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Ágrip 

Eftirfarandi greinargerð er lokaverkefni til B.Ed. gráðu í leikskólakennarafræðum við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Greinargerðinni fylgir kennsluverkefni sem inniheldur 

hljóðsögu, kennsluáætlanir og kennsluleiðbeiningar. Greinargerðin fjallar um gildi leiks og 

leiklistar sem kennsluaðferðir í námi ungra barna og hvað þessar aðferðir eiga sameiginlegt. 

Hún segir einnig frá sex grunnþáttum menntunar sem kveðið er um í Aðalnámskrá leikskóla 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011) að íslenskir leikskólar hafi að leiðarljósi í vinnu 

sinni og skipulagningu. Þá er einnig fjallað um Hljóðleikhús og möguleika þess í kennslu. 

Markmið kennsluverkefnisins er að vera aðgengilegt og einfalt námsefni fyrir starfsmenn 

leikskóla auk þess að nemendur og starfsmenn kynnist og vinni með fjölbreytta þætti leiks og 

leiklistar. Þessar námsaðferðir bjóða börnum upp á vettvang meðal annars til að skapa, 

ímynda sér, rannsaka, upplifa og mistakast í öruggum aðstæðum, þar sem ekkert er 

ómögulegt.  
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Formáli 

Lokaverkefni þetta var unnið af undirritaðri, Sigríði Þórunni Þorvarðardóttur, til B.Ed. gráðu 

við Háskóla Íslands vorið 2020. Kveikjan á verkefninu var áhugi minn og reynsla mín af leiklist, 

sem meðlimur í Leikfélagi Hornafjarðar. Leiklist hefur ávallt verið stór hluti af mér og í gegnum 

leiklistina hef ég upplifað tvímælalausa gleði og hömlulausa sköpun.   

Greinargerðinni fylgir kennsluverkefni sem er hannað fyrir starfsmenn leikskóla sem vilja 

vinna með leiklist og leikgleði að leiðarljósi. Kennsluverkefnið inniheldur kennsluáætlanir, 

kennsluleiðbeiningar og hljóðsögu. Ég starfa sjálf við leikskóla og tel mikilvægt að starfsmenn 

leikskóla hafi aðgang að verkefnum til að efla þá sem skipuleggjendur og framkvæmendur í 

mikilvægu námi ungra barna.  

Kennsluverkefnið er hannað með sex grunnþætti Aðalnámskrár leikskóla (2011) að 

leiðarljósi. Leiðbeiningarnar eru þannig uppbyggðar að auðvelt er að lesa úr þeim og undirbúa 

hvern tíma með börnunum. Starfsmenn í leikskóla þurfa oft að taka að sér hlutverk margra 

kennara og leita fjölbreyttra leiða til þess að kenna börnum. Það er von mín að þetta 

kennsluverkefni auðveldi þeim að flétta leiklistina inn í nám og upplifun barnanna í 

leikskólanum.  

Vinnan við verkefnið var einkar lærdómsrík og gefandi. Samstarfið og samskiptin við 

leiðsagnarkennara minn, dr. Rannveigu Björk Þorkelsdóttur, voru til fyrirmyndar og 

lærdómsrík. Rannveigu vil ég þakka sérstaklega fyrir mikla hvatningu og miðlun á þekkingu. 

Reynsla hennar og skrif um Hljóðleikhús hafa reynst mjög mikilvæg fyrir verkefnið. Þá vil ég 

einnig þakka fjölskyldu minni og vinum fyrir stuðning og ótakmarkaða þolinmæði í minn garð, 

bæði við skrif og alla hugmyndavinnu.  

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

Íslands (https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=skoli&chapter=content&id=41969) og 

fylgt þeim samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða minna 

fyrri skrifa, 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. 

 

Höfn, 18. maí 2020 

 

 

https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=skoli&chapter=content&id=41969)f


 
 

8 
 

1 Inngangur  

Titil greinargerðarinnar sæki ég til Þórbergs Þórðarsonar sem lýsir leikjum barnanna í 

Suðursveit í Hornafirði í bók sinni Rökkuróperan (1958) sem er þriðja bindi bernskuminninga 

hans. Þórbergur segir: „Leikir voru hunang lífsins“ og bætir við: „og ég held að þeir hafi verið 

gagnlegir. Ég held þeir hafi aukið í manni líkamskraftana og stækkað í manni sálargáfurnar og 

gert þær margbreytilegri.“ (Þórbergur Þórðarson, 1975, bls. 310). Mér fannst þessi tilvitnun 

lýsa vel mikilvægi leiks fyrir líðan og þroska barna, en það er einmitt það sem verkefnið mitt 

snýst um. Þá er Þórbergur Þórðarson án efa frægasti rithöfundur frá Hornafirði, þar sem ég 

ólst upp frá táningsaldri og bý núna. Mér fannst því tilvalið að sækja innblástur til hans og til 

heimahaga minna, sem mér þykir svo vænt um.  

