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Ágrip 

Ritgerð þessi er lokaverkefni höfundar til B.Ed gráðu í grunnskólakennarafræði við 

Háskóla Íslands. Kveikjan að vinnslu hennar voru fregnir af skorti á áhuga og vellíðan hluta 

grunnskólanema auk reynslu höfundar af slíku úr eigin fjölskyldu. Megin markmið 

verkefnisins er að kanna áhrif leikrænnar tjáningar og leikja á líðan og árangur nemenda í 

námi. Fræði voru skoðuð í þeim tilgangi að fá svör við rannsóknarspurningunni: Hvaða 

líkur eru á að leikræn tjáning og leikir sem kennsluaðferðir auki ánægju og árangur 

nemenda í námi. Ritgerðin er í nokkrum liðum, fyrst eru nám og þroski barna skoðuð í 

fræðilegu ljósi. Þar á eftir er farið yfir niðurstöður rannsókna á starfsháttum í skólum 

landsins, líðan nemenda og viðhorfum þeirra til náms. Að lokum fjallar höfundur um 

leikræna tjáningu og leiki sem kennsluaðferðir. Helstu einkenni þessara aðferða og áhrif 

þeirra á nemendur eru metin í fræðilegu samhengi við nám, þroska og líðan barna. 

Niðurstöður höfundar benda eindregið til þess að notkun leikrænnar tjáningar og leikja 

sem kennsluaðferða hafa jákvæð áhrif á líðan nemenda og geta þannig bætt afköst þeirra 

í námi. 
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Formáli                                                                                                                                                     

Snemma í námi mínu í grunnskólakennarafræðum við Háskóla Ísland fékk ég að kynnast 

aðferðum leiklistar í kennslu og við það opnaðist fyrir mér nýr heimur fullur áhugaverðra 

aðferða í kennslu. Ég fékk tækifæri til þess að reyna fjölbreyttar kennsluaðferðir í 

vettvangsnáminu og fann fljótt að nemendur voru glaðir og áhugasamir þegar ég notaði 

leikræna tjáningu og leiki sem kennsluaðferðir. Það er von mín að ritgerð þessi geti orðið 

öðrum hvatning til að kynna sér þessar aðferðir og áhrif þeirra á líðan nemenda í námi.  Ég 

vil nota tækifærið og þakka Kristínu Á. Ólafsdóttur leiðbeinanda mínum fyrir uppbyggilega 

leiðsögn, fjölskyldunni minni fyrir endalausan stuðning og hvatningu við gerð 

ritgerðarinnar. Manninum mínum Daníel Tryggva Daníelssyni, systur minni Hörpu 

Flóventsdóttur og móður minni Maríu Guðbjörgu Óladóttur þakka ég fyrir góðar 

ábendingar og prófarkalestur. Börnunum mínum, Björgvini Júlíusi, Bjarka Flóvent, Ingu 

Maríu og Daníel Grími þakka ég fyrir að víkka sjóndeildarhringinn minn og sýna mér 

hversu skemmtilega ólík við getum verið og að lokum vil ég þakka föður mínum Flóvent 

Elíasi Johansen fyrir að hafa óbilandi trú á að ég gæti klárað þessa vinnu á tímum sem ég 

efaðist mikið um eigin getu.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________  
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1 Inngangur  

Mínar fyrstu minningar af skóla eru ánægjulegar, mikil eftirvænting og spenna eins og 

flestir upplifa. Mér fannst alltaf gaman í skólanum, fannst gaman að læra og átti nokkuð 

auðvelt með það. Samskipti við flesta kennara og samnemendur voru góð en ég man eftir 

krökkum í bekknum mínum í grunnskóla sem leið ekki eins vel. Þau áttu erfitt með að sitja 

lengi, voru lengur að læra að lesa og sum lentu í svo kölluðum „tossahóp“. Þegar kom að 

því að frumburðurinn minn byrjaði í skóla sá ég hann upplifa sömu spennu og gleði og ég 

hafði upplifað sem barn en sú ánægja entist ekki lengi. Honum fannst leiðinlegt í 

skólanum, leiðinlegt að skrifa, leiðinlegt að lesa og leiðinlegt að sitja svona lengi. Þetta var 

eins með næsta barn. Þetta vakti mig til umhugsunar, var skólakerfið ekki enn undir það 

búið að fá nemendur sem pössuðu ekki í „kassann“? Hafði ekkert breyst á þessum tveimur 

áratugum? 

 Með þessa reynslu að baki hóf ég kennaranám og hef leitað eftir hugmyndum og 

aðferðum til að auka ánægju nemenda í námi. Þegar ég kynntist leikjum sem 

kennsluaðferð og leiklist í kennslu sá ég möguleika á að gera upplifun nemenda af námi 

betri.  

Við könnumst flest við litla barnið með stóru skólatöskuna sem er að hefja nám í 

grunnskóla. Gleði, spenna og eftirvænting skín úr andlitum barnsins og foreldranna líka. 

Mikil og merk tímamót í lífi barns sem er að færa sig úr vernduðu umhverfi leikskóla yfir í 

grunnskóla. En hvað svo? Kröfurnar aukast og allt í einu er ætlast til að barnið sitji og læri í 

nokkra tíma á dag. Barnið þarf að sitja og hlusta, lesa, skrifa og reikna. Þetta gengur vel 

hjá sumum en alls ekki öllum. Í Aðalnámsskrá grunnskóla (2011) kemur meðal annars 

fram að við skipulagningu kennslu í grunnskólanum þarf að taka mið af þroska, getu, 

hæfileikum og áhugasviði nemenda (Aðalnámsskrá grunnskóla, 2011, bls. 42). Með það í 

huga er mikilvægt fyrir kennara að reyna að nýta fjölbreyttar aðferðir til að mæta 

nemendum sínum.  

Reglulega heyrast fréttir af því að börn og unglingar séu í auknum mæli að glíma við 

kvíða og þunglyndi. Í Fréttatímanum skrifar Halla Harðardóttir (2016) um aukinn kvíða hjá 

unglingum og ræðir við Ingibjörgu Evu Þórisdóttur lýðheilsufræðing sem starfar hjá 

Rannsóknum og greiningu. Ingibjörg hefur verið að skoða rannsóknir sem gerðar hafa 

verið reglulega frá árinu 1996 og segir hún að niðurstöðurnar bendi til þess að kvíði hjá 

unglingsstúlkum hafi verið að aukast mikið, sérstaklega eftir árið 2009 (Halla Harðardóttir, 

2016, bls. 22). Við heyrum einnig af því að nemendur séu ekki ánægðir í skóla og álagið sé 

mikið. Rannsóknir hafa verið gerðar á líðan barna og unglinga og ýmislegt bendir til þess 
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að hópi nemenda leiðist og líði illa í skólanum, það sýna til dæmis niðurstöður rannsókna 

á vegum Mennta- og menningamálaráðuneytisins sem rýnt verður í  síðar í ritgerðinni. 

Af ofangreindu má ætla að brýnt sé að kennarar leiti fjölbreyttra leiða til þess að 

koma til móts við nemendur sína, virkja áhugahvöt þeirra og auka ánægju þeirra í náminu. 

Dæmi um slíkar leiðir má finna í skrifum Ingvars Sigurgeirssonar (2013, bls. 129)  „Með því 

að nota aðferðir eins og leiki sem kennsluaðferð og leikræna tjáningu geta kennarar vakið 

áhuga nemenda og virkjað þá umfram það sem oft sést þegar aðrar aðferðir eru notaðar”. 

  Í þessari ritgerð er skoðað hvort og þá hvernig leikir sem kennsluaðferð og leiklist í 

kennslu, sem einnig gengur undir heitinu leikræn tjáning, geti stuðlað að betri líðan og 

áhuga og þannig bætt afköst og árangur nemenda. Rannsóknarspurningin er því: 

Hvaða líkur eru á að leikræn tjáning og leikir sem kennsluaðferðir auki ánægju og 

árangur nemenda í námi? 

Ritgerðin skiptist í nokkra kafla, fyrst verða skoðaðar kenningar um nám og þroska 

barna og því næst farið yfir rannsóknir á líðan nemenda í námi. Eftir það verður fjallað um 

leiki sem kennsluaðferð og leikræna tjáningu.  Að lokum er þetta tekið saman og ályktað 

um hvort og þá hvernig ofangreindar kennsluaðferðir ættu að geta bætt líðan nemenda, 

aukið áhuga þeirra og auðveldað þeim námið. 
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2 Kenningar um nám og þroska barna 

Þroski barna og hæfileiki þeirra til að læra og tileinka sér nýja hluti hefur verið mikið 

rannsakaður. Hér verður fjallað um kenningar fjögurra fræðimanna sem hafa haft mikil 

áhrif á hvernig við horfum á nám og kennslu.  

 

2.1 Að læra með því að framkvæma 

John Dewey (1859 – 1952) var þekktur sem frumkvöðull á sviði menntunar og stóð meðal 

annars fyrir stofnun barnaskóla í Chicago árið 1896. Þetta var tilraunaskóli þar sem 

fræðileg vinna var unnin í tengslum við kennslu (Ólafur Páll Jónsson, 2010, bls. 15). Ólafur 

Páll Jónsson (2011) segir að Dewey hafi verið einn af forsprökkum bandarísku 

verkhyggjunnar (e. pragmatism) þar sem áhersla hafi verið lögð á verklegan þátt 

þekkingaröflunar. Einstaklingur sé „aktífur“ og „passífur“, bæði gerandi og þiggjandi. 

Þekking sé sem sagt ekki ferli þar sem einstaklingur tekur bara við upplýsingum heldur er 

hann þátttakandi í því (Ólafur Páll Jónsson, 2011). 

Valborg Sigurðardóttir (1992) segir að samkvæmt kenningu Dewey eigi börn ekki að 

sitja kyrr og læra. Þau læri betur á því að reyna, eða með öðrum orðum í gegnum 

reynsluna (e. learning by doing) (bls. 57-58). Það að læra af reynslunni eða læra með því 

að framkvæma þýðir ekki að öll reynsla sé jákvæð og til uppbyggingar.  Að sögn Ólafs Páls 

Jónssonar (2010) er hægt að flokka reynslu, samkvæmt skilgreiningu Dewey, í jákvæða og 

neikvæða reynslu. Þá sé ekki átt við tilfinninguna af upplifuninni, það er að segja að 

tilfinningin hafi verið góð eða slæm, jákvæð eða neikvæð. Jákvæð reynsla í þessari 

merkingu sé sú reynsla sem hjálpi börnum að læra meira en neikvæð reynsla ýti ekki undir 

frekara nám (Ólafur Páll Jónsson, 2010, bls. 21). 

