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Formáli 
Ritgerð þessi er lögð fram sem 30 eininga meistaraprófsverkefni til fullnaðar 

M.Ed-gráðu í leikskólakennarafræði við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Í 

ritgerðinni er fjallað um eigindlega tilviksrannsókn sem fór fram í einum 

leikskóla í Reykjavík. Rannsóknin beinist að viðhorfum starfsfólks til áhrifa 

leiklistarstarfs á börn og hvort markvisst leiklistarstarf með börnum hafi 

áhrif á sjálfsmynd þeirra. Gagna var aflað með viðtölum við starfsfólk 

leikskólans. Kveikjan að verkefninu var áhugi rannsakanda á að skoða meðal 

annars sjálfsmynd, samskipti, vellíðan og skapandi starf leikskólabarna. 

Hugmyndin sjálf kviknaði hins vegar þegar rannsakandi frétti af því að 

markvisst leiklistarstarf væri unnið með börnum í tilteknum leikskóla og 

langaði því að kynnast starfinu betur og skoða áhrif þess á fyrrnefnda þætti.  

Í ljósi þess að í nýrri Aðalnámskrá leikskóls (2011) er að finna breyttar 

áherslur frá fyrri aðalnámskrám og þess er krafist að námssviðin eigi að vera 

samofin öllu starfi leikskóla og að áhersla er lögð á sköpun taldi höfundur 

afar áhugavert og mikilvægt að skoða þennan þátt sköpunar. Vonandi getur 

rannsóknin hjálpað starfsfólki leikskóla til að opna umræðu um mikilvægi 

leiklistar og áhrifa hennar á börn. Einnig er það von mín að rannsóknin hafi 

áhrif á þróun leikskólastarfs og opni fleiri möguleika.  

Leiðsögukennari minn var Kristín Karlsdóttir lektor og þakka ég henni 

fyrir uppbyggilega gagnrýni, hvatningu, leiðsögn og samstarf. Einnig vil ég 

þakka sérfræðingi mínum, Ásu Helgu Ragnarsdóttur aðjúnkt, fyrir gagnlegar 

ábendingar. 

Ég vil ég þakka starfsfólki og börnum leikskólans sem tók þátt í 

rannsókninni fyrir að deila viðhorfum sýnum og skoðunum með mér og fyrir 

að leyfa mér að fylgjast með á vettvangi. Án þeirra hefði rannsóknin ekki 

orðið að veruleika. Fjölskyldu minni, sambýlismanni mínum Sverri 

Pálmarssyni og börnum okkar, Sigmari Kristni, Sævari Herði og Silvíu Lind, 

þakka ég sérstaklega fyrir ómetanlegan stuðning, hvatningu og þolinmæði. 

Að lokum þakka ég fyrir þann stuðning og aðstoð sem ég hef fengið frá 

fjölskyldu, vinum og síðast, en ekki síst, samnemendum mínum. 

 





 

5 

Ágrip 
Meginmarkmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á viðhorf starfsfólks til 

áhrifa leiklistarstarfs í leikskóla. Leitað var svara við því hvort og hvernig 

starfsfólk, sem hefur reynslu af leiklistarstarfi með börnum, telur starfið 

hafa áhrif á sjálfsmynd barna. Tilgangurinn var að fá innsýn í viðhorf 

starfsmanna til leiklistarstarfs með börnum, hvernig það fer fram og hvaða 

áhrif þeir telja að leiklistin hafi á börn. Fjallað er um fræðilegan grunn 

leiklistarkennslu, þ.e.a.s. um kenningar, áherslur og aðferðir nokkurra 

frumkvöðla í leiklist með börnum. Einnig um gildi hlutverkaleiks með 

börnum og hlutverk kennara í leiklist. Jafnframt er þróun sjálfsmyndar rædd 

og rýnt í niðurstöður rannsókna um áhrif leiklistar á börn. Ritgerðin byggir á 

því grundvallarviðhorfi að markvisst leiklistarstarf í leikskóla styðji börn í að 

öðlast meiri skilning á umhverfi sínu, þau læri að tjá sig og setja sig í spor 

annarra og verði þannig meðvitaðri um eigin tilfinningar og móti með sér 

sterkari sjálfsmynd.  

Þátttakendur í rannsókninni voru starfsfólk og börn í einum leikskóla í 

Reykjavík sem starfað hefur á markvissan hátt að leiklist með börnum. Um 

er að ræða eigindlega tilviksrannsókn þar sem gagna var aðallega aflað með 

viðtölum við fimm leikskólakennara og starfsmenn sem tekið hafa þátt í 

leiklistarkennslu leikskólans, jafnframt voru skráðar athuganir á vettvangi.  

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að starfsfólkið var sammála 

um mikilvægi þess að vinna með leiklist með börnum, það telur að í 

leiklistarstarfinu fái börn tækifæri til að tjá sig, setja sig í spor annarra og 

koma fram. Að mati starfsfólksins eflir leiklistin samskipti, samvinnu og 

tillitsemi í barnahópnum, það telur jafnframt að mikilvægustu þættirnir sem 

efla þyrfti í leikskólastarfinu snúist að félagsfærni barna, samskiptum, 

sjálfmynd barna og framkomu. Helstu niðurstöðurnar benda því til þess að 

leiklist hafi að mati starfsfólks einhver áhrif á sjálfsmynd barnanna en að 

einnig séu margir aðrir þættir sem hafi áhrif á og móti sjálfsmyndina. 
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Abstract 
Drama in preschool and children´s self- image  

 

The main goal of the research was to bring into light the attitude playschool 

staff have towards the effects of drama teaching in playschools and to find 

answers to whether staff that have experience with drama classes for 

children think it affects children‘s self image. The purpose of that was to 

gain an insight into the attitude of staff members towards the drama 

classes; how they are used and what influence they consider them to have 

on the children. In the chapter about the studies the scientific basis of 

drama teaching in playschools is explored along with theories and the 

emphasis and methods of a few pioneers in drama with children. 

Furthermore the value of role playing with children and the role of the 

teacher in drama classes is discussed. The development of the self image is 

also discussed and what research says about the influence of drama 

teaching on children. The essay is based on the fundamental approach that 

systematic drama teaching in playschools helps children gain a better 

understanding of their environment, they learn to express themselves, 

empathise with others and that they also become more aware of their own 

feelings and therefore form a stronger self image. 

The participants in the research were staff and children in one 

playschool in Reykjavík that has, in a systematic way, worked with drama 

for children. The research was a qualitative case study where material was 

both gathered by interviewing five playschool teachers and staff that have 

participated in drama classes in the school and by studying in the field. 

In the results you see that the staff agreed on the importance of working 

with drama teaching for children and considered that with it the children 

got an opportunity to express themselves, empathise with others and 

perform in front of others. The staff considered this to enhance 

communication, cooperation and consideration within the group. They also 

considered that the most important things to improve in playschools 

involved children‘s social skills, communication, self image and conduct. 

The primary results point to the staff thinking the drama teaching has some 

effect on the children‘s self image but that there are also many other 

factors that influence and form the self image. 
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1 Inngangur  
Sköpunargáfa er börnum nauðsynleg til að mæta þeim kröfum sem hið 

síbreytilega nútímaþjóðfélag gerir til þeirra. Í Aðalnámskrá leikskóla er bent 

á að sköpun barna felist í gleðinni, tjáningunni og náminu sem á sér stað 

þegar hugmyndir, tilfinningar og ímyndun fá að njóta sín. Umhverfi leikskóla 

á að örva skynjun og styðja við sköpunarkraft barna (Aðalnámskrá leikskóla, 

2011, bls. 45). Hvert barn býr yfir hæfni til að skapa og túlka en síðan þroska 

aðstæður og umhverfi þessa hæfileika misjafnlega mikið. Þar sem sköpun er 

einn sex grunnþátta Aðalnámskrár leikskóla frá 2011 er við hæfi að beina 

sjónum að því skapandi starfi sem leiklist er. Leikurinn er aðalnámsleið 

barna í leikskólum en leikur og leiklist eiga margt sameiginlegt. Leikur barna 

á rætur sínar að rekja til leikrænnar tjáningar og hlutverkaleikurinn leiðir 

beint inn í leiklist. Tilvalið er að nota leiklist með markvissum hætti í 

leikskólastarfi, meðal annars vegna þess að hún er talin gera börnunum 

kleift að setja sig í spor annarra. Þau öðlast meiri skilning á umhverfi sínu og 

eiga auðveldara með að tjá upplifanir sínar og tilfinningar (McCaslin, 1981, 

bls. 220–221; Toye and Prenndville, 2000, bls. 9). 

Áhugavert er að rannsaka viðhorf starfsfólks leikskóla, sem hefur reynslu 

af leiklistarstarfi með börnum, varðandi það hvort aðferðir leiklistarstarfs 

hafi á nokkurn hátt áhrif á sjálfsmynd barna og ef svo er, á hvaða hátt 

starfsfólkið telur það hafa áhrif á sjálfmynd? Einnig er áhugavert að athuga 

hvernig leiklistarstarf er framkvæmt og skipulagt með leikskólabörnum og 

hvort starfsfólk telji að leiklistarstarf hafi áhrif á sjálfsmynd barnanna.  

Flestir leikskólar vinna með skapandi starf á einhvern hátt en samkvæmt 

NACCCE (1999) er sköpun ferli eða athöfn sem byggir á ímyndunarafli sem 

verður til þess að einstaklingur öðlist nýjan skilning sem hefur gildi fyrir 

hann. Í leik og leiklist er unnið með ímyndunarafl, sköpunarferli og tjáningu 

þar sem einstaklingar móta nýjan skilning, meðal annars á sjálfum sér og 

raunveruleikanum. 

1.1 Markmið og rannsóknarspurningar  

Markmið verkefnisins er að kanna viðhorf starfsfólks sem hefur reynslu af 

leiklistarstarfi með börnum til þess hvort leiklistarstarf hafi teljandi áhrif á 

sjálfsmynd barnanna. Verkefnið byggir á viðtölum, hugmyndum og skilningi 

starfsfólks á ofangreindum atriðum. Einnig er skoðað hvernig 

leiklistarstarfið með börnunum fer fram. Leitast er við að fá svör við 
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eftirfarandi rannsóknarspurningu: Hvaða áhrif telur starfsfólk, sem hefur 

reynslu af leiklistarstarfi með börnum, að starfið hafi á sjálfsmynd barna ?  

Tvær undirspurningar afmarka viðfangsefnið frekar:  

1. Hvernig lýsir starfsfólk leiklistarstarfinu?  

2. Hvað telur starfsfólkið að sé til marks um styrkta sjálfsmynd barna? 

Til þess að svara rannsóknarspurningunum voru tekin viðtöl við fimm 

starfsmenn leikskóla sem unnið hafa markvisst leiklistarstarf með börnum 

og einnig voru gerðar vettvangsathuganir. 

1.2 Rök fyrir vali á viðfangsefni 

Ástæða þess að ég kýs að skoða leiklist í tengslum við sjálfsmynd barna er 

sú að sjálf hef ég mikinn áhuga á skapandi starfi, samskiptum sem og á líðan 

og sjálfsmynd barna. Ég kynntist sjálf leiklist í skólastarfi þegar ég var 11 ára 

og tel ég að leiklist hafi hjálpað mér að bæta sjálfsmynd mína og 

sjálfstraust. Út frá mínu áhugasviði og mikilvægi þess að efla sjálfsmynd 

barna velti ég því fyrir mér hvaða sýn leikskólakennarar hafa á leiklist og 

áhrifum hennar á sjálfsmynd barna.  

Þar sem sjálfsmynd barna er talin mikilvæg og eitt af meginmarkmiðum 

leikskóla er að auðga hana (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 30) tel ég 

skipta miklu máli fyrir leikskólakennara og starfsmenn leikskóla að vita 

hvaða leiðir er hægt að nota til að styrkja og efla börnin. Leikur og tjáning 

barna er aðalnámsleið í leikskólum og tel ég því mikinn ávinning í því fyrir 

börnin að fá að kynnast leiklist. Í leiklist fá þau að tjá sig á mismunandi hátt í 

margskonar hlutverkum, leikjum og fá tækifæri til að skapa.  
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2 Fræðileg umfjöllun  

2.1 Kenningar í menntunarfræði 

Í þessari rannsókn skoðaði ég viðhorf starfsfólks leikskóla til leiklistarstarfs 

með börnum, áhrif þess og tengsl slíks starfs við sjálfsmynd barna. Þar 

horfði ég til fræðimanna sem hafa tengt leiklist með börnum við kenningar 

um nám, kennslu og uppeldi. Margir fræðimenn hafa komið fram með 

kenningar sem snerta félagsþroska barna. Má þar nefna Lev Vygotsky 

(f.1896), Jerome S. Bruner (f.1915), Howard Gardner (f.1943) og John 

Dewey (f.1959). Samkvæmt kenningum þeirra er leikur félagslegur þáttur og 

gegnir meginhlutverki í þroskaferli barna þar sem félagsfærni þeirra eflist og 

skilningur þeirra á lífinu eykst í gegnum nýjar upplifanir. Þegar fjallað hefur 

verið um leiklist með börnum síðustu 30 ár hefur verið leitað 

menntunafræðilegra og uppeldisfræðilegra röksemda í verkum Dewey, 

Piaget, Vygotski og Bruner (Braanaas, 2002). 

 

2.1.1 Hugmyndir Bruners um nám og þroska barna 

Bandaríski sálfræðingurinn Jerome S. Bruner aðhyllist félagslegu 

hugsmíðahyggjuna þar sem lögð er áhersla á að börn bæti við þekkingu sína 

í samskiptum við aðra og með því að eiga hlutdeild í menningunni. Einnig er 

lögð áhersla á að börn noti þekkingu sína til að aðlagast þeim breytingum 

sem eiga sér stað í menningunni. Reynsla og umhverfi barna hefur mikil 

áhrif á nám þeirra, en áhugi þeirra skiptir einnig miklu máli og að mati 

Bruners er áhugi besti námshvatinn. Bruner telur vitsmunaþroska barna 

vera stigskiptan, þ.e. frá bernsku til fullorðinsára, og mælir með því að 

kennarar noti viðeigandi kennsluaðferðir sem stuðli að því að börn geti lært 

hvað sem er óháð stigskiptingunni. Hann telur einnig að börn verði að vera 

virkir þátttakendur í eigin námi (Bruner, 1999, bls. 10–12; Bruner, 1996, bls. 

3–5). 

 Bruner fjallar um mikilvægi leiks og hlutverkaleiks fyrir þroska barna og 

telur að í hlutverkaleiknum sýni barnið reynslu sína af heiminum í gegnum 

aðgerðir og hreyfingar. Hann bendir einnig á að listræn tákn séu þroskandi 

þáttur í námi. Að mati Bruners er tilgangur þekkingar að skapa skilning á 

manninum og alltaf er hægt að bæta við þekkingu (Braanaas, 2002, bls. 

203).  
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Bruner fjallar einnig um sjálfmyndina og sjálfsöryggi og segir 

sjálfsmyndina vera alheiminn utan um barnið sjálft eða sjálfið. Menntun er 

mikilvæg fyrir mótun sjálfsins. Hann fjallar um tvær mikilvægar hliðar 

sjálfsins, athöfnina og endurmatið. Barnið er gerandi og safnar minningum 

um það sem það gerir og tekur minningarnar með sér í 

framtíðarsjálfsmyndina. Barnið býr yfir kunnáttu og færni til að framkvæma 

og metur sjálft hvernig tókst til við að framkvæma það sem vonast var eftir. 

Sjálfið tekur svo við þessu mati sem Bruner kallaði sjálfsvirðingu (Bruner, 

1996, bls. 37, 40).  

 

2.1.2 Hugmyndir Vygotskys um nám og leik í félagslegu samhengi  

Rússneski sálfræðingurinn Lev Vygotsky lagði áherslu á félagsleg samskipti 

barna og leit svo á að félagsfærni þeirra efldist í gegnum samskipti. Börn 

hefðu endurtekna þörf fyrir nýja reynslu því hún örvaði persónulegan 

þroska þeirra. Í menningarlegum þroska barnsins upplifir það sig fyrst á 

félagslegu sviði, síðar á persónulegu sviði (Broström, 1998, bls. 35; Moll, 

1990, bls. 226). Vygotsky setti fram kenningu um svæði mögulegs þroska (e. 

zone of proximal development). Kenningin greinir í sundur þroskasvæðið 

sem staðsett er á milli þess sem barnið getur gert upp á eigin spýtur og án 

stuðnings og þess sem barnið þarf á leiðsögn hæfari einstaklings að halda til 

að geta framkvæmt ákveðinn verknað eða leyst ákveðið verkefni. Það sem 

barnið getur gert án alls stuðnings er fyrir neðan þroskasvæði þess en 

verkefni sem eru krefjandi og þarfnast stuðnings eru ofar þroskasvæði þess. 

Félagsleg samskipti og stuðningur frá hæfari aðilum, hvort sem um er að 

ræða fullorðna einstaklinga eða eldri börn, skipta því sköpum fyrir þroska 

barna og getur lyft þroskasvæði þeirra ofar (Bodrova og Leong, 1996; 

Vygotsky, 1978; Moll, 1990, bls. 157, 228).  

Vygotsky lagði áherslu á félagslegan leik í námi barna og leit á leikinn 

sem leið að þroskasvæðinu og taldi mikilvægt að barnið fengi stuðning í leik 

sínum. Í leiknum kemur geta barna hvað best fram, þar geta þau það sem 

þau geta ekki í raunveruleikanum og verða því í raun þroskaðri, sterkari og 

vitrari og þar af leiðandi skapar leikurinn þroskasvæði og tækifæri til að 

þroskast. Í hlutverkaleik endurspegla börn heim hinna fullorðnu og því er 

leikurinn uppspretta þekkingar um samfélagið (Braanaas, 2002, bls. 202–

203; Hendy og Toon, 2001, bls. 22). Þróun ímyndunarafls hjá barni hefur 

áhrif á þroska þess, hegðun og skilning á samfélaginu og því er mikilvægt að 

leggja áherslu á að efla ímyndunarafl og sköpunargáfu þess. Leikur barna 

byggir á ímyndunarafli þar sem þau setja saman ólíka reynslu og skapa 
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merkingu sem fellur að þörfum þeirra og löngunum. Ímyndunaraflið er 

þannig uppsprettan að leik og skapandi starfi. Ímyndunaraflið, sköpunin og 

tjáningin er alltaf byggð á reynslu og þekkingu á umhverfi og menningu 

ásamt færni til að búa til nýtt samhengi (Vygotsky, 2004, bls. 7–13). 

 

2.1.3 Hugmyndir Deweys um áhuga, frumkvæði og forvitni barna í 
námi 

Dewey leggur áherslu á félagslega og skapandi þætti og telur börn læra best 

í félagslegum athöfnum. Hann álítur að byggja eigi grunninn að námi barna 

út frá fjórum sviðum. Fyrst nefnir hann félagsþörfina sem birtist í 

samskiptum og samræðum þar sem tungumálið er notað til félagslegra 

tjáninga. Síðan talar hann um uppbyggingarþörfina sem er þörf fyrir að 

skapa og móta og birtist í leik barna þar sem þau þykjast og móta efnivið. 

Þessar tvær þarfir eru grunnur að rannsóknarþörf og sköpunarþörf þar sem 

börn hafa ánægju af því að athafna sig og sköpunarþörfin byggist á þörfinni 

á því að tjá sig, ekki einungis með tungumálinu heldur á mismunandi hátt, 

eins og með því að skapa verk (Dewey, 1956, bls. 38–53).  

Í skapandi starfi þarf, samkvæmt Dewey, áhuginn, frumkvæðið og 

forvitnin að koma frá barninu sjálfu. Eftir því sem hann segir er hugsun ekki 

hugsun nema hún sé manns eigin og því þurfi börn að fá tækifæri til að 

segja frá einhverju sem kemur frá þeim sjálfum. Hann leggur einnig áherslu 

á að börnum sé ögrað með krefjandi verkefnum (Dewey, 1956, bls. 42–51). 

Dewey segir að á sínum tíma hafi skólakerfið byggt of mikið á stýringu og vill 

að skólinn leggi áherslu á áhuga barnanna og að þau læri af eigin reynslu. 

Samkvæmt honum á menntun barna að byggja á reynslu þeirra og þekkingu 

svo hún geti skilað árangri (Dewey, 1956). Dewey telur að sjálfsmyndin 

verði til við víxlverkun umhverfis og einstaklings þar sem umhverfið býður 

upp á tækifæri til að öðlast margskonar reynslu (Dewey, 2000).  

 

2.1.4 Fjölgreindarkenning Howard Gardners  

Bandaríski fræðimaðurinn Howard Gardner setti fram fjölgreindarkenningu 

en samkvæmt henni býr hver einstaklingur yfir átta ólíkum greindum. Þær 

eru málgreind, tónlistargreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, 

líkams- og hreyfigreind, samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og 

náttúrugreind. Gardner skilgreinir greind sem hæfileika til að skapa eða 

leggja eitthvað af mörkum sem talið er verðmætt í því samfélagi og 

menningu sem einstaklingurinn tilheyrir. Greind er jafnframt fólgin í þeirri 
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færni sem gerir einstaklingnum mögulegt að leysa viðfangsefni daglegs lífs 

sem og að fást við mál sem krefjast nýrrar þekkingar. Greindirnar starfa 

saman á flókinn hátt og hver einstaklingur getur beitt mörgum þeirra 

samtímis. Samkvæmt Gardner á því að meta börn út frá styrkleikum þeirra í 

stað þess að meta þau út frá skriflegum og munnlegum prófum (Gardner, 

1993, bls. 2–8,42–45; Gardner, 1983, bls. 279–283). Mikilvægt er að leggja 

rækt við hverja og eina greind en hver einstalingur er sérstakur og öðruvísi 

en allir aðrir, þá aðallega vegna þess að fyrrnefndar greindir eru 

mismunandi samansettar. Ef við viðurkennum þetta eru meiri möguleikar á 

hægt sé að takast á við mörg þau vandamál sem við stöndum frammi fyrir á 

sviði menntunar (Armstrong, 2001, bls. 14).  

Fjölbreytileiki kennsluaðferða er talinn forsenda þess að hægt sé að efla 

hin margvíslegu greindarsvið barna. Samkvæmt Gardner ætti kennsla að ná 

til allra greinda, en hann telur að skólar leggi of mikla áherslu á 

kennsluaðferðir sem henta einungis þeim sem hafa sterka málgreind eða 

rök- og stærðfræðigreind (Gardner, 1983, bls. 279–284). Howard Gardner 

telur leikræna tjáningu upplagða til að örva fleiri en eina greind í einu en 

með sömu æfingunni má örva málgreind, rýmisgreind, hreyfigreind og 

samskiptagreind. Með leikrænni tjáningu má sameina ímyndaða reynslu, 

vitsmunalega, tilfinningalega og fagurfræðilega. Leikræn tjáning fangar 

áhuga og athygli barna með því að nota ímyndaða upplifun og leiki sem 

kennsluaðferð (Baldwin, 2004, bls. 15–17). 

 

2.1.5 Samantekt 

Þegar fjallað hefur verið um leiklist síðustu ár hefur verið vitnað til Deweys, 

Piagets, Vygotskys, Bruners og Gardners til að styðja viðkomandi umfjöllun 

með menntunafræðilegum og uppeldisfræðilegum rökum. Bruner lagði 

áherslu á að börn bæti við þekkingu sína í samskiptum og í menningunni. 

Reynsla og umhverfi hefur mikil áhrif á nám þeirra en áhuginn skiptir einnig 

miklu máli (Bruner, 1999, bls. 11–12; Bruner, 1996, bls. 4). Bruner hefur 

mikið fjallað um mikilvægi leiks og hlutverkaleiks fyrir þroska barna 

(Braanaas, 2002, bls. 203). Kenningar Bruners um leið og hlutverkaleik 

barna tengjast leikskólastarfi þar sem börn læra þar í gegnum samskipti og 

reynslu.  

Fjallað er um kenningu Vygotskys um svæði mögulegs þroska þar sem 

félagsleg samskipti og stuðningur frá hæfari aðilum skipta sköpum fyrir 

þroska barna og getur lyft þroskasvæði þeirra ofar (Bodrova og Leong, 

1996; Vygotsky, 1978; Moll, 1990, bls. 158). Vygotsky leggur áherslu á 
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félagslegan leik í námi barna og lítur á leikinn sem leið að þroskasvæðinu og 

telur mikilvægt að stutt sé við barnið í leiknum. Leikurinn skapar 

þroskasvæði og tækifæri til að þroskast. (Braanaas, 2002, bls. 202–203; 

Hendy og Toon, 2001, bls. 22). Kenning hans á vel við í leiklistarstarfi með 

börnum þar sem hlutverk kennarans er að leiðbeina og dýpka leik 

barnanna. Hlutverkaleikurinn skapar því þroskasvæði. Hann leggur mikla 

áherslu á að þróa ímyndunarafl og sköpunargáfu barna. Þróun 

ímyndunarafls hefur áhrif á þroska, hegðun og skilning á samfélaginu 

(Vygotsky, 2004, bls. 8–12). Í leiklist er ímyndunaraflið og sköpunargáfa 

notuð.  

Dewey telur börn læra best við félagslegar athafnir. Hann bætir við að í 

skapandi starfi þurfi áhugi, frumkvæði og forvitni að koma frá barninu 

sjálfu. Hann leggur einnig áherslu á að börnum sé ögrað með krefjandi 

verkefnum (Dewey, 1956, bls. 38–53). Þessi orð Deweys tengjast rannsókn 

minni þar sem talið er að í leiklist sé unnið með krefjandi verkefni og með 

hugmyndir barnanna. Howard Gardner telur leikræna tjáningu upplagða til 

þess að örva fleiri en eina greind í einu; með sömu æfingunni má örva 

málgreind, rýmisgreind, hreyfigreind og samskiptagreind. Með leikrænni 

tjáningu má sameina ímyndaða reynslu, vitsmunalega, tilfinningalega og 

fagurfræðilega (Baldwin, 2004, bls. 16).  

Dewey og Bruner hafa fjallað um sjálfsmynd og áhrif leiklistar á hana, en 

rannsókn mín fjallar um sjálfsmynd barna í tengslum við það að 

kennsluaðferðir leiklistar eru notaðar í starfi með börnum á leikskólum. 

