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Formáli	

Rannsókn	þessi	er	lokaverkefni	mitt	til	M.ed	gráðu	við	Kennaradeild	

Menntavísindasvið	Háskóla	Íslands.	Val	á	viðfangsefni	er	engin	tilviljun	en	ég	hef	lengi	

verið	aðdáandi	skapandi	kennsluhátta	og	þá	sérstaklega	kennsluaðferða	leiklistar.	Það	

var	því	alltaf	ætlun	mín	að	fjalla	um	leiklist	í	leikskólastarfi	á	einn	eða	annan	hátt	og	

með	dyggri	aðstoð	og	stuðningi	frá	leiðbeinendum,	Kristínu	Karlsdóttur	og	Ásu	Helgu	

Ragnarsdóttur,	var	þessi	rannsókn	framkvæmd.	

Ég	vil	þakka	samstarfsfólki	mínu	fyrir	veittan	stuðning	bæði	fyrir	og	á	meðan	námi	

stóð.	Þolinmæði	ykkar	og	aðstoð	gerði	mér	kleift	að	klára	þetta	nám	og	því	eigið	þið	

þakkir	skilið.	Ég	hefði	hins	vegar	aldrei	hugsað	mér	að	læra	til	leikskólakennara	ef	ég	

hefði	ekki	kynnst	yfirmanni	mínum	og	leikskólastjóra,	Hildi	Lilju	Jónsdóttur,	sem	hvatti	
mig	til	að	fara	í	námið,	studdi	mig	á	erfiðum	tímum	og	hefur	staðið	vakt	sína	sem	
fyrirmynd	mín.	Án	hennar	stæði	ég	ekki	á	þessum	tímamótum	og	verð	ég	henni	því	

ævinlega	þakklát.	Að	lokum	vil	ég	þakka	fjölskyldu	minni	og	vinum	fyrir	ómetanlega	
hvatningu	og	sérstaklega	meðleigjanda	mínum	sem	sat	ávallt	með	mér	þegar	ég	lærði	
heima	og	var	mikill	andlegur	stuðningur.	

Þetta	lokaverkefni	er	samið	af	mér	undirritaðri.	Ég	hef	kynnt	mér	Vísindasiðareglur	
Háskóla	Íslands	og	ég	hef	gætt	viðmiða	um	siðferði	í	rannsóknum	og	fyllstu	ráðvendni	í	

öflun	og	miðlun	upplýsinga,	og	túlkun	niðurstaðna.	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,	maí	2017	

								Sigríður	Jóna	Clausen	
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Ágrip	

Markmið	þessa	verkefnis	var	að	sýna	fram	á	gagnsemi	kennsluaðferða	 leiklistar	þegar	

kemur	 að	 því	 að	 efla	 sjálfsmynd	 leikskólabarna.	 Til	 þess	 voru	 leiklistarstundir	

skipulagðar	 þar	 sem	 ýmsar	 kennsluaðferðir	 leiklistar	 voru	 prófaðar	 með	

leikskólabörnum.	Var	það	gert	til	að	kanna	hvort	þær	hentuðu	inn	á	leikskóla	með	tilliti	

til	eflingar	á	sjálfsmynd	barna.	Að	því	 loknu	var	þess	freistað	að	reyna	að	varpa	ljósi	á	

viðhorf	leikskólabarna	til	þessara	tilteknu	leiklistarstunda	og	hvernig	þau	töluðu	um	og	

lýstu	tímunum.	

Þátttakendur	 voru	börn	á	 aldrinum	3-6	 ára	 í	 leikskóla	þar	 sem	markvisst	 er	unnið	

með	börnum	í	 leiklist.	Gagnasöfnun	fól	 í	 sér	myndbandsupptökur	af	 leiklistarstundum	

og	dagbókarfærslum	rannsakanda	til	að	reyna	að	meta	áhrif	kennsluaðferða	leiklistar	á	

sjálfsmynd	 leikskólabarna.	 Leitast	 var	 eftir	 að	 svara	 því	 hvernig	 viðhorf	 börn	 bera	 til	

leiklistarstundanna	 með	 hálfopnum	 viðtölum	 við	 nokkur	 börn	 sem	 tekið	 hafa	 þátt	 í	

leiklistarstundum	og	upplifað	kennsluaðferðirnar.	Einnig	var	notast	við	ljósmyndir	barna	

til	 að	 fá	 frekari	 innsýn	 í	 þeirra	 sjónarhorn	 á	 hvað	 þeim	 finnst	 um	 leiklist	 og	

leiklistartímana.		

Með	 tilliti	 til	 eflingar	 sjálfsmyndar	 hjá	 börnum	 benda	 niðurstöður	 til	 að	 hún	 geti	

styrkst	 þegar	 börn	 taka	 þátt	 í	 leiklistar	 kennslu.	 Enn	 fremur	 kom	 fram	 að	 ólíkar	

kennsluaðferðir	leiklistar	henti	til	notkunar	á	leikskólum.	Í	viðtölum	við	börn	komu	fram	

jákvæð	 viðhorf	 til	 leiklistarstundanna	 og	 kennsluaðferða	 þeirra.	 Samkvæmt	 svörum	

barnanna	um	leiklist	virðast	leikur	og	gleði	hafa	ráðið	ríkjum	í	leiklistarstundunum	og	að	

börnin	töldu	sig	geta	gert	hvað	sem	þau	dreymdi	um.	
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Abstract	

Drama	in	preschool	and	it’s	effects	on	children’s	self-image.		

What	do	the	children	say?	

The	goal	of	this	project	was	to	demonstrate	the	usefulness	of	drama	teaching	methods	

when	it	comes	to	improving	children’s	self-image	in	preschool.	For	that,	drama	classes	

were	organised	in	which	multiple	teaching	methods	were	used	with	preschool	children.	

This	was	done	to	determine	if	they	are	appropriate	for	use	in	preschool	with	regards	to	

improving	 children’s	 self-image.	 After	 that	 attempts	 were	 made	 to	 shed	 a	 light	 on	

kindergarten	children’s	attitude	towards	those	particular	drama	classes,	and	how	they	

spoke	of	and	described	them.	

Participants	were	children	aged	3-6	years	in	a	preschool	that	works	with	drama	in	a	

systematic	way	that	children	get	to	engage	in.	Data	collection	involved	video	recordings	

of	drama	classes	and	the	researcher’s	daily	journal	in	an	attempt	to	evaluate	the	effects	

of	drama	 teaching	methods	on	preschool	 children’s	 self-image.	Efforts	were	made	 to	

answer	how	children	think	about	drama	classes,	using	semi-open	interviews	with	a	few	

children	 at	 a	 time	 that	 had	 engaged	 in	 drama	 classes	 and	 experienced	 the	 teaching	

methods.	In	addition,	a	children’s	photographs	were	used	to	gain	further	insight	from	

their	perspective	on	what	they	felt	about	drama	and	the	drama	classes.			

With	 regards	 to	 improving	 children’s	 self-image,	 the	 results	 showed	 that	 it	 can	

improve	when	children	participate	 in	drama	classes.	Furthermore,	the	results	showed	

how	 different	 drama	 teaching	 methods	 are	 appropriate	 for	 use	 in	 kindergarten.	

Interviews	with	children	showed	positive	attitude	towards	the	drama	classes	and	their	

teaching	 methods.	 According	 to	 the	 children’s	 response	 about	 the	 drama	 classes,	 it	

seems	 the	 classes	 were	 filled	 with	 fun	 and	 joy,	 as	 the	 children	 felt	 they	 could	 do	

anything	they	dreamt	of.	
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1 Inngangur	

Sjálfsmynd	býr	með	barni	alla	ævi.	Hún	er	síbreytileg	og	mótast	í	gegnum	samskipti	við	

aðra	þar	sem	jákvæð	reynsla	ýtir	undir	sterkari	sjálfsmynd	(Branden,	2003).	Samkvæmt	

Aðalnámskrá	leikskóla	(2011)	er	eitt	af	meginmarkmiðum	leikskólanna	að	efla	og	auðga	

sjálfsmynd	barna.	Fyrir	kennara	í	leikskólum	er	því	gott	að	þekkja	til	og	vita	af	tólum	

sem	henta	til	þess	að	efla	og	hjálpa	börnum	að	byggja	upp	góða	og	jákvæða	sjálfsmynd.	

Samkvæmt	Aðalnámskrá	leikskóla	(2011)	er	leikur	órjúfanlegur	þáttur	

bernskuáranna	og	þeirra	aðalnámsleið.	Í	gegnum	leik	hafa	börn	samskipti	sín	á	milli,	eru	

skapandi	og	læra	að	skilja	heiminn	í	kringum	sig.	Það	virðist	því	vel	við	hæfi	að	skoða	

nánar	það	skapandi	starf	sem	leiklist	býður	upp	á	en	hún	er	nátengd	leik	barna.	

Jafnframt	er	einn	af	algengustu	leikjum	barna	hlutverkaleikurinn	sem	leiðir	beint	til	

leiklistar	sem	ein	af	kennsluaðferðum	hennar.	Fyrir	mér	er	þetta	líkt	og	einn	stór	vefur	

þar	sem	ekki	er	hægt	að	snerta	einn	þráð	án	þess	að	hrista	annan.	Listgreinar	eins	og	

leiklist	hafa	lengi	verið	taldar	árangursríkar	leiðir	til	að	bæta	líf	barna	á	marga	vegu.	

Leiklist	í	kennslu	virðist	geta	stuðlað	að	betri	félagsfærni	barna,	hefur	marktæk	áhrif	

á	tilfinningaþroska,	eykur	umburðarlyndi,	stuðlar	að	aukinni	samkennd	og	gerir	börn	

meðvitaðri	um	nauðsyn	þess	að	vinna	saman	að	sameiginlegu	markmiði	(Ása	Helga	

Ragnarsdóttir	og	Rannveig	Björk	Þorkelsdóttir,	2010;	Duygu	og	Berna,	2012;	Freeman,	

Sullivan	og	Fulton,	2003;	McCaslin,	2006;	Turner	o.fl.,	2004).	Í	leiklist	fá	börn	að	tjá	sig	á	

mismunandi	hátt	og	læra	að	eiga	í	samskiptum.		

Með	þessa	tengingu	mun	ég	taka	það	skref	að	skoða	hvort	kennsluaðferðir	leiklistar	

gagnist	við	eflingu	sjálfsmyndar	hjá	börnum	á	leikskólaaldri.	Það	geri	ég	með	því	að	

prófa	ólíkar	kennsluaðferðir	leiklistar	sem	ég	tel	að	henti	þroska	og	aldri	barnanna	í	

skipulögðum	leiklistarstundum.	Til	að	meta	það	verða	leiklistarstundirnar	teknar	upp	á	

myndbönd	til	greiningar	en	einnig	mun	ég	skrifa	dagbókarfærslur.	Að	auki	mun	ég	stíga	

skrefi	lengra	og	reyna	að	freista	þess	að	fá	fram	og	komast	að	viðhorfum	barna	til	

leiklistar	með	því	að	greina	hvernig	þau	lýsa	þátttöku	sinni	í	þessum	tilteknu	
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leiklistarstundum	með	hálfopnum	viðtölum	þar	sem	börnin	fá	að	tjá	sig	í	gegnum	

myndir,	samskipti	og	líkamlega	tjáningu.	

Til	að	styðja	við	rannsókn	mína	mun	ég	fjalla	um	listgreinakennslu	og	mikilvægi	

hennar	út	frá	skýrslu	Ann	Bamford	og	hugmyndum	Ken	Robinsons	og	Elliot	Eisners	

ásamt	menntastefnu	Reggio	Emilia.	Einnig	fer	ég	yfir	kenningar	fræðimannanna	John	

Dewey,	Lev	Vygotsky,	Jerome	Bruner	og	Howard	Gardner	sem	fjalla	um	nám	barna	

ásamt	námsleiðum	Elizabeth	Wood	til	að	gera	grein	fyrir	mikilvægi	leiks	fyrir	nám	

barna.	Því	næst	verður	gerð	grein	fyrir	námi	barna	með	kennsluaðferðum	leiklistar	þar	

sem	vísað	verður	í	skrif	Dorothy	Heathcote,	Peter	Slade,	Brian	Way,	Jonothan	Neelands	

og	Aud	Sæbø	sem	eru	frumkvöðlar	í	leiklist	í	kennslu	og	þekkt	fyrir	skrif	sín	og	störf	sín	

tengd	leiklist	í	námi	barna.	Enn	fremur	mun	ég	fjalla	um	rannsóknir	annarra	sem	skoðað	

hafa	og	skrifað	um	nám	barna	í	gegnum	leiklist	og	kennsluaðferðir	hennar.	Þar	á	meðal	

eru	rannsóknir	um	áhrif	leiklistar	á	nám	og	sjálfsmynd	barna	en	jafnframt	tengist	það	

áðurnefndum	fræðum	um	mikilvægi	listgreina	þar	sem	leiklist	tilheyrir	þeim.	Tel	ég	að	

með	þennan	fræðilega	grundvöll	sé	nóg	til	að	styðja	við	mál	mitt	um	kosti	leiklistar	í	

námi	barna	í	leikskólum	og	þá	með	tilliti	til	eflingar	á	sjálfsmynd	þeirra.	

1.	1.	Ástæða	fyrir	vali	á	viðfangsefni	
Ástæða	þess	að	ég	vel	að	fjalla	um	leiklist	í	leikskólastarfi	í	tengslum	við	eflingu	

sjálfsmyndar	leikskólabarna	er	tvenns	konar.	Í	fyrsta	lagi	er	það	vegna	eigin	reynslu	af	

leiklist	í	skólastarfi,	en	sem	nemandi	valdi	ég	leiklist	sem	listgrein	í	gegnum	öll	

unglingsár	mín	í	grunnskóla.	Tel	ég	að	þátttaka	í	leiklistartímum	í	grunnskóla	hafi	stutt	

við	þróun	eigin	sjálfsmyndar,	aukið	sjálfstraust,	bætt	félagsleg	samskipti	og	eflt	

tilfinningagreind	mína.	Í	öðru	lagi	vel	ég	að	fjalla	um	leiklist	og	eflingu	sjálfsmyndar	hjá	

börnum	í	leikskóla	vegna	starfa	minna	í	leikskóla	undanfarin	fjögur	ár.	Á	leikskólanum	

er	markvisst	lögð	áhersla	á	að	nota	aðferðir	leiklistar	í	kennslu	með	börnum	með	það	að	

markmiði	að	styrkja	sjálfsmynd	þeirra.	Hef	ég	verið	áhorfandi	og	fylgst	með	þróun	þessa	

áhugaverða	verkefnis	og	breytingum	á	börnunum	undanfarin	ár.	Ég	hef	séð	jákvæð	

áhrif	leiklistar	á	börnin	og	starfið	í	leikskólanum	á	ýmsan	hátt.	Ég	hef	horft	upp	á	börn	

blómstra	í	leiklistartengdum	verkefnum	og	tel	að	leiklist	geti	stutt	við	og	stuðlað	að	
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eflingu	sjálfsmyndar	barna.	Því	ákvað	ég	að	velja	aðferðir	leiklistar	í	tengslum	við	að	efla	

sjálfsmynd	barna	sem	meginviðfangsefni	í	meistaraverkefni	mínu.	

Ég	hef	hug	á	að	komast	að	því	hvaða	kennsluaðferðir	leiklistar	gagnist	við	eflingu	

sjálfsmyndar	barnanna	og	fá	einnig	að	kynnast	viðhorfum	barnanna	sjálfra.	Tel	ég	að	

með	því	að	nálgast	sjónarmið	barnanna	sé	mögulegt	að	þróa	námsefni	þar	sem	börnin	

hafa	meiri	áhrif	á	þátttöku	sína	í	leiklistarstundum.	

Ég	tel	mikinn	ávinning	af	því	að	skapa	vettvang	og	verkfæri	fyrir	kennara	til	að	nýta	í	

starfi	sínu.	Í	Aðalnámskrá	leikskóla	(2011)	kemur	fram	að	stuðla	eigi	að	því	að	nám	eigi	

sér	stað	í	gegnum	leik	og	skapandi	starf	þar	sem	börn	njóta	fjölbreyttra	uppeldiskosta.	

Það	segir	mér	að	grunnhugmyndin	um	hlutverkaleik	og	aðrar	aðferðir	leiklistar	geti	ef	til	

vill	hentað	vel	í	kennslu	á	leikskólasviði	og	mun	ég	reyna	að	færa	sönnur	á	það	í	verkefni	

þessu.	

1.	2.	Tilgangur	og	markmið	rannsóknar		
Markmið	rannsóknar	er	að	fjalla	um	leiklist	og	skoða	gildi	þeirra	kennsluaðferða	sem	

tengjast	leiklist	og	athuga	hvort	gagnlegt	er	að	nota	leiklist	í	leikskólastarfi,	einkum	í	

tengslum	við	eflingu	sjálfsmyndar	barna.	Tilgangur	rannsóknarinnar	er	að	varpa	ljósi	á	

gildi	kennsluaðferða	leiklistar	í	starfi	með	leikskólabörnum.	Þannig	getur	rannsakandi	

og	fagmenn	í	leikskólum	ef	til	vill	séð	kosti	leiklistar	og	gagnsemi	í	námi	barna.	

Meginmarkmið	þessarar	rannsóknar	er	að	svara	eftirfarandi	spurningum:	

1.	Geta	kennsluaðferðir	leiklistar	gagnast	börnum	í	leikskóla	við	eflingu	sjálfsmyndar	

þeirra?		

2.	Hvernig	lýsa	börn	þátttöku	sinni	í	leiklistarstundum	í	leikskóla?	

Til	að	svara	báðum	spurningum	verða	leiklistarstundir	skipulagðar	og	þær		

framkvæmdar	með	börnum	í	leikskóla.	Með	eigindlegum	rannsóknaraðferðum	þar	sem	

greining	rannsakanda	á	myndbandsupptökum	af	leiklistarstundum,	dagbókarfærslum	

rannsakanda	og	hálfopnum	viðtölum	við	börn	mun	ég	reyna	að	svara	

rannsóknarspurningunum.	

Ritgerð	þessi	skiptist	í	fimm	kafla	auk	heimildaskrár	og	viðauka.	Í	kaflanum	hér	á	

eftir	er	fjallað	um	nám	barna	og	kenningar	þess	efnis,	leiklist	sem	listgrein	og	ágóða	
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hennar	í	skólastarfi.	Einnig	verður	fjallað	um	sjálfsmynd	barna	og	fyrri	rannsóknir	sem	

snúa	að	þessum	þáttum.	Í	þriðja	kafla	verður	rannsókninni	gerð	skil	með	upplýsingum	

um	rannsóknaraðferðir,	gagnaöflun	og	aðferðum,	greiningu	á	gögnunum	ásamt	

umfjöllun	um	mögulegum	áhrifum	rannsakanda.	Jafnframt	verður	fjallað	um	

leiklistarstundirnar	sem	rannsakandi	notar	í	rannsókn	sinni	og	hvernig	þær	eru	settar	

upp.	Fjallað	verður	ítarlega	um	þær	aðferðir	sem	beitt	verður	við	gagnaöflun,	en	

aðferðirnar	byggja	á	myndbandsupptökum,	hálfopnum	viðtölum,	ljósmyndum	barna	og	

dagbókarfærslum	rannsakanda.		

Fjórði	kafli	fjallar	um	niðurstöður	og	er	skipt	í	tvennt	eftir	rannsóknarspurningum.	

Fyrri	hlutinn	snýr	að	þeim	kennsluaðferðum	sem	prófaðar	voru	í	leiklistarstundunum,	

hvernig	þær	fóru	fram	ásamt	niðurstöðum	greiningar	rannsakanda	á	gögnunum.	Seinni	

hlutinn	byggist	á	viðhorfum	barna	til	leiklistar	og	þátttöku	þeirra,	en	gagna	var	aflað	

með	hálfopnum	viðtölum	við	sex	börn.	Í	fimmta	kafla	er	fjallað	um	niðurstöður	og		þær	

dregnar	saman	og	tengdar	fyrri	þekkingu	á	þessu	sviði.	Í	kjölfarið	verður	leitað	svara	við	

rannsóknarspurningum	rannsakanda.	Að	síðustu	verður	horft	fram	á	veginn	og	

gagnsemi	rannsóknarinnar	vegin	og	metin.	
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2 Fræðileg	umfjöllun	

Í	kafla	þessum	verður	fjallað	um	listgreinar	og	hlutverk	þeirra	þar	sem	litið	verður	

sérstaklega	til	hlutverks	Aðalnámskrár	leikskóla	og	leiklistar	innan	hennar.	Rætt	verður	

um	gildi	listgreinakennslu	ásamt	mikilvægi	hennar	og	tengt	við	rannsóknir,	kenningar	og	

skoðanir	fræðimanna.	Jafnframt	verður	rætt	um	leik	og	þroska	barna	í	gegnum	leik	en	

þar	verður	fjallað	um	fræðimennina	Dewey,	Vygotsky,	Bruner	og	Gardner	og	kenningar	

þeirra	um	nám	barna.	Einnig	verður	umfjöllun	um	kennslufræði	leikskóla	og	þá	

sérstaklega	um	tegundir	leiks	hjá	börnum	og	áhrif	kennara	á	leik	barna.	Því	næst	fylgir	

umfjöllun	um	leiklist	þar	sem	sérstöðu	hennar	er	lýst	ásamt	kennsluaðferðum.	

Rannsóknir	í	tengslum	við	leiklist	munu	verða	kynntar	og	skoðaðar.	Síðan	verður	fjallað	

um	sjálfsmynd	og	mikilvægi	hennar	fyrir	ung	börn,	virkni	þeirra	og	hugarfar	sem	er	í	

sífelldri	mótun.	Síðast	en	ekki	síst	kemur	kafli	um	þessa	rannsókn	þar	sem	fram	kemur	

hvað	hann	ætlar	sér	að	gera	og	reyna	að	sýna	fram	á.		

2.	1.	Menntastefna	og	listfræðsla	
Menntastefna	landsins	birtist	í	löggjöf	um	leikskóla,	grunnskóla	og	framhaldsskóla	og	er	

grundvöllur	Aðalnámskránna	sem	gefnar	eru	út	fyrir	hvert	skólastig.	Menntastefnan	

leggur	grundvallarlínur	fyrir	þeirri	uppfræðslu	sem	í	boði	er	og	getur	ný	útgáfa	komið	

með	nýjar	áherslur	sem	oft	veldur	breytingum	á	námsmarkmiðum	og	þar	með	kennslu	

og	kennsluháttum.	Hlutverk	Aðalnámskránna	er	að	veita	öllu	skólastarfi	ramma	og	

leiðsögn	um	tilgang	þess	og	markmið.	Þó	þær	séu	ætlaðar	skólum,	kennurum	og	öðru	

starfsfólki	í	skólum,	þá	veita	þær	einnig	foreldrum,	börnum	og	öðrum	sem	kunna	að	

hafa	áhuga	á	að	kynna	sér	Aðalnámskrá	þar	sem	eru	upplýsingar	um	tilgang	og	

starfsemi	skóla	almennt.	Hver	skóli	hefur	síðan	ákveðið	svigrúm	til	að	útfæra	

kennsluaðferðir	og	námsleiðir	í	eigin	námsskrá,	svo	fremi	sem	tekið	er	tillit	allra	

grunnþátta	menntunar	(Aðalnámskrá	leikskóla,	2011).	
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Árið	2011	komu	út	nýjar	Aðalnámskrár	fyrir	öll	skólastig	með	nýrri	menntastefnu	

þar	sem	meginmarkmið	stefnunnar	er	að	rækta	með	markvissum	hætti	þá	þekkingu,	

leikni	og	viðhorf	sem	styrkir	getu	einstaklinga	í	framtíðinni	til	að	vera	gagnrýnir,	virkir	og	

hæfir	þátttakendur	í	jafnréttis-	og	lýðræðissamfélagi.	Nokkrum	atriðum	var	breytt	og	

öðrum	bætt	inn	en	meðal	þeirra	sem	bætt	var	inn	var	sköpun	og	var	hún	gerð	að	

grundvallaratriði	í	öllu	námi	(Aðalnámskrá	leikskóla,	2011).	Þar	sem	allir	grunnþættir	

menntunar	skulu	fléttast	inn	í	allt	nám	má	segja	að	sköpun	hafi	fengið	viðurkenningu	

sem	mikilvægur	hluti	náms	og	verður	vonandi	í	framtíðinni	notuð	í	öllum	námsgreinum	

og	á	öllum	skólastigum.	

2.	1.	1.	Hlutverk	aðalnámskrár	leikskóla	
Hlutverk	Aðalnámskrá	leikskóla	er	að	samræma	menntun,	uppeldi	og	umönnun	

leikskólabarna.	Hún	er	farvegur	til	að	tryggja	jafnrétti	allra	barna	til	menntunar	og	

uppeldis	í	leikskólum	og	á	að	tryggja	börnum	góðar	aðstæður	til	náms	í	samræmi	við	

gildandi	lög	og	menntastefnu.	Lögð	er	áhersla	á	að	skólarnir	styðji	við	námshvöt	barna,	

rækti	námsgleði	og	vinnuanda.	Þannig	stuðli	þeir	að	almennri	menntun	þeirra.	Almenn	

menntun	stuðlar	að	aukinni	hæfni	einstaklings	til	að	takast	á	við	áskoranir	daglegs	lífs,	

miðar	að	því	að	efla	skilning	einstaklingsins	á	eiginleikum	sínum	og	hæfileikum.	Hún	

byggist	einnig	á	fjölbreyttu	námi	á	meginsviðum	menningar	okkar,	umhverfis	og	

samfélags	(Aðalnámskrá	leikskóla,	2011).	

Menntastefna	nýjustu	Aðalnámskrár	leikskóla,	sem	kom	út	2011,	er	byggð	á	sex	

grunnþáttum.	Þeir	snúast	um	læsi	á	samfélag,	menningu,	umhverfi	og	náttúru	þannig	

að	börn	læri	að	byggja	sig	upp	andlega	og	líkamlega,	að	bjarga	sér	í	samfélaginu	og	

vinna	með	öðrum.	Grunnþáttum	menntunar	er	ætlað	að	fléttast	inn	í	allt	skólastarf	og	

það	er	talið	nauðsynlegt	að	nálgast	viðfangsefni	á	heildstæðan	hátt	af	faglegri	víðsýni	

og	eftir	atvikum	samfaglega	sem	kallað	getur	eftir	óhefðbundnum	og	nýstárlegum	

kennsluháttum	og	nálgunum,	t.d.	aðferðum	leiklistar.	

2.	1.	2.	Leiklist	innan	Aðalnámskrár	leikskóla	
List	er	ekki	eitthvað	eitt	einfalt	verk	sem	býður	upp	á	eina	skilgreiningu.	List	getur	verið	

af	mörgum	toga	og	hennar	meginhlutverk	er	að	hjálpa	manninum	að	tjá	tilfinningar	og	
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hugverk	sín	á	skapandi	hátt	og	þannig	að	hann	öðlist	lífsfyllingu	(Aðalnámskrá	

grunnskóla:	Listgreinar,	2007).	Innan	listgreina	flokkast	leikræn	tjáning	sem	flestir	kalla	

einfaldlega	leiklist.	Í	Aðalnámskrá	leikskóla	er	ekki	fjallað	um	leiklist	sem	aðferð	í	

kennslu	eða	hluta	af	námsefni	barna.	Samt	sem	áður	má	greina	í	grunnþáttunum	ýmsa	

þætti	sem	tengjast	leiklist	og	kennsluaðferðum	hennar.	Leiða	má	að	því	líkum	að	leiklist	

geti	verið	góð	leið	til	að	ná	þeim	markmiðum	sem	sett	eru	fram	í	Aðalnámskrá	leikskóla.	

Með	aðferðum	leiklistar	er	börnum	gert	mögulegt	að	nálgast	alla	grunnþætti	

menntunar	á	fjölbreyttan	og	virkan	hátt.	Grunnþættirnir	eru	sex	talsins	og	eru	það	læsi,	

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

(Aðalnámskrá	leikskóla,	2011).	Fyrsti	grunnþátturinn,	læsi,	snýst	um	sköpun	merkingar	

og	meginmarkmið	læsis	er	að	börn	séu	virkir	þátttakendur	í	að	umskapa	og	umskrifa	

heiminn	með	því	að	skapa	eigin	merkingu	og	bregðast	á	skapandi	og	persónulegan	hátt	

við	því	sem	þeir	lesa.	Annar	þátturinn	snýr	að	menntun	í	sjálfbærni	sem	á	að	gera	fólki	

kleift	að	takast	á	við	viðfangsefni	sem	lúta	að	samspili	umhverfis,	félagslegra	þátta	og	

efnahags	í	þróun	samfélags.	Nálgast	má	þessa	tvo	grunnþætti	menntunar	með	

einföldum	hlutverkaleik	þar	sem	börnin	þurfa	að	leysa	þau	mál	sem	upp	koma	með	

leiknum.	Þau	geta	lesið	í	merkingu	og	aðstæður	og	unnið	saman	að	lausn.	Til	að	finna	

hentugustu	lausnina	þarf	ef	til	vill	umræður	sem	gæti	tengst	þriðja	grunnþættinum,	

lýðræði	og	mannréttindum.	

Í	Aðalnámskrá	leikskóla	(2011)	kemur	fram	að	börn	skuli	læra	til	lýðræðis	með	því	

að	læra	um	lýðræði	í	lýðræðislegu	umhverfi.	Nánar	tiltekið	er	nauðsynlegt	fyrir	börnin	

að	upplifa	lýðræði	í	leikskólasamfélaginu	og	öðlast	þannig	grunnskilning	á	því	hvernig	

það	gengur	fyrir	sig.	Fjórði	grunnþátturinn	er	jafnrétti	sem	felur	í	sér	gagnrýna	skoðun	á	

viðteknum	hugmyndum	í	samfélaginu	með	það	að	leiðarljósi	að	kenna	börnum	að	

greina	þær	aðstæður	sem	leiða	til	mismununar	sumra	og	forréttinda	annarra	

(Aðalnámskrá	leikskóla,	2011).	Jafnframt	snýst	jafnréttismenntun	um	að	búa	bæði	kyn	

undir	jafna	þátttöku	í	samfélaginu	þar	sem	áherslu	skal	leggja	á	að	bæði	kynin	eigi	jafna	

möguleika	og	eigi	skulu	vera	hindranir	í	vegi	hvors	kynsins.	

Þetta	snýr	ekki	eingöngu	að	kynjunum	þar	sem	draga	skal	fram	að	allir	hafi	rétt	á	að	

þroskast	á	eigin	forsendum	og	rækta	hæfileika	sína	óháð	þjóðerni,	fötlun,	kynhneigð,	
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aldurs	eða	búsetu.	Í	leiklist	geta	allir	verið	það	sem	þeir	vilja,	stúlka	getur	verið	

atvinnumaður	í	fótbolta	og	drengur	getur	verið	svampur.	Öll	börn	eiga	að	fá	tækifæri	til	

að	tjá	sig	og	skapa,	alveg	sama	hvaða	kyni,	þjóðerni	eða	aldurshópi	þau	tilheyra.	

Fimmti	grunnþáttur	menntunar	er	heilbrigði	og	velferð	sem	byggist	á	því	að	hlúð	er	

að	þroska	og	heilbrigði	barna	frá	ýmsum	hliðum.	Samkvæmt	Aðalnámskrá	leikskóla	

(2011)	er	mikilvægt	m.a.	að	leggja	áherslu	á	jákvæða	sjálfsmynd,	góð	samskipti	og	

skilning	á	eigin	tilfinningum	og	annarra.	Kennsluaðferðir	leiklistar	snerta	á	mörgum	

þáttum	sem	Aðalnámskrá	leggur	áherslu	á	en	ber	helst	að	nefna	samskipti,	jákvæða	

sjálfsmynd	og	skilning	á	eigin	tilfinningum	og	annarra.	Hún	stuðlar	að	því	að	börn	setji	

sig	í	spor	annarra	sem	verður	til	þess	að	þau	þroska	með	sér	vitsmunalega,	

tilfinningalega	og	félagslega	hæfni	(Wright,	2006).	Samkvæmt	Önnu	Jeppesen	og	Ásu	

Helgu	Ragnarsdóttur	(2006)	er	leiklist	sameiginleg	reynsla	þátttakenda	og	byggist	á	

samvinnu.	Því	stuðlar	hún	að	aukinni	samkennd	og	umburðarlyndi	meðal	barnanna	sem	

ýtir	undir	jákvæð	samskipti	og	þar	með	jákvæða	sjálfsmynd.	

Loks	er	komið	að	sjötta	grunnþættinum	sem	er	sköpun	en	eins	og	segir	í	

Aðalnámskrá	leikskóla:	

„Sköpun	er	nauðsynlegur	þáttur	í	allri	menntun	og	nær	þannig	til	allra	

grunnþátta.	Sköpun	er	mikilvægur	þáttur	í	öllu	námi	og	starfi,	ekki	einungis	í	

listmenntun.“		

Sköpun	og	leiklist	eru	samtengjanleg	og	órjúfanleg	þar	sem	án	sköpunar	er	engin	

leiklist.	Sköpun	er	ferli	en	ekki	atburður	þar	sem	einstaklingi	gefst	tækifæri	á	að	koma	

auga	á	nýja	möguleika	og	losa	sköpun	úr	læðingi	með	ólíkum	miðlum.	Í	Aðalnámskrá	

leikskóla	(2011)	er	lögð	áhersla	á	leik	og	tjáningu	og	sköpun.	Leiklist	gefur	börnum	

tækifæri	til	að	prófa	sig	áfram	með	fjölbreyttum	tjáningarformum	í	öruggu	umhverfi	

sem	aftur	ýtir	undir	skapandi	ferli	(Anna	Jeppesen	og	Ása	Helga	Ragnarsdóttir,	2006).		

2.	2.	Gildi	lista	í	starfi	með	leikskólabörnum		
Börn	eru	misjöfn	og	læra	á	ólíka	vegu.	Til	að	koma	til	móts	við	þau	þarf	kennsla	að	

byggjast	á	fjölbreytni	og	sveigjanleika	og	því	má	segja	að	notkun	listgreina	í	
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leikskólastarfi	gæti	verið	upplögð	námsleið	fyrir	börn.	Í	listgreinum	er	ekki	einungis	stutt	

við	skynjun	barna	á	fagurfræði,	þau	hvött	til	að	blanda	liti,	syngja	eða	þjálfa	sig	í	

framkomu,	heldur	geta	þær	aukið	gæði	almenns	náms	og	kennt	börnum	að	læra	og	

hugsa	á	annan	hátt	og	horfa	á	málin	út	frá	mörgum	ólíkum	sjónarhornum.	

Í	hugmyndafræði	menntastefnunnar	Reggio	Emilia	er	fjallað	um	ferli	náms	og	

skilnings	og	hvernig	það	skiptir	barnið	og	nám	þess	mestu	máli	(Edwards,	Gandini	og	

Forman,	1998).	Í	starfi	byggðu	á	stefnu	Reggio	Emilia	er	áhersla	lögð	á	lýðræði,	

gagnrýna	hugsun	og	að	hlustað	sé	á	raddir	barna.	Markvisst	er	unnið	að	því	að	hvetja	

börn	til	uppgötvunar	á	eigin	forsendum	og	leysa	vanda	með	eigin	aðferðum	út	frá	eigin	

hugmyndum.	Fjölmargir	fræðimenn	hafa	með	rannsóknum	sínum	og	kenningum	sýnt	

fram	á	ávinning	þess	að	kenna	skapandi	hugsunarhátt	með	aðferðum	listgreinanna.	

Meðal	þeirra	sem	vísað	verður	til	eru	Bamford,	Robinson	og	Eisner.	

2.	2.	1.	Mikilvægi	listgreinakennslu	
Listgreinar	eru	grunnstoðir	menntunar	þar	sem	þær	veita	börnum	tækifæri	til	að	þróa	

með	sér	félagslega	og	vitsmunalega	getu	sem	getur	nýst	börnum	til	að	lifa	af	í	

ófyrirséðri	framtíð.	Þær	leggja	áherslur	á	hvernig	ólík	fyrirbæri	geta	tengst	saman	og	

kenna	samruna	hugmynda	sem	ýtir	undir	aukna	kunnáttu	í	heildrænni	sýn.	

Meginmarkmið	listgreina	er	að	efla	þekkingu	og	færni	barna	í	víðari	skilning	heldur	en	

eingöngu	á	listrænan	máta.	Um	þetta	fjallar	Ann	Bamford	í	bók	sinni	The	Wow	Factor	

(2006).	