 Jóhanna Einarsdóttir (2010b) segir að reynsla sé eitthvað sem einstaklingur öðlist 

með því að vera virkur, að reyna. Hún segir einnig að samkvæmt Dewey sé nauðsynlegt að 

kennarar taki mið af þeirri reynslu sem nemendur búi yfir og reyni að skapa samfellu í 

námi á milli þess sem nemendur þekkja og þess sem þeir læra. Það eigi við bæði á milli 

heimilis og leikskóla og aftur á milli leik- og grunnskóla (Jóhanna Einarsdóttir, 2010b, bls. 

59 og 62). Af þessu má því álykta að hlutverk kennarans sé að skapa þannig aðstæður að 

nemendur fái að spreyta sig, reyna við verkefni og vekja þannig upp áhuga á frekari 

uppgötvunum og námi hjá þeim. Glassman (2001) segir að Dewey hafi álitið reynslu þann 

lærdóm sem draga mætti af því að framkvæma og af afleiðingum fræmkvæmdarinnar. 

Hann taldi líka að árangur næðist í námi barna fengi þau frelsi til að reyna, uppgötva og 

skoða (Glassman, 2001, bls. 3 og bls. 8).  
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Það má því segja að áhersla Deweys á hið verklega endurspeglist í því sem er kannski 

grundvallarforsenda markviss skólastarfs: Að sjá hvernig reynsla nemendanna 

inniheldur þau viðhorf og markmið og þesskonar áhuga sem hafa verið drifkrafturinn í 

að þróa og skipuleggja þá þekkingu sem námsefnið byggist á (Ólafur Páll Jónsson, 

2010, bls. 37) 

Aldís Guðmundsdóttir (1992) segir að Piaget hafi talið mikilvægt að börn fengju 

tækifæri og frelsi til að reyna hluti sjálf, með því að reyna, upplifa og gera mistök lærðu 

börn mest (Aldís Guðmundsdóttir, 1992, bls. 178). 

Höfundur telur að í gegnum leikræna tjáningu og leiki sem kennsluaðferðir fái 

nemendur tækifæri til að reyna sjálfir, hafa áhrif á nám sitt og byggja þannig upp jákvæða 

reynslu. 

2.2 Stigbundinn þroski 

Jean Piaget (1896 – 1980) var svissneskur líffræðingur og sálfræðingur. Hann stundaði 

rannsóknir og setti fram kenningar varðandi hugsun og vitsmunaþroska (Vilborg 

Sigurðardóttir, 1991, bls. 32). Hann er talinn einn áhrifamesti fræðimaðurinn innan 

þróunarsálfræðinnar (Sigurjón Björnsson, 1992, bls. 7). Samkvæmt Powell og Kalina 

(2009) er hægt að rekja hugsmíðahyggju (e.cognitive constructivism) til Piaget og 

kenninga hans um þroska barna. Ackermann (e.d.) og Powell og Kalina (2009) segja að 

Piaget hafi talið að einstaklingar lærðu með því að byggja upp þekkingu út frá reynslu og 

að þekkingu væri ekki hægt að kenna með því að þylja upp staðreyndir heldur vaxi hún 

smátt og smátt með reynslu einstaklingsins og samskiptum hans við aðra (Ackermann, 

e.d., bls. 3; Powell og Kalina, 2009, bls. 246). „Þeir sem aðhyllast kenningar 

hugsmíðahyggjunnar um nám taka mið af þekkingarfræðilegum forsendum og út frá þeim 

draga þeir þá grundvallarályktun að þekking er afurð þess hvernig einstaklingar skapa 

merkingu úr reynslu sinni“ (Þuríður Jóhannsdóttir, 2009). 

 Vilborg Sigurðardóttir (1991) segir að samlögun (e. assimilation) og aðhæfing (e. 

accommodation) séu lykilhugtök í kenningu Piaget. Samlögun tákni ferli þar sem barn 

aðlagar umhverfi sitt að sínum þörfum og aðhæfing sé þegar barn aðlagar sig að umhverfi 

sínu. Þróun vitsmuna verði þegar þessi tvö ferli vinna saman og eru í jafnvægi. Hún segir 

einnig að grunnur samlögunar sé leikur og að grunnur aðhæfingar sé eftirlíking (Vilborg 

Sigurðardóttir, 1991, bls. 33).  

Piaget skipti þroskaferli barna í nokkur tímabil eða skeið. Hann taldi að þroskaferlið  

væri stigbundið og að það væri eins hjá öllum, það er að segja að öll börn færu í gegnum 
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þessi tímabil eða skeið í sömu röð en þó tæki það börn mislangan tíma að þroskast. 

Undantekning frá þessu væru börn með þroskaskerðingu (McLeod, 2015). 

 Samkvæmt Aldísi Guðmundsdóttur (1992) og McLeod (2015) eru skeiðin og helstu 

einkenni þeirra eftirfarandi: 

Skyn- og hreyfiskeið (0-2 ára) 

Barnið lærir með skynjun og hreyfingu. Kominn frumskilningur á varanleika hluta og hér 

fara aðgerðir að vera marksæknar. 

Foraðgerðarskeið (2-7 ára) 

Hugsun barna verður táknbundin og sjálflægni ráðandi. Hjá sumum börnum verður 

persónugerving hluta og fyrirbæra áberandi. Barnið á erfitt með að setja sig í spor 

annarra. 

Hlutbundið aðgerðarskeið (7-11 ára)  

Á þessum tímapunkti verða þáttaskil í þroska barna að mati Piagets. Varðveisluhugtakið  

kemur fram líkt og aðgerðarhugsun. Frumskilningur á hugtökum og skilningur á flokkun 

hluta eykst. Skilningur á að magn, þyngd eða fjöldi getur verið sá sami þó að útlit hluta 

breytist. 

Formlegt aðgerðarskeið (frá 12 ára aldri)  

Vísindaleg hugsun kemur fram og þróast, þekking og færni í að nota sértæk hugtök og 

hugsun verður óhlutbundin (Aldís Guðmundsdóttir, 1992, bls. 183; McLeod, 2015). 

Piaget skipti, samkvæmt Valborgu Sigurðardóttur (1991),  leikjum í þrjá flokka og 

tengdi þá við þroskastigin. Flokkarnir eru æfingaleikir, táknleikir og regluleikir. Á 

skynhreyfiskeiðinu er barnið að æfa ákveðin atriði og hreyfingar, algengustu leikirnir á því 

þroskaskeiði eru æfingaleikir. Á foraðgerðarskeiðinu er barnið að ná tökum á tungumálinu 

og þar eru táknleikir ráðandi. Að lokum eru það regluleikir sem koma fram á aldrinum 4 - 

7 ára og ná fram á fullorðinsár. Regluleikir skiptast í tvo flokka, hefðbundna leiki sem börn 

læra af fullorðnum og svo sjálfsprottna regluleiki þar sem börn semja um ákveðnar reglur 

(Valborg Sigurðardóttir, 1991, bls. 35, 39 og 53). 

Vilborg Sigurðardóttir (1991) segir líka að Piaget hafi talið sjálfsprottinn leik afar 

mikilvægan fyrir vitræna þróun barna og taldi hann sýna á hvaða þroskastigi börn væru. 

Ein þekktasta rannsókn sem hann gerði var athugun á leik barna sinna. Hann sá þar tengsl 

milli leiks og hugsunar eða vitrænnar starfsemi. Hann taldi að ferli þróunar leiks og 

þróunar vitsmuna væru samtengd (Vilborg Sigurðardóttir, 1991, bls. 32). 
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2.3 Að læra með leiðsögn 

Lev Vygotsky (1896 – 1934) var rússneskur fræðimaður sem setti fram áhugaverðar 

kenningar meðal annars um þroska og nám barna. Hann lagði áherslu á félagslega 

tengingu og notkun tungumálsins og er talinn vera einn af þeim fyrstu sem komu með 

kenninguna um félagslega hugsmíði (Kristín Bjarnadóttir, 2015).  

Meyvant Þórólfsson (2003) segir að út frá kenningu Vygotsky um félagslega 

hugsmíðahyggju þá verður til hugmynda- og hugtakanet þar sem bæði hugmyndir og 

þekking myndast út frá ákveðnum forhugmyndum. Hugmynd eða þekking verður meiri 

eða betri eftir því hve mörgum forhugmyndum hún tengist (Meyvant Þórólfsson, 2003) 

Vygotsky fer lengra með þessa hugmynd og telur að börn læri með stuðningi eða leiðsögn 

frá þeim sem eru eldri eða reyndari. Í kenningu Vygotsky (1978) um svæði mögulegs 

þroska eða nærþroskabil (e. Zone of proximal development) eru færð rök fyrir því að börn 

eigi að fá stuðning til þess að þroskast. Nærþroskabilið er bilið milli þroska barns og 

mögulegs þroska þess þar sem stuðningur fullorðinna eða reyndari jafningja getur stutt 

við þroskaferli barnsins (Vygotsky, 1978, bls. 86). Til einföldunar og útskýringar telur 

höfundur að munurinn liggi í því sem barn getur eitt og óstutt og þess sem það getur með 

aðstoð jafnaldra sem er færari á því sviði sem um ræðir eða eldri og reyndari einstaklings. 

 

Samkvæmt kenningunni um félagslega hugsmíði eru bestu aðstæður til náms og 

þroska samskipti og gagnkvæm samvinna við mótun og uppbyggingu þekkingar 

(e. collaborative learning). Nám verður einnig að eiga sér stað í menningarlegu og 

merkingarbæru samhengi (e. cultural and meaningful context) þar sem nemandinn 

tengir forhugmyndir sínar við nýjar og stundum framandi hugmyndir (Meyvant 

Þórólfsson, 2003). 

 

Kristín (2015) segir að Vygotsky hafi talið að það væru tengsl á milli þroska og náms 

barna. Hann taldi að nám og þroski væru hvorki óháð hvoru öðru né samtvinnuð ferli. 