Dewey segir sjálfsmyndina verða til við víxlverkun umhverfis og einstaklings 

þar sem umhverfið býður upp á tækifæri til að öðlast margskonar reynslu 

(Dewey, 2000). Samkvæmt Bruner er sjálfsmyndin alheimurinn utan um 

einstaklinginn. Einstaklingurinn er gerandi og safnar minningum um það 

sem hann gerir og tekur minningarnar með sér í framtíðarsjálfsmyndina. 

Einstaklingurinn hefur kunnáttu og færni til að framkvæma og metur sjálfur 

hvernig tókst til við að framkvæma það sem vonast var eftir. Sjálfið tekur 

svo við þessu mati sem Bruner kallar sjálfsvirðingu (Bruner, 1996, bls. 37, 

40). Velta má fyrir sér hvers vegna leiklist er ekki notuð meira í 

leikskólastarfi þar sem fræðimenn gera leiklist hátt undir höfði. Er um að 

kenna áhugaleysi, eða kunnáttuleysi? Í ljósi fræðikenninga væri fróðlegt að 

fá svör við því. 
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2.2 Sköpun  

Sköpun er ferli sem byggir á reynslu og ímyndunarafli og verður til þess að 

nýr skilningur, sem hefur gildi fyrir einstaklinginn, vaknar. Sköpun byggir 

meðal annars á því að setja fyrri reynslu og þekkingu í nýtt samhengi, 

lausnaleit og mótun hugmynda (NACCCE, 1999, bls. 29–42). Jeffrey og Craft 

gera greinarmun á því hvort kennslan einkennist af skapandi hætti eða 

hvort kennt sé til sköpunar (e. creativity). Kennari sem kennir á skapandi 

hátt notar frumlegar aðferðir við kennsluna. Hann brýtur námið upp með 

leik og setur fyrir frumleg verkefni. Að mati Jeffreys og Crafts er slík kennsla 

þó ekki sú sama og að kenna til sköpunar þar sem áhersla er lögð á að virkja 

skapandi hugsun barnsins (Jeffrey og Craft, 2004, bls. 208–210).  

Með því að innleiða markvisst sköpun í skólastarf og leggja áherslu á að 

efla sköpunargáfu og ímyndunarafl barna í gegnum skapandi kennsluhætti, 

er leitast við að stuðla að merkingabæru námi sem hefur jákvæð áhrif á 

þroska barna. Skapandi skólastarf getur stuðlað að aukinni virkni og áhuga 

barna sem og aukið virðingu fyrir nærumhverfinu (Baldwin, 2004, bls 14–

15). Sköpun í námi auðveldar sálfræðilega þörf okkar á skilningi, ímyndun, 

tilfinningum, frumkvæði, innsæi og dómgreind. Í gegnum listina lærir barnið 

að þróa staðfestu, betri hugsun og skynjun (Cannatella, 1992, bls. 3). 

 

2.3 Hugmyndir fræðimanna um skapandi nám  

Fjöldi fræðimanna hefur unnið að rannsóknum og skrifum um 

sköpunarkennslu og hvernig unnt sé að styðja við skapandi hugsun barna. 

Skapandi nám hefur margvíslegan ávinning fyrir börn sem nýtist þeim í 

lífinu. Hér verður fjallað um hugmyndir og rannsóknir fræðimannanna Elliot 

Eisners og Ken Robinsons.  

2.3.1 Hugmyndir Ken Robinsons og Elliot Eisners um skapandi nám  

Breski menntunarfræðingurinn Robinson hefur um fjallað mikið um að 

endurskoða þurfi viðhorf til menntunar. Í bókinni Out of Our Minds: 

Learning to be Creative kemur fram að flestir telja hlutverk menntakerfisins 

vera að undirbúa börn undir þátttöku á vinnumarkaði en það sé ekki einfalt 

vegna þess að börn mótist af þeirri reynslu sem þau upplifa (Robinsson, 

2001, bls. 86–87). Robinson telur að of mikil áhersla sé lögð á rökgreind og 

bóklegt nám í skólakerfinu og á það að leggja á minnið. Því verði aðrir þættir 

útundan og þetta er, að hans mati, stærsta vandamál skólakerfisins. 

Börnum er yfirleitt skipt í tvo hópa, segir hann, eftir því hvort þau sýni færni 

í bóknámi eða ekki og þeim síðarnefndu er oftar en ekki ýtt til hliðar. Þessir 
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einstaklingar koma út úr skólakerfinu með skerta sjálfsmynd og hafa ekki 

fengið tækifæri til að rækta hæfileika sína (Robinson, 2001, bls. 7, 60–65, 

80). Sköpun er á allra færi og gegnir veigamiklu hlutverki í námi og þroska 

barna (Robinson, 2001, bls. 111–112). Í sköpun þarf að leggja áherslu á 

ferlið fremur en afraksturinn því í sköpunarferlinu gefst börnum tækifæri á 

að koma hugmyndum sínum á framfæri, byggja á reynslu sinni og auka við 

þekkingu sína og skilning (Eisner, 2002, bls. 198–199; Robinsons, 2001, bls. 

135–138). 

Eisner og Robinson telja að efla þurfi ímyndunarafl barna með skapandi 

viðfangsefnum og að mati þeirra er tilgangur menntunar að efla sköpun, 

tjáningu og túlkun sem felur í sér notkun á mismunandi efnivið til að tjá 

hugmyndir, tilfinningar og finna lausnir á margskonar viðfangsefnum 

(Eisner, 2002, bls. 33–35; Robinson, 2001, bls. 112–118).  

Elliot W. Eisner (2002) hefur skrifað mikið um listnám og gagnrýnt 

hefðbundnar námskrár. Hann bendir á að leiklist, eins og aðrar listgreinar, 

hvetji börn til að rannsaka og uppgötva að það sé ekki eitt rétt svar við 

mörgum mismunandi spurningum. Í leiklist er unnið með fjórar víddir: tíma, 

aðstæður, dýpt og hinn mannlega þátt. Börnum gefast mörg tækifæri til að 

túlka verkin sín fyrir aðra og er það eiginleiki sem mikilvægt er að þjálfa 

(Eisner, 2002, bls. 193–198). Eisner telur að í listgreinum fái hugsunin að 

blómstra og bjóði upp á margvíslegar leiðir við lausnir verkefna og reynir á 

skynsemi og dómgreind barna, en engu að síður séu listgreinar vanræktar í 

skólakerfinu. Hann bendir á að áhersla sé of mikil á aðrar greinar eins og 

stærðfræði og tungumál (Eisner, 1998, bls. 22–28). Samkvæmt Eisner á eitt 

mikilvægasta markmið skólans að vera að stuðla að nánu 

tilfinningasambandi barns og þeirra verkefna sem það sinnir á 

menntabrautinni. Í leiklist verður ímyndunaraflið virkt en samkvæmt Eisner 

er ímyndunaraflið forsenda táknrænnar hugsunar barna (Eisner, 2002, bls. 

196). Barn byggir á eigin reynslu en eflir þekkingu sína og skilning á meðan 

það leitar lausna á ýmsum vandamálum sem viðfangsefnið býður upp á 

hverju sinni (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 6–10; 

Baldwin, 2004, bls. 50–66). 

 

2.4 Leiklist 

Hugmyndafræði leiklistar byggir á hugsmíðahyggju sem byggist á því að 

hver einstaklingur tengir það sem hann upplifir við fyrri reynslu sína eða 

þekkingu. Áhersla er lögð á að byggja ný viðfangsefni á fyrri reynslu barna, 

virkri þátttöku þeirra í þekkingarleit og tengja námsefnið við umhverfið. 
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Jafnframt er leitast við að örva skapandi hugsun, stuðla að lausnaleit barna 

og efla sjálfstraust þeirra. Þegar börnum er kennt að treysta á eigin getu 

eflist sköpunargáfan. Börn sem hafa sterka sjálfsmynd eru líklegri að þora 

að móta hugmyndir sínar, koma þeim á framfæri og takast á við áskoranir í 

hinu daglega lífi (Runco, 2007, bls. 6–7). 

 Í rannsókn Duygu og Berna kemur fram að leiklist sé það að skapa 

dramatík í leik, aðstæðum í lífinu og samskiptum í hópi undir forystu 

sérfræðings. Sérfræðingurinn notar aðferðir eins og spuna og tækni 

hlutverkaleiks og margt fleira. Í skólastarfi getur leiklist verið mikilvæg fyrir 

námsferlið og veitt börnum þroska á ýmsum sviðum eins og vitsmuna-, 

tilfinninga- og skynhreyfiþroska. Jafnframt getur leiklist verið áhrifarík 

aðferð til að kenna til dæmis færni í bókmenntum, sjálfsskilningi, samúð, 

félagslegri vitund, sköpun, gagnrýnni hugsun, lausnaleit og að leysa 

vandamál (Duygu og Berna, 2012, bls. 55). Turner segir leiklist vera listgrein 

sem stuðlar að hagnýtri virkni og andlegum aga sem felur í sér ímyndunarafl 

og tilfinningar og hjálpi þannig börnum að skilja veröldina (Turner, H., 

Mayall, Dickinson, Clark, Hood, Wiggins, og Samuels, 2004, bls. 14). Leiklist 

er þverfagleg grein sem styður fjölbreytni og sveigjanleika í 

kennsluaðferðum. Hún byggist á líkamlegri og munnlegri tjáningu, eigin 

ígrundun og samskiptum milli einstaklinga og því að setja sig í spor annarra 

(Anna Jeppesen og Ása H. Ragnarsdóttir, 2004, bls. 8–10). Börn sem stunda 

leiklist fá tækifæri til að taka á félagslegum, menningarlegum og 

persónulegum vandamálum. Börn fá einnig tækifæri til að vera í hlutverki 

áhorfenda og flytjenda og geta upplifað ýmis viðfangsefni frá ólíkum 

sjónarhornum (Baldwin, 2004, bls. 6). Að mati Ingvars Sigurgeirssonar er 

hægt að nota leiklist á öllum skólastigum, jafnt í leikskólum sem 

grunnskólum. Leiklist er þróuð aðferð og innan hennar eru ólíkar áherslur 

og stefnur. Meginkostur leiklistar í skólastarfi er að börn eru virkir 

þátttakendur og fá tækifæri til að nálgast viðfangsefni með fjölbreyttum og 

lifandi hætti (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 102). 

Í grein Duygu og Bernas (2012) kemur fram að félagsfærni sé barninu 
mikilvæg svo það geti orðið virkur þátttakandi í samfélaginu og því mæla 
þær með að barnið stundi leiklist þar sem hún getur verið mikilvæg fyrir 
félagsmótun barna. Í greininni kemur fram að með þátttöku í leiklist öðlast 
börn reynslu á því að setja sig í spor annarra þegar þau fara í hlutverk sem 
endurspegla mismunandi félagslega stöðu. Í leiklist séu notaðar aðferðir 
sem efla félagslega færni og þróast hún sérstaklega í gegnum það að leysa 
vandamál. Þá segja þær að í leiklist þroskist staðfesting sjálfsins og 
samvinna, börn fari í hlutverkaleiki, greini hlutverk og vinni sameiginlega við 
skapandi aðstæður sem krefjast tilfinningastjórnunar. Umhverfi 
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leiklistarkennslu skapar andrúmsloft þar sem börnum líður vel og þeim er 
sýnd virðing og gagnrýnin umræða fer fram með þátttöku þeirra þar sem 
rætt er hvað gekk vel og hvað hefði mátt fara betur en það stuðlar að þróun 
félagsfærni þeirra (Duygu og Berna, 2012, bls. 56). Sú spurning vaknar hvort 
ef til vill ætti að kynna leiklist frekar innan leikskólanna þar sem hún virðist 
vera góður kostur.  

 

2.4.1 Hlutverkaleikur  

Börn kynnast leiklist ung að aldri með því að fara í hlutverkaleiki. 

Hlutverkaleikur er ein algengasta kennsluaðferðin innan leiklistar en hún er 

talin efla alhliða þroska barnsins. Hlutverkaleikur snýst um það að barn 

setur sig í spor annarrar persónu þar sem það eignar sér hegðun hennar og 

skoðanir sem það þarf að túlka og vinnur um leið úr eigin reynslu. Þegar 

barn fær tækifæri á að fara í ólík hlutverk tengir það hlutverkin við eigin 

reynslu og lærir á samfélagið og tilfinningar sínar. Börnum sem líður illa eða 

eiga erfitt fá tækifæri til að fara úr eigin hlutverki og vera í hlutverki 

annarrar persónu (Anna Jeppesen og Ása H. Ragnarsdóttir, 2004, bls. 23–

24).  

Talið er að þegar börn bera saman viðhorf, hegðun og gildismat annarra 

við eigin hugsanir og gjörðir geti þau öðlast aukna sjálfsþekkingu. 

Hlutverkaleikur í leiklist getur farið fram við mismunandi aðstæður og ekki 

þarf sá sem notar þessa aðferð að hafa ákveðna sérfræðiþekkingu. 

Markmiðin með hlutverkaleik eru fjölbreytt og eru meðal annars:  

 Að efla samskipti og vitsmunaþroska. 

 Að efla skilning á tilfinningum sínum.  

 Að efla skilning á viðhorfum og tilfinningum annarra.  

 Að auka orðaforða. 

 Að sjá hluti í nýju samhengi (Anna Jeppesen og Ása H. Ragnarsdóttir, 
2004, bls. 24–25; Baldwin, 2004, bls. 24–33).  

Hlutverkaleikir eru taldir mikilvægir fyrir þroskaferli barnsins þar sem 

nám á sér stað þegar barnið rifjar upp og tengir leiknar aðstæður við 

raunveruleikann (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 24). 

Í hlutverkaleik fá börn tækifæri á að öðlast skilning á því hvað það er að vera 

manneskja, finna lausnir á vandamálum og taka sjálfstæðar ákvarðanir. 

Nám og skilningur á sér stað þegar börn fara í hlutverk, kanna og skoða 

mikilvæga þætti í mannlegum samskiptum (Ása Helga Ragnarsdóttir og 

Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2012, bls. 3). Mikilvægt er að skapa aðstæður 
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þar sem leikurinn fær að blómstra án áhrifa frá kennara eða öðrum 

utanaðkomandi einstaklingi. Einnig þarf að gefa börnum tíma í 

hlutverkaleiknum svo þau nái að lifa sig inn í hlutverkið, virða þarf leik 

þeirra sem og skoðanir. Ímyndunaraflið spilar stórt hlutverk í félagsþroska 

barna og eru hlutverkaleikir því mikilvægir í þeirra daglega lífi. 

Hlutverkaleikir eru í rauninni lítil leikrit þar sem börn vinna úr upplifunum 

sínum á leikrænan hátt (McCasling, 1981, bls. 181). Leikskólabörn eru að 

móta eigin sjálfsmynd í raunveruleikanum og eru í því ferli að reyna að finna 

út hver þau eru. Þau vilja prófa hlutverk í öruggu umhverfi  hlutverkaleiksins 

til að skilja eða þróa sjálfsmynd sína og ábyrgð, leiklist er því væntanlega 

góður kostur (Hendy og Toon, 2001, bls. 21). 

Börn læra færni og viðhorf í vel skipulögðum hlutverkaleik. Hann hvetur 

til samvinnu og gefur börnum tækifæri til að tjá tilfinningar, nota 

tungumálið, þróa læsi og læra án þess að mistakast. Hlutverkaleikur gefur 

börnum tækifæri til að skilja veröldina (Hendy og Toon, 2001, bls. 53 ). Í 

hlutverkaleiknum í leiklist er kennari sem stjórnar, hvetur börnin og örvar 

þau. Hann setur markmið, þróar námskrá, kynnir viðfangsefnið og tengir 

það við reynslu barnanna ásamt því að örva þróun þeirra í leiklistinni 

(Pinciotti, 1992, bls. 5).  

2.4.2 Leiklist í skólastarfi 

Ólíkar nálganir og mismunandi námsmarkmið einkenna hugmyndir og 

kenningar sem fræðimenn hafa sett fram um leiklist. Þegar unnið er með 

leiklist í skólum eru fræðimenn ekki endilega sammála því hvert eigi að 

stefna þótt hægt sé að greina samhljóm í markmiðunum. Námsmarkmið 

leiklistar falla yfirleitt í þrjá flokka: 

1.  Leiklist sem kennsluaðferð þar sem markmiðið er að nýta sér aðferðir 

leiklistarinnar til að dýpka skilning barna og gera þau meðtækileg fyrir 

viðfangsefnum annarra námsgreina. 

2.  Að efla persónulegan og félagslegan þroska þar sem lögð er áhersla á 

úrvinnslu tilfinninga, næmni skynjunar, hæfni til tjáningar og samskipta og 

eflingu ímyndunarafls og loks að barn þjálfi hæfni sína til að skilja félagsleg 

tengsl og setja sig í spor annarra. 

3. Auðga verðmæti og viðhalda menningararfinum. Þegar listrænt verðmæti 

og menningararfur er markmið leiklistar er haldið í menningararfinn og þau 

verðmæti sem finna má í leiksýningum og bókmenntum (Kristín Á. 

Ólafsdóttir, 2007, bls. 14).  

Leiklist í skólastarfi hefur verið talin stuðla að ýmsum þáttum, meðal 

annars: 
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 Að auknu sjálfstæði og sjálfstrausti barna. 

 Ábyrgðarkennd, frumkvæði og umburðarlyndi barna.  

 Að börn fái möguleika á að afla sér þekkingar og með því aukast 
 sjálfstæð vinnubrögð og ýta undir skapandi hugsun.  

 Að börn takist á við margskonar hlutverk, setja sig í spor annarra og 
 inn í ímyndaðan heim. 

 Að börn fái tækifæri til að tjá sig á heildstæðan hátt þar sem 
 fjölbreyttir þættir koma við sögu (Anna Jeppesen og Ása H. 
 Ragnarsdóttir, 2004, bls. 6; Baldwin, 2004, bls. 49–53; Dickinson og 
 Neelands, 2006, bls. 4 og 206).  

Dominic Wyse og Russell Jones (2001) fjalla um mikilvægi þess að nota 

leiklist í skólastarfi því hún sé góð leið til að: 

 Ýta undir að börn séu meðvituð um eigið sjálf.  

 Börn öðlist dýpri skilning á raunveruleikanum.  

 Auka samvinnu og samskipti meðal jafnaldra og að hvetja börn til að 
sjá sig í víðara félagslegu samhengi og að vera meðvitaðri um aðra.  

 Ýta undir sjálfstjáningu einstaklingsins (Wyse og Jones, 2001, bls. 
214).  

Með leiklist í skólastarfi er miðað að því að börn fái útrás fyrir 

sköpunargáfu sína, fái að túlka og skapa sín hlutverk. Leiklist byggist mikið á 

samvinnu þar sem reynir á samskiptafærni barna og tillitsemi. Aðferðir 

leiklistarinnar í skólastarfi gætu komið að góðu gagni við að vinna á 

fordómum. Með leiklist þjálfast börn í því að taka sjálfstæðar ákvarðanir, 

læra að bregðast við mismunandi aðstæðum og standa með þeim 

ákvörðunum sem þau taka. Mikilvægt er að efla þessa þætti í skólastarfi þar 

sem verið er að búa börn undir störf í lýðræðisþjóðfélagi (Ása Helga 

Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2012, bls. 25). 

 

2.4.3 Hlutverk kennara í leiklist með börnum  

Að mati Ingvars Sigurgeirssonar (1999) gerir leiklist í skólastarfi töluverðar 

kröfur til kennarans. Hann þarf að geta leitt börnin áfram, sýnt gott 

fordæmi og tekið þátt. Kennarinn þarf að vera ákveðinn og öruggur og um 

leið gæta þess að börnin sýni frumkvæði (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 

103). Mikilvægt er að kennarinn skapi notalegt andrúmsloft svo börnin eigi 

auðvelt með að lifa sig inn í hlutverkin. Það er ekki nauðsynlegt að kennarar 

hafi formlega menntun í leiklist til að nýta hana í skólastarfinu heldur þurfa 
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þeir aðeins að hafa áhuga á henni til að geta haft áhrif á börnin og fengið 

þau til að sýna sama áhuga (Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk 

Þorkelsdóttir, 2012, bls. 3–4). 

Kennari getur notað ýmis hjálpargögn til að vekja forvitni og áhuga 

barnanna. Oft bregður hann sér í hlutverk og þá skiptir miklu máli að mörkin 

séu skýr, þ.e. að kennarinn sé meðvitaður um það hvenær hann er í 

hlutverki og hvenær hann er kennari. Gott getur verið að auðkenna 

persónuna þannig að ekki fari á milli mála um hvaða hlutverk er að ræða. 

Þetta er til dæmis hægt að gera með húfu eða slæðu (Ása Helga 

Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2012, bls. 4). Í hlutverki getur 

kennari aðstoðað börn eða krafist frekari skýringa á eðlilegri hátt en ef hann 

væri fyrir utan hópinn og ekki í hlutverki. Kennari getur þá jafnframt fengið 

börn til að tjá hugsanir sínar á annan hátt en þau eru vön. Markmið 

kennarans með hlutverki sínu er ávallt að reyna að auka innlifun barna til að 

auðvelda þeim við að takast á við viðfangsefnin hverju sinni (Anna 

Jeppesen, 1994, bls. 30–33; Toye, 2003, bls. 118). Ekkert er jafn áhrifaríkt og 

ef kennari er í hlutverki einhvers sem vantar ráð eða hjálp. Þetta er 

mikilvægt svo börnin „færist upp á hærri stall“ í reynslunni og standi skör 

hærra en kennarinn (Davies, 1983, bls. 35–39). Það er einnig nauðsynlegt að 

skapa spennu þannig að athygli barnanna haldist og getur kennari gert það 

með því að láta börnin lenda í vanda sem þau þurfa að leysa í sameiningu. 

Börn hafa þannig áhrif á gang mála og skapa sitt eigið verk sem hefur 

jákvæð áhrif á viðhorf þeirra. Spurningar frá kennara eru einnig gagnlegar. 

Með stöðugum spurningum hjálpar kennari börnunum að tengjast 

viðfangsefninu en um leið fær hann innsýn í hvað börnin eru að hugsa og 

hjálpar þeim þannig að vinna úr reynslu sinni (Ása Helga Ragnarsdóttir og 

Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2012, bls. 4; Davies, 1983, bls. 9; Hendy og 

Toon, 2001, bls. 67).  

2.4.4 Þættir sem kennarar vinna með í leiklist 

Í þessum kafla verður sjónum beint að þeim þáttum sem kennarar vinna 

með í leiklistarstarfi með börnum. Það að koma fram og sýna öðrum leikrit 

eða atriði er oft hluti af leiklist þótt það sé oft ekki aðaláherslan í 

leiklistarstarfi. Sögur og ævintýri eru gjarnan notaðar í leiklistarstarfi og 

verður einnig greint frá þeim þætti. 

Brian Way (1967) telur að ekki ætti að leggja áherslu á að ung börn komi 

fram í sýningum þrátt fyrir að þau hafi hæfileika til þess. Hann heldur því 

fram að fullorðið fólk dragi oft úr börnum eða hafi ekki nógu mikla trú á 

þeim. Nútímabörn hafa fengið mikla þjálfun í því að vera áhorfendur þar 
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sem þau fara oft í leikhús, í bíó og horfa á myndir í sjónvarpi og hafa því 

skilning á sýningum. Foreldrar geta þjálfað og æft börnin sín í að halda 

sýningar, til að mynda fyrir foreldri eða systkini, í leikskólanum fyrir minni 

hópa og fyrir hvert annað. Það getur verið góð æfing í því að koma fram að 

láta  börnin sitja í hring og skiptast á að segja frá einhverju. Mikilvægt er að 

börn fái að æfa sig í að koma fram sem og að vera áhorfendur og verður sú 

æfing að þróast í hópavinnu. Það er ósanngjarnt að ætlast til þess að ung 

börn sýni foreldrum sýningar ef þau hafa ekki reynslu af því að koma fram í 

öruggu umhverfi í minni hópum. Hvað feimin börn varðar er til dæmis hægt 

að nota brúður sem þau geta falið sig á bak við. Börn sem hafa haft tækifæri 

til að æfa leiklist inni á deild eða í bekk finnst auðveldara að sýna fyrir 

framan aðra. Mikilvægara er að börnin hafi gaman af því að sýna öðrum en 

að athöfnin sé undirbúin með of stífum og miklum æfingum. Það getur 

verið gagnlegt fyrir börn að fá að vera áhorfendur og fara í leikhús til að sjá 

hvernig leikarar leika og ná þannig að tengja sjálf betur við mismunandi 

hlutverk sem börnin geta leikið(Hendy og Toon, 2001 bls. 87–94). Börn og 

kennarar verða að skilja mikilvægi þess að deila með öðrum frekar en að 

leggja áherslu á að sýna (McCaslin, 1981 bls. 117).  

Algengt er að nota sögur eða ævintýri sem uppsprettu leiklistar. Ef börn 

þekkja söguna eiga þau auðveldara með tengja sig við atburðarásina. 

Börnum gefst tækifæri til að stíga inn í heim sögunnar, lifa sig inn í 

atburðina, búa til leikferli í tengslum við söguna og tengja hana við fyrri 

reynslu sína. Með því að setja sig í spor sögupersóna geta börn öðlast dýpri 

skilning á sjálfum sér, öðrum einstaklingum og samfélaginu sjálfu (Booth, 

1994, bls. 31–43; Toye og Prenndville, 2000, bls. 124–125; Dickinson og 

Neelands, 2006, bls. 69). Þegar börn fá að vera þátttakendur í sögum eða 

búa til sögur með fullorðnum veitir það þeim tækifæri til að þróa 

tungumálið, hlustun og skilning og efla ímyndunaraflið (Hendy og Toon, 

2001 bls. 4–5). Gott er að nota leiklist og sögur til að vinna með óæskilega 

hegðun barna því innan leiklistarinnar geta börnin hegðað sér á annan veg, 

laus við væntingar. Fullorðnir geta brugðið sér í hlutverk og byrjað að leika 

og fengið börnin til að vera með í sögunni og þannig er hægt að benda á 

óæskilega hegðun (Hendy og Toon, 2001, bls. 57). Sögur gegna mikilvægu 

hlutverki í þroska barnsins og þróun tungumálsins. Sögur með leikrænni 

tjáningu byggja á náttúrulegum hæfileikum barna til að leika ímyndunarleik. 

