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Ágrip 

Í þessari ritgerð eru skoðaðar hugmyndir fræðimanna um leik og þroska barna fyrstu 

árin. Leikurinn sjálfur er skoðaður með barnið efst á baugi sem og aðferðir 

leikrænnar tjáningar út frá hugmyndafræði nokkurra frumkvöðla og hugmyndasmiða 

á því sviði. Mismunandi aðferðir til leiks eru kannaðar, annars vegar þær sem 

algengt er að nota í leikskólum og hins vegar leikræn tjáning sem hefur verið notuð 

sem kennsluaðferð í grunnskólum. Höfundur rýnir í bókina Improving your primary 

school through drama sem fjallar um leikræna tjáningu fyrir grunnskólanema. Hann 

setur síðan fram hugmyndir hvernig mætti laga leikrænu aðferðirnar sem þar voru 

notaðar að getu leikskólabarna. Markmiðið er að sýna fram á það hvernig 

leikskólakennarar geta nýtt leikræna tjáningu til þess að efla nám og þroska ungra 

barna. 
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Formáli 

Árið 2010 hóf ég nám í Leikskólakennarafræði við Háskóla Íslands eftir eins og 

hálfs árs nám við allt annað efni. Ákvörðun mín um að skipta um svið byggðist af 

miklu leiti til á námskvíða. Ég verð ávallt þakklát námsráðgjafanum sem tók á móti 

mér. Hún tók sér tíma til að ræða við mig um allt milli himins og jarðar, meðal 

annars áhugamál mín, leiklist og tónlist, og ástæður fyrir þessum umskiptum á námi 

mínu. Hún spurði mig af hverju ég væri í skóla og hvort það ætti ekki að vera 

gaman.  Ég þurfti ekki einu sinni að hugsa, jú það á að vera gaman í skóla. 

 Mig langar að þakka fjölskyldu minni, foreldrum, tengdaforeldrum og 

manninum mínum, fyrir ómetanlegan stuðning og hvatningu á meðan námi mínu 

stóð. Ég vil líka þakka æfingarkennurunum mínum og börnunum á heimaskólanum 

mínum sem hjálpuðu mér í vettvangsnámi mínu. Einnig vil ég þakka Gretu 

Sverrisdóttur fyrir yfirlestur á ritgerðinni og leiðbeinanda mínum, Kristínu Á. 

Ólafsdóttur, fyrir hjálp framar mínum björtustu vonum og þolinmæði í minn garð.  

Að lokum vil ég þakka dóttur minni, Snædísi Klöru, fyrir leikinn sem hún færir inn í 

líf mitt daglega. 
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þeim samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða 

fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég 

þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf(ur) 

ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, ____._________________ 20__ 

 

___________________________________ _______________________ 



 5

Efnisyfirlit 

Ágrip .......................................................................................................................................... 3 

Formáli ....................................................................................................................................... 4 

Efnisyfirlit .................................................................................................................................. 5 

Inngangur .................................................................................................................................. 6 

1. Áherslur aðalnámskrár ........................................................................................................ 8 

2. Leikurinn – þroski barna og hlutverk leikskólans .......................................................... 10 

2.1 Þroski barnsins ................................................................................................ 10 

2.2  Leikurinn ........................................................................................................ 11 

2.3 Leikurinn í leikskólanum ................................................................................ 12 

2.4 Leiðir til náms í leikskólastarfi ....................................................................... 14 

3. Leikræn tjáning................................................................................................................... 17 

3.1 Frumkvöðlar og hugmyndasmiðir ................................................................... 17 

3.1.1 Peter Slade og Brian Way ........................................................................ 17 

3.1.2 Dorothy Heathcote ................................................................................... 18 

3.1.3 Jonothan Neelands .................................................................................... 19 

3.2 Improve your primary school through drama ................................................. 19 

3.3 Nálgun í leikrænni tjáningu ............................................................................. 21 

3.3.1 Leikrænar aðferðir .................................................................................... 24 

4. Leikræn tjáning í leikskólum ............................................................................................. 27 

4.1 Virkir kennarar ................................................................................................ 27 

4.2 Leikræn tjáning með leikskólabörnum............................................................ 28 

5. Samantekt ............................................................................................................................ 32 

6. Heimildaskrá ....................................................................................................................... 35 

 



 6

Inngangur 

Hér á landi hefur leikræn tjáning verið opinberlega viðurkennd kennsluaðferð í 

aðalnámskrá síðan 1976. Þá bentu stjórnvöld grunnskólakennurum á að nýta sér 

þessa aðferð við kennslu. Leikræn tjáning var samt sem áður ekki nefnd í lögum fyrr 

en árið 1991 (Kristín Á. Ólafsdóttir, 2007, bls. 61).  Einungis brot af börnum í 

íslensku samfélagi hefur upplifað slíka kennslu, þó fer hópurinn vaxandi.  

Höfundur kynntist hugtakinu, leikræn tjáning, vorið 2010 í áfanganum Frá 

hugmynd til sýningar sem hann tók á fyrstu önn sinni við leikskólakennarafræði við 

Háskóla Íslands. Leikskólinn byggir á námi í gegnum leik og fannst því höfundi það 

athyglisvert að hvergi í náminu hans var í raun hvatt til þess að leikskólakennarar 

nýttu sér þessa aðferð í kennslu. Á haustönn 2010 var sett inn nýtt skyldunámskeið 

fyrir þá sem voru að hefja nám, Hreyfing og tjáning - úti og inni, þar sem leikræn 

tjáning er kennd.  

Í leikskólanum er hægt að nota leikinn á tvennskonar máta. Annars vegar 

sem markmið þar sem skapað er leikvænt umhverfi og fjölbreyttur efniviður er til 

staðar fyrir börnin. Hins vegar þá er leikurinn notaður sem leið til þess að ná 

markvissum árangri á einhverju sérstöku sviði (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 

37). Leikurinn hefur alltaf það markmið að stuðla að auknum þroska barnanna. Aftur 

á móti í til dæmis könnunaraðferðinni (e. The project approach), sem höfundur 

greinir betur frá síðar, þar er leikurinn notaður sem leið að fyrirfram ákveðnu 

markmiði. 

 Hinn frjálsi leikur er ríkjandi í leikskólunum þrátt fyrir að rannsóknir hafi 

sýnt að leikskólakennarar þurfi að vera virkari í leik barna og í mörgum tilfellum er 

leikurinn yfirborðskenndur, einfaldur og endurtekinn (Sæbø, 2003, bls. 60; Jóhanna 

Einarsdóttir, 1999, bls.35-36). Höfundur veltir því fyrir sér hvort leikræn tjáning sé 

raunhæf aðferð til að nota með ungum börnum en í henni hefur kennarinn talsverð 

áhrif á leikinn. Í vettvangsnámi fékk höfundur tækifæri til þess að nota leikræna 

tjáningu með leikskólabörnum og var það mun einfaldara en hann átti von á. 

 Ímyndunarleikur er talið eitt mikilvægasta leikform barnsins, þess vegna 

leggja leikskólar mikla áherslu á hann. Leikskólakennarar hafa fulla trú á ungum 

börnum og hvetja þau til þess að leita lausna og prófa sig áfram. Þeir vilja efla 

sjálfstraust og sjálfsaga barnanna því þessir eiginleikar styrkja börnin í leik. 
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Er raunhæft að nýta leikræna tjáningu í leikskólum og ef svo er, hvaða 

ávinning geta leikskólabörn haft af því? Höfundur leitast við að svara þessum 

spurningum með því skoða hugmyndir fræðimanna, bæði þeirra sem hafa skoðað 

leik barna sérstaklega og þeirra sem unnið hafa með leikræna tjáningu í skólastarfi. 

Með því að styðjast við bókina Improve your primary school through drama, sem 

segir frá leikrænni tjáningu í grunnskóla, langar höfund að finna leið til þess að efla 

nám leikskólabarna í gegnum leikræna tjáningu.   

Í ritgerðinni verður farið yfir helstu atriði aðalnámskrár og grunnþættina sem 

leggja skal áherslu á í námi barna verða skoðaðir. Síðan verður litið á leik barnanna í 

leikskólanum og leikræna tjáningu sem hefur verið notuð með grunnskólabörnum. Í 

lokin setur höfundur fram hugmyndir um aðferðir leikrænnar tjáningar sem hann 

telur að hægt væri að nota með leikskólabörnum. 
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1. Áherslur aðalnámskrár 

Lengi hefur verið talað um að brúa bilið milli leik- og grunnskóla á Íslandi. Bæði 

skólastigin hafa unnið eftir aðalnámskrá sem gefin er út annars vegar fyrir 

grunnskóla og hins vegar fyrir leikskóla. Árið 2011 gaf Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið út nýja aðalnámskrá og í þetta skiptið var sameiginlegur 

hluti fyrir fyrstu þrjú skólastigin, leik-, grunn- og framhaldsskóla. Þar eru teknir 

fram nokkrir grunnþættir sem vinna skal með frá upphafi skólagöngu og í gegnum 

þessi þrjú skólastig. 

Núverandi aðalnámskrá byggir á lögum um menntun nr. 90 um leikskóla, nr. 

91 um grunnskóla og nr. 92 um framhaldsskóla, sem tóku gildi 2008. 

Aðalnámskráin endurspeglar menntastefnu ríkisins og myndar ákveðinn ramma utan 

um þá þætti sem þykja mikilvægir til þess að undirbúa einstaklinga til þess að vera 

virkir samfélagsþegnar í framtíðinni. Hver og einn skóli ber ábyrgð á því að búa til 

sína eigin skólanámskrá með aðalnámskrána að leiðarljósi (Aðalnámskrá leikskóla, 

2011, bls. 9-11). 

Í aðalnámskrá er hlutverk menntunar skilgreint og tiltekið hvaða grunnþætti 

leggja skal áherslu á. Þeir eru læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og 

mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Byggja skal upp nám, kennslu og leik í samræmi 

við þessa grunnþætti. Einnig eiga starfshættir starfsfólks skólans, kennara, 

stjórnenda og annarra, að mótast af þessum grunnþáttum. Stuðla skal að því að 

börnin læri sjálfstæði, frumkvæði og að þau taki þátt í að þróa skólastarfið út frá 

grunnþáttunum sem nefndir eru í aðalnámskránni (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 

14). 

Allir þessir grunnþættir tengjast saman á einhvern hátt og eru háðir hver 

öðrum. Til þess að verða virkur þátttakandi í samfélaginu þarf maður að vera 

meðvitaður um þá alla. Samfélagið krefst þess að einstaklingar geti lesið umhverfi 

sitt hvort sem það séu bókstafir eða mannleg samskipti. Umburðarlyndi og virðing 

gagnvart mismunandi menningararfleifð og einstaklingum er eitthvað sem þarf að 

kenna börnum. Það eru mannréttindi að hver og einn fái að njóta sín sem 

einstaklingur. Umburðarlyndi gagnvart því að allir séu einstakir eykur andlega og 

félagslega vellíðan einstaklinga, því fylgir einnig jafnrétti og lýðræði (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011, bls. 15-16).  
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Síðasti grunnþátturinn sem er nefndur í sameiginlegum hluta 

aðalnámskránna er sköpun. Börnum er það eðlislægt að skapa, hvort sem það er í 

leik eða starfi. Sköpun barnanna kemur fram í listgreinakennslu skólanna á 

sýnilegan hátt. Aftur á móti með því að kenna börnunum að ígrunda, gagnrýna og 

hafa vísindalegt viðhorf er verið að kenna þeim og hvetja þau til sköpunar á öðrum 

sviðum eins og lausnaleit (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 16).  