Hann sagði að með námi væri hægt að skapa umhverfi fyrir barn til að þroskast, þannig 

fengi barn ákveðna leiðsögn eða verkefni til að leysa með kennaranum sínum og gæti 

þannig séð hvernig ætti að tileinka sér ákveðna færni. Með tímanum væri þá möguleiki að 

barnið gæti nýtt sér þessar aðstæður til frekari þroska. Vygotsky hafi einnig álitið að æðri 

hugferli, skynjun, minni, athygli og hugsun væru félagslega og menningarlega mótuð, það 

er að menning og félagslegt umhverfi einstaklings og þá ekki síst tungumálið, hefðu 

mótandi áhrif á hann. Tungumálið er því, samkvæmt Vygotsky, undirstaða þess að 

einstaklingar geti bæði hugsað og framkvæmt (Kristín Bjarnadóttir, 2015).   
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Samkvæmt Ingibjörgu Ósk Sigurðardóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2012) taldi 

Vygotsky að börn lærðu mikið af því að leika sér og leikurinn væri leið þeirra til að æfa það 

sem þau gætu ekki gert í raun og veru. Leikurinn væri því að mati Vygotsky ferli sem 

stækkar svæði mögulegs þroska og hann taldi það hlutverk kennara að styðja við hann og 

örva (Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2012, bls. 2). En samkvæmt 

Valborgu Sigurðardóttur (1991)  vildi Vygotsky meina að fyrstu þrjú árin væri barnið ekki 

komið með nægilegan þroska til að leika sér, það væri í raun bara í „núinu“ að handfjatla 

hluti en eftir þriggja ára aldur færu að vakna hvatir og langanir hjá börnum sem væri ekki 

alltaf hægt að uppfylla strax. Leikurinn skapaði aðstæður þar sem börn gætu uppfyllt 

þessar óskir eða langanir (Valborg Sigurðardóttir, 1991, bls. 64).  

2.4 Fjölgreindir Gardner og kennsla 

Howard Gardner (1943) er bandarískur sálfræðingur sem setti fram kenningu um greindir 

sem hefur hlotið athygli á heimsvísu. Árið 1983 gaf hann út bókina Frames of mind þar 

sem hann útskýrði hugmynd sína um að fólk byggi ekki yfir einni greind heldur mörgum 

(Heiða María Sigurðardóttir, 2005; Armstrong, 2001, bls. 13). 

Lykilatriði kenningarinnar er að hver einstaklingur hafi færni á öllum sviðum allra 

greindanna en mismikla og að greindirnar vinni saman á mismunandi hátt hjá hverjum og 

einum (Armstrong, 2001). Samkvæmt Armstrong (2001) ákvað Gardner að nota frekar 

orðið greind en meðfædda hæfileika eða sérgáfu til að ögra fólki. Fólk er vant því að heyra 

staðhæfingar eins og til dæmis að Jói sé ekki sérlega greindur en hann sé hinsvegar með 

tónlistina í blóðinu. Það hefði líklega ekki vakið eins mikla athygli ef Gardner hefði afráðið 

að kalla greindirnar hæfileika og skipta þeim í átta eða níu flokka. Með þessu móti fékk 

hann fólk til að velta vöngum yfir því hvað greind er í raun og veru (Armstrong, 2001, bls. 

15). 

 Samkvæmt kenningu Gardner erum við öll misjöfn, með ólík áhugamál, reynslu og 

getu. Út frá kenningunni má álykta að nauðsynlegt sé fyrir kennara að gera sér grein fyrir 

hverjir styrk- og veikleikar nemenda eru, hvert áhugasvið nemenda er og reyna að 

kortleggja hæfni þeirra út frá því. Með því að skoða fjölgreindir Gardner er hægt að 

útfæra kennslu með styrkleika nemenda í huga.  

Hér verður farið yfir hverjar greindirnar eru, samkvæmt kenningu Gardners, og helstu 

eiginleika hverrar fyrir sig. Í kafla 4.1 verður farið yfir hvernig hægt er að mæta 

nemendum út frá þessum greindum. 

Málgreind er sá hæfileiki að geta haft áhrif með orðum, hvort sem er skriflega eða 

munnlega. Geta nýtt tungumálið í að rökræða, afla upplýsinga og muna. Einnig að skilja og 
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geta nýtt aðra þætti tungumálsins eins og til dæmis hljóðfræði, merkingarfræði og 

setningafræði. Þeir einstaklingar sem eru með sterka málgreind fá oftast háa einkunn á 

greindarprófum (Armstrong, 2001, bls. 14). 

 Rök- og stærðfræðigreind er getan til að nota tölur með árangursríkum hætti, leysa 

stærðfræðiþrautir, skilja tölur og nota rökhugsun. Ákveðin næmni fyrir rými, röklegum 

mynstrum, staðhæfingum og yrðingum svo sem skilja vel tenginguna milli orsaka og 

afleiðinga. Eins og með málgreindina, eru einstaklingar sem eru með sterka rök- og 

stærðfræðigreind líklegir til að ná hárri einkunn á stöðluðu greindarprófi (Armstrong, 

2001, bls. 14).   

Rýmisgreind er samkvæmt Gardner það að hafa góða tilfinningu fyrir rými, rúmfræði 

og skynja sjónrænt, það er að segja að sjá fyrir sér hluti og form. Hæfni til að geta komið 

bæði rúmfræðilegum og sjónrænum hugmyndum til skila á myndrænan hátt (Armstrong, 

2001, bls. 14).  

Tónlistargreind er sá hæfileiki manneskjunnar að skynja tónlistina, næmni fyrir takti, 

tónum og laglínu. Þeir sem eru með sterka tónlistargreind eiga auðveldar en aðrir að læra 

á hljóðfæri, skynja tónhæð og tónblæ (Armstrong, 2001, bls. 14). 

 Líkams- og hreyfigreind er getan til að nota líkamann til að vinna, tjá hugmyndir og 

tilfinningar. Að búa til hluti og handverk og nota það.  Hafa styrk, sveigjanleika og 

samhæfingu og getu til að beita því í leik og starfi (Armstrong, 2001, bls. 14). 

 Samskiptagreind er hæfileikinn til að skilja svipbrigði, raddblæ og lesa og greina 

tilfinningar. Setja sig í spor annarra og miðla málum (Armstrong, 2001, bls. 14). 

Sjálfsþekkingargreind er færni í að þekkja sjálfan sig, eigin styrk- og veikleika, vera 

með sterka sjálfsmynd og góðan sjálfsaga. Það getur verið erfitt að mæla þessa greind 

með sérstökum prófum eða athugunum þar sem þetta snýr að því hvernig 

einstaklingurinn lítur á og upplifir sjálfan sig (Armstrong, 2001 bls. 15). 

Umhverfisgreind er hæfileiki í að þekkja og skilja umhverfið sitt, færni í að flokka 

margar tegundir úr jurta- og dýraríkinu. Næmni fyrir náttúrunni, skýjum, vötnum og 

fjöllum. Þeir einstaklingar sem alast upp í þéttbýli hafa færni í að greina í sundur hluti sem 

tengjast ekki náttúrunni, dauða hluti eins og íþróttaskó, dvd-myndir og bílategundir 

(Armstrong, 2001, bls. 15). 



14 

 Gardner telur (Davis, Christodoulou, Seider og Gardner, e.d.) að það sé oft 

misskilningur meðal fólks að styrkleikar eða veikleikar í ákveðnum greindum þýði að 

einstaklingar geti aðeins eða geti ekki náð árangri á þeim sviðum sem greindirnar benda 

til. Hann vill meina að einstaklingur sem vill verða balletdansari geti verið með sterka 

líkams- og hreyfigreind en hann segir að aðrir sem séu með slakari líkams- og hreyfigreind 

geti líka orðið balletdansarar. Þeir geti þá notað aðra styrkleika til að ná árangri og þjálfað 

þannig upp getu sína (Davis,Christodoulou, Seider og Gardner, e.d.). 

Höfundur álítur þetta mikilvægar upplýsingar og að með þessu sé verið að undirstrika 

að við séum öll einstök. Einnig telur höfundur að draga megi þá ályktun að kennarar þurfi 

að taka mið af því hversu ólíkir einstaklingar geti verið og skipuleggja kennslu þannig að 

hægt sé að vinna með veik- og styrkleika hvers og eins.  
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3 Líðan nemenda og viðhorf þeirra til náms 

 Hér verður farið yfir rannsóknir þar sem líðan nemenda í skóla hefur verið könnuð sem og 

viðhorf þeirra til náms. 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er hlutverk kennarans bæði kennslu- og 

uppeldisfræðilegt, hann á að vekja og viðhalda áhuga á námi. Honum ber að styðja við 

nám nemenda sinna og leiðbeina þeim á sem fjölbreyttastan hátt. Þar kemur einnig fram 

að leggja skuli áherslu á að gera námsaðstæður nemenda bæði fjölbreyttar og frjóar og að 

kennsla sem er einstaklingsmiðuð eða taki mið af þörfum nemenda auki líkur á árangri 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 44). 

Í kjölfar efnahagshrunsins árið 2008 ákvað Umboðsmaður barna (2010) að standa 

fyrir könnun á líðan barna á Íslandi. Könnunin var gerð 2009 og var lögð fyrir nemendur í 

5. -7. bekk grunnskóla. Í könnuninni var meðal annars verið að skoða líðan nemenda í 

skólastofunni og voru nemendur beðnir um að svara nokkrum staðhæfingum með 

fyrirfram gefnum svarmöguleikum. Staðhæfingunni „mér leiðist oft í kennslustund” 

svöruðu 19% nemenda með svarinu aldrei en 32% nemenda sögðu sjaldan við þeirri 

fullyrðingu. Aftur á móti sögðu 30% nemenda að þeim leiddist stundum og 19% nemenda 

eða tæpum fimmtungi leiddist oft í kennslustund (Umboðsmaður barna, 2010, bls. 15). 

Í skýrslu sem var unnin af starfshópi á vegum Skóla- og frístundasviðs 

Reykjavíkurborgar (2011) kom fram að stúlkur eru líklegri til að hafa jákvætt viðhorf til 

skólastarfsins en drengir. Frá sjötta bekk og upp í níunda bekk minnkar námsáhugi beggja 

kynjanna jafnmikið. Í skýrslunni er einnig tekið fram að um það bil 75% nemenda í fyrsta 

bekk fannst gaman að læra en það hlutfall væri komið niður í 62% hjá nemendum í þriðja 

bekk (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar, 2011, bls. 19).  

