

mikilvæg atriði um það sem kennarar og stjórnendur grunnskóla þurfa að hafa í 

huga á öllum tímum. Hér er um að ræða frumvarp til laga um grunnskóla, lagt 

fyrir á Alþingi á 118. löggjafarþingi 1994. Í sjötta kaflanum um námskrána og 

kennsluskipun stendur: 

Í starfi skólans skal leggja áherslu á: 

- að stuðla að líkamlegri og andlegri velferð, heilbrigðum lífsháttum og ábyrgri 

umgengni við líf og umhverfi,  

- þjálfun í íslensku í öllum námsgreinum og leikræna og listræna tjáningu, (…) 

- að nýta leiki barna sem náms-og þroskaleið, (…) 

 Í öllu skólastarfi skal tekið mið af mismunandi persónugerð, þroska,           

hæfileikum, getu eða áhugasviði nemanda.  

Þessir punktar eru endurteknir í Aðalnámskrá Grunnskóla í íslensku hlutanum 

(2007) þegar sagt er að: 

 þjálfun í framsögn, upplestri og tjáningu á að skipa veglegan sess því hún styrkir 

sjálfsöryggi nemenda og stuðlar að jákvæðri sjálfsmynd[...] samþætting íslensku 

og listgreina er líka til þess fallin að styrkja skapandi skólastarf og glæða 

námsáhuga og árangur með öðrum hætti en bóklegt nám gerir. (bls.5)  
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Á þessu sést að á Íslandi er tekið mið af vellíðan og þroskaferli barna. Gildi 

listarinnar er viðurkennt sem námstæki en leikir barna eru einungis virtir sem 

mikilvægur hluti þroskaferils okkar allra. Í íslenskum lögum er kennurum gefin 

vísbending um hversu lifandi, skapandi og ánægjulegir kennsluhættir þeirra 

ættu að vera. Erum við að víkja frá markmiðum Plato eða Steiner? Nei, allavega 

ekki ef marka má lög um grunnskóla. En hér væri athyglisvert að skoða þær 

kennsluaðferðir sem koma til greina við þjálfun í íslensku og tekur mið af 

ímyndunarafli barna. 

3.4 Kennsluaðferðir 
 

Hér á eftir er stuðst við bók Ingvars Sigurgeirssonar, dósents á 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands, Litróf kennsluaðferðanna, handbók fyrir 

kennara og kennaraefni (2005). Í þessari umfjöllun verður einkum litið til 

kennsluaðferða sem gera má ráð fyrir að komi við sögu í kennslu sem gengur út 

frá því að nemendur séu virkir og skapandi, í frjálsri skoðun eigin tilfinninga og 

hugmyndarafls í jákvæðu námsumhverfi.  

 Í einum kafla bókarinnar fjallar Ingvar Sigurgeirsson um innlifunaraðferðir, og 

nefnir m.a. sagnalistina. Hann segir að sagnalistin krefjist góðrar 

tungumálakunnáttu og frásagnahæfileika kennarans og gæti hentað öllum til 

notkunar. Hún sé skemmtileg aðferð til að ferðast í gegnum tímans rás, yfir lönd 

og höf og út í geim og leiða nemendur í skemmtileg ævintýri um sögu, náttúru og 

bókmenntir. 

Önnur kennsluaðferð í flokki innlifunaraðferða sem skiptir máli í þessu 

sambandi er leikræn tjáning. Þetta er það sem Ingvar Sigurgeirsson telur vera 

helstu kosti leikrænnar tjáning sem kennsluaðferðar:   

1. Eflir ímyndunarafl og sköpunargáfu. 

2. Eflir skilning á mismunandi aðstæðum og hæfni nemanda til að setja sig í 

annarra spor. 

3. Skerpir athyglisgáfu og skynjun (hlusta, horfa, lykta og bragða) 

4. Styrkir samhæfingu hreyfingar og skynjunar. 

5. Þjálfar nemendur í að tjá sig, efla mál og málþroska. 



