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Ágrip 

„Nám og leikur með tónlist“ er lokaverkefni til B.Ed. gráðu í leikskólakennarafræði við 

Háskóla Íslands. Verkefnið samanstendur af vefsíðu með leikja-og verkefnahugmyndum til 

að nota í kennslu með börnum á aldrinum 4-9 ára og fræðilegri greinargerð. Markmið 

verkefnisins er að auðvelda aðgengi kennara að sönglögum og textum með 

kennslufræðilegan leik að leiðaljósi. Vefsíðuna má finna á 

https://leikurogtonlist.wixsite.com/leikurogtonlist en þar má finna texta við lög, upptökur 

af því hvernig þau eru sungin ásamt hugmyndum að leikjum og verkefnum fyrir börn í leik- 

og grunnskóla. Vefsíðan er hugsuð fyrir leik-og grunnskólakennara og alla þá sem hafa 

áhuga á að nýta leik, tónlist og leiklist í námi með börnum. Greinargerðinni er fræðilegur 

stuðningur við notkun leiks, tónlistar og leiklistar í skólastarfi og kosti þeirra sem aðferðar 

í kennslu ungra barna. Farið er í kenningar fræðimannanna Jean Paget, Lev Vygotsky og 

John Dewey og hvernig leikur og nám kemur fram í kenningum þeirra. Að auki er farið í 

hvernig fyrrgreindir þættir koma fram í aðalnámskrám leik-og grunnskóla. Að lokum er 

svo fjallað um vefsíðuna sjálfa. Það er skoðun höfundar að nám sem fer fram í gegnum 

leik er áhrifaríkt og skemmtilegt þar sem reynir á hæfileika barna á svo mörgum sviðum. 

Helstu niðurstöður höfundar eru þær að leikur, tónlist og leiklist eru allt ákjósanlegar 

leiðir til kennslu barna í leik-og grunnskólum þar sem að unnið er út frá ákveðnum 

kennslufræðilegum markmiðum í leik þeirra. 
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Formáli 

Kveikjan að þessu verkefni er áhugi minn á söng með börnum. Ég stundaði sjálf 

tónlistanám bæði á píanó og við söng, bæði einsöng og í kórum, allt frá því í upphafi 

gunnskóla þar til ég lauk framhaldsskóla. Mér finnst alltaf gott að setjast niður í vinnu 

minni í leikskóla og byrja að syngja því þegar ég geri það koma börnin ósjálfrátt og setjast 

hjá mér til þess að hlusta og taka þátt. Ég tel að það sé framkoma mín og áhugi á 

tónlistinni sem verður til þess að börnin koma og vilja vera með. Ég legg upp með að vera 

lífleg og spennandi þegar ég er að syngja og gera lögin eins lifandi og hægt er til þess að 

börnin skilji hvað er verið að fjalla um texta laganna. Söng og tónlist auk leiklistar er hægt 

að nýta á svo fjölbreyttan hátt bæði í leik og starfi og því fannst mér tilvalið að ljúka 

grunnnámi mínu til leikskólakennarafræði með B.Ed. verkefni sem fjallar um þessar 

aðferðir. 

Rannveigu Björk Þorkelsdóttur, leiðbeinanda mínum, vil ég þakka kærlega fyrir 

leiðsögnina, stuðninginn og gagnlegar athugasemdir í gegnum þetta verkefni. Ég vil þakka 

fjölskyldu minni fyrir stuðninginn, umburðarlyndið og þolinmæðina allan þann tíma sem 

ég hef stundað nám mitt. Atli Már eiginmaður minn og börnin mín þrjú, Andrea Sjöfn, 

Torfi Rafn og Ævar Ottó, eiga sérstaklega skilið þakklæti fyrir að sýna mér skilning allar 

þær stundir sem ég hef þurft að bregða mér frá til þess að skrifa og vinna í þessu verkefni 

sem og öðrum síðustu ár. Eins fyrir öll þau skipti sem ég hef þurft á hughreystingu að 

halda til þess að geta haldið áfram. Að lokum við ég þakka foreldrum mínum fyrir 

stuðninginn og móður minni sérstaklega fyrir að hafa tekið að sér að passa yngsta 

drenginn svo að ég geti sinnt námi og vinnu við verkefnið eftir bestu 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(ur) ábyrgð á því sem 

missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Selfoss, 4. Maí 2017 

 

_________________________________  
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1 Inngangur  

Oft er sagt að börn læri af reynslunni eða að börn læri það sem fyrir þeim er haft og hefur 

höfundur jafnvel heyrt börnum vera líkt við litla svampa þar sem þau draga í sig allt og 

ekkert úr umhverfinu. Með leik, tónlist og leiklist er hægt að vinna fjölbreytt verkefni sem 

byggja á hinum ýmsu grunnþáttum menntunar sem eru uppistaðan í öllum 

skólanámskrám á landinu. Höfundi fannst tilvalið að taka fyrir nokkur af þeim lögum sem 

oft eru sungin í leikskólum í dag og vinna út frá þeim verkefni sem væru hugsuð fyrir börn 

á aldrinum 4-6 ára og 6-9 ára.  

Leikur, leiklist og tónlist eru meðal þeirra aðferða sem hægt er að nýta í námi ungra 

barna og kemur í hlutverk leik- og grunnskólakennara að skapa aðstæður til náms og 

verða börnum út um efnivið sem hægt er að nota hverju sinni (Aðalnámskrá grunnskóla 

2013, bls. 44; Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 31). Í þessari greinargerð verður fjallað um 

þessa þrjá þætti og hvernig nýta má þá til að skapa skemmtilegar og árangursríkar leiðir í 

kennslu ungra barna. Auk þess að farið verður inni í fræðilegar kenningar Lev Vygotsky, 

Jean Piaget og John Dewey um það hvernig leikurinn styður við nám og þroska barna. 

Greinagerð þessi er fræðilegur stuðningur við áður nefnda vefsíðu með lögum og 

hugmyndum um kennslufræðilega leiki og verkefni þar sem að börnin fá tækifæri til að 

læra í gegnum leik. 

Greinargerðinni er skipt upp í sex hluta. Á eftir inngangi verður farið yfir kenningar 

þriggja fræðimanna, Dewey, Vygotsky og Piaget og þær skoðaðir með tilliti til leiks í námi. 

Svo verður fjallað um þrjár aðferðir í námi með börnum. Þessar aðferðir eru leikur, tónlist 

og leiklist. Þar á eftir verður farið yfir það hvernig þessar kennsluaðferðir koma fram í 

aðalnámskrám leik-og grunnskóla. Að því loknu verður fjallað um vefsíðuna og tilurð 

hennar. 