Frásagnir krefjast mismunandi hæfileika eins og að breyta röddinni, 

persónusköpunar og látbragðs til að halda spennu í sögunni. Sögustundir 

geta einnig verið gagnvirkar, til dæmis geta kennarar látið börnin búa til 

hljóð fyrir söguna með hristum eða einhverskonar hljóðfærum. Á þennan 
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hátt verður athygli barnanna virkari þar sem þau eru þátttakendur í sögunni 

(Filipovic, 2007, bls. 1–4; McCaslin, 1981, bls. 196).  

 

2.5 Sjálfsmynd 

Sjálfsmynd er heildarmynd þeirrar persónu sem einstaklingur telur sig vera 

og hefur að geyma alla þá vitneskju, viðhorf og tilfinningar sem 

einstaklingur tengir við sjálfan sig. Þróun sjálfsmyndar er bæði huglægt og 

félagslegt atferli. Einstaklingurinn mótar sjálfsmynd sína meðal annars í 

gagnvirkum samskiptum við aðra í samfélaginu. Hugræna sjálfsmyndin er 

huglæg mynd sem einstaklingurinn hefur um sjálfan sig en félagslega 

sjálfsmyndin er það sem endurspeglast af skoðunum og gildum hóps sem 

einstaklingurinn tilheyrir (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2007, bls. 78–87; 

Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993, bls. 63–65; Bournelli o.fl., 2009, bls. 105–

110). Brown (2003) telur að sjálfsmynd okkar byggist á þeim meðvituðu og 

ómeðvituðu hugmyndum sem við höfum um okkur sjálf, um okkar 

líkamlegu og andlegu eiginleika, kosti og galla og það hvernig við metum 

okkur sjálf endurspeglar sjálfsmynd okkar. Sjálfsálitið gefur til kynna hvernig 

við metum eigin sjálfsmynd. Sjálfsmyndin mótar örlög okkar og þær 

hugmyndir sem einstaklingur hefur um sig hafa áhrif á val hans og 

ákvarðanir sem og marka þá stefnu sem líf hans mun taka. Sjálfsmyndin 

hefur áhrif á tilfinningar okkar og hegðun (Brown, 2003, bls. 20).  

Sjálfsmynd barns birtist í því hvað það telur að öðrum finnist um það og 

mótast í samskiptum þess við aðra, samskipti eru því það sem mestu máli 

skiptir í lífi barnsins. Samskipti við foreldra, kennara og félaga og viðhorfin 

til samskiptanna eru mótandi afl fyrir sjálfsmynd barna, því þau spegla sig í 

áliti annarra á þeim. Mikilvægt er því að þeim sé sýnd virðing, væntumþykja 

og að þau fái staðfestingu á því að þau séu einhvers virði. Í skólastarfi er 

mikilvægt að benda öllum börnum á að þau búi yfir einstökum hæfileikum, 

það styrkir sjálfsmynd þeirra og auðveldar þeim að lifa í sátt við sig og aðra 

(Erla Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Kristjánsson, Sæmundur Hafsteinsson, 

2004 bls. 30–33).  

Sjálfsmynd birtist í framkomu barns, meðvituðum og ómeðvituðum 

tilfinningum, hvötum, óskum og hugsunum. Sjálfsmynd sem einstaklingur 

hefur þróað með sér er afleiðing þeirra hugmynda sem hann hefur um 

sjálfan sig (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993, bls. 63–65). Sjálfsálit og 

sjálfstraust eru hluti af sjálfsmyndinni. Sjálfsálit felur í sér heildarmat 

hverrar manneskju á sjálfri sér, hvort sem hún er ánægð með sjálfa sig eða 

ekki. Sjálfstraust manneskju birtist í trú hennar á sig sjálfa, trú á eigin 
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verðleika og sannfæringu um að geta framkvæmt það sem stefnt er að. 

Sjálfsvirðing er ein undirstaða þess að geta fylgt sannfæringu sinni. Ef 

einstaklingum er sýnd lítilsvirðing og er stjórnað með valdi bælir það niður 

sjálfsvirðingu einstaklingsins (Sigrún Aðalbjarnadóttir, 2007, bls. 76–77). 

Sjálfsvitund byggist á því hvernig einstaklingur metur sjálfan sig, hvernig 

hann skynjar sig, hvernig hann vill vera og hvernig hann telur að aðrir meti 

hann. Sjálfsvitundin hefur áhrif á gæði þeirra samskipta sem einstaklingur 

hefur við aðra, hvort sem hún er neikvæð eða jákvæð (Erla Kristjánsdóttir, 

Jóhann Ingi Kristjánsson, Sæmundur Hafsteinsson, 2004 bls. 35). Því er 

mikilvægt að leikskólabörn styrki sjálfsmynd sína á jákvæðan hátt þar sem 

hún hefur áhrif á samskipti barnsins við önnur börn og kennara í 

leikskólanum. Þegar börn fá tækifæri til að vinna með sjálfsmynd sína og 

styrkja hana á jákvæðan hátt eru meiri líkur á því að barnið eigi í betri 

samskiptum við aðra.  

2.5.1 Áhrifavaldar sjálfsmyndar 

Skoðanir og gagnrýni annarra geta haft áhrif á hugmyndir einstaklingsins um 

sjálfan sig, en einstaklingur getur breytt sjálfsmynd sinni með íhugun og 

sterk persónuleg sjálfsmynd virkar sem vörn gegn mótlæti (Elsa Sigríður 

Jónsdóttir, 2007, bls. 78–7). Afar mikilvægur þáttur í þjálfun barna í að efla 

sjálfsmynd og sjálfvitund er að foreldrar, kennarar og aðrir fullorðnir sem 

skipta máli í lífi þeirra séu góðar fyrirmyndir. Þegar hlustað er á börn eiga 

þau auðveldara með að hlusta á aðra, ef tilfinningar þeirra eru viðurkenndar 

og ræddar, munu þau skilja betur eigin tilfinningar sem og annarra. Talið er 

að þar sem lögð er jafn mikil áhersla á tilfinningagreind og rökgreind þoli 

börn betur mótlæti, þau lendi síður í slagsmálum, eru síður einmana, 

hvatvísi er minni og eigi auðveldara með að einbeita sér. Félagsleg tengsl og 

námsárangur verði einnig betri (Erla Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi 

Kristjánsson, Sæmundur Hafsteinsson, 2004, bls. 39–40).  

Sjálfstraust barna stjórnast af fyrri reynslu og hvernig samskipti barns við 

fólk í nánasta umhverfi þess hafa gengið fyrir sig. Barn sem hefur mikla trú á 

eigin getu býr yfir góðu sjálfstrausti og er að öllu jöfnu sáttara við sjálft sig 

en barn sem ekki hefur mikla trú á sjálfu sér. Einstaklingur sem hefur lélegt 

sjálfstraust hefur litla trú á eigin getu, sættir sig illa við sjálfan sig, vanmetur 

kosti sína og styrkleika og er líklegri til að gefast upp gagnvart hindrunum 

eða erfiðleikum (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2007, bls. 85–89; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 76). Skapandi kennsluaðferðir sem styrkja 

sjálfsmynd barna felast í því að nánasta umhverfi barna sé þannig skipulagt 

að það hvetji þau til skapandi hugsunar (Bournelli o.fl., 2009, bls. 105–110). 
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Börn sem hafa upplifað jákvæðar aðstæður og stuðning verður til þess 

að sjálfsmyndin styrkist. Þegar börn aðlagast hópi á jákvæðan hátt eflir það 

félagslega viðurkenningu þeirra og líklegt er að sjálfsmynd þeirra styrkist. Til 

að styrkja sjálfsmynd barna er mikilvægt að bera virðingu fyrir þeim, taka 

skoðanir þeirra og viðhorf alvarlega og bregðast við áhuga þeirra (Katz, 

1996). Börn sem hafa öðlast jákvæða reynslu eru líklegri til að hafa 

heilbrigðari sjálfsmynd og sjálfstraust en börn sem hafa neikvæða reynslu. 

Börn þurfa í sífellu að heyra hrós og fá jákvæðar athugasemdir og þeim er 

aldrei hrósað of mikið (Jones, 1998, bls. 76). Því er mikilvægt að 

leikskólakennarar og starfsmenn leikskóla séu góðar fyrirmyndir, þeir hlusti 

og virði skoðanir barna og stuðli þannig að sterkri sjálfmynd þeirra. Gott er 

að veita börnum jákvæða athygli og hrós og ýta undir það að börnin móti 

sér hugsanamynstur sem gefi þeim færi á að læra af ferlinu og viti að það sé 

í lagi að mistakast. Minna má á að mikilvægt er að í leikskólanum sé 

skipulagt umhverfi til skapandi hugsunar.  

 

2.5.2 Áhrif styðjandi sjálfsmyndar 

Rannsóknir hafa sýnt að fylgni er á milli öruggrar sjálfsmyndar, 

sjálfsvirðingar og farsæls gengis í skóla (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2007 bls. 

85–89; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 76). Í grein Emlers (2001) kemur 

fram að börn sem hafa sterka sjálfsmynd eru sjálfstæðari en þau sem ekki 

hafa hana, þau axli ábyrgð, eigi auðveldara með að umbera vonbrigði, reyni 

við ný verkefni af öryggi og bjóði öðrum gjarnan aðstoð sína. Þeir sem hafa 

sterka sjálfsmynd eru ólíklegri til að misnota fíkniefni, fremja glæpi, stunda 

síður hættulega kynlífshegðun sem gæti valdið heilsuskaða eða óæskilegum 

þungunum, þjást síður af streitu, þróa sjaldnar með sér átraskanir, 

kynþáttafordóma eða fá síður þunglyndi eða framkvæma tilraunir til 

sjálfsvígs (Emler, 2001, bls. 3). Samkvæmt Erkman (2010) er hægt að meta 

sjálfsmynd barna út frá hegðun þeirra. Talið er að börn sem hafa sterka 

sjálfsmynd séu öruggari með sig, segi sínar skoðanir, eigi auðveldara með að 

taka gagnrýni og taki frekar þátt í því sem er að gerast, sýni meiri 

þrautseigju við að leysa verkefni, séu vinsælli meðal jafningjahópsins og hafi 

betri tengsl við foreldra sína (Erkman o.fl., 2010, bls. 298).  

Garaigordobil og Berrueco (2007) skoðuðu sambandið á milli 

sjálfsmyndar, samúðar, vitsmuna- og sköpunargáfu hjá 86 fimm ára 

börnum. Í ljós kom jákvætt samband milli sjálfsmyndar og sköpunargáfu. Því 

má ef til vill segja sem svo að börn sem hafa sterka sjálfsmynd hafi skapandi 

eiginleika (Bournelli o.fl., 2009 bls. 105).  
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2.5.3 Um þróun sjálfsmyndar 

Sjálfsmyndin er yfirleitt ekki talin vera alveg stöðug heldur breytileg ævina 

út í gegn. Samkvæmt Robins og félögum (2002) er ástæða jákvæðs 

sjálfsmats ungra bara sú að þau eru að þroskast og taka hröðum framförum 

og fá mikla jákvæða athygli út á það. Þegar börn eldast verða þau 

meðvitaðri um sjálf sig, hugmyndir þeirra um eigin færni og getu fara að 

mótast vegna þess að þau verða meðal annars færari í því að bera sig saman 

við jafnaldra sína. Eftir því sem líður á skólagönguna dregur gjarnan úr 

sjálfstrausti barna. Settar hafa verið fram hugmyndir um það hvort neikvæð 

gagnrýni frá kennurum, foreldrum og jafnöldrum verði meiri og hún veiki 

mögulega sjálfsmynd barna þannig að hún verði neikvæðari (Robins o.fl., 

2002, bls. 424–430). Rannsóknir sem hafa verið gerðar á ungum börnum 

hafa yfirleitt farið þannig fram að álit þeirra á eigin getu er skráð, og þegar 

niðurstöður eru reiknaðar er miðað við jafningja þeirra á ákveðnum sviðum. 

Rannsóknirnar sýna að börn staðsetja eigin getu oft ofar en þeirra 

raunverulega geta er. Ung börn gera sér oft ekki grein fyrir mun á eigin 

stöðu og hvernig þau vilja að staða þeirra sé (Shirk, Burwell og Harter, 2003, 

bls. 195). Harter (1990) telur að þegar börn eru á leikskólaaldri byrji þau að 

skoða eigin ákvarðanir um eigið gildi og færni. Þau hafa tilhneigingu til að 

ofmeta leikni sína í nýrri færni og vanmeta erfiðleika nýrra verkefna. Börn 

telja að þau séu metin eða vanmetin eftir því hversu vel þeim tekst gera 

hlutina og verða fyrir áhrifum af samþykki eða ósamþykki foreldra. Börn eru 

að öðlast nýja færni og yfirfæra þennan árangur í jákvæða eða neikvæða 

tilfinningu um sjálf sig (Harter, 1999; Frost o.s.fl., 2005, bls. 135). 

 Í rannsókn Dwecks og Leggetts (1988) koma fram tengsl á milli þróunar 

sjálfsmyndar og hvernig börn setja sér ólík markmið þegar þau fást við 

mismunandi viðfangsefni. Samkvæmt niðurstöðunum sýna börn annað 

hvort tilhneigingu til að leita eftir mati annarra á færni sinni, og líta svo á að 

þau nái ákveðinni færni, eða að þeim mistakist (færnismarkmið, e. 

performance goals). Hins vegar er um námsmarkmið (e. learning goals) að 

ræða þar sem börn leitast við að auka færni sína í því sem þau taka sér fyrir 

hendur. Þessi ólíka nálgun barna stuðlar að mismunandi hegðunarmynstri. 

Þau börn sem móta sér hugarfar tengt færnismarkmiði reyna að öðlast 

viðurkenningu annarra og geta þannig upplifað mistök. Þau börn sem móta 

með sér hugarfar tengt námsmarkmiði hafa frekar trú á eigin getu og að 

þau geti bætt sig. Sjálfsmyndin byggist á því hvort börn sækist eftir mati 

annarra á eigin hæfni eða hvort þau hafi áhuga á að skilja viðfangsefnið og 

bæta eigin hæfni og þekkingu (Dweck og Leggett, 1988, bls. 256, 266; Kristín 

Karlsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2008, bls. 136–137). Börn hafa ekki 

öðlast ákveðna sjálfsmynd eða gott sjálfsálit fyrir fullt og allt á einhverjum 
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tímapunkti, sjálfsmyndin og sjálfálitið eru alltaf í mótun. Börn geta til dæmis 

haft mikið sjálfstraust við einhverjar ákveðnar aðstæður en lítið í öðrum. 

Ung börn eru líklegri til að öðlast meira sjálfstraust í verkefnum sem krefjast 

einhvers af þeim heldur en að hafa einungis skemmtanagildi (Katz, 1996). 

 

2.6 Fræðilegur grunnur leiklistarkennslu 

Erlendir áhrifavaldar í leiklist hér á landi 

Í þessum kafla verður fjallað um nokkra erlenda sérfræðinga á sviði 

leikrænnar tjáningar og hugmyndir þeirra. Þeir eiga það sameiginlegt að 

hafa kennt Íslendingum, sumir á námskeiðum hér heima, aðrir erlendis eða 

þá að kenningar þeirra hafa með einum eða öðrum hætti haft áhrif á leiklist 

á Íslandi. 

Meðal þeirra fyrstu sem vitað er til að hafi nýtt sér leikræna tjáningu í 

skólastarfi var Harriet Finley Johnson. Hún stofnaði sveitaskóla í Sussex árið 

1890 með áherslu á leiklist sem kennsluaðferð og gaf síðar út bókina The 

Dramatic Method of Teaching. Johnson mætti vel kalla frumkvöðul á þessu 

sviði en hún hefur þó oft staðið í skugga annarra áhrifavalda á borð við 

Peter Slade og Brian Way sem fjallað verður um síðar (Braanaas, 2002, bls. 

45).  

Breski kennarinn Caldwell Cook (1886–1937) var einn þeirra sem sótti 

sér fyrirmynd í kenningum Deweys. Í drengjaskólanum The Perse School, 

þar sem Cook starfaði, var leiklist notuð í bland við aðrar greinar og var það 

einkum vegna áhuga skólastjórans. Þar hlaut Cook mikla reynslu og endaði á 

því að gefa út bókina The Play Way árið 1917. Hann telur best að nám sé 

bundið við áhuga barna og segir leikinn vera náttúrulega aðferð barnsins við 

nám. Hann heldur því fram, líkt og Dewey, að þekking komi ekki í gegnum 

lestur og hlustun heldur með prófun og uppgötvun. Þessa hugmyndafræði 

má vel sjá í vinnu hans með börnum í leiklist (Braanaas, 2002 bls. 45–47).  

2.6.1 Persónulegur og skipulagður leikur  

Árið 1954 kom út bók Peter Slades, Child drama, og vakti bókin og þær 

kenningar sem höfundur setur þar fram mikla athygli. Slade er einn af helstu 

frumkvöðlum leiklistar með börnum. Hann var menntaður leikari og vann í 

barnaleikhúsi þar sem hann öðlaðist fyrstu kennarareynslu sína (Robinson, 

1980, bls. 144; Slade, 1974). Í Child Drama segir hann börn geta unnið og 

þroskast í því sem hann kallar persónulegur og skipulagður leikur. Í 

persónulega leiknum notar barnið allan líkamann og er sá leikur mjög 

augljós í leiklist þar sem allur einstaklingurinn tekur þátt og sjálfið er notað. 
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Skipulagði leikurinn er aftur á móti það þegar barnið notar hluti í leik sínum 

og hreyfir sig nánast ekkert en er djúpt sokkinn í leikinn. Slade greindi á milli 

barnadrama og þess sem við þekkjum sem leiklist leikhússins. Í þessu 

samhengi segir hann að rætur barnadrama séu leikur og að engin skil séu á 

milli þess að vera þátttakandi eða áhorfandi, en það sé hins vegar munur á 

þessu tvennu í leikhúsinu (Braanaas, 2002, bls. 49; Slade, 1958, bls. 1–2).  

Slade vill að unnið væri í samræmi við þroska einstaklingsins og leit á 

leikræna tjáningu sem eðlilegt framhald af náttúrulegum leik barna. Hann 

vildi að kennslan miðaðist við það þroskaskeið sem börn væru á hverju 

sinni. Ekki væri hægt að bjóða öllum aldurshópum upp á sömu 

kennsluaðferðir (Braanaas, 2002, bls. 50–53). Slade leggur áherslu á leiklist 

þar sem markmiðið væri ekki endilega að setja upp leiksýningu. Hann mælir 

með því að vinna með leikræna tjáningu í stóru rými og hvetur kennara til 

að nota sal ef mögulegt væri en láta það þó ekki stoppa sig þótt hann væri 

ekki til staðar. Hann telur mikilvægt að vera í hring þegar unnið væri með 

hóp, sagði það halda hópnum saman og auðvelda þátttakendum að tjá sig 

sem hluti af hópi (Braanaas, 2002, bls. 49–55; Slade, 1974, bls. 15).  

Slade trúir því að með því að virða hugmyndir, tilfinningar og listræna 

sköpun barna og beita jákvæðri hvatningu í vinsamlegu umhverfi mætti 

vinna gegn sálrænum og félagslegum vanda barna og efla persónulegan 

þroska (Kristín Á. Ólafsdóttir, 2007, bls. 15). Slade telur leikræna tjáningu 

barna þróast í meðfæddum leik þeirra og að um leið þroskuðust þættir eins 

og þolinmæði, gleði, frelsi, skilningur og eftirtekt. Þetta þroskaferli gæti átt 

sér stað, ekki bara í gegnum leikinn, heldur einnig með leiklistaræfingum, 

frjálsri tjáningu og spuna (Slade, 1954/1980, bls. 19). Börn eru misjöfn og 

það gæti reynst þeim mörgum erfitt að taka þátt í leikrænu ferli og því vildi 

Slade ekki að kennarar þvinguðu börn til að tala. Samkvæmt honum er hægt 

að miðla margskonar skilaboðum eingöngu með látbragði og líkamlegri 

tjáningu (Slade, 1954/1980, bls. 136–137). 

 

2.6.2 Kennsluaðferðir Ways  

Brian Way lærði hjá Slade og var samstarfsmaður hans. Hann aðhylltist 

sömu hugmyndafræði og Slade, þ.e. hann lagði áherslu á alhliða þroska 

einstaklingsins, en þróaði hugmyndir hans og kom kennslunni í skipulagðara 

form. Way leit svo á að hlutverk kennaranna væri að skipuleggja kennsluna 

og stjórna henni. Mikilvægt væri þó að nýta áhuga barnanna. Hann vildi að 

kennarinn segði börnum hvað þau ættu að gera en ekki hvernig þau ættu að 

framkvæma. Helsti munurinn á Slade og Way er sá að Way lagði fram 
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nákvæmari útfærslur æfinga og skipulagðara kerfi en Slade (Anna Jeppesen, 

1994, bls. 11; Braanaas, 2002, bls. 56). 

Way kynnti til sögunnar persónuleikahringinn sem er saman settur úr sjö 

mikilvægum þáttum. Þættirnir eru einbeiting, ímyndunarafl, skynfæri, 

líkami, málið, tilfinningar og vitsmunir (Way, 1967, bls. 12–13; Hendy og 

Toon, 2001, bls. 15). Þetta minnir mjög á fjölgreindarkenningu Gardners þar 

sem því er haldið fram að hver einstaklingur búi yfir átta ólíkum greindum 

en þær eru málgreind, tónlistargreind, rök og stærðfræðigreind, 

rýmisgreind, líkams og hreyfigreind, samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind 

og náttúrugreind. Greindirnar starfa saman á flókinn hátt og hver 

einstaklingur getur beitt mörgum þeirra samtímis (Gardner, 1983/1993, bls. 

278–284). Way telur að best sé að flétta þætti persónuleikahringsins saman 

og hægt sé að þróa þessa þætti með leiklist. Way lítur á leikinn sem 

ósjálfráða þörf allra manna og kenning hans var byggð á þroska 

einstaklingsins í gegnum reynslu líkt og Dewey leggur áherslu á (Dewey, 

1956). Way leggur einnig áherslu á að efla samkennd og telur hann að þegar 

börn fari í hlutverk einhvers annars dýpki þau eigin næmni fyrir öðrum 

manneskjum (Kristín Á. Ólafsdóttir, 2007, bls. 19; Way, 1967, bls. 12–13; 

Hendy og Toon, 2001, bls. 15).  

 

2.6.3 Leiklist sem námsleið  

Dorothy Heathcote var einn af þekktustu frumkvöðlunum í notkun leiklistar 

í kennslu á síðari hluta 20. aldar. Talið er að hún hafi átt mestan þátt í að 

tengja saman leikræna tjáningu við nám og viðfangsefni barna (Anna 

Jeppesen, 1994, bls. 11). Heathcote leit á aðferðir leiklistar sem gagnlegt 

tæki til að hjálpa börnum að skilja það sem fjallað er um í námsefninu með 

því að setja sig í spor annarra og upplifa nám í gegnum leik. Hún taldi leiklist 

vera góða leið til að spegla mannlegt samfélag (Kristín Á. Ólafsdóttir, 2007, 

bls. 24). Dorothy Heathcote byggði aðferðir sínar á sömu hugmyndum og 

aðferðum og Peter Slade og Brian Way. Þau leggja öll áherslu á að kennslan 

byggi á reynsluheimi og þekkingu barna (Anna Jeppesen, 1994, bls. 11–12; 

Braanaas, 2002, bls. 213; Kristín Á. Ólafsdóttir, 2007, bls. 27). Heathcote 

notaði oftast aðferðina ,,kennari í hlutverki“ og var þá þátttakandi í 

leikferlinu með börnunum. Þegar kennari er í hlutverki hjálpar það börnum 

að lifa sig betur inn í það sem þau eru að gera, bæði líkamlega og 

tilfinningalega auk þes sem það hjálpar kennaranum að hafa stjórn á 

börnunum. Heathcote lagði áherslu á samskipti, að hjálpa börnum að 

hugsa, að tala og tengjast hvert öðru (Heathcote, 1984, bls. 90–92).  



 

33 

Heathchote fannst of mikil áhersla vera lögð á að mennta sérfræðinga í 

leikrænni tjáningu í stað þess að kenna almennum kennurum aðferðirnar. 

Að hennar mati á leiklist ekki að vera sérstök námsgrein heldur ætti að nota 

hana í öllu skólastarfi (Braanaas, 2002, bls. 201). 

 

2.6.4 Hugmyndir Neelands um leiklist  

Jonothan Neelands er prófessor við Warwick-háskóla í Bretlandi og er 

talsmaður leiklistar í skólum, líkt og Heathcote var. Hann vill brúa bilið á 

milli leiklistar í kennslu (e. educational drama) og leiklistar (e. theatre) á 

meðan forverar hans lögðu áherslu á að skilja þar á milli. Neelands útskýrir 

leiklist barna þannig að börn fara í hlutverk, þau lifa sig inn í leikferlið og þá 

verða tilfinningar þeirra byggðar á upplifun í gegnum eigin reynslu 

(Neelands, 2000, bls. 48–49; Anna Jeppensen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 

2004, bls. 8; Kristín Á. Ólafsdóttir, 2007, bls. 28). Þegar börn setja sig í spor 

annarra sjá þau þá sem eru öðruvísi en þau sjálf í nýju ljósi og það telur 

Neelands vera einn mikilvægasta þátt leiklistar. Sömuleiðis telur hann að 

börn öðlist visst sjálfsöryggi í gegnum þessa aðferð og kynnist nýjum hliðum 

á sjálfum sér þegar þau þurfa að leysa vandamál sem einhver önnur 

persóna en þau sjálf. Þá koma gjarnan fram leyndir hæfileikar (Dickinson og 

Neelands, 2006, bls. 15).  