Þar sem meðfædda forvitnin fær að njóta sín og þráin til þess að vita meira 

fær að vaxa kemur sköpunin. Gleðin sem fylgir henni kallar svo á meiri sköpun og 

námsáhugi barnanna eflist. Kennarar eru hvattir til þess að efla gagnrýna hugsun hjá 

börnunum og fá þau til þess að móta viðfangsefnin. Börnin eiga að skapa sína eigin 

þekkingu (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 22). Peter Slade, einn af 

brautryðjendum leikrænnar tjáningar sagði: ,,Sköpun þrífst þar sem þolinmæði, 

skilningur, hamingja, frelsi, eftirtekt og auðmýkt ríkir. Hún verður til í leik og 

skynsamir foreldrar og hæfir kennarar sjá um að leiðbeina og hlúa að henni“ (Slade, 

1954, bls. 19).  

 Leikskólinn er fyrsta skólastigið, það er þar sem börnin byggja grunninn 

fyrir áframhaldandi nám sitt. Leikskólakennarar bera því mikla ábyrgð. Með því að 

hafa góðan skilning á leik barna hafa þeir enn betri möguleika á því að senda frá sér 

virka og sjálfstæða einstaklinga. Með grunnþættina að leiðarljósi er leikskólastarfið 

strax orðið hnitmiðaðra, hvernig svo sem kennararnir ætla sér að vinna það. 

Grunnþættirnir tengjast allir á einhvern hátt en samt telur höfundur að sköpunin sé 

grundvallaratriði í námi barna.  
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2. Leikurinn – þroski barna og hlutverk leikskólans 

Í kafla 2 verða skoðaðir nokkrir þættir um þroska barna og hvaða þýðingu leikurinn 

hefur fyrir börn. Í framhaldi af því verður rýnt í leik barnanna og hlutverk 

leikskólans sem snýr að námi ungra barna. 

 

2.1 Þroski barnsins 

Þegar barn aðlagast umhverfi sínu og eykur skilning sinn á því er barnið að efla 

vitsmunaþroska sinn. Barnið er forvitið og virkur námsmaður sem er sífellt að ögra 

sjálfu sér. Piaget taldi greind og þroska vera jafnvægi milli ákveðinna þátta. Til þess 

að barnið uppskeri visku þarf það reynslu til þess að byggja þekkingu sína á. Barnið 

þarf að öðlast reynsluna upp á eigin spýtur til þess að hún sé merkingarbær. Það 

leitast við að finna jafnvægi milli hugsana sinna og heimsins (Shaffer og Kipp, 

2007, bls. 224).  

Vygotsky vildi meina að á þroskaferli barnsins séu tvennskonar stig. Annars 

vegar núverandi stig (e. existing level), sá þroski sem barnið hefur nú þegar öðlast og 

hins vegar, mögulegt stig (e. potential level), sá þroski sem barnið er að ávinna sér 

(Lillemyr, 2009, bls. 89). Hann talaði um svæði mögulegs þroska (e. Zone of 

Proximal Development), það stig sem barnið getur náð með aðstoð eldri barna eða 

fullorðinna (Frost, Wortham og Reifel, 2008, bls. 40).   

Lillemyr (2009) bendir á, út frá hugmyndafræði Vygotsky, mikilvægi þess 

að aðskilja muninn á almennum tengslum milli náms og þroska og einstökum 

eiginleikum þessara tveggja þátta. Barn þarf að ná ákveðnum þroska til þess að geta 

hafið formlegt nám. Aftur á móti kemur barnið inn í skólann með færni og þekkingu 

sem það hefur aflað sér löngu áður en formlegt nám hefst. Vygotsky stóð fast á því 

að ómögulegt væri að skilja þroska barns ef maður skildi ekki menningarheiminn 

sem barnið ólst upp í. Vitsmunarþroski þróast út frá menningarheimi hvers og eins, 

svo sem tungumáli, talnaskilningi, ritun og list (Meeca og Daniels, 2008, bls. 165).  

Með því að vekja áhuga barnanna eru hinir fullorðnu að gefa þeim tækifæri 

til þess að skynja umhverfi sitt á nýjan hátt. Þó geta hinir fullorðnu dregið úr áhuga 

barnanna og viljanum til lausnaleitar með því að leysa þrautirnar fyrir börnin áður en 

þau fá tækifæri til þess að kljást við þær. Þeir ættu því að varast að skipta sér af 

leiknum nema ef barnið eigi í raunverulegum vandræðum (Berk og Winsler, 1995, 

bls. 30). 



 11

Fjölgreindakenning (e. multi-intelligent) Gardners talar um níu mismunandi 

greindir sem börn geta þróað með sér, eins og til dæmis málgreind (e. linguistic), 

rýmisgreind (e. spatial), hreyfgreind (e. bodily-kinesthetic) og sjálfsþekkingargreind 

(e. intrapersonal). Greind er einstaklingsbundin, þær greindir sem tengjast 

áhugasviðum barnanna þroskast fyrst og koma fram sem styrkleikar barnsins. Geta 

barna til að læra miðast við greind þeirra, börn með góða mál- og stærðfræðigreind 

eiga auðveldara með bóknám. Þeir sem hafa öfluga hreyfigreind eiga auðveldara 

með að stunda íþróttir (Baldwin, 2004, bls. 46).  

Sjálfsþekkingargreind eflist við það að skoða tilfinningar, læra að þekkja þær 

og að geta sett sig í spor annarra (Baldwin, 2004, bls. 47). Börn þurfa að átta sig á 

því að tilfinning fylgir alltaf hugsun. Samt sem áður er hægt að koma hugsun á 

framfæri án þess að tilfinningin ráði för. Börn eiga misauðvelt með að skilja þetta 

tvennt að og er það í raun flóknara en við gerum okkur grein fyrir. Í 

hlutverkaleiknum eru aðstæðurnar búnar til og oft þurfa börn að kalla fram 

tilfinningar sem eru ekki til staðar (Rogers og Evans, 2008, bls. 57). Líkami og sál 

eru tengd saman, neikvæðar tilfinningar eins og reiði og sorg hafa skaðleg áhrif á 

heilsu og lærdómsgetu barna. Með því að hjálpa börnum að læra að þekkja þessar 

tilfinningar geta kennarar hjálpað þeim að finna leið til þess að vinna úr þeim 

(Baldwin, 2004, bls. 50).  

Leikskólinn er tiltölulega laus við þann fasta ramma sem grunnskólinn hefur. 

Enda er geta barnanna til náms á allt öðrum forsendum líkt og Lillemyr (2009) 

bendir á. Kennarar þurfa að vera meðvitaðir um þær aðferðir sem þeir vilja nota í 

vinnu með börnum til þess að ná fram sem mestum fjölbreytileika í kennslu. 

Kennarar eru einnig fjölgreindir og geta þeirra til að læra er einstaklingsbundin. Því 

er athyglisvert að hugsa til þess hvernig sú einhæfa kennsluaðferð sem finnst í 

grunnskólum hefur náð að festa sig í sessi (Baldwin, 2004, bls. 46). 

 

2.2  Leikurinn 

Strax og barn fæðist myndar það geðtengsl við foreldra sína, ákveðið traust sem er 

lykillinn að öllum félagslegum tengslum barnsins í gegnum lífið.  Ung börn leitast 

við að skilja heiminn og fyrsta námsleiðin þeirra er í gegnum leikinn með foreldrum 

sínum. Þau reyna að líkja eftir svipbrigðum foreldra sinna eða hljóðum í kringum sig 

(Slade, 1954, bls. 20).  
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 Í hinu daglega lífi hefur hinn fullorðni sífellt áhrif á leik barnanna án þess að 

hugsa mikið um það. Þegar barnið kíkir inn í stofu þar sem hinn fullorðni situr, þá 

bregst hinn fullorðni ósjálfrátt við og segir ,,gúgú“. Barnið bregst við með brosi og 

jafnvel hlátri (Frost, Wortham og Reifel, 2008, bls. 3). Leikurinn er barninu 

eðlislægur, hann er síbreytilegur og er háður þátttakendum hverju sinni. Hann er 

menningararfleifð barnsins sem byggir á samfélagi og félagsumhverfi þess. Í 

leiknum leysa börn vandamál, efla sjálfsmynd sína og læra að þekkja sínar innri þrár 

(Lillemyr, 2009, bls. 16). Frjáls sjálfsprottinn leikur er mikilvægasta náms- og 

þroskaleið barnsins. Hann örvar barnið á vitsmunalegan, tilfinningalegan og 

félagslegan máta (Lillemyr, 2009, bls. 8-9).   

Hinn sjálfsprottni hlutverkaleikur barna er einstakur. Heimurinn sem þau búa 

til er jafn raunverulegur fyrir þeim og hið daglega líf. Börn hafa oft óraunhæfa 

drauma og þrár sem ómögulegt er að uppfylla nema í gegnum þykjustuheiminn. 

Leikurinn er einlægur, uppfullur af gleði og börnin standa ávallt uppi sem 

sigurvegarar. Að því leyti til þau græða alltaf á því að leika sér. Jafnvel þó leikurinn 

sjálfur fari ekki vel (Rogers og Evans, 2008, bls. 52-55). Börn nota leikinn til þess 

að efla skilning sinn á raunveruleikanum. Í leiknum eru þau örugg og geta prófað 

ýmsa hluti. Þau geta séð fyrir sér ýmsar atburðarásir og geta alltaf hætt við ef 

atburðurinn fer ekki á þann veg sem þau ætluðu sér (Sæbø, 2003, bls. 61-73). 

Jafnvel í ærslaleiknum má finna sjálfsprottinn hlutverkaleik (Rogers og 

Evans, 2008, bls. 52). Til eru margskonar ærslaleikir, eltingaleikur, hopp og skopp, 

glíma og gamnislagur, sem er vanmetið leikform í augum fullorðinna. Í gamnislag 

eru börnin að lemja og slá hvert annað en það er gaman, börnin brosa og hlægja á 

meðan (Frost, Wortham og Reifel, 2008, bls.151-153).  

Tjáning barna í leik er mismunandi, oft þarf lítið til að barn framkalli 

þykjustuheim sinn og hefji leik. Hinn fullorðni tekur ekki eftir þessum leik í 

mörgum tilfellum. Jafnvel í rólegum stundum við teikniborðið getur ýmislegt verið 

að gerast í hugarheimi barnsins. Myndin sem barnið teiknar getur verið myndbrot af 

ævintýri sem barnið hefur búið til á meðan það var að teikna (Rogers og Evans, 

2008, bls. 52). 