Markmið þessa verkefnis er að auðvelda kennurum aðgengi að sönglögum og textum 

með kennslufræðilegan leik að leiðaljósi. 
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2 Fræðilegar kenningar og hugmyndir um þroska og leik barna 

Í gegnum tíðina hafa verið settar fram margar kenningar og hugmyndir um það hvernig 

börn þroskast og hvað það er sem styður við þroska þeirra. Í þessum kafla verður fjallað 

um kenningar þriggja fræðimanna, John Dewey, Lev Vygotsky og Jean Piaget. Það hvernig 

þeir litu á þroska barna og hvernig kenningar þeirra lagast að leik í námi. Þessir 

fræðimenn settu fram ólíkar kenningar um það hvernig börn þroskast en allir voru þeir 

sammála um það að leikurinn skipaði stóran þátt í þroska þeirra þrátt fyrir að kenningar 

þeirra væru ólíkar. Allar þessar kenningar falla þó að einhverju leyti undir hugsmíðahyggju 

en Piaget var frumkvöðull þeirrar stefnu.  

2.1 John Dewey 

John Dewey (1859-1952) var amerískur heimspekingur og sálfræðingur að mennt og mikill 

áhrifamaður á sviði náms og kennslu barna. Kenningar hans snúa að því að börn læri og 

þroskist með því að gera og vera virk í eigin námi. Einkunnarorð hans ,,Learning by doing 

and reflecting on what happened“ eða læra með því að framkvæma og með því að meta 

það sem gerist (Dewey, 2000) eru mjög lýsandi fyrir skoðanir hans á þroska og nám barna. 

Hann taldi að í hvert skipti sem börn upplifðu eitthvað væru þau að læra eitthvað nýtt 

eins og við þekkjum af íslenska orðatiltækinu ,,að læra af reynslunni“. Það þarf oft að 

prófa að gera eitthvað til þess að vita hvernig það virkar eða hvaða afleiðingar það hefur. 

Hann talaði um að reynsla barna væru besta námsleiðin og að eiga samskipti við hvort 

heldur sem er fullorðna eða jafnaldra væri grunnurinn að góðu námi (Hafdís 

Guðjónsdóttir o.fl., 2005). Með því að vera í samskiptum við aðra væri verið að ýta undir 

hugsun barna þannig að þau reyndu á sjálf sig við að prófa sig áfram og læra eitthvað nýtt. 

Þetta styður hugmyndir hans um að börn ættu að vera virkir þátttakendur í námi sínu, þau 

ættu að taka þátt og hlusta og vera skapandi í starfi sínu (Dewey, 2000). 

Dewey (2000) taldi að það væri ekki í hlutverki kennarans að vera einráður heldur 

ætti hann að gegna því hlutverki að passa upp á að börnin væru hugsuðir og að 

efniviðurinn sem börn ynnu með hverju sinni væri á einhvern hátt tengdur fyrri reynslu 

þeirra. Þannig gætu þau unnið nánar með efnið og þeim finnst það ekki þeim ofaukið. Eins 

og kemur fram í aðalnámskrám leik- og grunnskóla er það einmitt hlutverk kennara að 

skapa aðstæður fyrir börn til þess að læra, vera til staðar og verða þeim út um efnivið sem 

að hentar hverju sinni (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 44; Aðalnámskrá leikskóla, 

2011, bls. 31).  

Ef leikur barna er skoðaður í samhengi við kenningar Dewey þá taldi hann að allir 

þyrftu að fá tækifæri til að koma sínu á framfæri. Hann vildi meina að börn væru öll 
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félagslynd að eðlisfari og að fyrir þeim væri einangrun frá samfélaginu kvöl. Leikurinn 

þyrfti að einkennast af lýðræði en samt sem áður væri einhver rammi þannig að þeir sem 

væru að leik upplifðu ekki að verið væri að ráðskast með þá heldur væru þeir hluti af 

heildinni og gætu tekið virkan þátt (Dewey, 2000). Af þessu má leiða að börn læra með því 

að leika sér og prófa sig áfram í lífinu samhliða félagsskap og virðingu við jafningja og 

fullorðna. 

2.2 Lev Vygotsky 

Lev Vygotsky (1896-1934) var rússneskur þroskasálfræðingur sem fæddist í lok 18. aldar 

og dó aðeins 37 ára að aldri. Talið var að hann hafi verið fyrstur fræðimanna til þess að 

skoða áhrif leiks á þroska barna og hvernig áhrif hann hefði í félagslegu samhengi. Þær 

hugmyndir sem hann hafði á leiknum og gildi hans í þroska barna er enn þann dag í dag 

mikið notaðar í tengslum við þroska barna og falla þær undir félagslega hugsmíðahyggju. 

Vygotsky talaði um svæði mögulegs þroska ( e. zone of proximal development), 

svæðið milli þess sem barnið getur sjálft og þess sem það getur ekki gert sjálft er svæði 

mögulegs þroska en inni á þessu svæði þarf barnið aðstoð við athafnir sínar til þess að 

læra (McLeod, 2014). Á þessu svæði skipta samskipti barna við jafningja sína og fullorðna í 

gegnum leik miklu máli þar sem samskiptin ýta undir þroska þeirra, rökhugsun og 

ígrundum á reynslu þeirra og upplifun. 

Vygotsky vildi meina að í leiknum fengju börnin tækifæri til þess að prófa sig áfram í 

mismunandi aðstæðum. Þar fá þau tækifæri til þess að haga sér eins og einhver annar, 

samanber algengir leikir eins og ,,mömmó“ eða ,,læknisleikur“ þar sem börnin prófa sig 

áfram í hlutverkum þeirra fullorðnu, í þessum tilfellum mömmu og læknis. ,,Þarna er það 

leikurinn sem skapar þetta svæði mögulegs þroska“ (Rogers og Evans, 2007, bls.44). Börn 

prófa sig áfram í leiknum, geta verið allt frá því að vera mamma yfir í að vera geimfari, en 

það er einmitt í leiknum sem þau eru ,,höfðinu hærri“ og þau geta allt og kunna allt á 

meðan á leiknum stendur (Jóhanna Einarsdóttir, 2007). Þau geta farið í öll þau hlutverk 

sem þau kjósa sér hverju sinni og prófa sig þannig áfram í jafningjafræðslu og samvinnu.  