Neelands telur hlutverkaleiki hjálpa börnum að nálgast kjarnann í 

sjálfum sér og öðru fólki. Í bókinni Improve Your Primary School Through 

Drama sem Neelands skrifaði ásamt Rachel Dickinson er farið yfir þriggja 

ára vinnu með starfsfólki og börnum í Shenton grunnskólanum í Leicester. 

Þar var leiklist notuð með öllum börnum skólans og í ljós kom að hún hafði 

jákvæð áhrif á skólalífið. Börn fengu að læra á jafnréttisgrundvelli og sýndu 

hvert öðru meiri stuðning, kennarar og börn urðu hæfari í að tala saman um 

hegðun og nám, samúð og umburðarlyndi jókst, félagsþroski jókst, öryggi og 

sjálfsálit efldust við það að koma fram fyrir framan aðra, samskiptin urðu 

betri og áherslan á sjálfsþekkingu bætti sjálfsálit barna (Dickinson og 

Neelands, 2006, bls. 1–3). 

Að mati Neelands er nauðsynlegt að skipuleggja leiklistarstundir, hafa 

markmið með leiklistarkennlunni og þekkja börnin. Mikilvægt er að koma á 

hefð þar sem leiklistarstundir byrja og enda á svipaðan hátt. Mælt er með 

því að mynda hring þar sem allir geta séð hvern annan. Neelands telur 

mikilvægt að byggja upp sjálfsöryggi og hvetja börn til að vinna með ólíkar 

skoðanir. Einnig nefnir hann að öll börn séu virkir þátttakendur og það sé 

nauðsynlegt að þau fái tækifæri til að koma skoðunum sínum á framfæri. 
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Kennarinn þarf að veita börnum athygli sem draga sig til baka eða vilja ekki 

taka þátt og hvetja þau til að taka þátt á mismunandi vegu, til dæmis með 

því að fá þau til að samþykkja leikmyndina og sýna þeim jákvæða athygli 

þegar og ef þau taka þátt (Dickinson og Neelands, 2006, bls. 42–47). 

 

2.6.5 Leiklist í leikskólastarfi  

Aud Bergraf Sæbø er prófessor í leiklist við Háskólann í Stavangri og er 

sérhæfð í leiklist með leikskólabörnum. Sæbø telur að hægt sé að byrja að 

nota leiklist með börnum frá þriggja ára aldri, því frá þeim aldri séu þau 

farin að gera sér grein fyrir hlutverkum og setja sig í spor annarra með 

hlutverkaleik. Sæbø er höfundur bókarinnar Drama i barnehagen (1992) en 

þar leggur hún áherslu á mikilvægi þess að nota leiklist í leik- og 

grunnskólum. Í bókinni koma fram tengsl leiklistar og hlutverkaleiks. Þegar 

börn taka þátt í hlutverkaleik læra þau ákveðnar athafnir og upplifa 

aðstæður sem þau hafa ekki lent í áður. Þegar leiklist er unnin með 

leikskólabörnum þarf að vinna út frá áhugasviði þeirra og leggja inn efni á 

þeirra eigin forsendum (Sæbø, 2003, bls. 115–116).  

Sæbø telur að hægt sé að vinna með leiklist með börnum á margskonar 

hátt, til dæmis með skuggaleikhúsi, brúðuleikhúsi, leikjum og æfingum. 

Þegar unnið er með leiklist getur það verið stuðningur fyrir frjálsa 

hlutverkaleiki barna. Sæbø fjallar um sjálfsprottna leiki barna og segir að þar 

setji þau reglur sjálf, leikurinn þróist eftir þeirra höfði og geti oft orðið 

einhæfur. Í leiknum noti börn ómeðvitað tækni leiklistar og þar skapist 

tilvalið tækifæri til samvinnu þar sem reynt getur á samskiptin (Sæbø, 2003, 

bls. 65–72). Kennarinn getur notað aðferðir leiklistar til að auðga 

sjálfsprottna leikinn, til dæmis með því að taka þátt í leiknum eða setja upp 

ákveðið þema. Sæbø bendir á að í vinnu með leiklist geti kennarinn valið 

viðfangsefnið og haft áhrif á hversu virk börnin eru með því að úthluta 

hlutverkum eða setja upp lítið leikrit. Kennarinn ber ábyrgð á öllum 

barnahópnum og þarf að hugsa um að hvert barn njóti sín meðan á leiknum 

stendur. Með aðferðum leiklistar geta börn þróað nýja menningu og 

þroskað tilfinningagreind og sérþekkingu í leiklist. Þar öðlast börnin 

fagurfræðilega menntun, listræna reynslu og þekkingu og verða færari í að 

tjá sig. Í leikrænni tjáningu má finna grunnþætti leikhússins og 

skáldskapurinn fær merkingu og tilgang (Sæbø, 2003, bls. 61–62). 
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2.7 Rannsóknir um áhrif leiklistar með börnum  

Hér verður greint frá nokkrum rannsóknum sem tengjast áhrifum leiklistar á 

börn.  

Félagslegur þroski er sameiginlegt markmið með kennslu í skapandi 

leiklist (McCaslin, 1981). McCaslin heldur því fram að leiklist auðveldi 

félagsþroska, fyrst með því að þróa skilning og viðurkenningu á sjálfum sér 

og síðan með því að efla samþykki annarra og deila með öðrum (Freeman, 

Sullivan og Fulton, 2003, bls. 133). Niðurstöður rannsókna Duygu og Berna 

sýna að þátttaka barna í leiklist styrki börn félagslega og persónulega og 

kemur fram að leiklist hafi marktæk áhrif á félags- og tilfinningaþroska 

barna sem tóku þátt í rannsókninni í leikskóla (Duygu og Berna, 2012, bls. 

64; Metin, 1999). Uysal (1996) framkvæmdi rannsókn á áhrifum leiklistar á 

félagsfærni fimm til sex ára barna á leikskóla. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að 

leiklist hefur jákvæð áhrif á félagsfærni barna í rannsóknarhópnum og fleiri 

rannsóknir styðja þessar niðurstöður (Duygu og Berna, 2012, bls. 63–64; 

Turner o.fl., 2004, bls. 35–36; Uysal, 1996; Yassa, 1999).  

Í rannsóknum hefur einnig komið fram að börn sem tekið hafa þátt í 

leiklistarstarfi hafa orðið meðvitaðri um nauðsyn þess að vinna saman, en 

einnig á vinnu þeirra sem einstaklingar (Turner o.fl., 2004, bls. 35–36; 

Freeman, Sullivan, Fulton, 2003, bls. 136; Ása Helga Ragnarsdóttir og 

Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010). Aðrar rannsóknir sýna að leiklist getur 

haft mikil áhrif á þróun samskipta milli einstaklinga (Duygu og Berna, 2012, 

bls. 63; Turner o.fl, 2004 bls. 71–72,77; Yassa, 1999; Freeman, Sullivan, 

Fulton, 2003, bls. 132). 

Way (1967), Slade (1955) og Randall (1967) mæltu með kennslu 

leiklistar. Allir segja þeir leiklist hafa þau áhrif að óþægilegt andrúmsloft og 

aðstæður verða úr sögunni. Leiðbeinendur í leiklist greina frá því að mjög 

feimin börn verða afslappaðri og sigrast á erfiðleikum við að taka þátt. Það 

að vera í slíku umhverfi veitir börnum tækifæri til að öðlast persónulegt 

sjálfstraust. Ferlið getur leitt til skilnings á sjálfum sér, persónulegum styrk 

og skilnings á innri og utanaðkomandi áhrifum í lífinu. Way lítur á jákvæða 

sjálfsmynd sem skilyrði fyrir þroska barna fyrir heilbrigð jafningjasamskipti 

og til þroska á öðrum persónulegum eiginleikum (Freeman, Sullivan, Fulton, 

2003, bls. 132, 136). 

Rannsóknir sýna einnig börn sem hafa tekið þátt í leiklist hafa meira 

sjálfsálit og sjálfstraust en þau sem ekki hafa tekið þátt í leiklist. Sjálfsálit og 

sjálfstraust eru almennt talin vera lykilatriði þegar börn eiga í samskiptum 

og til að ná árangri í skólastarfi. Niðurstöður rannsóknar sem Turner og fleiri 

unnu að benda til þess að börn öðlist tækni til að læra og trú á eigin getu í 
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gegnum það að koma fram og segja sögur (Turner o.fl, 2004, bls. 71–72 ,77; 

Duygu og Berna, 2012, bls. 63). Niðurstöður Hedahl benda einnig til þess að 

leiklist geti bætt sjálfsmynd barna í fimmta og sjötta bekk. Breytingar urðu á 

eiginleikum eins og feimni og sjálfsstjórn sem hafði áhrif á sjálfsmynd 

barnanna sem tóku þátt í rannsókninni (Freeman, Sullivan, Fulton, 2003, 

bls. 133, 136).  

Niðurstöður rannsóknar á notkun leiklistar í skólastarfi hér á landi hafa 

leitt í ljós að leiklist efli sköpunargáfu, ímyndunarafl, tjáningarhæfni, 

félagsþroska og sjálfstraust. Einnig að leiklist stuðli að samvinnu og hjálpi 

börnum að setja sig í spor annarra (Kristín Á. Ólafsdóttir, 2009). Þá voru 

áhrif leiklistar á nám barna rannsökuð og kom fram að leiklist stuðli meðal 

annars að auknum hugtakaskilningi barna, efli félagsþroska þeirra og hjálpi 

kennurum að koma til móts við þarfir hvers og eins (Ása Helga Ragnarsdóttir 

og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010). Þetta er í samræmi við erlendar 

rannsóknir en þess má geta að börnin sem tóku þátt í leiklistarstarfinu voru 

á grunnskólaaldri. Rannsóknir á áhrifum leiklistar með leikskólabörnum hafa 

ekki verið birtar hér á landi.  
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3 Rannsókn  

Í þessum kafla verður fjallað um framkvæmd rannsóknarinnar. Lögð er fram 

rannsóknarspurning sem leitað var svara við og greint er frá þeim aðferðum 

sem beitt var. Fjallað er um val á þátttakendum, öflun rannsóknargagna og 

úrvinnslu gagna. Þá er umfjöllun um siðferðileg atriði sem tengjast 

verkefninu og að lokum verður gerð grein fyrir trúverðugleika 

rannsóknarinnar og þeim fyrirvörum sem sem þarf að hafa í huga við túlkun 

niðurstaðna hennar. 

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á viðhorf starfsfólks á 

áhrifum leiklistarstarfs í leikskóla á sjálfsmynd barna.  

Leitað var svara við eftirfarandi rannsóknarspurningu:  

Hvaða áhrif telur starfsfólk sem hefur reynslu af leiklistarstarfi með börnum 

að starfið hafi á sjálfsmynd barna ?  

Tvær undirspurningar afmarka viðfangsefnið frekar.  

1. Hvernig lýsir starfsfólk leiklistarstarfinu?  

2. Hvað telur starfsfólk að sé til marks um styrkta sjálfsmynd barna?  

 

3.1 Rannsóknaraðferð  

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á hvaða áhrif starfsfólk 

eins ákveðins leikskóla á höfuðborgarsvæðinu telur leiklistarstarf hafa á 

sjálfsmynd barna. Til að fá sem skýrasta mynd af því var ákveðið að beita 

aðferðum þar sem áhersla er lögð á að ná fram hugmyndum starfsfólks til 

áhrifa leiklistarstarfs á sjálfsmynd barna. Rannsóknin var unnin á vormisseri 

2014 og tekin voru fimm viðtöl við starfsfólk eins leikskóla á 

höfuðborgarsvæðinu. Viðhorf þeirra, reynsla og upplifun eru nýtt til að 

draga upp sem heildstæðasta mynd af viðhorfum þeirra til áhrifa 

leiklistarstarfsins á sjálfsmynd barnanna. Leitast var við að skoða hvernig 

það lýsir viðhorfum sínum, starfi, áhrifum leiklistarinnar, undirbúningi og 

framkvæmd leiklistarinnar. Auk þess voru framkvæmdar vettvangsathuganir 

sem höfðu það að markmiði að varpa ljósi á hvernig leiklistarstundirnar fara 

fram og athuga hvort greina megi áhrif leiklistar á sjálfsmynd barna. 

Um er að ræða eigindlega rannsókn (e. qualitative recearch), en með 

henni er ætlað að skilja hvernig menn upplifa samfélagið. Lichtman 

skilgreinir eigindlega aðferðarfræði sem rannsóknaraðferð þar sem 
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rannsakandi safnar saman gögnum og túlkar upplýsingar út frá því sem 

hann heyrir, sér eða upplifir á vettvangi. Oftast er notast við opin viðtöl 

og/eða athugun af einstaklingum í sínu náttúrulegu og/eða félagslegum 

aðstæðum (Lichtman, 2013, bls. 5,7).  

Eigindlegar rannsóknar eru taldar henta vel þegar reynt er að að skilja 

hvaða merkingu einstaklingar leggja í raunveruleikann og aðstæður þegar 

skoða á upplifanir fólks, hugmyndir, tilfinningar, markmið og reynslu (Kvale, 

2009; Lichtman, 2013; Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Niðurstöðurnar mótast 

af túlkun þátttakenda á raunveruleikanum og túlkun rannsakandans á 

lýsingu þátttakenda (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Rannsóknarsniðið er 

túlkandi tilviksrannsókn (e. interpretive case study), þar sem tekin eru viðtöl 

við ákveðinn hóp einstaklinga sem allir hafa reynslu af leiklistarstarfi með 

börnum. Tilgangur túlkandi tilviksrannsókna er að rannsaka eitt eða fleiri 

tilvik í smáatriðum til að þróa eins ítarlegan skilning og hægt er á ákveðnum 

hópi með ákveðið efni í huga (Lichtman, 2013).  

 

3.2 Þátttakendur  

Þátttökuleikskólinn er í Reykjavík og hefur hann verið að innleiða leiklist í 

leikskólastarfið. Leikskólinn er fjögurra deilda leikskóli en þar dvelja um það 

bil 80 börn á aldrinum tveggja til sex ára. Börnin sem taka þátt í 

leiklistarstundunum eru á aldrinum þriggja til sex ára. Viðmælendur mínir 

voru leikskólakennarar og starfsfólk sem hefur reynslu af því að vinna með 

leiklist með börnum leikskólans. Notast var við opin viðtöl og við val á 

viðmælendum var ákveðið að styðjast við markmiðsúrtak, en þá eru valdir 

þátttakendur sem búa yfir mikilvægum upplýsingum um það sem rannsaka 

á (Creswell, 2012, bls. 206). 

Viðmælendur voru fimm leikskólakennarar og starfsmenn leikskólans, 

konur á aldrinum 23–59 ára. Allar höfðu þær tekið þátt í að vinna með 

leiklist í leikskólastarfi en höfðu mismikla reynslu.  

 

3.3 Gagnaöflun  

Tvær aðferðir voru notaðar til að afla gagna, þ.e. opin viðtöl og 

þátttökuathuganir. Opin viðtöl felast í því að rannsakandi ræðir við 

þátttakanda og fræðist um viðhorf hans og hlustar á lýsingar hans á 

rannsóknarefninu. Rannsakandi er með tilbúnar spurningar sem ná yfir það 

sem hann vill fá fram en hann leyfir viðtalinu einnig að þróast. Með því að 

leyfa viðtölunum að þróast opnast möguleikar á að fá upplýsingar um það 

sem rannsakandi hafði ekki séð fyrir eða áttað sig á þegar hann samdi 
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spurningalistann og rannsóknin öðlast þannig aukna vídd. Markmið opinna 

viðtala er hægt sé að setja sig í spor viðmælenda og snýst viðtalið aðallega 

um ferlið sjálft, að leyfa viðmælandanum að segja frá upplifun sinni eða 

skoðun með eigin orðum, rödd og tilfinningu (Lichtman, 2013, bls. 195).  

Í þessari rannsókn var rætt við fimm starfsmenn leikskólans. Þar af er 

einn leikskólastjórnandi, núverandi leiklistarkennari, fyrrverandi 

leiklistarkennari, einn starfsmaður og einn deildastjóri. Tveir síðastnefndu 

hafa tekið þátt í leiklistarstarfinu í daglegu starfi leikskólans. Viðtölin fóru 

fram í leikskólanum. Útbúinn var spurningarammi sem rannsakandi studdist 

við þegar hann tók viðtölin (sjá fylgiskjal A).  

 

3.3.1 Þátttökuathuganir  

Þátttökuathuganir felast í því að rannsakandi er á vettvangi, tekur jafnvel 

þátt í því sem þar fer fram og skoðar, fylgist með og spyr. Rannsakandi  

skráir niður það sem fyrir augu ber og það sem honum finnst áhugavert. 

Þegar rannsakandi er við athuganir breytist hlutverk hans. Þá er fylgst með í 

bakgrunni en þegar að rannsakandi og þeir sem hann rannsakar eru orðnir 

öruggari, verður hann  virkur þátttakandi í lífi samfélagsins (Lichtman, 2013, 

bls. 74).  

Þátttökuathuganir í þessari rannsókn voru gerðar í leiklistarstundum og í 

leikskólanum í daglegu starfi. Rannsakandi tók niður glósur og skrifaði 

ýmislegt hjá sér um athugunina. Markmiðið með þátttökuathuguninni var 

fyrst og fremst að sjá með eigin augum hvernig leiklistarkennslan fór fram, 

við hvaða aðstæður og hvort sæjust merki um styrkingu sjálfmyndar hjá 

börnum sem tóku þátt í leiklistarstundum á leikskólanum. Með 

þátttökuathugunum fást mikilvægar upplýsingar um virkni barnanna, 

samskipti, umhverfi, framkvæmd og skipulag.  

 

3.3.2 Viðtöl  

Í eigindlegum rannsóknum er oft og tíðum notast við viðtöl til að afla gagna. 

Markmið viðtala getur verið að komast að viðhorfum, hugmyndum og 

skoðunum viðmælanda um viðfangsefni rannsakanda. Oft er stuðst við 

almennar og opnar spurningar þar sem spurningarnar eða þemun liggja til 

grundvallar (Lichtman, 2013, bls. 37, 190–195). Viðtöl eru notuð til að safna 

upplýsingum sem ekki er hægt að fá með athugunum (McMillan, 2008, bls. 

284). Viðtöl eiga vel við þegar skoða á reynslu fólks af afmörkuðu 

viðfangsefni. Þau gefa rannsakanda tækifæri til að skilja rannsóknarefnið út 

frá sjónarhóli þátttakenda og öðlast innsýn í það hvernig viðmælendur túlka 
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og skýra frá þeirri merkingu sem þeir leggja í fyrri reynslu og upplifanir. 

Viðtöl eru notuð ein eða með öðrum rannsóknaraðferðum, til dæmis 

athugunum (Helga Jónsdóttir, 2003; Kvale, 2009).  

Í þessari rannsókn var notast við hálfstöðluð viðtöl. Slík viðtöl eru fremur 

óformleg og viðmælanda gefst kostur á að tjá sig á opinn hátt. Í þessari gerð 

viðtala fylgir rannsakandi tilteknum viðtalsramma en hefur frelsi til að 

breyta spurningunum eftir aðstæðum. Rannsakandi fylgir viðmælanda 

sínum eftir og leitast við að fá fram upplýsingar sem hann telur að geti 

gagnast viðfangsefninu (Kvale, 2009; Lichtman, 2013).  

 

3.4 Siðferði rannsóknar 

Áður en gögnum er safnað er mikilvægt að hafa öðlast öll tilskilin leyfi fyrir 

rannsókninni. Rannsakandi þarf að fá leyfi eða samning sem heimilar 

aðgang að öllum einstaklingum á vettvangi (McMillan, 2008, bls. 277). Fara 

þarf eftir almennum reglum í vísindastarfi og gæta þarf virðingar og 

trúnaðar gagnvart þeim sem rannsóknin beinist að. Þátttakendur verða 

upplýstir um tilgang og eðli rannsóknarinnar, hvernig farið verður með 

gögnin og hvernig niðurstöður verða nýttar. Áður en vinna við rannsókn 

hefst þarf að tilkynna hana til Persónuverndar. Einnig er mikilvægt að fá 

formlegt samþykki þátttakenda fyrir viðtalinu (Sigurður Kristinsson, 2003, 

bls. 163–165).  

Leyfi fyrir gagnaöflun var fengið hjá Leikskólasviði Reykjavíkur. Einnig 

fengust sambærileg leyfi hjá leikskólastjóra og deildarstjóra. Samþykkis var 

aflað frá þátttakendum í viðtölum. Foreldrar barnanna voru kynntir fyrir 

verkefninu og gagnaöflun. Persónuvernd var tilkynnt um rannsóknina. 

Fyllsta trúnaðar var gætt og ekki eru notuð rétt nöfn viðmælenda né 

leikskólans. Öll gögn eru varðveitt og meðhöndluð samkvæmt reglum um 

nafnleynd og trúnað.  

 

3.5 Greining rannsóknargagna 

Að viðtölum loknum voru þau afrituð eins fljótt og auðið var. Við lok 

afritunar hvers viðtals var það skoðað og túlkað og rannsakandi bætti við 

eigin athugasemdum og hugmyndum.  

Leitað var eftir þemum í viðtölunum og þau voru síðan borin saman við 

rannsóknarspurningarnar sem lagt var upp með. Greiningaraðferð 

grundaðra kenninga (e. grounded theory) var notuð (Creswell, 1998, bls. 

55–58). Þegar búið var að finna þemu voru gögnin kóðuð á markvissan hátt 
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út frá hverju lykilþema og fundin þemu sem falla undir þau. Notast var við 

upptökutæki til að hljóðrita viðtölin.  

Þegar athuganir fóru fram tók rannsakandi niður stuttar nótur. Þessum 

nótum var síðan safnað saman og þær kallaðar vettvangsnótur. 

Rannsakandi skráði hjá sér af mikilli nákvæmni en þessi gögn eru hrá gögn 

sem rannsakandi síðan greindi (McMillan, 2008, bls. 279). Athugasemdir 

rannsakanda, tilfinningar, túlkanir og hugmyndir hans um það sem hefur átt 

sér stað voru skráðar niður, en mikilvægt er að halda þessum hugleiðingum 

aðskildum frá lýsandi upplýsingum (McMillan, 2008, bls. 280).  

 

3.6 Áhrif rannsakandans  

Eigindlegir rannsakendur spila sjálfir stórt hlutverk í rannsókninni. Í gegnum 

þá er gagna aflað og þau greind, skilgreind og ígrunduð (Lichtman, 2013, bls. 

17–24). Gæði rannsóknarvinnunnar byggjast á færni, heiðarleika og 

nákvæmni rannsakandans. Í eigindlegum rannsóknum er nærvera 

rannsakandans augljós og hann getur aldrei verið algjörlega hlutlaus vegna 

þess að hann kemur alltaf með eigin reynslu og hugmyndir inn í 

rannsóknina og hefur áhrif á hana (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 226). 

Þegar viðfangsefni er rannsakað með eigindlegum aðferðum er erfitt að 

alhæfa út frá niðurstöðum yfir á aðra og stærri hópa eða aðrar aðstæður. 

Það fer eftir því að hve miklu leyti gögn eru skráð og það sem raunverlega 

átti sér stað og hvort túlkanir og ályktanir séu réttar (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2003, bls. 232–233).  

Yfirleitt er ekki hjá því komist að nærvera rannsakandans hafi einhver 

áhrif á þátttakendur, hvort sem er á vettvangi í þátttökuathugunum eða í 

viðtölum (Bogdan og Biklen, 2006, bls. 38–39). Til að vinna gegn þessum 

áhrifum leitaðist ég við að ná góðri tengingu við starfsfólk þannig að það 

væri öruggt í návist minni. Mikilvægt er að viðhorf rannsakanda hafi sem 

minnst áhrif á athuganir og greiningu. Í viðtölum er notast við ákveðnar 

grunnspurningar en viðmælendum er gefið ákveðið frelsi til að fjalla um það 

sem þeir vilja koma á framfæri og tengist viðfangsefninu. Leitast er við að 

hafa andrúmsloftið afslappað með því að hafa viðtölin nær því að vera í 

formi spjalls en formlegs viðtals þannig að andrúmsloftið einkennist af 

öryggi og ró. Í þátttökuathugunum var reynt að mynda tengsl við starfsfólk 

og kynnti ég mig fyrir börnunum og leitaðist við að viðvera mín væri sem 

eðlilegust.  
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4 Niðurstöður  

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar út frá 

þeim rannsóknarspurningum sem lagt var upp með. Leitað var svara við því 

hvort starfsfólk telji leiklistarstarf með börnum hafa áhrif á sjálfsmynd 

barnanna. Þá var einnig athugað hvernig starfsfólk lýsir leiklistarstarfinu og 

hvort það telji að leiklist styrki sjálfsmynd barnanna. Niðurstöður eru 

byggðar á rannsóknargögnum sem aflað var með einstaklingsviðtölum og 

vettvangsathugunum. Í niðurstöðum verður vísað til viðmælenda og 

vettvangsathugana rannsakanda. Niðurstöðurnar byggja að stærstum hluta 

á viðtölum við starfsfólk eins leikskóla þar sem lögð er áhersla á 

leiklistarstarf með börnum. Nöfnum viðmælenda hefur verið breytt og hafa 

þeir fengið nöfnin Ása, Sunna, Sara, Hanna og Linda. Þegar vísað er til 

viðmælenda sem hóps er talað um starfsmenn eða starfsfólk.  

4.1  Framkvæmd og skipulag  

Í viðtölunum skein í gegn að mikil virðing er borin fyrir leiklistarstarfinu og 

að starfsfólk reynir eftir bestu getu að láta leiklistarstundirnar ekki falla 

niður. Leiklistarstundirnar eru á mánudögum, þriðjudögum og 

miðvikudögum klukkan eitt og á fimmtudögum klukkan tíu. Hver hópur fer 

einu sinni í viku og er hver leiklistarstund klukkutími að lengd. Hanna vill að 

leiklist sé meira notuð í öllu leikskólastarfinu. Henni finnst mikilvægt að 

börnin fari í sérmerkta leiklistarstund því börnin hafi gaman af því og þau 

setji sig í ákveðnar stellingar eins og fólk gerir þegar það fer til dæmis á 

námskeið eða fyrirlestur. Hver hópur innileldur sjö til níu börn og er 

hópunum ekki aldurskipt heldur er börnum blandað saman, nokkur börn úr 

hverri deild. Hver hópur fer í leiklistarstund einu sinni í viku.  