Mennta- og menningamálaráðuneytið stendur bakvið rannsóknir á líðan barna í 5.-10. 

bekk. Rannsóknin kallast Ungt fólk og er sá hátturinn hafður á að annað hvert ár er líðan 

nemenda í 5.-7. bekk könnuð og annað hvert ár líðan nemenda í 8.-10. bekk. Frá árinu 

1999 hefur Rannsóknarmiðstöðin Rannsóknir og greining séð um framkvæmdina 

(Mennta-og menningamálaráðuneyti, 2015). Árið 2015 kom út skýrsla um líðan nemenda í 

5.-7. bekk á landsvísu (Rannsóknir og greining, 2015). Í henni er sagt frá því að undanfarin 

ár hafi komið fram vísbendingar í rannsóknum þeirra um að fleiri drengjum en stúlkum líði 

illa í skóla og að færri drengir en stúlkur nái árangri í námi. Áhugavert er að rýna betur í 

niðurstöður við einstökum spurningum. Nemendur voru spurðir hvort þeim þætti námið 

skemmtilegt og niðurstöðurnar sýna að eftir því sem nemendurnir voru eldri voru færri 

sem svöruðu því að námið væri oft eða alltaf skemmtilegt. Í 5. bekk sögðu 43% nemenda 

að námið væri oft eða alltaf skemmtilegt en þegar komið var í 7. bekk voru 30% nemenda 
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sem tóku undir það. Þegar litið er til kynjanna kom fram að að drengjum fannst síður 

skemmtilegt í skólanum en stúlkum. Rúmum þriðjungi eða 34% drengja í 5. bekk fannst 

oft eða alltaf skemmtilegt í skólanum á móti 53% stúlkna í sama árgangi. Í 7. bekk var 

hlutfallið komið  niður í 27% drengja sem fannst oft eða alltaf skemmtilegt í skólanum á 

móti 37% stúlkna. Þegar nemendur voru spurðir hvernig þeim liði í kennslustundum voru 

8-10% nemenda í 5.-7. bekk sem svöruðu því að þeim liði frekar eða mjög illa í 

kennslustundum. Munur á kynjunum er ekki mikill en þó virðist aðeins fleiri drengjum líða 

frekar eða mjög illa í kennslustundum á þessum aldri. Í 5. bekk voru það 12% drengja sem 

svöruðu því að þeim liði frekar eða mjög illa í kennslustund og 8% stúlkna voru sama 

sinnis. Í 7. bekk hafði hlutfallið jafnast aðeins, þá voru það 9% drengja sem leið frekar eða 

mjög illa í kennslustund og 7% stúlkna. Færri nemendur svöruðu því að þeim liði frekar 

eða mjög illa í frímínútum eða 5% nemenda í 5.-7. bekk. Heldur fleiri stúlkur en drengir 

svöruðu því að þeim liði frekar eða mjög illa í frímínútum. (Rannsóknir og greining, 2015, 

bls. 47-51). 

Skýrsla sem Rannsóknir og greining gerði fyrir Mennta- og menningamálaráðuneytið 

árið 2016 um líðan nemenda í 8.-10. bekk sýnir að 27% drengja og 15% stúlkna í 8. bekk 

leiðist námið. Í skýrslunni kemur líka fram að 9% drengja í 8. bekk árið 2016 leið illa í 

skólanum og 12% stúlkna á sama aldri svöruðu því eins (Rannsóknir og greining, 2016, 

bls.55 og 62). 

Árið 2014 kom út bók um rannsókn á starfsháttum í grunnskólum á Íslandi, þetta er 

viðamikið rit sem margir af okkar helstu kennslusérfræðingum unnu að. Í þessari rannsókn 

er meðal annars verið að skoða kennsluhætti kennara og viðhorf foreldra og nemenda til 

náms (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014, bls. 11). Niðurstöður sýndu að algengustu 

kennsluaðferðirnar í skólum landsins, á þeim tíma sem rannsóknin stóð yfir, voru bein 

kennsla með eða án samræðna við nemendur og kennsla þar sem kennarinn studdist við 

vinnubækur. Nokkur munur var á aðferðum kennara eftir aldri nemenda, kennarar yngstu 

barna í grunnskóla notuðu frekar aðferðir eins og til dæmis verklegar æfingar, þemavinnu, 

tilraunir og leikræna tjáningu en þeir sem kenndu á elsta stigi í grunnskóla (Ingvar 

Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014, 

bls.150). Niðurstöður rannsóknarinnar benda einnig til þess að því eldri sem 

nemendahópurinn sé telji kennarar sig ekki ná að vinna eins vel að eflingu persónulegs 

þroska, styrkingu sjálfsmyndar og bætingu rökhugsunar nemenda (Amalía Björnsdóttir og 

Kristín Jónsdóttir, 2014, bls. 55). Af þessu telur höfundur að draga megi þá ályktun að 

tengsl séu á milli kennsluaðferða og eflingu persónulegs þroska og styrkingu sjálfsmyndar. 

Í lögum um grunnskóla, annarri grein, kemur fram að það sé hlutverk heimilis og 
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grunnskóla að stuðla að alhliða þroska nemenda og ýta undir þátttöku í 

lýðræðisþjóðfélagi (Lög um grunnskóla, 2008).  

Í fyrrnefndri rannsókn um starfshætti í skólum landsins voru viðhorf foreldra og 

nemenda til list- og verkgreina könnuð. Nemendur í 7. og 10. bekk voru beðnir um að 

svara því hversu skemmtilegar námsgreinarnar voru og hversu mikilvægar þær voru að 

þeirra mati. Niðurstöðurnar eru áhugaverðar og sem dæmi þá svöruðu 71% nemenda í 7.  

bekk að leiklist væri frekar eða mjög skemmtileg. Af þeim sjö námsgreinum sem flestir 7. 

bekkingar svöruðu að væri frekar eða mjög skemmtileg voru sex greinar sem heyra undir 

list- og verkgreinar. Svör 10. bekkinga voru örlítið frábrugðin en 51% þeirra svöruðu því að 

leiklist væri frekar eða mjög skemmtileg. Ef við berum þessi svör saman við mikilvægi 

námsgreina að mati nemenda vekur athygli að list- og verkgreinar eru ekki eins 

mikilvægar í huga þeirra og bóklegu fögin. Flestir nemendur, bæði í 7. og 10. bekk töldu 

ensku vera mikilvæga. Námsgreinarnar sem fylgdu næst á eftir sem mikilvægar að mati 

nemenda voru stærðfræði, íslenska og náttúrufræði. Afar áhugavert er skoða þessar 

niðurstöður og bera þær saman við svör sem foreldrarnir gáfu þegar þeir voru beðnir um 

að meta mikilvægi námsgreina. Foreldrar höfðu nánast sömu hugmyndir um hvaða fög 

væru frekar og mjög mikilvæg, íslenska, stærðfræði og enska voru þar í efstu sætunum 

yfir mikilvægi miðað við fjölda svara foreldranna. Íþróttir voru taldar mikilvægastar list- og 

verkgreina af foreldrum og náðu í fimmta sæti yfir mikilvægustu námsgreinarnar, þar á 

eftir komu heimilisfræði og smíði í áttunda og níunda sæti (Gerður G. Óskarsdóttir, Kristín 

Á. Ólafsdóttir, Brynjar Ólafsson, Helga Rut Guðmunsdóttir, Ingibjörg Kaldalóns, 

Ragnheiður Júníusdóttir, … Sigrún Guðmundsdóttir, 2014, bls. 265- 266). Höfundur veltir 

því fyrir sér hvort ein af ástæðum þess að nemendum þyki leiklist ekki eins mikilvæg og 

margar aðrar námsgreinar geti verið sú að yfirleitt er hún kennd sem valgrein á 

unglingastigi og jafnvel ekkert kennd í sumum grunnskólum. 

Gerður og fl. (2014) segja frá rannsóknum þar sem meðal annars kemur fram að list- 

og verkgreinar geti mögulega aukið ánægju nemenda í námi og þannig stuðlað að betri 

námsárangri og eflt ímyndunarafl. Þau segja einnig frá því að í gegnum skapandi nám sé 

talið að hægt sé að hjálpa nemendum að auka sjálfsþekkingu, sjálfstæði og hagsæld 

(Gerður G. Óskarsdóttir og fl., 2014, bls. 247-248) 

Við yfirferð þessara gagna vakna upp spurningar hjá höfundi um hvort við höfum lagt 

of mikla áherslu á mikilvægi bóklegu greinanna, vitandi að þær liggi misvel fyrir 

nemendum og hvort við séum með þessu móti að ýta undir vanlíðan og vanmátt 

nemenda. Í ljósi svara nemenda um hvort námsgreinar væru frekar eða mjög 



18 

skemmtilegar má spyrja hvort ein leið til þess að koma til móts við nemendur sem leiðist 

námið væri að flétta saman list- og verkgreinum inn í kennslu annarra greina. 

 



19 

4 Leikur 

Öll höfum við verið börn og þá sennilega leikið okkur á fjölbreyttan hátt. Við þekkjum og 

gætum talið upp fjölda leikja en að útskýra eða skilgreina hugtakið leikur getur verið 

aðeins flóknara.  Samkvæmt upplýsingum sem er að finna á malid.is er orðið leikur í 

uppeldis- og sálfræði, skilgreint sem „verk sem er unnið vegna þess sjálfs, ekki til annars 

konar launa“ (Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, e.d.). 

Fræðimenn benda á að í gegnum leikinn lærum við og þroskumst, við þjálfumst í því 

sem leikurinn reynir á. Við getum fengið þörfum fyrir sköpun, hreyfingu og samskipti 

fullnægt. Valborg Sigurðardóttir (1992) segir til dæmis:  „Leikurinn er ekki aðeins 

gleðigjafi, hann er barninu nám og starf. Það er nauðsynlegt að hafa það hugfast í öllu 

uppeldi og skólastarfi að leikurinn er náms- og þroskaleið, leið til þekkingar, sjálfstjáningar 

og sjálfsnáms.“ (Valborg Sigurðardóttir, 1992, bls. 48). Margvíslegt nám getur farið fram í 

gegnum leiki, þeir geta hjálpað við að þroska hópkennd og samskiptahæfni barna, aukið 

öryggi og færni í tali og hlustun (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 50).   

 Aldís Guðmundsdóttir (1997) segir að Piaget hafi talið að forvitni eða 

rannsóknarhvöt væri börnum eðlislæg (bls. 178) og Valborg Sigurðardóttir (1991) segir að 

leikurinn sé bæði náms- og þroskaleið (bls. 136). Fox segir að niðurstöður rannsókna 

bendi til þess að börn læri best í aðstæðum sem eru hvetjandi til þess að rannsaka, kanna 

og leika (Fox, 2008). Höfundur telur að með því að nota leiki sem kennsluaðferð geti 

kennarar mætt þörfum nemenda til að rannsaka og reyna hluti og stutt þannig við 

þroskaferli barnanna. Fox (2008) segir að leikurinn sé mikilvægur því í gegnum hann geti 

börn aukið málþroska og félagsfærni, þau þjálfist í samskiptum, efli tilfinningaþroska og 

læri að lesa í aðstæður. Hreyfiþroski, bæði  fín- og grófhreyfingar þjálfast í leik barna. Með 

þessu móti stuðli leikur barna að auknum vitrænum þroska þeirra (Fox, 2008).  