Ef þetta er sett í samhengi við hugmyndir Vygotsky (2000) þá hefur barnið fyrirmynd 

sem það hermir eftir og fyrirmyndin styður við þroska barnsins. Áður vissi barnið ekki 

hvað það ætti að gera eða hvernig það ætti að framkvæma eitthvað en ef fyrirmyndin 

hefur sýnt því það þá hefur það tækifæri til þess að prófa sig áfram og þar með læra 

eitthvað nýtt. Sem dæmi má nefna púsluspil eða klæða sig í skó. Ef fyrirmyndin sýnir 

barninu hvernig á að gera eru meiri líkur á því að barnið geti framkvæmt hlutina sjálft 

síðar meir. 
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2.3 Jean Piaget 

Piaget (1896-1980) var svissneskur líffræðingur og er hann sá fræðimaður sem hefur verið 

sagður hvað áhrifamestur þegar kemur að þroskasálfræði á síðustu árum. Kenningar hans 

eru fyrst og fremst byggðar á líffræðilegum þáttum í þroska barna og flokkast undir 

hugsmíðahyggju. Þar er litið á börn sem litla vísindamenn í lífi sínu sem þurfa að taka 

virkan þátt til þess að læra og þroskast. Þegar þau hafa fengið einhverja niðurstöðu í 

tilraunum sínum búa þau sér til skema (e. schemas) til þess að flokka og meta umheiminn. 

Þegar þau svo sjá eitthvað nýtt, nýja persónu eða hlut, reyna þau að samlaga það fyrri 

þekkingu (skema) til þess að stækka og breikka þekkingu sína (Cole, Cole og Lightfoot, 

2009, McLeod, 2015). 

Kenningar hans snúa að vitsmunaþroska barna og vill hann meina að þroski þeirra sé 

stigskiptur. Það er að segja að öll börn þroskist á sama hátt og hafa öll náð ákveðnu stigi á 

ákveðinn aldur. Skiptir hann þessum þroska barna upp í fjögur stig sem byrja við fæðingu 

og síðasta stigið hefst við 11 ára aldur. Stigin skynhreyfistig, foraðgerðastig, stig 

hlutbundinna aðgerða og að endingu stig formlegra aðgerða.  

 Skynhreyfistig 0-2 ára (e. sensimotor stage) 

Börn þroskast í gegnum skynjun og vitsmunir þeirra í samræmi við það. Algengt er 

að börn setji allt uppí sig á þessu stigi til þess að læra á hlutina og kynnast þeim. Á 

þessu stigi eru börn að prófa sig áfram í umhverfinu og reyna að átta sig á 

tengslunum á milli sín og umheimsins. Þau fara að skilja hlutgeymd (e. object 

permanence) sem þýðir í raun að börn átta sig á því að hluturinn er til jafnvel þó 

þau sjái hann ekki (Cole, Cole og Lightfoot, 2009, McLeod, 2015).  

 Foraðgerðastig 2-7 ára (e. preoperational stage) 

Þegar börn eru komin á þetta stig í þroska geta koma fram fyrstu merki um 

raunverulega hugsun. Þau get orðið hugsað um hluti á táknrænan hátt, þ.e.a.s. 

geta látið orð eða hlut standa fyrir eitthvað annað. Þau eru sjálflæg (e. egocentric) 

þ.e.a.s. þau halda að allir aðrir sjái, finni og heyri einmitt það sem þau eru að 

upplifa líka. Börnin vantar rökhugsun/aðgerðahugsun (e.operation) og hafa ekki 

hæfileika til að varðveita magn og fjölda (e. conservation) (Cole, Cole og Lightfoot, 

2009, McLeod, 2015).  

 Stig hlutbundinna aðgerða 7-11 ára (e. concrete operational stage) 

Á þessu stigi hafa börn náð færni til þess að varðveita fjölda og magn, þau geta 

orðið sett sig í spor annarra og þau hafa náð nægilegum þroska til þess að 
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rökhugsun þeirra sé komin af stað. Þetta þýðir að þau geta orðið hugsað um 

eitthvað á röklegan hátt í huganum í stað þess að prófa sig áfram í umhverfinu. 

Samt sem áður er óhlutbundin hugsun enn óþroskuð (Cole, Cole og Lightfoot, 

2009, McLeod, 2015). 

 Stig formlegra aðgerða 11 ára og eldri (e. formal operational stage) 

Þegar börn hafa náð þessum aldri eru þau komin á það stig sem endist þeim út 

ævina því þroskinn heldur áfram allt þar til fólk drey. Á þessu stigi hafa þau náð 

færninni að geta gert stærðfræðilega útreikninga, hugsað á skapandi hátt, notað 

óhlutbundna rökhugsun og ímyndað sér niðurstöður einstakra aðgerða (Cole, Cole 

og Lightfoot, 2009, McLeod, 2015). 

Þegar kenningar Piaget eru skoðaðar í samhengi við leik og nám barna þá gerði hann 

sjálfur ekki beint ráð fyrir því að þær tengdust menntun. En á síðustu árum hafa 

eiginleikar kenningar hans verið tengdar við nám og kennslu barna. Þegar börn eru ung 

sækjast þau eftir því að leika sér ein og eftir því sem þau verða eldri leitast þau meira eftir 

því að hafa félagsskap (Charles, 1989, bls.8, McLeod, 2015). Börn þróa leik sinn í 

samræmi við þroskastigin fjögur. Þau byrja á leikjum sem fela í sér skynfæra- og 

hreyfileiki, sem er í samræmi við fyrsta skynhreyfistigi Piaget, yfir í regluleiki þar sem að 

farið er eftir einföldum leikreglum sem segja til um hvað fara skal fram í leiknum. Út frá 

því má segja að Piaget hafi gert ráð fyrir því að leikurinn væri einn af þeim þáttum sem 

snerta vitrænan þroska barna (Valborg Sigurðardóttir, 1991, bls.32-34). Í samhengi við 

þroskastig Piaget má sjá að börn byrja leik sinn í einleik og þróast yfir í samleik með 

öðrum orðum, byrja í sjálfhverfu og þroskast yfir í félagsleg samsipti. Eftir því sem börn 

eldast leitast þau meira eftir félagsskap annarra barna og það er hægt að sjá bæði í leik 

þeirra og félagslegum þroska (Charles, 1989, bls.8) 

2.4 Samantekt 

Eftir að hafa farið yfir hugmyndafræði Dewey, Vygotsky og Piaget má sjá að þeir höfðu 

allir mismunandi skoðanir á því hvernig börn þroskast. Þeir voru þó allir sammála um að 

leikurinn væri stór þáttur í þroska barna. Virkni barna í eigin námi væri grunnurinn að því 

að þau þroskuðus þó að þeir hafi nálgast aðkomu leiksins í þroska barna á mismunandi 

hátt.  