Flestir starfsmennirnir telja sig nota leiklist mikið í leikskólastarfinu, 

stundum markvisst, en einnig ómarkvisst í samverustundum, í frjálsum leik 

og sögustundum. Þeir gera skuggaleikhús, brúðuleikhús, loðtöflusögur og 

fleira sem þeim dettur í hug. Það kom fram að þar sem leikskólinn vinnur 

með leiklist er starfsfólkið meðvitað um það og reynir að flétta leiklist inn í 

allt starfið. Þá reyndist starfsfólkið nota leiklist miklu meira í starfinu en það 

hafði gert sér grein fyrir áður en að viðtalið fór fram.  

Til leiklistarstarfs í leikskólanum heyrir verkefni sem felst í því að  börnin 

fá tösku með sér heim og velja þar einn hlut til að setja í hana. Þau sýna 

hinum börnunum hlutinn í samverustund og segja frá honum. Þetta 

verkefni æfir þau í að standa fyrir framan hóp, segja frá og svara 

spurningum. Á sex vikna fresti eru leiklistarstundir í sal þar sem börnin sýna 
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atriði á sviði fyrir allan leikskólann. Öll börnin taka þátt í sýningunni og eru 

atriðin misjöfn eftir aldri og áhuga barnanna. Foreldrum er boðið á sýningu 

barnanna einu sinni á ári. Þeir eru þó einnig velkomnir á aðrar sýningar. Á 

hverju ári eru þrjár leiksýningar. Starfsfólkið setur upp sýningu, foreldrar 

elstu barna eru með leiksýningu og síðan fær leikskólinn að sjá jólaleikrit. 

Börnin fá einnig að fara í heimsóknir í leikhús og þeim er boðið á 

leiksýningar. Við útskrift barnanna koma þau fram og kynna sig með fullu 

nafni í hljóðnema en stefnt er að því að öll börnin komi fram og segi nafn 

sitt við útskrift úr leikskólanum.  

 

4.2 Viðhorf, reynsla og upplifun  

Í þessum kafla er fjallað um viðhorf, mismunandi reynslu viðmælenda, 

upplifun þeirra á leiklistarstarfi og hugmyndir þeirra um leiklist.  

Leiklist er nátengd leiknum en leikurinn er aðalnámsleið leikskólabarna 

og er ráðandi í öllu leikskólastarfinu. Það er ekki síst þess vegna sem 

starfsfólkinu finnst kjörið að vinna með leiklist í leikskóla. Viðhorf Hönnu til 

leiklistarstarfs er til marks um þau viðhorf sem liggja til grundvallar skipulagi 

leikskólans. Hún lítur á leiklist sem kennsluform og góða leið til að nálgast 

öll börn og segir: „Leiklist er frábært tækifæri til þess að vaxa og dafna og 

hérna... njóta sín sem maður sjálfur eða í hlutverki.“  

Starfsfólkið hefur mismunandi reynslu af leiklistarstarfi með börnum. Þó 

svo að allir sem tóku þátt í rannsókninni vinni á sama leikskóla þá gegna þeir 

mismunandi stöðum innan skólans og koma að leiklistarstarfinu á 

mismunandi hátt. Ása, Hanna og Sara hafa reynslu af því að vera sjálfar í 

leiklist í skólastarfi og telja sig hafa lært mikið á því. Kom fram að í gegnum 

leiklistina lærðu þær að koma fram, setja sig í spor annarra og töldu að það 

hafi hjálpað sér mikið. 

Sara fjallar um reynslu sína af leiklist í grunnskóla og segir að leiklistin 

hafi hjálpað að öðlast aukið sjálfsöryggi og finnst reynslan af leiklistinni hafa 

gert það að verkum að hún styrktist og varð opnari. Bæði Ása og Sunna, 

sem báðar hafa séð um leiklistarstundirnar á leikskólanum, hafa reynslu af 

því að vinna í áhugaleikfélögum og áhugaleikhúsum og ýmsu öðru sem 

tengist leiklist.  

Fjórir af fimm viðmælendum mínum hafa unnið í leikskólanum frá því 

leiklistarstarfið hófst þar og var þetta frumraun allra fimm í að vinna með 

leiklist með leikskólabörnum. Ásu finnst skipta mestu máli að börnin finni 

fyrir trausti í leiklistastundum. Henni líður ekki eins og hún sé stjórnandinn, 

fremur eins og hún væri að leika með börnunum þótt hún væri að leiðbeina 
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þeim. Þegar leiklistarstarfið hófst í leikskólanum fór sú vinna fram í því sem 

kallast flæði og var opið öllum og gátu börnin komið og farið. Henni fannst 

þetta ekki ganga nógu vel en það var þá sem hún kynntist börnunum og 

prófaði sig áfram í leiklistarstarfinu. Síðar voru skipulagðar leiklistarstundir 

og þá vildi hún hafa þetta mjög hnitmiðað, sjónrænt og að stundirnar hefðu 

upphaf, miðju og endi.  

Sunna hefur ekki mikla reynslu af því að vinna með leiklist með 

leikskólabörnum. Sú reynsla sem hún hefur öðlast undanfarna mánuði með 

börnunum á leikskólanum er eina reynsla hennar af leiklistarkennslu með 

leikskólabörnum. Hún hafði hins vegar reynslu af því að kenna unglingum, 

13 og 14 ára, leiklist sem valgrein í grunnskóla. Hún segir að þau börn sem 

sóttu í leiklistina hafi annars vegar verið frökk og hins vegar þau sem „fundu 

sig ekki í skólanum“ en gerðu það í leiklistinni. Sunna hefur einnig reynslu af 

því að kenna í áhugaleikfélagi og skóla með börnum allt niður í sjö ára.  

Eina reynsla Lindu af leiklist er sú reynsla sem hún hefur öðlast síðustu 

tvö ár í leikskólanum. Starfsmenn byrjuðu með verkefni þar sem að börnin 

völdu hlut að heiman og sýndu hinum börnunum í leikskólanum. Þannig 

fengu börnin þjálfun í að tjá sig fyrir framan hin börnin og æfingu í að hlusta 

hvort á annað. Í byrjun var Linda með elsta hópinn og var þá að vinna með 

ýmsa leiki og spuna, segja frá og fleira. Síðan fór hún að vinna með yngsta 

hópinn og þá hófst markvissari vinna með leiklistina, til dæmis með litríkum 

sögustundum þar sem börnin tóku þátt og fóru í hlutverk. Hún segist vera 

mun meðvitaðri um starfið núna og sé alltaf að opna augun meira fyrir því 

hvaða möguleika leiklistin gefur. Allir starfsmennirnir virðast tengja 

leiklistina við leik barnanna og í sambandi við það segir Linda:  

 ... þessi frjálsi leikur og leiklist þetta skarast alveg á svo 

mikinn hátt þau eru að leika hlutverk og þau eru að prófa sig 

áfram með sitt þar sem þau eru í hlutverki og sama tíma og þau 

eru samt… geta líka fengið að vera bara einhver annar. 

Samkvæmt henni finnst börnunum „alveg svakalega gaman“ að fá að fara í 

búninga og bregða sér í hlutverk einhvers annars.  

Viðmælendur nefndu að upplifun þeirra af leiklistarstarfi með börnum 

væri mjög góð og sögðust gera sér grein fyrir að þeir væru að veita 

börnunum stuðning. Þeir sögðust vinna með „flottu fólki“ sem saman „gerir 

hugmyndir að veruleika“. Þá finnst þeim starfið vera skemmtilegt og eru 

mjög stoltir af börnunum.  
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Þegar starfsmennirnir lýstu hugmyndum sínum um leiklist mátti sjá 

mikinn samhljóm með hugmyndum þeirra þrátt fyrir mismunandi 

sjónarhorn. Ásu finnst leiklistin vera miklu meira en það að setja upp 

leiksýningu. Hún segir leiklistina vera tengda leiknum, farið væri í 

mismunandi hlutverk og aðstæður og því væri leiklist góður undirbúningur 

fyrir lífið. Í leiklist, segir hún, er unnið með leikræna tjáningu, farið í 

hlutverk, notaður spuni og börnin leika sér en einnig er unnið að því að setja 

upp leiksýningar. Starfsmennirnir nefndu allir að leiklist væri tæki til að tjá 

sig. Sunna segir:  

Leiklist er tæki til að tjá sig og koma fram og geta gert það án 

þess að vera skelfingu lostinn, þvalur í lófum, þurr i munni og 

eða roðna og blána og horfa niður í bringu sér þannig að engin 

skilur eða heyrir hvað maður er að segja. 

Starfsmennirnir voru einnig sammála því að í leiklist setji börnin sig í spor 

einhvers annars með því að fara í hlutverk. Það kom skýrt fram að þeir telja 

stóran hluta leiklistar felast í því að koma fram en það er hins vegar margt 

sem fellur undir leiklist og tækifærin eru mörg þar sem hægt er að vinna 

með þátttöku allra. Leiklistina er hægt að nota alls staðar, til dæmis í 

samverustundum og í sögustundum.  

4.2.1  Mikilvægi leiklistar  

Í öllum viðtölum kom mjög skýrt fram að það mikilvægasta við leiklistina er 

það að hún styrkir börnin. Börnin að koma fram og öðlast færni í að tjá sig 

og geta sagt skoðanir sínar. Að sögn Hönnu er lögð mikil áhersla á að börnin 

geti sagt nafnið sitt, að nafninu sé gert hátt undir höfði innan skólans og 

finnst henni það falleg leið til að efla sjálfsvitundina. Bæði Ása og Hanna tala 

um mikilvægi þess að læra að koma fram og segja nafn sitt og Ása segir:  

... nafnið þitt skiptir alveg rosalega miklu máli!! bara alls staðar 

ef þú segir nafnið þitt rosa skýrt þá man fólk eftir þér, bara það 

að nafnið þitt er svo dýrmætt og bara það að ef ég gæti fengið 

börnin til að standa á sviði og segja nafnið sitt hátt og skýrt það 

var eiginlega bara svona mitt markmið og það getur bara aukið 

sjálfstraust þeirra sem þau taka með sér út í lífið 

Hanna talar um mikilvægi þess að geta komið fram, að marga langi til að 

geta komið fram eða sagt skoðanir sínar en þori ekki að gera það. Hún segir:  
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... mér finnst líka mikilvægt að þú getir eins og Eurovision-lagið 

segir „stattu upp fyrr sjálfum þér“ að ég tel að við séum að 

hjálpa börnum að standa upp fyrir sjálfum sér með því að þau 

geta staðið upp og sagt frá því sem þeim langar. 

Þegar Sunna talar um mikilvægi þess að geta tjáð sig rifjar hún upp að 

þegar hún vann með fólki á leiklistarnámskeiðum sem svitnaði og roðnaði 

áður en það átti að segja eitthvað hafi hún sannfærst um mikilvægi þess að 

börn fái tækifæri til að koma fram frá því þau eru lítil og áfram út lífið, þá 

verður þetta þeim eðlislægt. Þegar hún talar um mikilvægi þess að koma 

fram segir hún:  

 ... já, og þá spyr maður sig hvort er mikilvægara, hvernig 

gagnast það, þú veist er það eitthvað gagn í því að hérna að 

vera góður í stærðfræði þegar maður er 8 ára, uhhh, og en geta 

aldrei lært að koma fram fyrir, staðið upp og tjáð sig og haft 

skoðanir og rökrætt. 

Lindu finnst afar mikilvægt að vinna með leiklist með börnum þar sem 

hún sé nátengd frjálsum leik og vill leggja mikla áhersla á hann. Hún nefnir 

að það sé mikilvægt að vinna með leiklist til að dýpka leik barnanna og 

aðstoða þau við að setja sig í spor annarra. Sara og Linda nefna einnig 

mikilvægi þess að geta komið fram, segja að það gefi börnunum mikinn 

kjark og öryggi.  

Sara segir: „Hvort sem þau eru örugg að koma fram eða örugg með að 

tala um eitthvað sem þau vilja segja, að þau verða öruggari með sjálfan sig.“  

4.2.2 Hvaða þætti er mikilvægt að efla í leikskólastarfinu? 

Starfsmennirnir voru spurðir hvaða þætti þeim fyndist mikilvægast að efla í 

leikskólastarfi. Allir sögðu að mikilvægast væri að efla þætti sem snúa að 

félagsfærni, til dæmis að efla sjálfstraust, að koma skoðunum sínum á 

framfæri, samskipti og umburðarlyndi. Ása segir:  

Efla sjálfstraustið, segja nafnið, koma fram mér finnst það... 

svona mikilvægustu kostirnir sem barn þarf að tileinka sér og 

þarf að efla... að hafa góða sjálfsmynd og tileinka sér réttar 

samskiptaleiðir, 

Viðmælendur telja að þessa mikilvægu þætti, samskipti og félagsfærni, 

sé hægt að læra og vinna með í gegnum leiklist. Þar getur barnið prófað og 
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fær leyfi til að sýna ýmsar tilfinningar og hegðun og getur séð hvaða áhrif 

það hefur. Sunna segir:  

Ég held að mikilvægustu kostirnir séu það að hafa þokkalega 

sjálfsmynd og hérna geta tjáð sig og geta komið skoðunum 

sínum á framfæri, geta rökrætt, geta tekið á móti ólíkum 

skoðunum frá ólíku fólki. 

Mikilvægustu þættir sem efla þarf í leikskólastarfi að hennar mati er að 

efla sjálfsmyndina, að geta komið fram, læra að hlusta og treyta. Sunna 

segir: 

Þannig að þetta að vera góður í tjáningu það er eiginlega eins 

og að vera syndur í vatni þú veist, að sá sem að getur ekki tjáð 

sig er alltaf með kút og kork og kemst eiginlega hvorki lönd né 

strönd. 

Linda segir að mikilvægust þættirnir vera að setja sig í spor annarra og 

umburðalyndi. Linda bætir við: 

Þú veist kjark að þau þurfa að fá þetta sjálfstraust, þurfa að fá 

tækifæri til að mistakast en á sama tíma að vita að það sé í lagi, 

skilurðu, að gera mistök og prófa aftur. 

Sara nefnir að það þurfi að efla gleði, frumleika og sköpunarkraft barnanna.  

 

4.3 Framkvæmd leiklistarstarfsins í leikskólanum  

4.3.1 Leiklistarstundirnar 

Viðmælendurnir fimm koma að leiklistarstarfinu á ólíkan hátt. Tveir sjá um 

leiklistarstundirnar, einn er stjórnandinn og hefur því í raun leitt starfið. 

Hinir tveir eru starfsmenn á deildum og hafa unnið með leiklistarstarf inni á 

deildum og í daglegu starfi. 

Fram kom að þær sem sjá um leiklistarstundirnar byggja tímana eins 

upp, þ.e.a.s. með upphafi, miðju og endi. Samkvæmt þeim byrja 

leiklistarstundirnar þannig að börnin setjast niður og því næst er farið yfir 

hvað verður gert í leiklistarstundinni. Ása segir að í upphafi æfðu börnin sig í 

að segja nafnið sitt og segja til dæmis frá því hver er uppáhaldsmaturinn 

þeirra og hvað þau ætli að gera. Sunna nefnir að  stundirnar byrji á leikjum 
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og upphitun þar sem börnin hlusta, horfa, skynja og þjálfa einbeitingu. Eftir 

upphitun kynna börnin sig, eins og hjá Ásu, en Sunna leggur einnig mikið 

upp úr því að hinir sem eru að hlusta fái að spyrja spurninga. Það þjálfi 

börnin í að hlusta, grípa ekki fram í og að læra að svara spurningum. Sunna 

segir að í upphafi leiklistarstundanna hafi börnin setið í hring en svo smátt 

og smátt fóru þau að standa upp á litlu sviði sem er búið til úr kubbum. 

Í vettvangsathugunum mínum á leikskólanum sá ég að 

leiklistarstundirnar voru allar byggðar upp á sama hátt þótt það 

hafi ekki alltaf verið gert það sama í hvert skipti. Ég tók einnig 

eftir því að leiklistarstundirnar voru mjög svipaðar á milli 

hópanna í hverri viku, en breyttust eftir vikum. Í byrjun 

stundanna settust börnin alltaf niður og síðan fóru þau í ýmsa 

leiki.  

Ása lýsir því að í miðjum leiklistartímanum hafi oft verið farið í 

hlutverkaleik en einnig  var farið í leiki sem starfsmaður kynnti fyrir 

börnunum. Stundum fóru börnin í búninga þar sem þau völdu sér hlutverk 

og reyndi svo starfsmaður að aðstoða börnin að tengja saman hlutverkin i 

leik. Sunna segir að um miðjan tímann taki börnin æfingar og leika það sem 

þau þekkja og fara í hlutverkaleiki. Sunna segir að börnunum finnist gaman 

að mála sig og fara í búninga, en hún hefur einnig verið að sýna börnunum 

að þess þurfi ekki alltaf til að geta farið í hlutverk. Þau hafa einnig unnið 

með sögur, bækur og ævintýri þar sem þau breyta þeim í leikrit. 

Í vettvangsathugnum mínum, þegar ég fylgdist með 

leiklistarstund hjá Ásu, sá ég að eftir upphitun var alltaf einhver 

ákveðinn efniviður í boði, til dæmis handbrúður og síðan 

ákveðið umhverfi og því næst var frjáls leikur, en reynt var að 

samþætta leik eftir áhuga barnanna.  

Í vettvangsathugun í leiklistarstundum hjá Sunnu sá ég að eftir 

að börnin voru búin að fara í leikinn „lestin“ var farið í ýmsa 

aðra leiki og æfingar eins og látbragðsleiki. Einnig fóru þau í leik 

þar sem börnin hreyfðu sig út um allt og kennari klappaði og 

sagði til dæmis „reiður eða gamall maður“ og þá áttu börnin að 

leika það og frjósa í þeirri stöðu. Eitt skiptið fóru þau í leik þar 

sem börnin áttu að velja sér ávöxt og tala þannig að ekki sæist í 

tennur þeirra, ef það sæist í tennur væri sá úr leik. Eftir að allir 

voru búnir að kynna sig var oftast farið í hlutverkaleik eða 
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spuna. Börnunum var skipt í tvo hópa og kennari valdi 

aðstæður, en börnin fengu að velja hlutverk. Einnig lásu 

starfsmenn sögur og ævintýri og léku svo söguna. Börnin fengu 

tækifæri á að skipta um hlutverk og leika aftur. 

Bæði Ása og Sunna segja leiklistarstundirnar ávallt enda á svipuðum 

nótum; með slökun þar sem börnin hlusta á tónlist, hlusta á sögur eða gera 

ýmsar slökunaræfingar. Sunna segir að börnin leiki stundum kerti sem er að 

bráðna og á meðan talar hún um það sem þau hafa verið að gera, hrósar 

þeim og talar um það hvað þau ætli að gera næst.  

Í vettvangsathugunum tók ég eftir því að leiklistarstundirnar 

enduðu yfirleitt á svipuðum nótum með slökun eða lesin var 

saga. Á meðan að á slökuninni stóð talaði kennarinn við börnin, 

um það sem þau hefðu verið að gera, hvað þau ætluðu að gera 

næst, en einnig hrósaði hún börnunum alltaf.  

Ása nefnir mikilvægi þess að hafa aga í leiklistarstundunum, að börnin 

sitji og hlusti þegar verið er að lesa sögur. Hún tekur það skýrt fram við 

börnin að ef þau stjórni ekki hegðun sinni fái þau ekki að vera með, en þau 

vilji öll fá að vera með. Sunna talar einnig um mikilvægi þess að börnin læri 

að sitja og hlusta á kennarann og sýna hinum börnunum sem koma fram 

virðingu. Það kemur fram að mikilvægt sé að tengja við leikhúsið þegar 

verið er að horfa á leikrit en þá þurfa allir að sýna virðingu og tillitsemi með 

því að hafa hljóð og hlusta. Í vettvangsathugunum mínum tók ég eftir því að 

misvel gekk að fá börnin til að hlusta á það sem kennarinn var að segja og 

einnig að fylgjast með og hlusta á hin börnin koma fram. Stundum gekk það 

ekki nógu vel eins og sjá má í vettvangsnótum:  

Börnin eiga að dreifa sér um herbergið og leika það sem að 

kennarinn segir þegar hann klappar. Kennarinn segir til dæmis 

mold, snjór og fleira, en börnin eiga erfitt með að einbeita sér 

og hlæja og fíflast og eru ekki að hlusta á hvað kennarinn er að 

segja. Þá er farið í framkomu og börnin eiga að kynna sig. Þau 

eiga strax erfitt með að hlusta á þann sem er að kynna sig og 

byrja að bulla og hlæja og kennari er mikið í því að segja 

börnunum að þau verði að hlusta því að það sé mikilvægt, 

alveg jafn mikilvægt og að koma fram.  
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Kennarinn segir að þessi hópur hafi verið sérstaklega erfiður vegna þess 

að hópurinn var ekki eins og hann átti að vera og var honum breytt vegna 

veikinda.  

Samkvæmt Ásu og Sunnu er mikið lagt upp úr því í leiklistarstundunum 

að börnin læri frakomu. Þau eiga að læra að standa upp og segja hvað þau 

heiti fullu nafni og segja frá einhverju, til dæmis því sem þau gerðu um 

helgina eða hver uppáhaldsmaturinn þeirra er. Samkvæmt Ásu finnst þeim 

það miserfitt. Sum þurfa aðstoð og þá stendur hún með þeim eða þau sitja 

við hlið hennar. Einnig hefur hún notað ýmsan efnivið til að aðstoða börnin. 

Börnin fá hatt, brúður eða eitthvað annað til að halda á, á meðan að þau 

segja nafnið sitt. Einnig hefur hún leyft pörum að segja saman nöfnin sín. 

Allt þetta hjálpar þeim sem að eiga erfitt með að koma fram. Hún talar 

einnig um mikilvægi þess að vinna þetta í litlum skrefum þangað til að 

börnin eru orðin alveg örugg.  

Í vettvangsathugunum tók ég eftir því að það fór dágóður tími í 

framkomu, í fyrstu stundunum sem ég fylgdist með sátu börnin 

í hring á gólfinu og kynntu sig. Sunna notaði einhvers konar 

efnivið sem að hún rétti barninu sem átti að kynna sig, en síðan 

rétti það barn öðru barni og það barn kynnti sig og þannig koll 

af kolli. Þegar leið á leiklistarstundirnar þá voru börnin farin að 

standa upp á kubb fyrir framan hin börnin og börnin sem voru 

að hlusta máttu svo spyrja börnin spurninga, börnin voru mjög 

dugleg að koma fram og flest öll börnin báðu um að fá að vera 

næst.  

Starfsmennirnir sögðu frá leiklistarstundum í sal þar sem börnin sýna 

leikrit eða syngja uppi á sviði. Öll börnin á leikskólanum taka þátt í 

sýningunni. Foreldrum er boðið að koma að sjá sýningu barnanna og töldu 

starfsmennirnir að þetta hefði alltaf heppnast mjög vel hjá þeim og væri 

mjög gaman. Foreldrar tóku einnig  þátt í  sýningu sem heppnaðist mjög vel 

og þátttaka var góð.  

Í vettvangsathugunum fylgdist ég einnig með leiklistarstarfi á 

leikskólanum en þar var verið að æfa leikrit fyrir leiklistarstund 

sem sýnt var foreldrum. Notast var við hugmyndir barnanna. Á 

elstu deildinni fengu börnin að búa til leikritið sjálf, velja 

búninga, búa til leikmynd og ákveða með aðstoð frá kennurum 

deildarinnar hvaða búningum þau ættu að vera í. Sýning 

barnanna gekk rosalega vel, fyrst sýndu þau atriðin sín fyrir 
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leikskólann og síðan sýndu þau atriðin foreldrum, það voru 

tvær sýningar sama daginn. Sýningin var tekin upp á Ipad og 

fengu börnin að horfa á sýningu sína í sjónvarpinu sem gerði 

það að verkum að þau fengu tækifæri til að laga það sem þau 

vildu fyrir næstu sýningu. Síðan fylgdist ég með leikriti sem 

kennarar sýndu í leikskólanum en í sýningunni tóku fimm 

starfmenn þátt og léku leikrit úr sögu sem börnin þekktu vel. 

Sýningin gekk vel og voru börnin mjög áhugasöm, dugleg að 

hlusta og fylgjast með.  

Hanna talar um leiklistarstarfið í leikskólanum á almennum nótum og 

nefnir að það þurfi að reyna að „smita hverja stund“ með leiklist og 

samverustundirnar séu upplagðar fyrir leiklist. Þá fái börnin að segja frá og 

æfa sig í að hlusta, segja sögur, búa til sögur og taka þátt í sögustundum 

með því að fara í hlutverk eða nota hljóð. Ása kveðst hafa útbúið nokkur 

verkefni sem hægt væri að nota í samverustundum og í leiklistarstundum en 

verkefnin eru ævintýrakista, töfrataska, sögupoki og söguteningar.  

Í einni vettvangsathugun í samverustund var sögustund en þá 

sá ég að börnin fengu að taka þátt í sögustundinni þar sem 

kennari byrjaði á því að segja einu sinni var og svo áttu börnin 

að bæta við söguna. Börnunum fannst þetta greinilega mjög 

gaman og höfðu góða einbeitingu.  

4.3.2 Hlutverk starfsmanna í leiklistarstarfinu 

Starfsmennirnir eru sammála því hlutverk í leiklistinni sé að leiða leikinn og 

dýpka hann. Ása segist að auki ávallt vera þátttakandi, hún fari í hlutverki og 

það leiði börnin áfram í leiknum. Ása kveðst hafa byggt leiklistina upp á 

jafnréttisgrundvelli. Hugmyndir barnanna hafa verið nýttar í 

leiklistarstundunum, það er ekkert sem ekki er hægt að gera og ekkert sem 

er asnalegt. 