Ann	Bamford	er	prófessor	og	yfirmaður	Engine	Room	við	Listaháskólann	í	London,	

University	of	the	Arts.	Hún	hefur	lengi	starfað	við	og	framkvæmt	fjölmargar	rannsóknir	

um	list-	og	menningarfræðslu	í	skólum	um	víða	veröld.	Í	bók	sinni	fjallar	Bamford	um	

gagnsemi	listgreinakennslu,	en	meginviðfangsefnið	er	alþjóðleg	skýrsla	hennar	sem	

byggir	á	gögnum	frá	yfir	40	löndum	um	listgreinakennslu	viðkomandi	landa.	

Megintilgangur	bókarinnar	er	að	gefa	yfirlit	um	listgreinakennslu	viðkomandi	landa.	

Umfjöllunin	er	margþætt	og	misjöfn	en	helstu	punktar	hennar	sýna	jákvæða	fylgni	milli	

námsárangurs	og	góðrar	listgreinakennslu.	Kemur	fram	að	í	samfélaginu	í	dag	er	

nauðsynlegt	fyrir	einstaklinga	að	geta	hugsað	í	lausnum	sem	krefst	skapandi	nálgunar.		
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Þegar	vel	er	staðið	að	listgreinakennslu	nærir	hún	og	eflir	sköpunargetu	barna	á	

marga	vegu.	Hins	vegar	getur	listgreinakennsla	sem	ekki	telst	til	gæða	kennslu	oft	kæft	

þróun	sköpunar	og	ímyndunarafls	hjá	börnum	(Bamford,	2006).	Stöðluð	og	endurtekin	

verkefni	auka	ef	til	vill	færni	barna	til	að	klippa	og	lita	á	ákveðinn	hátt	en	fjölbreytni	er	

nauðsynleg	til	að	prófa	nýjar	leiðir	og	gefa	börnum	tækifæri	til	að	öðlast	færni	á	nýju	

sviði.	Svipaðar	áherslur	má	finna	í	hugmyndafræði	Reggio	Emilia	þar	sem	litið	er	á	

sköpun	sem	einkenni	fyrir	það	hvernig	við	hugsum,	vitum	og	veljum	(Edwards,	Gandini	

og	Forman,	1998).	Í	Reggio	Emilia	eru	börn	hvött	til	að	rannsaka	eigið	umhverfi	og	tjá	

sig	á	allan	mögulegan	máta,	með	máli,	hreyfingum,	skuggum	eða	hverju	sem	þeim	

dettur	í	hug.	Engin	leið	er	réttari	en	önnur	og	kennarar	horfa	frekar	á	ferli	hugsunar	hjá	

börnum	heldur	en	niðurstöður	og	útkomur.	Þannig	verður	sköpunin	sýnilegri	(Edwards,	

Gadini	og	Forman,	1998).	

Samkvæmt	Bamford	(2006)	getur	þátttaka	barna	í	listsköpun	orðið	sérstök	en	

jafnframt	áþreifanleg	reynsla	byggð	á	raunverulegri	þátttöku.	Þátttöku	sem	styður	börn	

til	að	vera	virk	í	eigin	námi,	þau	geta	orðið	hluti	af	viðfangsefninu	og	áhugahvöt	þeirra	

víkkar	til	að	læra	eitthvað	nýtt.	Í	leiklist	geta	skapast	góðar	aðstæður	fyrir	börn	að	

tengjast	hvert	öðru	og	kennara	sínum.	Þess	konar	samskipti	geta	styrkt	námsgetu	og	

áhugahvöt	barnanna	til	muna.	Einnig	kom	fram	hjá	Bamford	að	aðferðir	leiklistar	henti	

börnum	sem	eiga	erfitt	með	bóknám	því	þá	býðst	þeim	að	læra	án	bóka.	Bamford	telur	

að	leiklist	geti	einnig	hjálpað	börnum	sem	hafa	annað	móðurmál	en	er	ríkjandi	í	

umhverfi	þeirra	eða	þeim	börnum	sem	eiga	erfitt	með	að	fylgja	reglum.	

Enn	fremur	telur	hún	að	breyttar	áherslur	í	námi	barna	auki	tækifæri	þeirra	til	að	

vera	skapandi,	afla	sér	þekkingar	og	hugsað	á	gagnrýnan	hátt	svo	sem	með	því	að	

ígrunda	og	leita	lausna	ýmissa	mála	(Bamford,	2006).	Bamford	er	ekki	eini	

fræðimaðurinn	sem	leggur	áherslu	á	og	fjallar	um	mikilvægi	listgreina	því	Robinson	og	

Eisner	hafa	einnig	fjallað	um	mikilvægi	listkennslu	og	kennslu	í	sköpun.	

Rétt	eins	og	Bamford	þá	telur	breski	rithöfundurinn	Ken	Robinson	(2001)	að	kennsla	

í	sköpun	geti	náð	til	allra	barna.	Leggur	hann	áherslu	á	að	rækta	þurfi	og	virða	að	fullu	

mismunandi	getu	og	hæfileika	einstaklinga.	Þetta	tengist	þeirri	grundvallarhugmynd	

sem	fram	kemur	í	umfjöllun	um	starf	í	anda	Reggio	Emilia	um	að	byggja	nám	á	
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styrkleikum	barna,	fremur	en	veikleikum,	og	einnig	á	því	sem	vekur	áhuga	barna	

(Edwards,	Gandini	og	Forman,	1998).	Allir	búa	yfir	getu	til	sköpunar	og	hún	er	

mikilvægur	hluti	í	námi	og	þroska	barna	þar	sem	börnin	mótast	af	eigin	reynslu	og	því	

sem	þau	upplifa.	Með	því	að	gefa	börnum	tækifæri	til	að	efla	ímyndunarafl	sitt	og	tjá	

eigin	hugmyndir	eflist	skilningur	og	þekking	þeirra	á	raunheiminum	(Robinson,	2001).	

Sköpun	er	vinnsla	í	að	finna	nýja	möguleika	og	það	getur	gefið	af	sér	heilmikið	nám,	

hvort	sem	um	er	að	ræða	nýja	reynslu	út	frá	spunaæfingum	í	leiklist	eða	ný	leið	til	að	

reikna	erfiða	algebruformúlu	í	stærðfræðitíma.	Robinson	segir	skólakerfið	halda	

bóknámi	hærra	á	lofti	en	námi	í	listgreinum,	en	að	hans	mati	ætti	það	að	vera	öfugt	þar	

sem	börn	eru	mjög	skapandi	frá	unga	aldri.	Segir	hann	enn	fremur	að	manneskjan	sé	

gædd	mörgum	mismunandi	hæfileikum	sem	legið	geta	á	breiðum	skala	og	á	það	að	falla	

í	skaut	skólakerfisins	að	ýta	undir	þá	hæfileika	sem	hver	og	einn	býr	yfir	og	þróa	þá	

áfram	(Robinson,	2001).	Þessu	er	bandaríski	kennslufræðingurinn	Elliot	W.	Eisner	

sammála	en	hann	og	Robinson	telja	að	tilgangur	menntunar	sé	að	efla	sköpun,	tjáningu	

og	túlkun	og	að	efla	þurfi	ímyndunarafl	barna	með	skapandi	viðfangsefnum	(Eisner,	

2002;	Robinson,	2001).	

Þetta	endurómar	í	skrifum	Bamford	sem	telur	skapandi	hugsun	nauðsynlegan	

eiginleika	fyrir	komandi	framtíð.	Að	styðja	við	sköpun	í	námi	barna	hlýtur	að	vera	

mikilvægt	því	veröldin	er	í	sífelldri	þróun	og	síbreytileg.	Því	er	nauðsynlegt	að	geta	

mætt	nýjum	áskorunum	með	skapandi	og	hugmyndaríkum	hætti.	Til	þess	að	geta	það	

þurfa	öll	börn	markvissa	kennslu	í	uppörvandi	og	skapandi	starfi	í	opnari	skólum	sem	

notast	við	fjölbreyttar	aðferðir	í	námi	og	kennslu	(Bamford,	2006).	Með	því	að	nota	

ólíkan	efnivið	til	að	tjá	tilfinningar,	hugmyndir	og	finna	lausnir	á	ólíkum	vandamálum	

eða	viðfangsefnum	auki	börnin	við	sig	þekkingu	sem	byggist	á	eigin	upplifun	segir	

Eisner.	Þessir	ólíku	efniviðir	geta	tilheyrt	öllum	gerðum	listgreina	sem	kenndar	eru	í	

íslenskum	skólum.	

Eisner	segir	listirnar	kenna	okkur	eitt	og	það	er	að	það	er	ekki	bara	eitthvað	eitt	

einfalt	svar	til	við	spurningu	eða	ein	lausn	við	vanda.	Þær	kenna	börnum	að	þeirra	eigin	

spor	eða	einkenni	séu	mikilvæg	og	að	öll	svör	þurfi	ekki	að	vera	nákvæmlega	eins.	

Þeirra	túlkun,	lýsing	og	tjáning	er	einstök	og	fjölbreytni	er	velkomin	(Eisner,	2002).	Listin	
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gefur	fyrirmyndir	sem	hjálpa	við	að	líta	á	heiminn	út	frá	nýju	ljósi	og	gefur	verkfæri	og	

tækifæri	til	að	fást	við	mismunandi	verkefni	á	skapandi	og	listrænan	hátt.	Nemendur	

læra	að	tileinka	sér	listrænan	hugsunarhátt	í	gegnum	listina	sem	leiðir	til	

endursköpunar	(Eisner,	2002).	

Eisner	bendir	enn	fremur	á	að	í	leiklist	sé	unnið	með	fjórar	víddir:	tíma,	aðstæður,	

dýpt	og	hinn	mannlega	þátt,	og	að	börnum	séu	gefin	mörg	tækifæri	til	að	tjá	og	túlka	

verk	sín	fyrir	aðra.	Nálgast	má	þessar	fjórar	víddir	á	ýmsan	hátt	en	t.d.	er	

hlutverkaleikur	hentugur	þar	sem	hann	getur	gerst	á	ímynduðum	stað,	á	ímynduðum	

tímapunkti	þar	sem	börnin	geta	kafað	misdjúpt	ofan	í	viðfangsefni	og	svörun	þeirra	og	

viðbrögð	eru	byggð	á	þeirra	eigin	reynslu	og	mannlegum	þáttum.	Börn	læra	þannig	

margvíslegar	leiðir	við	lausnir	á	vandamálum	sem	krefjist	skynsemi	og	rökgreindar	

(Eisner,	1998).	Alveg	eins	og	grunnhugmyndir	Reggio	Emilia	byggja	á	þá	er	svarið	ekki	

það	mikilvæga	heldur	ferli	barnsins	að	því	og	námið	sem	fer	fram	í	ferlinu	í	leit	að	svari	

(Edwards,	Gandini	og	Forman,	1998).	

2.	3.	Leikur	og	nám		
Hvernig	börn	læra	er	eitt	mikilvægasta	umræðuefni	kennara	og	foreldra	barna	á	leik-	og	

grunnskólastigi.	Það	sem	hentar	einum	hentar	ef	til	vill	ekki	öðrum.	Í	gegnum	leik	stíga	

börn	í	ólík	hlutverk,	prófa	ólíkar	aðstæður	og	framkvæma	hluti	sem	raunveruleikinn	

gerir	þeim	ekki	kleift	að	gera.	Börn	á	leikskólaaldri	læra	í	gegnum	leik	gróf-	og	

fínhreyfingar,	upplifa	gleði	við	að	ná	tökum	á	einhverju,	endurleika	atburði	og	skapa	

verkfæri	úr	engu,	allt	eftir	þörfum	og	óskum	þeirra	sjálfra	(Joan	og	Quisenberry,	2002).	

Leikurinn	einn	og	sér	dugar	þó	ekki	samkvæmt	fræðimönnunum	John	Dewey,	

Jerome	S.	Bruner,	Lev	Vygotsky	og	Howard	Gardner	því	samkvæmt	kenningum	þeirra	er	

leikurinn	hluti	af	félagslegum	þætti	barnsins	þar	sem	í	gegnum	leik	eflist	skilningur	

þeirra	í	gegnum	nýja	upplifun.	Hér	á	eftir	verður	farið	yfir	kenningar	þessara	

fræðimanna	og	rætt	um	ólíkar	leiktegundir	sem	þeir	telja	að	notaðar	séu	í	leikskólum.		

2.	3.	1.	Dewey	
Allir	sem	lært	hafa	á	hljóðfæri	eða	reynt	það	vita	að	eingöngu	bóknám	kemur	þér	ekki	

langt	þar	sem	hljóðfæranám	krefst	þess	að	þú	spilir	á	hljóðfærið.	Dewey	áleit	að	virk	
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reynsla,	áhugi,	sköpun	og	tjáning	væri	undirstaða	þekkingar.	Að	hans	mati	eru	ferlið	og	

markmið	námsins	einn	og	sami	hluturinn	(Dewey,	1897;	Dewey,	2000),	hann	lagði	

áherslu	á	að	læra	með	því	að	framkvæma	(e.	learning	by	doing).	Dewey	lagði	þó	ekki	

eingöngu	áherslu	á	nám	í	gegnum	reynslu	heldur	taldi	hann	að	börn	læri	best	í	gegnum	

félagslegar	athafnir.	Börn	ættu	að	fá	að	læra	með	því	að	leysa	viðfangsefni	í	sameiningu	

á	lýðræðislegan	hátt	í	gegnum	samskipti	(Dewey,	2000).	

Dewey	var	á	móti	fastmótuðum	kennsluháttum	og	hann	taldi	að	bóknám	kæmi	ekki	

nægjanlega	til	móts	við	börn.	Oft	höfði	viðfangsefni	ekki	til	barna	sem	verði	til	þess	að	

þau	verði	ekki	virk	í	eigin	námi.	Hann	bætti	við	að	menntun	ætti	að	höfða	til	áhugasviðs	

barna	og	koma	meira	til	móts	við	börnin	þar	sem	forvitni	þeirra	og	áhugi	dragi	þau	

áfram	að	uppgötvunum	á	eigin	forsendum	(Dewey,	2000).		

2.	3.	2.	Bruner	og	hugsmíðahyggja	
Sálfræðingurinn	Jerome	S.	Bruner	er	einn	af	þeim	fræðimönnum	sem	aðhylltist	

félagslega	hugsmíðahyggju	þar	sem	áhersla	er	lögð	á	að	einstaklingur	tengi	nýja	

upplifun	við	fyrri	reynslu	eða	þekkingu	og	skapar	þannig	nýja.	Lagt	er	upp	með	að	

byggja	ný	viðfangsefni	á	fyrri	reynslu,	virkri	þátttöku	í	þekkingarleit	og	að	tengja	

námsefni	við	umhverfi.	Einstaklingar	nota	þekkingu	sína	til	að	aðlagast	þeim	

breytingum	sem	gerast	í	menningunni	(Bruner,	1996).	Mikilvægt	er	að	börn	séu	virkir	

þátttakendur	í	eigin	námi	og	að	mati	Bruners	er	besti	námshvatinn	eigin	áhugahvöt.	

Bruner	benti	á	að	börn	læra	fyrst	og	fremst	um	eigin	menningu	í	gegnum	samskipti	

við	aðra.	Hann	fjallaði	um	mikilvægi	leiks	og	hlutverkaleiks	fyrir	þroska	barna	þar	sem	

hann	taldi	að	barn	í	hlutverkaleik	sýndi	í	gegnum	hreyfingar	og	athafnir	reynslu	sína	af	

raunheiminum	(Bruner,	1996).	Með	öðrum	orðum	læri	börn	á	eigin	raunveruleika	með	

því	að	taka	að	sér	annað	hlutverk	og	prufa	sig	áfram	í	samstarfi	og	samskiptum	við	aðra.	

Þetta	er	afar	lýsandi	fyrir	kenningu	um	hugsmíðahyggju	og	hugmyndir	Bruners	um	að	

áhuginn	sé	besti	námshvatinn	þar	sem	börn	í	leik	leika	sjaldnast	eitthvað	sem	þau	hafa	

engan	áhuga	á,	þau	læra	að	tengja	upplifun	sína	af	leik	við	fyrri	reynslu	og	nota	hana	í	

hlutverkaleik.		
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2.	3.	3.	Vygotsky	
Lev	Vygotsky	þótti	mikilvægt	að	greina	á	milli	tvenns	konar	stig	af	þroska,	núverandi	

stigi	og	möguleikastigi	þroska.	Núverandi	stig	þroska	á	við	um	þann	þroska	sem	þegar	

hefur	átt	sér	stað	hjá	barninu	og	stig	mögulegs	þroska	er	það	sem	unnið	er	að	því	að	ná.	

Nánar	til	tekið	barnið	hefur	þroska	til	að	tileinka	sér	ákveðið	ferli	en	hefur	ekki	gert	það.	

Á	þessu	stigi	á	sér	stað	stuðningur	þar	sem	fullorðinn	einstaklingur	eða	annar	hæfari	

einstaklingur	hjálpar	barninu	og	styður	í	að	ná	ákveðnum	þroska	(Lillemyr,	2009).	Þegar	

kennari	kynnir	námsefni	fyrir	barni	er	mikilvægt	að	hann	geri	sér	grein	fyrir	getu	

barnsins	og	þroska.	Börn	eru	jafn	misjöfn	og	þau	eru	mörg	og	geta	því	verið	mislangt	

komin	í	þroska,	sérstaklega	þegar	um	börn	á	leikskólaaldri	er	að	ræða.	Þegar	valdir	eru	

leikir	fyrir	börn	og	með	börnum	þarf	að	gæta	þess	að	leikurinn	hæfi	þeirra	þroskastigi	

og	nái	þannig	að	örva	börnin.	

Vygotsky	taldi	einnig	líkt	og	Dewey	að	félagsleg	samskipti	væru	lykillinn	á	bak	við	

vitsmunaþroska	og	nám	barna.	Börn	læri	ekki	einungis	af	fullorðnum	einstaklingum	

heldur	einnig	af	jafnöldrum	sínum,	til	dæmis	í	leik,	því	samkvæmt	Vygotsky	væri	þroski	

mannsins	tengdur	félagslegri	þróun	og	því	námi	sem	fram	færi	(Vygotsky,	1978).	Því	er	

væntanlega	æskilegt	fyrir	börn	að	þau	upplifi	ólíkar	aðstæður	þar	sem	þau	geti	lært	

hvert	af	öðru.	

Talaði	Vygotsky	einnig	um	þróun	ímyndunarafls	og	áhrif	þess	á	þroska	og	hegðun	

barns	og	skilning	þess	á	samfélaginu.	Vildi	hann	meina	að	ímyndunarleikurinn	væri	

börnum	eðlislægur	og	þeirra	helsta	verkfæri	til	að	rannsaka	og	skilja	bæði	sig	sjálf	og	

umhverfi	sitt	(Vygotsky,	2004).	Hélt	hann	því	fram	að	mikilvægt	væri	að	gera	börnum	

kleift	að	beita	ímyndunaraflinu	í	námi	sínu.	Leikur	barna	væri	kjörinn	til	þessa.	

2.	3.	4.	Fjölgreindarkenning	Gardners	
Leikskólabörn	eru	jafn	misjöfn	og	þau	eru	mörg	sem	krefst	ólíkra	kennsluaðferða	sem	

hentar	öllum	þeim	fjölbreytileika.	Bandaríski	fræðimaðurinn	Howard	Gardner	setti	fram	

kenningu	um	fjölgreindir	mannsins	þar	sem	hann	telur	að	hver	einstaklingur	búi	yfir	

átta	ólíkum	greindum.	Þær	eru	málgreind,	tónlistargreind,	rök-	og	stærðfræðigreind,	

rýmisgreind,	líkams-	og	hreyfigreind,	samskiptagreind,	sjálfsþekkingargreind	og	

náttúrugreind.	Greindirnar	starfa	saman	á	ýmsan	máta	og	getur	einstaklingur	notað	
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margar	þeirra	samtímis	í	lausn	á	málum	eða	viðfangsefnum	daglegs	lífs.	Með	kenningu	

sinni	vill	Gardner	að	kennsla	nái	til	allra	greinda	með	ólíkum	og	fjölbreyttum	aðferðum.		

Gardner	telur	að	meta	eigi	börn	eftir	styrkleikum	fremur	en	með	bóklegum	og	

munnlegum	prófum	sem	henti	betur	börnum	sem	hafa	góða	málgreind	eða	rök-	og	

stærðfræðigreind	(Gardner,	1993).	Gardner	taldi	leikræna	tjáningu	henta	vel	til	að	örva	

fleiri	en	eina	greind	í	einu.	Með	einni	æfingu	væri	hægt	að	örva	málgreind,	rýmisgreind,	

samskiptagreind	og	hreyfigreind,	sköpun	er	örvuð	og	barn	lærir	að	hugsa	á	skapandi	og	

nýjan	hátt.	Hugur	fimm	ára	barns	er	á	vissan	hátt	fullkomin	táknmynd	fyrir	hátind	

skapandi	hugsunarháttar	(Gardner,	2006).	Börn	á	leikskólaaldri	eru	full	undrunar	um	

veröldina	í	kringum	sig	og	sækjast	í	að	rannsaka	og	læra	af	henni.	Það	er	hlutverk	

kennara	að	viðhalda	þessum	hugarhætti	og	næmni	hjá	börnunum.		

2.	3.	5.	Nám	í	gegnum	leik	
„Í	leikskóla	á	að	skapa	aðstæður	fyrir	börn	að	leika	sér	svo	þau	fái	svigrúm	fyrir	

ímyndunarafl	sitt	og	sköpun“	(Aðalnámskrá	leikskóla,	2011).	Undir	þessi	orð	tekur	hin	

enska	Elizabeth	Wood,	prófessor	í	kennslufræði	barna,	þar	sem	hún	telur	það	falla	

undir	skyldur	kennara	ungra	barna	að	skapa	aðstæður	sem	kalla	á	ólíkar	lausnir	við	

vanda.	Þar	sem	hægt	er	að	skipuleggja,	prófa	og	framkvæma	ólíkar	leiðir	til	að	leysa	

ákveðin	mál	sem	upp	koma	í	leik	(Wood,	2010a;	Wood,	2010b).	

Í	bókarkafla	sínum,	The	Play-pedagogy	interface	in	contemporary	debates	(2014),	

fjallar	Wood	um	þrjár	leiðir	leiks	sem	börn	læra	í	gegnum.	Fyrsta	leiðin	er	þegar	

frumkvæði	barnsins	fær	að	ráða	(e.	child	initiated	play),	sú	næsta	er	þegar	kennarinn	

styður	eða	aðstoðar	við	leikinn	(e.	adult-guided	play)	og	þriðja	og	síðasta	leiðin	er	þegar	

markmið	kennarans	ráða	(technicist	version	of	educational	play).	

Þegar	frumkvæði	barnsins	ræður	getur	kennari	verið	í	bakgrunni	sem	stjórnandi	þar	

sem	hann	stjórnar	ef	til	vill	ákveðnum	þáttum	eins	og	leikefni,	staðsetningu	og	jafnvel	

barnafjölda	í	leik.	Það	þarf	þó	ekki	að	vera.	Börnin	stjórna	samt	sem	áður	ferlinu,	

hlutverkum	sínum	og	hvert	markmið	leiksins	er.	Eiginleikar	hins	frjálsa	leiks	endurspegla	

hvernig	börnin	læra	og	þroskast	í	gegnum	sjálfsprottna	þátttöku	þar	sem	þau	taka	

ákvarðanir	og	velja,	tjá	og	fylgja	eigin	áhuga,	setja	markmið	og	stýra	efnivið	í	samvinnu	

við	önnur	börn	(Wood,	2014).	Þó	svo	hinn	frjálsi	leikur	sé	einhverjum	takmörkunum	
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háður	þá	gefur	hann	barni	þann	möguleika	að	velja	viðfangsefni	og	leiðir	í	samræmi	við	

áhuga	þess,	sem	aftur	skapar	rými	fyrir	flóknari	virkni	en	ella.	Barn	í	hlutverki	þarf	að	

framkvæma	hluti	og	athafnir	sem	tilheyra	hlutverkinu	og	getur	þannig	sett	lærdóm	sinn	

innan	í	svæði	mögulegs	þroska	(ZPD)	eins	og	Vygotsky	kallar	það.	Í	slíkum	aðstæðum	er	

hlutverk	kennara	að	vera	tilfinningalega	til	staðar,	með	stuðningi,	en	að	öðru	leiti	er	

leikurinn	á	forsendum	barnanna	og	þau	setja	aðalmarkmið.	

Þegar	kennari	styður	eða	aðstoðar	við	leik	barnanna	er	leikurinn	rammaður	með	

kennslufræðilegum	markmiðum,	en	þó	þannig	að	leikurinn	hafi	rými	til	að	þróast	og	

breytast	eftir	áhuga	barnanna.	Eftir	sem	áður	stjórna	hugmyndir	barna	og	áhugi	þeirra	

leiknum	en	í	átt	að	tilteknu	viðmiði	sem	kennari	setur	upp.	Þessi	rammi	getur	verið	

misjafn	eftir	markmiðum	þess	sem	kennari	vill	kenna	og	mis	víður	um	viðfangsefni	en	

þegar	allt	kemur	til	alls	þá	gildir	það	að	markmiðið	er	á	forsendum	kennarans	ólíkt	

frjálsum	leik	að	frumkvæði	barnanna	eins	og	lýst	var	hér	áður.	Einnig	tekur	kennari	

virkari	þátt	og	er	ekki	jafn	ósýnilegur	(Wood,	2014;	Wood	2010b).	

Þriðja	leiðin	hins	vegar	er	fastmótuð	kennsla	á	forsendum	kennara	sem	stýrir	

leiknum	frá	a	til	ö.	Þegar	kemur	að	vali	á	staðsetningu,	efnivið,	hlutverkum	barnanna	og	

útkomu	þá	er	kennarinn	með	valdið.	Hér	er	það	kennarinn	sem	setur	upp	markmið	sem	

leiknum	er	ætlað	að	ná.	Kennarinn	stefnir	að	tilteknu	markmiði	og	styður	við	nám	

barnsins	í	þeirri	trú	að	það	fari	fram	á	svæði	mögulegs	þroska.	Upp	getur	komið	sá	

vandi,	þegar	kennari	stjórnar,	að	það	sé	erfitt	fyrir	hann	að	vita	hvenær	barn	er	á	svæði	

mögulegs	þroska,	engu	að	síður	reynir	hann	að	hjálpa	barninu	að	tileinka	sér	nýja	getu	

(Wood,	2014).	

Í	bókarkafla	sínum	um	þessar	þrjár	leiðir	telur	Wood	(2014)	að	engin	þeirra	sé	betri	

en	hinar,	allar	hafa	þær	sína	kosti	og	sína	galla	og	henti	börnum	og	markmiðum	misvel.	

Það	er	vitað	að	suma	þekkingu	þarf	að	kenna	sérstaklega.	Börn	læra	ýmislegt	á	eigin	

forsendum,	en	þegar	kemur	að	því	að	bera	saman	markmið	barna	og	kennara	koma	oft	

í	ljós	ólíkar	áherslur.	Það	er	því	ákjósanlegra	að	nýta	allar	leiðirnar	í	daglegu	starfi	með	

börnunum	og	flétta	þær	saman	þannig	að	eitt	byggir	á	öðru	(Wood,	2014).	Þannig	gefst	

börnum	tækifæri	á	að	læra	á	eigin	forsendum,	en	kennari	nær	einnig	

kennslufræðilegum	markmiðum	sínum.	Í	Aðalnámskrá	leikskóla	(2011)	er	þessu	lýst	
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þannig	að	það	sé	hlutverk	kennara	að	styðja	við	nám	barnanna	og	þar	sem	leikurinn	er	

eins	og	áður	hefur	komið	fram	meginnámsleið	þeirra	þá	fellur	það	í	hlut	kennarans	að	

styðja	við	leik	barna	á	einhvern	hátt.	

Kennsluaðferðir	leiklistar	geta	hér	verið	góður	stuðningur	og	upphaf	bæði	fyrir	leik	

barna	og	fyrir	kennara	að	læra	hvernig	hægt	er	að	styðja	við	og	efla	leik	barna.	Þó	

upphafið	hefjist	með	einni	leið	frekar	en	annarri	er	þar	með	ekki	sagt	að	leikurinn	geti	

ekki	þróast	eða	breyst	í	aðra	leið.	Börn	eiga	oft	til	að	endurtaka	sömu	leikina	og	því	gæti	

leikur	sem	hófst	með	fastmótuðum	markmiðum	og	stýringu	kennara	síðar	orðið	að	

frjálsum	leik	barnanna.	Samkvæmt	Wood	og	Hedges	(2016)	þarf	námsáætlun	að	vera	í	

sífelldri	vinnslu	þar	sem	hún	tekur	tillit	til	áhuga	barna.	Þar	sem	börn	geta	rætt	sín	á	

milli	og	við	kennara	um	hvað	þau	vilja	fjalla,	þar	sem	kennari	bregst	við	viðhorfum	

barnanna	til	að	styðja	við	nám	þeirra	á	ólíka	vegu,	hvort	sem	það	er	í	gegnum	leik	eða	í	

gegnum	beina	kennslu	(Wood,	2014).	

Í	rannsókn	Whitebread	(2010)	kom	fram	að	börn	sem	lærðu	í	gegnum	frjálsan	leik	

sýndu	betri	getu	í	lausnaleit,	tóku	meiri	þátt	og	urðu	síður	fyrir	truflunum	heldur	en	

börn	sem	lærðu	í	gegnum	formlega	kennslu.	Undir	þetta	taka	Joan	og	Quisenberry	

(2002)	en	þau	leggja	áherslu	á	að	efla	nám	í	gegnum	leik	og	telja	þörf	á	að	gera	leik	að	

grunnstoð	hverrar	námsskrár.	Enn	fremur	telja	þau	þörf	á	að	leikur	sé	viðurkenndur	og	

að	borinn	sé	virðing	fyrir	honum,	í	hvaða	formi	sem	börn	kunna	að	nota	hann.	Í	leiklist	

er	nauðsynlegt	að	lagður	sé	grunnur	að	því	að	hafa	hlýtt	andrúmsloft	þar	sem	börn	

upplifa	sig	í	öruggu	umhverfi	og	að	það	sé	borin	virðing	fyrir	þeim	(Anna	Jeppesen	og	

Ása	Helga	Ragnarsdóttir,	2006).	Það	er	því	ekki	fjarri	lagi	að	sama	sé	gert	fyrir	leik	

barnanna	sem	þau	skapa.	

2.	4.	Leiklist	
Hér	hefur	áður	verið	fjallað	um	það	hvernig	börn	mótast	af	eigin	reynslu	og	læra	

eitthvað	nýtt	á	því	að	ganga	í	gegnum	ákveðið	ferli.	Á	því	byggir	hugmyndafræði	

leiklistar	(Anna	Jeppesen	og	Ása	Helga	Ragnarsdóttir,	2006;	Ása	Helga	Ragnarsdóttir	og	

Rannveig	Björk	Þorkelsdóttir,	2010;	Sæbø,	2010).	Hér	er	spilað	á	sömu	strengi	og	

kenningin	um	hugsmíðahyggju	þar	sem	fjallað	er	um	hvernig	hver	einstaklingur	tengir	

upplifun	sína	við	fyrri	reynslu	eða	þekkingu	og	byggir	þannig	nýja	(Bruner,	1996).	Leiklist	
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í	kennslu	byggist	á	virkri	þátttöku,	reynslu,	samvinnu,	ímyndunarafli	og	þekkingarsmíð	

barna	og	því	má	ef	til	vill	segja	að	hún	samræmist	kenningum	og	hugmyndum	John	

Dewey,	Lev	Vygotsky,	Howard	Gardner	og	Jerome	S.	Bruner	einstaklega	vel.	Einnig	

tengist	hún	hugmyndum	Reggio	Emilia	þar	sem	áhersla	er	lögð	á	lýðræði,	ólík	

tjáningarform	barnanna	og	námið	sem	ferli	þar	sem	sköpun	er	í	hávegum	höfð	

(Edwards,	Gandini	og	Forman,	1998).	

Leiklist	byggir	á	leik	en	leikur	er	kjarni	náms	og	þróunar	hjá	börnum	(Sæbø,	2010).	

Leiklist	er	þverfagleg	grein	sem	byggist	á	líkamlegri	og	munnlegri	tjáningu,	eigin	

ígrundun,	samskiptum	milli	einstaklinga	og	að	setja	sig	í	spor	annarra.	Með	

sveigjanlegum	og	fjölbreyttum	kennsluaðferðum	gefur	hún	börnum	tækifæri	til	að	taka	

á	félagslegum,	menningarlegum	og	persónulegum	vandamálum	og	upplifa	ýmis	

viðfangsefni	út	frá	mörgum	ólíkum	sjónarhornum	(Anna	Jeppesen	og	Ása	H.	

Ragnarsdóttir,	2006;	Baldwin,	2004).	Samkvæmt	hinum	enskættaða	Brian	Way	(1967)	

eru	börn	á	yngsta	stigi	í	grunnskóla	móttækilegust	fyrir	kennsluaðferðum	leiklistar.	Því	

mætti	túlka	að	leiklist	geti	ekki	bara	skipt	sköpum	og	haft	áhrif	á	nám	yngstu	barna	

grunnskóla	heldur	einnig	á	nám	leikskólabarna.		

2.	4.	1.	Nám	í	gegnum	leiklist	
Leiklist	í	námi	er	samnefnari	fyrir	hugtök	sem	fléttast	geta	saman	við	annað	námsefni.	

Þessi	hugtök	eru	leikræn	tjáning,	leiklist	í	kennslu	og	leiklist	í	skólastarfi.	Eru	þessi	

hugtök	notuð	sem	kennsluaðferðir	til	að	börn	geti	skapað	ímyndað	ferli	og	lært	í	

gegnum	það	(Ása	Helga	Ragnarsdóttir	og	Rannveig	Björk	Þorkelsdóttir,	2010).	Kennsla	í	

leikrænni	tjáningu	hefur	ýmsa	kosti	en	helst	ber	að	nefna	að	hún	hefur	jákvæð	áhrif	á	

sjálfsmynd,	eykur	sköpun,	auðveldar	börnum	að	setja	sig	í	spor	annarra,	tjá	upplifun	og	

tilfinningar	sínar	og	getur	einnig	haft	jákvæð	áhrif	á	málþroska	barna	(Anna	Jeppesen	

og	Ása	Helga	Ragnarsdóttir,	2006,	Toye	og	Prendiville,	2000).	

Ímyndaður	veruleiki	er	upphaf	náms	í	gegnum	leiklist	þar	sem	barnið	meðtekur	

upplýsingar	og	upplifanir	sem	það	yfirfærir	á	eigin	raunveruleika	og	verður	barnið	

þannig	reynslunni	ríkari.	Leiklist	getur	verið	afl	í	námi	barna	þar	sem	hún	er	hrein	

tjáning	í	verki	og	tungumáli	sem	veldur	því	að	börnin	geta	nálgast	efni	á	auðveldan	

máta.	Samkvæmt	Ingvari	Sigurgeirssyni	(1999)	þá	er	meginkostur	leiklistar	sá	að	börn	
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eru	virkir	þátttakendur	og	fá	að	nálgast	viðfangsefni	á	fjölbreyttan	og	lifandi	hátt.	

Kennarinn	Harriet	Finlay-Johnson	sýndi	fram	á	gagnsemi	kennsluaðferða	leiklistar	í	

upphafi	20.	aldar.	Í	hennar	kennslustundum	voru	börn	ekki	að	leik	út	frá	þeirra	áhuga	

heldur	fylgdi	kennsluaðferð	hennar	kennsluáætlunum	skólans	(Bolton,	1985).	Áhersla	

var	lögð	á	þekkingaraukningu	í	gegnum	leik	frekar	en	sjálfstjáningu	barnanna	og	

námsferlið.	Í	ljós	kom	að	börnum	bæði	líkaði	betur	og	áttu	auðveldara	með	að	læra	

staðreyndir	og	námsefni	í	gegnum	leiklist	og	kennsluaðferðir	hennar.	

Einn	þekktasti	frumkvöðull	í	því	að	nota	leiklist	í	kennslu	var	Dorothy	Heathcote.	