Piaget vildi meina að vitsmunaþroski barna væri stigskiptur þar sem þroskinn fer í 

gegnum stigin hvert af öðru, skynhreyfistigi – foraðgerðastig – stig hlutbundinna aðgerða 

– stig formlegra aðgerða. Hann vildi meina að öll börn þroskuðust eins og ekki væri hægt 

að hoppa yfir eitt af stigunum fjórum. Einnig vildi hann meina að nám barna ætti að taka 
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mið af því hvar hvert barn væri statt í þroskaferlinu. Piaget hefur þó verið gagnrýndur fyrir 

það að hann tók ekki mið af getu barna þegar hann gerði rannsóknir sínar. Vygotsky var 

hins vegar ekki sammála Piaget um það að börn þyrftu að vera búin að ná ákveðnum 

þroska til þess að geta lært á ákveðinn hátt. Hann vildi frekar meina að kenna ætti 

börnum eitthvað ákveðið með það að markmiði að ýta undir þroska þeirra. Dewey hélt því 

svo fram að börn læri með því að gera. Börn eiga að vera virk í eigin námi og fá að prófa 

sig áfram í eigin lífi og út frá fyrri þekkingu. 
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3 Aðferðir í kennslu ungra barna 

Til eru margar aðferðir til að kenna börnum. Í leikskólum er sérstaklega lögð áhersla á að 

börnin fái sem fjölbreyttust tækifæri til að læra í gegnum leik og er leikurinn sagður vera 

órjúfanlegur þáttur bernskuáranna (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). Hægt er að vinna með 

frjálsan leik á mörgum sviðum, svo sem í tónlist, hreyfingu og leiklist. En það er líka hægt 

að vinna með þessi svið á markvissan hátt þar sem unnið er eftir ákveðnum markmiðum 

þannig að leikurinn verði kennslutæki.  

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 31) og Aðalnámskrá grunnskóla (2013, 

bls.44) er hlutverk kennarans að vera faglegur í starfi og skapa aðstæður fyrir börn þannig 

að þau læri og þroskist, veita þeim handleiðslu á fjölbreyttan hátt og skapa fjölbreyttar og 

frjóar námsaðstæður. Hluti af því er að leitast við það að nota nýjar leiðir til þess að miðla 

þekkingu til barnanna.  

Öll börn hafa rétt á námi við hæfi samkvæmt íslenskum lögum um leik- og grunnskóla 

og á velferð þeirra alltaf að vera höfð að leiðarljósi. Eins kveður þar á um að mikilvægt sé 

að mæta börnunum á þeim grundvelli að þeim líði vel og nám geti farið fram með 

fjölbreyttum og skapandi hætti (Lög um leikskóla nr. 90/2008, Lög um grunnskóla nr. 

91/2008). Í þessum kafla verður fjallað um leik, tónlist, hreyfingu og leiklist og hvernig 

þessir þættir geta nýst í starfi með börnum.  

3.1 Leikur í skólastarfi 

Frjáls leikur hefur löngum verið þungamiðja leikskólastarfs og órjúfanlegur þáttur í 

bernsku barna. Í gegnum leikinn læra börn ómeðvitað á heiminn og hvernig hægt er að 

vinna með það sem er í kringum þau (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 37). Leikurinn er 

sagður vera námsleið ungra barna og því telur höfundur tilvalið að nýta leikinn markvisst 

til þess að vinna með ákveðin viðfangsefni tengd viðmiðum sem sett eru fram í 

aðalnámskrám leik- og grunnskólum. Það kemur í hlutverk kennara að vera virkir í því að 

leita nýrra leiða til þess að gera nám barna á öllum aldri áhugavert og spennandi.   

Misjafnar skoðanir hafa þó verið um kosti þess að nýta leikinn sem námsleið í 

grunnskóla en samkvæmt rannsókninni Á sömu leið – Starfendarannsókn á mótum leik- 

og grunnskóla sem Rannsóknarstofa í menntunarfræðum ungra barna framkvæmdi í 

þremur leikskólum og þremur grunnskólum í Reykjavík á árunum 2009-2011 tala 

grunnskólakennarar meðal annars um að þeim finnist leikurinn vera ómarkviss leið til 

náms og hallast þeir því frekar að hefðbundnum kennsluaðferðum í skólastofum sínum 

(Anna Magnea Hreinsdóttir, 2013, bls. 89). En í kennslufræðilegum leik er ekki ein 

niðurstaða eins og próf og annað bóklegt námsefni bíður uppá heldur er barnið að læra 
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allt frá því að kennsla hefst og er það ferlið sem skiptir máli þegar unnið er með leik sem 

kennslutæki (Jóhanna Einarsdóttir, 2010b, bls.5). 

Eftir útgáfu Aðalnámskrár grunnskóla (2013) hefur viðhorf og áhugi 

grunnskólakennara til leiks sem kennsluaðferðar breyst og eru fleiri grunnskólakennarar 

farnir að nýta leikinn sem markvissa kennsluaðferð (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2013, 

bls.109-110). Samkvæmt niðurstöðum úr starfendarannsókn sem framkvæmd var á 

Íslandi á árunum 2009 til 2011, með þremur grunnskólakennurum og þremur 

leikskólakennurum, litu grunnskólakennararnir leikinn nýju ljósi og voru allir sammála um 

að hann væri spennandi leið til þess að leggja inn nám með börnum. Á meðan voru 

leikskólakennararnir allir meðvitaðir um gildi leiksins í námi barna en þeim fannst þeir 

styrkjast í því sem þeir vissu áður og voru ánægðir með það að leikurinn væri að njóta 

meiri virðingar meðal grunnskólakennara (Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, 2013, bls. 164). Í 

Aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls.44) er einmitt talað um að mikilvægt sé að halda við 

eðlislægri forvitni barna og að leikurinn sé leið þeirra til þess að læra á heiminn og um 

heiminn. Einnig er talað um að það skipti miklu máli að að gera leiknum hátt undir höfuði 

alla grunnskólagönguna, ekki bara á yngsta stigi. Samhliða þessu talar Jóhanna 

Einarsdóttir (2010b, bls. 5) einmitt um það að í gegnum leik þar sem að börn eru að njóta 

sín er hægt að ýta undir að þau eflist m.a. í hreyfi-, félags-, vitsmuna- og tilfinningaþroska.  

Þegar talað er um kennslufræðilegan leik (e. educational play) er átt við að leik barna 

er blandað saman við einhver ákveðin námsmarkmið. Þar er hlutverk kennarans að tengja 

markmið í námskrám við leik barna og jafnframt vera vakandi fyrir áhuga barna þannig að 

hægt sé að vinna nánar með það sem þau vilja fást við (Jóhanna Einarsdóttir, 2010a, bls.6, 

Jóhanna Einarsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir, 2011, bls.3). Þrátt fyrir að unnið sé 

með leikinn þá er samt verið að vinna eftir ákveðnum reglum þannig að í raun er um 

regluleiki að ræða þegar farið er í kennslufræðilega leiki með börnum.  