  16 

6. Stuðlar að samvinnu og samkennd í hópum. 

7. Styrkir tilfinningalíf. 

8. Eflir þekkingu, skilning og áhuga á námsefni  

(Ingvar Sigurgeirsson,1999:102) 

Leikræn tjáning og sagnalist eru tilvaldar kennsluaðferðir við kennslu 

bókmennta, sögu, landafræði, stærðfræði, myndmenntar, tónlistar, tungumála, 

kristnifræði, náttúrufræði og að sjálfsögðu lífsleikni segir Ingvar Sigurgeirsson 

(1999). Nemendur upplifi ákveðið frelsi innan þess ramma er kennarinn setur 

þeim. Þau uppgötvi sjálf sig og læri margt um eigin persónuleika og 

viðfangsefnið. Þá telur Ingvar að nemendur á öllu getustigi geti tekið virkan þátt 

og komið út úr því öruggari um eigin getu. Notkun á leikmunum og brúðum gefi 

þeim meira sjálfstraust þar sem þau noti millilið sem tjáir sig fyrir þeirra hönd 

(bls.105). 

Enn fleiri innlifunaraðferðir eru nefndar í bók Ingvars (1999) eins og sjónsköpun, 

þar sem nemendur færa sig í huganum yfir á ákveðinn tímapunkt í sögunni og 

verða vitni að því sem er að gerast; hugarflug með leiðsögn, þar sem kennarinn 

ásamt nemendum fer á ferð í huganum og endurleika það sem þau „sjá“ þegar 

komið er á áfangastað. Þátttaka nemenda er virkari því þau túlka með leik það 

sem er í huga þeirra; myndræn tjáning, danstjáning, tjáning í gegnum hreyfingu, 

tónlist og jafnvel ritun byggjast á sama grunni. Nemendur upplifa ákveðin atriði 

úr sögu, náttúrufræði, bókmenntum og fleiri námsgreinum og tjá það á blaði, í 

lit, með ljóði, hljóði, hreyfingu eða annarri aðferð (bls.106-107). Eina 

kennsluaðferð innan hóps innlifunaraðferða, tengd leikrænni tjáningu, verðum 

við að skoða nánar. Hér er átt við brúðuleikin. 
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3.5 Brúðuleikur 
 

Ekki verður komist hjá því að fara nokkrum orðum um brúðuleikinn hér vegna 

þess að þetta er spennandi tæki til að nota sem kennslu aðferð innlifunar og 

virðist vera litið þekkt hér á Íslandi sem námsgagn. Til þess að gera 

brúðuleiknum skil er stuðst hér við mastersritgerð Amélie Dufraisse ¡Hóla 

Juanito! Ou: de l´utilisation de la marionette dans l´enseignement des langues 

vivantes au cycle 2 (IUFM du Limousin;2004-2005) og CHETNA (Center for 

Health Education Training and Nutrition Awareness, 1989) og bæklinginn 

Learning and teaching through puppets (Indland; 1989).  

 

Samkvæmt Amélie Dufraisse (2004-2005), nefnir Herodotes (sagnfræðingur frá 

fimmtu öld fyrir Krist) í skrifum sínum strengjabrúður sem notaðar voru í 

Egyptalandi á nítjándu öld fyrir Krist. Hlutverk þeirra var aðallega trúartengt 

einkum á miðöldum í Evrópu þar sem brúður voru notaðar í biblíukennslu fyrir 

almúgann. Á nítjándu öld urðu til þekktir brúðupersónur sem urðu 

einhverskonar þjóðhetjur. Nefna má Guignol frá Lyons í Frakklandi, Punch and 

Judy á Englandi eða Kasparek frá Tékklandi.  