Hún	leit	á	aðferðir	leiklistar	sem	hentugt	kennslutæki	til	að	auðvelda	börnum	að	skilja	

það	sem	fjallað	er	um	í	námsefninu.	Með	því	að	gera	börnunum	kleift	að	setja	sig	í	

önnur	spor	og	nálgast	efnið	í	gegnum	leik	gátu	börn	eflt	og	auðgað	þekkingu	sína	sem	

og	kynnst	sjálfum	sér	betur	(Heathcote,	1968/1991).	Börn	sem	taka	að	sér	hlutverk	geta	

þannig	annað	hvort	upplifað	aðstæður	á	dýpri	máta	og	öðlast	þannig	skilning	á	þeim	

eða	upplifað	ímyndaðar	aðstæður	til	að	öðlast	sjálfskilning.	Þó	Dorothy	Heathcote	hafi	

horft	lengra	til	málefna	en	Finlay-Johnson,	sem	frekar	lagði	áherslur	á	staðreyndir,	þá	

áttu	þær	það	sameiginlegt	að	líta	á	hlutverk	kennarans	og	aðferðir	hans	til	að	virkja	

nám	barnanna	(Bolton,	1985).	

Leiklist	í	kennslu	er	hægt	að	skilgreina	á	tvenns	konar	hátt	samkvæmt	Heathcote:	

annars	vegar	sem	sköpunarháttur	og	hins	vegar	sem	takast-á-við	háttur.	Báðir	þessir	

hættir	geta	verið	góð	stoð	í	þroskaferli	einstaklinga.	Í	sporum	einhvers	annars	geta	

einstaklingar	áttað	sig	á	og	öðlast	frekari	skilning	á	tilfinningum	sínum	og	annarra.	Slíkt	

hjálpar	við	að	kenna	samkennd	sem	aftur	auðveldar	börnum	að	eiga	í	samskiptum	við	

aðra	á	virðingarfullan	og	umburðarlyndan	hátt	(Heathcote,	1968/1991).	

Fyrir	Heathcote	var	leiklist	góð	leið	til	að	gera	heiminn	einfaldari	og	skiljanlegri	fyrir	

börn	og	því	rökrétt	val	á	kennsluaðferð	(Heathcote,	1975/1991).	Heathcote	skrifaði	ekki	

einungis	um	kennsluaðferðir	leiklistar	sem	nýta	mátti	í	almennri	kennslu	heldur	þróaði	

hún	nokkrar	aðferðir,	þar	á	meðal	aðferðina	kennari	í	hlutverki.	Þá	er	kennari	

þátttakandi	í	leikferli	með	börnunum,	hann	er	í	hlutverki	sem	auðveldar	börnunum	að	

lifa	sig	betur	inn	í	hlutverk	og	aðstæður,	bæði	líkamlega	og	tilfinningalega	(Heathcote,	

1975/1991).	Hlutverk	kennarans	þegar	leiklist	er	notuð	í	kennslu	er	að	tryggja	virðingu	
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meðal	barnanna	og	sýna	þeim	að	hreinskilni	í	vinnu	barnanna	sé	metin	að	verðleikum,	

að	virkja	hugmyndir	barna	í	tengslum	við	námsmarkmið,	byggja	upp	vinnuaðstæður	þar	

sem	gildi	og	verðleikar	barnanna	fá	að	blómstra	innan	heims	hins	fullorðna	og	að	geta	

ýtt	ferli	barnanna	í	átt	að	kennslumarkmiðum	án	þess	að	verða	þess	valdandi	að	

framlag	barnanna	verði	að	engu	(Heathcote,	1968/1991).	

Heathcote	var	einn	þeirra	kennara	sem	litu	á	leiklist	ekki	sem	einhverja	eina	

sérstaka	grein	heldur	bauð	hún	upp	á	miklu	meira.	Hægt	væri	að	blanda	henni	saman	

við	annað	námsefni,	efla	nám	barnanna	í	öðrum	greinum	með	kennsluaðferðum	

leiklistarinnar	og	stuðla	þannig	að	breyttum	skilningi	og	skynjun	barna	(Heathcote,	

1975/1991).	Að	taka	að	sér	hlutverk	er	sveigjanleg	aðferð	og	hún	ætti	því	að	henta	

öllum	börnum	og	kennurum	í	nánast	hvaða	kennsluumhverfi	sem	er,	því	það	að	verða	

einhver	annar	og	kanna	nýjar	upplifanir	er	mönnum	eðlislægt	(Heathcote,	1968/1991;	

Heathcote,	1969/1991).	Í	leiklist	getur	barn	staðið	frammi	fyrir	nýjum	aðstæðum	sem	

hann	þarf	að	takast	á	við	og	þannig	meðtekið	og	lært	á	öruggan	hátt.	Hvernig	hann	

tekst	á	við	þessar	ímyndaðar	aðstæður	byggist	á	fyrri	reynslu	og	þekkingu	hans	

(Heathcote,	1967/1991).	

Heathcote	var	ekki	ein	um	það	að	leggja	áherslu	á	að	byggja	kennsluna	á	

reynsluheimi	og	fyrri	þekkingu	barna.	Samlandar	hennar	Peter	Slade	og	Brian	Way	

heilluðust	einnig	af	kennsluaðferðum	leiklistar.	Í	bók	sinni	Child	Drama,	sem	kom	út	

1954,	greinir	Peter	Slade	á	milli	barnadrama	og	leiklistar	leikhússins	þar	sem	

barnadrama	á	rætur	að	rekja	beint	til	leiks	og	engin	skil	eru	á	milli	þess	að	vera	

áhorfandi	og	þátttakandi.	Í	leikhúsinu	er	hins	vegar	munur	á.	Jafnframt	lagði	Slade	

áherslu	á	að	unnið	væri	með	börnum	í	samræmi	við	þroska	þeirra.	Ekki	væri	hægt	að	

nota	sömu	kennsluaðferðir	leiklistar	með	öllum	aldurshópum	þar	sem	þær	væri	

miskrefjandi	og	ólíkar	að	gerð	og	í	framkvæmd	(Braanaas,	1999;	Slade,	1954).	

Samkvæmt	Slade	þróast	leikræn	tjáning	í	leik	barna	og	ákveðið	þroskaferli	á	sér	stað.	

Það	væri	þó	ekki	einungis	bundið	við	leikinn	heldur	einnig	í	ýmsum	leiklistaræfingum,	

spuna	og	frjálsri	tjáningu	(Slade,	1954).	

Samstarfsmaður	og	nemi	hjá	Slade,	Brian	Way,	var	sammála	hugmyndafræði	Slades	

þar	sem	áhersla	var	lögð	á	alhliða	þroska	einstaklings.	Hann	taldi	þó	form	leiklistar	í	
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kennslu	þurfa	að	vera	með	skipulagðari	hætti.	Way	vildi	meina	að	kennari	ætti	að	sjá	

um	að	skipuleggja	nám	og	kennslustundir	barnanna	og	stjórna	þeim.	Þó	sagði	hann	

mikilvægt	að	nýta	áhuga	barnanna	og	hann	taldi	að	kennari	ætti	að	segja	börnunum	

hvaða	markmið	hann	setti	með	kennslunni	en	um	leið	gæfi	hann	ekki	upp	lausnina	

(Braanaas,	1999).	Mikil	áhersla	var	lögð	hjá	Slade	á	að	efla	samkennd	meðal	barna.	

Hann	taldi	að	hlutverkaleikur	þar	sem	börn	setja	sig	í	spor	annarra	gerði	börnin	næmari	

fyrir	öðrum	manneskjum	og	tilfinningum	þeirra	(Way,	1967).		

2.	4.	2.	Neelands	
Leiklist	er	ein	af	listgreinum	sem	kenndar	eru	í	grunnskóla	og	gerir	börnum	kleift	að	tjá,	

dýpka	og	túlka	tilfinningar	sínar	án	orða	og	öðlast	skilning	og	reynslu	(Aðalnámskrá	

grunnskóla:	listgreinar,	2007).	Leiklist	getur	hjálpað	börnum	við	að	komast	að	leyndum	

hæfileikum,	opnað	nýjar	leiðir	til	sköpunar	og	eflt	ímyndunarafl	þeirra.	Jonothan	

Neelands	starfar	við	Warwick	háskóla	í	Bretlandi	og	er	ötull	talsmaður	leiklistar	í	

skólastarfi.	Hefur	hann	skrifað	margar	bækur	og	greinar	um	aðferðir	leiklistar	og	þá	

sérstaklega	hvernig	kennarar	geta	nýtt	sér	kennsluaðferðir	leiklistar	til	að	ýta	undir	nám	

hjá	börnum	í	hvers	kyns	námsgreinum.	

Bók	hans	Making	sense	of	drama	(1984)	var	skrifuð	til	að	gera	leiklist	aðgengilega	

fyrir	kennara	og	ýta	undir	mikilvægi	leiklistar	í	kennslu	(Anderson,	2004).	Hann	lýsir	

leiklist	barna	þannig	að	börnin	fara	í	hlutverk,	upplifa	leikferli	sem	skapa	tilfinningar	

sem	byggðar	eru	á	upplifun	þeirra	í	gegnum	eigin	reynslu	(Neelands,	2000).	Telur	hann	

að	með	þessari	aðferð	öðlist	börn	ákveðið	sjálfsöryggi	og	kynnist	nýjum	hliðum	á	

sjálfum	sér	þegar	kemur	að	lausnaleit	sem	einhver	önnur	persóna	en	þau	sjálf	

(Dickinson	og	Neelands,	2006).	Börn	læra	með	því	að	framkvæma	og	uppgötva	

merkingu	hluta	og	atvika.	Leggur	Neelands	áherslu	á	að	leiklist	verði	að	tengjast	

raunheiminum	og	að	allir	kennarar	geti	notað	aðferðir	leiklistar	með	öllum	

námsgreinum	þar	sem	leiklist	byggist	á	ímyndaðri	upplifun,	leið	fyrir	börn	að	prófa	og	

uppgötva	eitthvað	nýtt	(Anderson,	2004).	

Í	bókinni	Improve	your	primary	school	through	drama	sem	hann	skrifaði	ásamt	konu	

sinni	Rachel	Dickinson	og	kom	út	2006	segir	að	skipulagðar	leiklistarstundir	geti	styrkt	

sjálfsmat	barna	og	eflt	sjálfsmynd	þeirra.	Í	bókinni	er	farið	yfir	þriggja	ára	ferli	með	
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börnum	og	starfsfólki	í	grunnskólanum	Shenton	í	Leicester	þar	sem	leiklist	var	notuð	á	

markvissan	hátt	með	öllum	börnum.	Útkoman	var	afar	jákvæð	fyrir	allan	skólann	þar	

sem	kennarar	og	börn	urðu	hæfari	í	að	tala	saman	og	tjá	sig	um	hegðun	og	nám.	Börnin	

sýndu	hvert	öðru	meiri	stuðning,	samúð	og	umburðarlyndi	og	með	því	að	koma	fram	og	

leggja	aukna	áherslu	á	sjálfsþekkingu	efldist	sjálfsálit	barnanna	(Dickinson	og	Neelands,	

2006).	

Neelands	telur	mikilvægt	að	byggja	upp	sjálfsöryggi	hjá	börnum	og	segir	hann	

hlutverkaleiki	geta	hjálpað	börnum	að	nálgast	kjarnann	í	sjálfum	sér	og	öðrum.	Með	

aðferðum	leiklistar	fái	börn	tækifæri	til	að	koma	skoðunum	sínum	á	framfæri	í	öruggu	

umhverfi	þar	sem	engum	getur	mistekist.	Að	mati	Neelands	er	mikilvægt	og	

nauðsynlegt	að	skipuleggja	leiklistarstundir,	hafa	markmið	með	leiklistarkennslunni	og	

þekkja	börnin.	Kennari	þarf	að	veita	öllum	börnum	athygli	en	þó	sérstaklega	þeim	sem	

draga	sig	til	hlés	eða	vilja	ekki	taka	þátt.	Með	því	að	leyfa	þeim	að	taka	þátt	á	annan	

hátt,	fá	álit	þeirra	á	ýmsu	tengdu	kennsluaðferðunum	eða	tímanum	og	sýna	þeim	

jákvæða	athygli	þegar	og	ef	þau	taka	þátt	er	barnið	gert	virkt	í	eigin	námi.	

Neelands	og	Dickinson	(2006)	telja	mikilvægt	að	byggja	upp	sjálfsöryggi	hjá	börnum	

og	að	þeim	sé	veitt	tækifæri	til	að	tjá	sig	og	koma	eigin	skoðunum	á	framfæri.	Hafa	þau	

hér	margt	til	síns	máls	þar	sem	sjálfsmynd	barna	getur	skipt	öllu	máli	eins	og	komið	

verður	að	hér	síðar.	Allir	ofangreindir	þættir	stuðla	að	sterkari	sjálfsmynd	barna	að	mati	

Neelands	og	Dickinson.	

	

2.	4.	3.	Leiklist	í	leikskóla	
Meðal	meginmarkmiða	uppeldis	og	kennslu	í	leikskóla	er	að	efla	alhliða	þroska	barna,	

veita	skipulega	málörvun	og	rækta	hæfileika	barna	til	tjáningar	og	sköpunar	í	þeim	

tilgangi	m.a.	að	styrkja	sjálfsmynd	þeirra,	heilbrigðisvitund,	öryggi	og	hæfni	til	

mannlegra	samskipta	(Aðalnámskrá	leikskóla,	2011).	Enn	fremur	eiga	leikskólar	að	

stuðla	að	því	að	börn	þrói	með	sér	jákvæða	sjálfsmynd	þar	sem	borin	er	virðing	fyrir	

sérstöðu	og	sjónarmiðum	hvers	einstaklings,	byggja	skal	á	reynsluheimi	barna	og	börn	

eigi	að	vera	hvött	til	að	tjá	sig	á	fjölbreyttan	hátt.	Leiklist	og	kennsluaðferðir	hennar	
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myndu	því	eiga	sér	góðan	samverustað	í	skólanámskrám	leikskóla	þar	sem	hún	getur	

snert	alla	þessa	þætti.	

Eins	og	Anna	Jeppesen	og	Ása	Helga	Ragnarsdóttir	(2006)	segja	þá	er	sú	hæfni	til	að	

taka	að	sér	hlutverk	í	einlægni,	útbúa	ímyndaðan	heim,	kanna	af	áhuga	mannleg	

samskipti,	finna	lausnir	á	vandamálum	og	læra	af	reynslunni	sterkust	hjá	

leikskólabörnum.	Því	segir	það	sig	sjálft	að	leiklist	henti	börnum	á	leikskólaaldri	þar	sem	

kennsluaðferðir	leiklistar	snúast	mikið	um	þessa	þætti	og	að	eflingu	þeirra.	

Undir	þetta	tekur	Aud	Bergraf	Sæbø,	prófessor	í	leiklist,	sem	telur	að	hægt	sé	að	

nota	leiklist	með	börnum	allt	niður	í	þriggja	ára	aldur.	Á	þeim	aldri	séu	börn	farin	að	

stunda	hlutverkaleiki	og	þar	með	farin	að	taka	sín	fyrstu	skref	í	setja	sig	í	spor	annarra	

(Sæbø,	2010).	Með	sérhæfingu	í	leiklist	hefur	Sæbø	margt	til	málanna	að	leggja.	Fjallar	

hún	um	þá	möguleika	og	mikilvægi	þess	að	nota	leiklist	bæði	í	leik-	og	grunnskóla.	Hún	

leggur	einnig	mikið	upp	úr	því	að	þegar	unnið	er	með	leikskólabörnum	í	tengslum	við	

leiklist	sé	nauðsynlegt	að	vinna	út	frá	áhugasviði	þeirra	og	þegar	efni	sé	lagt	inn	er	það	

gert	á	forsendum	barnanna	(Sæbø,	2010).	Í	bók	hennar	Drama	í	barnehagen,	sem	kom	

fyrst	út	1982	en	hefur	verið	endurútgefin	tvisvar	síðan,	lýsir	hún	aðferðum	sem	hægt	er	

að	vinna	með	börnum	og	má	þar	helst	nefna	skuggaleikhús,	brúðuleikhús	og	

kennsluaðferðina	kennari	í	hlutverki.	

Sæbø	talar	jafnframt	mikið	um	sjálfsprottna	leiki	barna	og	hvernig	leiklist	getur	verið	

stuðningur	fyrir	frjálsa	hlutverkaleiki.	Með	aðferðum	leiklistar	getur	kennari	auðgað	

leikinn	og	haft	áhrif	á	hversu	virk	börnin	eru	með	því	að	taka	þátt	og	taka	að	sér	

hlutverk,	með	því	að	ákveða	þema,	úthluta	hlutverkum	eða	velja	viðfangsefni	(Sæbø,	

2010).	Sæbø	er	ekki	ein	um	það	að	telja	að	leiklist	eigi	vel	heima	á	leikskólum	og	henti	

börnum	einstaklega	vel.	Duygu	og	Berna	(2012)	mæla	sérstaklega	með	því	að	börn	

stundi	leiklist	því	hún	getur	verið	mikilvæg	stoð	í	félagsmótun	eins	og	kom	fram	í	

rannsókn	þeirra.	Ástæðan	er	sú	að	í	leiklist	eru	aðferðir	notaðar	sem	efla	félagslega	

færni	í	gegnum	það	að	leysa	vandamál	með	samskiptium	og	í	samvinnu	með	öðrum.	Til	

að	kennsluaðferðir	leiklistar	gangi	upp	í	leikskólaumhverfi	er	margt	sem	þarf	þó	að	gæta	

að.	Neelands	telur	nauðsynlegt	fyrir	kennarann	að	veita	öllum	börnunum	athygli,	



	

31	

sérstaklega	þeim	sem	draga	sig	til	baka	og	neita	að	taka	þátt.	Kennari	getur	hvatt	þau	til	

þátttöku	með	jákvæðri	athygli	(Neelands,	2000).	

Rétt	eins	og	Neelands	þá	vilja	Anna	Jeppesen	og	Ása	Helga	Ragnarsdóttir	(2006)	

meina	að	öruggt	umhverfi	sé	börnum	mikilvægt	til	að	ferli	heppnist.	Andrúmsloft	þarf	

að	vera	notalegt	og	án	truflana	til	að	börn	geti	lifað	sig	inn	í	hlutverk	og	viðfangsefni.	

Kennari	verður	að	bera	fulla	virðingu	fyrir	því	sem	börnin	gera	(Anna	Jeppesen	og	Ása	

Helga	Ragnarsdóttir,	2006).	Þannig	verður	hann	góð	fyrirmynd	fyrir	börnin	sem	læra	að	

bera	virðingu	fyrir	hugmyndum	og	gjörðum	annarra.	Samkvæmt	Bolton	(1979)	þarf	

sveigjanlegt	hugarfar	til	að	vera	árangursríkur	leiklistarkennari.	Segir	hann	það	

nauðsynlegt	þar	sem	kennari	þarf	að	efla	börnin	með	ólíkum	áskorunum	og	draga	

þannig	fram	skapandi	hugsunarhátt	hjá	þeim.	

2.	4.	4.	Hlutverkaleikur	
Hlutverkaleikur	er	ein	algengasta	og	þekktasta	kennsluaðferð	leiklistar	en	hún	snýst	um	

það	að	barn	tekur	að	sér	hlutverk	annarrar	persónu.	Með	því	að	eigna	sér	hegðun	og	

skoðanir	þeirrar	persónu	túlkar	barnið	persónuna	en	vinnur	á	sama	tíma	úr	eigin	

reynslu.	Fram	hefur	komið	að	þegar	barn	setur	sig	í	hlutverk	byggir	það	túlkun	sína	á	

persónunni	út	frá	á	eigin	reynslu	meðan	það	lærir	eitthvað	nýtt	sem	það	leggur	inn	í	

reynslubankann.	Börn	í	hlutverkaleik	upplifa	oft	óþekktar	aðstæður	og	læra	nýjar	

aðgerðir	(Anna	Jeppesen	og	Ása	Helga	Ragnarsdóttir,	2006;	Sæbø,	2010).	

Neelands	hefur	skrifað	mikið	um	hlutverkaleiki,	um	hvernig	þeir	hjálpi	börnum	að	

nálgast	kjarnann	í	sjálfum	sér	og	öðrum.	Enn	fremur	telur	hann	leiklist	geta	kallað	fram	

skilning	barna	á	sjálfum	sér	sem	„eitthvað	annað“	(Neelands,	2004).	Hann	telur	

mikilvægt	að	byggja	upp	sjálfsöryggi	og	mælir	með	kennsluaðferðum	leiklistar	því	í	

leiklist	fái	börn	tækifæri	til	að	koma	skoðunum	sínum	á	framfæri	(Neelands,	2000).	Í	vel	

skipulögðum	hlutverkaleik	læra	börn	færni	og	samvinnu	og	afla	sér	skilnings	á	

veröldinni	í	kring	(Hendy	og	Toon,	2001).	Hlutverkaleikur	getur	gefið	börnum	þetta	

örugga	athvarf	þar	sem	þau	geta	prófað	ólík	hlutverk	og	þróað	eigin	sjálfsmynd	sem	er	í	

sífelldri	mótun	í	barnæsku.	Að	mati	Hendy	og	Toon	getur	leiklist	verið	hentugur	kostur	

fyrir	leikskólabörn	sem	eru	að	læra	að	kynnast	sjálfum	sér	til	að	finna	út	hver	þau	eru.	
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Hlutverkaleikur	er	þeim	eiginleika	gæddur	að	hann	getur	skapað	þroskasvæði	fyrir	

börn	þar	sem	börnin	þróa	með	sér	ímyndunarafl	og	sköpunargáfu	í	leiknum	(Ewing,	

2015).	Í	leik	þar	sem	börn	upplifa	sig	í	öðru	hlutverki	en	vanalega	eykur	það	þekkingu	og	

skilning	þess	á	því	að	hugsun	hefur	áhrif	á	gjörðir.	Börnin	verða	að	hugsa	í	rökum	til	að	

klára	verkefni	sem	leikurinn	kallar	fram	og	auka	þar	með	eigin	rökhugsun	sem	þau	geta	

nýtt	seinna	meir	í	raunheiminum	(Berk,	2013).	Þróun	ímyndunarafls	hefur	

áframhaldandi	áhrif	á	þroska	og	hegðun	hjá	barni	sem	eykur	með	sér	skilning	á	

samfélaginu	samkvæmt	Vygotsky	(2004).	Jafnframt	skapar	hlutverkaleikur	rými	og	

tækifæri	fyrir	börn	að	reyna	nýja	hluti	og	skapar	þá	nýja	þekkingu	með	því	að	

framkvæma	í	anda	hugmynda	Dewey.	

2.	4.	5.	Rannsóknir	á	áhrifum	leiklistar	á	nám	barna	
Rannsóknir	hafa	sýnt	fram	á	jákvæð	áhrif	leiklistar	á	börn	og	nám	þeirra	(Anderson	og	

Dunn,	2013;	Gallagher	og	Blaney,	2001).			Í	skólastarfi	getur	leiklist	verið	mikilvæg	fyrir	

námsferli	og	mikil	stoð	í	að	veita	börnum	þroska	á	ýmsum	sviðum	eins	og	vitsmuna-,	

tilfinninga-	og	skynhreyfiþroska	(Duygu	og	Berna,	2012).	Sharon	Bailin	(1998)	fjallar	um	

gagnrýna	hugsun	og	leiklist	í	kennslu	og	nefnir	að	það	þurfi	frekari	rannsóknir	á	því	

sviði.	Ekki	er	nóg	að	byggja	á	vitneskju	og	reynslu	nokkurra	fræðimanna	um	jákvæð	

áhrif	leiklistar	heldur	þarf	margar	ólíkar	rannsóknir.	Í	sinni	rannsókn	kafaði	Bailin	í	

gagnrýna	hugsun	og	athugaði	hvort	leiklist	auðgi	hana	hjá	börnum.	Niðurstöður	gáfu	til	

kynna	að	gagnrýnin	hugsun	er	mikilvæg	í	leiklist	en	hún	er	háð	samhengi	og	á	sér	stað	

sem	svar	við	ákveðnum	áskorunum.	Endurtekin	æfing	á	fjölbreyttan	hátt	getur	eflt	

þennan	þátt	hjá	börnum	en	til	þess	þarf	hann	fyrst	og	fremst	að	vera	til	staðar	(Bailin,	

1998).	Ekki	er	hægt	að	rækta	blóm	án	fræja.	

Rannsóknir	hafa	sýnt	að	börn	sem	taka	þátt	í	leiklist	hafa	meira	sjálfsálit	og	

sjálfstraust	en	önnur	börn	sem	ekki	hafa	verið	í	leiklist	(Dickinson	og	Neelands,	2006;	

Dora	To,	Phoebe	Chan,	Lam	og	Tsang,	2011;	Fleming,	Merrell	og	Tymms,	2004;	

Neelands;	2000).	Samkvæmt	Wright	(2006)	og	rannsókn	hans	voru	áhrif	þess	að	nota	

kennsluaðferðir	leiklistar	mikil	í	tengslum	við	sjálfskilning	barna	og	persónulegan	

þroska.	Enn	fremur	kom	fram	marktæk	fylgni	milli	aukinnar	hlutverkaleiksgetu,	aukins	

orðaforða	og	betri	sjálfsskilnings.	
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Í	rannsókn	Ásu	Helgu	Ragnarsdóttur	og	Rannveigar	Bjarkar	Þorkelsdóttur	(2010)	

sem	framkvæmd	var	hérlendis	kom	skýrt	í	ljós	að	leiklist	í	kennslu	hentar	vel	þeim	sem	

eiga	í	erfiðleikum	með	bóknám	þar	sem	aðferðirnar	koma	til	móts	við	ólíkar	þarfir	

barna.	Enn	fremur	leiddi	rannsóknin	í	ljós	að	notkun	leiklistar	í	kennslu	hentar	börnum	

með	annað	móðurmál	en	íslensku	því	aðferðirnar	kalla	eftir	samskiptum	meðal	

barnanna.	Ástæðurnar	kunna	að	vera	þær	að	í	hlutverkum	og	á	bak	við	grímur	eigi	börn	

auðveldara	með	að	tjá	sig	þar	sem	hlutverkið	veitir	þeim	ákveðið	öryggi	og	vörn.	Þar	af	

leiðandi	þora	börn	frekar	að	tjá	sig	á	íslensku	sem	ýtir	undir	aukningu	á	orðaforða	og	

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

Svipaðar	niðurstöður	komu	fram	í	rannsókn	Dora	To,	Phoebe	Chan,	Lam,	og	Tsang	

(2011)	í	Asíu	þar	sem	illa	gengur	að	kenna	börnum	annað	tungumál.	Í	rannsókn	þeirra	

kom	fram	að	notkun	kennsluaðferða	leiklistar	í	enskutímum	hjálpaði	börnum	að	taka	

þátt	og	sýna	náminu	áhuga.	Í	viðtölum	sem	þau	tóku	með	nemendum	og	kennurum	

kom	í	ljós	að	með	því	að	leggja	áherslu	á	sköpun	og	breyta	kennsluháttum	úr	skipandi	

ógnun	í	öruggari	samtöl	jókst	virkni	barnanna	og	þeir	tóku	meiri	þátt.	Leiklist	í	

tungumálakennslu	ýtir	undir	samhengis	samtöl	og	orðanotkun	með	því	að	hvetja	börnin	

í	öruggu	umhverfi	sem	á	sama	tíma	eflir	sjálfsöryggi	og	sjálfsmynd	þeirra	(Dora	To,	

Phoebe	Chan,	Lam,	og	Tsang	(2011).	

Í	leiklist	koma	sögur	oft	fyrir	og	rannsóknir	hafa	sýnt	fram	á	tengingu	þess	að	upplifa	

leiklist	í	kennslu	og	sögufrásagna	og	sögugerðar.	Rannsókn	Turner	og	fl.	(2004)	sýndi	

fram	á	að	börn	öðlist	tækni	til	að	læra	og	trúa	á	eigin	getu	við	það	að	koma	fram	og	

segja	sögur.	Með	öðrum	orðum	getur	það	eflt	það	sjálfsmynd	að	koma	fram	í	öruggu	

umhverfi	og	fjalla	um	eitthvað	fyrir	framan	jafningja	og	kennara.	Í	rannsókn	

McNaughton	(2007)	kom	í	ljós	að	börn	sem	upplifðu	aðferðir	leiklistar	í	tíma	skrifuðu	

betri	og	lengri	texta,	ljóð	eða	sögu	en	börn	sem	sátu	í	umræðutíma.	Kom	þar	fram	að	

sköpun	og	ímyndunarafl	var	virkara	meðal	þeirra	sem	upplifðu	tíma	þar	sem	

fjölbreyttar	og	virkari	kennsluaðferðir	voru	notaðar	og	börnin	áttu	auðveldara	með	að	

tjá	sig	í	gegnum	blað	og	blýant.	

Samanburðarrannsókn	Anderson	(2004)	leiddi	í	ljós	að	sjö	ára	börn	sem	lærðu	í	

gegnum	ímyndað	ferli	og	þykjustuleik	stóðu	sig	betur	en	jafngömul	börn	sem	lærðu	í	
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gegnum	hefðbundið	kennsluferli.	Annar	hópurinn	upplifði	námið	með	kennsluaðferðum	

leiklistar	þar	sem	þau	fengu	hlutverk	sérfræðinga	í	dýragarði	og	urðu	að	vinna	saman	að	

því	að	sjá	um	snigla	og	fræða	kennarann	um	þá.	Samanburðarhópurinn	lærði	um	

sniglahald	og	líffræði	sniglanna	í	gegnum	bóknám	og	fyrirlestra	frá	kennara.	Báðir	hópar	

fengu	jafnlangan	námstíma	og	sama	aðgang	að	lesefni	og	fróðleik	um	snigla.	Þrátt	fyrir	

það	stóð	sá	hópur	sem	upplifði	sig	í	hlutverki	sérfræðinga	og	unnu	í	gegnum	

þykjustuleik	mun	betur	á	nokkrum	þáttum	sem	metnir	voru	til	náms.	Anderson	telur	að	

með	kennsluaðferðum	leiklistar,	og	þá	sérstaklega	hlutverkaleik	í	þykjustu	aðstæðum,	

er	hægt	að	auðga	þekkingarbanka	barna	þar	sem	þau	upplifa	raunverulega	veröld	í	leik	

og	læra	þannig	raunverulegt	efni.	Jafnvel	þó	leikurinn	sé	í	þykjustu.	Samkvæmt	

niðurstöðum	van	Oers	og	Duijkers	(2013)	þarf	leikur	barna	að	vera	frjáls	og	án	beinna	

afskipta	kennara	til	að	nám	geti	átt	sér	stað.	Börnin	verða	að	hafa	stjórn	á	eigin	leik	sem	

byggist	á	þeirra	hugmyndum	og	áhugasviði.	Það	er	þeirra	mat	og	mitt	að	nám	í	gegnum	

leik	er	ekki	bara	mögulegt	og	hentugt	heldur	getur	það	einnig	verið	afkastamikið.		

Að	lokum	sýna	niðurstöður	DICE	verkefnisins	(Drama	improves	lisbon	key	

competences	in	education)	frá	árinu	2010	að	börn	sem	stundað	hafa	leiklist	eru	metin	

hærra	á	fimm	af	átta	þáttum	sem	teljast	til	lykilhæfni	samkvæmt	stefnu	

Evrópusambandsins		(Anderson	og	Dunn,	2013).	Verkefnið	var	framkvæmt	í	tólf	löndum	

í	Evrópu	og	var	tilgangur	þess	að	rannsaka	áhrif	leiklistar	í	kennslu	á	fimm	af	átta	

lykilatriðum	Lissabon	menntastefnu	Evrópusambandsins.	Niðurstöðurnar	sýndu	að	í	

samanburði	við	jafnaldra,	sem	ekki	höfðu	haft	aðgang	að	leiklist	í	kennslu,	voru	börnin	

sem	upplifðu	leiklist	í	kennslu	talin	sýna	m.a.	meira	sjálfsöryggi	í	ólíkum	verkefnum,	

voru	skapandi	og	betri	í	lausnaleit	og	sýndu	meiri	samhug	og	umburðarlyndi	í	tengslum	

við	minnihlutahópa.	Þessar	niðurstöður	sýna	á	bæði	eigindlegan	og	megindlegan	hátt	

jákvæð	áhrif	þess	að	nota	kennsluaðferðir	leiklistar	í	kennslu	(Anderson	og	Dunn,	2013).	

Ef	til	vill	má	segja,	út	frá	ofangreindu	að	kennsluaðferðir	leiklistar	geti	verið	góður	

kostur	fyrir	börn	á	öllum	aldri.	

2.	5.	Sjálfsmynd	
Góð	eða	slæm	sjálfsmynd	getur	haft	afgerandi	áhrif	á	allt	okkar	líf.	Það	segir	hinn	

sálfræðimenntaði	Nathaniel	Branden	(2003)	sem	þekktur	er	fyrir	skrif	sín	um	
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sjálfsmynd,	sjálfsálit	og	sjálfsmat.	Öll	eru	þessi	orð	tengd	og	fjalla	um	eigið	mat	og	álit	á	

okkur	sjálfum	og	getu	okkar.	Sjálfsmynd	einstaklings	byggist	á	sjálfstrausti,	sjálfsáliti	og	

sjálfsmati.	Orðið	sjálfsmynd	má	því	segja	að	sé	ákveðið	yfirheiti.	Samkvæmt	Branden	er	

gott	sjálfsmat	höfuðskilyrði	fyrir	góðu	lífi	en	það	er	tvíþætt.	Það	er	annars	vegar	sú	

tilfinning	að	upplifa	sig	hæfan	og	dugmikinn	og	hins	vegar	að	finnast	maður	lítils	virði	

sem	manneskja	(Branden,	2003).	Líkt	og	Baumeister,	Campbell,	Krueger	og	Vohs	(2003)	

komust	að	í	rannsókn	sinni	á	sjálfsmynd	fólks	þá	gefast	þeir	síður	upp	þó	á	móti	blási	

sem	hafa	mikið	sjálfsálit	og	þar	með	góða	sjálfsmynd.	

Undir	þetta	tekur	Bandura	en	hann	segir	um	sjálfsmyndina	að	hún	hafi	áhrif	á	

hugsun,	skynjun,	sjálfshvatningu	og	gjörðir	einstaklings	(Bandura,	2002).	Rannsóknir	

sýna	áhrif	sjálfstrausts	á	áhugahvöt	og	afrakstur	barna	(Bandura,	1992)	Góð	sjálfsmynd	

er	ekki	meðfædd	heldur	þróast	hún	út	frá	bæði	huglægu	og	félagslegu	atferli	(Bandura,	

2002).	Hún	mótast	í	gegnum	samskipti	við	aðra,	getur	verið	breytileg	eftir	aðstæðum	og	

er	í	sífelldri	mótun	allt	lífið	(Elsa	Sigríður	Jónsdóttir,	2007).	Samkvæmt	Branden	(2003)	

er	sjálfsmynd	okkar	byggð	á	þeim	meðvituðu	og	ómeðvituðu	hugmyndum	sem	við	

höfum	um	okkur	sjálf.	Þessar	hugmyndir	snúast	um	okkar	líkamlegu	og	andlegu	

einkenni,	kosti	og	galla	og	hvernig	við	metum	okkur	sjálf	endurspeglar	okkar	sjálfsmynd.	

Sjálfsmyndin	spilar	stórt	hlutverk	í	því	hvernig	einstaklingur	velur	og	tekur	

ákvarðanir	því	hún	hefur	áhrif	á	tilfinningar	okkar	og	hegðun	(Branden,	2003).	Hún	

getur	því	verið	mikill	örlagavaldur	í	lífi	hvers	einstaklings.	Sjálfsmynd	barna	hefur	meiri	

áhrif	á	líf	þeirra	en	margir	gera	sér	grein	fyrir	þar	sem	hún	hefur	áhrif	á	samskipti	þeirra	

við	önnur	börn,	foreldra,	kennara	og	aðra	fullorðna.	Þar	sem	sjálfsmyndin	er	byggð	á	

fyrri	reynslu	og	er	í	sífelldri	þróun	má	ekki	gleyma	að	neikvæð	upplifun	barns	af	

samskiptum	getur	markað	dýpri	spor	en	fólk	áttar	sig	á	(Erla	Kristjánsdóttir,	Jóhann	Ingi	

Kristjánsson	og	Sæmundur	Hafsteinsson,	2004).	