Með regluleikjum (e.games) er átt við leiki þar sem farið er eftir fyrirfram ákveðnum 

reglum, tíma og stigagjöf þar sem einstaklingar eða lið keppa. Þessa leiki er kjörið að nýta 

til þess að tengja leik og nám barna þar sem að í þeim læra börnin eitthvað nýtt samhliða 

því að byggja á fyrri þekkingu. Að auki þurfa börn að vinna saman, skiptast á, deila og sjá 

sjónarmið annarra barna (Jóhanna Einarsdóttir, 2010b, bls. 11). 

Flestir vita að börn hafa gaman að því að leika sér og því er þessi aðferð til náms mjög 

ákjósanleg hjá börnum á öllum aldri þar sem aðferðin byggir á því að nota það sem að 

þeim finnst skemmtilegt að gera til þess að leggja inn eitthvað ákveðið viðfangsefni 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2010b, bls.4). Í leiknum geta börnin unnið eftir sinni getu með 

stuðningi frá bæði jafningjum og kennurum þrátt fyrir að unnið sé eftir ákveðnum ramma. 
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Í leiknum eru börnin að prófa sig áfram samanber kenningar Dewey hér að ofan um það 

að börn læra af því að gera og eru að læra með hlutbundnum hætti samanber kenningar 

Piaget.   

Kennslufræðilega leiki er hægt að flokka á marga vegu og óteljandi möguleikar eru í 

notkun leiks í hvers kyns skólastarfi á öllum skólastigum. Ingvar Sigurgeirsson hefur á síðu 

sinni www.leikjavefurinn.is leitast við að flokka leiki eftir viðfangsefni en notkun leiks sem 

kennsluaðferðar hefur aukist mikið á síðustu árum og hafa þessir leikir oftast verið 

flokkaðir á eftirfarandi hátt:  

 venjulegir kennslufræðilegir leikir 

 rökleikir og heilabrjótar 

 orða- og málþroskaleikir 

 leikræn tjáning og hlutverkaleikir 

 hreyfi- og skynjunarleikir 

 ýmsir hóp- og samvinnuleikir 

 námspil og hermileikir     (Ingvar Sigurgeirsson, 2011) 

Þessa flokkun er ágætt að nýta þegar leitast er við að nota leik í kennslu með eitthvert 

ákveðið markmið í huga (Ingvar Sigurgeirsson, 2011). Kennari verður að vera meðvitaður 

um hvaða markmið hafa nú þegar verið sett fram í aðalnámskrám og vinna út frá þeim 

þegar hann býr til eða vinnur með leiki af ýmsum toga. Jafnframt er hlutverk kennara að 

vera til staðar fyrir börnin og vinna með þeim og aðstoða eftir því hvað á við hverju sinni 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2010b). En þær skoðanir sem börn hafa á því hvort kennarar eða 

fullorðnir eigi að taka þátt í leiknum með þeim eru misjafnar (Theobald o.fl., 2015). Þrátt 

fyrir það þarf kennarinn alltaf að vera til staðar fyrir börnin þeim til handleiðslu eftir því 

hvað á við hverju sinni. Kennarinn þar þó ekki að taka beinan, virkan þátt í leiknum og ætti 

að leyfa börnunum að prófa sig áfram á sínum forsendum, út frá sinni reynslu og 

tilraunum. 

3.2 Tónlist í skólastarfi 

Börn hafa gaman af því að syngja, dansa, hreyfa sig, vinna með hljóðfæri og búa til sína 

eigin tónlist og er tónlist sögð vera eðlilegur hluti af lífi barna (Garvis, 2012, bls.15). Þau 

eru í eðli sínu skapandi og listræn og eiga auðvelt með að lifa sig inn sögur og tónlist þar 

sem ímyndunaraflið fær að ráða. Elfa Lilja Gísladóttir (2009, bls.7) greinir frá því í bók sinni 

Hring eftir hring að iðkun tónlistar hafi mótandi áhrif á þroska, greind og persónuleika 
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einstaklinga. Eins talar hún um að tónlistin ýti undir einbeitingu, minni og úthald auk þess 

sem hún hefur jákvæð áhrif á félagslega hæfni barna. Sem dæmi um það hvernig tónlist 

ýtir undir minni hjá börnum og fullorðnum eru til dæmis vísur og söngvar sem sungnir eru 

í leikskólum á Íslandi um mánuðina, dagana og stafrófið. Höfundur kannast til að mynda 

sjálfur við það að raula lagið um stafrófið þegar hann þarf að raða einhverju upp eftir 

stafrófsröð eða finna nafn í símaskrá.  

Tónlist er að miklu leyti tengd leik og getur leikur barna í tónlist hæglega orðið að 

listaverki. Nám barna fer einmitt fram með öllum skynfærum líkamans, sjón, heyrn, 

snertingu, bragð og lykt. (Elfa Lilja Gísladóttir, 2009, bls.8). Í gegnum tónlist og í 

verkefnum þar sem tónlist kemur fyrir er verið að vinna með fleiri skynfæri en bara 

heyrnina og með tónlist er hægt að leggja grunn að námi barna. Tónlist örvar meðal 

annars tungumálavitund, félags-, samskipta- og tilfinningaþroska (Garvis, 2012, bls. 15-

16). Það að nota tónlist sem náms- og þroskaleið í stafi með ungum börnum hefur marga 

kosti og með henni er hægt að ýta undir nám í söng og talrödd, hreyfingu, allskonar 

hljóðgjöfum og hlustun. En hlustun er einn af þeim þáttum í hljóðkerfisvitund barna sem 

þarf að efla (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2011, bls.5). Tónlistin snertir öll börn, sama 

hvernig þau eru stödd líkamlega eða andlega og þau njóta þess öll að vera í kringum 

tónlist. Með daglegri söngiðkun er hægt að stuðla að aukinni tónlistafærni (Sigríður 

Pálmadóttir, 2010, bls. 48-52).  