Á tuttugustu öldinni spretta upp brúðuleikhús á götum úti first og fremst 

börnum til skemmtunar. Svo þegar  sjónvarpið kemur til sögunnar og fer að nota 

brúður sem skemmtiefni,þá  breytist það í að brúður verða ekki bara 

skemmtiefni fyrir börn, heldur líka fyrir fullorðna og þá með bæði humor og 

kaldhæðni. Nefna má The muppet show í Bandaríkjunum og Les Guignols de 

l´info í Frakklandi sem gott dæmi um þróun brúðuleikrita ( 2004-2004:19). Þegar 

um notkun brúða við kennslu er að ræða eru það kennarar  eins og Christophe 

Lecullée (kennari í kennaraháskóla í Frakklandi), Bryndís Gunnarsdóttir 

(kennari við Vesturbæjarskóla, brúðuleikari og rithöfundur) og Vida Zuljevic 

(brúðuleikari úr fyrrum Júgóslavíu og kennari við Robert Frost Elementary 

School í Pasco, Washington, BA) sem við gætum litið á sem frumherja hver í sínu 

landi á þessu sviði. Amélie Dufraisse (2004-2005) segir handbrúður gegna 
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mikilvægu hlutverki við kennslu. Þær styðji við tungumálakennslu með því að 

eiga frumkvæði í samskiptum fyrir hönd barna. Þær túlki menningu hvers lands 

eða hverrar þjóðar (bls.6). Í bæklingnum sem CHETNA (1989) gaf út eru gefin 

nokkur dæmi um notkun brúða í skólum og þorpum á Indlandi. Nefna má í þessu 

sambandi kynfræðslu, heilbrigðisfræðslu (líkamlegt hreinlæti, heimilisþrif o.fl.). 

Oft séu brúðurnar notaðar til að fræða börn um vísindi og samfélagsfræði jafnvel 

til að flytja frumsamin ljóð og sögur (1989:bls.6-7). 

Við höfum séð að í lögum og námsskrám er rými fyrir listræna kennslu í 

almennri kennslu. Við höfum fengið staðfestingu á að fræðimenn hafa í gegnum 

aldirnar litið á listræna sköpun, leiki og hreyfingu sem óaðskiljanlegan þátt í 

menntun barna og jafnvel sem grunnmenntun. Kennarar hafa í höndum sér bæði 

markmið námskráa og kennsluaðferðir til að leiða nemendur sína í áttina að 

týnda lyklinum og við vitum að í sögu mannkyns hefur brúðuleikur verið notaður 

sem kennsluaðferð og er enn þann dag í dag notaður við kennslu. Spurningin á 

þessum tímapunkti er hvort Búkollubrúðuspilið sé í samræmi við kröfur 

grunnskólalaga og námskráa? Verður spilið sjálfkrafa að námsgagni fyrir 

leikræna íslenskukennslu? Er notkun þess takmörkuð? Í hvaða námsgreinum 

getum við notað spilið? Hér  á eftir reyni ég að svara þessum spurningum.   
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4 Baulaðu nú, Búkolla mín 

Við höfum séð að brúður eru notaðar í mörgum löndum sem listrænt afþreyingar 

form og einnig við kennslu í nánast öllum námsgreinum. Við höfum einnig kynnt 

okkur mismunandi kennsluaðferðir sem gætu styðst við notkun leikbrúða og 

einnig þeim hugmyndum Rudolf Steiner og Plato um mikilvægi leikja og 

listrænrar kennslu í skólastarfi sem gefa okkur skýrari mynd um hvernig 

Búkollu brúðuspilið nýtist sem námsgagn. Í Aðalnámskrá grunnskóla er tekið 

mið af vellíðan og þroska barna og sýndar nokkrar leiðir um það hvernig kenna 

má íslensku til dæmis með því að samþætta íslensku og listgreinar (Íslensku, 

2007:5). Nú verður skoðað nánar það hlutverk sem brúður gætu tekið að sér inni 

í kennslustofunni og styðja á þeirri reynslu sem ég hef öðlast í mínu starfi sem 

leiklistarkona og stuðningsfulltrúi bæði með heilbrigðum og fötluðum 

einstaklingum.  