Greinargerð þessari fylgir þríþætt kennsluverkefni: hljóðsaga, kennsluáætlanir og 

kennsluleiðbeiningar. Í greinargerðinni er greint frá leik og leiklist sem mikilvægum 

kennsluaðferðum í námi ungra barna. Sagt er frá helstu kenningum um leik barna og 

kenningum um leiklist sem kennsluaðferð og hvað þessar tvær kennsluaðferðir eiga 

sameiginlegt. Þá er fjallað um hljóðleikhús og hvers vegna það varð fyrir valinu að semja 

hljóðsögu og leiðbeiningar með henni.    

Kennsluverkefnið er ætlað til kennslu í leikskóla og því fylgja kennsluáætlanir og 

kennsluleiðbeiningar. Kennsluverkefnið byggir á frumsaminni hljóðsögu og eru 

leiðbeiningarnar hugsaðar sem hjálpartæki fyrir kennara til að vinna með hana. 

Kennsluáætlanirnar í verkefninu eru sex talsins; þrjár þeirra fyrir börn á aldrinum 4-6 ára og 

þrjár fyrir börn á aldrinum 2-4 ára. Hver kennsluáætlun skiptist í upphitun, kennslu og leiki 

með viðfangsefnið og síðan slökun og ígrundun. Hver þáttur fléttar einnig inn einn eða fleiri 

af þeim sex grunnþáttum menntunar sem Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011) kveður á um.    

Hljóðsagan sem fylgir verkefninu er frumsamin af höfundi og er hún aðalviðfangsefni 

kennsluáætlananna. Sagan ber nafnið Stúlkan sem vaknaði og vissi ekki hver hún var og segir 

frá stúlku sem vaknar við tjarnarbakka og man ekki hver hún er og ferðalagi hennar til að 

komast aftur heim til sín, en á ferðalaginu hittir hún allskyns dýr og lendir í allskyns 

hremmingum. Markmið sögunnar er að efla hljóðavitund barna og sjá til þess að þau fái 

tækifæri til að hugsa og rannsaka, ásamt því að efla ímyndunarafl sitt, auka orðaforða sinn og 

fái þjálfun í skapandi vinnubrögðum. 

 



 
 

9 
 

2 Skapandi kennsluhættir  

Samkvæmt handbók sem gefin var út af Menntamálastofnun árið 2016 og ber nafnið Skapandi 

skóli: handbók um fjölbreytta kennsluhætti og stafræna miðlun fela skapandi kennsluhættir í 

sér mörg tækifæri. Skapandi kennsluhættir bjóða upp á aðstæður til þess að vinna á opinn og 

einstaklingsmiðaðan máta með þarfir hvers og eins nemanda í fyrirrúmi. Þar kemur einnig 

fram að með skapandi kennsluháttum er hægt að beita fjölbreyttum aðferðum og 

vinnubrögðum til að vekja og viðhalda áhuga barna og meta verk þeirra og framfarir (Sigrún 

Björk Cortes, Björgvin Ívar Guðbrandsson, Margrét Hugadóttir og Torfi Hjartarson, 2016, bls. 

7). Hér á eftir verður fjallað um leik og leikræna tjáningu sem kennsluaðferðir sem 

hvorttveggja flokkast undir skapandi kennsluhætti.    

2.1  Leikur sem kennsluaðferð 

Í Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011) segir um leik að hann 

sé mikilvæg kennsluaðferð sem býður börnum upp á námsaðferð sem kyndir undir 

sköpunargleði þeirra. Í gegnum leikinn fá börn tækifæri til að kynnast og skilja umhverfi sitt, 

tjá tilfinningar sínar, hugmyndir og reynslu ásamt því að þróa félagsleg tengsl við önnur börn. 

Í námskránni segir einnig að leikur sé meginnámsleið ungra barna (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 25-26).  

Margir fræðimenn hafa lagt fram kenningar tengdar leik barna og velt fyrir sér áhrifum 

leiksins á þeirra framtíðarnám og getu. Hér verður farið yfir helstu kenningar fræðimanna um 

leik barna.  