 

2.3 Leikurinn í leikskólanum 

Leikskólanám á að efla alhliða þroska barns. Barnið er miðpunktur athyglinnar  og 
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starfið á að miðast við þroska og þarfir þess hverju sinni. Á fyrstu árum ævinnar 

þroskast barnið mjög hratt, bæði líkams- og vitsmunalega. Þegar starf með börnum 

er skipulagt er mikilvægt að tekið sé mið af helstu þroskaþáttum þeirra svo sem 

hreyfifærni, félagsvitund, sköpunarhæfni og siðgæði. Leikskólakennarar eru 

fyrirmyndir barnanna í leikskólanum og af þeim læra börnin hvernig þau eiga að 

koma fram við hin börnin. Þarna læra þau samvinnu, samkennd og tillitssemi, sem 

eru mikilvægir þættir í félagsþroska barnsins (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 30-

34). 

Það er mikilvægt að hafa við hendina gögn og búnað sem vekur forvitni 

barnanna, virkni, áhuga og gleði.  Einnig er mikilvægt að leikskólakennararnir fái 

tækifæri til þess að efla vísindalega hugsun barnanna og hvetja þau til þess að velta 

fyrir sér lífinu og tilverunni. Sæbø (2008, bls. 63) talar um að í sjálfsprottnum 

hlutverkaleik ráða börnin alfarið leiknum. Börnin búa til leikreglurnar, skapa 

sögusviðið og rými leiksins. Þau eiga það til að leika sama leikinn aftur og aftur.  

Nauðsynlegt er að leikskólakennarinn þekki leik barnanna og vinni að því að 

gefa börnunum tækifæri til þess að efla sig sjálf í gegnum leik með jafnöldrum 

sínum. Það er í samræmi við kenningu Vygotsky að allt nám og þroski fari fram í 

félagslegum athöfnum og að leikurinn sé meginástæðan fyrir þroska barna (Frost, 

Wortham og Reifel, 2008, bls. 38-39). Hugsunarháttur og atferli einstaklingsins 

byggir á því samfélagi sem hann býr í og þekking hans er félagslega mótuð (Meeca 

og Daniels, 2008, bls. 165).  

Börn tengjast vinaböndum í gegnum leikinn. Barn sem er mjög fært í að 

leika sér er líklegra til að eiga mikið af vinum. Börnin laðast að leiknum, flest vilja 

vera með en einstaka barn situr á hliðarlínunni. Þau börn eiga mjög erfitt með að 

eignast vini þar sem þau gefa ekki af sér í leiknum  (Rogers og Evans, 2008, bls. 

60). 

Leikskólakennarar líta á leikinn sem heilaga athöfn sem ekki má atast í. Árið 

1997 var gerð rannsókn í leikskólum Reykjavíkurborgar. Í þessari rannsókn kom 

meðal annars fram að leikskólakennarar voru meðvitaðir um að hlutverk hins 

fullorðna væri mikilvægt fyrir leik barnanna. Flestir þeirra töldu að með því að 

útvega rými, tíma og leikmuni þá væru þeir að taka þátt í leik barnanna.  Aftur á 

móti hafa rannsóknir sýnt að kennarinn þarf að vera virkari í leik barnanna (Jóhanna 

Einarsdóttir, 1999, bls. 35).   

Með virkri þátttöku í leiknum getur kennarinn opnað leið inn í leikinn fyrir 
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þau börn sem þora ekki að stíga inn. Börnin sækjast í að leika með þeim sem eldri 

eru. Þeim finnst gaman þegar einhver fullorðinn hefur áhuga á að leika við þau og 

taka honum fagnandi. Jóhanna Einarsdóttir (1999, bls.42) talar um nokkrar tegundir 

leikja sem kennarinn getur nýtt í þessum tilgangi. Þar má nefna samhliðaleik þar 

sem kennarinn sýnir fordæmi um það hvernig á að leika sér án þess að taka þátt í 

leik barnanna. Svo eru þrjár mismunandi tegundir af samleik þar sem kennarinn er 

annað hvort fylgjandi í leik sem börnin stjórnar, kemur óboðinn inn í leik sem 

börnin stjórnar eða stýrir leiknum. Algengast er að kennaranum er boðið að vera 

með í leik sem börnin stjórnar. 

  

2.4 Leiðir til náms í leikskólastarfi 

Þrátt fyrir að stefnur leikskóla byggja á aðalnámskrá er þess krafist að þeir útbúi sína 

eigin skólanámskrá. Þar skal skilgreina stefnu leikskólans og lýsa hvernig á að 

dýpka skilning barnanna á grunnþáttunum sem eru nefndir í aðalnámskránni. 

Markmiðið er að undirbúa börnin til þess að verða virkir samfélagsþegnar í 

lýðræðislegu samfélagi.  

Leikskólarnir móta sína stefnu sjálfir út frá sýn stjórnenda. Margir leikskólar 

byggja á hugmyndum fræðimanna eins og Vygotsky, Piaget og Gardners sem höfðu 

mikinn áhuga á börnum, þroska þeirra og hvernig hægt sé að hvetja þau til náms. 

Flestir leikskólar leggja mikið upp úr frjálsa leiknum og leikumhverfi barnsins. 

Einstaka skólar á Íslandi vinna eftir heildstæðum stefnum líkt og Könnunaraðferðin, 

Montessori og Reggio Emilia. Nú munum við skoða nokkrar aðferðir og stefnur sem 

unnið er út frá í leikskólum. 

Reggio Emilia: Þessi stefna var þróuð af ítölskum kennara Malaguzzi og 

fékk hún nafn sitt frá borginni sem hún upprunalega kom frá. Aðferðin byggist á því 

að börnin fá að upplifa og skoða heiminn á sínum forsendum og með öllum sínum 

skynfærum. Á þann hátt tengja þau hlutina saman og skapa sína þekkingu. Það á að 

ríkja virðing, ábyrgðarkennd og samvinna á milli þeirra sem eru að rannsaka og 

möguleikarnir til þess uppgötva heiminn eiga að vera endalausir. Hlutverk 

kennarans er að læra með börnunum. Þeir sitja hjá og skrá það sem börnin eru að 

gera, nýta hugmyndir  og áhugasvið þeirra í kennsluna (Reggiokids, 2013). 

Montessori: Maria Montessori er frumkvöðull að þessari stefnu. Á fyrstu sex 

árum ævinnar eru börn móttækilegust fyrir upplýsingum og því ættu þau að fá að 
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upplifa sem mest á þessum fyrstu árum sínum. Hennar hugsjón var að hvetja börn til 

að yfirstíga sjálf hindranir sem verða á vegi þeirra og kynnast heiminum án afskipta 

hinna fullorðnu. Á þann hátt er verið að byggja upp sjálfstraust, efla einbeitingu og 

sjálfsaga. Reynsla þeirra á að byggjast á raunverulegum athöfnum, til dæmis að 

vaska upp eða elda í stað þess að þykjast gera það (Montessori, e.d.). 

 Könnunaraðferðin: Með könnunaraðferðinni er reynt að koma til móts við 

ólíkar þarfir barna til náms. Börnin fá tækifæri til þess að fá útrás fyrir forvitni sína á 

mismunandi viðfangsefnum sem þau velja hverju sinni. Verkefnin geta tekið allt frá 

tveimur dögum upp í marga mánuði, það byggist allt á áhuga barnanna. Eins og góð 

saga þá hefur verkefnið upphaf, miðju og endi. Kennarinn hjálpar börnunum að 

útbúa hugarkort um viðfangsefnið og komast að því hvað þau þurfa til þess að fá að 

vita meira. Hann gæti stungið upp á bókum eða farið á netið. Það er lagt mikið upp 

úr því að börnin séu virkir þátttakendur. Ef það er möguleiki þá er farið í 

vettvangsferð. Annars er fenginn í heimsókn sérfræðingur til þess að dýpka skilning 

barnanna á viðfangsefninu. Að lokum eru niðurstöður verkefnisins kynntar og það 

getur verið á mismunandi hátt eins og til dæmis leik- eða myndlistasýning (The 

project approach, 2011-2013). 

Hlutverkaleikur: Hlutverkaleikurinn er eitt mikilvægasta leikformið í 

leikskólanum. Hann birtist í mörgum mismunandi leikjum barna eins og í legó, 

dúkkukróknum og byggingarleikjum. Auðveldasta leiðin fyrir börn til að lýsa 

tilfinningum sínum er að gera það í gegnum hlutverkaleikinn. Þar eru þau í öruggu 

leikumhverfi og geta látið reyna á mismunandi tilfinningalegar aðstæður án þess að 

þurfa að takast á við raunveruleg málefni. Í leiknum læra börn óhlutbundna hugsun, 

það á sér stað þegar barn lætur hlut eða sig sjálft tákna eitthvað annað en það er. 

Börnin nota tungumálið til þess að lýsa aðstæðum og fá þá sem leika með til að 

samþykkja þær (Frost, Wortham og Reifel, 2008, bls. 144-146). 

Regluleikir: Allir leikir þar sem barnið þarf að fylgja ákveðnum reglum falla 

undir þennan flokk, hópleikir eins og feluleikur, boltaleikir og einnig borðspil. 

Þessir leikir krefjast þess að börnin læri að skiptast á, hafa sjálfstjórn og fara eftir 

reglum. Þetta eru eiginleikar sem allir hafa gott af því að tileinka sér. Það er hægt að 

grípa til þessara leikja hvar og hvenær sem er (Winston, 2000, bls. 101). 

Sköpun: Eins og bent er á í aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 16) er börnum 

eðlislægt að skapa og í leikskólum er mikið um listsköpun. Það er yfirleitt einhvers 

konar sameiginlegt rými fyrir allan leikskólann þar sem mismunandi efniviður, 
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málning, karton og gæðapappír eru til staðar. Jafnvel bjóða deildirnar upp á 

einfaldari aðstöðu með venjulegum blöðum, litum, skærum og lími. Fjölbreyttir 

miðlar gefa listsköpun í leikskólum nýja möguleika. Sumir leikskólar taka börnin í 

vettvangsferð og gefa þeim færi á að taka ljósmyndir af því sem þeim finnst 

áhugavert. Aðrir nýta tölvur til að búa til tónlist. Möguleikarnir eru eins margir og 

víðsýnin leyfir. 

Börn eru námsmenn í eðli sínu og leitast eftir því að auka skilning sinn á 

heiminum. Virkni hins fullorðna skiptir miklu máli í þroskaferli barnanna til að 

víkka áhugasvið þeirra og viðhalda tilfinningalegum stöðugleika. Í gegnum 

hlutverkaleikinn öðlast börn skilning á umhverfi sínu og þau þróa með sér hæfni í 

samskiptum og félagslegum athöfnum. Slade hélt því fram að börn væru það fær í að 

blanda saman raunverulegum aðstæðum og því sem þau höfðu upplifað í sínum 

eigin þykjustuheimi að það skipti ekki máli fyrir þroska þeirra í hvorum heiminum 

þau upplifðu aðstæðurnar (Slade, 1954, bls. 29).  Grundvöllur leikskólanámsins 

byggir á leik barnanna og forvitni. Með virkri þátttöku leikskólakennarans er 

líklegra að börnin nái betri færni í námi sínu og það efli vísindalega og gagnrýna 

hugsun þeirra. 
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3. Leikræn tjáning 

Í þessum 3. kafla verður hugmyndafræði og vinna nokkurra sérfræðinga á sviði 

leikrænnar tjáningar skoðaðar. Bókinni Improve your primary school through drama  

verður kynnt og  kannað hvað leikræn tjáning felur í sér. 