Að mati Hönnu er hlutverk hennar að halda utan um og vernda 

leiklistarstarfið og vera hugmyndarsmiðurinn á bak við leiklistarstarfið. Hún 

segir:  

 Ég er alveg opin fyrir öllum hugmyndum og tek þeim en mitt 

 hlutverk er að vera styðjandi við verkefnið á meðan að aðrir 

 framkvæma eftir mínum hugmyndum og svona.  
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Sunna segir að hlutverk sitt sé að vera hlustandi og leiðbeinandi og reyna 

að skynja og skilja hvað börnin eru að hugsa og hjálpa þeim að koma fram.  

Samkvæmt Lindu og Söru felst hlutverk þeirra einnig í því að hjálpa 

börnunum að koma hugmyndum sínum í framkvæmd, bæði í leiknum og 

varðandi leikrit, sögur og leikmynd. Stundum þurfa þær að hjálpa 

börnunum að vinna áfram með hugmyndirnar. Starfsmennirnir segja einnig 

að þeirra hlutverk sé að leiðbeina börnunum og viðhalda áhuga þeirra.  

Í vettvangsathugunum tók ég eftir því að í leiklistarstundunum 

var hlutverk kennarans stórt þar sem hann stjórnaði 

leiklistarstundinni. Hlutverk kennarans er einnig að hjálpa 

börnunum að komast inn í hlutverk með því að spyrja 

spurninga, leiðbeina börnunum og koma með tillögur um hvað 

hægt væri að gera og hvernig. Kennarinn hjálpar börnunum 

einnig að fara í hlutverk og að sjá fyrir sér aðstæður með því að 

fara sjálfur í hlutverk eins og kemur fram í vettvangsnótum:  

Kennari fer í hlutverk með því að breyta röddinni og segir við 

börnin að þau séu að fara í göngutúr, það sé blautt og kalt og 

að þau séu í skógi... svo byrjar hann að reyna að labba áfram og 

segir „hvað sjáið þið, oooh það er svo kalt og blautt hérna“ og 

notar hendurnar einnig til þess að mjaka sér áfram í stóra 

grasinu og börnin fylgjast með kennaranum og byrja svo flest 

að setja sig inn í aðstæður og leika með.  

Í vettvangsathugunum tók ég einnig eftir því að starfsfólk leikskólans 

tók mismikinn þátt í leiklistarstarfinu, en eins og kemur fram i 

viðtölunum þá talar starfsfólkið um að hlutverk þeirra sé að nota 

hugmyndir barnanna og koma hugmyndum þeirra í framkvæmd. Var það 

gert þegar unnið var með sögur inni á deild og einnig þegar börnin 

sömdu leikrit.  

 

4.3.3 Hlutverk og virkni barnanna í leiklistarstarfinu  

Viðmælendur voru sammála því að börnin væru misvirk í leiklistarstundum 

en að á heildina lítið væru þau flest mjög virk. Einn starfsmaður telur 

trauastið vera börnunum mikilvægt svo þau gætu notið sín. Börn sem þurfa 

stuðning njóta sín oft í leiklist:  
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... til dæmis var einn strákur sem að byrjaði hér og kunni ekkert 

að tala þar sem að hann er erlendur. Honum fannst leiklistin 

æðisleg að fá að fara í búninga í leikriti og vera í hlutverki og fá 

að tengja við hina krakkana og kominn í hlutverk þar sem að 

maður þarf ekkert endilega að nota orðin. 

Samkvæmt Sunnu blómstra sum börn sem hafa átt í erfiðleikum með 

samskipti í leiklistinni. Hún kennir einnig börnum sem eru mjög feimin að 

það sé hægt að fara í hlutverk einhvers annars. Að mati Sunnu og Söru væri 

betra að hafa yngstu börnin aldurskipt til þess að þau njóti sín betur og 

verði virkari en þau falla oft í skugga þeirra eldri.  

Það kemur einnig fram að hugmyndarík börn sem eru með mikið og gott 

ímyndunarafl hafi áhrif á önnur börn. Þetta er í samræmi við við kenningu 

Vygotskys um svæði mögulegs þroska (e. zone of proximal development) 

þar sem félagsleg samskipti og stuðningur frá hæfari aðilum skipta sköpum 

fyrir þroska barna og getur lyft þroskasvæði þeirra ofar (Bodrova og Leong, 

1996; Vygotsky, 1978; Moll, 1990, bls. 158). Hanna nefnir að það sé 

markvisst fylgst með barnahópnum til að athuga hvort allir taki þátt. Hún 

talar einnig um að starfsfólkið sem er með í leiklistarstundir sé duglegt að 

halda börnunum við efnið. Linda segir að það komi á óvart hverjir eru 

virkastir í leiklist því það eru ekki endilega frökkustu börnin, til dæmis hafa 

verið dæmi um börn sem að hafa verið mjög róleg eða óvirk í daglegu starfi 

en svo fara þau upp á svið og sýna góða leiklistarhæfieika.  

Í vettvangsathugunum tók ég eftir því að börnin voru misvirk 

en flest barnanna og yfir heildina voru börnin mjög virk, sum 

áttu erfiðara en aðrir með að hlusta á aðra og sumir áttu erfitt 

með að leika fyrir framan aðra eða að koma fram. Það kom 

mjög sterkt í ljós að börnunum fannst mjög gaman að fara í 

leiklistarstundir, börnin spurðu hvenær þau færu í leiklist og 

það kom aldrei fram að einhver af börnunum vildi ekki fara í 

leiklist eða sagði að það væri leiðinlegt.  

Í einni leiklistarstund sá ég að þar voru tvær stelpur sem að 

voru frekar óvirkar þegar að kom að því að kynna sig eða að 

leika í spuna. Þær fengu að sleppa því að koma upp og kynna 

sig og einnig vildu þær ekki fara í hlutverk og héldu sér svolítið 

til hlés en tóku þátt í byrjun leiklistarstundarinnar, augljóst var 

að þær voru feimnar og þorðu ekki að taka þátt, en kennari 

reyndi að fá þær til að taka meiri þátt, en án árangurs. Kennari 
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nefndi að það þyrfti þá að vinna með þær smátt og smátt. Ég 

tók eftir því að í leiklistarstundunum sem þær fóru í seinna að 

önnur þeirra tókst á við feimnina, tók þátt og kynnti sig þrátt 

fyrir að það hafi verið erfitt og ekki heyrst mikið í henni. Hin 

stelpan var ekki farin að vilja kynna sig, en var farin að taka 

meiri þátt í leiklistarstundinni.  

Þegar á heildina er litið tóku börnin mikinn þátt í leiklistarstarfinu og 

kepptust um að vera miðdepill athyglinnar, fá stærstu hlutverkin og vera 

fremst og láta aðra herma eftir sér. Einnig vildu þau vera fyrst að tjá sig og 

kynna sig. 

4.4 Áhrif leiklistarstarfsins  

Starfsmennirnir eru sammála því að leiklistin hafi jákvæð áhrif á börnin. Það 

var margt sameiginlegt á milli einstakra svara starfsmanna, til dæmis 

nefndu margir að leiklistin hafi góð áhrif á samskipti barnanna, að þau læri 

að koma fram sem styrki svo sjálfsöryggi og sjálfsmynd barnanna. Einnig 

kom fram að börnin læri að hlusta og sýna tillitsemi. Starfsfólkið nefndi að 

leiklistin efldi samvinnu barnanna, börnin ættu auðveldara með að setja sig 

í spor annarra auk þess sem hún hefði áhrif á ímyndunarafl þeirra. 

Út frá vettvangsathugunum að dæma að þá fannst mér að 

leiklistin hefði margvísleg áhrif á börnin. Börnin fengu þjálfun í 

einbeitingu og hlustun með því að hlusta á aðra, einnig með 

ýmsum leikjum og tók ég eftir því að þau urðu betri með 

tímanum að einbeita sér, hlusta og sýna tillitsemi.  

Ása telur leiklist þjálfa börn í samskiptum og að sýna tillitsemi og hún 

segir frá strák sem átt hefur erfitt með að stjórna hegðun sinni og eiga í 

samskiptum við aðra en hann hefur þurft að æfa sig mikið í að sýna öðrum 

tillitsemi. Hann æfði tilitsemina í leiklist og gat bætt sig. Í gegnum 

hlutverkaleik æfa börnin sig einnig í því hvernig eigi að koma fram við aðra. 

Hanna telur að leiklist og það að fá æfingu í að koma fram og fara í hlutverk 

hafi jákvæð áhrif á sjálfsmynd og ímyndunarafl barnanna og segir:  

Koma fram og segja nafnið sitt og fá viðurkenningu á því að það 

er sjálfeflandi og gerir það að verkum að börnin verða örugg 

með sig og það er markmið að þau séu örugg með sig. 



 

55 

Linda og Sara nefna að leiklist gefi börnunum kjark og hafi áhrif á 

sjálfsöryggi þeirra og geri það að verkum að það verði þeim alltaf eðlislægt 

að fara upp á svið og koma fram fyrir framan aðra. Sara telur einnig að með 

því að fara í hlutverkaleiki læri börnin að setja sig í spor annarra og vinna 

með tilfinningar.  

Í vettvangsathugunum tók ég eftir því að börnin fengu mikla 

æfingu í að koma fram. Þjálfuð var raddbeiting, líkamsstaða og 

þótt að það þyrfti að minna þau á ýmsa hluti þá fannst mér þau 

ná miklum árangri. Börnin fengu æfingu í að herma eftir 

öðrum, taka eftir og skoða aðra í látbragðsleikjum og spuna. 

Þau unnu einnig með tilfinningar og ýmis hlutverk, þar sem þau 

áttu að leika ýmsar tilfinningar og hjálpar það þeim eflaust að 

þekkja eigin tilfinningar og setja orð á þær. Börnunum fannst 

mjög gaman að fá spurningar og svara spurningum og fá að 

spyrja. Virtist sem að þau yrðu stolt yfir að fá það hlutverk að 

svara spurningum og fannst mér það efla sjálfstraust þeirra.  

Í viðtölunum kom fram að starfsfólki finnst leiklistin efla skapandi 

hugsun og ímyndunarafl. Þetta gera börnin með því að velja hlutverk, 

ímynda sér aðstæður og fara í spuna og ákveða hvað þau segja og gera.  

Í vettvangsathugunum tók ég eftir því að leiklistarstundirnar 

sem voru með Ásu, fyrri leiklistarkennara og Sunnu, núverandi 

leiklistarkennara voru ólíkar að því leyti að hjá Ásu var meira 

lagt upp úr hlutverkaleiknum og meiri tími gefinn í hann og 

hugmyndir barnanna voru allsráðandi. Leiklistarkennari var þar 

alltaf í hlutverki þar sem hann leiðbeindi og dýpkaði leikinn. Í 

leiklistarstundunum með núverandi leiklistarkennaranum var 

farið í hlutverkaleiki í styttri tíma og þar eru kennari og börn að 

fylgjast með hinum. Einnig spurði kennari spurninga varðandi 

hlutverk þeirra og hvað þau ætluðu að gera, sem fær börnin til 

að hugsa. Farið var í fleiri leiki í styttri tíma. Í báðum 

leiklistarstundunum fá börnin tækifæri á að efla 

hugmyndarflug þar sem það er verið að spyrja þau spurninga 

og þau velja sér hlutverk og aðstæður og fá tækifæri til að nota 

ímyndunaraflið í leik sínum. Ég upplifði það samt sem áður í 

nokkrum vettvangsathugnum að í leikritunum og spuna i 

leiklistarstundunum fannst mér oft vera of mikil stýring og að 

börnunum fyndist óþægilegt að detta inn í hlutverk og fara í 
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ímyndaðan heim þegar verið var að fylgjast með þeim. Ég dró 

þá ályktun að það myndi henta börnunum betur að fá að njóta 

meiri tíma í hlutverkaleik sem byggði á þeirra eigin 

hugmyndum.  

 

4.4.1 Styrking sjálfsmyndar  

Þegar viðmælendur mínir voru spurðir að því hvernig styrkja megi 

sjálfsmynd leikskólabarna í leikskólastarfinu nefndu þeir meðal annars 

mikilvægi þess að börnin fái tækifæri til að koma fram og læra að tjá sig, 

geta sagt skoðanir sínar og rökrætt. Allir starfsmennirnir eru sannfærðir um 

að hægt sé að efla sjálfsmynd barna með leiklist og með því að takast á við 

krefjandi verkefni og fá hrós. Samkvæmt Hönnu er leiklist gott tæki til að 

styrkja sjálfsmynd barna en hún segir: 

Ég held að leiklistin alveg tvímælalaust styrki þau og hafi áhrif á 

sjálfsmyndina og styrkja þau, þar sem við erum líka alltaf að 

æfa þau í að koma fram, þar erum við að spotta börn sem að 

ekki þora að tjá sig og þá skoðum við í leiknum þeirra og svona 

hvar eru þau að ná að tjá sig og hvar eru þau að ná að vera 

frjálsleg og svona og nota það þá til þess að örva þau meira og 

þá á þeim sviðum sem þau ekki ná, og mér finnst að í gegnum 

leiklistina og að vera svona með markvisst að því að hvert og 

eitt barn eigi að ná ákveðinni færni í þessu að tjá sig þá erum 

við í raun og veru að setja? þau út þau sem að ekki eru með 

nógu sterka sjálfsmynd, og já þannig að mér finnst þetta bara 

æðislega gott tæki. 

Þegar Linda er beðin um að segja frá því hvernig styrkja megi sjálfsmynd 

leikskólabarna nefnir hún að það sé mjög gott að byrja frá grunni að æfa 

barnið í að koma fram því til að gera það þurfi sjálfstraust. Að hrós og 

jákvæð athygli skipti miklu máli, það að börnin takist á við krefjandi verkefni 

og fái hrós styrki sjálfsmynd þeirra. Linda nefnir að barn með sterka 

sjálfsmynd geti staðið fyrir sínu og er tilbúið að prófa sig áfram, mistakast 

og leita sér aðstoðar. Sara kemur inn á það að til að styrkja sjálfsmynd 

barnanna þurfi að hrósa þeim og þegar börnin  þora að standa á sviði og fá 

hrós aukist sjálfsöryggi barnanna sem hefur þá áhrif á sjálfsmynd þeirra. 

Hún segir sjálfsmynd vera það hvernig þú lítur á sjálfan þig, ef maður er 

með góða sjálfsmynd þá er maður sáttur við sjálfan sig eins og maður er. 
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Hún telur að sjálfsmyndin mótist út frá umhverfinu að það sé ekki eitthvað 

sem erfist og því hafi leikskólinn mikil áhrif á sjálfsmyndina. Þar sem börnin 

eyða miklum tíma og því hefur leikskólinn óhjákvæmilega áhrif en foreldra 

og aðrir og annað sem barnið upplifir hefur einnig áhrif.  

Í vettvangsathugunum tók ég eftir því að eftir því sem að 

börnin fóru í fleiri leiklistarstundir urðu börnin öruggari með sig 

og vildu börnin meira og meira koma upp og tala, þau vildu 

mjög mörg fá að vera miðdepill athyglinnar. Það sem mér 

fannst ég einnig sjá í vettvangsathugunum var að líkamstaða 

varð betri og röddin heyrðist betur. Það finnst mér vera merki 

um það að börnin hafi verið orðin öruggari.  

Viðmælendur mínir skilgreindu sjálfsmynd á svipaðan hátt en Ása 

skilgreinir sjálfsmynd barna sem mynd barnsins af sjálfum sér, hvernig það 

hugsar um sig, hvernig það sér sig og hvernig það heldur að aðrir sjái sig. 

Hún nefnir að leiklist geti haft áhrif á mótun sjálfmyndar barna þegar þau 

eru að koma fram og segja frá sjálfum sér. Hún reynir að hvetja börnin til að 

vera sjálfstæð og hrósar þeim fyrir að taka sjálfstæðar ákvarðanir. Hanna 

skilgreinir sjálfsmynd þannig að börnin geti tjáð sig frjálst í leik og í 

samræðum og samskiptum við bæði börn og fullorðna, að þá séu þau með 

nokkuð góða sjálfmynd. Hún telur að merki um góða sjálfsmynd sé ef börn 

geti sagt nafnið sitt hátt og skýrt og njóti þess að fá klapp.  

4.4.2 Framfarir barna sem hafa verið í leiklist 

Þegar starfsfólkið var beðið um að nefna dæmi um framfarir eða styrkingu 

barns sem tengja mætti við leiklistarstarfið var það ekki í vandræðum 

meðað nefna dæmi. Allir nefndu að minnsta kosti eitt dæmi. Flest dæmin 

sneru að framförum barna varðandi það að koma fram, öðlast meira 

sjálfstraust og minnka feimni. Ása sagði frá stelpu sem hafði verið mjög 

lokuð og feimin og gat alls ekki talað fyrr framan aðra. Með æfingu og hjálp 

sáu allir miklar framfarir hjá stúlkunni: 

... en í lokin var hún varla að geta þetta en hún hafði viljann til 

þess og það urðu mikil framför hjá henni þrátt fyrir að hún hafi 

ekki stokkið upp og sagt nafnið sitt alveg örugg að þá gerði hún 

það. Það eru mikil framför hjá henni miðað við hvað þetta var 

erfitt fyrir hana. 
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Einn viðmæalandi nefndi einnig að stúlka nokkur hefði verið kvíðin eftir 

að nýr leiklistarkennari tók við hópnum hennar og vildi ekki taka þátt í 

leiklistarstarfinu, einungis sitja í fanginu á öðrum kennara. Eftir um það bil 

tvær vikur fór hún að taka virkan þátt og varð öruggari með sig. Annað barn, 

drengur, var með einhverskonar kvíða og í fyrra vildi hann ekki koma fram 

eða fara upp á svið en núna er hann tilbúinn að fara í hlutverk og fara upp á 

svið þótt það hafi reynst honum erfitt í upphafi.  

Sara talar um að hún hafi séð sjálfsöryggi barna aukast og 

nefnir dæmi af stúlku sem hafi verið mjög lokuð og átt erfitt 

með samskipti. Sara telur að leiklistin hafi haft þau áhrif að hún 

sé orðin opnari og hún eigi auðveldara með að eiga samskipti 

við aðra og að hún sé farin að æfa sig í að tala hærra. Hún 

nefnir annað dæmi með stúlku sem hafi verið mjög feimin og 

ekki viljað kynna sig en með því að hafa fengið mikið hrós í 

leiklistinni hafi henni farið aðeins fram, hún kynnir sig með 

hökuna niðri og hvíslar en hún gerir það þó og nefnir að þetta 

komi með tímanum. Þegar á heildina er litið eftir 

vettvangsathuganirnar fannst mér ég geta séð framfarir hjá 

nánast öllum börnunum á einhverju sviði. Stelpan sem vildi 

ekki tjá sig neitt eða koma fram í leiklistarstundunum var farin 

að taka meiri þátt og kynnti sig fyrir framan hina krakkana þótt 

að henni hafi fundist það erfitt og verið með hendur i munni og 

horft niður. Mér fannst ég geta séð framfarir hjá öllum 

börnunum í því að hlusta og sýna öðrum virðingu á meðan að 

verið var að kynna sig. Einnig í spunanum, þegar börnin voru að 

spinna af fingrum fram fannst mér að börnin ættu auðveldara 

með að fara í hlutverk og tala og leika eftir því sem að þau fóru 

í fleiri leiklistarstundir. Mér fannst ég einnig sjá framfarir í 

framkomu barnanna þegar að þau stóðu og voru að kynna sig, 

nokkur settu hendur fyrir aftan bak eins og þeim hafði verið 

kennt, minnkuðu að toga í peysur, horfa niður og snúa sér í 

hringi.  

4.4.3 Viðhorf samfélagsins til leiklistar í leikskóla  

Þegar starfmenn voru spurðir út í viðhorf almennings til leiklistar í leikskóla 

voru svör þeirra ansi ólík. Flestir töldu viðhorf almennings til leiklistar vera 

jákvætt. Ásu finnst fólk vera opnara eða áður fyrir hugtakinu leiklist og telur 

fólk ekki aðeins tengja það beint við leiksýningar. Hönnu finnst viðhorf 

almennings vera mjög jákvætt:  
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Mér finnst það mjög jákvætt allt sem að við höfum mætt hefur 

bara verið svakalega svona hvetjandi fyrir okkur og það er líka 

svolítið skemmtilegt að það er enginn sem segir: „Ha, hvað er 

það?“ Það vita allir hvað þetta er og segja „vá, sniðugt,“ „en 

skemmtilegt“ og það finnst mér svo spennandi, að fólk veit 

hvað við erum að gera... og eins og ég segi ég hef ekki mætt 

einu einasta gagnrýni. 

Hanna segir skapandi greinar vera á undanhaldi í skólakerfinu en það sé 

mjög gott tækifæri í leikskólum að vinna með sköpun. Henni þætti mjög 

gott ef börnin fengju að halda áfram með leiklist eftir að þau koma úr 

leikskólunum, þ.e.a.s. halda henni við í grunnskólunum. 

Linda segir að almennt velti fólk lítið fyrir sér leiklist í leikskólastarfi. Hún 

telur að engu að síður sé greinilega einhver áhugi á leiklist því fólk velji 

leikskólann jafnvel vegna leiklistarstarfsins sem þar er unnið. Allir 

starfsmennirnir segjast hafi fengið jákvæða athygli frá foreldrum barnanna í 

tengslum við leiklistina. Söru finnst áhugi á leiklist í skólastarfi vera að 

aukast og heldur að sífellt fleiri séu að átta sig á mikilvægi leiklistar í 

skólastarfi, að leiklist sé jafn mikilvæg eða jafnvel mikilvægari en að læra 

matreiðslu og smíði og hún segir: „Þú getur alltaf lært að baka köku en þú 

getur ekki keypt þér sjálfsvirðingu eða öryggi út í búð.“ Sunna segir að lengi 

hafi flestum þótt leiklistarkennsla óþarfi, meira að segja einhverjum 

skólastjórnendum, en hún vonar og heldur að þetta sé að breytast. Hún 

talar um að það sé meira um leiklist í skólastarfi nú en áður, en að hennar 

mati þurfi að vera miklu meira.  

 

4.4.4 Væntingar um framtíð leiklistar í leikskólum  

Hvað framtíð leiklistar innan leikskóla varðar telur starfsfólkið að leiklist eigi 

eflaust eftir að aukast þar, hvort sem um er að ræða leikræna tjáningu eða 

leiklist og hvort sem unnið er markvisst með leiklist eða ekki. Einnig kom 

fram að gott væri ef börnin fengju að vera í einhvers konar leiklistarstarfi á 

hverjum degi þar sem þau standa upp og tjá sig og skiptast á skoðunum.  

Einn starfsmaður telur að gott væri ef gert yrði ráð fyrir leiklist þegar 

skólar eru byggðir, gert ráð fyrir sviði, leikmynd og herbergi sem væri undir 

leiklistarefnivið. Fram kom að ef þekking á leiklist ykist og hvernig hægt er 

að vinna með hana með leikskólabörnum þá myndu leikskólar vinna meira 

með leiklist. Það kom einnig í ljós að starfsfólkinu finnst umhverfið skipta 

máli, að hafa búninga, svið og leikmynd. Flestir eru sammála því að gaman 
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væri ef fleiri leikskólar ynnu með leiklist. Flestir vilja fá meiri fræðslu, fá 

hugmyndir og fleira starfsfólk til að sjá um leiklistarstundirnar. Jafnframt 

kom fram ósk þess efnis að fleira starfsfólk tæki þátt í leiklistarstarfinu inni á 

deildum og hægt væri að hafa leiklistarefnivið inni á hverri deild.  

4.5 Samantekt  

 

Það sem tilheyrir leiklistarstarfinu eru leiklistarstundir þar sem hver og einn 

fer í leiklistarstund einu sinni í viku. Leiklistarstarfið er einnig fléttað inn í allt 

leikskólastarfið. Leiklist fer fram í frjálsum leik, samverustundum og 

sögustundum auk þess sem börnin taka þátt í verkefni þar sem þau fá að 

velja hlut heima hjá sér sem þau koma með í leikskólann og segja frá. 

Sérstakar leiklistarstundir eru í sal sex sinnum yfir árið þar sem öll börnin 

sýna atriði fyrir leikskólann. Foreldrar taka þátt í leiklistarstarfinu með því 

að koma og sjá börnin sýna atriði og með því að sýna leikrit. Kennarar taka 

þátt í einni sýningu. Börnin fara í heimsóknir í leikhús og þeim er einnig 

boðið á leiksýningar.  

Starfsmennirnir eru sammála um að leiklistin feli í sér marga möguleika 

fyrir leikskólastarfið, leiklist sé nátengd leiknum og tilvalið sé að vinna með 

hana í leikskólastarfi. Reynsla starfsmanna af leiklist er mismunandi. Tveir 

kenna leiklistarstundirnar, tveir eru inni á deild og einn er stjórnandi og 

hugmyndasmiður. Tveir höfðu sjálfir góða reynslu af leiklist í skólastarfi. 

Einn viðmælandi hafði einungis reynslu af leiklist úr leikskólanum. Enginn 

þeirra hafði áður unnið að leiklist með leikskólabörnum. Einn hafði reynslu 

af leiklistarstarfi með grunnskólabörnum. Stafsfólkið hafði jákvæða reynslu 

af leiklistarstarfinu og nefndi að börnum og starfsfólki þætti starfið vera 

skemmtilegt. Þeim finnst leiklist vera meira en að sýna leikrit, þeim finnst 

hún vera tæki til að tjá sig og setja sig í spor annarra með því að fara í 

hlutverk.  

Starfsfólkið er sammála því að leiklist er mikilvæg í leikskólastarfinu og 

að mikilvægi hennar felist einkum í því að hún styrki börnin. Þau læra að 

koma fram, tjá sig og segja skoðanir sínar. Einnig bentu starfsmenn á að 

leiklist er dýpkun á frjálsa leiknum og að hún sé góð undirstaða fyrir lífið.  

Leiklistarstundirnar byggja á upphafi, miðju og endi. Börnin fara í ýmsa 

leiklistarleiki sem þjálfa færni eins og hlustun, einbeitingu og sjálfsvitund. 