Samkvæmt Önnu Magneu Hreinsdóttur, Ingibjörgu Ósk Sigurðardóttur og Jóhönnu 

Einarsdóttur (2010) hafa fræðimenn og kennarar verið að skoða hvernig megi nota leiki í 

kennslu á yngsta stigi grunnskóla. Þær telja að leikir geti verið bæði frjálsir og 

sjálfsprottnir eða kennslustýrðir (e. educational play). Kennslufræðilegir eða 

kennslustýrðir leikir séu í grunninn tvennskonar. Fyrst beri að nefna þegar þeir eru notaðir 

í tengslum við ákveðið námsefni eða námskrá. Markmiðið er að ná fram þjálfun á 

ákveðnum viðfangsefnum. Svo er það þegar leikurinn er aðaláherslan en kennarinn er 

virkur þátttakandi og þróar leikinn áfram með börnunum. Hlutverk kennarans í báðum 
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þessum tilvikum sé að tengja leikina við fyrirfram ákveðin námsmarkmið (Anna Magnea 

Hreinsdóttir, Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2010, bls. 2). 

Samkvæmt Jóhönnu Einarsdóttur (2010a) er kennslufræðilegur leikur (e. 

educational play) þegar kennslufræðileg markmið eru tengd því sem börnum finnst 

skemmtilegast að gera, það er að segja leika sér. Leikurinn er þá notaður til að skapa 

ákveðna reynslu og ná þannig fram námsmarkmiðum. Í gegnum kennslufræðilega leikinn 

er hægt að samþætta marga námsþætti, öðlast þekkingu á merkingarbæran hátt og 

upplifa námið á jákvæðan hátt (Jóhanna Einarsdóttir, 2010a, bls. 4).  

Það er viðurkennt í samfélagi okkar að leikurinn sé mikilvægur í leikskólum og er 

hann samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 37) ein helsta kennsluaðferðin þar. En í 

Aðalnámskrá grunnskóla segir reyndar: „Leikurinn er leið ungra barna til að læra á 

heiminn og læra um heiminn. Miklu skiptir að leiknum sem námsaðferð sé gert hátt undir 

höfði í grunnskóla og sú áhersla einskorðist ekki við yngstu nemendurna“ (Aðalnámsskrá 

grunnskóla, 2011, bls. 44).  

 

4.1 Kennslufræðilegir leikir í ljósi fjölgreindakenningar Gardner 

Fram kemur á heimasíðu Ingvars Sigurgeirssonar, prófessors í kennslufræðum við Háskóla 

Íslands og höfundi bókarinnar Litróf kennsluaðferðanna, að hægt sé að flokka leiki á 

mismunandi hátt en hann hafi notast við eftirfarandi flokkun:  

 

 Hefðbundnir kennslufræðilegir leikir 

 Rökleikir og heilabrjótar 

 Orða- og málþroskaleikir 

 Hreyfi- og skynjunarleikir 

 Hóp- og samvinnuleikir 

 Námsspil og hermileikir 

 Leikræn tjáning og hlutverkaleikir 

       (Ingvar Sigurgeirsson, 2016)  

 

Eins og fram kom í kafla 2.4 er ætlun höfundar að skoða og tengja mismunandi 

tegundir leikja við fjölgreindir Gardner. Hér verður farið yfir nokkra leiki af vefsíðunni 
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leikjavefurinn.is en umsjónar- og ábyrgðarmaður hans er Ingvar Sigurgeirsson. Leikirnir 

verða skoðaðir og metnir út frá ólíkum aðferðum og fjölgreindum Gardner. Vefsíðan 

leikjavefurinn.is er samvinnu- og þróunarverkefni kennara og kennaranema og 

tilgangurinn með síðunni er að safna leikjum til að nota í kennslu og auðvelda þannig 

kennurum að skipuleggja kennslu með leikjum (Leikjavefurinn.is, 2013). Það er ekki ætlun 

höfundar að gera tæmandi lista yfir það hvernig megi vinna með mismunandi greindir í 

gegnum leiki heldur aðeins að gefa nokkur dæmi um slíkt. 

Fyrsti leikurinn sem höfundur vill nefna kallast „Að finna málshátt”. Leikurinn 

passar, að mati höfundar, í flokkinn orða- og málþroskaleikur samkvæmt flokkun Ingvars 

Sigurgeirsonar sem nefnd er hér að ofan. Í leiknum er unnið með málshætti og fer 

leikurinn þannig fram að einn nemandi úr hópnum á að fara fram á meðan hinir 

nemendurnir skipta á milli sín orðum úr málshætti sem kennari úthlutar þeim. 

Nemendurnir fá eitt orð hver og þurfa að muna orðið, þá er nemandinn sem fór fram 

kallaður aftur inn og hans hlutverk er að komast að því hver málshátturinn er. Það getur 

hann gert með því að spyrja samnemendur sína, einn og einn í einu, hvert þeirra orð er. 

Þegar nemandinn telur sig vita hver málshátturinn er þá getur hann skrifað hann á 

töfluna. Leikurinn er keppni milli nemenda sem snýst um að þurfa að spyrja sem fæsta 

samnemendur um orð. Sá sem þurfti fæstar spurningar vinnur leikinn (Ásdís Grétarsdóttir 

og Unnur Pálsdóttir, 2013). Samkvæmt fjölgreindakenniningu Gardner hefur sá sem er 

með sterka málgreind ákveðna næmni fyrir setningafræði og formgerð tungumálsins 

(Armstrong, 2001, bls. 14). Höfundur telur að með þessum leik sé hægt að vinna með 

styrkleika þeirra sem eru með sterka málgreind og jafnframt auka eða bæta tilfinningu 

þeirra nemenda sem eru með slaka málgreind  fyrir setningafræði, orðaforða og skilningi 

á málinu. 

Næsti leikur sem höfundur vill benda á kallast „Falinn steinn“ og getur fallið undir 

flokkinn hreyfi- og skynjunarleiki samkvæmt áðurnefndri flokkun Ingvars Sigurgeirssonar. 

Leikurinn er þannig að einn nemandi fer fram á meðan kennari felur stein í 

kennslustofunni en passar að það sjáist í hann. Nemandinn er kallaður inn og fer að leita. 

Hinir nemendurnir syngja lag á meðan t.d. lagið Óskasteinar (ungverskt þjóðlag). Þegar 

nemandinn nálgast steininn syngja nemendur sterkar og þegar hann fjarlægist steininn þá 

syngja nemendur veikar (Ásdís Björk Jónsdóttir, 1997).  Að mati höfundar getur kennari 

notað þennan leik til að þjálfa ýmislegt sem hann telur gott eða nauðsynlegt að nemendur 

kunni utanbókar. Til dæmis gætu nemendur þulið margföldunartöfluna í takt eða þá farið 

með ljóð sem þeir ættu að hafa lært, jafnvel sungið það. Kennari skiptir þá út laginu 

Óskasteinar fyrir það sem hann vill þjálfa í það skiptið. Samkvæmt Armstrong (2001) búa 
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einstaklingar með mikla tónlistargreind yfir næmni fyrir takti, tónhæð og tilbrigðum eða 

hljómblæ tónlistar og einstaklingar með sterka umhverfisgreind hafa næmni fyrir 

umhverfi sínu og getu til að þekkja í sundur dauða hluti (Armstrong, 2001, bls. 14-15). 

Með þessum leik er verið að þjálfa og vinna með næmi fyrir styrkleika tónlistar og takti á 

sama tíma og verið er að vinna með tilfinningu fyrir umhverfi og athygli. Auk þess sem 

reynir á mismunandi greindir og þekkingu eftir því hvað kennari velur að láta nemendur 

segja eða syngja í stað lagsins Óskasteina. 

Þriðji og síðasti leikurinn sem höfundur ætlar að skoða er leikur sem kallast 

„Dýranafnaleikur“ og myndi flokkast sem hreyfileikur. Leikið er á útisvæði og 

nemendahópnum skipt upp í tvo smærri hópa. Hvor hópur fær heimahöfn sem er á 

afmörkuðum svæðum í báðum endum leiksvæðisins. Hóparnir ákveða hvor í sínu lagi 

hvaða dýr þeir ætla að túlka. Kennari kallar hópana að miðsvæði og annar hópurinn leikur 

þá fyrir hinn hópinn án þess að gefa frá sér  hljóð. Hópurinn sem er ekki að leika á að 

reyna að finna út hvaða dýr er verið að leika og þegar það tekst á hópurinn sem er að leika 

að hlaupa í heimahöfn en hinn hópurinn á að reyna að klukka sem flesta (Arnsteinn Ingi 

Jóhannesson, 2007). Í þessum leik eru að mati höfundar margir möguleikar á útfærslu allt 

eftir því hvaða áherslur er verið að vinna með. Það væri hægt að nota þennan leik í 

tungumálakennslu til að læra dýraheiti. Eins væri hægt að nota þennan leik til að dýpka 

skilning í landafræði með því að fá nemendur til að túlka ákveðin atriði sem eru lýsandi 

fyrir staðhætti eða menningu landa og þjóða sem er verið að læra um. Nemendur gætu 

t.d. reynt að túlka Litlu hafmeyjuna í Kaupmannahöfn, skíðastökkpall í Osló og 

Eiffelturninn í París. Þegar þessi leikur er skoðaður í ljósi fjölgreinda Gardner má sjá  að 

það er verið að vinna með líkams- og hreyfigreind sem er til dæmis samkvæmt Armstrong 

(2001), færni í að nota líkamann til að tjá og túlka hugmyndir og færni með samhæfingu, 

styrk og hraða. Einnig er verið að vinna með umhverfisgreindina þar sem reynir meðal 

annars á þekkingu á dýra- og plönturíkinu (Armstrong, 2001, bls. 14-15). 

 Hér hafa verið tekin örfá dæmi um leiki sem kennari gæti nýtt til að efla með 

nemendum þekkingu og færni um leið og hann hefur fjölgreindir Gardner í huga. Þannig 

ættu nemendur með sterka greind á tilteknum sviðum að njóta þess um leið og aðrir 

vinna með sínar veikari hliðar. 

Francis Wardle (2007) segir að börn leiki sér sífellt minna og það megi meðal 

annars rekja til þess að meira aðgengi sé að tölvuleikjum, sjónvarpi og að ákveðinn 

þrýstingur sé á að hefja hefðbundið nám fyrr en tíðkast hefur. Hann telur leiki mikilvægan 

þátt í þroskaferli barna og með því að gefa börnum tækifæri á að leika sér og nýta leiki í 

kennslu sé hægt að kveikja áhuga og ástríðu fyrir því að læra (Wardle, 2007). 
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Margir fræðimenn hafa skoðað og rannsakað leik barna og miðað við þau skrif sem 

höfundur hefur kynnt sér virðast þeir sammála um að leikurinn sé hluti af náms- og 

þroskaferli barna og að leikurinn geti bæði sýnt og eflt þroska þeirra. Til dæmis segir 

Valborg Sigurðardóttir (1991) að hægt sé að fylgjast með líkams-, vitsmuna-, hreyfi-, 

félags-, tilfinninga- og siðgæðisþroska í leik barna (Valborg Sigurðardóttir, 1991, bls. 133). 