 

3.1 Frumkvöðlar og hugmyndasmiðir 

Margir hafa sett mark sitt á sögu leikrænnar tjáningar í skólastarfi. Nokkrir 

hugmyndasmiðir hennar eru Peter Slade, Brian Way, Dorothy Heathcote og 

Jonothan Neelands. Þau fundu leið til þess að koma leiknum inn í grunnskólana og 

efldu þannig námsáhuga grunnskólabarna. Hér er stiklað á stóru yfir framlag þeirra, 

einungis til þess að lesendur kynnist því hvaðan höfundur sækir hugmyndir sínar. 

 

3.1.1 Peter Slade og Brian Way 

Árið 1912 fæddist einn af frumkvöðlum leikrænnar tjáningar, Peter Slade. Hann 

vann sem leikari í London eftir nám sitt við Háskólann í Bonn þar sem hann lærði 

þýsku, heimspeki og hagfræði. Í náminu hófust heimspekilegar vangaveltur hans um 

það hvernig íþróttir gætu hjálpað einstaklingum sem glímdu við þunglyndi eða 

vanlíðan (Dodds, 2004).  

  Dag einn í London varð hann vitni að eltingaleik nokkurra barna. Leikgleðin 

sem skein af andlitum þeirra við það eitt að spretta úr spori vakti hann til 

umhugsunar og varð grundvöllur að hugmyndafræði hans. Slade velti fyrir sér 

muninum á leiklist leikhússins, þar sem allt er skrifað og stýrt og drama í þeirri 

merkingu að tjá gjörðir í lífinu (e. the doing of life) í leik. Á íslensku hefur það verið 

kallað leikræn tjáning. Slade þróaði meðferðarúrræði sem byggðist á leikrænni 

tjáningu. Árið 1940 opnaði hann sína fyrstu listamiðstöð, þar hjálpaði hann börnum í 

vanda og börnum með sérþarfir (Dodds, 2004).  

Slade vildi þróa hinn náttúrulega leik barnanna á leikrænan hátt en forðast 

allt sem við kom hinu hefðbundna leikhúsi. Efnið sem unnið var með átti að hafa 

einhverja þýðingu fyrir barnið og tjáningin átti að vera sprottin úr þeirra 

reynsluheimi. Hlutverk kennarans var að skapa jákvætt og afslappað vinnuumhverfi, 

hann átti að vera þeim stuðningur, byggja upp traust og vináttu. Sköpun barnanna 

getur verið viðkvæm og því mátti alls ekki gagnrýna eða leikstýra börnunum. Hann 
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vildi frekar nýta tónlist til þess að setja þeim mörk (Kristín Á. Ólafsdóttir, 2007, bls. 

89).  

 Peter Slade skrifaði allnokkrar bækur yfir ævina, sú fyrsta, Child Drama 

kom út árið 1954, hún fjallar um leik barna frá fæðingu og fram á unglingsárin og 

gefur hugmyndir að leikrænni tjáningu fyrir mismunandi aldursskeið barnsins. Sú 

síðasta, Child Drama: It’s importance for human development, kom út 1995. Allar 

bækurnar hans voru ætlaðar þeim sem koma að uppeldi barna almennt, foreldrum og 

kennurum, svo að hægt væri að auðga líf barnanna í gegnum leik og efla lífsgleði 

þeirra (Dodds, 2004; Slade, 1954). 

Brian Way, var samstarfsmaður Slade um tíma og ritstýrði meðal annars 

fyrstu bók Slade, Child Drama. Upphaflegt markmið Way var að halda úti vettvangi 

þar sem atvinnulausir leikarar gætu komið saman og fengið listræna útrás meðal 

jafningja. Eftir að hann fór að vinna með Slade endurvakti það áhuga hans á leiklist 

fyrir börn. Hann hélt áfram að þróa aðferðir Slade fyrir börn með sértæka 

námsörðugleika og var það fyrir hans tilstilli að farið var að nota leikræna tjáningu í 

grunnskólum. Hann var þeirrar skoðunar að skrifa ætti leikrit fyrir börn með 

kennslufræðilegu ívafi, til samræmis við aldur þeirra (Harbottle, 2006). 

Way var mun skipulagðari en Slade og setti hugmyndir sínar og útfærslur 

fram á nákvæman hátt. Bókin hans Development through Drama er uppfull af 

allskyns þjálfun, allt frá örstuttum athyglisæfingum að löngum leikritum. Hlutverk 

kennarans var að leiðbeina börnunum með því að segja hvað ætti að gera án þess að 

segja þeim hvernig þau ættu að gera það. Way hvatti þó til þess, eins og Slade hafði 

gert, að börn byrjuðu ekki að leika fyrir áhorfendur ung að aldri því það gæti skert 

leikræna upplifun þeirra (Kristín Á. Ólafsdóttir, 2007, bls. 90). 

 

3.1.2 Dorothy Heathcote 

Dorothy Heathcote setti svo sannarlega mark sitt á leiklist í skólastarfi. Hún ólst upp 

hjá fjarskyldum ættingjum sínum og hætti 14 ára í skóla. 19 ára komst hún inn í 

leiklistarnám við Bradford leiklistarskólann og vinnuveitandi hennar borgaði nám 

hennar. Það var persónuleiki hennar sem kom henni áfram, hún hugsaði stórt og sá 

endalausa möguleika. Hún þróaði aðferð til þess að nota nálgun leiklistar í almennri 

kennslu (Hesten, 2011). 

 Heathcote sagðist vera mótfallin því að leiklist ætti að vera sérgrein í skólum 

heldur ætti hún að vera þverfagleg kennsluaðferð sem hjálpar nemendunum að kafa 
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dýpra í námsefnið. Samvinna er mikilvægasta hugtakið í hugmyndafræði hennar og 

allar aðferðirnar sem hún þróaði í leikrænni tjáningu byggjast á henni, eins og til 

dæmis kennari í hlutverki (e. Teacher-in-role) og sérfræðingar (e. mantle of the 

expert). Í þeim aðferðum tekur kennarinn virkan þátt í ferlinu með nemendum 

sínum. Sem er andstætt því sem Slade og Way töldu rétt, að kennarinn ætti að sitja á 

hliðarlínunni sem leiðbeinandi.  

Kennarinn í hlutverki getur kallað eftir þekkingu barnanna og leitt þau áfram 

á þann stað sem hann leitast eftir að skoða nánar. Heathcote lagði mikið upp úr því 

að efla félagslegan og tilfinningalegan þroska barna ásamt því að auka 

vitsmunaþroska þeirra. Heathcote hefur verið gagnrýnd fyrir aðferðir sínar. Það sem 

hún kallaði leiklist í skólastarfi tengist, að mati gagnrýnenda, lítið þeirri 

fagurfræðilegu leiklist sem þekkist úr leikhúsinu (Kristín Á. Ólafsdóttir, 2007, bls. 

91-92). 

 

3.1.3 Jonothan Neelands 

Jonothan Neelands er doktor í skapandi menntun og talsmaður leiklistar og 

leikrænnar tjáningar í skólum. Hans innblástur eru aðferðir Heathcote og starf 

hennar með börnum. Neelands vinnur að því að styrkja stöðu leikrænnar tjáningar í 

Englandi. Forverar hans lögðu áherslu á að aðskilja leikræna tjáningu og 

leikhúslistina á meðan Neelands vinnur að því að brúa bilið þar á milli. Leiklist og 

leikræn tjáning eru tveir mismunandi leiðir sem byggja á sama grunni. Hann hefur 

rannsakað mikið áhrif leikrænnar tjáningar í skólastarfi og telur að í gegnum 

hlutverkaleik öðlist börnin skilning á samfélaginu og hvað felist í því að vera 

manneskja. Neelands hefur skrifað margar bækur og greinar um það hvernig leikræn 

tjáning getur skapað betra námsumhverfi fyrir börn í grunnskólum (Warwik 

Buisness School, 2013; Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 8). 

  

3.2 Improve your primary school through drama 

Rachel Dickinson og Jonothan Neelands tóku að sér að þróa kennsluáætlun fyrir 

Shenton grunnskólann á Englandi. Hugmyndin var að nýta leikræna tjáningu til þess 

að efla nám barnanna. Þetta var langtíma verkefni sem stóð yfir í þrjú ár og í 

kjölfarið var gefin út bókin, Improve your primary school through drama. Áherslur 

Shentonskólans voru byggðar á breskri námskrá og námsmarkmiðum hennar. Í 
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skólanum voru 450 nemendur, 97% barnanna af erlendum uppruna með ensku sem 

annað tungumál (Dickinson og Neelands, 2006, bls. 1). Þessar tölur vöktu athygli 

höfundar. 

Tungumálaörðugleikar eru vel þekktir fyrstu árin á leikskólanum þegar 

börnin eru að læra að tala. Á þessum árum er algengt að börn eigi erfitt með 

framburð og fólk sem umgengst börnin lítið á oft erfitt með að skilja þau. Einnig eru 

börnin á deildinni stödd á mismunandi málþroskastigum sem gerir það að verkum að 

þau eiga oft á tíðum erfitt með tjáningu sín á milli. Málþroskinn á ekki aðeins við 

um töluð orð heldur einnig blæbrigði í röddinni, svipbrigði og líkamstjáningu (Frost, 

Wortham og Reifel, 2008, bls. 103-104). 

Shentonskólinn vildi gera umbætur á námsumhverfi nemenda sinna, 

markmiðið var að auka gæði í kennslu, efla nám barnanna en einnig gera 

skólasamfélagið félagslega vænlegt fyrir nemendurna. Reynslan þótti sýna að 

leikræn tjáning gæti samtímis eflt námsgetu barna og almennan þroska þeirra. 

Stjórnendur Shentonskólans töldu að námsmarkmiðum hafi verið náð með öflugum 

og velheppnuðum leikrænum ferlum. Þar sem börnin fengu tækifæri til þess að setja 

sig í spor annarra og leysa vandamál sem geta komið upp innan samfélagsins. Þessi 

börn kunnu kannski ekki að lesa né skrifa á ensku sem olli því að kennarar gátu lítið 

notað hefðbundnar kennslu- og uppeldisaðferðir. Stjórnendur skólans sáu að leikræn 

tjáning gaf börnunum tækifæri til þess að læra með því að framkvæma (e. learning 

by doing) eins og John Dewey kallaði það (Dickinson og Neelands, 2006, bls. 1-3).  

Í leikrænni tjáningu er það hinn fullorðni, kennarinn, sem ákveður 

viðfangsefnið sem vinna á með, tímann og rýmið. Hugmyndir barnanna og þeirra 

innlegg eru mikilvægur þáttur af ferlinu en hinn fullorðni skapar nýja menningu og 

merkingu í leikinn með veru sinni þar (Sæbø, 2003, bls. 61-73).  

Leikræn tjáning er félagsleg lærdómsleið sem endurspeglar þekkingu allra 

þeirra sem taka þátt í ferlinu. Kennarinn er athugandi meðan á ferlinu stendur. 

Honum ber að meta og skoða hugmyndir nemenda sinna því það er reynsla 

nemandans sem er útgangspunkturinn í ferlinu. Er verið að styrkja ranghugmyndir 

sem barnið hefur eða kemur barnið með nýtt sjónarhorn inn í leikinn sem gæti verið 

gott að skoða betur í næsta tíma? (Dickinson og Neelands, 2006, bls. 47; Kristín Á. 