Segja má að brúður hafi sína eigin rödd, útlit, líf, fortíð, jafnvel ætt. Þær gætu 

því fljótlega orðið að meðlim í bekknum, átt samskipti við börnin eða jafnvel, með 

smá ímyndun, sín á milli. Á sama hátt og við erum öll einstök og skynjum 

umhverfið og fólkið á okkar eigin hátt, má búast við að við skynjum einnig 

brúður á einstakan hátt. Þetta þýðir að við finnum fyrir missterkum tengslum 

við brúður, þær „tala“ ekki allar eins mikið til okkar, ef svo mætti að orði 

komast. Hlutverk þeirra í bekknum getur verið frá því að vera mjög lítið og til 

þess að vera mjög mikilvægt. Viljum við að þær taki þátt í daglegu lífi í bekknum 

eða viljum við geyma þeim í kassanum og halda þeim í því hlutverki sem þær 

fengu upphaflega eins og í því brúðuspili sem hér um ræðir; sem persónur í 

þjóðsögunni um Búkollu? Mín reynsla af brúðum er ekki fengin í gegnum 

kennslu heldur miklu fremur í gegnum leiklist, sem leikari og sem áhorfandi. 

Þegar ég var lítil, í París, voru Guignol sýningar í almenningsgarðinum í 

hverfinu mínu. Þetta er gömul frönsk hefð sem lifir enn. Við sátum á járnstólum 

og biðum eftir Guignol, konunni hans Madelon, Gnaffron vini hans og 

lögreglumanninum, Flageolet. Sögunar voru einfaldar, fyndnar og með miklum 

hamagangi en sýningarnar stóðu aldrei lengur en þrjátíu mínútur. Þetta var svo 

spennandi og skemmtilegt!  
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Mörgum árum seinna var ég í hlutverki Golo sem sviðsett er eftir smásögu Paul 

Gallico The love of seven dolls (1954). Ég var þá meðlimur í Thalie farandleikhúsi 

í Bretlandi. Í sögunni eru sjö leikbrúður að hjálpa og bjarga lífi ungrar konu, 

Mouche að nafni. Sagan er skemmtileg og samskipti Mouche og leikbrúðanna sjö 

snertir oft áhorfendur. Við vorum tvö að meðhöndla leikbrúðurnar og oft vorum 

við hissa hversu sjálfstæðar og frjálsar brúðurnar gátu verið. Við fórum í 

Camphills þorpin í Bretlandi og Írlandi að sýna leikritið okkar. Camphills þorpin 

eru sjálfbær samfélög þar sem heilbrigðir og fatlaðir vinna saman hlið við hlið. Í 

ljós kom að brúður eru í stöðugu sambandi við áhorfendur. Þess vegna hafa þær 

svo mikil áhrif á börn. Brúður eiga það sameiginlegt með trúðum og hinum 

fræga Polichinelle frá miðöldum í ítalska götuleikhúsinu Commedia dell´arte að 

þær geta brotið reglunar; það er partur af  því sem þær eru, það er sögulegur 

arfur þeirra.  

Í þessu sambandið má segja að brúður gætu gegnt mörgum hlutverkum í 

kennslu. Þær geta verið til skiptis huggandi og ljúfar eða ögrandi og jafnvel 

móðgandi og börnin eru þá annað hvort brúðumeistarar eða áhorfendur. Tökum 

sem dæmi söguna um Karlsson og tröllskessuna. Börnin í bekknum gætu leyst 

vandamál sem koma upp í hópnum með því að semja stutt leikrit um það 

vandamál og leyfa brúðunum að leysa málið. Hver segir til dæmis að Karlsson 

hafi rétt fyrir sér? Kannski í sumum tilfellum hefur tröllskessan rétt fyrir sér og 

Karlsson þarf að biðjast afsökunar.  