2.	5.	1.	Sjálfsmynd	barna	
Sjálfsmyndin	er	hluti	af	því	sem	við	erum	og	mikilvægur	þáttur	í	persónuleika	hvers	og	

eins	(Guindon,	2009).	Þegar	kemur	að	því	að	framkvæma	eitthvað	eða	prófa	eitthvað	

nýtt	skiptir	máli	hvort	sjálfsmyndin	er	slæm	eða	góð.	Þeir	sem	hafa	góða	sjálfsmynd	eru	

líklegri	til	að	reyna	á	eitthvað	nýtt,	takast	á	við	nýjar	áskoranir	og	ná	markmiðum	sínum.	
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Það	sem	meiru	skiptir	er	að	þeim	líður	vel	með	sjálfa	sig	og	eru	við	góða	andlega	heilsu	

(Berk,	2013;	Guindon,	2009).	Sjálfsmyndin	er	afleiðing	þeirra	hugmynda	sem	

einstaklingur	hefur	um	sjálfan	sig,	hugmyndir	sem	hafa	þróast	með	honum	(Hrafnhildur	

Ragnarsdóttir,	1993).	Sjálfsmyndin	er	aldrei	fastmótuð	og	breytist	í	gegnum	allt	

lífsferlið,	frá	fæðingu	til	dauða	(Branden,	2003;	Robins	og	Trzeniewski,	2005).	Hún	

lærist	í	gegnum	samskipti	og	er	stjórnað	af	fyrri	reynslu	og	umhverfi	þar	sem	samskipti	

við	fólk	í	nánasta	umhverfi	og	hvernig	þau	hafa	gengið	fyrir	sig	geta	haft	mikil	áhrif	

(Berk,	2013;	Elsa	Sigríður	Jónsdóttir,	2007).	

Fyrir	ungt	barn	er	það	fjölskyldan	sem	skiptir	máli	en	einnig	skólaumhverfið,	vinirnir	

og	kennararnir.	Þegar	kemur	að	því	að	styðja	við	og	styrkja	góða	sjálfsmynd	hjá	börnum	

skiptir	miklu	máli	að	foreldrar,	kennarar	og	aðrir	mikilvægir	fullorðnir	í	lífi	barnanna	séu	

góðar	fyrirmyndir	sem	hlusti	á	skoðanir	og	viðurkenni	tilfinningar	þeirra	(Erla	

Kristjánsdóttir,	Jóhann	Ingi	Kristjánsson	og	Sæmundur	Hafsteinsson,	2004).	Börn	sem	

upplifa	jákvæðar	aðstæður	og	stuðning	eru	líklegri	til	að	hafa	sterkari	sjálfsmynd	en	

börn	sem	hafa	neikvæða	reynslu	(Elsa	Sigríður	Jónsdóttir,	2007;	Sigrún	

Aðalbjarnardóttir,	2007).	Börn	sem	upplifa	hins	vegar	ítrekað	neikvæð	viðbrögð	og	

misbresti	í	samskiptum	og	verkefnum	geta	þróað	með	sér	slæma	sjálfsmynd	sem	reynst	

getur	erfitt	að	byggja	aftur	upp	(Berk,	2013).	

Það	skiptir	miklu	máli	að	leikskólakennarar	og	aðrir	starfsmenn	á	leikskólum	stuðli	

að	sterkri	sjálfsmynd	barnanna.	Það	geta	þeir	gert	með	því	að	vera	góðar	fyrirmyndir,	

viðurkenna	tilfinningar	barnanna,	hlusta	á	þau	og	virða	skoðanir	þeirra.	Með	jákvæðri	

athygli	og	hrósi	er	hægt	að	gefa	börnum	jákvæða	reynslu	af	samskiptum	við	kennara	

sem	hefur	aftur	jákvæð	áhrif	á	sjálfsmynd	þeirra	og	ýtir	undir	eflingu	hennar	(Berk,	

2013;	Elsa	Sigríður	Jónsdóttir,	2007).	

Börn	sem	fá	að	upplifa	æfingu	og	endurtekningu	í	umhverfi	þar	sem	mistök	eru	

leyfileg	fá	að	launum	betra	sjálfstraust	og	þar	af	leiðandi	betri	sjálfsmynd.	Ástæðan	er	

sú	að	árangur	kemur	með	æfingunni	og	því	er	mikilvægt	að	börn	temji	sér	það	hugarfar	

að	þó	svo	eitthvað	mistakist	þá	getum	við	lært	af	því	og	reynt	aftur	þar	til	við	lærum	

færnina	sem	verkefni	krefst	af	okkur	(Erla	Kristjánsdóttir,	Jóhann	Ingi	Kristjánsson	og	

Sæmundur	Hafsteinsson,	2004).	Gamla	tuggan	um	að	æfingin	skapi	meistarann	á	hér	
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vel	við	en	þá	þarf	barn	að	gera	sér	grein	fyrir	að	leiðin	felur	í	sér	mistök	og	feilspor	en	

þau	eru	til	þess	að	læra	af.	

2.	5.	2.	Hugarfar	og	sjálfsmynd	
Ung	börn	telja	sig	oft	hæfari	en	þau	eru	í	raun	og	eiga	til	að	vanmeta	erfiðleikastig	

verkefna	(Berk,	2013).	Þau	geta	þannig	oft	ætlað	sér	of	mikið	og	þegar	mistekst	getur	

útkoman	orðið	tvenns	konar.	Annað	hvort	gefst	barnið	upp	og	telur	sig	ekki	nógu	hæft	

til	að	framkvæma	tilætlaðan	hlut	eða	það	getur	ákveðið	að	læra	af	mistökunum	og	

prófað	aftur	þar	til	það	nær	ákjósanlegri	niðurstöðu.	Hvernig	sem	fer	þá	lærir	barnið	

eitthvað	en	það	sem	meiru	skiptir	er	að	sjálfsmyndin	ber	engan	skaða.	Þessar	tvær	

útkomur	fara	eftir	hugarfari	barnsins	samkvæmt	hinum	bandaríska	sálfræðing,	Carol	S.	

Dweck,	sem	hefur	rannsakað	sjálfsmynd	og	komið	fram	með	kenningu	um	tvenns	konar	

hugarfar	einstaklinga.	Samkvæmt	rannsóknum	hennar	hefst	þessi	mótun	hugarfars	

snemma	á	ævinni	(Lightfoot,	Cole,	og	Cole,	2013).	

Samkvæmt	Dweck	er	til	tvenns	konar	hugarfar	sem	fólk	mótar	yfir	ævina.	Annað	

þeirra	kallast	óbreytanlegt	hugarfar	en	það	einkennist	af	því	að	fólk	lifir	eftir	þeim	

eiginleikum	sem	það	hefur	þar	sem	þeir	eru	óbreytanlegir.	Hitt	er	mótanlegt	hugarfar	

þar	sem	einstaklingar	telji	sig	geta	lært	og	þroskað	þá	eiginleika	sem	það	hefur	til	að	

verða	betra	(Dweck,	2006).		Samkvæmt	rannsókn	Dweck	og	Leggett	(1988)	eru	viss	

tengsl	milli	þróunar	sjálfsmyndar	og	hvernig	markmið	börn	setja	sér	við	lausn	á	

mismunandi	viðfangsefnum.	Niðurstöður	rannsóknarinnar	sýndu	að	hægt	er	að	skipta	

börnum	í	tvo	flokka	eftir	hugsunarmynstri	þeirra.	Annað	þeirra	var	tilhneiging	til	að	telja	

greind	og	hæfni	sína	fastmótaða	þar	sem	mistök	eða	slæmur	árangur	væri	

óyfirstíganlegur.	Hitt	felur	í	sér	námsmarkmið	þar	sem	börn	leitast	eftir	að	auka	færni	

sína	og	getu.	Barn	með	mótanlegt	hugarfar	og	vinnur	að	námsmarkmiði	hefur	frekar	trú	

á	eigin	getu	og	telur	sig	geta	bætt	sig.	

Með	því	móti	telur	Dweck	að	sjálfsmynd	barna	byggist	á	því	hvort	þau	reyni	að	bæta	

eigin	getu	og	hæfni	eða	gefast	upp	(2006).	Ekki	eru	börn	með	mótanlegt	hugarfar	með	

betri	sjálfsmynd	en	önnur	börn	með	óbreytanlegt	hugarfar	heldur	liggur	munurinn	í	því	

hvernig	þau	takast	á	við	vandamál	og	hindranir.	Helsti	munurinn	er	sá	að	börn	með	

mótanlegt	hugarfar	reyna	að	læra	af	verkefnum	og	viðfangsefnum	til	að	verða	betri	
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meðan	börn	með	óbreytanlegt	hugarfar	upplifa	sig	sem	verri	einstaklinga,	heimskari	

eða	einskis	nýt	á	tilteknu	sviði	(Dweck	og	Leggett,	1988).	Það	sem	meira	er	þegar	þeim	

tekst	að	leysa	ákveðin	verkefni	þakka	þeir	oft	heppni	eða	tilviljun	fyrir	frekar	en	eigin	

hæfni.	Það	getur	leitt	til	verri	sjálfsmyndar	með	tíð	og	tíma.	Börn	sem	tilheyra	fyrri	

hópnum	hafa	frekar	trú	á	eigin	færni	og	telja	sig	geta	orðið	betri	meðan	hin	geta	átt	á	

hættu	að	upplifa	sig	mistakast	og	eiga	þá	í	hættu	að	gefast	upp	(Berk,	2013;	Lightfoot,	

Cole,	og	Cole,	2013).	
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3 Rannsóknin	

Eins	og	fram	hefur	komið	er	markmið	og	tilgangur	þessarar	rannsóknar	að	athuga	hvort	

kennsluaðferðir	leiklistar	gagnist	til	eflingar	sjálfsmyndar	hjá	leikskólabörnum.	Með	því	

að	framkvæma	ákveðnar	kennsluaðferðir	með	leikskólabörnum	og	safna	gögnum	á	

fjölbreyttan	hátt	er	það	von	mín	að	svara	fyrri	rannsóknarspurningunni,	þ.e.	hvort	

kennsluaðferðir	geti	gagnast	við	að	efla	sjálfsmynd	barna	í	leikskóla.	Það	er		mín	skoðun	

að	nám	barna	er	árangursríkast	þegar	börnin	taka	þátt	og	sýna	áhuga	en	með	því	að	

heyra	þeirra	skoðanir	og	þeirra	hugmyndir	um	leiklist	í	opnum	viðtölum	ætla	ég	að	

reyna	að	svara	seinni	rannsóknarspurningunni,	þ.e.	hvernig	börnin	lýsa	þátttöku	sinni	í	

þessum	skipulögðu	leiklistarstundum	með	mér.	

Hver	leiklistarstund	er	ein	klukkustund	að	lengd	og	fær	hvert	barn	að	taka	þátt	einu	

sinni	í	viku.	Í	leiklistarstund	er	einn	kennari	sem	sér	um	hana	en	í	fjórum	hópum	af	sex	

fylgir	stuðningur	með	ákveðnum	börnum	til	að	auðvelda	þeim	þátttöku.	Í	hverri	

leiklistarstund	eru	framkvæmdar	ýmist	tvær	eða	þrjár	kennsluaðferðir	leiklistar.	Þær	

aðferðir	sem	ég	mun	prófa	með	börnunum	á	leikskólanum	þar	sem	gagnasöfnunin	fer	

fram	verða	sjálfskynning,	kyrrmyndir,	viðtöl/blaðamannafundur,	brúðuleikhús,	

skuggaleikhús,	látbragð,	spegilmyndir,	hljóðmynd	,	örlagavefur,	viðtöl	og	

hlutverkaleikur.	Í	hlutverkaleik	mun	ég	notast	við	kennsluaðferðina	kennari	í	hlutverki	

en	tvær	gerðir	hlutverkaleiks	verða	prófaðar.	Önnur	þeirra	verður	skipulagður	

hlutverkaleikur	þar	sem	ég	ákveð	þema	og	verkefni,	sé	um	að	útbúa	og	skipa	í	hlutverk	

og	skipuleggja	umhverfið.	Hins	vegar	verður	í	boði	frjáls	hlutverkaleikur	þar	sem	ég	mun	

einnig	nota	kennsluaðferðina	kennari	í	hlutverki	en	þá	mun	ég	fylgja	hugmyndum,	

skoðunum	og	áhuga	barnanna	þegar	kemur	að	öllu	ferlinu.	

Til	eru	enn	fleiri	kennsluaðferðir	leiklistar	sem	hægt	væri	að	nota	en	það	er	mitt	mat	

að	þessar	aðferðir	henti	best	þegar	litið	er	til	þroska	og	aldurs	leikskólabarna.	Einnig	tel	

ég	endurtekninguna	gera	börnum	gott	og	því	verða	frekar	færri	aðferðir	en	fleiri	til	að	

geta	endurtekið	ef	aðstæður	kalla	á	slíkt.	Það	getur	t.d.	gerst	ef	börnin	sýna	ákveðnum	
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aðferðum	meiri	áhuga	en	öðrum	eða	ef	börn	sýna	hvorki	áhuga	né	skilning	á	

einhverjum	aðferðum.	Ef	aðferð	reynist	sumum	börnum	erfið	í	framkvæmd	verður	

reynt	að	einfalda	hana	til	að	mæta	þörfum	hvers	og	eins	en	það	mun	koma	fram	í	

niðurstöðum	ef	af	slíku	verður.	

Þegar	framkvæmd	á	leiklistarstundunum	og	gagnasöfnun	tímanna	er	lokið	ætla	ég	

að	ræða	við	börnin	í	hálfopnum	viðtölum	og	reyna	að	fá	þeirra	sjónarhorn	og	viðhorf	til	

leiklistarstundanna,	aðferðanna	og	þátttöku	þeirra.	Það	er	mat	mitt	að	með	sjónarhorni	

barnanna	verði	mögulegt	að	gera	góða	og	markvissa	kennsluáætlun	í	leiklist	jafnvel	

betri.	Með	því	að	setja	sig	í	spor	barna	fá	rannsakendur	tækifæri	til	að	komast	að	því	

hvað	er	börnum	mikilvægt	og	hvernig	er	best	að	koma	til	móts	við	þau.	Reynsla	barna	

er	önnur	en	reynsla	fullorðinna	þar	sem	ólíkar	áherslur	eru	varðandi	það	hvað	telst	

mikilvægt.	Með	því	að	hlusta	á	börn	er	grundvöllur	lagður	að	samskiptum	sem	byggjast	

á	gagnkvæmri	virðingu	(Dockett,	2008).	

Með	eigindlegum	gögnum	sem	þessum	munu	niðurstöður	fara	eftir	túlkun	

rannsakanda	á	gögnum	og	viðtölum.	Þær	niðurstöður	koma	út	frá	því	hvort	rannsakandi	

telji	tilteknar	kennsluaðferðir	leiklistar	henta	til	eflingar	á	sjálfsmynd	barna.	Til	að	meta	

það	verður	horft	til	þátttöku,	samskipta	og	tjáningar	barnanna	í	leiklistarstundunum	

sem	kemur	fram	í	myndbandsupptökum,	á	myndum	og	í	dagbókarfærslum	

rannsakanda.	Með	rannsókn	þessari	vil	ég	svara	rannsóknarspurningunum	tveimur	en	

einnig	vil	ég	varpa	ljósi	á	leiklist	í	leikskólastarfi	og	ágóða	af	notkun	hennar	með	

börnum.	

3.	1.	Rannsóknaraðferðir	
Hér	verður	fjallað	um	aðferðafræðina	á	bak	við	rannsóknina.	Farið	verður	yfir	hverjir	

tóku	þátt,	hvaða	aðferðir	valdar	voru	til	gagnaöflunar,	hvernig	gagnaöflun	fór	fram	og	

hvernig	unnið	verður	úr	þeim.	Einnig	verður	farið	yfir	siðferðileg	álitamál	og	rætt	um	

mikilvægi	þess	að	fá	upplýst	samþykki	allra	sem	komu	að	rannsókninni	til	að	forðast	

það	að	brjóta	vísindasiðareglur	Háskóla	Íslands.	
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3.	1.	1.	Rannsóknarsnið	
Rannsóknin	er	eigindleg	rannsókn	þar	sem	gögn	eru	háð	túlkunum	en	eru	ekki	alltaf	

svarthvít.	Eigindleg	rannsókn	leggur	upp	með	að	skrá	niður	athuganir	og	kafa	dýpra	í	

viðfangsefni	en	megindlegar	aðferðir.		Þar	getur	úrtak	verið	minna,	rannsóknin	

sveigjanlegri	og	gögnin	verið	lýsandi	frekar	en	mæld	(Sigurlína	Davíðsdóttir,	2013).	Í	

eigindlegum	rannsóknum	getur	rannsakandi	aldrei	verið	algerlega	hlutlaus	þar	sem	

honum	fylgja	alltaf	eigin	hugmyndir	og	reynsla	í	rannsókninni	sem		hefur	áhrif	(Sigurlína	

Davíðsdóttir,	2013).		

Rannsóknir	með	eigindlegum	aðferðum	er	erfitt	að	alhæfa	út	frá	sökum	þess	að	

úrtak	nær	oft	ekki	yfir	breidd	þess	þýðis	sem	rannsókn	á	að	ná	yfir.	Til	að	eigindleg	

rannsókn	teljist	góð	þarf	hún	að	hlýta	nokkrum	viðmiðum	þar	sem	m.a.	þarf	hún	að	

sýna	yfirfærslugildi	og	að	mögulegt	sé	að	staðfesta	niðurstöður	með	annarri	aðferð.	

Miklu	máli	skiptir	að	aðferð	sé	vel	skráð	og	hvernig	gögn	eru	skráð	og	túlkuð	(Sigurlína	

Davíðsdóttir,	2013).		

Það	er	yfirleitt	ekki	hjá	því	komist	að	nærvera	rannsakanda	hafi	einhver	áhrif	á	

þátttakendur	í	viðtölum.	Ég	sem	rannsakandinn	geri	mér	grein	fyrir	mögulegum	áhrifum	

mínum	á	þátttöku	barna	í	leiklistarstundunum	og	svör	barnanna	í	viðtölum.	Mun	ég	því	

leggja	mig	fram	um	að	gæta	þess	að	börnin	upplifi	sig	í	öruggu	umhverfi	þar	sem	öll	

svör	eru	rétt	svör.	Gætt	verður	að	því	að	spyrja	opinna	spurninga	og	leita	eftir	áliti	

barnanna	á	leiklist	þannig	að	börnin	upplifi	sig	í	sæti	sérfræðings	(Mac	Naughton,	Rolfe	

og	Siraj-Blatchford,	2010).	Með	jákvæðum	og	hlýjum	raddblæ	tel	ég	mig	geta	minnkað	

óöryggi	barnanna	og	fengið	þannig	að	kynnast	raunverulegu	viðhorfi	barnanna.	

3.	1.	2.	Þátttakendur	
Þátttökuleikskólinn	er	staðsettur	í	Reykjavík	og	í	honum	eru	rúmlega	80	börn	á	

aldrinum	18	mánaða	til	sex	ára.	Leikskólinn	hefur	unnið	að	því	að	innleiða	leiklist	í	

daglegt	starf	og	vinna	markvisst	með	kennsluaðferðir	leiklistar	í	leiklistarstundum.	

Börnin	byrja	að	stunda	leiklistarstundir	frá	þriggja	ára	aldri	en	þegar	gagnasöfnun	fór	

fram	voru	börnin	á	aldrinum	fjögurra	til	sex	ára.	Börnin	sem	tóku	þátt	í	

leiklistarstundunum	þegar	gagnasöfnun	fór	fram	voru	49	talsins.		
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Ákveðið	var	að	taka	hálfopin	viðtöl	við	sex	börn	sem	stundað	hafa	leiklistarstundir,		

og	var	bæði	valið	af	handahófi	og	eftir	hentugleik.	Börnin	voru	valin	út	frá	mætingu	í	

leiklistartímana	en	þau	börn	sem	mætt	höfðu	oftast	og	tekið	þátt	í	öllum	

kennsluaðferðum	voru	skráð	niður.	Af	þeim	voru	svo	dregin	sex	nöfn.	Ekki	var	tekið	tillit	

til	kyns	eða	aldurs	þar	sem	þeir	þættir	eru	ekki	til	skoðunar	hér.	Dregnir	voru	fjórir	

drengir	og	tvær	stúlkur.	Óskað	var	eftir	skriflegum	leyfum	frá	foreldrum	eða	

forráðamönnum	þessara	barna,	sjá	viðauka	2.	Eftir	að	foreldrar	höfðu	gefið	upplýst	

samþykki	var	óskað	eftir	upplýstu	samþykki	barnanna,	sjá	viðauka	3.		

3.	1.	3.	Gagnasöfnun	
Til	að	komast	að	því	hvort	kennsluaðferðir	leiklistar	gagnist	við	eflingu	sjálfsmyndar	

hjá	leikskólabörnum	verða	skipulagðar	og	framkvæmdar	fjölbreyttar	kennsluaðferðir	

með	leikskólabörnum.	Ólíkum	gögnum	verður	safnað	um	framkvæmdina,	þau	greind	

með	hliðsjón	af	því	hvort	eða	hvernig	sjálfsmynd	barna	eflist	með	þátttökunni	og	

hvernig	börn	lýsa	viðhorfum	sínum	til	leiklistarstundanna.	Þau	gögn	sem	safnað	verður	

eru:	myndbandsupptökur,	dagbókarfærslur,	ljósmyndir	og	hálfopin	viðtöl.	Í	öllum	

leiklistarstundum	verða	myndir	teknar	og	myndbandsupptökur	ásamt	því	að	ég	mun	

skrá	niður	hjá	mér	allt	það	sem	ég	tel	áhugavert	og	markvert	sem	gerist	í	hverjum	tíma.	

Í	þessar	dagbókafærslur	sem	ég	ætla	að	skrá	í	lok	hvers	tíma	ætla	ég	að	skrifa	um	ferli,	

hvernig	gekk,	vangaveltur	og	fleira	tilheyrandi	sem	ég	mun	taka	saman	og	ígrunda	yfir	í	

lok	hverrar	viku.	Öll	gögn	verða	svo	grandskoðuð	og	ég	mun	rýna	í	til	að	reyna	að	svara	

því	hvort	kennsluaðferðirnar	hafi	áhrif	á	sjálfsmynd	barnanna.	

Myndbandsupptökur	

Í	leiklistarstundum	var	myndavél	sett	upp	þannig	að	hún	sæi	yfir	allt	svæðið.	Þess	var	

gætt	að	myndavélin	væri	ekki	falin	og	börnin	jafnframt	beðin	um	leyfi	fyrir	upptöku	á	

leiklistarstundum	til	að	gæta	siðferðis.	Myndböndin	voru	síðan	skoðuð	og	greind	eftir	

viðmiðum	rannsakanda	og	athugað	hvort	sjálfsmynd	barna	efldist	með	þátttöku	í	

kennsluaðferðum	leiklistar.	Skoðuð	voru	samskipti	milli	barnanna,	samskipti	við	

kennara,	líkamstjáning,	virkni	og	þátttöku	í	kennsluaðferðunum.	Við	lok	greiningar	var	

öllum	myndböndum	rannsóknarinnar	eytt.		
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Dagbókarfærslur	

Meðan	á	gagnaöflun	og	framkvæmd	leiklistarstunda	stóð	skrifaði	ég	dagbókarfærslur.	

Reynt	var	að	skrifa	eitthvað	á	hverjum	degi	þar	sem	ekkert	var	talið	of	léttvægt.	Færslur	

voru	ýmist	örfáar	setningar	um	hvernig	hópum	gekk	að	framkvæma	aðferðir	og	almenn	

skoðun	á	leiklistarstundunum	eða	djúpar	vangaveltur	sem	teygði	sig	á	margar	

blaðsíður.	Allar	færslur	voru	endurskráðar	á	tölvutækt	form	til	að	auðvelda	greiningu.	

Við	lok	greiningar	var	öllum	dagbókarfærslum	eytt,	skriflegum	og	tölvutækum.	

Hálfopin	viðtöl	og	ljósmyndir	

Það	er	mikilvægt	að	rannsakendur	sem	vilja	ræða	við	börn	um	þeirra	eigin	hugmyndir	

og	skoðanir	leitist	eftir	að	skapandi	leiðum	til	að	fá	börn	til	að	tala.	Að	spyrja	börnin	

spurninga	er	ekki	nóg	heldur	verður	rannsakandi	að	hlusta	vel	og	vera	virkur	í	að	

viðhalda	samtali	meðan	hann	fylgist	grannt	með	hegðun	og	tekur	þátt	í	ólíkum	atferlum	

með	barninu	(Dockett,	2008).	Hálfopin	viðtöl	verða	tekin	við	börn	sem	tóku	þátt	í	

leiklistarstundum	eftir	að	rannsakandi	hafði	lokið	gagnaöflunar	í	leiklistarstundum.	Í	

viðtölunum	verður	rætt	um	leiklistarstundirnar	almennt	við	börnin	og	þeirra	álits	leitað	

á	stundunum	og	aðferðunum.		

Viðtölin	verða	hálfopin,	eða	hálfstöðluð,	þar	sem	rannsakandi	heldur	sig	við	

ákveðinn	viðtalsramma	með	fyrir	fram	ákveðnum	spurningum.	Þannig	viðtöl	geta	verið	

óformleg	þar	sem	viðmælendur	geta	tjáð	sig	á	opinn	hátt	og	rannsakandi	getur	breytt	

spurningum	í	viðtalsrammanum	til	að	mæta	aðstæðum	(Mac	Naughton,	Rolfe	og	Siraj-

Blatchford,	2010).	Ég	mun	notast	við	mósaík	nálgun	í	viðtölunum	þar	sem	

megintilgangur	hennar	er	að	komast	að	sjónarmiðum	barnanna	og	heyra	þeirra	rödd.	

Mósaík	nálgun	getur	hentað	vel	þegar	litið	er	á	börnin	sem	sérfræðinga	í	eigin	námi	og	

upplifun	og	hún	byggir	á	þátttöku,	er	sveigjanleg,	margnýtanleg	og	auðveld	í	notkun	í	

umhverfi	ungra	barna	(Clark	og	Moss,	2001).	Með	því	að	blanda	saman	

myndbandsupptökum,	samræðum	við	börnin,	ljósmyndum	barnanna	og	öðrum	

aðferðum	til	að	fá	sjónarhorn	barnanna	myndast	vonandi	lifandi	mynd	út	frá	

sjónarhorni	barnanna.		

Viðtölin	fara	fram	á	öðrum	degi	en	börnin	eru	í	leiklist.	Er	það	gert	bæði	til	að	leyfa	

börnunum	að	melta	það	sem	gert	var	í	leiklist	en	einnig	til	að	raska	ekki	daglegu	starfi	
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um	of.	Ég	mun	bjóða	þremur	börnum	að	koma	og	ræða	við	mig	um	leiklist.	Með	því	að	

bjóða	þremur	börnum	í	senn	vil	ég	ýta	undir	að	börnin	upplifi	sig	valdameiri	en	ella	þar	

sem	börn	í	hóp	eru	oft	sterkari	(Anna	Magnea	Hreinsdóttir,	2008).	Börnin	hafa	val	um	

að	koma	eða	ekki	og	mun	ég	gæta	þess	að	þau	geri	sér	grein	fyrir	því.	Ef	börnin	

samþykkja	að	koma	og	samþykkja	þátttöku	munum	við	fara	í	leiklistarrýmið	þar	sem	

leiklistarstundir	hafa	farið	fam	á	þessu	skólaári.		

Í	leiklistarrýminu	eru	tjöld	til	að	draga	til	og	loka	af	rýmið.	Einnig	eru	þar	svið	á	

hjólum,	plastkassar	með	búningum,	höttum	og	fylgihlutum,	handbrúður,	karókítæki	

með	hljóðnema	og	ljóskastari.	Á	veggjunum	hanga	myndir	og	skráningar	af	fyrri	

leiklistartímum.	Munu	viðtölin	fara	þar	fram	til	að	gæta	þess	að	börnin	þekki	umhverfi	

sitt	og	upplifi	sig	í	öruggum	aðstæðum	sem	nauðsynlegt	er	í	rannsóknum	með	ungum	

börnum	(Dockett,	2008).	Þegar	ég	hef	útskýrt	fyrir	þeim	hver	tilgangur	viðtalanna	sé	og	

fá	skriflegt	samþykki	þeirra,	sjá	viðauka	3,	mun	upptaka	og	viðtal	hefjast.		

Í	upphafi	viðtals	mun	ég	útskýra	fyrir	þeim	að	mig	langi	að	sjá	hvernig	leiklist	er	og	

bið	þau	því	um	að	taka	nokkrar	myndir	á	spjaldtölvu.	Börnin	mega	þá	hefjast	handa	við	

að	taka	ljósmyndir	á	spjaldtölvu	af	hverju	sem	þeim	finnist	tengjast	leiklist	eða	sem	

vekur	áhuga	þeirra.	Viðtölin	verða	tekin	upp	á	myndband	ásamt	myndatöku	barnanna	

til	að	auðvelda	greiningu	á	svörum,	svipbrigðum	og	tjáningu	barnanna	í	viðtölunum	

sjálfum.	Einnig	er	það	til	að	ná	betur	utan	um	svör	barnanna,	þ.e.	hver	sagði	hvað	og	

hvernig.	Notast	verður	við	spjaldtölvu	til	að	taka	myndirnar	á	til	að	auðvelda	

uppflettingu	á	myndunum	þegar	líður	á	viðtalið.	Börnin	hafa	leyfi	til	að	ná	sér	í	efnivið	

og	vinna	saman	að	myndatökunni.	Ljósmyndirnar	geta	gefið	rannsakanda	og	börnunum	

frekara	efni	til	að	tala	um	og	gefur	rannsakanda	mögulega	aukna	sýn	á	sjónarhorn	

barnanna.	Með	þeirra	sjónarhorni	verður	vonandi	hægt	að	sjá	hvað	leiklist	gerir	fyrir	

þau	og	hvernig	þau	upplifa	leiklistarstundir.	

Meðan	á	myndatökunni	stendur	mun	ég	spyrja	út	í	hvað	þau	eru	að	gera,	af	hverju	

og	þess	háttar	sem	getur	hjálpað	til	þegar	líður	á	viðtal	og	fylla	þarf	í	þagnirnar.	Þegar	

börnin	hafa	tekið	myndir	og	vilja	sýna	mér	myndirnar	hefst	þá	viðtalið	sem	einkennist	af	

hálfopinni	nálgun.	Mun	ég	þannig	styðja	mig	við	staðlaðan	spurningalista	en	get	breytt	

spurningum	eða	bætt	við	ef	aðstæður	kalla.	Í	viðtölunum	verða	öll	börnin	spurð	og	
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munu	þau	skiptast	á	að	svara.	Öll	fá	þau	að	svara	hverri	spurningu	og	tel	ég	að	þannig	

geti	opnast	fyrir	umræðu	meðal	barnanna	sem	gerir	lýsingar	þeirra	og	skoðanir	enn	þá	

efnismeiri	til	greiningar.	Viðtalið	takmarkast	ekki	við	spurningalistann	þar	sem	ég	mun	

vera	reiðubúin	að	spyrja	frekar	út	í	efni	með	fleiri	spurningum	ef	aðstæður	kalla.		

3.	2.	Upplýst	samþykki	og	tilkynning	til	foreldra	

Farið	verður	eftir	almennum	reglum	í	vísindastarfi	sem	kveða	á	um	að	gæta	þarf	

virðingar	og	trúnaðar	gagnvart	þeim	sem	rannsókn	snýr	að.	Áður	en	rannsókn	hefst	

verður	hún	tilkynnt	til	Persónuverndar	og	fengið	verður	leyfi	við	gagnaöflun	hjá	Skóla	

og	frístundasviði	Reykjavíkur,	sjá	viðauka	5,	sem	og	leyfi	leikskólastjóra	fyrir	þátttöku	

leikskólans.	Með	upplýstu	samþykki	allra,	fullum	trúnaði	og	eyðingu	gagna	í	lok	

rannsóknar	ætti	rannsóknin	ekki	að	fara	yfir	neinn	siðferðisþröskuld.	

Gætt	verður	að	trúnaðarupplýsingum	þátttakendanna	með	nafnleynd	þar	sem	

hvergi	mun	koma	fram	í	rannsókninni	hin	réttu	nöfn	þátttakenda.	Þegar	rannsókn	er	

lokið	verður	öllum	dagbókarfærslum	og	myndbandsupptökum,	bæði	af	

leiklistarstundum	og	viðtölum,	eytt	til	að	tryggja	trúnað.	Áður	en	rannsókn	hefst	verður	

hún	kynnt	fyrir	öllum	foreldrum	með	bréfi	þar	sem	tilgangi	og	aðferðum	rannsóknar	

verður	lýst.	Samþykki	fyrir	upptöku	á	leiklistarstundum	liggur	fyrir	þar	sem	allir	

foreldrar	hafa	skrifað	undir	leyfi	að	utanaðkomandi	aðilar	taki	myndir	og	myndbönd	af	

börnum	þeirra.	Þess	verður	gætt	að	rannsóknin	komi	engum	í	opna	skjöldu	og	

foreldrum	gefið	tækifæri	til	að	draga	barn	sitt	úr	rannsókninni.	Óskað	verður	eftir	

viðbrögðum	eða	athugasemdum	ef	foreldrar	vilji	ekki	að	börn	þeirra	taki	þátt.		

Fyrir	hverja	leiklistarstund	verða	börnin	beðin	um	leyfi	til	að	stundin	verði	tekin	upp	

fyrir	rannsókn	mína.	Neiti	barn	þátttöku	mun	ég	ekki	taka	myndir	af	því	barni	en	komi	

það	fram	í	myndbandsupptöku	mun	ég	ekki	nota	þau	gögn	til	greiningar.	Börnin	hafa	þá	

val	fyrir	hverja	stund	að	neita	þátttöku	í	rannsókninni	án	þess	að	missa	af	

leiklistarstundinni.	

			Seinni	hluti	gagnasöfnunar	mun	fara	fram	eftir	að	kennsluaðferðir	leiklistar	hafa	verið	

reyndar	og	þeim	gögnum	samansafnað.	Sá	hluti	byggist	á	viðtölum	við	nokkur	börn	til	

að	kynnast	þeirra	viðhorfum,	reynslu	og	skoðunum	á	leiklistarstundum.	Þau	börn	sem	
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rætt	verður	við	verða	valin	af	hentugleik	þar	sem	ég	mun	ræða	við	börn	sem	mætt	hafa	

í	allar	leiklistarstundirnar	og	þannig	náð	að	prófa	allar	aðferðirnar	sem	fjallað	verður	

betur	um	hér	síðar	í	niðurstöðum.	Fengin	verða	skrifleg	leyfi	frá	bæði	foreldrum	og	

börnunum	sjálfum	til	að	taka	þátt	í	viðtölunum	sem	tekin	verða	upp,	sjá	viðauka	2	og	3.	

Þátttaka	barns	þarf	að	vera	frjáls	og	það	þarf	að	vera	ljóst	að	barnið	geti	dregið	sig	út	úr	

rannsókninni	ef	það	óskar	þess,	samanber	vísindasiðareglum	Háskóla	Íslands	(2014)	og	

lögum	um	persónuvernd	og	meðferð	persónuupplýsinga	nr.77/2000.	

3.	3.	Áhrif	rannsakanda		
Í	eigindlegum	rannsóknum	eru	rannsakendur	oft	sjálfir	stór	hluti	rannsóknarinnar	þar	

sem	niðurstöður	rannsókna	geta	byggt	á	þeirra	túlkun	og	greiningu	á	gögnum.	

Hugmyndir,	skoðanir	og	reynsla	hans	hefur	áhrif	á	rannsóknina	og	því	getur	hann	aldrei	

verið	algerlega	hlutalaus	(Sigurlína	Davíðsdóttir,	2013).	Áhrif	rannsakanda	eru	hér	

óumflýjanleg	þar	sem	greining	gagnanna	og	framkvæmd	er	alfarið	í	mínum	höndum	og	

byggist	á	minni	sýn,	reynslu	og	viðhorfi.	Til	að	gæta	þess	að	gera	sem	minnst	úr	áhrifum	

mínum	mun	ég	gæta	þess	að	skrá	gögn	nákvæmlega	eins	og	þau	komu	fram	og	

raunverulega	gerðust.		