Þó að Valborg skrifi fyrst og fremst um leikskólabörn telur höfundur að það sé full ástæða 

til að ætla að þetta eigi líka við um grunnskólabörn því eins og fram kom í kafla 4 þá segir í 

Aðalnámskrá grunnskóla (2011) að það sé mikilvægt að nýta leikinn sem kennsluaðferð á 

öllum stigum grunnskólans (bls. 44).  

 Ahamad, Ch, Batool, Sittar og Malik (2016) telja að þegar leikir séu notaðir í 

kennslu nemenda á öllum aldursstigum hafi það jákvæð áhrif á getu nemenda til að leysa 

vandamál, hreyfiþroska, skilning og minni. Samkvæmt niðurstöðum þeirra er aldur 

nemenda ekki áhrifavaldur á hversu mikil áhrif leikir hafi á þroska þeirra en hins vegar 

hefur fjöldi kennslustunda þar sem leikir eru notaðir sem kennsluaðferð áhrif. Það þurfi 

að stuðla að jafnvægi milli notkunar leikja og hefðbundinnar vinnubókavinnu (Ahamad og 

fl., 2016, bls. 78) 

Höfundur telur, af því sem fram hefur komið, að mikilvægt sé að kennarar leggi sig 

fram við að mæta ólíkum þörfum og hæfni nemenda sinna og nýti til þess leiki sem 

kennsluaðferð á öllum stigum grunnskólans. 
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5 Leiklist í kennslu 

Flest þekkjum við hugtakið leiklist og höfum jafnvel tekið þátt í leiksýningum í grunnskóla 

en sennilega eru færri sem þekkja hugtakið leikræn tjáning sem í seinni tíð er einnig nefnd 

leiklist í kennslu. Margt er líkt með þessum tveimur aðferðum en munurinn liggur helst í 

áherslum þeirra. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2007) segir: „Í leiklist er stefnt markvisst að 

sýningu fyrir áhorfendur en í leikrænni tjáningu er reynsla þátttakenda meginmarkmiðið“. 

Þar kemur einnig fram að með báðum þessum aðferðum sé verið að vinna með þá 

hugmynd að nemendur setji sig í spor annarra (Aðalnámskrá grunnskóla: Listgreinar 2007, 

bls. 39). Til að útskýra leikræna tjáningu notar Anna Jeppesen (1994) skilgreiningu frá 

Gavin Bolton í bók sinni Mál og túlkun, þar segir: 

 

A segir B sanna sögu (ekki leikræn tjáning). 

B segir A söguna aftur eins og hann hafi upplifað atburðina sjálfur. (Það er leikræn 

tjáning). (Anna Jeppesen, 1994, bls. 13).  

 

Með öðrum orðum er það samkvæmt ofangreindri skilgreiningu leikræn tjáning þegar 

einhver fer í hlutverk einhvers annars. 

Markmið með notkun leikrænnar tjáningar samkvæmt Ingvari Sigurgeirssyni (2013) 

eru meðal annars að efla skilning nemenda, ímyndunarafl og sköpunargáfu. Jafnframt að 

stuðla að auknum málþroska og gefa nemendum tækifæri á að þjálfast í tjáningu (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013, bls. 129-130). Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir (2004) segja 

að þegar unnið er með aðferðir leiklistar í kennslu sé markviss verið að vinna með 

tungumálið því nemendur verði að tjá sig munnlega og segja frá eigin reynslu og annarra. 

Með þessu móti aukist almennur skilningur nemenda á notkun tungumálsins og geta 

þeirra til að nota hugtök eykst (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 9-

10). Í bókinni Þekking-þjálfun-þroski skrifar Kristín Á. Ólafsdóttir um fernskonar 

meginmarkmið leikrænnar tjáningar og leiklistar í skólastarfi sem hún telur að hafi komið 

erlendis frá og haft áhrif á kennsluhætti hérlendis. Hún nefnir persónulegan þroska 

nemenda þar sem er meðal annars verið að vinna með næmni skynjunar, tjáningu, efla 

ímyndunarafl og að vinna með tilfinningar. Einnig nefnir hún samband einstaklinga og 

samfélagsins, skilning á félagslegum tengslum og þann eiginleika að geta sett sig í spor 

annarra. Þriðja atriðið sem Kristín nefnir er þegar áherslan er lögð á að vinna með 

menningararf, leiksýningar og leikbókmenntir auk þess að efla og styrkja nemendur í að 

koma fram. Að lokum er verið að nota leikræna tjáningu til þess að dýpka skilning á ólíku 



25 

námsefni og gera námið lifandi. (Kristín Á. Ólafsdóttir, 2007, bls. 93). Anna Jeppesen 

(1994) segir að markmið með leikrænni tjáningu séu meðal annars að auka orðaforða 

nemenda, efla sjálfstæði þeirra og undirbúa þá undir þátttöku í samfélaginu sem við 

búum í (Anna Jeppesen, 1994, bls. 12-13) 

Leiklist og leikræn tjáning hafa verið notaðar í kennslu á Íslandi í marga áratugi. 

Samkvæmt Kristínu Á. Ólafsdóttur (2005) hefur leikræn tjáning verið nýtt að einhverju 

marki í barna- og grunnskólum landsins frá því um 1970. Kristín (2009) segir að leikræn 

tjáning hafði verið nýtt í einhverjum skólum þegar hún var sett í Aðalnámskrá grunnskóla 

á árunum 1976-1977. Þá var hvatt til að nota leikræna tjáningu í íslensku kennslu og 

samfélagsfræðum (Kristín Á. Ólafsdóttir, 2009). Í Aðalnámskrá grunnskóla (1999) fékk 

leikræn tjáning stærra hlutskipti en áður. Leikræn tjáning var ekki sett á 

viðmiðunarstundaskrá en aftur á móti var talað um þverfaglega grein sem nota átti í 1.-

10. bekk. Meðal þess sem þar kemur fram er að leikræn tjáning byggi á líkamlegri og 

munnlegri tjáningu og með henni sé verið að vinna að eflingu orðaforða, sjálfsvitundar og 

félagsþroska nemenda (Aðalnámskrá grunnskóla: Listgreinar, 1999, bls. 85-86). Þessi kafli 

var nánast óbreyttur í aðalnámskrá grunnskóla árið 2007. 

Breytingar af þessu tagi koma ekki áreynslulaust, Kristín (2009) segir að 

skólastjórnendur og kennarar hafi mestu áhrifin á breytingar í skólastarfi. Með frumkvæði 

og dugnaði eins og við stofnun Dramafélagsins árið 1974, sem var félag kennara um 

leikræna tjáningu, er hægt að mati höfundar að koma breytingum af stað. Félagið starfaði 

í 10 ár og í fyrstu fór þar fram nám og þjálfun félagsmanna en síðar fór meiri kraftur í að 

breiða út boðskapinn. Félagið stóð fyrir fræðslustörfum og námskeiðahaldi út um allt land 

(Kristín Á. Ólafsdóttir, 2009). 

Í ljósi þess að það eru um það bil 40 ár frá því að leikræn tjáning var fyrst sett í 

Aðalnámskrá grunnskóla er áhugavert að rýna í áðurnefnda rannsókn á starfsháttum 

kennara. Ingvar og fl. (2014) skoðuðu kennsluhætti í skólum landsins og á meðal þess sem 

var rannsakað var notkun kennara á leikrænni tjáningu sem kennsluaðferð og viðhorf 

þeirra til hennar. Niðurstöðurnar benda til þess að enn sé langt í land að kennarar nýti sér 

leikræna tjáningu í kennslu. Spurt var hversu oft kennarar notuðu hinar ýmsu 

kennsluaðferðir og var leikræn tjáning flokkuð með söng og hreyfingu. Það voru aðeins 

10% kennara sem sögðust nota leikræna tjáningu, söng eða hreyfingu daglega, 22%  

kennara nota leikræna tjáningu, söng eða hreyfingu  1-4 sinnum í viku og  19% kennara 

sögðust aðeins nota leikræna tjáningu, söng og hreyfingu 1-3 sinnum í mánuði. Að lokum 

voru 49% kennara sem sögðust nota leikræna tjáningu, söng og hreyfingu sjaldnar en 1-3 

sinnum í mánuði (Ingvar Sigurgeirsson og fl., 2014, bls. 130).  
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Höfundur telur kosti leikrænnar tjáningar og leiklistar í námi marga. Í grein Barnes 

(2014) kemur fram að þegar nemendur höfðu tekið þátt í verkefnum byggðum á leikrænni 

tjáningu mátti sjá aukinn áhuga á námi, meira sjálfsöryggi og ánægju hjá þeim (Barnes, 

2014, bls. 105). Ingvar Sigurgeirsson (2013) segir að leikræn tjáning sé aðferð þar sem 

nemendur fái tækifæri til að túlka námsefnið með leikrænum hætti og helsti kosturinn við 

það sé sá að nemendur geti nálgast efnið á annan hátt en vaninn sé. Efnið verði lifandi og 

nemendur taki virkan þátt í námi sínu (Ingvar Sigurgeisson, 2013, bls. 127). 

 Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir (2010) gerðu rannsókn á 

áhrifum og útbreiðslu leiklistar í námi grunnskólabarna. Í þessari rannsókn var sérstaklega 

verið að kanna áhrif leiklistar á nám barna. Niðurstöðurnar benda eindregið til þess að 

notkun leiklistar í kennslu hafi jákvæð áhrif á nám þeirra. Þar kemur fram að nemendur lifi 

sig inn í efnið sem þeir eru að læra um og taki ábyrgð á náminu. Þeir nemendur sem eru 

ekki með íslensku sem móðurmál styrkist í náminu og þori frekar að tjá sig og auka með 

því orðaforða sinn (Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010, bls. 6).  

 Ása Helga og Rannveig Björk (2010) telja að þar sem samfélagið hafi breyst mikið að 

undanförnu og skólarnir fengið aukið uppeldishlutverk sé það hlutverk þeirra að búa 

nemendur undir framtíðina með því að efla hjá þeim frumkvæði, kenna þeim að setja sig í 

spor annarra og efla ábyrgðarkennd. Með því að nota aðferðir leiklistar í kennslunni fái 

nemendur tækifæri til þess að setja sig í spor hinna ýmsu persóna, takast á við 

margskonar vandamál sem þær glíma við og leita lausna. Þær segja einnig að þegar 

kennari noti aðferðir leiklistar í kennslu kalli það á hópavinnu og þar af leiðandi reyni það 

á hæfni nemenda í samskiptum þar sem þeir þurfi að taka ákvarðanir í sameiningu og 

finna málmiðlun (Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010, bls. 4 og 

12). Að mati höfundar getur þetta stuðlað að því að nemendur sem eiga erfitt með 

bóklegt nám fái smá hvíld frá því og tækifæri til að læra í gegnum reynsluna. Höfundur 

telur líklegt að með því móti gæti áhugi á náminu aukist. 