3.3 Leiklist í skólastarfi 

Að nota leiklist sem kennsluaðferð hefur marga kosti. Það eflir börn til að mynda í því að 

vinna markvisst og skipulega saman og leiklist eflir líka félagsþroska þeirra (Rannveig Björk 

Þorkelsdóttir, 2012). Að auki ýtir leiklistin undir það að börn eigi í samskiptum við hvert 

annað og færni þeirra eykst á því sviði (Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2009, Rogers og 

Evans, 2007, bls.44). Í gegnum leiklist er verið vinna með það að börn æfist í að koma 

fram og vera þáttakendur. Þau læra að setja sig í spor annarra og með því að vera í 

hlutverki einhvers annars fá börn tækifæri til þess koma út úr skelinni og hegða sér 

öðruvísi en þau eru kannski vön í annan tíma. Í leiklistinni eru börn oft að vinna með 

hlutverkaleik þar sem þau setja sig í allskonar hlutverk en það er einmitt aðferð sem að 

börnum finnst almennt gaman að vinna með. Þar fá þau tækifæri til þess að vinna með 

upplifanir sínar á öruggan hátt og þau læra því samhliða (Rogers og Evans, 2007, bls.51).  

Þegar talað er um leiklist í námi (leikræn tjáning, leiklist í skólastarfi og leiklist í 

kennslu) er átt við námsferlið sem börn fara í gegnum hverju sinni. Kennarinn semur 

eitthvað út frá námsefni og saga er sögð af börnunum sjálfum. Börnin lifa sig inn í 

mismunandi hlutverk og læra í gegnum hið ímyndaða ferli (Ása Helga Ragnarsdóttir og 
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Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010, bls.2). Í gegnum leiklist eru börn að vinna sjálf í eigin 

námi. Þau eru að prófa sig áfram og skoða mögulega og ómögulegar aðferðir til þess að 

koma einhverju ákveðnu markmiði fram. Þau vinna með það sem þau kunna og byggja 

ofan á það með aðstoða jafningja og kennara en það er einmitt það sem Vygotsky var að 

tala um þegar hann talaði um svæði mögulegs þroska (McLeod, 2014). Það sem barn 

getur ekki eitt, svo það sem það getur með aðstoð og að lokum það sem barnið getur eitt 

og sér. 

Í rannsókn Ásu Helgu Ragnarsdóttur og Rannveigar Bjarkar Þorkelsdóttur (2010, 

bls.10) kemur fram að leiklist hentar sérstaklega vel fyrir börn með námsörðuleika og eða 

með íslensku sem annað tungumál og eru niðurstöður þeirra í samræmi við aðrar 

rannsóknir á þessu sviði. Í leiklistinni fá börn tækifæri til þess að vinna á annan hátt með 

námsefnið en í námsbókinni og unnið er með færni sem börn eiga kannski auðveldar með 

en bóklegt nám. Eins nefna þær að þessi námsaðferð henti drengjum vel þar sem þeim 

fannst þessi aðferð til náms vera skemmtileg og þeir tóku af skarið þarna frekar en í 

bóklegu námi. Niðurstöður þeirra Ásu Helgu og Rannveigar Bjarkar gefa til kynna að 

leiklist sé ákjósanleg kennsluaðferð þar sem að hún fer út fyrir þetta hefðbundna bóklega 

nám en börn læra þrátt fyrir það ýmislegt um sig, heiminn og samfélagið í gegnum 

ákveðið og skilvirkt ferli sem leiklistin felur í sér  

3.4 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um leikinn, leiklistina og tónlistina sem aðverðir  í námi 

barna. Leikur hefur þá kosti að hann er börnum eðlislægur og þeim finnst gaman að leika 

sér. Með því að setja fram markmið og vinna með ákveðið efni í leiknum er hann orðinn 

að svokölluðum kennslufræðilegum leik. Tónlist býður upp á marga kosti í námi barna og 

til að mynda ýtir hún undir minni, styður við tungumálavitund barna og eflir hlustun sem 

er stór þáttur í hljóðkerfisvitund manna. Leiklist býður einnig upp á marga kosti. Í henni 

gefst börnum tækifæri til að setja sig í spor annarra, efla samvinnu og framkomu og 

hentar hún einkar vel fyrir börn sem eiga við einhverja námsörðugleika að stríða. 
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4 Tenging við aðalnámskrár leik-og grunnskóla 

Í þessum kafla verður fjallað um það hvernig ofantaldir þættir; leikur, tónlist og leiklist, 

koma fram í aðalnámskrám leik-og grunnskóla. 

4.1 Leikur 

Í aðalnámskrám leik-og grunnskóla er mikið talað um gildi leiks í námi barna og hversu 

mikilvægt sé að ýta undir það að hann sé nýttur í daglegu starfi og við hvaða tækifæri sem 

er. 

Leikur er mikilvæg námsaðferð og opnar víddir þar sem sköpunargleði barna 

og ungmenna getur notið sín. Hamingja og gleði liggja í því að finna 

hæfileikum sínum farveg og fá að njóta sín sem einstaklingur og hluti af heild. 

Sköpun er mikilvægur grunnur að því að horfa til framtíðar og móta sér 

framtíðarsýn, taka þátt í mótun lýðræðissamfélags og skapa sér hlutverk innan 

þess. (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 24; Aðalnámskrá leikskóla, 2011, 

bls.22) 

Leikurinn er sagður ýta undir og efla áhuga barna á viðfangsefni og hægt er að tengja 

hann við allt starf í leik-og grunnskólum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013,bls.24; 

Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 22).  

Leikurinn er stór hluti af bernskunni og hann er aðal námsleið barna þar sem hann 

skapar tækifæri fyrir þau til þess að læra og skilja sig og umhverfið sitt. Börn geta prófað 

sig áfram í leiknum og unnið með hugmyndir sínar og með því móti eflt bæði vitræna og 

skapandi þætti í eigin lífi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls.38; Aðalnámskrá leikskóla, 

2011, bls.37-38). Sérstaklega er tekið fram í Aðalnámskrá grunnskóla að það sé mikilvægt 

að viðhalda leiknum sem kennsluaðferð með því að þróa leikinn samhliða því hvernig börn 

eldast og þroskast þar sem þau halda áfram að læra í gegnum leik þó svo að þau eldist og 

leikurinn verði öðruvísi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls.38). 

Hægt er að nýta leikinn bæði sem markmið og leið í námi barna. Þegar hann er 

notaður sem leið þá eru sett fram ákveðin markmið þar sem ætlast er til þess að leikurinn 

skapi börnunum þær aðstæður að þau nái fyrr settum markmiðum (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011, bls. 37-38). Þetta er hægt að tengja við hinn kennslufræðilega leik 

(e.educational play) sem fjallað var um í kafla 3.1. Mikilvægt er fyrir kennara að vera 

vakandi fyrir því hvar áhugasvið barna liggur til að geta gripið tækifærin og unnið nánar að 

því sem þau hafa áhuga á. Í leik læra börnin bæði af jafnöldum sínum og fullorðnum 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 37-38).  
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Samkvæmt aðalnámskrám þessara tveggja skólastiga er leikurinn því mikilvægur 

partur í lífi barna. Hann er hægt að nýta bæði sem frjálsan leik og skipulagða leið þar sem 

lagt er upp með að ná fyrirfram ákveðnum markmiðum þar sem að kennarinn nýtir leikinn 

sem kennslutæki. 