Þegar	kemur	að	viðtölunum	getur	nærvera	mín	haft	einhver	áhrif	þar	sem	börnin	

þekkja	mig	vel	sem	gæti	ýtt	undir	þóknunaráhrif.	Til	að	minnka	þau	áhrif	mun	ég	reyna	

að	byggja	viðtölin	upp	sem	spjall	milli	mín	og	barnanna	í	afslöppuðu	andrúmslofti	

fremur	en	formlegt	viðtal.	Tel	ég	að	þannig	verði	börnin	líklegri	til	að	tjá	sig	og	ræða	við	

mig	um	hina	ýmsu	þætti	leiklistastundanna	og	raunverulegar	skoðanir	þeirra.	Til	að	

gæta	valdajafnvægis	verður	rætt	við	þrjú	börn	í	einu	og	mun	ég	gæta	þess	að	sitja	með	

þeim	á	gólfinu	í	viðtölunum	svo	þau	upplifi	meiri	jöfnuð	meðal	okkar.	

3.	4.	Greining	rannsóknargagna	
Rannsóknarferlið	fól	í	sér	gífurlega	gagnasöfnun	af	ólíkum	toga	eins	og	fram	hefur	

komið.	Dagbókarfærslurnar	spanna	yfir	20.000	orð	þar	sem	ígrundun	og	vangaveltur	

mínar	um	leiklistarstundirnar,	kennsluaðferðirnar	og	börnin	vefast	saman.	

Myndbandsupptökur	af	leiklistarstundum	náðu	yfir	30	klukkustundir.	Framkvæmd	voru	
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tvö	hálfopin	viðtöl	við	þrjú	börn	í	einu,	alls	6	börn,	og	upptaka	á	þeim	voru	rúmlega	

tvær	klukkustundir	auk	22	ljósmynda	sem	börnin	tóku.	

Þegar	gagnasöfnun	var	lokið	hófst	greiningin	þar	sem	fyrst	voru	skoðaðar	

dagbókarfærslur.	Var	þá	rýnt	í	og	skoðað	hvort	einhver	gegnumgangandi	þemu	birtust.	

Færslurnar	voru	skoðaðar	með	tilliti	til	þeirra	fræða	og	kenninga	sem	tengjast	

rannsókninni,	t.d.	kenningu	Dweck	og	hvernig	samskipti	barna	endurspegla	

sjálfsmyndina.	Myndböndin	voru	skoðuð	ítarlega	þar	sem	horft	var	sérstaklega	til	

svipbrigða,	samskipta,	líkamstjáningar	og	þátttöku	barnanna	í	leiklistarstundunum.	

Skráð	var	niður	hvernig	þátttaka	var	hjá	börnunum	sem	einstaklingar	og	sem	hópur	og	

hvort	framkvæmd	aðferðanna	hafi	tekist	eða	ekki.		

Viðtölin	voru	skráð	niður	orð	fyrir	orð	eftir	framkvæmd	þeirra	og	þau	greind	m.t.t.	

viðfangsefna	eða	þemum	sem	koma	ef	til	vill	fram.	Ljósmyndir	barnanna	voru	notaðar	

til	að	ýta	undir	frekari	umræðu	og	gera	mér	auðveldara	að	kynnast	sjónarhorni	

barnanna.	Við	greiningu	á	afrituðum	viðtölum	komu	í	ljós	eftirtalin	þemu:	

Kennsluaðferðir	leiklistar,	þátttaka	barnanna	í	leiklistarstundunum	og	sjálfsmynd	barna	

og	áhrif	leiklistar	á	hana.	



48	

4 Niðurstöður	

Niðurstöður	rannsóknarinnar	eru	tvískiptar	eftir	rannsóknarspurningum.	Til	að	svara	

fyrri	rannsóknarspurningu	var	notast	við	myndbandsupptökur	og	dagbókarfærslur	þar	

sem	ýmsar	kennsluaðferðir	leiklistar	voru	reyndar	með	49	börnum,	8-9	börnum	í	senn,	í	

leikskóla	til	að	reyna	að	komast	að	því	hvort	þær	efldu	sjálfsmynd	barna.	Seinni	

rannsóknarspurning	reynir	að	komast	að	viðhorfum	og	skoðunum	sex	leikskólabarna	til	

leiklistar	og	voru	framkvæmd	viðtöl	með	mósaík	aðferð	til	að	kynnast	sjónarhorni	

barnanna	betur.	Í	fyrri	niðurstöðukaflanum	verður	fjallað	um	aðferðirnar	og	hvernig	

þær	ganga	fyrir	sig.	Því	næst,	í	skáletri,	koma	niðurstöður	út	frá	myndbandsupptökum	

og	dagbókarfærslum.	Þar	sem	um	eigindlega	rannsókn	er	að	ræða	munu	niðurstöður	

rannsóknarinnar	byggjast	á	túlkunum	mínum	sem	rannsakanda	á	dagbókarfærslum	og	

myndbandsupptökum	af	leiklistarstundunum.	Vangaveltur	og	einstök	atriði	sem	nást	á	

upptöku	tilheyra	því	oft	niðurstöðum	og	getur	túlkun	á	þeim	skipt	máli	í	rannsókn	

þessari.	

4.	1.	Aðferðir	leiklistar	notaðar	með	leikskólabörnum	
Hér	verða	þeim	kennsluaðferðum	leiklistar	sem	notaðar	voru	í	leiklistarstundum	lýst	í	

framkvæmd.	Einnig	verður	gert	grein	fyrir	niðurstöðum	sem	fengust	úr	

myndbandsupptökum	og	dagbókarfærslum	til	að	svara	fyrri	rannsóknarspurningu,	þ.e.	

hvort	kennsluaðferðir	leiklistar	gagnist	á	leikskólum	til	eflingar	sjálfsmyndar	hjá	ungum	

börnum.	Horft	verður	til	samskipta	barnanna,	líkamlegrar	og	munnlegrar	tjáningar,	

svipbrigða	og	þátttöku	þeirra	í	leiklistarstundunum.	Loks	verður	samantekt	þar	sem	

rætt	verður	um	kennsluaðferðirnar	og	hvort	þær	gagnist	til	eflingar	sjálfsmyndar	meðal	

leikskólabarna.	Kennsluaðferðirnar	sem	notaðar	voru	byggjast	á	lýsingum	úr	bókum	

Önnu	Jeppesen	og	Ásu	Helgur	Ragnarsdóttur,	Leiklist	í	kennslu:	Handbók	fyrir	kennara,	

og	Aud	Sæbø,	Drama	i	barnehagen.	
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Sjálfskynning	

Kennari	getur	útfært	þessa	kennsluaðferð	á	marga	vegu,	eftir	því	hvernig	hentar	

aðstæðum,	börnunum,	þroska	barna	og	öðrum	einstökum	málum.	Meginmarkmið	

sjálfskynningar	er	að	fá	börnin	til	að	segja	nafn	sitt	á	skýran	hátt	fyrir	framan	aðra.	Í	

upphafi	fyrstu	leiklistarstundar	er	byrjað	á	að	sitja	í	hring	og	börnin	fengin	til	að	skiptast	

á	að	segja	nafn	sitt.	Gera	má	leik	úr	þessu	þar	sem	nöfnin	eru	klöppuð	eftir	atkvæðum,	

röddum	breytt	eða	hvað	annað	sem	kennara	dettur	í	hug	til	að	breyta	til.	Æfingin	getur	

verið	einstaklega	gagnleg	börnum	sem	eru	feimin	eða	óörugg.	Þessari	æfingu	er	gott	að	

þrepaskipta.	Í	fyrsta	þrepi	er	barnið	fengið	til	að	segja	nafn	sitt	upphátt	í	hóp	með	

kennara	og	öðrum	börnum.	Í	næsta	þrepi	stendur	barnið	upp	og	segir	nafnið	sitt.	Í	

þriðja	skrefinu	kynnir	barnið	sig	með	fullu	nafni	upp	á	sviði.	Einnig	er	hægt	að	setja	upp	

koll	eða	stóran	kubb	fyrir	barn	að	standa	á	til	að	marka	svið	eða	leyfa	þeim	að	standa	

upp	á	borði.		

Skemmtileg	viðbót	við	þessa	æfingu	getur	verið	að	nota	hljóðnema	ef	börnin	vilja	og	

treysta	sér	til.	Hann	má	nota	í	hvaða	þrepi	sem	er	en	hafa	ber	í	huga	að	hann	getur	

reynst	ógnvænlegur	fyrir	sum	börn.	Barn	sem	tjáð	getur	fullt	nafn	sitt	á	sviði	fyrir	

framan	aðra	hefur	náð	tökum	á	þessari	færni	en	hafa	ber	í	huga	að	börn	geta	átt	

miserfitt	með	framburð	á	eigin	nöfnum.	Kennari	verður	því	að	vera	reiðubúinn	að	koma	

til	móts	við	barn	sem	á	erfitt	með	að	bera	fram	nafn	sitt.	Í	upphafi	leiklistarstunda	var	

alltaf	talað	um	að	sýna	hvert	öðru	tillitsemi	og	hlusta.	Mikil	áhersla	var	lögð	á	að	börnin	

virtu	hvert	annað	þegar	aðrir	stæðu	frammi	fyrir	þeim	og	kynntu	sig	og	hlustuðu	á	rödd	

þeirra.	

Í	myndbandsupptökum	kom	fram	ákveðin	þróun	meðal	allra	barna	en	mest	var	hún	

áberandi	hjá	þeim	börnum	sem	sýndu	óöryggi	í	fyrstu	leiklistarstundunum.	Þar	sem	

sjálfskynning	var	framkvæmd	í	öllum	leiklistarstundum	var	mest	til	af	henni	á	

myndbandupptöku	til	greiningar.	Í	greiningum	mínum	skráði	ég	hvort	barn	horfði	til	

kennara	eða	annarra	barna	þegar	það	tjáði	sig	og	hvort	það	sýndi	merki	um	gleði	eða	

vanlíðan.	Meðan	fyrstu	upptökur	sýndu	15	barnanna	eiga	erfitt	með	að	horfa	fram	og	

tjá	sig	varð	umtalsverð	breyting	á	flutningnum	þess	oftar	sem	þau	tóku	þátt	í	

æfingunni.	Í	seinustu	upptökum	hafði	öllum	þessum	15	börnum	farið	fram	og	þau	áttu	

auðveldara	með	að	standa	upp	og	segja	eigið	nafn.	Sýnileg	framför	allra	barnanna	á	
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myndabandsupptökum	bera	merki	um	aukið	öryggi	hjá	börnunum	sjálfum.	Einnig	er	

líklegt	að	æfingin	hjálpi	til	og	skapi	meistarann.	

Kyrrmyndir	

Í	kyrrmyndum	stilla	börnin	sér	upp	sem	ákveðin	persóna,	dýr	eða	athöfn	og	reyna	að	

túlka	sem	styttu.	Fyrir	ung	börn	er	einfaldast	að	nota	orðið	styttuleikur	og	fyrir	

æfinguna	er	gott	að	sýna	myndir	af	styttum	og	vaxmyndum	til	að	auðvelda	þeim	

skilning	á	þessari	aðferð.	Bæði	var	prófað	að	leyfa	börnum	að	velja	sína	persónu	til	að	

túlka	og	sem	leik	þar	sem	börnin	drógu	myndir	sem	þau	gátu	túlkað.	Seinni	aðferðin	er	

góð	til	að	byrja	á	því	börnin	áttu	misauðvelt	með	að	velja	sér	persónu,	dýr	eða	athöfn.	

Vinsælast	var	að	leika	heimilisdýr	eða	ofurhetjuna	Hulk	þegar	kom	að	því	að	börnin	

völdu	sjálf.	

Við	greiningu	á	myndbandsupptökum	og	dagbókarfærslum	kom	fram	ákveðin	feimni	

í	upphafi	æfingarinnar	hjá	sumum	börnum.	Svo	virtist	sem	börnin	hikuðu	við	að	leika	

eitthvað	upp	á	sviði	fyrir	framan	aðra.	Nokkrum	sinnum	hjálpaði	kennari	við	að	leika	

styttu	með	því	að	leika	hjálparhellu	eða	vera	stoð	og	stuðningur	fyrir	barnið,	eða	alls	

sex	sinnum	með	sex	af	49	börnum	sem	tóku	þátt.	Eftir	því	sem	leið	á	tímana	höfðu	

börnin	sem	hikuðu	mest	í	upphafi	fylgst	með	öðrum	börnum	og	kennara	framkalla	

styttur.	Varð	þá	umsnúningur	og	börnin	sýndu	áhuga	á	þátttöku.	Í	lok	hverrar	

leiklistarstundar	höfðu	öll	börnin	leikið	eina	styttu	sem	þau	höfðu	valið	af	sjálfdáðum	og	

a.m.k.	eina	styttu	sem	þau	fengu	úthlutað	úr	myndabunka.	Þegar	börnin	höfðu	kynnst	

aðferðinni	betur	og	lært	á	hana	varð	úr	mikill	leikur	að	leika	eitthvað	„frosið“	eins	og	

tvær	4ra	ára	stúlkur	töluðu	um.	

Aðferðin	var	prófuð	tvisvar	sinnum	yfir	rannsóknartímabilið	og	meðan	fyrra	skiptið	

einkenndist	af	feimni	og	óöryggi	í	upphafi	hjá	nokkrum	þá	var	ekki	að	sjá	slíkt	í	seinni	

tilraun.	Börnin	virtust	gera	sér	vel	grein	fyrir	því	til	hvers	var	ætlast	af	þeim	og	mörg	

hver	reyndu	að	gera	erfiðari	styttur	sem	kröfðust	líkamlegs	styrks.	Börnin	sex	sem	

þurftu	á	aðstoð	að	halda	í	fyrstu	tilraun	voru	duglegri	og	öruggari	í	seinna	skiptið.	

Viðtöl/	Blaðamannafundur	

Í	viðtölum	vinna	börnin	tvö	og	tvö	saman	þar	sem	annað	er	viðmælandi	en	hitt	

spyrjandi.	Börnin	geta	verið	þau	sjálf	eða	í	ákveðnu	hlutverki	og	svara	þá	spurningum	
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sem	persónan.	Fyrir	notkun	aðferðarinnar	fengu	börnin	að	sjá	tvö	myndbrot	af	

viðtölum,	annað	þeirra	var	úr	íþróttafréttum	þar	sem	talað	var	við	íslenskan	

landsliðsmann	í	fótbolta	og	hitt	var	viðtal	við	leikkonu	í	hlutverki	Elsu	prinsessu,	úr	

teiknimyndinni	Frozen.	

Reynt	var	að	skipta	börnum	í	pör	og	fá	þau	til	að	prófa	bæði	að	vera	þau	sjálf	í	

viðtölum	og	síðar	að	leika	einhvern	annan.	Erfitt	reyndist	þó	að	fá	þau	sem	tóku	viðtölin	

til	að	spyrja	spurninga	þar	sem	þeim	datt	annað	hvort	ekkert	í	hug	eða	voru	of	feimin	

að	tjá	sig	við	viðmælandann.	Sérstaklega	mikil	feimni	kom	fram	þegar	eldra	barn	var	

parað	með	yngra	barni	en	yngri	börnin	áttu	sum	til	að	vera	feimin	og	lokuðu	sig	af	

þegar	þau	voru	pöruð	með	öðrum	en	barni	af	eigin	deild.	Sökum	aldurs	og	þroska	

barnanna	reyndist	aðferðin	ekki	henta	en	með	smá	umbreytingu	þá	hentaði	hún	betur.	

Með	því	að	breyta	henni	í	blaðamannafund	þar	sem	börnin	skiptast	á	að	fara	eitt	á	eftir	

öðru	upp	á	svið	og	svara	spurningum,	sem	annað	hvort	þau	sjálf	eða	í	hlutverki,	gekk	

hún	upp.	Aðferðin	var	framkvæmd	nokkrum	sinnum	þar	sem	börnin	voru	þau	sjálf,	voru	

sjálfvalin	persóna,	í	brúðuleikhúsi	og	í	skuggaleikhúsi.	Var	þá	brúðan	eða	

skuggapersónan	sem	þau	sköpuðu	spurð	spjörunum	úr	og	þau	áttu	að	svara	fyrir	eða	

sem	persónurnar.		

Í	myndbandsupptökunum	kom	fram	góð	þátttaka	allra	og	mikil	gleði.	Bæði	hjá	

börnunum	sem	sátu	fyrir	svörum	og	þeim	sem	kölluðu	fram	spurningar.	Spurningarnar	

voru	af	öllum	gerðum	og	ekkert	sem	spyrja	varð	um	eða	mátti	ekki	spyrja	um.	Börnin	

sem	sátu	fyrir	svörum	gátu	því	átt	von	á	hverju	sem	er.	Þegar	kom	að	því	að	spyrja	

spurninganna	voru	sum	börn	að	einhverju	leyti	duglegri	en	önnur	en	gætt	var	að	því	að	

öll	börnin	fengju	tækifæri	á	að	taka	þátt.	Í	upphafi	spurði	ég	oftar	en	ekki	sum	af	

hlédrægari	börnunum	beint	hvort	þau	vildu	spyrja	að	einhverju	til	að	styðja	undir	frekari	

þátttöku	af	þeirra	hálfu.	Þau	spurðu	öll	að	einhverju,	undantekningarlaust.	Þátttakan	

og	samskiptin	meðal	barnanna	i	þessari	æfingu	bendir	til	þess	að	hún	henti	með	

börnum	á	leikskólaaldri.		

Við	greiningu	á	myndböndum	og	dagbókarfærslum	kom	einnig	fram	að	börnin	

virtust	sýna	sterka	sjálfsmynd.	Þau	áttu	í	litlum	vanda	með	að	standa	frammi	fyrir	

öðrum	og	svara	spurningum	sem	gaf	mynd	af	þeim	sem	sjálfsöruggum	einstaklingum.	
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Þó	má	greina	í	myndböndunum	að	ákveðinn	hluti	barnanna	eigi	erfitt	með	að	tjá	sig,	

þau	voru	feimin	frammi	fyrir	öðrum	en	þrátt	fyrir	það	þá	tóku	þau	þátt	og	kláruðu	þessi	

verkefni.	

Þegar	horft	var	til	barnanna	sem	svöruðu	spurningum	var	erfitt	að	greina	eflingu	á	

sjálfsmynd	þeirra	þar	sem	þátttaka	og	framkoma	þeirra	bentu	til	að	börnin	byggju	þá	

þegar	yfir	sterkri	sjálfsmynd.	Hins	vegar	sýna	myndböndin	breytingu	meðal	barnanna	

þegar	kom	að	því	að	spyrja	að	einhverju.	Með	endurtekningum	virtust	börnin	öruggari	

með	að	spyrja	að	því	sem	þeim	datt	í	hug.	Í	upphafi	sýndu	sum	nokkuð	mikið	óöryggi	í	

að	spyrja	að	einhverju	sem	þeim	datt	sjálfum	í	hug	og	fylgja	oft	hinum	börnunum,	þ.e.	

spyrja	ýmist	að	hinu	sama	eða	samtengdri	spurningu,	t.d.	ef	barn	spyr	hvað	finnst	þér	

gott	að	borða	þá	spyr	hlédrægara	barnið	finnst	honum	gott	að	borða	pizzu.		

Eftir	því	sem	blaðamannafundir	voru	oftar	komu	fram	fjölbreyttari	og	skapandi	

spurningar	sem	kölluðu	fram	svör	af	ólíku	tagi.	Kennsluaðferðin	hentar	vel	börnum	í	

leikskóla	með	þessu	breytta	sniði	en	þó	kom	það	á	óvart	hvernig	efling	sjálfsmyndar	

barnanna	birtist	enn	frekar	þegar	börn	sinntu	hlutverki	spyrjenda	fremur	en	svaranda.	

Með	endurtekningum	var	þátttakan	betri	hjá	börnunum	þar	sem	fjölbreyttar	og	

frumlegar	spurningar	gefa	til	kynna	öryggi	meðal	barnanna	til	að	tjá	sig	og	eigin	

hugsanir.	

Brúðuleikhús	

Yfirheitið	brúðuleikhús	var	notað	í	leiklistarstundum	þegar	notaðar	voru	brúður	af	öllu	

tagi,	t.d.	handbrúður,	dúkkur	og	bangsar.	Aðferðin	getur	verið	frjáls	eða	föst	þar	sem	

hún	fer	eftir	markmiðum	kennara.	Brúðan	var	notuð	til	að	gera	börnunum	kleift	að	stíga	

í	hlutverk	brúðunnar	og	tala	fyrir	hönd	hennar.	Það	getur	bæði	gert	börnum	auðveldara	

að	tjá	sig	í	gegnum	hana	og	einnig	aukið	skilning	þeirra	á	ólík	sjónarhorn.	

Í	leiklistarstundum	voru	brúður	notaðar	til	að	leysa	ýmis	vandamál.	Börnin	skiptust	á	

að	leika	ólíkar	persónur	og	leysa	vandamál	sem	kennari,	og	síðar	meir	önnur	börn,	gaf	

upp.	Vandamálin	voru	m.a.	tvær	persónur	sem	týndu	mömmu	sinni,	bakari	sem	átti	

ekkert	hveiti	til	að	baka	úr	og	kanína	sem	var	strítt	af	öðrum	dýrum.	Börnin	voru	hvött	

til	að	leika	brúðurnar	og	leita	lausnar	á	vandamálunum	þar	sem	ekkert	var	bannað	og	

allar	lausnir	velkomnar.	Í	annarri	leiklistarstund	fengu	börn	að	velja	sér	brúðu	og	kynna	
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hana	með	nafni.	Með	því	að	samtvinna	hana	blaðamannafundi	eins	og	fjallað	var	um	

hér	áður	er	hægt	að	gefa	barni	tækifæri	að	skapa	heildstæða	persónu	með	skoðanir	og	

tilgang.	

Við	greiningu	á	myndbandsupptökunum	kom	fram	að	þegar	börnin	stóðu	frammi	

fyrir	öðrum	og	áttu	að	leysa	vandann	var	ferlið	frekar	óþægilegt	fyrir	þau	og	gekk	hægt.	

Þegar	öll	börn	höfðu	leikið	brúðu	og	leyst	vanda	var	þeim	boðið	að	leika	frjálst	með	

brúðurnar.	Þegar	myndbandsupptökur	voru	skoðaðar	mátti	sjá	að	börnin	völdu	að	leika	

vandamálin	aftur	en	lausnaleitin	gekk	betur.	Lausnirnar	voru	auðveldari,	sýndu	meiri	

sköpun	og	meiri	leikgleði	meðal	barnanna.	Svo	virðist	sem	það	að	koma	fram	hafi	

heftandi	áhrif	á	mörg	börnin	þegar	kemur	að	því	að	leysa	vanda.	Oftar	en	ekki	voru	

vandamálin	leyst	með	fyrirsjáanlegum	aðferðum	sem	ég	tel	börnin	hafa	valið	því	það	er	

„rétta“	aðferðin.	Þegar	litið	var	aftur	yfir	myndböndin	blönduðust	vandamálin	frekar	

saman	í	stóra	sögu	þar	sem	öll	börn	í	þeim	hópum	tóku	þátt	í	einu	heildstæðu	ferli.	Af	

sex	hópum	kom	þessi	útkoma	í	fjórum	þeirra	en	hinir	tveir	hóparnir	skiptust	meira	niður	

í	minni	einingar	og	léku	með	brúðurnar	í	öðrum	leik.	Út	frá	myndböndunum	má	túlka	að	

þessi	aðferð	með	brúðurnar	henti	betur	í	leik	með	börnum	frekar	en	sem	æfingu	í	

framkomu	og	tjáningu.		

Myndböndin	af	frjálsum	leik	með	brúðurnar	sýna	nokkur	dæmi	þar	sem	börnin	eiga	í	

samskiptum	í	hlutverki	brúðu	en	inn	á	milli	ræða	þau	sín	á	milli	hvernig	sagan	eigi	að	

ganga	fyrir	sig.	Í	sumum	myndböndunum	mátti	sjá	hvernig	börn,	sem	oftar	virðast	taka	

þátt	í	leik	sem	er	stýrt	af	öðrum,	virtust	eiga	auðveldara	með	að	tjá	sig	sem	persóna	

brúðunnar	sem	þau	voru	að	leika.	Í	einum	leiknum	var	fjögurra	ára	stelpa	að	leika	

kanínu	sem	var	strítt	af	öðrum	dýrum.	Þessi	tiltekna	stúlka	er	vön	því	að	fylgja	skipunum	

annarra	og	var	oft	á	tíðum	orðlaus	eða	hvíslaði	þegar	hún	tók	þátt	í	æfingum	í	upphafi	

rannsóknar.	Sjá	mátti	breytingu	á	hennar	hlutverki	sem	kanínan	því	í	leiknum	var	

kanínan	orðin	þreytt	á	því	hvernig	hin	dýrin	höguðu	sér	og	sagði	þeim	að	hætta	þessu.	Í	

myndbandinu	sést	hvernig	hin	börnin	breyta	um	stefnu	í	leiknum	og	hætta	að	leika	dýrin	

sem	stríða	og	fara	frekar	í	annan	leik	með	kanínunni.	Svo	virðist	sem	kanínubrúðan	og	

þessi	leikur	hafi	hjálpað	stúlkunni	að	finna	sína	rödd.		
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Þó	svo	ekki	sé	um	að	ræða	stúlku	sem	hafi	lent	í	mikilli	stríðni	meðal	annarra	barna	

þá	var	eins	og	hún	upplifði	sig	annars	flokks	í	leik	með	þeim	og	var	fylgjandi	fremur	en	

leiðtogi.	Út	frá	þessu	dæmi,	ásamt	öðrum	svipuðum	úr	leiklistarstundum	með	

brúðuleikhús,	virðist	notkun	brúða	henta	vel	inn	á	leikskóla	sem	tæki	til	að	hjálpa	

börnum	að	tjá	sig	og	finna	sína	rödd.	Enn	fremur	sýnir	þetta	dæmi	að	aðferðin	henti	til	

eflingar	á	sjálfsmynd	barna	því	hún	auðveldar	börnum	að	tjá	eigin	skoðanir	og	líðan	

eins	og	gerðist	hjá	þessari	stúlku.	

Skuggaleikhús	

Skuggaleikhúsi	má	lýsa	sem	einni	gerð	af	brúðuleikhúsi	þar	sem	ljós	og	skuggi	er	

notað	til	að	segja	frá	sögu.	Börnin	kynnast	sögum	úr	bókum	á	annan	hátt	þegar	saga	er	

lesin	og	fígúrur	birtast	upp	á	tjaldi	eða	upp	á	vegg.	Í	leiklistarstundum	var	myndvarpi	

fenginn	til	að	kasta	ljósi	og	börnin	kynntust	skuggum	og	skuggaleikhúsi	á	marga	og	ólíka	

vegu.	Fyrstu	kynni	barnanna	af	skuggaleikhúsi	var	frjáls	tími	með	ljósi,	hvítum	vegg	og	

ýmsum	höttum.	Síðan	kynntust	þau	nýrri	gerð	af	sögustund	þar	sem	ég	hafði	útbúið	

skuggasögu	með	útklipptum	persónum	úr	sögunni	um	Greppikló.	Því	næst	lærðu	börnin	

að	útbúa	sína	eigin	skuggapersónu	sem	fól	í	sér	skapandi	vinnu	bæði	á	efnislegan	og	

óefnislegan	hátt.	

Til	að	kynna	börnunum	fyrir	skuggaleikhúsi	ákvað	ég	að	útbúa	eitt	slíkt	á	einfaldan	

hátt	eftir	sögunni	um	Greppikló.	Með	útklipptar	persónurnar	las	ég	upp	úr	bókinni	og	

lék	skuggapersónurnar	sem	komu	fram	hverju	sinni.	Meðan	á	þessu	stóð	mátti	heyra	

hlátur	og	hljóð	frá	börnunum.	Þegar	dagbókarfærslur	voru	skoðaðar	kom	það	berlega	í	

ljós	hversu	áhugasöm	börnin	virtust	um	söguna.	Oftar	en	ekki	eru	börn	sem	eiga	erfitt	

með	að	sitja	til	lengdar	og	fylgjast	með	sögu	en	hér	birtist	ekkert	slíkt	sem	kom	mér	á	

óvart.	Tel	ég	að	skuggarnir	og	sýningin	hjálpi	þar	til	að	gera	söguna	sýnilega	og	

nýstárleiki	hennar	hafi	gert	börnin	spenntari.	Þetta	telst	ekki	til	æfingar	meðal	

barnanna	en	ég	tel	þessa	sögustund	hafa	haft	góð	áhrif	og	gert	börnunum	auðveldara	

að	átta	sig	á	skuggaleikhúsi	og	um	hvað	það	snýst.	Oft	er	auðveldara	að	sýna	heldur	en	

að	segja	frá.	

Æfingar	barnanna	í	skuggaleikhúsi	voru	tvenns	konar.	Fyrst	fengu	börnin	að	stíga	á	

bak	við	tjald	með	myndvarpa	fyrir	aftan	og	kynna	sig	þannig.	Börnin	skiptust	þannig	á	
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að	sýna	eigin	skugga	og	sjá	skugga	annarra.	Börnin	voru	hvött	til	að	nota	líkamann	sinn	

til	að	gera	skemmtilega	skugga	eða	skuggamyndir	og	notaði	kennari	þá	hendur	sínar	

sem	dæmi	og	sýndi	fugla	eða	hundaskugga.	Út	úr	þeirri	æfingu	kom	fram	mikil	sköpun	

frá	börnunum	þar	sem	köngulær,	kakkalakkar,	risi,	mús	og	margt	annað	birtist.	Engu	

skipti	hvernig	útkoma	skuggans	var,	börnin	sáu	alltaf	það	sem	þau	vildu	sýna	og	sjá.	

Með	því	að	sækja	ólíka	hatta	og	aukahluti	kynntust	börnin	því	hvernig	hægt	er	að	

gera	nýjar	og	nýjar	persónur	og	í	frjálsum	leik	með	þennan	efnivið	komu	oftar	en	ekki	

sögur	frá	börnunum.	Til	dæmis	kom	fram	í	myndbandsupptöku	eins	hópsins	mörg	lítil	

en	fullgerð	leikrit	þar	sem	börnin	léku	öll	persónur,	skiptust	á	að	tala	og	fylgdu	sögunni	

sem	sögumaður	sagði.	Skiptust	þau	á	að	vera	sögumaður	og	tók	ég	eftir	því	að	öll	

börnin	sýndu	sögumanni	virðingu	og	fylgdu	hverju	orði	sem	hann	sagði.	Persónurnar	

komu	með	hugmyndir	og	tók	sögumaður	við	þeim	og	notaði	í	söguna.	Börnin	stilltu	sér	

upp	við	vegginn	og	horfðu	á	skugga	hvers	annars	og	breyttu	skuggum	til	að	mæta	

sögunni	t.d.	þegar	risastór	úlfur	kom	á	sviðið	færði	úlfurinn	sig	nær	ljósinu	til	að	gera	

skuggann	stærri.	

Viku	síðar	var	skuggaleikhúsið	endurtekið,	en	í	annarri	útgáfu.	Börnin	fengu	þá	að	

teikna	og	klippa	út	eigin	skuggapersónu	og	sýndi	ég	þeim	persónurnar	úr	

Greppiklóarsögunni	sem	dæmi.	Börnin	voru	beðin	um	að	nefna	sína	persónu	og	segja	

hvað	hún	væri	þegar	þau	kynntu	hana	á	tjaldi	fyrir	framan	aðra.	Þessi	seinni	hluti	

skuggaleikhús	virðist	gefa	til	kynna	að	hún	henti	börnum	á	aldursbilinu	3-6	ára	þegar	

kemur	að	hinni	hugrænni	sköpun	persónunnar.	Þau	eiga	ekki	í	vanda	með	að	nefna	

persónu	og	skapa	henni	eiginleika,	skoðanir	eða	forsögu.	Hún	getur	hins	vegar	verið	

erfið	í	framkvæmd	þegar	kemur	að	því	að	útbúa	skuggapersónurnar	efnislega.	

Hér	reyndist	mörgum	börnum	erfitt	að	átta	sig	á	því	hvernig	væri	hægt	að	teikna	og	

móta	tvívíða	persónur	til	að	þær	njóti	sín	sem	best	í	skuggaleikhúsi.	Einnig	þarf	ágætis	

kunnáttu	í	að	klippa	en	kennari	verður	að	geta	komið	til	móts	við	börn	sem	eiga	erfitt	

með	að	klippa	og	hjálpað	þeim.	Ég	komst	að	því	að	með	því	að	sýna	öllum	börnum	

dæmi	um	skuggapersónu	áttuðu	flest	þeirra	sig	á	fyrirmælunum	og	hvernig	

skuggapersóna	gæti	ekki	verið	einföld	teikning	af	Óla	Prik	þar	sem	enginn	skuggi	kom	af	

einföldum	línum.	Með	öðrum	orðum	urðu	persónurnar	að	vera	tvívíðar	til	að	geta	
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myndað	skugga.	Þó	var	töluverður	fjöldi	barnanna	sem	átti	erfitt	með	að	átta	sig	á	

kröfum	kennara	og	verkefnisins.	Með	stuðning	og	aðstoð	annars	kennara	tókst	þetta	þó	

og	þegar	allt	kom	til	alls	kláruðu	allir	sínar	persónur.	

Í	myndbandsupptökum	sést	þegar	vonleysi	grípur	sum	börnin	sem	virtust	ekki	átta	

sig	á	síðara	verkefninu.	Mátti	þar	sjá	tvö	börn	sem	töluðu	um	að	gefast	upp	á	að	klippa	

og	hætta	en	héldu	þó	áfram.	Kynning	persónanna	í	skuggaleikhúsinu	gekk	þeim	mun	

betur.	Börnin	virtust	ekki	velta	því	fyrir	sér	hvort	skuggarnir	líktust	því	sem	þau	sögðu	

þá	vera	á	nokkurn	hátt.	Þau	héldu	þeim	hátt	á	lofti	þegar	þau	kynntu	þá.	Meirihluti	

barnanna	talaði	um	skuggana	út	frá	þriðju	persónu	en	þau	börn	sem	töluðu	út	frá	fyrstu	

persónu	voru	öll	af	yngri	árganginum,	þ.e.	3-4	ára.	Ég	setti	engar	kröfur	á	hvernig	

persóna	skyldi	vera	kynnt	en	þetta	þótti	mér	áhugavert	að	sjá	eftir	á.	Virðist	þetta	

benda	til	þess	að	börnin	hafi	fundið	sig	í	ferlinu,	verið	það	ánægð	með	persónur	sínar,	

að	þau	hafi	fundið	sig	knúin	til	að	leika	þá	persónu	sem	þau	höfðu	skapað.	

Þegar	kemur	að	notkun	skuggaleikhúss	í	leikskóla	tel	ég	aðferðina	henta	vel	af	

mörgum	ástæðum,	m.a.	þar	sem	hún	ýtir	undir	skapandi	nám	og	ferli	barnanna	í	námi	

skiptir	máli.	Þegar	kemur	að	eflingu	sjálfsmyndar	tel	ég	hafa	séð	í	myndbandsupptökum	

hvernig	samskipti	meðal	barnanna	og	skugganna	þeirra	benda	til	jákvæðra	

sjálfsmynda.	Þau	hafa	þor	til	að	tjá	sig	hvert	við	annað	og	sýna	eigin	sköpun	sem	

upptökur	af	samræðum	meðal	barnanna	sýndu.	Montin	og	stolt	sögðu	þau	kennara	og	

hvert	öðru	frá	furðulegum	persónum	sínum,	einkennum	þeirra	og	uppáhalds	hlutum.	

Jákvæð	þátttaka	þeirra	og	líkamstjáning	þeirra	benda	til	að	þau	hafi	sterka	sjálfsmynd	

og	séu	örugg	með	sig.	Öll	börnin	tóku	þátt	í	öllum	æfingum	leiklistastundanna	og	lítið	

var	um	hik	og	feimni	meðan	á	þessum	æfingum	stóð.	

Það	verður	þó	að	segjast	að	seinni	æfingin	með	skuggapersónunum	hafi	sýnt	það	

best.	Þegar	börnin	neituðu	að	gefast	upp,	kláruðu	að	útbúa	skuggapersónurnar	og	

kynntu	þær	svo	fyrir	vinum	sínum	og	kennara	hnarreist	og	brosandi.	Á	tæpri	

klukkustund	breyttist	viðhorf	þessara	barna	til	sín	og	sinnar	getu	á	afar	augljósan	hátt	

þegar	horft	er	til	svipbrigða	og	tjáningar	þeirra	eins	og	myndband	þessarar	

leiklistarstundar	sýndi.	
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Látbragð	

Látbragð	er	leiktúlkun	þar	sem	börn	túlka	með	hreyfingu	atburði,	persónur	eða	annað	

án	orða.	Hreyfingar	ættu	að	vera	sem	einfaldastar	og	skýrar.	