Ólafsdóttir, 2007, bls. 88-90).  

Stjórnendur og kennarar tóku saman þá kosti sem leikræn tjáning hafði fyrir 

börnin, kennarana og foreldrana í Shentonskólanum. Niðurstöður þeirra voru að 
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nemendur skólans fengju tækifæri til þess að læra á jafnréttisgrundvelli, hvort sem 

þau væru tvítyngd, með sérþarfir eða bráðgerir einstaklingar. Jákvætt andrúmsloft 

leikrænnar tjáningar gæfi börnunum þá tilfinningu að þau geti það sem þau ætli sér. 

Leikræn tjáning eykur umburðarlyndi, sjálfsöryggi og samskiptahæfileika barnanna. 

Einnig fái þau þá tilfinningu að menningarlegar, tilfinningalegar og persónulegar 

þarfir þeirra séu viðurkenndar (Dickinson og Neelands, 2006, bls. 1-2).  

Kennararnir í Shentonskóla upplifðu ferlin sem sín eigin þar sem þau áttu sér 

stað fyrir þeirra tilstilli. Samstaða kennaranna jókst, þeir urðu viljugri að taka meiri 

áhættu. Þeir voru líklegri til þess að ræða viðkvæm málefni sem og þau gleðilegu 

tilefni sem komu upp. Kennararnir fengu tækifæri til þess að njóta sýnar barnanna á 

viðfangsefnin og hvaða áhrif börnin höfðu á ferlið. Foreldrar urðu meiri þátttakendur 

í skólanum. Full áhuga deildu börnin með foreldrum hvað þau voru að gera í 

skólanum og buðu þeim í skólann til þess að fylgjast með afrekum sínum (Dickinson 

og Neelands, 2006, bls. 2).  

 

3.3 Nálgun í leikrænni tjáningu 

Leikurinn er ein mikilvægasta leið barnsins til að læra á heiminn. Það er nauðsynlegt 

að barnið geri greinarmun á milli þykjustuheimsins og hins raunverulega heims. 

Barnið stígur inn í þykjustuheiminn sem það sjálft en tekur að sér hlutverk einhvers 

annars. Þau vinna ávallt með báða veruleikana í einu og það getur verið ruglingslegt 

fyrir lítil börn sem eiga oft erfitt með að greina á milli þessa tveggja heima 

(Heggstad,1998, bls. 21).  

Markviss vinna með leikræna tjáningu gæti hjálpað ungum börnum að sjá 

muninn. Að mati Dickinson og Neelands (2006, bls. 4) er nauðsynlegt að kennarar 

búi yfir skilningi á leiklist og leikrænni tjáningu til að ná árangri. Það er nauðsynlegt 

að skipuleggja hverja stund, hafa markmið og þekkja nemendur sína. Einnig er 

mikilvægt að búa til merkingarbær og viðeigandi efni til að vinna með. Hvetja 

börnin til þess að vera virk í ferlinu og bera ábyrgð á námi sínu. Byggja upp 

sjálfsöryggi og hvetja þau til þess að vinna á jákvæðan hátt með mismunandi 

skoðanir. 

Undirbúningur fyrir leikræna tjáningu er mikilvægur. Það þarf að byrja á að 

skapa öruggt vinnuumhverfi fyrir börnin. Öruggt að því leyti til að þeim líði vel með 

að deila hugmyndum sínum og skoðunum með samnemendum sínum. Umhverfi þar 
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sem þau geta lært án truflunar og þau eru hvött til dáða. Umhverfi þar sem þau vita 

til hvers er ætlast af sérhverjum einstaklingi og allir eru jafnir. Þar þarf að ríkja 

traust, ábyrgðarkennd og reglur. Ef börnin fá að taka þátt í að undirbúa þetta 

vinnuumhverfi með því að koma með hugmyndir að umgengnisreglum. Þá er 

líklegra að þau fylgi þeim (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, 

bls.11; Dickinson og Neelands, 2006, bls. 39). 

Rýmið sem skal vinna með skiptir einnig miklu máli. Til að byrja með er 

best að nota rými sem börnin eru vön, seinna mætti flytja hópinn í annað rými ef við 

á. Kennarinn er líklegri til að missa stjórn á hópnum ef of mikið af breytingum eiga 

sér stað þegar verið er að taka inn nýja aðferð. Gott er að nýta borð og stóla sem 

leikmynd en passa að rýmið sé snyrtilegt. Sé mikil óreiða er líklegra að börnin missi 

einbeitinguna. Í leikrænni tjáningu er mikið um hópastarf, því er gott að skilgreina 

rýmið sem vinna á í til að koma í veg fyrir misskilning (Anna Jeppesen og Ása 

Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls.12; Dickinson og Neelands, 2006, bls. 42).  

Kennarinn þarf að hafa stjórn á aðstæðum í leikræna ferlinu. Það er 

lykilatriði að kennarinn sé sýnilegur í stóru rými. Augnsamband, raddbeiting og 

líkamstjáning hefur mikið að segja í stórum hópi. Það að horfa yfir salinn og ná 

augnsambandi við órólegan einstakling getur haft meira að segja en nokkur orð. 

Raddbeiting kennarans getur skipt miklu máli við að skapa stemmningu í ferlinu. 

Hvísl skapar dularfullt andrúmsloft og hlátur í röddinni vekur gleði. Þegar kennarinn 

þarf að ná til allra barnanna getur reynst nauðsynlegt að hækka róminn svo allir 

heyri. Hróp og köll valda upplausn og börnin verða óróleg af því. Með 

líkamsbeitingu getur kennarinn lagt áherslu á það sem hann er að segja, orðið 

jafningi þeirra eða fengið börnin til að vorkenna sér (Anna Jeppesen og Ása Helga 

Ragnarsdóttir, 2004, bls.19; Dickinson og Neelands, 2006, bls. 48-49).  

Gott er að búa til hefð þar sem stundin byrjar og lýkur á svipaðan máta. Mælt 

er með að mynda hring, hann táknar heild. Í hring geta allir séð framan í hvern 

annan. Það getur reynst vel að minna börnin á af hverju það er mikilvægt að byrja á 

þennan hátt. Ef það myndast göt í hringnum eða ef einhver situr fyrir utan hringinn 

má draga þá ályktun að það eigi eftir að koma upp vandamál í stundinni. Hægt er að 

koma í veg fyrir þessi vandamál með því að leysa þau strax í hringnum (Dickinson 

og Neelands, 2006, bls. 42-43). 

Þegar rýmið, hefðin og reglurnar eru komnar er tími til kominn að tjá sig. Öll 

börnin verða að vera virkir þátttakendur og það er nauðsynlegt að þau fái tækifæri til 
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þess að koma sínum skoðunum á framfæri. Sum börn eru mjög framfærin og alltaf 

reiðubúin til að svara svo kennarinn þarf að vera vakandi fyrir þeim sem segja fátt 

og reyna að fá þau með í samræðurnar. Það er möguleiki að í hópnum leynist börn 

sem vilji ekki taka þátt í ferlinu. Þau reyna markvisst að draga sig í hlé og forðast að 

deila hugmyndum sínum. Leikræn tjáning er ekki eitthvað sem er hægt að þvinga 

börn til að taka þátt í en kennarinn þarf að vera meðvitaður um þessi börn og hvetja 

þau til dæmis til að samþykkja leikmyndina í rýminu. Sýna þeim jákvæða athygli 

þegar þau verða virkari (Dickinson og Neelands, 2006, bls. 43-47).  

Oft getur það reynst erfitt fyrir börn að tjá sig í stórum hópi. Hægt er að nota 

mismunandi leikrænar aðferðir til að fá börnin til að tjá sig, til dæmis handbrúður, 

orðatennis og aðferðin Hugsa, ræða og deila. Handbrúðan myndar fjarlægð á milli 

þess sem tjáir sig og áheyrendanna. Í orðatennis segir hver og einn einungis eitt orð 

og gefur síðan næsta manni orðið, hægt er að búa til sögu eða allir segja eitthvað 

jákvætt um sjálfan sig eða þann sem sendi á mann orðið. Að gefa börnum tækifæri 

til þess að velta fyrir sér viðfangsefninu og mynda sér skoðanir á því, ræða við 

samnemanda áður en þau deila niðurstöðum sínum með hópnum getur hjálpað 

börnum að opna sig. Kennarinn getur líka notað spurningatækni, spurt hvern og einn 

mismunandi spurninga en þannig fá allir tækifæri til þess að tjá sig. (Dickinson og 

Neelands, 2006, bls. 43-44). 

Leikræn tjáning byggist á hópavinnu. Þar er verið að ræða málefni, leita 

lausna og skapa nýja þekkingu. Fyrsta lykilþrep í hópastarfi er að skiptast á að tala, 

nota nöfn hvers annars, hlusta á hugmyndir allra, komast að samkomulagi og 

framkvæma hugmyndirnar. Með því að gæta að kynjahlutföllum og forðast að setja 

vinahópa saman myndast samheldni innan hópsins. Þegar vel tekst til skal gera það 

að fordæmi og því skal fagna. Börn sækjast eftir athygli hvort sem hún er góð eða 

slæm. Með því að hrósa þeim sem eru dugleg að hlusta, leggja eitthvað til málanna 

og standa sig vel og hunsa hina óæskilegu hegðun er líklegra að börnin fari að hegða 

sér vel (Dickinson og Neelands, 2006, bls. 45-48). 

Not now Bernard eftir David McKee var notuð í bókinni Improve your 

primary school through drama til þess að útskýra hvernig farið er í gegnum leikrænt 

ferli með börnum og tekið á hegðunarvandamálum sem geta komið upp (Dickinson 

og Neelands, 2006, bls. 52-57). Til eru heilu bókaflokkarnir sem hægt er að nýta í 

leikrænni tjáningu eins og til dæmis Frøken Ignora, Sigga Vigga, Lína langsokkur 
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og Bína Bálreiða. Kennarar geta síðan búið til sín eigin ferli sem henta hverju og 

einu námsefni fyrir sig. 

 

3.3.1 Leikrænar aðferðir 

Hér koma nokkrar aðferðir leikrænnar tjáningar en upptalningin er fjarri því að vera 

tæmandi. Þessar aðferðir eru þær sem höfundur telur að mætti nota með 

leikskólabörnum. Við gerum ráð fyrir því að börnin hafi aldrei áður verið 

þátttakendur í leikrænni tjáningu en þá er gott að byrja á einhverju einföldu, 

hreyfingu í rými, slökun og eftirtekt.  

Hreyfing í rými: Að hreyfa sig í rými getur verið mjög skemmtilegt, gott er 

að hafa tónlist til þess að stjórna hrynjandi hreyfinganna, börnin verða að passa sig 

að snerta ekki aðra og kennarinn getur stjórnað á hvaða hátt börnin hreyfa sig með 

því að kalla inn í hópinn stikkorð eins og björn, læðast, skautar og svo framvegis. 

Með þessu eflist rýmisgreind barnanna, þau verða meðvitaðri um sig sjálf og aðra og 

þau kynnast betur rýminu sem þau vinna í. Hægt og rólega er hægt að kynna börnin 

fyrir hugtökum á borð við kyrrmyndir og spuna (Anna Jeppesen og Ása Helga 

Ragnarsdóttir, 2004, vefverkefni). 