Þau fá mikla æfingu í framkomu þar sem þau koma fram, æfa raddbeitingu, 

líkamsstöðu og byggja upp kjark. Börnin fara einnig í hlutverkaleik og spuna 

þar sem þau fá að fara í mismunandi hlutverk, setja sig í spor annarra og 

vinna úr eigin reynslu. Fjallað var um í viðtölunum um mikilvægi aga í 
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leiklistarstundunum og mikilvægi þess að börnin læri að bera virðingu fyrir 

öðrum með því að sitja og hlusta á kennara eða önnur börn. Börnin sýna 

leiksýningu þar sem hugmyndir barnanna eru notaðar. Kennarar sýna einnig 

leikrit sem gjarnan vekur lukku meðal barnanna. Viðmælendur voru 

sammála því að hlutverk þeirra í leiklistarstarfinu væri að leiða og dýpka 

leikinn ásamt því að vera þátttakendur með því að fara í hlutverk. Jafnframt 

á starfsfólkið að hjálpa börnunum að koma hugmyndum sínum í 

framkvæmd og að komast í hlutverk. Viðmælendur eru sammála um að 

börnin væru misvirk, en þegar á heildina er litið væru þau flest mjög virk í 

leiklistarstarfinu.  

Starfsfólkið var sammála því að leiklistarstarfið hefði jákvæð áhrif á 

börnin og taldi að leiklist hefði áhrif á samskipti barnanna, að þau læri að 

koma fram sem styrki sjálfsöryggi og sjálfsmynd þeirra. Börnin læri einnig að 

hlusta og sýna tillitsemi. Starfsfólkið nefndi einnig að leiklist efldi samvinnu 

barnanna, börnin ættu auðveldara með að setja sig í spor annarra og 

leiklistin efldi ímyndunarafl þeirra. Að þeirra mati eru þetta einnig  þættir 

sem að mikilvægast er að efla í leikskólastarfinu.  

Starfsfólkið telur að styrkja megi sjálfsmynd barna með leiklistarstarfinu 

þar sem að þau fá tækifæri á að tjá sig, koma fram og þegar þau takast á við 

krefjandi verkefni eins og að standa fyrir framan aðra og fá hrós fyrir auki 

sjálfsmynd barnanna. Starfsfólkið nefndi að það væri til marks um sterka 

sjálfsmynd ef barn getur tjáð sig frjálst í leik og samskiptum við aðra, ef það 

getur kynnt sig hátt og skýrt og notið þess að fá klapp fyrir. Þá er einnig 

hægt að sjá merki um sterka sjálfsmynd í leik barnanna og hvaða hlutverk 

þau leika í hlutverkaleiknum.  

Allt starfsfólkið gat nefnt dæmi um framfarir barna í leiklistarstarfinu. 

Framfarir barnanna sneru aðallega að því að koma fram, öðlast meira 

sjálftraust og takast á við feimni. Einnig sáust framfarir hjá börnum hvað 

varðar að hlusta og sýna tillitsemi. Starfsfólkið taldi viðhorf almennings til 

leiklistar vera jákvætt, að fólk væri opnara en áður fyrir leiklist í skólastarfi 

en einnig var nefnt að sumu fólki fyndist leiklist vera óþarfi. Leikskólinn 

hefur fengið góðar viðbrögð frá foreldrum í tengslum við leiklistartímana. 

Starfsfólkið telur að leiklistarstarfið í leikskólanum muni koma til með að 

aukast. Flestir starfsmenn vilja gjarnan að fleiri leikskólar vinni með leiklist 

að að hægt verði að skiptast á hugmyndum. Margir vilja fá meiri fræðslu, 

hugmyndir og að fleira starfsfólk sjái um leiklistarstundir og að hægt verði 

að hafa leiklistardót og leiklistarumhverfi inni á hverri deild.  
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5 Umræða 

Í þessum kafla verður fjallað um helstu niðurstöður og þær tengdar við 

fræðilegan bakgrunn verkefnisins. Meginmarkmið rannsóknarinnar var að 

leita svara við því hvort markvisst leiklistarstarf í einum leikskóla hefði áhrif 

á sjálfsmynd barna. Rannsóknin beindist að viðhorfum starfsfólks til áhrifa 

leiklistarstarfs á börn og hvort leiklistarstarf hafi áhrif á sjálfsmynd þeirra. 

Greint er frá því sem starfsfólk telur að sé til marks um styrkta sjálfsmynd og 

hvernig þeir lýsa leiklistarstarfinu.  

Til þess að svara rannsóknarspurningunum mun ég draga fram þá þætti 

sem starfsfólkið telur vera áhrifavalda í tengslum við leiklistarkennsluna á 

leikskólanum á sjálfmynd barna. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar 

styrkist sjálfsmynd barna þegar aðferðir leiklistar eru notaðar. Rætt verður 

hvað það er sem starfsfólkið telur vera til marks um styrkta sjálfsmynd 

barna. Því næst verður fjallað um um leiklistarstarfið á leikskólanum út frá 

niðurstöðum og að lokum um þætti leiklistarstarfsins.  

 

5.1 Áhrif leiklistar á börn 

Starfmennirnir eru sammála um að mikilvægt sé að efla félagsfærni, 

samskipti, umburðalyndi, sjálfstraust, sjálfsöryggi og sjálfsmynd barnanna á 

leikskólanum. Einnig nefndu þeir mikilvægi þess að efla börnin í tjáningu og 

þjálfa þau í að láta í ljós skoðanir sínar og hlusta á aðra auk þess sem þau 

þurfa að fá tækifæri til að mistakast og upplifa að það sé í lagi og prófa 

aftur. Þá er einnig mikilsvert að börn fái að leika og undirbúa sig fyrir lífið og 

efla gleði og sköpunarkraft. Starfsfólkið er á einu máli að þessa þætti væri 

hægt að efla með leiklist og í hlutverkaleik barna. Þetta er í samræmi við 

það sem komið hefur fram í rannsóknum um hvað þykir mikilvægast að efla 

í leikskólastarfi (Jóhanna Einarsdóttir, 2001, bls. 158; Jóhanna Einarsdóttir 

og Kristín Karlsdóttir, 2005, bls. 59).  

Í niðurstöðum kemur fram að starfsfólkið er sannfært um mikilvægi 

leiklistarstarfsins í leikskólanum og telur að það hefði jákvæð áhrif á börnin. 

Starfsfólkið segir leiklistina hafa áhrif á félagsfærni barnanna meðal annars 

voru nefndar æfingar þar sem börnin þróa leiðir í því hvernig á að koma 

fram við aðra og læra á margskonar samskipti í gegnum mismunandi 

hlutverk sem efli sjálfstraust barna og trú þeirra á eigin getu, þetta er í 

samræmi við það sem kemur fram í skrifum ýmissa fræðimanna (Turner o.fl, 

2004 bls. 5, 71–72,77; Yassa, 1999; Freeman, 2000; Duygu og Berna, 2012 

bls. 63; Freeman, Sullivan, Fulton, 2003, bls. 136). Starfsfólkið er sammála 
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því að leiklistarstarfið hefði haft áhrif á samskipti barnanna. Börnin 

tileinkuðu sér tillitsemi og umburðarlyndi með því að hlusta á aðra og 

fylgjast með þegar önnur börn eru að tala eða sýna leikrit. Starfsfólkið talaði 

einnig um að í leiklistarstundum og í leiklistarstarfinu eflist samvinna meðal 

barnanna. Þar vinna þau saman í hlutverkaleikjum, látbragðsleikjum, spuna 

og einnig að því að undirbúa og sýna leikrit þar sem allir vinna saman. Þetta 

er í samræmi við það sem komið hefur fram í rannsóknum á notkun 

leiklistar í skólastarfi hér á landi en þær leiddu í ljós að félagsþroski barna, 

tjáningarhæfni þeirra efldist í leiklist, auk þess sem samvinna, samskipti og 

tillitssemi jókst (Kristín Á. Ólafsdóttir, 2009). Einnig hefur komið fram að 

börn sem taka þátt í leiklistarstarfi þjálfist í því að taka sjálfstæðar 

ákvarðanir, læra að bregðast við mismunandi aðstæðum, standa með 

sjálfum sér og verða meðvitaðri um aðra (Ása Helga Ragnarsdóttir og 

Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2012, bls. 25; Wyse og Russell, 2001, bls. 214).  

Starfsfólkið nefndi að í leiklistarstarfinu og leiklistarstundunum fengju 

börnin að fara í mismunandi hlutverk og hlutverkaleiki. Starfsmennirnir telja 

að það auðveldi börnunum að setja sig í spor annarra. Einnig telja þeir að 

börnin vinni með tilfinningar, að þau upplifi tilfinningar í gegnum 

mismunandi hlutverk, aðstæður og æfi mismunandi tilfinningar í 

látbragsleikjum. Starfsmennirnir nefndu einnig að leiklistarstarfið hefði áhrif 

á framkomu barnanna, þau ættu auðveldara með að tjá sig á mismunandi 

hátt eftir að hafa fengið þjálfun í leiklist. Þetta er í samræmi við rannsóknir á 

áhrifum leiklistar en í leiklist þróa börn skilning og viðurkenningu á sjálfum 

sér og svo með því að efla samþykki annarra (Freeman, Sullivan og Fulton, 

2003, bls. 133).  

Starfsfólkið var sammála því að leiklistarstarfið hefði áhrif á 

ímyndunarafl barnanna þar sem í leiklistarstarfinu er verið að efla 

ímyndunaraflið og skapandi hugsun með því að fá börnin til að koma með 

hugmyndir, fá þau til þess að velja hlutverk, ímynda sér aðstæður og fara í 

spuna þar sem börnin þurfa að ákveða hvað þau segja og gera. Spurningar 

kennaranna og annarra barna verða einnig til þess að börnin hugleiða 

ýmislegt nánar og nota ímyndunaraflið til að finna svör og lausnir. Þetta er í 

samræmi við niðurstöður rannsóknar á notkun leiklistar í skólastarfi hér á 

landi sem hefur leitt í ljós að leiklist efli sköpunargáfu, ímyndunarafl (Kristín 

Á. Ólafsdóttir, 2009). Þá hefur komið fram að með þátttöku í leiklist fá börn 

útrás fyrir sköpunargáfu sína (Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk 

Þorkelsdóttir, 2012, bls. 25; Wyse og Russell, 2001, bls. 214). Jafnframt hafa 

rannsóknir sýnt að þátttaka í leiklistarstarfi getur stuðlað að umburðarlyndi 

barna og ýtt undir skapandi hugsun. Í leiklist skapast tækifæri fyrir börn til 

að tjá sig, í henni takast börn á við margskonar hlutverk, setja sig í spor 



 

64 

annarra og fara inn í ímyndaðan heim (Anna Jeppesen og Ása H. 

Ragnarsdóttir, 2004, bls. 6; Baldwin, 2004, bls. 49–53; Dickinson og 

Neelands, 2006, bls. 4 og 206). 

Starfmennirnir sögðu að foreldrar væru sammála um að leiklistarstarfið 

hefði góð áhrif á börnin og þeir hefðu séð framfarir hjá börnunum á sviði 

sjálfsöryggis sem þeir gátu tengt við leiklistarstarfið.Þeir nefndu að með því 

að fá æfingu í því að koma fram og segja nafnið sitt, leika í leikriti eða segja 

sína skoðanir, styrki það sjálföryggi þeirra og sjálfmynd. Þau treysta meira á 

sig sjálf og verða öruggari i því að koma upp og tala fyrir framan aðra og 

nefndi starfsfólkið að það hefði tekið eftir auknu sjálfsöryggi hjá mörgum 

börnum. Mörg barnanna hefðu ekki þorað að koma fram í upphafi en nú, 

eftir æfingar í leiklistarstundum, þori flest börnin að gera það. Þetta hafa 

ýmsar rannsóknir staðfest og hefur leiklist með börnum verið talin stuðla 

meðal annars að auknu sjálfstæði og sjálfstrausti barna (Anna Jeppesen og 

Ása H. Ragnarsdóttir, 2004, bls. 6; Baldwin, 2004 bls. 49–53; Dickinson og 

Neelands, 2006, bls. 4 og 206; Freeman, Sullivan, Fulton, 2003, bls. 136). 

Starfsmennirnir telja að þegar börn fari í hlutverk séu þau að skoða sig 

sjálf sem og önnur börn. Með því að setja sig í spor annarra einstaklinga 

öðlast börn nýja sýn á þá sem eru öðruvísi en þau sjálf. Þetta telur Neelands 

vera einn mikilvægasta þátt leiklistar, sömuleiðis að börn öðlist visst 

sjálfsöryggi í gegnum hlutverk og kynnist nýjum hliðum á sjálfum sér þegar 

þeir þurfa að leysa vandamál í hlutverki annarrar persónu (Dickinson og 

Neelands, 2006, bls. 15). Þetta er jafnframt í samræmi við hugmyndir Wyses 

og Russells (2001) sem telja að í leiklist verði börn meðvitaðri um eigið sjálf 

og öðlist dýpri skilning á raunveruleikanum (Wyse og Russell, 2001, bls. 

214), með því að fara í hlutverk einhvers annars dýpka börn eigið næmi fyrir 

öðrum manneskjum (Kristín Á. Ólafsdóttir, 2007, bls. 19; Way, 1967 bls. 12–

13; Hendy og Toon, 2001, bls. 15). 

 

5.1.1  Aðferðir í leiklist og sjálfsmynd barna 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar nefna starfsmenn að styrkja megi 

sjálfsmynd barna með því að leyfa þeim að koma fram í leiklistarstundum 

og kynna sig með nafni fyrir framan hópinn. Starfsfólkið sagði að þegar 

börnin fá æfingu í því að koma fram, læra að tjá sig, finna kjark til að segja 

skoðanir sínar verði þau sjálfsöruggari og leiklistin styrki með því móti 

sjálfmynd barna. Starfsfólkið talaði um að gott væri að æfa börnin alveg frá 

því þau eru á leikskólaaldri í að koma fram, með því móti eflist sjálfsöryggi 

þeirra smám saman og sjálfsmynd þeirra styrkist. Þetta er í samræmi við 
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niðurstöður rannsókna þar sem hefur verið bent á að leiklist geti bætt 

sjálfsmynd barna, þegar þau koma fram og segja skoðun sína öðlast þau 

persónulegt sjálfstraust (Freeman, Sullivan, Fulton, 2003 bls. 132–133).  

Starfsfólkið nefndi einnig að styrkja megi sjálfsmynd barna í ýmsum 

þáttum almenns starfs leikskólans, svo sem með því að komast að því 

hvernig hegðun barna er í leik, hvaða hlutverk þau fái og styrkja þau og 

styðja í leiknum. Jafnframt telur starfsfólkið að til þess að efla sjálfstraust og 

styrkja sjálfsmynd þyrfti að sýna börnunum jákvæða athygli og hrósa þeim. 

Þessar skoðanir starfsfólksins eiga sér samhljóm í ákveðnum rannsóknum, 

til dæmis  Katz sem telur mikilvægt að starfsfólk beri virðingu fyrir börnum, 

taka eigi skoðanir þeirra og viðhorf alvarlega og bregðast við áhuga þeirra, 

þannig myndi sjálfsmynd barna styrkjast (Katz, 1996). Börn sem takast á við 

krefjandi verkefni of fá jafnvel athygli og hrós og eru tilbúin til að reyna að 

prófa og mistakast og prófa aftur, eru líklegri til að öðlast meira sjálfstraust 

(Jatzm, 1996). Barn með mikla trú á eigin getu er yfirleitt sátt við sjálft sig og 

býr yfir góðu sjálfstrausti. Barn sem hefur það ekki getur frekar vanmetið 

styrkleika sína og er líklegri til að gefast upp þegar það stendur frammi fyrir 

hindrunum eða erfiðleikum (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2007 bls. 85–89; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 76). 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur einnig fram að starfsfólkið lítur 

svo á að sjálfsmynd barna sé það hvernig þau líti á sig sjálf, hvernig mynd 

þau hafa af sjálfum sér, hvernig þau eru, hvernig þau koma fram og hvernig 

aðrir sjá þau. Starfsfólkið telur að sjálfsmynd barnanna mótist út frá 

umhverfi þeirra og reynslu og hún sé ekki eitthvað sem erfist. Leikskólinn 

hafi því mikil áhrif á mótun sjálfsmyndarinnar, en aðstæður og öll reynsla 

hafi einnig áhrif og foreldrar og aðrir í lífi barnsins. Þetta er í samræmi við 

það sem kemur fram í fræðilegum skrifum og rannsóknum að mikilvægt sé 

að börnum sé sýnd virðing, umhyggja og að þau fái staðfestingu á því að 

þau séu einhvers virði. Í skólastarfi jafnt sem leikskólastarfi er mikilvægt að 

benda öllum börnum á að þau búi yfir einstökum hæfileikum, það styrkir 

sjálfsmynd þeirra og auðveldar þeim að lifa í sátt við sig sjálf og aðra (Erla 

Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Kristjánsson, Sæmundur Hafsteinsson, 2004, bls. 

30–33; Sigrún Aðalbjarnadóttir, 2007, bls. 76–77; Brown, 2003, bls. 20).  

Í niðurstöðum kemur einnig fram að starfsfólkið telur mikilvægt að hrósa 

börnunum og sýna þeim athygli fyrir viðeigandi hegðun. Það kom fram að 

börnin fá hrós fyrir frumlega hugsun, og að herma ekki eftir öðrum, vera 

samkvæmur sjálfum sér og segja sína skoðanir. Þetta er í samræmi við það 

sem kemur fram í skrifum Dickinson og Neelands sem telja mikilvægt að 

byggja upp sjálfsöryggi og hvetja börn til þess að vinna á jákvæðan hátt með 
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ólíkar skoðanir (Dickinson og Neelands, 2006 bls. 42–47). Jafnframt styður 

Jones það og segir að börn sem hafa upplifað mikið af jákvæðum aðstæðum 

og heyrt mikið af jákvæðum athugasemdum frá öðrum er líklegri til að hafa 

heilbrigða sjálfsmynd og sjálfstraust heldur en sá sem að hefur upplifað 

neikvæða athygli og athugasemdir (Jones, 1998, bls. 76). 

5.1.2 Hvað er til marks um sterka sjálfsmynd?  

Þegar starfsfólk var spurt hvað væri til marks um sterka sjálfsmynd barna 

sagðist það telja að þegar börn gætu tjáð sig frjáls í leik og í samskiptum við 

börn og fullorðna gæfi til kynna hvernig sjálfsmynd barna væri. Að auki 

gefur það til kynna að sjálfsmynd barna sér sterk þegar þau geta kynnt sig 

með nafni hátt og skýrt og njóti þess að fá klapp og viðurkenningu frá 

öðrum. Starfsfólkið nefndi einnig að það væri til dæmis hægt að sjá styrkta 

sjálfsmynd barna út frá líkamstöðu og hvernig þau nota rödd sína. 

Starfsmennirnir segja að börn með veika sjálfsmynd og lítið sjálfstraust horfi 

oft niður, tali lágt, togi í föt og hafi hendur í munni. Sterk sjálfsmynd birtist 

að þeirra mati í því að börn geti horft í augun á fólki, talað sínu máli og sagt 

skoðanir sínar. Einnig kom fram að þegar börn væru tilbúin til þess að 

prófa,mistakast og reyna aftur væri merki um sterka sjálfmynd. Þetta er í 

samræmi við rannsókn Dweck og Leggett (1988) um að tengsl séu á milli 

þróunar sjálfsmyndar og þess hvernig börn setja sér markmið þegar þau fást 

við ákveðin viðfangsefni. Samkvæmt þessum rannsóknum kemur fram í 

viðhorfi og áhuga barna hvort þau líta sem svo á að þau séu að bæta eigin 

hæfni og þekkingu fremur en að þau sækist eftir jákvæðu mati annarra á 

eigin getu eða frammistöðu. Sterk sjálfsmynd birtist þannig í því að börn 

hafi áhuga á að skilja viðfangsefni og telji sig geta bætt eigin hæfni og 

þekkingu (Dweck og Leggett, 1988, bls. 256, 266; Kristín Karlsdóttir og 

Bryndís Garðarsdóttir, 2008, bls. 136–137).  

Einnig kemur fram í niðurstöðum að starfsfólk talaði um að með því að 

fylgjast með hegðun barna og leik væri unnt að sjá hvort sjálfsmynd barns 

væri veik eða sterk. Merki um sterka sjálfsmynd barna í leik má lesa úr því 

hvaða hlutverk börnin fá, hvort þau standa á sínu eða eru undirgefin og 

herma eftir öðrum börnum. Starfsfólkið telur að börn með sterka 

sjálfsmynd séu sátt við sjálf sig, bæði kosti sína og galla. Þetta má tengja við 

hugmyndir Erkmans (2010) sem segir að hægt sé að meta sjálfsmynd barna 

út frá hegðun þeirra, að börn sem hafi góða sjálfsmynd séu öruggari með 

sig, segi sínar skoðanir, séu jákvæðari fyrir gagnrýni og taki frekar þátt í því 

sem er að gerast, sýni meiri þrautseigju við að leysa verkefni og séu vinsælli 

meðal jafningjahópsins (Erkman o.fl., 2010, bls. 298).  
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5.1.3 Þróun ímyndunarafls 

Starfsfólkið er sammála því að leiklistarstarfið hafi áhrif á ímyndunarafl 

barnanna. Í leiklistarstarfinu er unnið að því að virkja ímyndunarafl barna og 

skapandi hugsun. Það er gert með því að byggja á hugmyndum barnanna 

sjálfra, fá þau til að velja hlutverk, ímynda sér aðstæður og taka þátt í 

spuna. Í leiklist fær ímyndunaraflið að njóta sín, en samkvæmt Eisner er 

ímyndunaraflið einkennandi fyrir vitundarlíf barna (Eisner, 2002, bls. 196).  

Í leiklistarstundum segist starfsfólkið spyrja börnin spurninga auk þess 

sem börnin spyrja sjálf spurninga en þetta fær þau til að hugsa og nota 

ímyndunaraflið. Börnin semja einnig til sögur og leikrit og leggja til 

hugmyndir varðandi leikmynd, búninga og eða hlutverk. Þetta allt krefst 

þess að þau noti ímyndunaraflið og þannig eflist skapandi hugsun. Segja má 

að þetta leikslistarstarf sé í samræmi við kenningar og hugmyndir 

Vygotskys, Eisners og Robinsons sem allir telja mikilvægt að leggja áherslu á 

að efla ímyndunarafl og sköpunargáfu barna með skapandi viðfangsefnum 

en það hefur áhrif á þroska, hegðun og skilning barnsins á samfélaginu 

(Eisner, 2002, bls. 33–35; Robinson, 2001, bls. 111–119; Vygotsky, 2004, bls. 

7–13).  Samkvæmt starfsfólkinu eru frjáls leikur og leikur í leiklistarstundum 

byggðir á því að börn notuðu ímyndunarafl sitt. Þetta má tengja við 

hugmyndir ýmissa fræðimanna sem telja að ímyndunarafl sé uppspretta 

leiks og skapandi starfs (Eisner, 2002, bls. 33–35; Robinson, 2001, bls. 111–

119; Vygotsky, 2004, bls. 7–13). Til að renna frekari stoðum undir þessar 

staðhæfingar má einnig vísa í rannsókn sem sýnir fram á jákvætt samband 

milli sjálfsmyndar og sköpunargáfu, en í þessari rannsókn  virtust börn sem 

voru hugmyndarík  fá hin börnin með sér og smita þannig út frá sér, að auki 

virtust börn með frjótt ímyndunarafl oft sjálfsörugg (Bournelli o.fl., 2009, 

bls. 105). 

 

5.2 Leiklistarstarfið í leikskólanum  

Starfsfólkið gegnir mismunandi hlutverkum í leiklistarstarfinu en lýsingar 

þess á leiklistarstarfinu voru engu að síður svipaðar þótt greina mætti 

mismunandi áhersluatriði. Fram kemur að í leiklistinni er unnið með 

leikræna tjáningu í leik og daglegu starfi en einnig er unnið með leiklist þar 

sem settar eru upp leiksýningar. Starfsfólk nefndi að leiklistin væri tæki til 

að tjá sig, fara í hlutverk einhvers annars og gera hugmyndir barnanna 

sýnilegar. Í leiklist fá börnin að upplifa heiminn út frá mismunandi 

hlutverkum og aðstæðum og geta sett sig í spor annarra (Anna Jeppesen og 
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Ása H. Ragnarsdóttir, 2004, bls. 6; Baldwin, 2004, bls. 49–53; Dickinson og 

Neelands, 2006, bls. 206, bls. 4).  

Í leikskólanum er mikil virðing borin fyrir leiklistarstarfinu. 

Leiklistarstundirnar eru fjóra daga vikunnar en hver hópur fer einu sinni í 

viku í leiklistarstund. Starfsmennirnir segjast mikð nota leiklist í 

leikskólastarfinu, stundum markvisst, en einnig á ómarkvissari hátt í 

samverustundum, frjálsum leik, sögustundum auk þess sem þeir búa til 

skuggaleikhús, brúðuleikhús og loðtöflusögur sem er í samræmi við 

hugmyndir Sæbø um leiklist með börnum (Sæbø, 2003, bls. 65–72).  

Samkvæmt starfsfólkinu eru einnig skipulagðar leikhúsferðir fyrir börnin, 

þeim sé boðið á sýningu í Þjóðleikhúsinu. Þetta samræmist hugmyndum 

Hendy og Toon sem segja mikilvægt að börn fái einnig að vera áhorfendur 

og fara í leikhús, sjá töfra leikhússins,sjá hvernig leikarar leika og ná að 

tengja við leiklistarstarfið í leikskólanum  (Hendy og Toon, 2001, bls. 87–94). 

Leiklistarstarfið í leikskólanum er ekki einungis bundið við 

leiklistarstundirnar heldur er unnið með það í hinu daglega starfi og reynt er 

að smita hverja stund með leiklist, sérstaklega samverstundir. Starfsfólkið 

talar flest um tengingu milli leiksins og leiklistar þar sem tækifæri gefast til 

að dýpka leikinn, taka þátt í leiknum eða búa til  þema sem er í samræmi við 

hugmyndir Sæbø um leiklist með börnum en í verkum hennar kemur fram  

að starfsfólk ætti að hjálpa börnunum að fá hlutverk og setja upp lítið leikrit 

(Sæbø, 2003, bls. 61–62). 