Í fyrrnefndri grein Ásu Helgu og Rannveigar Bjarkar (2010) kemur fram tilvitnun í 10 

ára gamla stúlku sem fékk að kynnast aðferðum leiklistar í kennslu. Stúlkan átti erfitt með 

lestur og kennarinn hennar ákvað að reyna að segja henni sögur í gegnum leik og 

kyrrmyndir. Þar segir stúlkan: „Þá sé ég atburðina, þú veist í leiklistinni. Stundum skil ég 

ekki sögur þegar ég er að lesa þær af því að ég get ekki séð þær fyrir mér, eða kannski það 

eru ekki myndir eða þannig.” (Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 

2010, bls. 8). 

Áhugavert er að skoða viðhorf nemenda til leikrænnar tjáningar í kennslustundum. 

Samkvæmt Chan (2009) finna margir fyrir auknu öryggi í tjáningu eftir að hafa verið í 
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kennslustundum þar sem leikræn tjáning var notuð. Eins segja nemendur að þeir hafi 

fengið tækifæri til að upplifa og þannig læra um efni sem þeir þekktu ekki áður og með því 

að nota leikræna tjáningu í kennslu hafi þeir fengið meiri áhuga á að afla sér þekkingar. 

Nokkuð var um það að nemendur sögðust hafa öðlast dýpri skilning á því efni sem var 

verið að kenna með leikrænni tjáningu (Chan, 2009, bls. 199-201). 

Barnes (2014) segir að notkun leikrænnar tjáningar nýtist börnum sem hafa glímt við 

erfiðleika í samskiptum og tjáningu, að ávinningur þess að nota leikræna tjáningu í vinnu 

með börnum hafi sýnt sig í verkefni sem gæti kallast í íslenskri þýðingu Mál-bóla (e. 

Speech Bubble). Niðurstaðan var sú að hjá miklum meirihluta nemenda mátti sjá aukinn 

orðaforða, betri einbeitingu og orðfimi og aukna hugvitssemi eða frumleika. Auk þess sáu 

kennarar þeirra nemenda sem tóku þátt í verkefninu mun á hegðun, viðhorfi og ekki síst á 

samskiptum eða sambandi nemenda á milli yfir allt skólaárið. Einnig kemur fram að 

kennarar höfðu áhyggjur af því að árangurinn myndi ganga til baka eftir einhvern tíma en 

niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að árangurinn verði varanlegur (Barnes, 2014, 

bls. 101). 
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6 Samantekt og umræða 

Kenning Dewey um hvernig börn læra er vel þekkt en samkvæmt Vilborgu Sigurðardóttur 

(1991, bls. 57-58) taldi Dewey að börn ættu ekki að sitja bara kyrr og læra því þau lærðu 

frekar af því að framkvæma, það er að segja börn lærðu í gegnum reynsluna. Það má því 

segja að í gegnum reynslu sem skapast við það að framkvæma verði nám 

merkingarbærara en þegar aðeins er lesið eða hlustað. Ólafur Páll (2010, bls. 21) segir að 

Dewey hafi flokkað reynslu í bæði jákvæða og neikvæða reynslu og að munurinn væri sá 

að jákvæð reynsla væri sú reynsla sem ýtti undir nám en neikvæð reynsla sú reynsla sem 

ekki stuðlaði að eða styddi við frekara nám. Höfundur telur kenningu Dewey eiga vel við 

hugmyndir um leikræna tjáningu og leiki sem kennsluaðferðir. Þá fá nemendur tækifæri til 

að vera virkir í námi sínu og framkvæma athafnir sem byggja á þeim námsmarkmiðum 

sem kennarinn vill að unnið sé að hverju sinni. Í þessu samhengi má benda á það sem 

fram kemur hjá Barnes (2014, bls. 105) um að nemendur urðu öruggari í framkomu, 

ánægðari og áhugi á náminu jókst þegar notaðar voru aðferðir leikrænnar tjáningar. Ása 

Helga og Rannveig Björk (2010) segja í rannsókn sinni frá stúlku sem átti erfitt með lestur 

og vann því verkefni frá kennaranum sínum með aðferðum leiklistar í kennslu. Stúlkan 

sagði að hún ætti erfitt með að skilja sögur þegar hún læsi þær en þegar hún fengi að gera 

sjálf með því að nota aðferðir leiklistar í kennslu sæi hún sögurnar og skildi þær því betur 

(Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010, bls. 8). 

Samkvæmt McLeod (2015) skipti Piaget þroskaferli barna í nokkur skeið og taldi að öll 

börn færu í gegnum þessi skeið í sömu röð, þroski barna væri því stigbundinn. Vilborg 

Sigurðardóttir (1991) segir að í kenningu Piaget séu tvö lykilhugtök, samlögun 

(e.assimilation) og aðhæfing (e. accommodation). Samlögun tákni ferlið þar sem barn 

aðlagar umhverfið sitt að sínum þörfum og aðhæfing tákni ferlið þar sem barn aðlagar sig 

að umhverfi sínu. Vilborg segir einnig að Piaget hafi talið leikinn vera grunn samlögunar 

hjá börnum og eftirlíking sé grunnur aðhæfingar. Þróun vitsmuna verði þegar þessi tvö 

ferli vinna saman og eru í jafnvægi. Piaget taldi sjálfsprottinn leik barna mikilvægan fyrir 

vitræna þróun þeirra og að hægt væri að meta á hvaða þroskastigi börn væru út frá því 

hvernig þau léku sér (Vilborg Sigurðardóttir, 1991, bls. 32-33). Aldís Guðmundsdóttir 

(1992, bls. 178) segir Piaget hafa álitið mikilvægt að börn fengju frelsi til þess að reyna 

hluti sjálf, upplifa og gera mistök. Höfundur telur að með leikrænni tjáningu og leikjum 

sem kennsluaðferðum sé hægt að styðja við vitrænan þroska hjá börnum því þar fái þau 

frelsi til að reyna hluti, uppgötva og  gera mistök. Chan (2009) segir að þegar nemendur 

fái tækifæri til að læra í gegnum leikræna tjáningu öðlist þeir dýpri skilning á því efni sem 

er verið að vinna með og hafi aukinn áhuga á að læra meira (Chan, 2009, bls. 199-201). 
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Anna Jeppesen (1994) segir leikræna tjáningu vera þegar einstaklingur segir frá því sem 

hann hefur áður heyrt eins og hann hafi upplifað það sjálfur (1994, bls. 13). Með öðrum 

orðum þá er leikræn tjáning það að einstaklingur líkir eftir því sem hann hefur ýmist séð, 

heyrt eða lesið. Samkvæmt Ásu Helgu Ragnarsdóttur og Rannveigu Björk Þorkelsdóttur 

(2010, bls. 4) er hægt að nota aðferðir leiklistar í kennslu til að þjálfa nemendur á að setja 

sig í spor annarra og leita lausna.  

Kristín Bjarnadóttir (2015) segir að Vygotsky hafi talið að það væru tengsl á milli 

þroska og náms barna, að þessi tvö ferli væru tengd en þó ekki samtvinnuð. Hún segir líka 

að hann hafi álitið að með námi væri hægt að skapa svæði fyrir þroska hjá börnum þegar 

þau hefðu stuðning fullorðinna eða reyndari jafningja. Þannig gætu þau  tileinkað sér nýja 

færni og þekkingu. Vygotsky taldi líka að tungumálið væri undirstaða fyrir að einstaklingar 

gætu hugsað og framkvæmt (Kristín Bjarnadóttir, 2015). Meyvant Þórólfsson (2003) segir 

að Vygotsky hafi verið einn af forsprökkum félagslegu hugsmíðahyggjunnar og að 

samkvæmt þeirri hugmyndafræði séu samvinna og samskipti meðal þess sem skapi bestu 

aðstæður til þroska og náms barna. Vygotsky sagði einnig að til að nám gæti átt sér stað 

yrði nemandinn að geta tengt forhugmyndir sínar við það sem væri verið að kenna 

(Meyvant Þórólfsson, 2003). Samkvæmt Ásu Helgu Ragnarsdóttur og Rannveigu Björk 

Þorkelsdóttur (2010, bls. 12) geta aðferðir leiklistar í kennslu haft jákvæð áhrif á nám 

barna því í gegnum þær fái nemendur tækifæri til að axla ábyrgð á náminu og þjálfist í 

tjáningu og samskiptum. Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir (2004) segja að með 

því að nota aðferðir leiklistar í kennslu sé verið að vinna markvisst með tungumálið, 

nemendur fái tækifæri til að tjá sig munnlega, segja frá sinni reynslu og annarra og með 

því eykst skilningur á tungumálinu og nemendur verða færari í notkun hugtaka (Anna 

Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 9-10). Kristín (2015) segir Vygotsky hafa 

talið að félags- og menningarlegt umhverfi barna og þá ekki síst tungumálið hafa mótandi 

áhrif á þroska barna. Hann taldi að tungumálið væri í raun undirstaða þess að 

einstaklingar gætu hugsað og framkvæmt (Kristín Bjarnadóttir, 2015). Kristín Á. 

Ólafsdóttir (2007b, bls. 93) segir að markið leikrænnar tjáningar og leiklistar í skólastarfi 

séu meðal annars þau að vinna með samband einstaklingsins og samfélagsins. Chan 

(2009) segir marga einstaklinga finna fyrir auknu öryggi í tjáningu þegar notaðar eru 

aðferðir leikrænnar tjáningar (Chan, 2009, bls. 199-201). Barnes (2014) segir nemendur 

sem tóku þátt í verkefni sem kallast mál-bóla (e.Speech Bubble) og fengu reglulega þjálfun 

með leikrænni tjáningu hafa sýnt miklar framfarir í samskiptum sín á milli og að margt 

bendi til þess að sá árangur verði varanlegur (Barnes, 2014, bls. 101).  
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Út frá þessu ályktar höfundur að aðferðir leikrænnar tjáningar geti stutt við þroska og 

nám barna samkvæmt hugmyndum Vygotsky. Nemendur vinni saman með leiðsögn 

kennara og njóti kunnáttu hvers annars og þannig geti svæði mögulegs þroska hjá 

nemendum stækkað. Auk þess reyni mikið á samskipti og samvinnu nemenda þegar unnið 

sé með leikræna tjáningu og þar er tal og notkun tungumálsins eitt af lykilatriðum í 

notkun aðferðanna. 