Eftirtekt og slökun: Börn eru vakandi fyrir hlutum sem eru spennandi og þau 

taka eftir hinum ótrúlegustu hlutum. Það að rifja upp daginn getur hins vegar reynst 

ungum börnum krefjandi verkefni. Með leikrænni tjáningu er hægt að efla 

athyglisgáfu þeirra. Einfaldar æfingar, eins og að rifja upp hvernig einhver er 

klæddur eða skoða mynd og rifja upp atriði af henni getur hjálpað mikið í þessum 

efnum (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, vefverkefni). Alveg eins 

og að það þarf að kenna börnum að taka eftir og leika sér þá þarf líka að kenna 

börnum að slaka á. Eftir leikræna tjáningu er mikil leikgleði og spenna í loftinu, því 

getur verið gott að fara í smá slökun áður en stundinni lýkur. Hægt er að nota rólega 

tónlist eða jóga til þess að ná börnunum niður. 

Hlutverkaleikir: Börnin setja sig í spor annarra en innlifunin kemur úr þeirra 

eigin reynsluheimi. Í gegnum hlutverkaleikinn eru börnin að læra á samfélagið. Þau 

fá að takast á við mismunandi hlutverk og tilfinningar. Í hlutverkaleiknum þurfa að 

vera til staðar nokkrir eiginleikar, meðal annars persónur (hver), atburðarás (hvað) 

og umhverfi (hvar). Í leikrænni tjáningu þar sem markviss kennsla á að fara fram 

velur kennarinn þessi atriði. Hugmyndir barnanna eru þó virtar og  nemendurnir fá 

nægan tíma til þess að koma sér í hlutverkin. Aðferðirnar sem eru skilgreindar hér á 



 25

eftir fela allar í sér einhvers konar hlutverkaleik (Anna Jeppesen og Ása Helga 

Ragnarsdóttir, 2004, bls. 24). 

Kyrrmyndir: Í hlutverkum stilla börnin sér upp eins og styttur. Þessar 

uppstillingar geta verið allt frá einum hlut til myndbrots úr sögum. Þessi aðferð 

hentar við allar aðstæður án mikils undirbúnings. Það er gott að nýta sögur sem 

börnin þekkja vel eins og Grimms ævintýrin eða aðstæður sem börnin þekkja úr 

raunveruleikanum. Þessa aðferð verður að miða út frá þroska barnanna. Því eldri og 

færari sem börnin verða því flóknari getur útfærslan orðið (Anna Jeppesen og Ása 

Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 24).  

Spuni: Lítið leikatriði sem samið er á staðnum af þrem til fimm börnum, sem 

þau sýna samnemendum sínum. Kveikjan getur verið ljósmynd eða hugmynd frá 

kennara. Í þessu ferli stjórna börnin að miklu leyti. Spuni er eitthvað sem gerist hér 

og nú, börnin fá smá tíma til að undirbúa sig með kennaranum. Þetta felur í sér að 

ákveða ramma utan um persónur, staðsetningu og atburðarás. Ef börnin taka 

verkefninu alvarlega, skapa spennu og spila vel saman þá getur afraksturinn verið 

frábær skemmtun fyrir áhorfendur (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 

2004, bls. 26). 

Kennari í hlutverki: Kennarinn er orðinn þáttakandi í ferlinu, vera hans í 

ferlinu getur auðveldað börnum að taka að sér hlutverk. Kennarinn getur kallað eftir 

þekkingu nemendanna, styrkt sýn þeirra á viðfangsefninu og víkkað sjónarhorn 

þeirra. Einnig hvetur hann nemendur til að taka sjálfstæðar ákvarðanir og standa 

með sínum skoðunum. Kennarinn er einungis til staðar í ferlinu til þess að vekja 

áhuga barnanna og hjálpa þeim að tengjast efninu. Kennarinn getur verið sá sem 

hefur valdið, milligöngumaður, fórnarlamb eða sá sem hefur minnstu virðinguna. 

Hvaða hlutverk sem kennarinn leikur þarf hann ávallt að muna hvert markmiðið er, 

nám nemendanna. Kennarinn þarf að vita hvenær hann þarf að hafa áhrif á ferlið og 

hvenær því þarf að ljúka en gæta þess að stýra ekki leiknum þannig að börnin fái 

ekki að njóta sín. Hann þarf að nota skýrt tákn, eins og húfu eða trefil, til þess að 

greina á milli þess hvenær hann er kominn í hlutverk og hvenær kennarinn er sjálfur 

á staðnum (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 17-18; Dickinson 

og Neelands, 2006, bls. 100-101). 

Sérfræðingar: Byggist á umræðum og því að afla sér upplýsinga. Aðferðin 

kennari í hlutverki nýtist vel í þessu ferli en munurinn á þessum tveimur ferlum er 

að hér eru börnin í hlutverki sérfræðinga en samt sem áður þau sjálf. Þetta er 
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formlegt ferli þar sem börnin mæta á fund og fá afhent viðfangsefni. Nemendum er 

skipt upp í nokkra hópa. Hóparnir gerast sérfræðingar í ákveðnu viðfangsefni og 

þurfa að finna lausn á ákveðnu verkefni sem þau síðan kynna fyrir öllum hópnum 

(Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 27; Dickinson og Neelands, 

2006, bls. 102). 

Heildstætt ferli: Heildstæð ferli eru löng verkefni sem taka yfirleitt tvær til 

þrjár kennslustundir. Það byggir á öllum þessum aðferðum sem talin hafa verið upp, 

þetta er saga þar sem börnin eru sett inn í mismunandi aðstæður og vinna 

mismunandi verkefni með kennaranum sínum. Kennarar geta búið til sín eigin 

heildstæðu ferli, ferlið hefur upphaf, söguþráð, flækju, lausn og endi. Þar spilar aldur 

og geta barnanna inn í skipulag ferlisins. Inni á vef Önnu Jeppesen og Ásu Helgu 

Ragnarsdóttur (2004) má finna nokkur heildstæð ferli. Einnig fara Dickinson og 

Neelands (2006, bls. 58-90) í gegnum það hvernig búa má til heildstætt ferli í 

bókinni sinni. 

Sem þverfagleg kennsluaðferð eykur leikræn tjáning skilning barna á 

viðfangsefnum í gegnum þeirra eigin reynslu og er hún talin efla jákvætt 

lærdómsumhverfi í skólum. Umhverfi leikrænnar tjáningar á að vera öruggt svo 

hægt sé að efla sjálfsöryggi og virkni barna. Umburðarlyndi eykst gagnvart ólíkum 

einstaklingum, menningararfleið og samfélagslegum aðstæðum. Þekking kennarans 

á viðfangsefninu, börnunum og hugmyndum leikrænnar tjáningar skiptir miklu máli 

ef ferlið á að ganga vel. 
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4. Leikræn tjáning í leikskólum 

Hér í 4. kaflanum mun verða skoðað á hvaða hátt kennarinn getur stuðlað að 

fjölbreyttri kennslu. Síðan verða leikrænu aðferðirnar sem talað er um í kafla 3 settar 

fram miða við getu leikskólabarna. 

 

4.1 Virkir kennarar 

Í námi okkar sem verðandi leikskólakennarar er mikið lagt upp úr því að við 

þekkjum leik barnanna og að við séum vakandi fyrir nýjum leiðum og efnivið til 

náms. Vygotsky og Piaget töldu leikinn mikilvægan fyrir þroska barnsins. Í 

leikrænni tjáningu er verið að efla sömu þroskaþætti og hinn frjálsi leikur gerir. Það 

er vitsmuna-, tilfinninga- og félagslegur þroski barna nema það er gert á 

fagurfræðilegan hátt (Heggstad, 1998, bls. 21). 

Heggstad (1998) skrifaði bókina 7 veier til drama sem fjallar um leikræna 

tjáningu með leikskólabörnum en þessi bók er ein af fáum á því sviði sem höfundur 

hefur fundið þar sem tekið er mið af þroska leikskólabarna. Heggstad skoðar 

hugmyndir Slade um leik barna og þar má einnig finna aðferð Heathcote, kennara í 

hlutverki. Heggstad finnst þörf á leikrænni tjáningu í leikskóla og þar er höfundur 

henni sammála. 

Þegar börn byrja í leikskóla þarf að kenna þeim að leika sér. Fyrsta stig 

leiksins er samhliða leikur, þar leika börn sér á sama stað en eru í rauninni ekki að 

leika sér saman. Seinna fara þau að leika sér saman en einhver þarf að leiða þau 

áfram í þessari þróun, það gera leikskólakennararnir. Eftir því sem börnin eldast 

stíga leikskólakennararnir út fyrir leikinn, þeir gera þær kröfur að börnin leysi sjálf 

úr ágreiningi og vandamálum sem koma upp. Þeir eru samt sem áður til staðar til að 

hjálpa börnunum ef ekki tekst nægilega vel til (Jóhanna Einarsdóttir, 1999, bls. 36-

37).  

Leikskólakennarar eru mjög meðvitaðir um að þeir eigi að taka þátt í leik 

barnanna en skilgreining þeirra á þátttöku er ekki alltaf skýr. Eins og áður hefur 

komið fram þá finnst leikskólakennurum þeir vera að taka þátt í leiknum með því að 

sjá börnunum fyrir rými og efnivið (Jóhanna Einarsdóttir, 1999, bls. 39-48). Höfundi 

þykir aftur á móti nauðsynlegt að kennarinn sé hluti af leiknum. Það er ein ástæða 

þess að honum finnst leikræn tjáning falla svo vel inn í leikskólana. Með því að nota 

leikræna tjáningu í leikskólanum, samhliða frjálsa leiknum, mætti efla getu barna í 
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leik. Börnin myndu öðlast betri færni í lausnaleit og leikurinn þeirra yrði 

fjölbreyttari.  

Slade (1954, bls. 131-133) setti fram hugmyndir um það hvernig mætti vinna 

með leik barna undir fimm ára. Kennarinn á, að hans mati, að vera meðvitaður um 

barnið, getu þess og höft. Hvetja þau til að reyna sjálf á allan máta, gefa þeim 

leikefni þar sem þau fá að upplifa sköpun sína og sitja hjá barninu á meðan það 

leikur sér. Fagna áföngum í þroska þeirra og gleðjast með þeim. Foreldrum líkar 

ekki alltaf það sem barnið tekur upp á. Sé barnið að gera eitthvað, sem skaðar hvorki 

það né nokkuð í kringum það, ætti maður að leyfa því að klára. Öll form leiksins eru 

mikilvæg, hann er lífstjáning barnsins og innifalið í því er leikræn tjáning þess, sagði 

Slade.  

  

4.2 Leikræn tjáning með leikskólabörnum 

Börn eiga sína sterku og veiku hliðar og markmið okkar sem leikskólakennarar ætti 

að vera að sjá barnið. Sem kennarar eigum við að þjálfa okkur í því að sjá hvaða 

eiginleika við þurfum að styrkja hjá hverju barni fyrir sig. Við þurfum að kunna að 

lesa í börnin og greina þau. Einnig að rökstyðja þær aðferðir sem við ætlum að nota í 

kennslu og að hvaða leyti þær munu gagnast börnunum (Heggstad, 1998, bls. 216-

217). Höfundur telur það raunhæfan möguleika að nýta leikræna tjáningu með 

börnum í leikskóla.  