 

5.2.1 Hlutverkaleikur 

Í niðurstöðum kemur fram að mikið er lagt upp úr hlutverkaleik í 

leikskólanum, bæði í frjálsum leik og skipulögðum. Starfsmönnunum finnst 

leiklist og frjálsi leikurinn vera nátengd þar sem börnin fara í hlutverk og 

prófa sig áfram út frá reynslu sinni. Þetta er í samræmi við umfjöllun 

Bruners um mikilvægi hlutverkaleiksins fyrir þroska barna og að í honum 

komi fram reynsla barnsins af heiminum (Braanaas, 2002, bls. 203). 

Jafnframt má tengja þetta við það sem Slade hefur skrifað en hann lítur á 

leiklist sem eðlilegt framhald af náttúrulegum leik barna (Braanaas, 2002, 

bls. 50–53). Hlutverkaleikur er talinn mikilvægur í þroskaferli barnsins þar 

sem nám á sér stað þegar barnið rifjar upp, talar um eitthvað og tengir 

aðstæður við raunveruleikann. Í gegnum hlutverk öðlast börnin skilning á 

mannlegu eðli og kanna og skoða mikilvæga þætti í mannlegum 

samskiptum (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 24; Ása 

Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2012, bls. 3). Fram 
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kom að mikilvægt væri að vinna með leiklist svo börnin læri á heiminn í 

tengslum við það að setja sig í hlutverk og setja sig í spor annarra. Þegar 

unnið er með leiklist getur það stutt frjálsa hlutverkaleiki barna. Sæbø fjallar 

um sjálfsprottna leiki barna og segir að þar setji þau sjálf reglur, leikurinn 

þróist eftir eigin höfði og leikurinn geti þannig orðið einhæfur. Í leiknum 

nota börn ómeðvitað tækni leiklistar (Sæbø, 2003, bls. 65–72). 

Starfsfólkið nefndi að það þyrfti að gefa börnunum tíma í 

hlutverkaleiknum því yfirleitt tæki það börnin nokkra stund að koma af stað 

flæði í leik. Þetta er í samræmi við það sem McCasling segir en samkvæmt 

honum þurfa börn að fá tíma til að ná að lifa sig inn í hlutverkin og virða 

þarf leik barnanna og hlusta á skoðanir þeirra. Hlutverkaleikir eru í rauninni 

lítil leikrit þar sem börn vinna úr upplifunum sínum á leikrænan hátt 

(McCasling, 1981, bls. 181). 

Að sögn starfsmanna prófa börnin sig áfram með allskonar hlutverk í 

hlutverkaleiknum og það hjálpar þeim að vinna úr ýmsum málum í 

raunveruleikanum. Þetta má tengja við það sem Hendy og Toon segja, þ.e. 

að börnin skilji og þrói sjálfsmynd sína og ábyrgð í gegnum mismunandi 

hlutverk (Hendy og Toon, 2001, bls. 21). Þegar börn setja sig í spor annarra 

öðlast sjá þau þá sem eru ólík þeim sjálfum í öðru ljósi en áður og það telur 

Neelands vera einn mikilvægasta þátt leiklistar. Sömuleiðis telur hann að 

börn öðlist visst sjálfsöryggi í gegnum þessa aðferð og kynnist nýjum hliðum 

á sjálfum sér þegar þau þurfa að leysa vandamál í hlutverki annarrar 

persónu (Dickinson og Neelands, 2006, bls. 15). 

5.2.2 Hlutverk starfsfólks  

Niðurstöður sýna að starfsfólkið telur hlutverk sitt vera að leiða leikinn og 

dýpka hann ásamt því að vera þátttakendur með því að fara í hlutverk, 

hjálpa börnunum að komast í hutverk og viðhalda áhuga þeirra.  Þetta er í 

samræmi við hugmyndir Heathcotes sem segir að þegar kennari er í 

hlutverki hjálpi það börnum að lifa sig betur inn í það sem þau eru að gera, 

bæði líkamlega og tilfinningalega, auk þess sem það hjálpar kennaranum að 

hafa stjórn á nemendum (Heathcote, 1984, bls. 90–92). Jafnframt telja 

fræðimenn að markmið kennarans með því að fara í hlutverk sé ávallt að 

reyna að auka innlifun barnanna til að auðveldara verði fyrir þau að takast á 

við viðfangsefnin hverju sinni (Anna Jeppesen, 1994, bls. 30–33; Toye, 2003, 

bls. 118). 

Einnig kom fram að hlutverk starfsmanna væri að leiðbeina börnunum, 

nýta hugmyndir þeirra og hlusta á þau. Starfsfólkið á einnig að hjálpa þeim 

að öðlat sjálfsöryggi til að koma fram, skoða hvað þau eru að hugsa og 
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dýpka skilning þeirra. Þá skal starfsfólkið hjálpa þeim í hlutverk og dýpka 

hlutverkaleik þeirra. Þetta fellur vel að hugmyndum Sæbø sem segir að 

kennari geti valið viðfangsefnið og haft áhrif á hversu virkur hver 

einstaklingur er með því að úthluta hlutverkum eða setja upp lítið leikrit. 

Kennarinn ber ábyrgð á öllum barnahópnum og þarf að hugsa um að hver 

einstaklingur njóti sín meðan á leiknum stendur. Í leiknum öðlast börnin 

fagurfræðilega menntun, listræna reynslu og þekkingu og verða færari í að 

tjá sig (Sæbø, 2003, bls. 61–62). Mikilvægt er að kennarinn skapi notalegt 

andrúmsloft svo börnin eigi auðvelt með að lifa sig inn í hlutverkin (Ása 

Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2012, bls. 3–4). 

 

5.2.3 Tjáning og sögustundir  

Starfsmennirnir telja að í leiklist sé að finna tækifæri fyrir börnin til að tjá sig 

og koma fram án þess að verða skelfingu lostin. Því er mikilvægt að þjálfa 

börnin í að koma fram frá upphafi því það verði þeim eðlislægt. Þeir telja að 

það sé mikilvægt að læra að koma fram, geta tjáð sig og komið skoðunum 

sínum á framfæri og rökrætt. Í leikskólanum er lögð mikil áhersla að þau 

geti staðið upp og kynnt sig hátt og skýrt með með fullu nafni. Þetta segir 

starfsfólkið að gefi börnunum visst stolt og sjálfsöryggi. Börnin hafa smám 

saman þjálfast í því að koma fram. Þau æfa sig í að koma fram fyrir framan 

hópinn í leiklistarstundum áður en þau sýna fyrir framan aðra. Þessar 

aðferðir starfsfólksins við að þjálfa börnin og losa þau við sviðskrekk sé í 

samræmi við hugmyndir Hendy og Toon sem segja það mikilvægt að börn 

fái að æfa sig í að koma fram og vera áhorfendur, en sú æfing verði að 

þróast í hópavinnu, það sé ósanngjarnt að ætlast til þess að ung börn haldi 

sýningar fyrir foreldra sína ef þau hafi ekki reynslu af því að koma fram í 

öruggu umhverfi í litlum hópum (Hendy og Toon, 2001, bls. 87–94). Í 

niðurstöðum kemur einnig fram að börnunum finnst miserfitt að koma fram 

og sum börn þurfi aðstoð og þá standi eða sitji kennari með þeim. Einnig er 

notaður ýmis efniviður eins og hattur, brúða eða annað til að aðstoða 

börnin. Þessi aðferð  er í samræmi við kenningar  Hendy og Tool sem leggja 

áherslu á að mjög feimin börn fái tækifæri til að geta falið sig á bak við 

hlutverk brúðunnar (Hendy og Toon, 2001, bls. 87–94).  

Starfsfólkið notar leiklist í samverustundum og sögustundum og gerir 

meðal annars skuggaleikhús, brúðuleikhús og loðtöflusögur. Börnin fá 

tækifæri til að segja frá og æfa sig í að hlusta, segja sögur, búa til sögur og 

taka þátt í sögustundum með því að fara í hlutverk eða nota hljóð. 

Starfsfólkið telur að með slíkum sögustundum verði athygli barnanna meiri 
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þar sem börnin fá að vera þátttakendur í sögunni og er það í samræmi við 

það sem hefur komið fram í fræðilegum skrifum um sögustundir (Filipovic, 

2007, bls. 1–4; McCaslin, 1981, bls. 196). Það hefur komið í ljós að þegar 

börn fá að vera þátttakendur í sögum og þegar börn búa til sögur með 

fullorðnum veitir það þeim tækifæri til að þróa tungumálið, hlustun og 

skilning auk þess sem það eflir ímyndunaraflið (Hendy og Toon, 2001 bls. 4–

5). Í leiklist notar starfsfólkið sögur eða ævintýri sem börnin þekkja vel en þá 

gefst börnum tækifæri til að stíga inn í heim sögunnar, lifa sig inn í 

atburðarás, búa til leikferli í tengslum við söguna og tengja hana fyrri 

reynslu. Komið hefur fram að með því að setja sig í spor sögupersóna geta 

börn öðlast dýpri skilning á sjálfum sér, öðru fólki og samfélaginu sjálfu 

(Booth, 1994, bls 31–43; Toye og Prenndville, 2000, bls. 124–125; Dickinson 

og Neelands, 2006, bls. 69). 

5.3 Samantekt  

Á undanförnum árum hafa áherslur sem tengjast námi ungra barna breyst í 

kjölfar nýrrar aðalnámskrár en samkvæmt henni eiga námssvið leikskóla að 

vera samofin öllu starfi leikskóla. Sköpun er einn grunnþáttanna sem leggja 

skal áherslu á í skólastarfi og í aðalnámskránni er bent á að sköpun barna 

felist í gleðinni, tjáningunni og náminu sem á sér stað þegar hugmyndir, 

tilfinningar og ímyndun fá að njóta sín. Umhverfi leikskóla á að örva skynjun 

og styðja við sköpunarkraft barna (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 45). 

Leiklist er tilvalin leið til að efla sköpunarkraft barna og af niðurstöðum 

rannsóknarinnar að dæma má draga þá ályktun að leiklist hafi jákvæð áhrif í 

leikskólastarfinu.  

Eins og fram hefur komið felast margir möguleikar í leiklistarstarfi í 

leikskóla  þar sem leiklist er nátengt leiknum og hægt er að útfæra 

leiklistarstarfið á mismunandi hátt. Það sem starfsfólkinu finnst mikilvægast 

að efla í leikskólastarfinu er meðal annars félagsfærni, samskipti, 

umburðalyndi, sjálfstraust, sjálfsöryggi og sjálfsmynd barna. Starfsfólkið 

telur að leiklistin hafi áhrif á þessa þætti þar sem börnin þróa leiðir í því 

hvernig á að koma fram við aðra og læra á mismunandi samskipti í gegnum 

mismunandi hlutverk sem efla sjálfstraust þeirra og trú á eigin getu. Auk 

þess telur starfsfólkið leiklistina hafa áhrif á samvinnu barna, það að seta sig 

í spor annarra og loks tillitsemi.  

Samkvæmt starfsfólkinu verða börnin sjálfsöruggari þegar þau fá mikla 

æfingu í að koma fram, læra að tjá sig, finna þor og kjark til að segja 

skoðanir sínar. Leiklistin styrkir með því móti sjálfsmynd barna. Starfsfólkið 

telur að sterk sjálfsmynd birtist í því að börn geti horfst í augu við fólk, talað 



 

72 

sínu máli og sagt skoðanir sínar. Að börn geti tjáð sig frjáls í leik, 

samskiptum við börn og fullorðna.  

Í niðurstöðum kemur fram að í leiklistarstarfinu er unnið að því að efla 

ímyndunarafl barna og skapandi hugsun og að það sé gert með því að 

byggja á hugmyndum barnanna, fá þau til að velja hlutverk, ímynda sér 

aðstæður og taka þátt í spuna þar sem þau ákveða hvað þau segja og gera. 

Leiklistarstarfið í leikskólanum er ekki einungis bundið við leiklistarstund 

heldur kemur það fram í daglegu starfi og reynt er að smita hverja stund 

með leiklist. Starfsfólkið talar um tengingu á milli leiksins og leiklistar, þar 

sem tækifæri gefst til að dýpka leikinn, og mikið er lagt upp úr hlutverkaleik 

í leikskólanum, bæði í frjálsum leik og skipulögðum. 

Niðurstöður sýna að starfsfólkið telur hlutverk sitt vera að leiða leikinn 

og dýpka hann. Starfsmennirnir sejast vera þátttakendur með því að fara í 

hlutverk og hjálpa börnunum að komast í hlutverk og viðhalda áhuga þeirra. 

Þeir telja að mikilvægt sé að læra að koma fram, geta tjáð sig, geta komið 

skoðunum sínum á framfæri og rökrætt. Í leikskólanum er lögð mikil áhersla 

á geta staðið upp og kynnt sig með fullu nafni hátt og skýrt. Það gefi 

börnunum visst stolt og sjálfsöryggi.  
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6 Lokaorð 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða og lýsa hugmyndum fimm 

starfsmanna sem hafa reynslu af leiklistarstarfi með börnum í einum 

tilteknum leikskóla. Athugað var hvaða áhrif leiklistarstarfið hefur á börnin 

og sjálfsmynd þeirra, hvernig leiklistarstarfið fór fram á leikskólanum og 

hvað starfsfólkið telur að sé til marks um styrkta sjálfsmynd barna. Í 

niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að viðmælendur mínir telja 

leiklist vera mikilvæga fyrir leikskólastarfið, að börnin geti tjáð sig og komið 

fram, komið skoðunum sínum á framfæri og öðlast sjálfsöryggi og sterka 

sjálfmynd. Einnig kom fram að það sem mikilvægast væri að efla í 

leikskólastarfinu sneri að félagsfærni barnanna, að styrkja samskipti og 

sjálfsmynd þeirra. Starfsmennirnir telja að leiklist hafi jákvæð áhrif á börnin, 

styrki sjálfsmynd þeirra og geri það að verkum að þau eigi auðveldara með 

að setja sig í spor annarra. Þá telja starfsmennirnir að leiklistin efli samskipti 

barnanna, auki tillitsemi og geri þau hæfari til samvinnu. Það kom mér 

nokkuð á óvart að starfsfólkið sem tók þátt í rannsókninni virtist allt hafa 

mjög svipaðar skoðanir og sjá mátti sömu áherslupunkta hjá þeim öllum.  

Kennarar gegna mikilvægu hlutverki við að virkja ímyndunarafl barna, 

dýpka skilning þeirra á umhverfi sínu og hjálpa þeim að efla hæfileika sína 

svo þau öðlist sterka sjálfsmynd. Jafnframt þurfa kennarar að leggja rækt 

við áhugasvið barna, vera opnir fyrir nýjum hugmyndum þeirra og hjálpa 

þeim að framkvæma. Fræðimennirnir Vygotsky, Dewey, Bruner og Gardner 

eru allir sammála um að börn fái mest út úr námi með því að taka virkan 

þátt í því. Í leiklist eru börn virkir þátttakendur. Ég tel að sköpunargáfa 

barna fái útrás þegar þau fá tækifæri til að stunda leiklist í leikskólanum. Þá 

fá þau að skapa og túlka sín hlutverk, tækifæri til að tjá skoðanir sínar, setja 

sig í spor annarra og öðlast sjálfsöryggi og standa með sjálfum sér. 

Sköpunargáfa er hluti af vitsmunum okkar og er nauðsynleg til að mæta 

þeim kröfum sem nútímaþjóðfélag gerir til fólks. Þjóðfélagið er í stöðugri 

þróun og þarfnast einstaklinga með ólíka hæfileika. Það hlýtur að vera 

ávinningur að fá út í þjóðfélagið börn sem hafa sterka sjálfsmynd, eiga 

auðvelt með að setja sig í annarra spor, búa yfir ríkulegum 

samskiptahæfileikum og geta unnið með með öðrum.  

Af niðurstöðum rannsóknarinnar má álykta sem svo að tilvalið sé að 

vinna með leiklist í leikskólastarfi þar sem hún sé mikilvæg viðbót við hið 

almenna leikskólastarf. Hún hafi jákvæð áhrif á börnin og efli marga þætti 

sem mikilvægt er að efla hjá leikskólabörnum. Ég hef fylgst með 

leiklistarstarfinu á leikskólanum og hefur fundist það mjög fróðlegt, 



 

74 

áhugavert og skemmtilegt. Það hefur haft mjög mikil áhrif á mig sem 

verðandi leikskólakennara þar sem ég er staðráðin í að vinna með leiklist í 

leikskólastarfinu og nýta mér þá þekkingu sem ég hef öðlast við framkvæmd 

rannsóknarinnar og við að skrifa þessa ritgerð. Það er von margra að leiklist 

fái í náinni framtíð enn meira vægi innan skólakerfisins og að litið verði á 

leiklist sem sjálfstæða og fullgilda kennsluaðferð, en það er von mín að 

unnið verði markvisst með leiklist með börnum innan leikskólans. Ég tel að 

með leiklist í leikskóla sé mögulegt að stuðla að styrkingu sjálfsmyndar 

barna þar sem börnin fá að koma fram, segja skoðanir sínar, setja sig í spor 

annarra og að þar sé byggt á þeirra eigin reynslu og hugmyndum. 

Í ljósi þessara niðurstaðna og þess að  fræðimenn á sviði uppeldis og 

leiklistar gera leiklist hátt undir höfði má velta því upp hvers vegna leiklist er 

ekki notuð meira í leikskólastarfi. Mér þykir líklegt að það sé vegna 

þekkingarleysis og mögulega sökum þess að kennarar haldi að til að geta 

nýtt leiklist í leikskólastarfi sé sérfræðiþekking nauðsynleg. Mér finnst 

mikilvægt að leiklistarstarf aukist í leikskólum og því tel ég að það skipti 

miklu máli að auka þekkingu starfsfólks og áhuga þeirra á leiklist í 

leikskólastarfi. Leikskólabörn hafa yfirleitt frjótt ímyndunarafl, eru óhrædd 

við að segja það sem þeim finnst og koma fram eins og þau eru. Þetta finnst 

flestum mjög eftirsóknarvert í fari barna og væri ekki gott að nýta þessa 

eiginleika barna og styrkja þau enn frekar?  Ekki er hægt að alhæfa um 

hugmyndir starfsfólks leikskóla út frá niðurstöðunum og velti ég því fyrir 

mér hvort hægt sé að rannsaka þetta efni á marktækan hátt. Áhrifum þess 

að starfsfólkið sem tók þátt í rannsókninni hafði vitneskju um markmið 

rannsóknarinnar, hvort það litaði viðhorf þeirra og starf. Styrkleiki þessarar 

rannsóknar felst í því að þessari nálgun hefur ekki verið beitt við rannsókn í 

leikskólastarfi hér á landi áður. Í þessari rannsókn voru hugmyndir 

starfsfólksins kannaðar og hvaða áhrif það taldi að leiklist hefði á börnin. Ég 

fylgdist sjálf með á vettvangi og lagði mat á það. Fróðlegt væri að 

framkvæma rannsókn á þessu viðfangsefni með börnum. Þá væri hægt að 

spyrja börnin hvað þau telja leiklist vera, hvað þeim finnst skemmtilegt við 

leiklist, hvað þeim finnst þau hafa lært og hvaða hlutverk þau telja 

starfsfólkið gegna þegar kemur að leiklist. Á meðan á vinnu við þessa 

rannsókn stóð kviknuðu ýmsar aðrar hugmyndir að frekari rannsóknum á 

sviðinu. Til dæmis væri spennandi  að skoða þetta rannsóknarefni enn 

frekar með því að kafa dýpra í hugmyndir starfsfólks eða fá fleiri 

viðmælendur og einnig fleiri leikskóla til að möguleiki væri á að alhæfa um 

niðurstöður. Einnig væri áhugavert að gera starfendarannsókn þar sem að 

leiklist yrði kynnt í ákveðnum leikskóla og byrjað að vinna með hana. Síðan 

yrði fylgst með áhrifum þess og gengi. Ég vona að þessi rannsókn nýtist 
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leikskólakennurum og öðru starfsfólki leikskóla til að öðlast innsýn í 

leiklistarstarf í leikskóla og fá hugmyndir um áhrif og ávinning leiklistarstarfs 

með börnum. 
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Fylgiskjal A 

Viðtalsrammi 

1. Viðhorf til leiklistarstarfs / Reynsla af leiklistarstarfi?  

Hvernig myndir þú skilgreina leiklist?  

Getur þú sagt mér frá reynslu þinni af leiklistarstarfi með börnum?  

Af hverju finnst þér mikilvægt að vinna leiklist með börnum ?  

Hvað finnst þér áhugavert í sambandi við leiklist í leikskólastarfi?  

Hver er upplifun þín af leiklistarkennslu í skólastarfi?  

Hvaða þætti finnst þér að mikilvægast sé að efla eða vinna með börnum í 

leiklistarstarfinu?  

2. Framkvæmd og skipulag í leikskólanum núna  

Hvernig myndir þú lýsa leiklistarstarfinu? 

Hvað einkennir leiklistarstarfið og hvernig fer það fram? 

Hvert er hlutverk þitt í leiklistarstarfinu?  

Hvert er hlutverk barna í leiklistarstarfinu?  

Hvernig fer undirbúningur leiklistarstarfsins fram?  

Hversu mikið eða oft vinnur þú með leiklist í leikskólastarfinu?  

3. Áhrif  

Hvaða áhrif telur þú að leiklistarstarf hafi á börn?  

Hvað telur þú að börnin læri/ tileinki sér?  

Hvernig telur þú að styrkja megi sjálfsmynd leikskólabarna?  

Hvað telur þú að sé til marks um styrkta sjálfsmynd barna?  

Getur þú sagt mér frá einhverju atviki þar sem þú hefur tekið eftir því 

hvernig sjálfmynd barna hefur styrkst? Dæmi?  

4. Almenn viðhorf viðmælandans til barna og uppeldis eða leikskólastarfs 

Hver telur þú að viðhorf samfélagsins sé til leiklistarstarfs með börnum?  

Telur þú að viðhorf samfélagsins hafi áhrif á það hvernig/hvort að 

leiklistarstarf sé unnið með börnum?  

Hvað telur þú vera mikilvægustu kosti sem barn þurfi að tileinka sér?  

Hvernig sérð þú fyrir þér leiklistarstarf á leikskólum í framtíðinni?  
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Fylgiskjal B 

 

Kynning á rannsókn  

Góðan daginn. Ég heiti Anna Bára Sævarsdóttir og er nemi í mastersnámi í 

leikskólakennarafræði við Háskóla Íslands. Ég er að vinna í lokaverkefni 

mínu um leiklist í leikskólastarfi. Meginmarkmið rannsóknarinnar er að 

rannsakana sýn og viðhorf leikskólakennara/starfsmanna leikskóla, sem 

hafa reynslu af leiklistarstarfi með börnum, um áhrif leiklistar á sjálfsmynd 

barna. Rannsóknin er eigindleg viðtalsrannsókn, þar sem reynt verður að 

varpa ljósi á hver viðhorf leikskólakennara eru varðandi leiklist í 

leikskólastarfi og áhrifum þess á börn. Til þess að styrkja og dýpka rannsókn 

mína mun ég einnig gera athuganir á vettvangi þar sem ég mun fylgjast með 

leiklistarstundum, með von um að sjá skipulag, framkvæmd og merki um 

áhrif leiklistarstundanna á börnin. Von mín er sú að með þessari rannsókn 

sé hægt að komast nær því að kanna sýn leikskólakennara/starfsmanna á 

áhrifum leiklistar í starfi með börnum.  

Ég hef fengið leyfi frá leikskólastjóra til að taka viðtal við nokkra 

starfsmenn, en einnig mun ég fylgjast með leiklistarstundum. Fyllsta 

trúnaðar verður gætt og munu hvorki nafn leikskólans, starfsmanna né 

barna koma fram í verkefninu. Rannsóknin mun fara fram í febrúar og mars 

2014. 

Ef einhver vill alls ekki að ég fylgist með sínu barni í leiklistarstundum þá 

er sá hinn sami beðin um að hafa samband við deildastjóra.  

Bestu kveðjur með fyrirfram þökk  

 

Anna Bára  
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Fylgiskjal C 

 

Upplýst samþykki  

 

Ég undirrituð/ undirritaður hef lesið kynningu á ofangreindri rannsókn og 

samþykki að taka þátt i rannsókninni eins og henni er lýst. 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

Staður og dagsetning  

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

Nafn (má gera merki í stað nafns)  
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Fylgiskjal D 

Bréf til skóla og frístundasviðs 

  

 

Efni: Rannsókn í leikskólanum ....... 

 

Undirrituð er í meistaranámi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands í 

Leiksksólakennarafræðum. Lokaverkefni mitt fjallar um leiklist í leikskóla og 

sjálfsmynd barna og leiðbeinandi minn er Kristín Karlsdóttir og sérfræðingur 

er Ása Helga Ragnarsdóttir.  

Ég hef óskað eftir því við leikskólastjóra leikskólans ......... að framkvæma 

rannsókn í leikskólanum á viðhorfumstarfsmanna leikskólans á áhrifum 

leiklistar á börn.  

Leikskólastjóri hefur samþykkt fyrir sína hönd og leikskólans að taka þátt 

í rannsókninni. Tekin verða fimm viðtöl: Einstaklingsviðtal við 

leikskólastjóra, leikskólakennara og starfsmenn. Nákvæm dagsetning á 

viðtölum verður ákveðin í samráði við leikskólastjóra.  

  

Við rannsóknarvinnuna verður engum persónulegum gögnum safnað og 

öllum nöfnum verður breytt. Lögum og reglum um skráningu og meðferð 

persónuupplýsinga verður fylgt og Persónuvernd tilkynnt um rannsóknina. 

Tekið skal fram að þar sem það eru ekki margir leikskólar sem vinna með 

leiklist á landinu gætu einhverjir náð að tengja leikskólann við rannsóknina.  

Það er von mín að niðurstöður þessarar rannsóknar varpi ljósi á helstu 

ávinninga þess að vinna með leiklist í leikskóla og áhrif þess að vinna með 

leiklist með leikskólabörnum að mati þeirra sem rætt er við.  

Vinsamlegast hafið samband við mig ef einhverjar athugasemdir eða 

spurningar vakna. 

  

Virðingarfyllst,  

___________________________  

Anna Bára Sævarsdóttir  

Netfang: abs8@hi.is, Sími: 849-8567  

 

 