2.1.1 John Dewey 

Bandaríski heimspekingurinn og sálfræðingurinn John Dewey talaði um mikilvægi þess að læra 

af reynslunni (e. learn by doing) (Jóhanna Einarsdóttir, 2010, bls. 57). Dewey lagði áherslu á 

verklega kennslu fremur en hefðbundna kennslu í lestri, skrift eða stærðfræði. Í hans starfi var 

leikur hafður í hávegum, en í gegnum leikinn bauðst börnunum tækifæri til að tjá reynslu sína, 

túlka hana og endurskapa (Jóhanna Einarsdóttir, 2010, bls. 67). Dewey taldi einnig að 

mikilvægt væri að nemendur fengju að hafa mótandi áhrif á nám sitt, fengju tækifæri til að 

ræða við samnemendur sína og að kennarinn þyrfti að passa að viðfangsefni kennslunnar 

tengist reynslu barnanna. Hann hélt því fram að ef þessir þættir væru til staðar myndi námið 

hafa jákvæð áhrif á börn og beina þeim í rétta átt í framtíðinni, t.d. með aukinni sjálfsstjórn 

(Guðmundur Heiðar Frímannsson, 2010, bls. 112).   
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2.1.2 Jean Piaget 

Svissneski sálfræðingurinn Jean  Piaget lagði áherslu á uppgötvunarnám sem byggir á því að 

öðlast reynslu og þekkingu í gegnum það að framkvæma og byggja ofan á fyrri reynslu og 

skilning (Shaffer, D.R., 2002, bls. 246). Piaget leit svo á að leikurinn endurspegli 

vitsmunaþroska barna (Vilborg Sigurðardóttir, 1993, bls. 51). Hann lagði fram kenningu um 

leik barna þar sem hann skipti leiknum í þrjá stigskipta flokka, tengdum aldri og þroska 

barnsins. Flokkarnir eru eftirfarandi: æfingarleikur (e. practice play), táknleikur (e. symbolic 

and construction play) og leikir með reglum (e. games with rules). Ísraelski fræðimaðurinn og 

prófessorinn Sara Smilansky (1922) bætti síðar við fjórða stiginu sem nefnist uppbyggjandi 

leikur (e. constructive play) (Wood, 2013, bls. 23). 

Æfingarleikur er fyrsta stigið, frá fæðingu til um tveggja ára aldurs, það er svokallað 

skynjunarstig (e. sensory motor) en á því stigi eru börnin að upplifa umhverfi sitt í gegnum 

líkamlega virkni. Næsta stigið er táknleikurinn, tveggja til sjö ára, og er það nokkurskonar 

millibilsstig. Þá fara börnin að byrja að nota sköpun í leik með því að búa til hluti, nota 

ímyndunaraflið, leiklist og tilfinningar. Þriðja stigið eru leikir með reglum, sex ára og uppúr, þá 

eru börn farin að geta farið eftir reglum, leikið almennilega með öðrum, tapað og unnið og 

fylgt fyrirmælum. Fjórða stigið, sem Smilansky bætti við, kallast uppbyggjandi leikur en hún 

taldi að börn færu yfir á það stig strax á eftir æfingarleiknum. Í uppbyggjandi leik byrjar börnin 

að nota hluti til þess að búa til eitthvað fyrir fram ákveðið, t.d. að byggja hús úr kubbum og 

nýta þar með hugmyndir og reynslu sína um form og fyrirmyndir (Wood, 2013, bls. 23).  

2.1.3 Lev Vygotsky 

Rússneski kennarinn og sálfræðingurinn Lev Vygotsky leit svo á að leikurinn væri félagsleg 

athöfn. Hann taldi að félagslegar athafnir væru grundvöllur náms og þroska. Hann hélt því 

fram að hlutverka- og þykjustuleikir efli félagsfærni barna og hæfni þeirra til að eiga í 

samskiptum við aðra og að í hlutverkaleik væru börn að spegla heim og hegðun fullorðna 

fólksins (Olofsson, 1990, bls. 184-186).   