Leikræn tjáning er markviss tilsögn sem byggir á leik, þar fá börn að vinna 

úr raunverulegum tilfinningum og aðstæðum (Heggstad, 1998, bls. 21). Aðferðirnar 

sem er lýst í kafla 3.3 eru upprunalega ætlaðar grunnskólum. Án mikillar fyrirhafnar 

væri hægt að laga þær að leikskólastarfinu. Í leikrænni tjáningu í leikskólum væri 

betra að vinna með minni hópa eða hafa tvo kennara svo börnin fái allan þann 

stuðning sem þau þurfa.   

Hreyfing í rými: Í upphafi væri hægt að nýta hópleiki þar sem kennarinn 

stjórnar leiknum. Þar kæmi kennari í hlutverki sterkt inn. Þrautakóngur þar sem allir 

herma eftir þeim sem gengur fyrstur, kennarinn gæti byrjað með að stjórna, hann 

gæti verið kóngur, betlari eða hermaður.  Hægt væri að fara á ljónaveiðar þar sem 

kennarinn er leiðsögumaðurinn og hópurinn þarf að komast í gegnum skóginn svo 

hægt sé að finna ljónið. Börnin koma með uppástungur um hindranir sem verða á 
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vegi hópsins og hvernig mætti komast hjá þeim (Anna Jeppesen og Ása Helga 

Ragnarsdóttir, 2004, vefverkefni).  

Slökun og eftirtekt: Í öllum skólum gefst einhver tími til þess að eiga rólega 

stund, það getur verið í hvíld, samverustund eða í vali. Kennarinn skapar rólegt og 

notarlegt andrúmsloft með rólegri tónlist og fer í nokkra einfalda leiki með 

börnunum til þess að efla athyglisgáfu þeirra. Það er hægt að leika Hver er undir 

teppinu? sem er alltaf vinsæll eða rifja upp klæðnað barnanna, svo getur kennarinn 

einfaldað þann leik með yngstu börnunum. Hann getur sett þrjá til fjóra hluti undir 

teppi og fjarlægt einn og börnin eiga að reyna að muna hvaða hlutir voru undir 

teppinu. Það miðast bara við getu og aldur barnanna hversu marga hluti er hægt að 

hafa. Í lokin er tekin smá tími í slökun þar sem börnin liggja á bakinu með lokuð 

augun og hlusta á tónlist. 

Hlutverkaleikur: Hlutverkaleikur er hugtak sem notað er bæði í leikskólum 

og leikrænni tjáningu. Það eru nokkrir þættir sem eru sameiginlegir með 

sjálfsprottnum hlutverkaleik og hlutverkaleik í leikrænni tjáningu. Þeir byggja á 

sama grunni, ímyndunarleik. Þar gilda reglur sem stuðla að námi og persónulegri 

þróun. Börnin þurfa að eiga samskipti í leiknum, þau vinna saman, skilgreina tákn 

og skiptast á skoðunum um hlutverkin og í hlutverkunum. Þegar þau hafa náð 

skilningi á því hvað hlutverkaleikur er, mætti byrja að kynna leikrænar aðferðir fyrir 

þeim. Það er einna helst hlutverk kennarans sem breytist þegar kemur að leikrænni 

tjáningu. Þar stjórnar hann leiknum miðað við að í sjálfsprottnum leik barnanna 

undirbýr kennarinn einungis aðstæðurnar (Sæbø, 2003, bls. 60).  

Sjálfsprottinn hlutverkaleikur kemur frá barninu, hann er friðhelgi þess og 

ríki. Sjálfsprottinn hlutverkaleikur er oft ómeðvitaður og óundirbúinn, það er reynsla 

barnsins sem hvetur til leiks. Leikurinn er oft endurtekinn og yfirborðskenndur þar 

sem barnið hermir eftir einhverju sem það hefur upplifað í sínu eigin lífi. Sum börn 

taka stjórnina á neikvæðan hátt á meðan aðrir fá aldrei að vera með (Sæbø, 2003, 

bls. 60).  

 Leikræn tjáning er aftur á móti kennsluaðferð sem byggir á leiklist. Þar er 

það kennarinn sem kemur með hugmyndirnar að leiknum og leiðir börnin í gegnum 

ákveðið ferli. Ferlið er á ábyrgð allra og byggir á virðingu á milli einstaklinga. Í 

ferlinu er reynt að samræma leikefnið og upplifun barnanna, sem myndast við 

sameiginlega fagurfræðilega reynslu þeirra og miðlun á menningarlegri arfleifð. 

Barnið fær tækifæri til þess að taka að sér ólík hlutverk og að stíga út fyrir 
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þægindarammann sinn. Með markvissu leikrænu ferli skapast ný menning (Anna 

Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 24; Sæbø, 2003, bls. 60).  

Kyrrmyndir: Líkamsbeiting og svipbrigði er partur af málþroska barnsins 

(Frost, Wortham og Reifel, 2008, bls. 103-104).  Með því að nota kyrrmyndir erum 

við að kenna börnunum að nota annan tjáningarmáta en orð. Gott er að notast við 

persónur eða aðstæður sem börnin þekkja. Lykillinn er að þau geti sett sig í spor 

þess sem þau eiga að leika. Það er rætt um tilfinningar og líkamstjáningu 

einstaklingsins sem barnið mun tákna.  

Spuni: Það getur verið gott að byrja formlegar æfingar með ungum börnum á 

spuna. Til dæmis gætu þrjú börn leikið búðarferð og markmiðið væri að æfa 

kurteisi. Eitt barnið leikur starfsmann verslunar og hin tvö viðskiptavini, þar sem 

annar viðskiptavinurinn er ókurteis. Börnin leika síðan og túlka sína persónu í 

samræmi við það sem undirbúið var. Spuni er stutt en góð æfing og býður upp á 

fjölmörg hugtök sem hægt er að vinna með. Hann er góð þjálfun fyrir flóknara ferli 

síðar meir. Mikilvægt er að vera með litla hópa og nýta þær aðstæður sem þau 

þekkja eins og brot úr ævintýrum eða raunveruleikanum. Það er mikilvægt að hafa 

markmið, eitthvað einfalt eins og kurteisi, að vera vinur eða að skilja útundan. Taka 

sér tíma og ræða við börnin um markmiðið áður en spuninn hefst. Skoða þeirra 

hugmyndir um viðfangsefnið. Með þessu erum við að hvetja þau til að nota 

tungumálið og koma hugsunum sínum í orð. Orð sem þau geta síðan nýtt sér í 

spunanum sjálfum.  

 Kennari í hlutverki: Á margan hátt getur kennari í hlutverki birst í leik barna. 

Í regluleikjum eins og þrautakóng þar sem kennarinn er í ákveðnu hlutverki en 

einnig í heildstæðum ferlum. Dickinson og Neelands (2006, bls. 92) tala um að í leik 

með ungum börnum geti kennarinn komið inn í hlutverki til þess að dýpka leik 

barnanna. Í bílaleik getur kennarinn til dæmis búið til vandamál, bíllinn hans bilar 

og hann þarf að sækja barnið sitt. Börnin eru fengin til þess að leysa vandamálið og 

kennarinn leiðir þau í gengum það með því að spyrja opinna spurninga. Þarna fá þau 

tækifæri til þess að nýta tungumálið og auðga orðaforða sinn, þróa skilning sinn á 

tilfinningum annarra. Með eldri börnum getur kennarinn notað ævintýri sem börnin 

þekkja og fengið þau til þess að setja sig í spor sögupersónanna. 

Sérfræðingar: Þetta getur virkað flókin leið fyrir ung börn en hún minnir 

svolítið á könnunaraðferðina sem er oft notuð með börnum í leikskóla. Dickinson og 

Neelands (2006, bls. 102) gefa einnig einfalda útgáfu af sérfræðingum. Þá er notast 
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við ævintýrið um Gullbrá og birnina þrjá. Börnin eru beðin um að setja upp 

öryggiskerfi í húsi bjarnanna og tryggja að þeir fái ekki fleiri óboðna gesti. Börnin 

mega nota hvað sem er til að búa til hús bjarnanna og gera það öruggt en skilyrðið er 

að það á að vera heimilislegt.   

Allar þessar aðferðir mætti nota í leikskólanum. Það er nauðsynlegt að taka 

minni skref með ungum börnum en á heildina litið er þetta gerlegt ef kennarinn nýtir 

þekkingu sína á barnahópnum og eigið hugmyndaflug. Kennarar geta verið feimnir 

og telja sig ef til vill ekki hafa það sem þarf til að stýra leikrænni tjáningu. Eins og 

kemur fram í kafla 3.3.1 þá er það nám barnsins sem er markmiðið. Jafnvel þó 

kennararnir hafi ekki trú á sér til að byrja með þá er það þannig í leik að við eigum 

að prófa okkur áfram rétt eins og börnin, með þekkingu, færni, forvitni og gleði að 

leiðarljósi 
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5. Samantekt 

Í þessari ritgerð var markmiðið að skoða leikræna tjáningu og setja hana í samhengi 

við það sem ég hef lært í námi mínu í leikskólakennarafræði. Mig langaði að vita 

hvort það sé raunhæft að nýta leikræna tjáningu í leikskólum og ef svo er, hvaða 

ávinning leikskólabörn gætu haft af því? Með því að skoða það sem sagt er um leik 

barna og hugmyndir sérfræðinga um leikræna tjáningu í skólastarfi, taldi ég að 

mögulega gæti ég svarað þessari vangaveltu.   

Aðalnámskráin skilgreinir hlutverk menntunnar og grunnþætti sem eiga að 

gagnast nemendum til þess að verða virkir samfélagsþegnar. Í námi barna á Íslandi 

er lagt upp úr því að vinna með þá grunnþætti sem aðalnámskráin talar um, læsi, 

sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun, í 

gegnum fyrstu þrjú skólastigin, leik- grunn- og framhaldsskóla. Aðalnámskráin 

hvetur starfsfólk skólanna til þess að skipuleggja starfshætti, nám og námsumhverfi 

barnanna í samræmi við grunnþætti menntunnar (Aðalnámskrá leikskóla, 2011).  

Það ætti að gefa börnunum tækifæri til þess að hafa áhrif á starfið í skólunum 

með því að móta viðfangsefnin og skapa sína eigin þekkingu. Í leikskólanum bera 

kennarar mikla ábyrgð. Þeir eru að leggja grunninn fyrir frekara nám barnanna. Við 

vitum að forvitni ýtir undir námsáhuga barna, því er mikilvægt að viðhalda forvitni 

þeirra. Það getum við meðal annars gert með því að leyfa börnunum að prófa sjálf 

og uppgötva hluti á þeirra eigin forsendum (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). 