4.2 Tónlist 

Í kafla Aðalnámskrár leikskóla um læsi og samskipti er talað um að börn séu félagsverur og 

að þau hafi mikla þörf fyrir samskipti við aðra. Til þess að tjá sig og eiga samskipti við aðra 

nota þau margar mismunandi aðferðir. Tungumálið er ekki eina leið þeirra til þess að tjá 

sig heldur nota þau einnig allskonar hljóð, látbragð og leikræna tjáningu, snertingu, 

tónlist, myndmál og dans (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls.42). En samkvæmt 

Aðalnámskrá grunnskóla er tónlist stór þáttur af lífi og starfi leikskólans og er hún leið til 

sköpunar og tjáskipta jafnvel án orða. En tónlist krefst samhæfingar, greinandi hugsunar 

og tilfinningatengsla. 

Tónlistarkennsla í grunnskóla leggur upp með að börn eigi að læra um frumþætti 

tónlistar; tónhæð, tónlengd, blæ, styrk, hljóma, túlkun og form, þannig að þau geti 

myndað sér skoðanir um mismunandi tegundir tónlistar og gert sér grein fyrir tilgangi 

hennar. Það er tekið fram að tónlist eigi að vera þáttur í öllu skólastarfi grunnskólans óháð 

því sem verið era ð læra, t.d. náttúrufræði eða íslensku (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, 

bls. 150-151). 

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla er það hlutverk leikskólakennara að velja leiðir sem 

hvetja til þess að börn hugsi á skapandi hátt og veita börnum tækifæri, aðstöðu, rými og 

efnivið til þess að leyfa sköpunargleði sinni að tjá og skapa upplifun sína t.d. með tónlist 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 45). Það er einmitt talað um það í aðalnámskrá 

grunnskóla að með því að nota sköpun, þ.m.t. tónlist, er hægt að stuðla að gleði sem 

verður til þess að börn hafa áhuga á námsefninu sínu. En með sköpun í þessu tilfelli er t.d. 

átt við að börnin njóti sín, uppgötvi, örvi forvitni og áhuga ásamt því að leika sér með 

mismunandi möguleika. 

Samkvæmt hæfniviðmiðum í Aðanámskrá grunnskóla er ætlast til þess að við lok 

4.bekkjar eigi nemendur að geta nýtt sér tónlist til stuðnings þegar þau lýsa atburðum og 

reynslu eða við endursögn, til að mynda að geta nýtt sér tónlist sem stuðning við lýsingu 

atburða eða ákeðinnar reynslu (Aðalnámskrá grunnskóla, bls. 128-129).  

Það er því hægt að segja að tónlist sé stór þáttur í námi barna samkvæmt 

aðalnámskrám beggja skólastiga. Hún er tvinnuð inn í allt starf skólanna og hana er hægt 

að nýta á fjölbreyttan hátt til þess að ýta undir nám barna á öllum aldri. 
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4.3 Leiklist 

Í Aðalnámskrá grunnskóla segir að í leiklist eigi börn kost á því að dýpka skilning á sjálfum 

sér, mannlegu eðli og samfélaginu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 145). Þar segir 

einnig eftirfarandi. 

Í leiklist fá nemendur tækifæri til þess að setja sig í spor annarra og prófa sig 

áfram með mismunandi tjáningarform, hegðun og lausnir í öruggu umhverfi í 

skólanum. Hún styður nemandann í að tjá, móta og miðla hugmyndum sínum 

og tilfinningum. Leiklist reynir auk þess stöðugt á samvinnu, samskipti, 

sköpun, tungumál, tjáningu, gagnrýna hugsun, líkams- og raddbeitingu. Allt fer 

þetta fram í gegnum leik og sköpun. (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 145) 

Með leiklist er hægt að vinna með málefni sem eru í brennidepli í samfélaginu og með því 

móti geta börn unnið úr og metið hvaða þýðingu þau hafa fyrir sig sjálf. Leiklist er í raun 

samþætt form allra listgreina og getur nýst sem námsaðferð til þess að samþætta 

mismunandi námssvið, t.d. móðurmál, samfélagsfræði, sögu o.fl. Við lok 4.bekkjar eiga 

börn m.a. að geta tekið þátt í leikrænu ferli, sett fram einfalda leikþætti í samvinnu við 

jafningja sína, unnið með einfalda leikmuni og sett sig í spor annarra (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013, bls. 145-146). 

Í Aðalnámskrá leikskóla er talað um leikræna tjáningu frekar en leiklist en þar er talað 

um þetta tjáningarform sem eina af aðferðum barnanna til þess að vinna úr tilfinningum 

sínar og skoðunum (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 42). Í leikskóla er það fyrst og 

fremst sköpunarferlið sem skiptir máli þar sem börn fá tækifæri til þess að nota leiklist til 

að vinna úr einhverju ákveðnu. Þar er t.d. verið að meina í frjálsum leik þar sem börn nýta 

hlutverkaleik til þess að setja sig í spor annarra og prófa sig áfram (Aðalnámskrá leikskóla, 

bls. 37). Ennfremur eflast börnin í læsi á umhverfið og samfélagið í gegnum leikræna 

tjáningu, þar sem þekking þeirra, leikni og hæfni nýtur sín á fjölbreyttan hátt 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 42).  

Notkun leiklistar sem aðferðar í kennslu barna á þessum tveimur skólastigum er því 

ákjósanleg leið samkvæmt aðalnámskrám beggja skólastiga þar sem hún gefur börnum 

kost á að prófa sig áfram og tjá tilfinningar sínar og skoðanir.  

4.4 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið farið yfir hvernig leikur, tónlist, og leiklist koma fram í 

aðalnámskrám leik-og grunnskóla á Íslandi. Samkvæmt aðalnámskrám beggja skólastiga 

má sjá að allar þessar aðferðir í kennslu barna skipta miklu máli. Mikið er lagt upp úr því 
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að börn fái tækifæri til þess að leika sér, bæði ein og í hóp með öðrum börnum til þess að 

prófa sig áfram í því sem þau þekkja eða eru að fræðast um. Allir þættirnir hafa sína kosti 

þegar kemur að námi barna en t.d. efla þeir börnin í félagslegri hegðun, framkomu og 

minni svo eitthvað sé nefnt.  
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5 Vefsíðan og verkefnin – fyrir hverja. 