Fyrir utan samskiptahlutverkið taka brúður oft á sig mynd sérfræðinga eins og 

við sáum hjá CHETNA hér á undan og fræða áhorfendur um hvaða efni sem er. 

Tröllskessurnar gætu til dæmis frætt nemendur um íslenska náttúru og útskýrt 

tilurð einstakra náttúrufyrirbæra, eldfjalla, áa, vatna, fossa, mýra og notað 

aukahlutina sem eru í spilinu. Búkolla og nautið eru tilvaldar sögupersónur til 

að fræða börn um húsdýrin og dýraríkið á Íslandi. Karlsson og Búkolla gætu 

tekið að sér sögukennslu og hjálpað nemendum að átta sig á gömlum íslenskum 

hefðum, jafnvel kenna þeim lög og ljóð úr arfi íslenskra bókmennta. Brúðuspilið 

er byggt á sögu um Búkollu en það eru til fleiri þjóðsögur sem unnt er að nota 

brúðurnar og spilið í. Má hér t.d. nefna sögunar um Jóru, Tröllskessuna og taflið, 
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Barnið með blettinn á kinninni og Ertu þyrstur viltu drekka? Þessar sögur má 

setja upp sem brúðuleikrit og sem dæmisögur, til þess að kveikja umræður og 

væru þá hægt að nota þær til að mynda í lífsleiknikennslu.  

Af þessu má sjá að hægt er að finna mörg dæmi um efnisval og kennslu 

námsgreina sem væri áhrifameiri þegar við bætist notkun námsgagns eins og 

Brúðuspilið. En er það möguleiki fyrir kennarar að búa til brúður eftir þörfum? 

Spyrja má hvort brúðugerð sé ekki of flókin. Svarið við því er raun: Ekki mjög! 

Brúður þurfa ekki að vera búnar til úr pappamassa eða tré í flóknu formi því það 

er hægt að nota einfalt A4 blað eða sokk og eftir smá klippingu, saum og 

teikningu, fæðist brúða. Nánast allir eiga gamlan ullarsokk og nánast hver skóli 

á plöstunarvél sem er frábært tæki til að eiga í listrænu umhverfi. Nemendur 

munu þá teikna sína eigin brúðu, klippa út likamsparta, plasta hvern hlut, 

klippa út aftur, bora nokkur göt til að tengja saman með garni eða vír. Það er 

alltaf val kennarans að bjóða nemendum upp á að skapa sína eigin brúðu eða að 

bjóða nemendum upp á tilbúnar brúður og byrja strax að vinna með þær.  

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla eiga námsgögn að „auka þekkingu 

nemenda og dýpka skilning þeirra á sjálfum sér og umheiminum“ (almennur 

hluti 2006:16). Að skapa eigin brúðu og læra svo að nota hana væri góð leið að ná 

þessu markmiði. Aðalnámskráin gefur hér kennörum leiðir og jafnvel rými til að 

skapa kennslu umhverfið sitt í samvinnu með nemendur á listrænana hátt. 

Það sem ég hef tekið eftir í minu starfi með börnum og fötluðum er að þegar 

listræn nálgun kennslu er notuð, eru öll börn jöfn. Taflan er auð því listræn 

tjáning, á hvaða hátt sem er, í hvaða námsgrein sem er, snýst um allt annað en 

bóklega kunnáttu. Ferðalagið sem sálin tekur frá hugmynd að sköpun til 

framkvæmdar, til að geta loksins notið þess að eiga það verk sem skapað var, er 

gefandi og þroskandi og gagnast öllum. Þetta ferðalag er ferðalagið sem Childs 

nefnir til að lýsa skólagöngu barna undir leiðsögn kennara (1991:77-93), 

ferðalagið frá barni til fullorðins. 
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Það er ekki alltaf auðvelt að finna réttu leiðina í leikrænni kennsluaðferð. 