Samkvæmt Armstrong (2001) telur Gardner að einstaklingar búi yfir fleiri en einni 

greind og að hver einstaklingur hafi  færni á sviði þeirra allra en greindirnar vinni saman á 

mismunandi hátt hjá einstaklingum (Armstrong, 2001, bls. 15). Davis og fl. (e.d.) segja að 

það hafi borið á misskilningi meðal fólks um að styrkleikar í ákveðnum greindum þýði að 

það sé bara hægt að ná árangri á því sviði og að veikleikar í greindunum þýði að það sé 

ekki hægt að ná árangri á viðkomandi greindarsviðum. Þeir segja til dæmis að 

einstaklingur sem vilji verða ballettdansari en hafi slaka líkams- og hreyfigreind þurfi þá að 

nota styrkleika á öðrum greindum til að koma sér áfram (Davis og fl., e.d.). Með því að  

nota leikræna tjáningu og leiki sem kennsluaðferðir telur höfundur að kennarar geti unnið 

með ólíka styrk- og veikleika nemenda og ýmist þjálfað upp þá hæfni sem er slök eða gefið 

nemendum tækifæri á að blómstra með því að vinna með styrkleikana. Í kafla 4.1 tók 

höfundur fyrir þrjá leiki af Leikjavefnum og gerði grein fyrir möguleikum á að vinna með 

ólíkar greindir í þeim. Leikirnir  voru sóttir af Leikjavefnum sem er leikjabanki í umsjón- og 

ábyrgð Ingvars Sigurgeirssonar (Leikjavefurinn, 2013). Höfundur telur einnig að með 

fyrrnefndum aðferðum sé hægt að styrkja sjálfsmynd og efla sjálfstraust nemenda. Barnes 

(2014) segir að þeir nemendur sem fengu tækifæri til að kynnast aðferðum leikrænnar 

tjáningar hafi sýnt aukinn áhuga á náminu, verið ánægðari og fengið meira sjálfstraust 

(bls. 106). 

Eins og fram hefur komið hafa verið gerðar rannsóknir hérlendis á líðan nemenda í 

skóla. Niðurstöður þeirra gefa til kynna að það sé hópur nemenda sem líði illa eða leiðist í 

kennslustundum. Í skýrslu sem Rannsóknir og greining (2015) gerðu segja 8-10% nemenda 

í 5.-7. bekk að þeim líði frekar eða mjög illa í kennslustundum (bls. 50). Umboðsmaður 

barna (2010) stóð fyrir könnun sem var lögð fyrir nemendur í 5.-7. bekk árið 2009 en í 

henni var meðal annars verið að kanna líðan nemenda. Þeir voru beðnir um að svara 

staðhæfingum eins og til dæmis „mér leiðist í kennslustund“. Við þessari staðhæfingu 

svörðuðu 19% nemenda að þeim leiddist oft í kennslustund (Umboðsmaður barna, 2010, 

bls. 15). Í skýrslu sem Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar (2011) stóð að, voru 75%  

nemenda í fyrsta bekk sem fannst gaman í skóla en hlutfallið var komið niður í 62% strax í 

þriðja bekk (bls. 19). Við yfirferð þessara gagna vöknuðu hjá höfundi spurningar eins og 
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hvað veldur því að nemendum leiðist í kennslustund? Hver er ástæða þess að færri 

nemendum í þriðja bekk þykir gaman í skóla en nemendum í fyrsta bekk svo munar 13 

prósentustigum? Höfundur ákvað í framhaldinu að skoða rannsóknir á starfsháttum í 

skólum landsins og rannsóknir á viðhorfum nemenda og foreldra til skólastarfsins.  

Árið 2014 kom út bók sem Gerður G. Óskarsdóttir ritstýrði og fjallar um rannsókn sem 

var gerð á starfsháttum í gunnskólum á Íslandi. Ingvar og fl. (2014) sögðu að á þeim tíma 

sem rannsóknin stóð yfir voru algengustu kennsluaðferðirnar bein kennsla með eða án 

samræðna við nemendur og kennsla þar sem kennarinn studdist við vinnubækur. Þau 

sögðu einnig að það væri nokkur munur á aðferðum kennara eftir því hvaða aldursstigi 

þeir kenndu. Til dæmis notuðu kennarar yngstu barna í grunnskóla frekar aðferðir eins og 

verklegar æfingar, þemavinnu, tilraunir og leikræna tjáningu (Ingvar og fl., 2014, bls. 150). 

Þegar litið er á rannsókn sem Ahamad og fl. (2016) stóðu að kemur fram að þegar leikir 

voru notaðir í kennslu hafði það jákvæð áhrif á getu nemenda til að leysa vandamál, 

skilning, minni og hreyfiþroska. Aldur nemendanna þegar leikir voru notaðir í kennslu 

hafði ekki áhrif á þessar niðurstöður en hins vegar skipti máli hversu oft leikir voru notaðir 

í kennslustundum (Ahamad og fl., 2016, bls. 78). Höfundur telur að þetta styðji við þær 

hugmyndir að kennarar ættu að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir á öllum stigum 

grunnskólans.  

Í fyrrnefndri rannsókn á starfsháttum í grunnskólum landsins könnuðu Gerður og fl. 

(2014) viðhorf nemenda og foreldra til list- og verkgreina. Nemendur í 7. og 10. bekk voru 

meðal annars beðnir um að merkja við hvaða álit þeir höfðu á námsgreinum skólans. Í 7. 

bekk svöruðu 71% nemenda að þeim þætti leiklist frekar eða mjög skemmtileg. Af þeim 

námsgreinum sem flestir 7. bekkingar sögðu frekar eða mjög skemmtilegar voru sex af sjö 

greinar sem falla undir list- og verkgreinar. Svör 10. bekkinga voru örlítið frábrugðin 

svörum 7. bekkinga en 51% nemenda í 10. bekk svöruðu því að leiklist væri frekar eða 

mjög skemmtileg en taka verður tillit til þess að leiklist var ekki kennd í  öllum skólunum 

sem tóku þátt í rannsókninni. Enska, stærðfræði, íslenska og náttúrurfræði voru að mati 

flestra nemenda, bæði í 7. og 10. bekk, mikilvægustu námsgreinarnar. Foreldrar virtust 

meta mikilvægi námsgreina á svipaðan hátt og börnin (Gerður og fl., 2014, bls. 265-266). 

Höfundur telur það áhugavert hvernig álit nemenda á mikilvægustu og skemmtilegustu 

námsgreinunum stangast á og eins hversu sammála nemendur 7. og 10. bekkjar eru 

varðandi mikilvægi námsgreina og að það álit þeirra skuli vera nánast það sama og 

foreldranna. 

Francis Wardle telur að með því meðal annars að nota leiki í kennslu sé hægt að 

kveikja áhuga og ástríðu á námi (Wardle, 2007). Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig 
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Björk Þorkelsdóttir (2010) segja að niðurstöður rannsóknar þeirra bendi eindregið til þess 

að notkun leiklistar í kennslu hafi jákvæð áhrif á nám nemenda, þeir lifi sig inn í efnið sem 

þeir eru að læra og taki aukna ábyrgð á námi sínu (bls. 6). Gerður og fl. (2014) segja frá 

rannsóknum sem sýna að list- og verkgreinar geti aukið ánægju nemenda í námi og 

stuðlað að betri námsárangri (bls. 247-248). Draga má þá ályktun að með því að nota 

leikræna tjáningu í kennslu ólíkra námsgreina sé á sama hátt hægt að auka ánægju og 

stuðla að betri námsárangri.  

Við upphaf þessarar ritgerðasmíðar var lagt af stað í vinnu út frá 

rannsóknarspurningunni: Hvaða líkur eru á að leikræn tjáning og leikir sem 

kennsluaðferðir auki ánægju og árangur nemenda í námi? Eftir að hafa kannað fræði um 

nám og þroska, viðhorf og líðan nemenda í grunnskólum ásamt fræðum um leikræna 

tjáningu og leiki sem kennsluaðferðir er niðurstaða höfundar sú að telja megi 

yfirgnæfandi líkur á að leikræn tjáning og leikir sem kennsluaðferðir stuðli að ánægju og 

áhuga nemenda um leið og þær stuðli að þroska og námsárangri. Í úrvinnslu fræðanna 

sem er að finna í ritgerðinni eru að mati höfundar færð sannfærandi rök fyrir því. 
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7 Lokaorð 

Í ritgerðinni hefur verið farið yfir kenningar um þroska og nám barna og einnig voru 

skoðaðar rannsóknir um líðan nemenda í námi og viðhorf þeirra til skólastarfsins. 

Niðurstöðurnar voru í framhaldinu skoðaðar í tengslum við leikræna tjáningu og leiki sem 

kennsluaðferðir. 

Höfundur telur kosti leikrænnar tjáningar og leikja sem kennsluaðferða margvíslega. 

Rannsóknir hafa sýnt að áhrif notkunar þeirra í kennslu eru víðtæk, sjálfsmynd nemenda 

styrkist og öryggi í tjáningu og samskiptahæfni eykst. Fræðimönnum virðist bera saman 

um að leikur sé börnum eðlislægur og í gegnum hann þroskist þau og læri. Það vekur því 

undrun að bæði leikræn tjáning og leikir sem kennsluaðferðir séu ekki notaðar oftar í 

grunnskólum landsins en raun ber vitni samkvæmt rannsóknaniðurstöðum. Samfélagið er 

í stöðugri þróun og nú á dögum hefst skólaganga flestra barna um tveggja ára aldur þegar 

þau fara í leikskóla, skóladagur barna í bæði leik- og grunnskóla hefur lengst og áherslur í 

skólastarfi breyst með tilkomu stefnunnar um skóla án aðgreiningar. Með þessum 

breytingum er ekki hægt að líta framhjá því að kennarar hafa þurft að taka aukna ábyrgð í 

uppeldi nemenda sinna og reyna að mæta þörfum sem flestra á faglegan hátt. Rannsóknir 

sýna að börnum fer að leiðast fljótlega eftir að grunnskólanám hefst, að kennarar nota 

einna helst beina kennslu með eða án samræðna við nemendur sína og kennslu sem 

styðst við vinnubækur þrátt fyrir að rannsóknir hafi sýnt að nemendur líti list- og 

verkgreinar, þar með talið leiklist,  jákvæðum augum og finnist þær skemmtilegar. Út frá 

þessu og öðrum þeim fræðum sem höfundur kynnti sér við gerð ritgerðarinnar telur hann 

miklar líkur á því að leikræn tjáning og leikir sem kennsluaðferðir geti aukið bæði ánægju 

og árangur nemenda í námi.  
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