Í	leiklistarstundunum	fengu	börnin	að	tjá	sig	með	þessum	hætti	upp	á	sviði	fyrir	

framan	önnur	börn	og	kennara.	Fyrir	leiklistarstundina	var	kennari	búinn	að	útbúa	

nokkra	miða	með	myndum	af	persónum	og	ólíkum	athöfnum.	Börnin	drógu	einn	miða	

áður	en	þau	stigu	upp	á	svið	og	léku	þá	það	sem	miðinn	sýndi.	Á	miðunum	var	m.a.	að	

finna	Svarthöfða,	Hulk,	spila	á	gítar,	sparka	í	fótbolta	og	að	vera	reiður.	Aðferðin	leyfir	

einnig	sköpun	hjá	börnunum	þar	sem	þau	geta	leikið	það	sem	þau	vilja	en	kennari	getur	

aðstoðað	ef	hreyfingar	verða	óskýrar	eða	erfiðar	fyrir	börnin.		

Þegar	myndbandsupptökur	voru	hér	greindar	var	leitast	eftir	svipbrigðum	og	

líkamlegri	tjáningu.	Börnin	sýndu	flest	að	þau	nutu	æfingarinnar	með	brosum	og	hlátri	

en	tvö	tilfelli	komu	upp	þar	sem	óánægja	kom	fram.	Sú	óánægja	kom	fram	meðal	

tveggja	drengja	sem	drógu	myndir	af	stelpum	að	framkvæma	annars	vegar	gítarspil	og	

hins	vegar	að	syngja.	Ákveðinn	fýlusvipur	og	lágmarks	þátttaka	einkenndi	frammistöðu	

þeirra.	Kennari	spurði	hvers	vegna	þeir	væru	ekki	ánægðir.	Þótti	þeim	ekki	gaman	að	

leika	stelpur	en	tóku	þátt	þegar	var	útskýrt	að	þeir	væru	að	leika	framkvæmdina	en	ekki	

kynið.	Eftir	þetta	tilfelli	var	ákveðið	að	útskýra	fyrir	börnunum	að	kyn	persónunnar	skipti	

engu	máli	heldur	ættu	þau	að	leika	eftir	þeirra	höfði	þá	framkvæmd	sem	kom	fram	á	

blaðinu.	Undanskilið	var	þó	Hulk	þar	sem	öll	börnin	voru	sammála	um	að	hann	væri	kall	

en	aftur	á	móti	gæti	Svarthöfði	verið	stelpa	því	hann	væri	með	grímu.		

Myndbandsupptökur	sýndu	einnig	fjögur	tilvik	þar	sem	börn	vildu	ekki	koma	fram.	

Um	er	að	ræða	fjögur	börn	úr	þremur	hópum	sem	virtust	ekki	hafa	áhuga	á	að	taka	þátt	

í	upphafi.	Í	öll	skipti	var	þeim	boðið	að	taka	þátt	aftur	eftir	að	hin	börnin	höfðu	reynt	

fyrir	sér	og	í	öll	fjögur	skiptin	ákváðu	börnin	að	koma	fram.	Tvö	þeirra	komu	fram	eins	

og	ekkert	hefði	í	skorist	en	hin	tvö	komu	fram	með	aðstoð	kennara	sem	stóð	hjá	þeim	

meðan	þau	léku.	Þrátt	fyrir	erfiða	byrjun	virðist	aðferðin	hafa	slegið	í	gegn	hjá	flestum	

börnum	sem	óskuðu	þess	oft	í	seinni	leiklistarstundum	að	framkvæma	látbragð	og	fá	að	

draga	miða.	
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Börnin	sem	sýndu	óöryggi	og	vildu	ekki	taka	þátt	í	upphafi	virtust	hafa	skipt	um	

skoðun	og	vildu	fá	að	endurtaka	leikinn	eins	og	dagbókarfærslur	sýndu.	Þar	var	skráð	

m.a.	óskir	barna	um	hinar	ýmsu	kennsluaðferðir.	Mátti	þar	sjá	bón	þessara	fjögurra	

barna	til	að	endurtaka	aðferðina.	Ég	útbjó	því	fleiri	miða	og	notaði	aðferðina	nokkrum	

sinnum	aftur	sem	upphitun	í	leiklistarstundum.	Ekki	var	að	sjá	að	þessi	aðferð	hefði	átt	

brösuga	byrjun	á	myndbandsupptökum	þessara	tíma	því	öll	börnin	tóku	þátt	og	vildu	

ólm	gera	aftur	og	aftur.	Ég	tel	þessa	kennsluaðferð	því	henta	vel	inn	á	leikskóla	því	þó	

börnin	gera	sér	kannski	ekki	grein	fyrir	því	þá	sýndu	þau	aukið	öryggi	í	að	koma	fram	

fyrir	aðra	og	þá	sérstaklega	börnin	fjögur	sem	rætt	var	um	hér	að	ofan.	

Spegilmyndir	

Hér	er	um	að	ræða	upphitunaræfingu	fyrir	ung	börn	og	má	framkvæma	á	tvenna	vegu.	

Annars	vegar	geta	öll	börnin	táknað	einn	stóran	spegil	og	hermt	eftir	kennara	eða	barni.	

Hins	vegar	sem	paravinna	þar	sem	börnin	skiptast	á	að	herma	eftir	hvort	öðru.	Fyrir	

mjög	ung	börn	er	gott	að	byrja	með	sýnikennslu	og	kenna	þeim	þannig	aðferðina	með	

stóra	speglinum.	Annað	barnið	byrjar	á	hreyfingu	og	hitt	barnið	speglar	hreyfinguna,	er	

spegillinn.	Þau	börn	sem	eiga	erfiðara	með	að	skilja	eða	einbeita	sér	og	fara	eftir	

töluðum	leiðbeiningum	virtust	eiga	auðveldara	með	að	sjá	hvernig	aðrir	gerðu	og	

tileinkuðu	sér	þannig	þá	hæfni	sem	aðferðin	krafðist	af	þeim.	

Þessi	aðferð	var	notuð	nokkrum	sinnum	og	eftir	að	börnin	höfðu	lært	hana	varð	hún	

að	upphitunaræfingu	sem	notuð	var	í	upphafi	nokkurra	leiklistarstunda.	Áhersla	var	

lögð	á	að	halda	hreyfingum	rólegum	eða	á	meðalhraða	svo	sá	sem	speglaði	gæti	fylgt	

eftir.	Seinna	meir	ýjaði	ég	að	því	að	nota	andlitið	og	hreyfingar	til	að	gera	þeim	sem	var	

spegillinn	erfiðara	fyrir.	

Hér	voru	óyrt	samskipti	barnanna	sem	tekin	voru	upp	á	myndband	greind	með	tilliti	

til	svipbrigða	og	þátttöku.	Í	paravinnu	kom	fram	mikil	líkamleg	tjáning	hjá	mörgum	

börnum	og	svipbrigðin	sem	fylgdu	voru	öll	á	jákvæðum	nótum.	Það	komu	þó	upp	nokkur	

tilfelli	þar	sem	börn	frusu	þegar	þau	áttu	að	framkalla	hreyfingar	hjá	speglinum	sínum.	

Var	það	oftast	hjá	börnum	sem	pöruð	voru	með	barni	sem	var	eldra	og	á	annarri	deild.	

Þátttaka	þeirra	var	þá	minni	en	þegar	þau	áttu	á	að	leika	spegilinn	sjálfan.	Sjá	mátti	

stirðari	hreyfingar,	áttavilltar	andlitstjáningar	og	mikið	var	horft	til	kennara.	Þetta	
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einkenndi	upphafstímana	en	með	æfingunni	virtist	þetta	verða	auðveldara	fyrir	börnin	

þó	feimni	milli	aldurstiga	hafi	alltaf	sést	að	einhverju	leyti	á	myndbandsupptökum.	Erfitt	

var	að	meta	hvort	sjálfsmynd	barnanna	efldist	eftir	þátttöku	í	þessari	kennsluaðferð,	þó	

börnin	tækju	öll	þátt	í	henni	var	þátttakan	og	tjáning	margra	barna	frekar	vélræn	

heldur	en	glaðleg.	Byggt	á	myndbandsupptökum	og	dagbókarfærslum	er	ekki	hægt	að	

greina	að	aðferðin	sýni	fram	á	að	hún	efli	sjálfsmynd	barnanna.	

Hljóðmynd	

Þegar	hljóðmynd	er	notuð	segir	kennari	eða	les	sögu	fyrir	börnin	sem	sitja	saman	í	

hring.	Meðan	sagan	er	sögð	heyrast	ólík	hljóð	sem	kennari	biður	börnin	um	að	

framkvæma.	Hægt	er	að	biðja	börnin	eitt	og	eitt	um	að	framkvæma	hin	ýmsu	hljóð	eða	

setningar	sem	persóna	segir.	Til	dæmis	gæti	kennari	sem	les	Búkollu	beðið	börnin	um	

að	gera	hljóð	fyrir	vind,	Búkollu	að	baula	eða	fjallið	að	rísa.	

Þegar	hljóðmynd	var	framkvæmd	fyrst	var	sagan	af	Búkollu	sögð	og	börnin	hvött	til	

að	rétta	upp	hönd	ef	þau	hefðu	gott	hljóð	fyrir	það	sem	sagan	kallaði	eftir.	Aðferðin	var	

endurtekin	en	þá	sem	bullsaga	barnanna.	Ég	byrjaði	á	að	segja	„Einu	sinni	var	...“	en	svo	

tóku	börnin	við	að	segja	frá	sögunni	ásamt	því	að	framkalla	hljóð.	Á	einstaka	stað	henti	

ég	inn	persónu	eða	atviki	til	að	krydda	söguna	ef	sagan	stöðvaðist.	

Þegar	Búkollu	sagan	var	sögð	virtist	sem	að	þau	börn	sem	báru	með	sér	sterka	

sjálfsmynd	hafi	verið	duglegri	að	framkalla	hljóð	þegar	þau	voru	valin	eitt	í	einu	meðan	

önnur	börn	nutu	sín	best	þegar	hópurinn	allur	framkallaði	hljóð	í	sameiningu.	Þegar	

óskað	var	eftir	þekktum	hljóðum	eins	og	vindi,	dropum	eða	steinum	að	hrynja	var	

þátttaka	allra	greinileg.	Þegar	kom	að	því	að	framkalla	erfiðari	hljóð	eins	og	t.d.	foss,	

sólargeislar	og	kulda	sem	kallaði	eftir	skapandi	hugsun	og	frumkvæði	voru	áberandi	

erfiðleikar	hjá	þeim	börnum	sem	yngri	voru.	

Þegar	aðferðin	var	framkvæmd	í	seinna	skiptið	sýndu	myndbandsupptökur	betri	

þátttöku	meðal	allra	barnanna.	Sama	er	sagt	í	dagbókarfærslum	þar	sem	eftir	fyrstu	

tilraun,	með	fyrsta	hópnum,	lýsti	ég	yfir	ákveðnu	vonleysi	um	að	nota	aðferðina	til	að	fá	

börnin	til	að	tjá	sig	og	framkalla	forvitnileg	hljóð	til	að	auðga	söguna.	Þegar	sami	hópur	

endurtók	aðferðina	sýnir	myndbandsupptaka	þegar	öll	börnin	réttu	ólm	upp	hönd	til	að	

fá	að	tjá	hvernig	heyrist	í	eldi	og	síðan	hvernig	heyrist	í	eldi	að	slokkna.	
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Tel	ég	að	endurtekningin	hjálpi	börnunum	að	læra	og	efla	skilning	sinn	á	æfingunni	

sem	og	að	þau	verða	öruggari	í	athöfnum	sínum.	Í	endurtekningunni	mátti	sjá	á	

myndböndum	að	börnin	voru	viljugri	til	þátttöku	og	virtust	vissari	í	sinni	sök	að	þeirra	

hljóð	væri	það	hljóð	sem	heyrast	ætti	í	sögunni	á	þeim	tíma.	Samanborið	við	fyrstu	

tilraun	var	greinileg	framför	hjá	börnunum	og	skilningur	á	verkefninu	greinilegur.	

Sjálfsmynd	þeirra	virtist	af	myndböndunum	að	dæma	hafa	styrkst	því	þau	sýna	betri	

þátttöku	og	eru	reiðubúnari	að	prófa	eitthvað	nýtt.	

Örlagavefur	

Í	þessari	aðferð	þarf	garnhnykil	þar	sem	börnin	lýsa	örlögum	einnar	persónu	í	sögu.	

Bæði	er	hægt	að	nota	persónu	sem	þau	þekkja	eða	skapa	nýja	persónu.	Í	upphafi	setjast	

öll	börnin	og	kennarinn	í	hring.	Kennarinn	byrjar	með	hnykilinn	og	kynnir	til	sögunnar	

persónu.	Því	næst	kastar	hann	hnyklinum	til	eins	barnsins	sem	segir	hvað	gerist	næst	

við	persónuna	og	rekur	þar	með	örlög	hennar.	Barnið	heldur	eftir	spotta	sem	leiðir	til	

kennarans	og	kastar	hnyklinum	áfram	til	annars	barns.	Þannig	gengur	þetta	koll	af	kolli	

þar	sem	börnin	skapa	sögu	og	örlög	einnar	persónu	í	sameiningu	og	um	leið	verður	til	

stór	örlagavefur.		

Hér	er	notkun	á	ímyndunaraflinu	nauðsynleg	og	kennari	þarf	að	vera	vel	á	verði	að	

reyna	að	muna	allt	ferli	sögunnar	til	að	skrá	niður.	Best	er	að	nota	myndbandsupptöku	

eða	hljóðupptöku	nema	annar	kennari	geti	stigið	í	hlutverk	ritara	og	ljósmyndara.	

Aðferðin	var	framkvæmd	alveg	eins	og	henni	er	lýst	hér	að	ofan.	

Myndbandsupptökur	af	framkvæmd	örlagavefs	sýndi	mikla	ánægju	meðal	sumra	

barna	í	lok	tímans	þegar	þau	ræddu	sín	á	milli	um	söguna	og	atburði	hennar.	Börnin	

virtust	sum	eiga	afar	auðvelt	með	að	muna	alla	atburðarásina	og	hvaða	barn	bætti	

hverju	við.	Í	einum	hóp	var	kennsluaðferðin	endurnefnd	af	börnum	sem	ræddu	saman	

þegar	sögunni	var	lokið	og	eftir	var	gríðarlegur	örlagavefur	milli	8	barna	og	mín.	Heyrist	

þá:		

4	ára	strákur:	„Þetta	er	svona	köngulóarvefur“	

5	ára	stelpa:	„Nei	þetta	er	saga.....þetta	er	svona	söguvefur“	

4.	ára	strákur:	„Já	þetta	er	söguvefur“	
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Eftir	það	var	ekki	aftur	snúið	og	nú	þegar	þessi	hópur	talar	um	þessa	kennsluaðferð	þá	

er	aðeins	talað	um	söguvef.		

Í	sköpun	örlagavefsins	sýndu	öll	börnin	getu	til	sköpunar	og	góða	framkomu.	Þau	

áttu	í	litlum	erfiðleikum	með	að	koma	með	eigin	hugmyndir	og	hvernig	þau	vildu	hafa	

atburðarásina.	Ekki	var	hægt	að	greina	ákveðna	eflingu	í	sjálfsmynd	barnanna	þar	sem	

þau	sýndu	öll	með	þátttöku	sinni,	tjáningu	og	samskiptum	að	þau	byggju	öll	yfir	afar	

sterkri	sjálfsmynd.		

Hlutverkaleikur	

Hlutverkaleikur	kom	fram	í	öllum	leiklistarstundum	á	einn	eða	annan	hátt	þar	sem	

börnin	stigu	í	eða	útbjuggu	hlutverk.	Aðferðin	sem	slík	er	innlifunaraðferð	þar	sem	börn	

setja	sig	í	spor	annarra	og	fá	þannig	möguleika	til	að	læra	út	frá	ólíkum	hlutverkum	með	

eigin	reynslu	(Anna	Jeppesen	og	Ása	Helga	Ragnarsdóttir,	2006).	Í	markvissum	

hlutverkaleik	eins	og	hér	er	fjallað	um	skapar	kennari	aðstæður	fyrir	börnin	þar	sem	

utanaðkomandi	áhrif	trufla	ekki	og	börnin	fá	tíma	til	að	lifa	sig	inn	í	hlutverkaleikinn.	

Þegar	notast	var	við	hlutverkaleik	var	ég	með	sjóræningjaþema.	Til	að	auðvelda	

börnunum	að	stíga	í	hlutverk	þeirra	voru	slæður	og	belti	útveguð	í	fyrra	skiptið	en	

hattar	og	veiðikúlur	í	síðara	og	börnin	klæddu	sig	upp	áður	en	leikur	hófst.		

Verkefnið	snerist	um	að	finna	vísbendingar	og	leysa	þrautir	til	að	komast	að	því	hvað	

varð	um	gullkrók	skipstjórans.	Í	leiknum	var	ég	kennari	í	hlutverki	sem	

sjóræningjaskipstjórinn.	Með	því	gat	ég	hjálpað	og	auðveldað	börnunum	að	setja	sig	í	

önnur	spor,	víkkað	sjóndeildarhring	þeirra	og	haft	áhrif	á	leikferli	sem	þátttakandi	

frekar	en	utanaðkomandi.	Ferlið	sjálft	fól	í	sér	ákveðinn	ratleik	þar	sem	börnin	urðu	að	

lesa	í	myndrænar	vísbendingar	til	að	vinna	sig	áfram	og	finna	loks	gullkrókinn.	Dæmi	um	

vísbendingu	var	mynd	af	skipi	og	ör	sem	benti	á	kjöl	skips.	Þar	áttu	börnin	að	leita.	

Dæmi	um	þraut	sem	leysa	þurfti	var	jafnvægisæfing	þar	sem	börnin	skiptust	á	að	ganga	

plankann	til	að	veiða	fiska	meðal	pappahákarla.	Ef	börnunum	tókst	að	leysa	allar	

vísbendingar	og	þrautir	áður	en	leiklistarstundinni	lauk	kom	gullkrókurinn	í	ljós.	Í	lok	

stundarinnar	fengu	þau	sjóræningjasætindi	meðan	þau	hlustuðu	á	sjóræningjasögu.		

Í	öðrum	hlutverkaleik	voru	börn	og	kennari	í	hlutverkum	veiðimanna	sem	leita	urðu	

að	skrímslum	um	allan	leikskólann	og	veiða	þau.	Falin	voru	blöð	með	myndum	af	
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skrímslum	víða	um	leikskólann	og	börnin	hvött	til	að	vinna	saman	að	því	að	finna	

skrímslin	og	veiða	þau	með	veiðikúlum.	Hvert	barn	fékk	eina	kúlu	og	gat	veitt	eitt	

skrímsli.	Því	var	mikið	lagt	upp	með	að	allir	urðu	að	veiða	skrímsli	og	gæta	þess	vel	en	

þegar	barn	hafði	veitt	skrímsli	var	þátttöku	þess	ekki	lokið	því	allir	urðu	að	hjálpast	að	

og	finna	öll	skrímslin.	Til	að	dýpka	leikinn	fengu	börnin	að	velja	sér	veiðimannahatt,	

skrímslahellir	var	útbúinn	undir	borði	með	laki	og	veiðikúlur	útbúnar	úr	álpappír.		

Myndbandsupptökurnar	sýndu	mikla	innlifun	hjá	börnunum	í	sjóræningjaævintýrinu	

þar	sem	í	hverjum	hópi	voru	kátir	sjóræningjar	að	vinna	saman	að	því	að	finna	

vísbendingar	og	leysa	þrautirnar.	Sjóræningjahljóðin,	þátttakan	og	samtöl	meðal	

barnanna	bentu	til	mikillar	ánægju	yfir	þessari	kennsluaðferð.	Í	öllum	

leiklistarstundunum	tóku	öll	börn	þátt	og	unnu	þau	öll	saman	að	sameiginlegu	

markmiði.	Meðal	þess	sem	ég	tók	mest	eftir	í	þessum	tímum	var	samvinnan,	umhyggjan	

og	samskiptin	hjá	börnunum.	Ekki	nóg	með	að	yrt	samskipti	voru	til	staðar	hjá	öllum	

börnunum	heldur	voru	samskiptin	jákvæð	og	gagnkvæm.	Börnin	tóku	hlutverk	sín	sem	

sjóræningjar	alvarlega	og	ræddu	sín	á	milli	sem	sjóræningjar	og	með	samskiptum	og	

samvinnu	leystu	þau	öll	verkefnin	saman,	sem	sjóræningjar.	

Myndir,	myndbönd	og	dagbókarfærslur	frá	skrímslaveiðunum	sýna	fram	á	mikla	

samvinnu	meðal	allra	barnanna	þar	sem	eldri	börn	hjálpuðu	yngri	að	leita	og	sýndu	

stuðning	með	hrósi	og	hvatningu	þegar	þau	veiddu	skrímsli.	Út	frá	samvinnu,	

samskiptum	og	tjáningu	barnanna	sem	myndbönd	og	dagbókarfærslur	sýna	verður	

sjálfsmynd	þessara	barna	fyrir	jákvæðum	áhrifum	í	þessum	hlutverkjaleikjum.	Dæmi	um	

slík	samskipti	voru	þegar	barnahópur	aðstoðuðu	yngri	dreng	við	leit	að	skrímsli	þar	sem	

hann	átti	eftir	að	ná	einu.	Eftir	mikla	leit	fannst	skrímslið	sem	drengurinn	reyndi	að	

veiða	með	því	að	kasta	silfurlitaðri	álkúlu.	Þegar	hann	hitti	ekki	skrímslið	í	fyrsta	kasti	

hvöttu	hin	börnin	hann	áfram	þar	til	hann	hitti	í	því	þriðja.	Þar	sem	góð	sjálfsmynd	

byggist	m.a.	á	samskiptum	við	aðra	þá	er	þetta	góð	leið	til	þess	að	efla	sjálfsmynd	

barna.	

Samantekt		

Þegar	dagbókarfærslur	voru	endurlesnar	og	ígrundaðar	tók	rannsakandi	eftir	ákveðnum	

atriðum	sem	endurómuðu	allan	rannsóknartímann.	Það	voru	jákvæð	samskipti,	
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samvinna	og	ánægja	barnanna.	Samskiptin	voru	gagnkvæm	þar	sem	ekki	var	nóg	fyrir	

börnin	að	tala	heldur	var	áhersla	lögð	á	að	hlusta	líka.	Aldrei	heyrðist	talað	niður	til	

einhvers	eða	fjallað	illa	um	önnur	börn.	Þó	mikið	væri	hlegið	í	tímunum	var	aldrei	gert	

grín	að	neinum	heldur	var	hláturinn	merki	um	að	það	væri	gaman	eða	börnin	væru	að	

gera	eitthvað	fyndið.	Þetta	staðfestist	einnig	í	greiningu	á	myndbandsupptökum	sem	

sýna	virka	þátttöku,	jákvæð	samskipti	og	brosmild	börn.	Einnig	sést	hvernig	börnin	urðu	

sterkari	með	hverri	endurtekinni	æfingu.	

			Myndböndin	sýna	einnig	oftar	en	ekki	börnin	óska	eftir	hinum	ýmsu	aðferðum	sem	

þau	vildu	framkvæma.	Vinsælast	virtist	að	draga	myndir	og	leika	látbragð	og	gera	

spegilmyndir.	Í	flestum	tilfellum	varð	ég	við	þeirri	bón	og	bætti	við	kennsluaðferðum	ef	

tími	gafst	en	annars	reyndi	ég	líka	að	skipta	út	kennsluaðferð	fyrir	aðra	til	að	mæta	

áhuga	barnanna.	

Í	dagbókarfærslum	kom	oftar	en	ekki	fyrir	ákveðið	bergmál	leiklistarstundanna	í	

frjálsum	leik	barnanna	þar	sem	þau	héldu	áfram	að	leika	með	persónur,	sögu	eða	

endurtóku	æfingar	og	þá	í	leik	án	afskipta	kennara.	Af	þeim	aðferðum	sem	prófaðar	

voru	með	börnunum	reyndust	fjórar	þeirra	hafa	heillað	börnin	mest	sem	birtist	m.a.	í	

því	að	þau	fóru	með	aðferðirnar	með	sér	í	frjálsan	leik.	Það	voru	spegilmyndir,	

skuggaleikhús,	brúðuleikhús	og	hlutverkaleikur.		

Það	gekk	vel	að	nota	kennsluaðferðir	leiklistar	að	frátalinni	viðtalsæfingunni.	Með	

breyttu	sniði,	þar	sem	hún	varð	að	blaðamannafundi	þar	sem	börnin	svöruðu	

spurningum	eitt	í	einu	frammi	fyrir	öðrum	sem	ýmist	þau	sjálf	eða	aðrar	persónur,	tókst	

hún	hins	vegar	betur.	Ég	tel	að	allar	þessar	aðferðir	henti	til	notkunar	í	leikskólum.	

Þegar	horft	var	til	sjálfsmyndar	barnanna	virtist	sem	börnin	litu	á	sig	sem	sterka	

einstaklinga.	Þau	lærðu	með	því	að	æfa	sig	og	að	taka	þátt	í	öllum	kennsluaðferðum.	

Þau	áttu	í	samskiptum	við	önnur	börn.	Hins	vegar	kom	fram	í	dagbókarfærslum	að	ég	

hafi	haft	áhyggjur	í	upphafi	um	einstök	börn	sem	oft	sýndu	í	leikskólastarfinu	ekki	mikla	

þátttöku	og	virtust	hlédrægari	en	önnur.	Taldi	ég	að	mögulega	hefðu	þau	ekki	sterka	

sjálfsmynd	þar	sem	þau	voru	hræddari	við	að	segja	frá	sér	og	sínum	skoðunum.	Við	

endurhorf	á	myndbandsupptökum	kom	þó	í	ljós	að	þessi	börn	sýndu	fulla	þátttöku	þó	

hún	hafi	verið	hægari,	stirðari	og	óöruggari	en	sjá	mátti	hjá	öðrum.		
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Þegar	tímunum	fjölgaði	og	börnin	upplifðu	fleiri	leiklistarstundir	virtist	þetta	hverfa	

hjá	flestum	þeim	börnum	sem	höfðu	verið	óörugg	í	upphafi.	Þau	fóru	að	tjá	sig	skýrar,	

hreyfðu	sig	meira	og	tóku	áhættu.	Við	skoðun	á	myndbandsupptökum	af	fyrstu	

leiklistarstundunum	og	myndbönd	af	seinustu	leiklistarstundunum,	þá	sýndu	seinni	

upptökurnar	börnin	í	allt	öðru	ljósi.	Sjá	mátti	aukna	tillitsemi	gagnvart	öðrum	þegar	þau	

skiptust	á	að	koma	fram	og	vera	áhorfendur.	Þau	hvöttu	hvort	annað	áfram	í	

verkefnum.	Þau	tjáðu	sig	frekar	og	hlustuðu	á	skoðanir	annarra.	Það	sem	stendur	þó	

upp	úr	er	hvað	kom	fram	í	síðari	upptökunum	af	þeim	börnum	sem	ég	hafði	áhyggjur	af	

í	upphafi,	m.a.	betri	þátttaka	og	aukin	gleði	í	leiklistarstundunum.	

Myndbandsupptökurnar	sýna	að	þau	börn	sem	áttu	erfiðast	með	að	taka	þátt	og	koma	

fram	í	upphafi	áttu	aðeins	auðveldara	með	það	þegar	líður	á.	Þetta	tel	ég	vera	

vísbendingu	um	að	sjálfsmynd	þeirra	hafi	eflst	í	tengslum	við	þátttöku	í	

leiklistarstundunum.	Þegar	leið	á	virtust	þau	ekki	eingöngu	trúa	betur	á	eigin	getu	

heldur	virtust	þau	jafnframt	treysta	mér	betur.		

Næst	verður	greint	frá	niðurstöðum	viðtala	við	hluta	barnanna	sem	tóku	þátt	í	

framkvæmd	æfinganna	með	það	að	markmiði	að	fá	svör	við	seinni	

rannsóknarspurningu	minni.	Tekin	voru	viðtöl	við	sex	börn	þar	sem	fram	komu	

sjónarmið	og	viðhorf	þeirra	til	leiklistar.	

4.	2.	Tjáning	barna	um	þátttöku	í	leiklist	
Tekin	voru	hálfopin	viðtöl	við	sex	börn	og	tekin	upp	á	myndband	til	frekari	greiningar.	

Börnunum	var	skipt	í	tvo	hópa	og	því	voru	tvö	viðtöl	tekin	með	þremur	börnum	í	senn.	Í	

viðtölunum	skein	í	gegn	ákveðin	gleði	og	ánægja	með	leiklistina	þar	sem	börnin	voru	öll	

afar	áhugasöm	og	deildu	með	mér	skoðunum	sínum	á	því	sem	þau	töldu	skemmtilegast	

og	hvað	þau	gerðu	í	leiklist.	Gögnin	til	greiningar	úr	þessum	viðtölum	við	sex	börn	sem	

byggjast	á	samtölum	við	börnin,	myndum	barnanna,	tjáningu	barnanna	og	

myndbandsupptökum	af	þessum	viðtölum.	Helstu	þemu	sem	komu	fram	hjá	öllum	

börnunum	var	hversu	skemmtilegar	leiklistarstundirnar	voru,	hvernig	þau	litu	á	sig	sjálf	

og	getu	sína	og	hvað	þau	hafa	lært	í	leiklistinni.	Til	að	gæta	nafnleyndar	fengu	börnin	að	

velja	sér	dulnefni	sem	eru	Blómastelpa,	Hulk,	Batman,	Bói,	Ingunn	og	Svarthöfði.	
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4.	2.	1.	„Það	er	gaman	í	leiklist“	

Börnin	voru	öll	sammála	því	að	gaman	væri	að	koma	í	leiklistarstundirnar.	Aðspurð	

hvað	væri	svona	skemmtilegt	við	leiklistarstundirnar	virtust	flest	þeirra	eiga	erfitt	með	

að	nefna	bara	eitt.	Þar	sem	viðtölin	áttu	sér	stað	í	því	rými	þar	sem	leiklistarstundirnar	

fóru	fram	voru	myndir	og	skráningar	frá	leiklistarstundum	upp	á	veggjum.	Börnin	bentu	

á	myndirnar	og	töluðu	um	aðferðirnar	og	hvað	væri	að	gerast	á	hverri	mynd	fyrir	sig.	

Þær	myndir	sem	voru	af	börnunum	sjálfum	virtust	í	fyrstu	vekja	mestan	áhuga	þeirra	en	

svo	fóru	börnin	að	tala	um	myndirnar	af	öðrum	börnum	og	hvað	þau	væru	að	gera.	

Börnin	fóru	þá	oft	að	tala	um	aðferðirnar	og	hvað	gerði	þær	skemmtilegar.	

Ég:	Hvað	finnst	þér	skemmtilegt	að	gera	í	leiklist	

Batman:	Mála.	Mér	finnst	gaman	að	mála.	Við	málum	fót	og	andlit.	Og	að	

leika	með	brúðurnar	því	þær	eru	til	að	setja	á	hendurnar.		

Ég:	Af	hverju	finnst	þér	skemmtilegt	að	leika	með	brúðurnar	og	mála.	

Batman:	Bara.	Það	er	gaman	að	leika.	

Samtalið	við	Batman	er	ekkert	einsdæmi	þar	sem	börnin	gripu	oftast	til	þess	að	

segja	bara	og	láta	þar	við	sitja.	Við	frekari	eftirgrennslan	kom	oftast	í	ljós	hjá	þeim	að	

þetta	væri	gaman	því	þau	væru	að	leika.	Leikurinn	er	það	sem	börnin	sækjast	í	en	Hulk	

telur	leiklistina	skipta	leikinn	máli	því	þegar	hann	var	spurður	út	í	hvað	við	gerðum	í	

leiklistarstundunum	svaraði	hann:„Að	læra	að	leika“.	Undir	þetta	tóku	hin	börnin	sem	

enn	frekar	töluðu	um	hve	gaman	væri	að	leika	með	búningana.	

Batman	og	Hulk	svöruðu	með	því	að	fara	yfir	myndirnar	sem	héngu	uppi	á	veggjum	

og	útskýra	í	þaula	hvað	væri	verið	að	gera	hverju	sinni.	Sérstaklega	ræddu	þeir	þær	

myndir	sem	voru	af	þeim	sjálfum.	Þegar	þeir	koma	að	myndunum	af	örlagavefnum	hika	

þeir	og	spyrja	hvað	var	þetta	aftur.	Ég	rifja	upp	hvað	við	vorum	að	gera	og	líki	örlaga	

vefnum	við	köngulóarvef	og	þeir	segja:	

Hulk:	„Þú	varst	að	plata	okkur“	

Ég:	„Ha?	Hvernig	var	ég	að	plata	ykkur“	

Hulk:	„Þetta	er	ekki	köngulóarvefur.”	

Batman:	„Nei	þetta	er	svona	sögu	vefur“	
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Hulk:	„Já	þetta	er	svona	saga...	svona	sögu	vefur.“	

Eins	og	kom	fram	áður	átti	sama	umræða	sér	stað	í	einni	leiklistarstundinni,	þar	

sem	hvorugur	þeirra	var	viðstaddur.	Því	velti	ég	því	fyrir	mér	hvort	umræða	eigi	sér	stað	

meðal	barnanna	inn	á	deildum	um	leiklistarstundirnar	eða	hvort	þetta	sé	bara	betra	

heiti	þar	sem	nokkur	börn	eru	farin	að	stinga	upp	á	þessu	heiti.	

Börnin	tala	öll	um	hversu	skemmtilegt	það	er	að	fara	í	leiklist	og	nefna	ólíkar	

aðferðir	sem	sínar	uppáhalds	sem	segir	mér	að	börnin	eru	ófeimin	við	að	segja	sína	

skoðun	frekar	en	vera	örugg	og	herma	eftir	hinum.	Þau	eiga	hins	vegar	erfitt	með	að	

segja	frá	af	hverju	þeim	þykir	leiklistin	svona	skemmtileg	og	hvað	hún	gerir	sem	er	

svona	áhugavert.	Út	frá	samtölunum	og	virkri	þátttöku	þeirra	í	leiklistarstundunum	og	

viðtölunum	er	það	mitt	mat	að	það	sé	efniviðurinn	sem	börnin	sækja	mest	í	sem	gerir	

leiklistarstundirnar	einstakar.		

Þegar	ég	spurði	út	í	hvað	þeim	þætti	skemmtilegt	bentu	Svarthöfði	og	Batman	til	

að	mynda	á	efniviði	frekar	en	segja	mér	upphátt	hvað	þeim	fannst.	Sá	efniviður	sem	

börnin	bentu	mest	á	og	ræddu	voru	andlitsmálning,	búningar	og	brúður	og	þegar	

myndirnar	þeirra	voru	skoðaðar	og	ræddar	mátti	sjá	meira	af	því.	Ég	spurði	hvert	barn	

út	í	myndirnar	og	af	hverju	þau	tóku	mynd	af	tilteknum	hlutum	og	öll	svörin	voru	á	þá	

leið	að	þetta	væri	svo	skemmtilegt.		

Í	samtölum	mínum	við	börnin	töluðu	þau	mikið	um	að	þau	vildu	mála	meira,	nota	

oftar	látbragð,	gera	skuggaleikhús	aftur,	meiri	styttuleik,	leika	meira	með	brúðurnar,	

spegilmyndir	og	fara	oftar	í	búninga.	Heyra	mátti	ánægju	þeirra	með	þessar	aðferðir	og	

umbeðin	áttu	þau	ekki	í	vandræðum	með	að	sýna	hvernig	þær	væru	í	framkvæmd.	Það	

sem	kom	einnig	í	ljós	var	að	hljóðmynd,	viðtöl	og	sjálfskynning	er	þeim	ekki	ofarlega	í	

huga.	Það	sem	einkennir	þær	aðferðir	er	skortur	á	efniviði	og	því	má	ætla	að	þeim	hafi	

reynst	erfiðara	að	tjá	sig	um	óáþreifanlega	hluti.	Vissulega	voru	myndir	á	veggjunum	af	

sögustundum	þar	sem	notast	var	við	hljóðmynd	og	myndir	af	öllum	börnunum	að	kynna	

sig	og	svara	spurningum	en	þær	vöktu	ekki	jafn	mikla	athygli	og	hinar	aðferðirnar.		