Stundum verður kennarinn að fást við eigin feimni eða óöryggi gagnvart 

listrænni tjáningu. Þess vegna tel ég brúður eiga heima inni í kennslustofunni. 

Þær styðja kennarann í kennslunni og í þeirri aðferð sem hann velur til að 

nálgast efnið. Þó skyldi varast að ofnota brúður því ef brúður eru ofnotaðar má 

líkja því við þegar leikari sem hefur bara reynslu af að leika í alvarlegu leikriti 

nær ekki réttum takti í léttari verkum. Mín reynsla af leikrænni tjáningu er að 

hún krefst mikillar hlustunar af kennurum, á nokkrum stigum, hlustun á 

hópinn, á hvert barn og á eigin tjáningu. Þess vegna bendir Ingvar Sigurgeirsson 

í Litróf kennsluaðferðanna að kennarinn verður að finna í sjálfum sér þá þörf 

fyrir leikræna tjáningu og hafa gaman af því að sýna forystu (bls.104).  Það þarf 

mikinn aga til að koma sér úr stemningunni sem skapast í kennslu-stofunni. Í 

leiklist  lærum við að byrja vinnudaginn og ljúka honum með sömu athöfn svo að 

það sem gerist á milli athafna sé verndað og það sem gerist fyrir utan sé ekki í 

„smit“ hættu. Það sem ég hef tekið eftir í vinnu með börnum og fötluðum er að 

leikræn tjáning er ekki mikið notuð fyrir utan listgreinakennslu. Af hverju? Hér 

held ég að óöryggi og vankunnátta yrðu helsta afsökun sem við mundum heyra ef 

kennarar væru spurðir. Ingvar Sigurgeirsson gerði árin 1987-1988 rannsókn um 

notkun námsefnis og á kennsluháttum í grunnskólum og í ljós þessarra 

rannsókna kom að mjög litlum tíma var eydd í leikræna tjáningu, aðeins 2,2% af 

667 rannsökuðum kennslustundum (1999:102). Ég lít svo á að brúðuspilið sé góð 

leið til að koma leikrænni tjáningu inn í kennslustofuna. Við værum þá að fara 

eftir fyrirmælum Plató um að nota leiki barna á fyrsta skólaári og kenna listir til 

að næra bæði líkama og sál barnanna. 
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5- Að lokum - vangaveltur 

Hér á undan hef ég rætt um gildi þess að nota brúðuspil í kennslu yngri barna. 

Er þessi greinargerð nógu sannfærandi um nauðsyn þess að kennarar noti leiki 

og leikræna tjáningu sem kennsluaðferð? Er Búkollu brúðuspilið einn af mörgum 

raunhæfum möguleikum eða eitthvað sem aldrei mun verða að veruleika í 

kennslustofum? 

Það sem ég tel afar mikilvægt er að þegar kennarar leyfa börnum að tjá sig hvort 

sem það er undir þeirra leikstjórn eða í frjálsri sköpun þá tengja börnin betur 

það sem þau eru að læra við umhverfi sitt. Brúður eru ein leið, ein tegund 

námsgagna sem nota mætti meira í skólum. Gleymum ekki því sem  Ken 

Robinson sagði þegar hann hélt fyrirlestur á TED-málþingi (2006), eins og lýst er 

í innganginum, en hann taldi að börn væru „þjálfuð úr sköpunargleði“! Ég vil 

halda því fram að það sé mikils virði að með sköpun brúðuspilsins sé verið að 
skapa kennsluaðferð sem þjálfar sköpunargleðina  í börnum á ný, ef svo mætti að 
orði komast. Það sem skiptir hér máli er að kennarar gefi litlum víkingum nógu 

mikið að berjast fyrir, svo vísað sé í formálann, að börn gleymi ekki að vera börn 

og að kennarar gleymi ekki að leikir eru mikilvægur þáttur í þroskaferli barna.  

 

                                                        Estelle Marie Burgel 
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