Í þessum kafla verður farið yfir vefsíðu lokaverkefnisins. Á henni má finna sönglög, leiki og 

verkefni sem hugsuð eru sem kennslufræðilegt námsefni fyrir börn á aldrinum 4-9 ára þar 

sem leikur, tónlist og leiklist eru í brennidepli. 

Þegar höfundur byrjaði á verkefninu ákvað hann að setjast niður og skrifa niður 

nokkur sönglög sem hann sá fyrir sér að gætu verið ákjósanleg til þess að vinna með. Eftir 

miklar vangaveltur valdi hann svo að hafa sem fjölbreyttust lög þannig að þau hefðu ólíkar 

tengingar við grunnþætti menntunar. Lögin fjalla m.a. um vináttu, dýr og samfélagið. Því 

var ekkert eitt ákveðið þema í gangi heldur var hugmyndin sú að sýna fram á að hægt væri 

að nota mismunandi lög til að vinna með.  

Leikirnir og verkefnin sem sett eru fram á vefsíðunni eru flest sprottin upp úr 

hugarheimi höfundar þar sem honum þótti tilvalið að nýta innihald texta í lögum til þess 

að miðla og kenna börnum eitthvað á skemmtilegan hátt en það er einmitt það sem er 

svo einkennandi fyrir leikinn (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 37). Einstaka hugmyndir 

komu annarsstaðar frá en það er fyrir þær sakir að þeir leikir sem höfundur hugsaði sér 

voru of líkir þeim sem aðrir hafa fengið hugmyndir að.  

Vefsíðan og leikjahugmyndirnar á henni eru hugsaðar fyrir bæði leik- og 

grunnskólakennara sem kjósa það að nota leik, tónlist og leiklist sem aðferði í námi barna. 

Markmiðið er að vera með einfalda uppsetningu á síðunni þannig að auðvelt sé að nálgast 

allt inn á henni. Á vefsíðunni er námsefnið flokkað eftir aldri þar sem að annars vegar er 

námsefni fyrir 4-6 ára gömul börn í leikskóla og hinsvegar 6-9 ára gömul börn í 

grunnskóla. Ásamt því má finna textana af lögunum sem unnið er út frá og upptökur af 

höfundir syngja lögin. Lagt var upp með að síðan væri lífleg og falleg í útliti til þess að hún 

minni á sig sjálf. 

Það var gaman að útfæra mismunandi leiki eftir því hvað sungið var um í hverju lagi 

fyrir sig og er markmið höfundar að viðhalda heimasíðunni og eru allar hugmyndir að 

leikjum vel þegnar.  
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6 Lokaorð 

Síðustu ár hefur orðið vitundarvakning með leikinn sem aðferð til náms í grunnskólum 

landins. En það má sjá að aðalnámskrá beggja skólastiga leggur áherslu á leikinn í öllu 

starfi skólanna. Það er gaman að sjá að samkvæmt rannsóknum eru grunnskólakennarar 

að sýna því meiri áhuga að nýta hann í starfi sínu þrátt fyrir að hann hafi vissa vankanta 

þegar kemur að mati á námsframvindu barna. En með því að vinna með 

kennslufræðilegan leik þar sem unnið er út frá ákveðnu markmiði er leikurinn kjörinn sem 

námsleið. Í leikskólum hefur leikurinn hefur hins vegar verið þungamiðja alls starfs en þar 

hefur hann kannski frekar verið miðaður út frá því að vera frjáls og án afskipta kennara. 

Þar eru kennarar sífellt að reyna að efla sig í því að vinna með leikinn á markvissari hátt. 

Það sama má segja um tónlist og leiklist í skólastarfi. Þær rannsóknir sem höfundur 

skoðaði og vann með í þessu verkefni bentu allar til þess að leiklist, tónlist og leikur gæfu 

börnum tækifæri til náms þar sem þau væru að vinna með og byggja á fyrri reynslu.  

Eftir að hafa farið yfir þessar aðferðir, leik, tónlist og leiklist, í kennslu barna á leik- og 

grunnskólastigi má sjá að allar þessar aðferðir eru vænlegar til þess að bera árangur þegar 

kemur að því að skapa börnum jákvætt og eflandi námsumhverfi. Leikurinn hefur upp á 

svo margt að bjóða og hann er hægt að tengja við hvað sem kennurum hugnast til þess að 

fræða börn á einn eða annan hátt. Tónlist ýtir undir minni og hana er líka hægt að nota á 

svo fjölbreyttan hátt til að styðja við nám barna. Ég minnist þess t.d. að hafa nýlega séð 

umfjöllun þar sem nemendur á elsta stigi í grunnskóla skiluðu verkefni til kennara síns í 

náttúrufræði þar sem þeir sungu um námsefnið, bjuggu til myndband og settu á YouTube. 

Leiklistin er svo líka vettvangur til náms þar sem börnin fá t.d. að setja sig í spor annarra 

og prófa sig áfram með mismunandi þætti. Þar læra þau samvinnu, samskipti og 

framkomu ásamt mörgu öðru. 

Dregur ég þá ályktun út frá eigin reynslu að það sem framkvæmt er munnlega og með 

einhverjum ákveðnum athöfunum festist frekar í minni en það sem lesið er eða unnið á 

bókina. Börn eru viljugri til að taka þátt ef unnið er með námsefni í gegnum leik. Það er til 

að mynda reynsla höfundar að ef hann sest á gólfið og byrjar að syngja og er með 

leikræna tilburði í söngnum koma börn oftar en ekki til hans og taka þátt á einhvern hátt. 

Hvort sem það er með því að syngja líka, dansa eða hreyfa sig eða bara leika sér með 

eitthvað við hlið hans þannig að þau heyri sönginn á meðan þau leika sér. Það er því 

skoðun höfundar að það sé mikilvægt að gera söng og tónlist hátt undir höfði í skólastarfi 

samhliða leik og leiklist þar sem að allir þessir þættir bjóða upp á margar þroskandi og 

skapandi aðstæður með börnum. Það er einnig skoðun mín að það sé nauðsynlegt að nýta 

leikinn meira á báðum skólastigum til þess að leggja inn eða vinna með eitthvert ákveðið 
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viðfangsefni. Það er einmitt það sem sem að ég lagði upp með þegar hann hóf gerð 

vefsíðu verkefnsins. Þar er að auðvelda aðgang að hugmyndum að því hvernig hægt er að 

tvinna saman nám, leik, tónlist og leiklist þannig að allir hafi gaman að. 
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