Þær	aðferðir	sem	vöktu	mesta	lukku	voru	meginumræðuefni	barnanna	í	

viðtölunum	að	mínu	mati.	Um	er	að	ræða	hlutverkaleik,	brúðuleikhús	og	látbragðsleik.	Í	

viðtölunum	spurði	ég	börnin	nokkurra	auka	spurninga	til	að	kynnast	betur	viðhorfi	
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þeirra.	Ein	þessara	spurninga	var	hvað	börnin	myndu	vilja	gera	í	leiklistarstund	ef	þau	

fengju	að	ráða.	Algengustu	svörin	voru	að	mála	sig	og	veiða	skrímslin.	Það	kemur	heim	

og	saman	við	fyrri	ályktun	mína	um	hvað	aðferðir	væru	skemmtilegastar	að	mati	

barnanna	en	þau	vísa	hér	í	hlutverkaleikinn.	

4.	2.	2.	Sjálfsmynd	barna	

„Það	er	ekkert	erfitt.“	Svo	segir	Blómastelpa	þegar	ég	spurði	um	hvað	henni	þótti	erfitt	

að	gera	í	leiklist,	en	hún	sýndi	í	viðtalinu	hæfileika	sína	í	ólíkum	verkefnum.	Sjá	mátti	í	

gögnum	hana	endurleika	margar	aðferðirnar	sem	fram	fóru	í	leiklistarstundunum	t.d.	

spegilmynd,	látbragðsleik,	styttur,	steig	upp	á	svið	og	kynnti	sig	með	nafni.	Þetta	gerði	

hún	með	bros	á	vör.	Þegar	ég	spurði	út	í	hvort	þetta	hafi	einu	sinni	verið	erfitt	sagði	hún	

„Já.	Smá.	Þegar	við	vorum	að	gera	styttur.“	

Ég:	„Hvað	gerðirðu	þá“	

Blómastelpa:	„Ég	bara	æfaði	mig	og	nú	kann	ég.	Sjáðu	bara“	

Rætt	var	um	aðferðirnar	með	börnunum.	Þau	töluðu	vel	um	og	lýstu	gleði	sinni	yir	

að	kunna	þær.	Mikið	var	um	að	börnin	tjáðu	sig	á	leikrænan	hátt	þar	sem	þau	sýndu	

mér	hvað	þau	kynnu	með	hreyfingum.	Þau	virtust	öll	vera	sterkir	og	dugmiklir	

einstaklingar.	Þegar	þau	voru	spurð	út	í	hvort	þau	væru	góð	í	leiklist	voru	þau	ekki	lengi	

að	svara	játandi.		

Ég:	„Hvernig	urðuð	þið	góð	í	leiklist?“	

Bói:	„Með	því	að	læra	vel....	og	hlusta	á	þig“	

Blómastelpa:	„Útaf	ég	fer	alltaf	í	leiklist.	Og	æfa.	Ég	er	að	æfa	fimleika	líka.“	

Svarthöfði:	„Ég	er	góður	í	geislasverðaleiklistinni.	Og	líka	hér.	Ég	er	bara	

duglegur	að	æfa	mig.“	

Börnin	voru	ekki	feimin	við	að	tala	um	leiklistarstundirnar	og	hvað	þeim	þótti	um	

þær.	Þegar	ég	spurði	börnin	út	í	hvað	þeim	þætti	erfitt	sýna	myndbandsupptökurnar	

hvernig	spekingslegan	svipur	kemur	á	þau	öll.	Eftir	smá	umhugsunartíma	sögðu	börnin	

frá	og	þó	þrjú	þeirra	hafi	sagt	strax	ekkert	þá	komu	svör	eftir	frekari	fyrirspurnir	frá	

mér.	Svörin	voru	öll	á	þá	leið	að	það	væri	erfitt	þegar	þau	hefðu	ekki	stjórnina.	
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Blómastelpa:	“Nei	ekkert.“	

Svarthöfði:	„Það	er	ekkert	erfitt.	Jú	það	er	eitt	erfitt.	Þegar	Benedikt	var	að	

leika	í	spegilnum	þá	gerði	hans	svo	hratt	að	ég	gat	ekki	gert	það.“	

Bói:	„Já	og	þegar	við	vorum	að	finna	skrímslin.“	

Ég:	„Þegar	það	er	eitthvað	erfitt	að	gera,	eins	og	að	finna	skrímslin	eða	

herma	eftir	Benedikt,	hvað	gerið	þið	þá?“	

Bói:	„Bara	æfum	okkur.	Spyrja	kannski	krakkana	og	fá	þá	kannski	til	að	

hjálpa	mér.“	

Svarthöfði:	„Ég	bara	æfaði	mig“	

Ég:	„Og	geturðu	núna	hermt	eftir	Benedikt	þegar	þið	gerið	spegilmyndir?“	

Svarthöfði:	,,Já.“	

Miðað	við	svör	barnanna	má	gera	ráð	fyrir	að	þau	séu	lausnamiðuð	og	leiti	sér	

leiða	til	að	leysa	vanda	og	ráða	úr	erfiðum	verkefnum.	Börnin	eru	þó	ekki	einungis	að	

afla	sér	kunnáttu	eða	þekkingu	í	leiklistarstundum	en	í	samtali	við	Ingunni	um	myndir	

sem	hún	tók	kom	fram	endurminning	hjá	henni	á	kennsluaðferð.	

Ingunn:	„Ég	tók	líka	mynd	af	þeim	(Látbragðsmyndir).	Mér	fannst	svo	

skemmtilegt	þegar	þú	varst	að	hlæja	þegar	ég	var	að	leika	lítið	barn	sem	var	

að	gráta.“	

Í	svari	sínu	við	hverju	hún	hefði	tekið	myndir	af	vísar	hún	til	leiklistarstundar	sem	

átti	sér	stað	tveimur	mánuðum	áður	þegar	ég	kynnti	fyrir	þeim	látbragðsleiki.	Ingunn	dró	

þá	miða	með	grátandi	barni	og	lék	af	slíkri	innlifun	að	ég	og	börnin	í	þeim	tíma	hlógum	

mikið	að.	Myndbandsupptaka	af	þeim	tíma	staðfestir	þetta	og	þegar	betur	var	að	gáð	

virðist	Ingunn	ánægð	með	sjálfa	sig	eftir	að	hafa	vakið	hlátur	hjá	kennara.	Bros,	

líkamsburður	og	augnatillit	hennar	sýna	það	í	myndbandinu	og	upprifjun	á	þessum	

atburði	í	viðtali	ýtir	undir	það.	Ég	spyr	hana	hvort	henni	hafi	þótt	það	gaman	að	ég	hafi	

hlegið	og	hún	jánkar	því.	Ég	spyr	því	hvernig	henni	leið	þegar	ég	og	hin	börnin	hlógum	og	

hún	svarar:	„Bara	vel.“	Að	tala	um	þetta	virðist	veita	Ingunni	mikla	gleði	og	hún	rifjar	upp	

fleiri	dæmi	sem	voru	skemmtileg	í	leiklistarstundum	og	hvað	hún	hefur	lært	i	leiklist.	
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Gögnin	sýna	hvernig	Ingunn	og	hin	börnin	stíga	upp	á	svið	og	skiptast	á	að	leika	

látbragð	eða	persónur,	segja	brandara	eða	sögu.	Heyra	mátti	börnin	kalla:	„Sjáðu	mig,	

sjáðu	mig!“	reglulega.	Öll	virtust	þau	ólm	í	að	kalla	á	athygli	kennara	til	að	sýna	færni	og	

hæfileika	þeirra.	Gefur	þetta	merki	um	að	þau	hafi	litið	á	sig	sem	sterka	einstaklinga	og	

að	þau	hafi	getað	gert	alls	konar	æfingar	sem	þau	gátu	ekki	í	upphafi	rannsóknar.	

Líkamstjáning	þeirra	segir	meira	frá	þessu	en	samtöl	þeirra	við	mig	þar	sem	staða	þeirra	

á	sviði,	andlitstjáning	og	burður	gefur	allt	til	kynna	að	um	sjálfsörugga	einstaklinga	sé	að	

ræða.	Tjáning	þessara	sex	barna	gefur	til	kynna	að	þeim	líði	vel	í	leiklistarstundunum	og	

að	þau	eigi	ekki	erfitt	með	að	tjá	sinn	hug.	Í	gögnunum	mátti	sjá	að	þau	voru	óhrædd	við	

að	sýna	sig	og	tala	við	mig	og	hvert	annað	sem	rennir	stoðum	undir	þá	túlkun	mína	á	

gögnunum	að	þau	hafi	sterka	sjálfsmynd.	

4.	2.	3.	Leiklistarstundir	og	nám	barna	

Aðspurð	um	hvað	þau	hafa	lært	í	leiklist	mátti	heyra	að	þau	hafa	lært	allar	þær	aðferðir	

sem	framkvæmdar	voru	í	leiklistarstundunum	og	fjallað	hefur	verið	um	hér	að	ofan.	Þau	

töldu	sig	öll	hafa	náð	hæstu	getu	í	þessum	aðferðum	og	þau	efuðust	ekki	um	hæfni	sína	

til	að	geta	allt,	ekkert	þeirra.	Aðspurð	út	í	hvað	þau	hafa	lært	í	leiklistarstundum	töldu	

börnin	öll	upp	ólíka	hluti	sem	þau	töldu	sig	hafa	lært,	t.d.	Bói	taldi	sig	hafa	lært	að	mála	

sig,	Blómastelpa	hafði	lært	að	vera	snjóbolti	og	að	ekkert	er	erfitt	og	Ingunn	lærði	að	

fara	í	búninga	og	segja	nafnið	sitt.	Hulk	og	Batman	sögðust	báðir	hafa	lært	allt	og	benda	

á	allar	myndirnar	sem	hanga	á	veggjunum	meðan	Svarthöfði	talaði	um	að	vera	orðinn	

góður	að	leika	Star	Wars.	

Þegar	ég	bið	börnin	að	sýna	mér	hvað	þau	hafa	lært	eiga	þau	ekki	í	erfiðleikum	með	

að	stíga	upp	á	svið	og	leika	nokkur	hlutverk,	framkvæma	spegilmynd	af	hverju	öðru	og	

taka	upp	brúður	og	tala	fyrir	þær	með	breyttum	röddum.	Ég	spyr	börnin	öll	hvort	þau	

kunni	eitthvað	núna	sem	þau	hafa	lært	í	leiklist	og	þau	svara	öll	að	þau	kunni	eitthvað	

vegna	leiklistarinnar.	Blómastelpa	virtist	gera	sér	grein	fyrir	að	tilgangur	

leiklistarstundanna	sé	að	læra	eitthvað	nýtt.	

Ég:	„Hvað	gerum	við	í	leiklist?“	

Blómastelpa:	„Gerum	skuggaleikhús,	gerum	skugga	af	okkur	og	svona	

skugga	(bendir	á	mynd	af	skuggafígúru	á	tjaldi)	og	líka	snigla	skugga.“	
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Ég:	„Af	hverju	gerum	við	skuggaleikhús	í	leiklist?“	

Blómastelpa:	„Af	því	sumir	kunna	það	ekki.“	

Við	frekari	umræðu	kom	í	ljós	að	ekkert	barnanna	kunnu	að	gera	skuggaleikhús	í	

upphafi	en	þau	fullvissa	mig	um	að	þau	kunni	það	núna.	Þau	segja	þá	frá	þegar	þau	

útbjuggu	skuggamyndir	og	sungu	fyrir	foreldra	sína	á	opinni	leiklistarstund.	Vegna	

þeirrar	æfingar	og	framkomu	telja	þau	sig	kunna	þetta	og	geta	jafnvel	hjálpað	yngri	

systkinum	að	framkvæma	slíkt	heima	hjá	sér.		

4.	3.	Samantekt	
Gögnin	sýna	samræðu	okkar	um	kennsluaðferðirnar	sem	framkvæmdar	voru	í	

leiklistarstundunum,	þ.e.	sjálfskynningu,	kyrrmyndir,	brúðuleikhús,	skuggaleikhús,	

látbragð,	spegilmyndir,	hljóðmynd,	örlagavef	og	hlutverkaleik.	Börnin	tjáðu	almenna	

ánægju	með	aðferðirnar	sem	framkvæmdar	voru	í	leiklistarstundunum	en	þegar	vel	var	

að	gáð	virtist	sem	að	hljóðmynd,	viðtöl	og	sjálfskynning	hafi	ekki	markað	djúp	spor	í	

reynslu	þeirra	af	leiklistarstundunum.	Ég	tel	að	það	megi	ef	til	vill	rekja	til	þess	að	um	er	

að	ræða	aðferðir	lausar	við	efnivið.	

Eins	og	fram	hefur	komið	var	kennsluaðferðinni	viðtal	breytt	og	hún	auðvelduð	til	

að	mæta	þroska	barnanna,	æfingunni	var	breytt	í		blaðamannafund.	Blaðamannafundur	

var	oft	framkvæmdur	með	öðrum	aðferðum	t.d.	brúðuleikhúsi	og	skuggaleikhúsi	þar	

sem	börnin	svöruðu	spurningum	um	persónuna	eða	sem	persónan.	Ekki	var	talað	um	

blaðamannafund	sérstaklega	í	þessum	leiklistarstundum	og	því	kemur	það	ekki	á	óvart	

að	þessi	aðferð	skili	sér	ekki	í	umræðu	barnanna.		

Börnin	virtust	gera	sér	grein	fyrir	námi	sínu	þar	sem	þau	svöruðu	öll	játandi	að	þau	

hefðu	lært	eitthvað	í	leiklistarstundum.	Þau	nefndu	að	þau	hefðu	lært	að	framkvæma	

styttur,	fara	í	búninga	og	látbragðsleik.	Það	sem	meira	er	þá	virtist	Blómastelpa	gera	sér	

grein	fyrir	að	tilgangur	leiklistarstundanna	væri	að	kenna	börnunum	eitthvað	nýtt	eins	

og	fram	kom	hér	áður,	sjá	kafla	4.	2.	3.	Í	viðtölunum	segjast	börnin	öll	vera	góð	í	leiklist	

auk	þess	sem	þau	telja	upp	margt	annað	sem	þau	telja	sig	vera	góð	í.	Draga	má	þá	

ályktun	út	frá	þessu	að	þau	álíti	sig	sterka	og	hæfa	einstaklinga	og	þar	með	má	ætla	að	

sjálfsmynd	þeirra	endurspegli	það.		
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Börnin	töluðu	mikið	um	hlutverkaleikina	sem	þau	höfðu	farið	í,	í	

leiklistarstundunum,	bæði	þá	sem	ég	sem	kennari	skipulagði	og	þá	sem	börnin	sjálf	

höfðu	skapað.	Talaði	Bói	um	það	hversu	„rosalega	skemmtilegur“	skrímslaleikurinn	

hefði	verið	því	þá	fengu	þau	að	leita	að	skrímslum	og	veiða	þau.	Sömu	sögu	mátti	heyra	

hjá	Hulk	og	Ingunni	í	lok	viðtals	þegar	þau	spurðu	hvenær	við	gætum	veitt	aftur	skrímsli	

meðan	Batman	spurði	hvenær	yrði	aftur	sjóræningjaleikur.	Það	að	hafa	verkefni	og	

leysa	það	virðist	því	ekki	skemma	hlutverkaleik	heldur	virtist	það	gera	leikinn	

spennandi.	
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5 Umræða	

Hér	verður	rætt	um	niðurstöður	rannsóknarinnar	þar	sem	markmiðið	var	að	athuga	

hvort	kennsluaðferðir	leiklistar	henti	til	notkunar	í	leikskólum	með	tilliti	til	eflingar	á	

sjálfsmynd	barnanna.	Fjallað	verður	um	helstu	niðurstöður	sem	fram	komu	eftir	

framkvæmd	leiklistarstunda	og	gagnaöflun	sem	ætluð	var	til	að	lesa	í	tjáningu	barnanna	

um	þátttöku	i	leiklist	og	tengt	við	þau	fræði	sem	liggja	að	baki	verkefnisins.	Helstu	

niðurstöður	sýna	að	börnin	í	leiklistarstundunum	tóku	þátt	í	kennsluaðferðum	leiklistar	

og	sýndu	að	þau	geta	framkvæmt	aðferðirnar	og	lært	í	gegnum	þær.	Þegar	horft	er	til	

eflingar	sjálfsmyndar	hjá	börnunum	þá	virðast	flestar	aðferðirnar	geta	stuðlað	að	betri	

sjálfsmynd	meðal	barnanna.	

Eftir	greiningu	allra	gagna	komu	fram	þrír	þættir	sem	rætt	verður	frekar	um.	

Þættirnir	þrír	snúa	allir	að	því	að	svara	rannsóknarspurningunum	sem	settar	voru	fram	í	

upphafi.	Einnig	endurómuðu	þeir	í	öllum	gögnunum	sem	var	safnað	og	kölluðu	eftir	

frekari	umræðu.	Það	eru	kennsluaðferðir	leiklistar	út	frá	því	hvort	og	hvernig	þær	

gagnast	i	leikskólum,	þátttöku	barnanna	í	leiklistarstundunum	og	loks	sjálfsmynd	barna	

og	áhrif	kennsluaðferða	leiklistar	á	hana.			

5.	1.	Kennsluaðferðir	leiklistar	í	leikskólaumhverfi	
Það	er	mitt	mat	og	sést	einnig	í	niðurstöðum	þessarar	rannsóknar	að	saman	byggi	allar	

þær	kennsluaðferðir	sem	prófaðar	voru	í	þessari	rannsókn	upp	fjölbreytt	og	

skemmtilegt	námsefni	fyrir	börn	í	leikskólum.	Fram	kom	í	niðurstöðum	rannsóknarinnar	

að	sjálfsöryggi	barnanna	jókst	með	þátttöku	í	leiklistartímunum,	sérstaklega	hjá	þeim	

börnum	sem	voru	óörugg	í	upphafi	en	þróuðu	eigið	sjálfsöryggi	og	öðluðust	betri	

sjálfsmynd.	Það	er	í	samræmi	við	fyrri	rannsóknir	og	fræði	um	að	samskipti	milli	

einstaklinga	og	að	setja	sig	í	spor	annarra	geti	eflt	sjálfsmyndina,	en	það	er	einnig	meðal	

helstu	grundvallarþátta	leiklistar	(Anna	Jeppesen	og	Ása	H.	Ragnarsdóttir,	2006;	

Neelands,	2000;	Sæbø,	2010).	Enn	fremur	er	hún	í	takti	við	innleiðingarverkefni	

Dickinson	og	Neelands	(2006)	þar	sem	markviss	notkun	leiklistar	í	öllu	skólastarfi	hjá	
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þeim	leiddi	til	betri	samskipta,	meiri	stuðnings	og	samúðar	meðal	barnanna.	Svipaðar	

niðurstöður	komu	fram	í	þessari	rannsókn	þar	sem	börnin	í	rannsókninni	áttu	í	góðum	

samskiptum	sín	á	milli	og	studdu	við	hvort	annað	og	aðstoðuðu	þegar	á	þurfti.		

Rétt	eins	og	fram	kom	í	fræðilegri	umfjöllun	þá	kemur	fram	í	þessari	rannsókn	að	

leiklist	og	kennsluaðferðir	hennar	eru	hentug	tól	til	að	hjálpa	börnum	að	komast	að	

nýjum	og	leyndum	hæfileikum,	geta	opnað	fyrir	sköpunarkraft	og	eflt	ímyndunaraflið	

(Neelands,	2000).	Börn	í	hlutverkaleik	geta	sýnt	meiri	getu	en	ella	því	oft	krefst	leikur	

þess	að	þau	prófi	eitthvað	sem	þau	hafi	ekki	haft	ástæðu	til	að	gera	á	öðrum	grundvelli.	

Mörg	voru	dæmin	um	að	börnin	hoppuðu,	sýndu	jafnvægiskúnstir	og	brögð	sem	

hlutverk	eða	verkefni	þeirra	krafðist	af	þeim.		

Markmið	þessarar	rannsóknar	var	að	komast	að	því	hvort	kennsluaðferðir	leiklistar	

henti	inn	á	leikskólasvið	með	tilliti	til	eflingar	á	sjálfsmynd	barnanna.	Niðurstöður	

hennar	gefa	vísbendingar	um	að	kennsluaðferðirnar	henti	börnum	á	aldrinum	3-6	ára,	

sem	er	aldurspönn	þátttakenda	í	þessari	rannsókn,	og	að	þær	geti	haft	jákvæð	áhrif	á	

börn	og	sjálfsmynd	þeirra.	Með	endurtekningum	og	æfingum	gekk	börnum	sífellt	betur	

að	átta	sig	á	og	skilja	æfingarnar	þannig	þau	urðu	betri	og	betri	með	hverju	skiptinu.	Í	

ljós	kom	ákveðin	aukning	í	sjálfsöryggi	barnanna	með	hverri	endurtekningu	ásamt	

stuðningi	frá	kennara.	Eins	og	fram	kom	í	niðurstöðum	kröfðust	sumar	aðferðirnar	

frekari	endurtekninga	en	aðrar	og	nokkrar	voru	einfaldaðar	meðan	enn	öðrum	var	

umbreytt.	Allt	var	það	gert	til	að	mæta	aldri	og	þroska	barnanna,	eins	og	

viðtalsaðferðinni.	

Ein	kennsluaðferðin,	viðtalsaðferð,	reyndist	börnunum	of	erfið	að	því	leytinu	til	að	

spyrjendurnir	áttu	til	að	frjósa	og	eiga	erfitt	með	að	spyrja	að	einhverju.	Var	því	tekin	sú	

ákvörðun	að	umbreyta	aðferðinni	í	blaðamannafund.	Á	blaðamannafundum	situr	einn	

fyrir	svörum	meðan	margir	blaðamenn	spyrja	spurninga	og	virkaði	þessi	aðferð	mun	

betur	fyrir	börnin	en	viðtalsaðferðin.	Með	hvatningu	og	stuðningi	frá	kennara	áttu	þau	

börn	sem	í	upphafi	frusu	og	voru	orðlausir	spyrjendur	auðveldara	með	að	tala	og	spyrja	

hin	börnin	að	einhverju.		

Í	niðurstöðum	kom	fram	að	aðferðirnar	heppnuðust,	þó	misvel,	en	flestöll	börnin	

höfðu	tekið	þátt	og	aukið	skilning	sinn	á	þessum	ólíku	verkefnum.	Það	sem	kom	ekki	á	
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óvart	var	hvaða	aðferð	má	telja	vinsælasta,	þ.e.	hlutverkaleikinn.	Í	

rannsóknargögnunum,	viðtölum	við	börnin,	dagbókarfærslum	og	myndbandsupptökur	

kom	fram	að	hlutverkaleikurinn	er	það	sem	börnin	sækjast	mest	í	og	vilja	leika	í.	

Að	mínu	mati	er	tvennt	sem	gerir	það	að	verkum	að	þetta	er	eitt	af	vinsælustu	

verkefnunum	í	augum	barnanna.	Í	fyrsta	lagi	er	oftast	um	að	ræða	leik	á	þeirra	

forsendum,	þau	fá	að	velja	sér	hlutverk,	dýpka	leikinn	með	búningi	eða	

andlitsmálningu,	og	ráða	ferli	hans.	Í	öðru	lagi	því	að	þau	fá	að	stíga	í	og	upplifa	sig	í	

öðru	hlutverki.	Þau	fá	að	bjarga	heiminum,	eyða	honum,	eiga	systkini,	eiga	gæludýr,	

lenda	í	ævintýri	eða	gera	eitthvað	sem	er	alls	ekki	í	boði	í	þeirra	raunheimi.	Þegar	

börnin	tóku	myndir	af	andlitsmálningu	og	búningum	tel	ég	að	það	sé	vegna	þess	að	

þessi	efniviður	gerir	ímyndaðan	leik	áþreifanlegri	og	raunverulegri	sem	leiðir	til	betri	

upplifunar.	Samræmist	þetta	rannsóknum	eins	og	hjá	Ewing	(2015)	þar	sem	

sköpunargleði	barna	þróast	við	að	börnin	fái	að	sýna	hana	í	hlutverkaleikjum.	

Í	hlutverkaleikjunum	tveimur	voru	börnin	öll	beðin	um	að	klára	verkefni.	Í	fyrri	

leiknum	var	verkefnið	að	finna	fjársjóðskistu	skipstjórans	meðan	í	þeim	seinni	áttu	þau	

að	hjálpast	að	við	að	veiða	skrímsli.	Báðir	þessir	leikir	leiddu	til	mikilla	samskipta	meðal	

allra	barnanna	og	samvinnu	þar	sem	ekki	var	hægt	að	leysa	verkefni	án	þátttöku	allra.	Í	

þessum	leikjum	sá	ég	nokkur	dæmi	um	umburðarlyndi	og	samhug	meðal	barnanna	þar	

sem	barn	átti	erfitt	með	að	klára	sinn	skerf	og	buðust	þá	önnur	börn	til	að	koma	því	til	

hjálpar.	Rétt	eins	og	kom	fram	í	rannsókn	Anderson	(2004)	þá	sýna	börn	sem	stunda	

meira	nám	í	gegnum	hlutverkaleik	betri	getu	á	ýmsum	sviðum	en	önnur	börn	sem	hafa	

ekki	sömu	tækifæri	til	leiks	og	því	er	það	góðs	viti	að	börn	sækist	í	þennan	leik	sem	

býður	þeim	þessi	ólíku	tækifæri.	Börn	læra	að	sýna	öðrum	samhug	og	umburðarlyndi	

þegar	það	þau	fá	tækifæri	til	þess.	Til	þess	hentar	hlutverkaleikur	vel.	

Í	einni	leiklistarstund	kom	slíkt	dæmi	upp	þar	sem	samhugur	og	samvinna	nokkurra	

barna	varð	til	þess	að	einn	drengur	náði	að	veiða	sér	skrímsli	og	ljúka	verkefninu.	

Börnin	byrjuðu	á	að	leita	hátt	og	lágt	að	skrímsli,	en	hvert	þeirra	hafði	fundið	og	veitt	

skrímsli	nema	þessi	eini	drengur.	Eftir	mikla	leit	fannst	skrímsli	ofarlega	í	bókahillu.	

Drengurinn	varð	að	kasta	silfur	álkúlu	og	hitta	myndina	af	skrímslinu	til	að	veiða	það.	

Þar	sem	myndin	var	hátt	uppi	reyndist	erfitt	að	hitta	skrímslið.	Drengurinn	hafði	kastað	
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tvisvar	og	ekki	hitt	þegar	hin	börnin	í	hópnum	tóku	sig	til	og	hvöttu	drenginn	áfram	til	

að	reyna	aftur.	Í	þriðja	kasti	hitti	hann	skrímslið	og	náði	þar	með	að	ljúka	verkefninu	og	

klára	veiðiferðina	með	vinum	sínum.	Börnin	sýndu	drengnum	umhyggju	og	samhug	sem	

skiptir	máli	þegar	kemur	að	uppbyggingu	á	góðri	sjálfsmynd.	Þetta	er	aðeins	eitt	dæmi	

um	slíka	hjálpsemi	og	samvinnu	sem	hlutverkaleikurinn	gaf	af	sér	en	þau	voru	vissulega	

mörg	önnur	af	svipuðum	toga	sem	ég	varð	vitni	að.		Í	hlutverkaleik	geta	börn	þróað	

eigin	sjálfsmynd	(Hendy	og	Toon,	2001)	og	byggt	upp	eigið	sjálfsöryggi	sem	byggist	á	

jákvæðum	samskiptum	við	aðra.	

Hér	næst	verður	fjallað	um	þátttöku	barnanna	í	leiklistarstundunum	og	

kennsluaðferðunum	og	hvernig	þau	höfðu	oft	tækifæri	til	að	hafa	áhrif	á	verkefni,	leik	

og	fleira	í	leiklistarstundunum.	

5.	2.	Þátttaka	barna	í	leiklistarstundum	
Leiklistarstundirnar	eiga	það	allar	sameiginlegt	að	vera	skipulagðar	og	settar	upp	af	

mér	sem	kennara	þar	sem	ég	vel	þema,	aðferðir,	verkefni	eða	fylgihluti	sem	notað	

verður	í	leiklistarstundum.	Börnin	höfðu	svo	stjórn	á	hvernig	ferlið	færi	fram	og	höfðu	

algert	vald	með	niðurstöðuna.	Í	sumum	leiklistarstundum	var	börnunum	gefið	tækifæri	

til	að	ákveða	sjálf	verkefnin.	Ef	uppástungur	barnanna	voru	of	margar	var	lýðræðislega	

kosið.	Með	því	að	styðja	börnin	í	leik	í	þeim	aðferðum	sem	þau	völdu	sinnti	ég	

stuðningshlutverki	kennara	og	þannig	birtust	tvær	leiðir	náms	í	leiklistarstundunum.	

Wood	(2014)	telur	að	börnin	læri	best	í	gegnum	leik	og	setur	fram	þrjár	leiðir	til	

náms.	Tvær	þeirra	eru	námsleiðir	sem	tengjast	leik	þ.e.	þegar	frumkvæði	barns	fær	að	

ráða	og	kennari	styður	við	það	og	þegar	kennarinn	setur	markmið	um	nám	barna	en	

byggir	á	áhuga	og	frumkvæði	þeirra.	Þriðja	leiðin	er	kennarastýrt	nám	þegar	kennari	

setur	markmið	og	væntir	ákveðinnar	útkomu	sem	Wood	telur	ekki	hvetjandi	fyrir	nám	

barna.	Í	þessari	rannsókn	var	það	oftast	markmið	kennarans	sem	réði	en	í	lok	hverrar	

stundar	var	frumkvæði	barnanna	haft	í	fyrirrúmi	í	frjálsum	tíma.	

Þátttaka	barnanna	var	því	ekki	bara	bundin	við	að	framkvæma	aðferðirnar	og	eiga	í	

samskiptum	við	mig	og	hin	börnin.	Þátttakan	var	líka	þegar	þau	hlustuðu	hvert	á	annað,	

ræddu	saman,	áttu	í	gagnkvæmum	samskiptum	þar	sem	þau	hlustuðu	og	brugðust	við.	Í	

frjálsu	tímum	leiklistarstundanna	var	afar	áhugavert	að	fylgjast	með	samskiptum	
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barnanna	og	lærdómsríkt	að	fylgjast	með	viðbrögðum,	frumkvæði	og	hugmyndum	

þeirra.	Ekki	var	þörf	á	afskiptum	kennara	til	að	ýta	undir	gagnkvæm	samskipti	og	að	

sýna	öðrum	sömu	kurteisi	og	tillitsemi	og	við	viljum	að	okkur	sé	sýnd.	Að	sýna	

samvinnu,	samhug	og	umburðarlyndi	var	nauðsynlegur	þáttur	fyrir	börnin	að	sýna	hvert	

öðru	fyrir	vel	heppnað	verkefni	eins	og	í	hlutverkaleiknum	eða	brúðuleikhúsinu.	

Í	samtali	við	börnin	sögðust	þau	öll	hafa	lært	eitthvað	af	því	að	stunda	leiklist.	Oftast	

nefndu	þau	kennsluaðferðirnar	en	þegar	eitt	barnið	nefndi	að	í	leiklist	sé	það	að	læra	að	

leika	sér	tóku	hin	börnin	sem	einnig	tóku	þátt	í	í	viðtalinu	undir	það.	Engu	virðist	skipta	

hvort	þau	eigi	við	skipulagðan	leik	kennara	eða	leik	á	eigin	forsendum.	Það	fær	mig	til	

að	meta	sem	svo	að	leikur	í	leiklistarstund	og	frjáls	leikur	inn	á	deild	sé	

samþættanlegur.	Í	stefnu	Reggio	Emilia	er	áhersla	lögð	á	ferli	náms	fremur	en	útkomu	

þar	sem	sköpun	barnanna	og	rödd	þeirra	fær	að	skína	í	gegn.	Án	þátttöku	barnanna	

verður	ekkert	ferli	og	eins	og	Eisner	(1998)	sagði	þá	er	það	ferlið	sem	er	mikilvægasti	

hluti	náms	en	ekki	svarið.	

Rétt	eins	og	Wood	(2014)	sagði	í	grein	sinni	þá	læra	börn	ýmislegt	á	eigin	forsendum	

í	gegnum	eigin	leit	til	lausnar.	Þau	læra	hins	vegar	líka	með	aðstoð	kennara,	bæði	þegar	

kennari	setur	markmið	með	leiknum	eða	styður	við	leik	á	forsendum	barna,	þar	sem	

sum	þekking	lærist	í	gegnum	beina	kennslu.	Þannig	tel	ég	leiklistina	leggja	grunn	fyrir	

leik	inn	á	deildum	og	leikur	inn	á	deild	barnanna	getur	lagt	grunn	fyrir	leikferli	í	

leiklistarstundirnar.	Námsáætlunin	ætti	að	vera	í	sífelldri	mótun	til	að	mæta	áhugasviði	

barnanna	(Wood	og	Hedges,	2016)	og	með	sveigjanlegum	kennsluaðferðum	leiklistar	

tel	ég	að	því	hafi	verið	náð	og	skipt	sköpum	þegar	kom	að	þátttöku	barnanna	í	þessari	

rannsókn.	Þó	endurtekning	sé	börnum	holl	og	lærdómsrík	þá	þurfa	börnin	einnig	nýjar	

áskoranir	til	að	læra	ný	spor.	Þar	koma	skapandi	kennsluhættir	sterkir	inn.	

5.	3.	Sjálfsmynd	barna	og	áhrif	leiklistar		
Í	þessari	rannsókn	var	meðal	markmiða	að	prófa	ólíkar	kennsluaðferðir	leiklistar	til	

að	sjá	og	meta	hvort	þær	henti	á	leikskólasviði.	Þegar	rannsókn	þessi	fór	fram	höfðu	

börnin	sem	tóku	þátt	öll	einhverja	reynslu	af	leiklist	fyrir.	Sum	höfðu	farið	í	og	upplifað	

leiklistarstundir	síðustu	tvö	árin	en	flest	byrjuðu	alla	jafna	haustið	áður.	Þó	svo	flestar	

kennsluaðferðirnar	sem	notaðar	voru	hér	hafi	verið	nýjar	af	nálinni	fyrir	þeim	þá	höfðu	
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börnin	einhverja	reynslu	af	leiklist,	hvort	sem	það	hafi	verið	í	frjálsum	leik	eða	

leiklistarstundum.	Til	að	fá	innsýn	í	hvort	eða	hvernig	sjálfsmynd	barnanna	efldist	voru	

samskipti	milli	barnanna	skoðuð,	tjáning	þeirra	og	þátttaka	í	verkefnum	og	

kennsluaðferðum.		

Þeir	sem	hafa	góða	sjálfsmynd	eru	líklegri	til	að	reyna	á	eitthvað	nýtt,	takast	á	við	

nýjar	áskoranir	og	ná	markmiðum	sínum	(Berk,	2013).	Það	að	fá	börnin	til	að	prófa	

eitthvað	nýtt	í	þessum	leiklistarstundunum	og	takast	á	við	þessar	áskoranir	var	því	góð	

leið	til	að	sjá	hvernig	sjálfsmynd	þau	hefðu.	Skuggaleikhúsið	var	bæði	nýtt	og	erfitt	

viðfangsefni	fyrir	sum	börnin	en	það	varð	þó	ekki	til	þess	að	þau	tóku	ekki	þátt.	Fram	

kom	í	niðurstöðum	að	börnin	sem	stóðu	frammi	fyrir	því	erfiða	verkefni	að	klippa	

skuggamyndir	sýndu	að	þau	búa	yfir	mótanlegu	hugarfari	þar	sem	þau	neituðu	að	

gefast	upp.	Þau	reyndu	betur	og	breyttu	um	klippiaðferðir	til	að	geta	klárað	verkefnið.	

Sömu	sögu	er	að	segja	af	börnunum	sem	áttu	erfitt	með	að	stíga	upp	á	svið	og	

framkalla	styttur.	Jafnvel	þó	þau	hafi	fengið	aðstoð	mína	sem	kennara	þá	tel	ég	þau	

hafa	tekið	stórt	skref	í	uppbyggingu	eigin	sjálfsmyndar.		