Vygotsky setti einnig fram kenningu um svæði mögulegs þroska (e. Zone of proximal 

development). Í kenningu sinni útskýrir hann hvernig barn getur verið á tveimur mismunandi 

stigum þroska, innan svæðis mögulegs þroska. Annað þroskastigið er það sem barnið veit og 

getur gert án aðstoðar og hitt er það sem barnið getur gert og vitað með aðstoð frá öðrum, 

t.d. fullorðnum eða reyndari jafningja. Vygotsky taldi mikilvægt að kennarar sköpuðu börnum 

tækifæri og fælu þeim verkefni innan þessa svæðis eða aðeins fyrir ofan það; verkefni sem 

reyndu á þekkingu barnanna og gæfu þeim tækifæri til að þroskast enn frekar, með viðeigandi 

leiðbeiningum og stuðningi frá reyndari aðila (Frost, Wortham og Reifel, 2003, bls. 340). 
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2.1.4 Erik Eriksson 

Erik Eriksson, þýskur-bandarískur sálfræðingur, sagði að í ímyndunarleik efli barnið eigið sjálf 

og styrki sjálfsmynd sína með því að nota ímyndað vald sem það hefur ekki í 

raunveruleikanum, svo sem að vinna hetjudáð í ofurhetjuleik. Í leiknum hafi barn ákveðið skjól 

og öryggi til þess að átta sig á sjálfu sér (Valborg Sigurðardóttir, 1992, bls. 51). Hann taldi 

jafnframt að í gegnum leikinn þroskaðist barnið með því að búa sér til ímyndaðar aðstæður 

og í þeim glími barnið við að öðlast skilning á raunverulegum aðstæðum (Valborg 

Sigurðardóttir, 1991, bls. 29). Hann hélt því einnig fram að í leik fái börnin útrás fyrir bældar 

tilfinningar sínar auk þess að þau glíma við og leysa vandamál sem snerta þau, bæði á 

félagslegum og tilfinningalegum nótum (Bee og Boyd, 2009, bls. 15) 

2.2  Leiklist/leikræn tjáning sem kennsluaðferð  

Menntunarkröfur eru stanslaust að breytast og það sama má segja um umhverfið. Áherslur 

breytast í takt við það. Nú er áhersla m.a. lögð á að einstaklingur búi yfir góðri samskiptahæfni, 

sköpunargáfu og getu til þess að aðlagast. Ein leið til þess að koma til móts við þessar kröfur 

er að nota leiklist sem kennsluaðferð. Breski leikarinn Peter Slade hefur talað fyrir mikilvægi 

leiklistar sem kennsluaðferð og er talinn brautryðjandi í þróun hennar. Hann taldi mikilvægt 

að gera greinarmun á hefðbundinni leiklist og leiklist í kennslu/leikrænni tjáningu. Hann sagði 

að leikræn tjáning (e. Drama) snúist um upplifun nemandans en að hin hefðbundna leiklist (e. 

Theatre) snúist um samband og samskipti milli leikara og áhorfenda (Rannveig Björk 

Þorkelsdóttir, 2017, bls. 6).   

Ole Fredrik Lillemyr, norskur prófessor í pedagogískum fræðum, segir í bók sinni Taking 

Play Seriously: Children and Play in Early Childhood Education – an Exciting Challenge (2009) 

að leiklistarkennsla sé holl einstaklingum á öllum aldri (bls. 7). Hann talar einnig um að ung 

börn læri og uppgötvi í gegnum leik og snúast fyrstu ár barna aðallega um það að leika. Í 

bókinni fjallar hann um hvernig leikur er mikilvægur í þroskaferli barna en í gegnum leikinn 

upplifa börnin og skynja umhverfi sitt. Leikurinn hefur einnig áhrif á félagsþroska barna og 

hæfni þeirra til samskipta (Lillemyr, 2009, bls. 8). Lillemyr heldur því fram að í raun örvi 

leikurinn alla þætti í þroska barna og mótar þannig hvernig börn læra, sem hefur áhrif á þau í 

gegnum allt þeirra líf (Lillemyr, 2009, bls. 8).  

Einn þeirra sem taldi leiklist vera nauðsynlegt form kennslu var menntunarfræðingurinn 

Elliot W. Eisner. Hann sagði að í gegnum leiklistina þroskist viðhorf nemanda og þeir virki 

sköpunargleði sína og ímyndunarafl. Hann taldi að nemendur myndu öðlast aukið frumkvæði 

og væru stoltir af leikrænum verkefnum sínum sem myndi byggja upp sjálfsmynd þeirra, efla 

sjálfstraust og hafa jákvæð áhrif á þroska og áhuga þeirra á efninu (Ása Helga Ragnarsdóttir 

og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010, bls. 4).  
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Niðurstöður rannsóknar sem Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir 

framkvæmdu á árunum 2007-2009 á áhrifum og útbreiðslu leiklistar í námi barna, sem bar 

nafnið Skapandi nám í gegnum leiklist, sýndi fram á að leiklistarkennsla er góð námsleið fyrir 

nemendur sem eiga erfitt með bóknám. En í gegnum leiklistarkennslu fá þessir nemendur 

tækifæri til þess að tjá sig, læra og upplifa í gegnum kennsluaðferð sem hentar þeim. Leiklist 