Fræðimenn eru sammála um að leikurinn sé mikilvægasta námsleið 

barnanna. Þar fái þau að prófa sig áfram með mismunandi efnivið. Margvíslegir 

leikir efli mismunandi þroskaferli barnanna (Baldwin, 2004; Frost, Wortham og 

Reifel, 2008). Í hlutverkaleiknum læra börn hvaða samskipti eru æskileg meðal 

fólks. Oft koma upp aðstæður í frjálsa leiknum sem erfitt getur verið að takast á við 

eins og kynjaskipting, ósætti og tilfinningaflækjur. Vegna vanmáttar barnanna geta 

þau stundum ekki leyst vandamál sem koma upp í leiknum, vegna þess að þau hafa 

ekki næga þjálfun til að gera það sjálf. Því ættu kennarar að vera virkari í leik 

barnanna (Jóhanna Einarsdóttir, 1999; Rogers og Evans, 2008).  

Með barnið í forgrunni unnu Slade, Way og Heathcote að því að aðskilja 

hugtökin leiklist og leikræn tjáning til þess að skilgreina sérstöðu leikrænnar 

tjáningar sem kennsluaðferðar. Slade og Way lögðu mikið upp úr leikreynslu 

barnanna, börnin áttu að upplifa og njóta sín í leikrænu ferli með leiðsögn 



 33

kennarans. Heathcote taldi að þátttaka kennarans í ferlinu væri mikilvæg til þess að 

dýpka skilning barnanna á viðfangsefnunum. Öll voru þau þó sammála um að 

áhorfendur og leiksýningar  skerði mikilvæga þætti í leikrænni reynslu barnanna, 

svo sem innlifun og einlægni  (Kristín Á. Ólafsdóttir, 2007). Neelands vinnur að því 

að styrkja stöðu leikrænnar tjáningar. Hann hefur sýnt fram á í rannsóknum sínum 

að leikræn tjáning bæti námsumhverfi barna (Anna Jeppesen og Ása Helga 

Ragnarsdóttir, 2004). 

Í bókinni Improve your primary school through drama var talið að leikræn 

tjáning hafi eflt námsgetu barna og almennan þroska þeirra í gegnum 

þróunarverkefni sem unnið var í enskum grunnskóla. Þetta sé félagsleg lærdómsleið 

sem endurspegli þekkingu allra sem taka þátt. Kennarar og stjórnendur urðu þess 

varir að leikræn tjáning jók umburðarlyndi, samskiptahæfni og sjálfsöryggi 

barnanna (Dickinson og Neelands, 2006). Leikrænni tjáningu fylgir leikgleði líkt og 

frjálsum leik barnanna en gleðin fylgir ekki bara börnunum heldur einnig 

kennaranum sem skapar ánægjuríkt og jákvætt lærdómsumhverfi fyrir börnin. Sem 

ætti að vera forgangsatriði hjá kennurum. 

Í leikrænni tjáningu er unnið markvisst að lausnaleit, samvinnu og að vinna 

með tilfinningar. Kennarinn stjórnar leiknum sem veldur því að hópaskiptingin 

verður fjölbreyttari. Hann er virkur þátttakandi í leikræna ferlinu sem verður til þess 

að hann þekkir aðstæður leiksins. Kennarinn getur verið fljótur að grípa inn í ef 

eitthvað kemur upp á og hefur greiðari leið til þess að dýpka leikinn. Börn sem 

vinna markvisst með lausnaleit, samvinnu og tilfinningar þjálfast í að finna lausnir á 

vandamálum, vinna í fjölbreyttum hóp og ræða tilfinningar sínar (Anna Jeppesen og 

Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004; Dickinson og Neelands, 2006; Jóhanna Einarsdóttir, 

1999). 

Þegar ég ákvað að fara að læra leikskólakennarafræði var það vegna þess að 

ég vildi hafa áhrif á nám barnanna. Byggja þau upp í að verða sjálfsöruggir 

einstaklingar sem hafa rödd sem getur haft áhrif á umhverfi þeirra og hjálpa þeim að 

yfirstíga hindranir.  Miða við þróunarverkefnið í Shentonskólanum tel ég að leikræn 

tjáning geti þjónað þessum markmiðum og skapað nýja menningu innan leikskólans. 

Þar fá allir tækifæri til þess að vinna á jafnréttisgrundvelli, hvort sem þeir eru 

bráðgerir eða með sérþarfir. 

Í leikrænni tjáningu er verið að vinna með fjölbreyttan efnivið og leiðir til 

þess að dýpka skilning á mismunandi viðfangsefnum (Anna Jeppesen og Ása Helga 
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Ragnarsdóttir, 2004; Dickinson og Neelands, 2006). Ég tel að það sé auðvelt fyrir 

kennarann að tengja aðferðir leikrænnar tjáningar við grunnþættina úr aðalnámskrá 

og þannig dýpkað leik barnanna í leikskólanum. Stiklum á stóru og tökum nokkur 

dæmi um það. 

Börnin læra að lesa í mannleg samskipti og tákn samfélagsins. Í leikrænni 

tjáningu erum við að vinna með kyrrmyndir sem byggja á líkamsbeitingu og 

svipbrigðum sem eru þáttur af samskiptum (Frost, Wortham og Reifel, 2008, bls. 

103-104). Við erum að vinna með líkams- og hreyfivitund sem Gardner talar um í 

fjölgreindakenningu sinni (Baldwin, 2004). Í kjölfarið er hægt að koma inn í 

hlutverkaleikinn þar sem börnin þurfa að setja sig í spor annarra. Þau upplifa 

tilfinningar sem fylgja hlutverkinu sem þau leika, sem þau þekkja jafnvel úr eigin 

reynslu og þau verða að vera meðvituð um afleiðingar gjörða sinna því að þær hafa 

áhrif á framvindu leiksins.  

Ég skil hvers vegna leikskólakennarar nota lítið leikrænar aðferðir. Í námi 

leikskólakennara er lítið talað um leikræna tjáningu og einungis þeir sem hafa 

mikinn áhuga á henni leita sér frekari þekkingar. Leikskólakennarar eru hvattir til 

þess að leyfa barninu að gera sjálft og að þeir eiga ekki að stýra leiknum. Með 

leikrænni tjáningu er verið að stíga mjúkan milliveg. Kennarinn stýrir vissulega 

leiknum en börnin hafa áhrif á framvindu hans. Kennarinn fylgir þeim skref fyrir 

skref, hjálpar þeim og ýtir undir tjáningu og skilning þeirra en gefur þeim einnig 

svigrúm til þess að skapa og reyna sjálf.  

 Sköpunarhæfileiki barna er ótrúlegur og það er í rauninni vantraust 

kennarans sem heldur aftur af þeim. Ég tel að ein af ástæðunum fyrir því að leikræn 

tjáning sé ekki notuð markvisst á leikskólum sé að kennararnir hafa ekki næga 

kunnáttu eða trú. Trú á sinni eigin getu og getu barnanna. Ég viðurkenni alveg að 

þegar ég hóf nám mitt og átti að fara á vettvang með verkefni úr leikrænni tjáningu 

sá ég ekki hvernig ég ætti að fara að því. Í dag er ég þakklát fyrr að hafa látið á það 

reyna þar sem börnin sýndu og sönnuðu hversu getumiklir einstaklingar þau eru.  

 

 



 35

6. Heimildaskrá 

Aðalnámskrá leikskóla 2011.  

Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir. (2004). Leiklist í kennslu: Vefefni. Sótt 

þann 30. mars 2013 af http://vefir.nams.is/leiklist_a_vef/index.htm 

Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir. (2004). Leiklist í kennslu: Handbók 

fyrir kennara. Reykjavík: Námsgagnastofnun. 

Baldwin, P. (2004). With drama in mind. Real learning in imagined worlds. 

Stafford. Network Educational Press Ltd. 

Berk, L. E. og Winsler, A. (1995). Scaffolding Children’s Learning: Vygotsky and 

Early Childhood Education. Washington D.C: NAEYC. 

Dickinson, R. og Neelands, J. (2006). Improve your primary school through drama. 

London. David Fulton Publisher. 

Dodds, H. (2004, 20. ágúst). Obituaries: Peter Slade: The first British 

dramatherapist. The Guardian. Sótt 19. mars 2013 af 

http://www.guardian.co.uk/news/2004/aug/20/guardianobituaries.artsobituari

es1?INTCMP=SRCH 

Frost, J.L., Wortham, S.C. og Reifel, S. (2008). Play and child development. New 

Jersey: Pearson Education, Inc. 

Harbottle, L. (2006, 21. mars). Obituary: Brian Way: Stage director whose passion 

launched a worldwide movement for educational theatre in schools. The 

Guardian. Sótt 26. mars 2013 af 

http://www.guardian.co.uk/news/2006/mar/21/guardianobituaries.artsobituar

ies?INTCMP=SRCH 

Heggstad, K. M. (1998). 7 veier til drama: Grunnbok I dramapedagogikk for lærere 

I barnehage og småskole. Bergen – Sandviken: Fagboksforlaget. 

Hesten, S. (2011, 18. nóvember). Obituary: Dorothy Heathcote: Larger than life 

teacher who placed drama at the heart og education. The Guardian. Sótt 

19.mars 2013 af http://www.guardian.co.uk/education/2011/nov/17/dorothy-

heathcote?INTCMP=SRCH 

Jóhanna Einarsdóttir. (1999). Þáttur starfsfólks leikskóla í hlutverkaleik barna. 

Uppeldi og menntun, 8, 35-53.  



 36

Kristín Á. Ólafsdóttir. (2007). Margslungin markmið leikrænnar tjáningar. Í Kristín 

Bjarnadóttir og Sigrún Klara Hannesdóttir (ritstj.), Þekking – Þjálfun – 

Þroski (bls.85-97). Reykjavík: Delta Kappa Gamma. 

Kristín Á. Ólafsdóttir. (2007). Þróun leikrænnar tjáningar í íslenskum grunnskólum. 

Óbirt MA-ritgerð: Háskóli Íslands, Félagsvísindadeild. Sótt 28.mars 2013 af 

https://notendur.hi.is/jtj/Nemendaritgerdir/KAO-MA-ritgerd-2007.pdf 

Lillemyr, O. F. (2009). Taking play seriously. Charlotte, NC: Information Age 

Publishing, Inc. 

Meeca, J. L. og Daniels, D. H. (2008). Child and Adolescent Development og 

Educators. Boston, MA:McGraw-Hill. 

Montessori. (ed.) The environment. sótt 4. apríl 2013 af 

http://www.montessori.org.uk/what_is_montessori/the_environment 

Reggiokids. (2013). The Reggio approach. Sótt 4. apríl 2013 af 

http://www.reggiokids.com/the_reggio_approach.html 

Rogers, S. og Evans, J. (2008). Inside Role-Play in Early Childhood Education: 

Researching young children’s Perspectives. London; New York: Routlede. 

Shaffer, D. R., og Kipp, K. (2007).  Developmental Psychology: Childhood and 

Adolescence. Belmont, CA: Thomason Wadsworth. 

Slade, P. (1954). Child Drama. London. University of London Press 

Sæbø, A. B. (2003). Drama i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget.  

The Project Approach. (2011-2013). The Project Approach. Sótt 4. apríl 2013 af 

http://www.projectapproach.org/project_approach.php 

Warwik Buisness school. (2013). Professor Jonothan Neelands. Sótt 29.mars 2013 

af http://www.wbs.ac.uk/about/person/jonothan-neelands/ 

Winston, J. (2000). Drama, literacy and moral education 5-11. London: David 

Fulton Publishers. 