Í	niðurstöðum	var	fjallað	um	látbragðsleik	og	fjögur	börn	sem	sýndu	feimni	við	að	

stíga	á	svið	og	framkvæma	verkefnið.	Eftir	smá	tíma	skiptu	þau	um	skoðun	og	stigu	á	

vaðið.	Með	því	að	reyna	aftur	og	sýna	þor	til	að	prófa	sýndu	þau	merki	um	mótanlegt	

hugarfar.	Rétt	eins	og	fram	kom	hér	áður	samkvæmt	sálfræðingnum	Carol	Dweck	

(2006)	fer	sjálfsmynd	eftir	hugarfari	einstaklings.	Börn	með	mótanlegt	hugarfar	telja	sig	

geta	lært	af	mistökum	og	eru	líklegri	til	að	byggja	upp	sterka	sjálfsmynd	en	þau	sem	búa	

yfir	óbreytanlegu	hugarfari.	Með	því	að	skipta	um	skoðun	og	ákveða	að	prófa	sýndu	

þessu	fjögur	börn	og	börnin	tvö	sem	áttu	erfitt	með	að	klippa	út	í	skuggaleikhúsinu	

einkenni	mótanlegs	hugarfars.	Þar	með	voru	þau	líklegri	til	að	hafa	eflt	eigin	sjálfsmynd	

með	því	að	takast	þessi	verkefni	og	lært	af	þeim.	

Eins	og	áður	hefur	komið	fram	voru	nokkur	börn	sem	tjáðu	sig	á	þann	hátt	þegar	

þau	tóku	þátt	að	ætla	má	að	sjálfsmynd	þeirra	væri	veik,	þetta	kom	fram	í	að	þau	

virtust	eiga	erfitt	með	að	tjá	sig	og	segja	frá	í	upphafi	rannsóknar.	Feimni	og	óöryggi	

einkenndi	samskipti	þeirra	við	mig	og	önnur	börn	og	kom	stundum	fyrir	að	þau	virtust	

vansæl	að	taka	þátt.	Í	fyrstu	leiklistarstundunum	voru	samskipti	milli	þessara	barna	og	
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annarra	lítil	og	þau	samþykktu	oftast	skoðanir	annarra	barna	og	jafnvel	þegar	þeim	var	

skipað	fyrir.	Með	hverri	leiklistarstund	sem	þessi	börn	mættu	í	virtist	þetta	óöryggi	og	

feimni	þeirra	fara	minnkandi	hægt	og	rólega.	Börnin	fóru	að	geta	sagt	frá	hugmyndum	

sínum	í	leik,	þau	áttu	auðveldara	með	að	kynna	sig	og	þau	áttu	í	minni	erfiðleikum	með	

að	tala	við	mig	og	önnur	börn.	

Gögnin	frá	upphafi	rannsóknarinnar	sýna	þessi	börn	sem	þöglir	hlustendur	og	tjá	sig	

lítið	við	hin	börnin.	Einnig	sýndu	gögnin	breytta	líkamstjáningu	á	jákvæðan	hátt	þannig	

þau	virtust	standa	sterkari	og	öruggari	í	eigin	sporum.	Þegar	leið	á	rannsóknina	tók	ég	

eftir	breytingum	í	samskiptum	við	önnur	börn	þar	sem	þau	áttu	auðveldara	með	að	

segja	frá	sinni	skoðun	og	standa	á	sínu.	Bergmálar	það	niðurstöður	Dickinson	og	

Neelands	(2006)	um	jákvæð	áhrif	leiklistar	á	sjálfsöryggi	barna	og	betri	samskipti.	

Eins	og	ég	sagði	frá	í	niðurstöðukaflanum	um	brúðuleikhús	þá	var	ein	stúlka	sem	átti	

oft	erfitt	með	að	tjá	sig	við	aðra.	Hún	átti	sitt	öryggisnet	inn	á	deild	og	átti	ekki	í	miklum	

samskiptum	við	aðra	en	nánustu	vinkonurnar.	Í	leiklistarstundinni	þar	sem	boðið	var	

upp	á	brúðuleikhús	greindi	ég	breytingu	á	þessu	en	myndbandsupptökur	sýndu	að	hún	

átti	auðveldara	með	að	segja	öðrum	frá	eigin	skoðunum	í	gegnum	litla	kanínu	brúðu.	

Þessi	litla	kanína	virðist	hafa	hjálpað	stúlkunni	að	finna	eigin	rödd	og	veitt	henni	þann	

stuðning	sem	hún	þurfti	til	að	segja	frá	og	eiga	í	samskiptum	við	hin	börnin.	Þetta	

styður	það	niðurstöður	Anderson	(2004)	að	börn	geta	oft	meira	í	öðru	hlutverki	og	í	

hlutverkaleik	þar	sem	kröfur	geta	verið	aðrar.	Sá	lærdómur	verður	svo	yfirfæranlegur	í	

raunheim	barnanna.		

Börn	sem	fá	að	kynnast	nýjum	kennsluaðferðum,	neita	að	gefast	upp	á	að	læra	hana	

og	eru	reiðubúin	til	að	prófa	aftur	sýna	einkenni	mótandi	hugarfars.	Það	að	öll	börnin	

sem	tóku	þátt	í	rannsókninni	tóku	þátt	í	öllum	kennsluaðferðum	og	lærðu	þær,	jafnvel	

þó	hindranir	hafi	staðið	í	vegi	fyrir	þeim,	gefur	til	kynna	að	kennsluaðferðirnar	henti	vel	

til	að	stuðla	að	sterkri	sjálfsmynd	barna.	Það	gera	þær	með	því	að	setja	börnunum	

kröfur	en	gefa	þeim	tækifæri	til	að	sigrast	á	og	læra	af	með	endurtekningum	eins	og	

gert	var	í	þessari	rannsókn.	

Þegar	kom	að	því	að	greina	hvort	kennsluaðferðirnar	hentuðu	til	eflingar	á	

sjálfsmynd	barnanna	verður	að	segjast	eins	og	er	að	það	hafi	verið	erfitt	verkefni	sökum	
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þess	hversu	ófeimin	og	örugg	flest	börnin	voru	þegar	þau	tóku	þátt	í	

kennsluaðferðunum.	Eins	og	fram	kom	í	gögnunum	úr	viðtölunum	með	sex	börnum	þá	

töldu	þau	sig	kunna	allt	og	gáfu	til	kynna	að	þau	byggju	yfir	sterkri	sjálfsmynd.	Því	var	

horft	vel	til	þeirra	barna	sem	ég	taldi	eiga	erfiðara	með	tjáningu	og	að	koma	sínum	

skoðunum	á	framfæri	þar	sem	það	bendir	til	að	sjálfsmynd	þeirra	sé	ekki	eins	sterk.	

Þessi	börn	voru	ekki	mörg	en	í	dagbókarfærslum	mínum	áttu	þau	sérstakan	stað	þar	

sem	ég	taldi	þau	kjörin	til	að	meta	hvort	kennsluaðferðir	leiklistarinnar	hentuðu	til	

eflingar	á	sjálfsmynd	þeirra.	

Dagbókarfærslurnar	og	myndböndin	sýndu	ákveðnar	framfarir	meðal	þessara	barna	

þar	sem	ég	túlka	getu	þeirra	til	tjáningar	og	þátttöku	aukast	yfir	tímabil	fyrri	

gagnaöflunar.	Líkamstjáningin,	raddbeiting	og	svipbrigði	þeirra	í	verkefnum	eins	og	

sjálfskynningu	gefur	allt	til	kynna	betri	frammistöðu	og	vellíðan	eftir	því	sem	

leiklistarstundunum	fjölgaði.	Eins	og	fram	kom	í	niðurstöðukaflanum	um	örlagavefinn	

þá	hefur	hann	fengið	nýtt	nafn	meðal	barnanna	og	ég	tel	enga	ástæðu	til	að	neita	þeim	

um	það.	

Eftir	að	hafa	framkvæmt	tíu	ólíkar	kennsluaðferðir	og	endurtekið	þær	nokkrum	

sinnum	með	börnunum	tel	ég	að	þessar	aðferðir	sé	hægt	að	nota	í	leikskólum.	Hvað	

eflingu	sjálfsmyndar	barnanna	varðar	þá	er	svarið	ekki	jafn	einfalt.	Meðan	í	sumum	

kennsluaðferðum	kom	í	ljós	ákveðin	jákvæð	breyting	hjá	flestum	börnum	var	það	ekki	

jafn	augljóst	í	þeim	öllum.	Brúðuleikhúsið	tel	ég	hafa	heppnast	vel	því	það	virðist	hafa	

gefið	börnunum	meira	vald	og	hjálpað	þeim	að	finna	innri	styrk	til	að	tjá	sig.	Þá	voru	

aðferðir	eins	og	spegilmyndir	og	örlagavefur	ekki	jafn	áberandi	og	áhrifaríkar.	Taka	skal	

þó	fram	að	börnin	tóku	þátt	en	þar	sem	samskipti	og	tjáning	var	lítil	meðal	barnanna	í	

örlagavef	var	erfitt	að	átta	sig	á	því	hvort	aðferðin	væri	að	skila	börnunum	aukinni	

sjálfsmynd.	Sömu	sögu	má	segja	um	spegilmyndirnar	en	þó	börnin	hafi	öll	tekið	þátt	gat	

greining	myndbandsupptöku	og	dagbókarfærslu	ekki	gefið	til	kynna	einhvers	konar	

eflingu	í	sjálfsmynd	barnanna.	

5.	4.		Samantekt	
Í	leikskólum	fellur	það	í	hlut	kennara	að	skapa	börnum	öruggt	umhverfi	þar	sem	nám	

fer	fram	í	gegnum	leik	og	skapandi	starf.	Að	auðvelda	og	hjálpa	börnum	að	þróa	með	
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sér	jákvæða	sjálfsmynd	er	einnig	eitt	af	verkefnum	kennara	í	leikskólum	og	með	

kennsluaðferðum	leiklistar	getur	kennari	ýtt	undir	samvinnu	meðal	barna	og	eflt	

félagsfærni	þeirra	(Aðalnámskrá	leikskóla,	2011;	Dyugu	og	Berna,	2012;	Neelands,	

2000;	Sæbø,	2010).	Þar	af	leiðandi	hefur	kennari	möguleikann	á	því	að	hafa	jákvæð	

áhrif	á	sjálfsmynd	barna.	

Eins	og	fram	hefur	komið	geta	skapandi	kennsluhættir	haft	góð	áhrif	á	nám	barna.	

Meðal	þeirra	er	leiklist	sem	ég	hef	ályktað	í	þessari	rannsókn	að	getur	ýtt	undir	sterka	

sjálfsmynd	meðal	barna.	Með	sterka	sjálfsmynd	getur	barn	átt	auðveldara	með	að	

reyna	eitthvað	nýtt	og	þar	af	leiðandi	aukið	eigin	kunnáttu	í	einhverju.	Börn	með	litla	

sjálfsmynd	geta	átt	erfitt	með	að	prófa	eitthvað	nýtt	og	því	átt	á	hættu	að	missa	af	

tækifærum	til	náms	(Branden,	2003).	

Góð	sjálfsmynd	byggist	á	jákvæðum	samskiptum	við	aðra	og	þar	með	tel	ég	að	

saman	stuðli	kennsluaðferðirnar	að	eflingu	sjálfsmyndar	hjá	börnum	þar	sem	þær	renna	

stoðum	undir	samskipti	og	tjáningu	meðal	barnanna.	Í	leiklistarstundunum	tel	ég	að	

börnin	hafi	öll	upplifað	sig	sem	sterka	einstaklinga	og	hafi	haft	fulla	trú	á	eigin	getu.	Sá	

ég	það	oftar	en	einu	sinni	hvernig	börnin	stigu	yfir	hvern	þröskuld	og	leystu	hvert	

vandamál	sem	kom	upp	með	samvinnu	og	stuðningi.	Hvort	sem	það	fól	í	sér	að	klippa	

erfiða	línu,	leita	að	týndum	skrímslum,	herma	eftir	hröðum	félaga,	standa	frammi	fyrir	

öðrum	uppi	á	sviði	eða	leita	fjársjóðs	meðal	hákarla.		

Viðtölin	við	börnin	sex	gefa	til	kynna	að	þau	líti	á	sig	sem	dugmikla	einstaklinga	sem	

læra	eitthvað	af	því	að	stunda	leiklist.	Ekki	nóg	með	það	heldur	telja	þau	sig	sjálf	kunna	

allt	og	vita	sem	bendir	til	sterkrar	sjálfsmyndar	og	gefur	þar	af	leiðandi	til	kynna	að	þau	

ættu	ekki	í	vandræðum	með	að	prófa	eitthvað	nýtt.	Miðað	við	lýsingar	þeirra	á	

leiklistarstundunum	líta	þau	á	þessa	tíma	sem	skemmtilega	leið	til	að	leika	sér	og	læra	

að	leika.	

Nýjar	kennsluaðferðir	virðast	ekki	hræða	öll	börnin.	Þó	sum	taki	sér	tíma	til	að	læra	

og	framkvæma	þær	þá	gefast	þau	ekki	upp	eins	og	þátttaka	barnanna	í	myndböndunum	

sýndu	fram	á.	Gott	er	að	hafa	það	á	bak	við	eyrað	að	endurtekning	og	stuðningur	

kennara	getur	skipt	miklu	máli	fyrir	sum	börn	og	því	þarf	að	vera	vel	á	verði	og	á	tánum.	

Leiklist	í	leikskóla	virðist	því	hentug	aðferð	til	að	efla	nám	barna	á	ýmsa	vegu.	Hvort	sem	
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kennarar	ætla	sér	að	efla	félagsfærni	og	samskipti	meðal	barna	eða	styrkja	sjálfsmyndir	

þeirra	þá	gefa	kennsluaðferðir	leiklistar	þeim	fjölbreytta	möguleika	til	að	nálgast	

viðfangsefni	á	ólíkan	hátt.	Námsefni	á	að	höfða	til	barna	eins	og	Dewey	(2000)	sagði	og	

með	ímyndunaraflið	að	vopni	og	þátttöku	barna	í	leik	ætti	fátt	að	koma	í	veg	fyrir	nám	í	

gegnum	skapandi	ferli	barna	með	kennsluaðferðum	leiklistar.	

Hafa	ber	í	huga	viskuorð	Brandens	(2003)	sem	segir	að	sjálfsmyndin	sé	í	sífelldri	

mótun	þó	barn	sýni	í	dag	að	það	hafi	góða	sjálfsmynd	getur	margt	breyst	ef	umhverfi	og	

áhrifavaldar	koma	til	sögunnar.	Því	tel	ég	mikilvægt	að	gæta	þess	að	umhverfi	og	aðilar	í	

því	styðji	barn	til	að	efla	eigin	sjálfsmynd.	
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6 Lokaorð	

Þar	sem	leikurinn	er	meginnámsleið	barnanna	eru	vinsældir	hlutverkaleiks	í	

leiklistarstundunum	afar	jákvæðar	fréttir	fyrir	kennara	sem	vilja	kenna	börnum	eitthvað	

markvisst.	Hvort	sem	það	eru	jákvæð	samskipti,	orðaforði	eða	almennur	fróðleikur	má	

nálgast	það	og	kenna	í	gegnum	ákveðið	þema	í	hlutverkaleik.	Með	góðu	skipulagi,	

sveigjanleika	og	virkni	meðal	barnanna	er	hægt	að	auðvelda	börnum	að	læra	eitthvað	

nýtt	á	fjölbreyttan	og	skemmtilegan	hátt.	

McCaslin	(2006)	telur	að	mikilvægustu	þættir	leiklistarkennara	séu	samúðarfull	

leiðtogageta,	ímyndunarafl	og	virðing	fyrir	hugmyndum	annarra.	Ég	er	henni	afar	

sammála	en	án	kunnáttu	eða	grunnþekkingar	á	aðferðum	er	erfitt	fyrir	kennara	að	nota	

kennsluaðferðir	leiklistar	í	starfi	með	börnum.	Það	er	von	mín	að	með	þessu	verkefni	

stuðli	ég	að	frekari	umræðu	um	og	notkunar	kennsluaðferða	leiklistar	í	leikskólum	á	

Íslandi.	Fyrir	nám	mitt	til	að	verða	leikskólakennari	var	ég	einungis	áhugamaður	um	

notkun	leiklistar	í	starfi	með	börnum.	Eftir	rannsóknina	tel	ég	mig	koma	út	sem	sterkari	

fagmanneskja	með	öfluga	þekkingu	og	reynslu	á	notkun	leiklistar.	Það	sem	meira	er	ég	

tel	mig	geta	borið	út	boðskap	leiklistar	og	með	þessu	lokaverkefni	vil	ég	vona	að	mér	

hafi	tekist	að	auðga	leiklistartengdan	gagnagrunn	á	sviði	leikskólanna.	

Þó	rannsóknin	hér	gefi	vísbendingar	um	notagildi	kennsluaðferða	leiklistar	í	leikskóla	

er	ekki	hægt	að	alhæfa	út	frá	niðurstöðum	hennar.	Ekki	er	hægt	að	segja	að	sjálfsmynd	

barnanna	eflist	eingöngu	vegna	þess	að	þau	mættu	í	leiklistarstundir	og	tóku	þátt	í	

kennsluaðferðum	leiklistar	þar	sem	margir	aðrir	þættir	spila	sitt	inn	í.	Það	er	þó	mín	

reynsla	í	starfi	með	kennsluaðferðum	leiklistar	að	leiklist	getur	skipt	máli	og	geti	eflt	

sjálfsmynd	barna.	Fyrir	þessa	rannsókn	taldi	ég	mig	vita	þetta	en	þegar	ég	var	beðin	um	

svör	hvernig	þá	átti	ég	erfiðara	með	að	svara	þar	sem	ég	hafði	ekki	haldbær	gögn.	Ég	

hafði	einungis	tilfinninguna,	vitnisburð	minn	og	dæmi	um	börn	sem	komu	óörugg	í	

leikskólann	en	hafa	síðan	blómstrað	og	eru	full	af	sjálfsöryggi	og	sterkri	sjálfsmynd.	
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Meðan	á	rannsókn	stóð	vöknuðu	margar	spurningar	og	ég	velti	fyrir	mér	öðrum	

rannsóknarleiðum	og	viðfangsefnum.	Meðal	hugmynda	um	annað	viðfangsefni,	en	

innan	leiklistarammans,	þá	væri	hægt	að	skoða	viðbrögð	barna	við	að	fá	úthlutað	

hlutverki	sem	ber	gagnstætt	kyn	við	þau	sjálf	eins	og	kom	fyrir	í	látbragðsleiknum.	

Hugmyndir	barna	um	kyn,	hlutverk	kynjanna	og	þeirra	kynhlutverk	getur	einnig	verið	

áhugavert	að	skoða	með	aðferðum	leiklistar.	Til	að	úrskurða	um	hvort	sjálfsmynd	

leikskólabarna	efldist	vegna	þátttöku	þeirra	í	leiklistartengdum	stundum	væri	hægt	að	

gera	samanburðarrannsókn	þar	sem	helmingur	barnanna	fengi	að	stunda	leiklist	en	

hinn	ekki.	Einnig	væri	hægt	að	skipta	í	þrjá	hópa	þar	sem	einn	hópur	myndi	stunda	

leiklist,	annar	myndlist	eða	íþróttir	en	sá	þriðji	ekki	neitt	í	ákveðinn	tíma.	Til	að	meta	

mun	á	sjálfsmynd	barnanna	vegna	þátttöku	í	leiklist	væri	í	upphafi	mæld	eða	metin	

sjálfsmynd	allra	þátttakenda	til	að	fá	grunnlínu	allra.	Með	því	að	meta	hana	aftur	eftir	

framkvæmd	væri	hægt	að	mæla	á	megindlegan	hátt	og	sjá	hvort	munur	væri	á	

sjálfsmynd	barnanna	og	bera	saman	hópana.	Ég	tel	að	þannig	rannsókn	geti	gefið	

áþreifanlega	sönnun	á	því	hvort	sjálfsmynd	barna	eflist	með	kennsluaðferðum	leiklistar.	

Rannsókn	mín	styður	við	fyrri	rannsóknir	og	fræði	um	gagnsemi	leiklistar	til	eflingar	

á	sjálfsmynd	barna	og	bætir	við	gagnagrunn	leiklistar	á	Íslandi	og	ásamt	því	að	kanna	

viðhorf	barna	til	leiklistar.	Það	var	von	mín	í	upphafi	þessarar	rannsóknar	að	komast	að	

viðhorfum	barnanna	til	leiklistar,	þannig	gæti	ég	fengið	svar	við	seinni	

rannsóknarspurningunni.	Það	voru	þó	ekki	einu	ástæðurnar	þar	sem	ég	var	að	vonast	til	

að	geta	þróað	leiklistarstundirnar	og	ferli	þeirra	enn	frekar	með	aðstoð	og	þátttöku	

barnanna.	Þannig	hefðu	viðhorf	barnanna	áhrif	á	námsefnið	og	þar	með	á	eigið	nám.	

Það	tókst	þar	sem	börnin	í	sem	tóku	þátt	í	viðtölunum	tjáðu	hug	sinn	og	viðhorf	til	

aðferðanna	og	hvað	þeim	þætti	skemmtilegt,	erfitt	og	vildu	endurtaka.	Það	kom	einnig	

fram	í	leiklistarstundunum	í	samræðum	við	mörg	börnin	þar	sem	þau	óskuðu	eftir	

tilteknum	æfingum	eða	efnivið.	Með	þessum	upplýsingum	get	ég	útbúið	

leiklistarstundir	fyrir	næsta	ár	sem	byggist	á	viðhorfi	og	áhugasviði	barnanna.	

Þegar	ég	horfi	til	baka	yfir	framkvæmd	rannsóknarinnar	eru	sumir	þættir	sem	ég	

hefði	viljað	gera	öðruvísi	og	aðrir	sem	ég	myndi	ekki	þora	að	breyta.	Í	fyrsta	lagi	hefði	ég	

viljað	hafa	samstarfsfélaga	sem	hefði	eigin	skoðanir	og	viðhorf.	Með	umræðum	um	

niðurstöðurnar	og	greiningar	hefðu	ólík	viðhorf	getað	komið	í	ljós.	Með	samstarfsfélaga	
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hefði	líka	verið	mögulegt	að	taka	viðtöl	við	fleiri	börn	og	áhrif	rannsakanda	hefðu	getað	

verið	minni.	Ég	tel	þó	að	áhrif	mín	sem	rannsakanda	hafi	verið	jákvæð	þegar	litið	er	til	

viðtalanna	við	börnin	en	mörg	börn	eiga	oft	erfitt	með	að	ræða	við	rannsakendur.	

Börnin	sem	ég	ræddi	við	áttu	ekki	erfitt	með	að	tala	við	mig	og	segja	mér	frá	sem	kemur	

vegna	forsögu	okkar	og	trausts	sem	ég	hef	unnið	mér	inn	hjá	þeim	sem	starfsmaður	á	

þeirra	leikskóla.	Þetta	getur	verið	kostur	og	galli	en	í	þessu	tilviki	meiri	kostur	en	galli	að	

mínu	mati.		

Þegar	ég	hóf	þessa	rannsókn	átti	ég	auðveldara	með	að	tengjast	sumum	börnum	

þar	sem	ég	þekkti	þau	áður	og	hafði	verið	kennari	þeirra	inn	á	deild.	Önnur	börn	voru	

ýmist	ný	eða	ég	hafði	ekki	mikla	reynslu	af	að	leiðbeina	þeim	eða	eiga	í	samskiptum	við.	

Ég	tók	eftir	því	strax	að	þau	áttu	erfiðara	með	að	treysta	mér	heldur	en	börnin	sem	

þekktu	til	mín	áður.	Með	tímanum	tók	ég	hins	vegar	eftir	breytingum	á	samskiptum	

þeirra	við	mig.	Þau	urðu	opnari,	þau	svöruðu	spurningum	mínum	á	glaðlegri	hátt	og	

áttu	í	litlum	erfiðleikum	með	að	tala	beint	við	mig	og	horfa	í	augu	mín.	Í	upphafi	voru	

samtölin	þvinguð,	stutt	og	augun	horfðu	í	allt	aðrar	áttir	en	til	mín.	Þessar	breytingar	á	

sambandi	og	samvinnu	okkar	renna	stoðum	undir	það	að	börn	þurfi	að	upplifa	öruggt	

rými	og	að	með	hlýjum	raddblæ	og	jákvæðum	samskiptum	geti	kennari	búið	svo	um.	

Eftir	framkvæmd	þessarar	rannsóknar	og	sérstaklega	eftir	að	hafa	rætt	við	börnin	í	

hálfopnu	viðtölunum	hef	ég	lært	margt	um	eigin	kennsluhætti,	kennsluaðferðirnar	og	

skoðanir	barnanna.	Ég	hef	þroskast	sem	kennari	og	aukið	skilning	minn	á	nauðsyn	þess	

að	mæta	þörfum	barna,	hlusta	eftir	þeirra	viðhorfum	og	mikilvægi	þess	að	stíga	í	þeirra	

spor.	Ég	tel	að	með	því	að	hlusta	á	þeirra	skoðanir	og	áhuga	hafi	ég	gert	

leiklistarstundirnar	áhugaverðari	og	skemmtilegri	fyrir	þau	ásamt	því	að	ég	endurnefndi	

eina	aðferðina	eftir	þeirra	hugmyndum,	söguvefur.	Ég	hef	áttað	mig	betur	á	hlutverki	

mínu	sem	kennara	sem	er	að	veita	börnum	stuðning	til	að	efla	þeirra	þroska	eftir	þeirra	

áhugasviði.	Þessa	nýju	þekkingu	mun	ég	nýta	í	áframhaldandi	störfum	og	ég	vona	að	ég	

geti	nýtt	mér	þessa	reynslu	til	að	efla	leiklistarstarfið	á	eigin	vinnustað	með	því	að	þróa	

leiklistartengt	námsefni	út	frá	viðhorfum	barnanna.	

Að	lokum	vil	ég	segja	að	skoðun	mín	á	því	að	leiklist	hefur	jákvæð	áhrif	á	sjálfsmynd	

barna	hefur	styrkst.	Þessa	skoðun	byggi	ég	á	niðurstöðum	þessarar	rannsóknar,	þeim	
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fræðum	sem	ég	hef	lesið	um	leiklist	og	notkun	hennar	í	starfi	með	börnum	en	einnig	á	

eigin	reynslu	og	starfi	á	leikskóla	þar	sem	áhersla	er	lögð	á	markvissa	notkun	

kennsluaðferða	leiklistar.	Ég	hef	orðið	vitni	að	svo	mörgum	umbreytingum	á	sjálfsmynd	

barna	sem	hafa	komið	út	úr	harðlæstri	skel	með	aðstoð	leiklistar	að	fyrir	mér	er	þetta	

engin	spurning,	leiklist	hefur	jákvæð	áhrif	á	sjálfsmynd	barna.	

Fræðin	sem	segja	frá	hagnaði	þess	að	nota	leiklist	í	kennslu	eru	til	og	aðferðirnar	

það	fjölbreyttar	að	hægt	er	að	finna	eitthvað	sem	hentar	öllum.	Það	sem	vantar	eru	

kennarar	sem	treysta	sér	til	að	prófa	eitthvað	nýtt.	Ég	tel	enga	þörf	á	sérfræðiþekkingu	í	

leiklist	til	að	geta	notið	gagns	af	henni	sem	kennsluaðferð	þó	hún	komi	sér	ábyggilega	

vel.	Það	er	mitt	mat	að	þekking	á	aðferðunum,	sveigjanleiki	í	starfi,	virkni	og	frjótt	

ímyndunarafl	sé	leynihráefni	þess	að	geta	notað	kennsluaðferðir	leiklistar	með	börnum.		

Það	kom	mér	á	óvart	hversu	góð	þátttaka	barnanna	var	því	jafnvel	þó	upp	hefðu	

komið	hikstar	og	sumir	átt	erfitt	með	ákveðin	verkefni	þá	var	aldrei	nein	hindrun	svo	há	

að	börnin	komust	ekki	yfir	hana.	Það	að	flestallir	tóku	þátt	segir	mér	að	þau	hafi	verið	

óhrædd	við	að	prófa	nýja	hluti	og	reyndu	öll	að	ná	þeim	markmiðum	sem	sett	voru.	

Þegar	gagnaöflun	var	lokið	sýndu	myndböndin	þátttöku	hjá	öllum	börnunum	í	öllum	

verkefnum.	Þó	að	erfitt	hafi	verið	fyrir	sum	börnin	að	stíga	fram	í	upphafi	og	

framkvæma	þá	kom	það	ekki	í	veg	fyrir	að	þau	léku	sér	að	því	síðar	meir.	
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Viðaukar	

Viðauki	1	

Kynning á rannsókn til foreldra 
Góðan dag. 

 

Ég heiti Sigríður Jóna Clausen og er nemi í leikskólakennarafræðum við Háskóla Íslands. Ég er 

að vinna að rannsókn sem hluta af lokaverkefni mínu til meistaraprófs í Leikskólakennarfræðum 

sem snýst um leiklist í leikskólastarfi. Markmið rannsóknar er að fjalla um leiklist og skoða gildi 

þeirra kennsluaðferða sem tengjast leiklist og athuga hvort gagnlegt er að nota leiklist í 

leikskólastarfi, einkum í tengslum við eflingu sjálfsmyndar barna. Tilgangur rannsóknarinnar er 

að varpa ljósi á gildi kennsluaðferða leiklistar í starfi með leikskólabörnum. Rannsóknin er 

eigindleg rannsókn þar sem notast verður við myndbandsupptökur, viðtöl við börnin og verkefni 

barnanna til að greina gagnsemi aðferða og starfið. Með því að ræða við börnin og fá þeirra 

viðhorf er von mín sú að rödd þeirra heyrist og þau gefi mér frekari upplýsingar um aðferðir og 

verkefni og hvort þær séu gagnslausar eða ekki frá þeirra sjónarhorni. 

 

Ég hef fengið leyfi frá .... leikskólastjóra til að fylgjast með kennslustundum í leiklist og ræða 

við börnin um leiklistartímana. Fyllsta trúnaðar verður gætt og mun hvorki nafn leikskólans né 

barnanna koma fram í verkefninu. Rannsóknin mun fara fram í janúar og febrúar 2017. 

 

Ef einhver vill alls ekki að ég fylgist með sínu barni í leiklistarstundum eða ræði við í viðtölum 

þá er sá hinn sami vinsamlegast beðinn um að hafa samband við deildarstjóra barns síns, ...... eða 

..... Bestu kveðjur með fyrirfram þökk. 

 

 

Sigríður Clausen 
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Viðauki	2	

Upplýst samþykki foreldris/forráðamanns 
	

Vegna rannsóknarinnar: Leiklist í leikskóla og áhrif hennar á sjálfsmynd barna 

 

Viðhorf leikskólabarna til leiklistarkennslu í leikskólanum 

 

Upplýst samþykki foreldris/forráðamanns. 

Undirrituð/ritaður hef lesið kynningu á rannsókn um þátttöku barnsins míns í 

rannsókninni: Viðhorf leikskólabarna til leiklistarkennslu í leikskólanum. 

Rannsóknin er liður í lokaverkefni Sigríðar Jónu Clausen til meistaraprófs í 

kennslufræðum við Háskóla Íslands. Leiðbeinandi er Kristín Karlsdóttir og 

meðleiðbeinandi er Ása Helga Ragnarsdóttir. 

Þátttaka felur í sér að barnið mitt eigi samtal við rannsakanda, Sigríði Jónu Clausen, 

um leiklistartímana í leikskólanum og viðhorf og skoðanir þess til slíkrar kennslu. 

Viðtalið verður tekið upp en eftir greiningu verður öllum hljóðupptökum eytt. Farið 

verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og þess vandlega gætt að ekki verði hægt 

að rekja þær. 

Ég samþykki hér með að barnið mitt taki þátt í rannsókninni eins og henni er lýst. 

	

 

Undirskrift foreldris/forráðamanns       Staður og dagsetning 

Undirskrift rannsakanda til staðfestingar að upplýsts samþykkis foreldris/forráðamanns 

hafi verið aflað: 

 

 

Undirskrift rannsakanda 
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Viðauki	3	

Upplýst samþykki barns 

 

Sigga ætlar að rannsaka leiklistartímana í leikskólanum. Hún 

ætlar að skoða hvað þér og öðrum krökkum finnst um hana. Sigga 

ætlar að spyrja um leiklist og hvað þér finnst um hana. Þú mátt 

segja nei ef þú vilt ekki svara Siggu og þú mátt fara ef þig langar 

að hætta að tala við Siggu. 

 

Leyfi barns ______________________________ 
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Viðauki	4	

Hálfopinn	viðtalsrammi	

Hvað	gerum	við	í	leiklist?	

	

Hvað	er	uppáhaldið	þitt	í	leiklistartímunum?	

	

Hvað	finnst	þér/ykkur	skemmtilegt	að	gera	í	leiklist?	

	 Af	hverju?	

	

Fáið	þið	oft	hugmyndir	sem	þið	notið	í	leiklistartíma?	

	

Er	eitthvað	sem	ykkur	fannst	erfitt	að	gera	í	leiklistinni?	

Þegar	þér	finnst	eitthvað	erfitt	að	gera,	hvað	gerir	þú	þá?	

		

Hvað	finnst	ykkur	að	þið	séuð	að	læra	í	leiklistinni?	

	 Hvað?	Hvernig	þá?	

	 Viljiði	sýna	mér?	

	

Af	hverju/m	tókuð	þið	mynd?	Vilt	þú	sýna	okkur	myndirnar	þínar?	

	 (Hvert	barn	fær	tækifæri	til	að	lýsa	sínum	myndum)	

	

Kanntu	eitthvað	núna	sem	þú	lærðir	í	leiklist?	

	 Hvað?	

	

Gerir	þú	sumt	af	því	sem	við	gerum	í	leiklist	annarsstaðar	eða	með	öðrum?	

	 Með	hverjum?	
	 Hvar?	Gerirðu	það	oft?	

	

Ert	þú	góð/góður	í	leiklist?	

	 Hvernig	varðstu	góð/góður	í	leiklist?	

	

Í	hverju	ert	þú	góð/góður?	
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Viðauki	5	

Bréf	til	skóla-	og	frístundasviðs	Reykjavíkur	

	

Undirrituð	er	í	meistaranámi	við	Menntavísindasvið	Háskóla	Íslands	í	Leikskólakennarafræðum.	

Lokaverkefni	 mitt	 fjallar	 um	 leiklist	 í	 leikskóla	 og	 hvaða	 aðferðir	 hennar	 er	 hægt	 að	 nota	 í	

kennslu	 á	 leikskólasviði.	 Leiðbeinandi	 minn	 er	 Kristín	 Karlsdóttir	 og	 meðleiðbeinandi	 er	 Ása	

Helga	 Ragnarsdóttir.	 Ég	 hef	 óskað	 eftir	 því	 við	 leikskólastjóra	 leikskólans	 ...	 að	 framkvæma	

rannsókn	 í	 leikskólanum	 á	 kennsluaðferðum	 leiklistar	 og	 áhrif	 þeirra	 á	 sjálfsmynd	 barna.	

Leikskólastjóri	hefur	samþykkt	fyrir	sína	hönd	og	leikskólans	að	taka	þátt	í	rannsókninni.	

			Við	 rannsóknarvinnu	 verður	 engum	 persónulegum	 gögnum	 safnað	 og	 engin	 nöfn	 nefnd.	

Lögum	og	 reglum	um	skráningu	og	meðferð	persónuupplýsinga	verður	 fylgt	og	Persónuvernd	

tilkynnt	um	rannsóknina.	Tekið	skal	 fram	að	þar	sem	ekki	margir	 leikskólar	á	 Íslandi	notist	við	

kennslu	í	leiklist	gætu	einhverjir	náð	að	tengja	leikskólann	við	rannsóknina.	

			Það	er	von	mín	að	niðurstöður	þessarar	rannsóknar	varpi	ljósi	á	ávinning	þess	að	nota	aðferðir	

leiklistar	 í	kennslu	barna	á	 leikskólasviði	og	að	hægt	verði	að	útbúa	grunn	kennsluáætlun	fyrir	

aðra	fagaðila	að	skoða	og	læra	af.	

	

Vinsamlegast	 hafið	 samband	 við	 mig	 ef	 einhverjar	 spurningar	 vakna	 eða	 þið	 hafið	

athugasemdir.	

	

Virðingarfyllst,	

	

Sigríður	Jóna	Clausen	

Netfang:	sjc1@hi.is,	sími:	6921289	

	