í kennslu er ólík hefðbundnu bóknámi vegna þess að stór hluti hennar á sér stað án bókar og 

sumt er jafnvel sjálfsprottið úr engu, sem dæmi má nefna spuna. Þá þora erlendir nemendur 

frekar að tjá sig á íslensku í gegnum leik og fá þar með tækifæri til að bæta inn orðum í 

orðaforða sinn. Allir nemendur öðlast aukna þekkingu á námsefni og rækta félagsfærni sína í 

gegnum leiklistina (Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010, bls. 11). 

Leiklist sem kennsluaðferð þjálfar nemendur í því að setja sig í spor annarra, upplifa nýjar 

aðstæður og meðtaka upplýsingar á ólíkan máta. Í gegnum leiklistina er einnig hægt að kynna 

nemendur fyrir ýmsum aðferðum innan leiklistarinnar, til dæmis látbragðsleik, 

persónusköpun og spuna. Möguleikar leiklistarinnar eru endalausir og í gegnum hana er hægt 

að taka fyrir það sem nemendahópnum finnst spennandi hverju sinni, eða samfélaginu 

(Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2017, bls. 1-2). Leiklistin veitir nemendum aðgang að áður 

óþekktum veruleika þar sem ímyndunaraflið ræður för og ekkert er ómögulegt eða bannað. 
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2.3 Leikur og leiklist 

 

Mynd 1. Tengsl hlutverkaleiks og leiklistar samkvæmt A.B. Sæbø 

Aud Bergraff Sæbø, norskur prófessor í leiklist, skrifar í bók sinni Drama i barnehagen (2003) 

um tengsl hlutverkaleiks og leiklistar. Rannveig Björk Þorkelsdóttir þýddi ofangreinda mynd 

sem birtist á norsku í bók Sæbø. Eins og sjá má eiga þessir tveir þættir margt sameiginlegt og 

mikið sem nýtist í kennslu. 

Sæbø segir að maðurinn hafi meðfædda þörf til að skilja heiminn og að þegar okkur tekst 

að öðlast skilning á einhverju sem við höfum velt fyrir okkur séu viðbrögð okkar ósvikin gleði. 

Hann segir skilning okkar byggja á þessari meðfæddu þörf að vita, sem og forvitni og 

ímyndunarafli. Hann telur að örvun ímyndunaraflsins sé sameiginlegur þáttur leiklistar og 

leiksins og í gegnum þá þætti er barninu kleift að gera sínar innri þrár og hugmyndir sýnilegar 

og áþreifanlegar (Sæbø, 2003, bls. 61).   

Að látast og herma eftir er stór sameiginlegur þáttur leiklistar og leiks. Börn látast og 

herma eftir gjörðum annarra og byggja tjáningu sína á reynslu sinni og annarra. Sem dæmi má 

nefna endursköpun úr dægurmenningu, eftirlíkingu atburðar úr daglegu lífi barnsins, sem og 

fólksins í lífi þess og endurupplifanir á ógnvekjandi eða skoplegri reynslu (Sæbø, 2003, bls. 62).   

Í leik öðlast börn vettvang til þess að tjá innri hugmyndir sínar sem þau þrá að tjá. Notkun 

tákna er grundvallaratriði í bæði leik og leiklist og stuðlar að þroska fagurfræðilegrar tjáningar: 

hugsun og formskynjun. Bæði leiklist og leikur byggja á táknrænni tjáningu barnsins á 
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hugmyndum sínum og geta þær hugmyndir tengst þema leiksins. Hvorki í leiklist né í leik eru 

leikmunir og leikföng valin af handahófi, heldur byggist valið á táknrænu mikilvægi hlutanna í 

leiknum (Sæbø, 2003, bls. 62). 

Bæði leikur og leiklist byggja á reglum sem ekki má brjóta og samspili við aðra 

þátttakendur leiksins. Í báðum tilvikum þurfa börn að geta gert greinarmun á því sem gerist í 

leiknum og því sem gerist í raunveruleikanum. Einnig þurfa börnin að skilja og geta nýtt sér 

reglur í samskiptum, bæði innan og utan leiksins (Sæbø, 2003, bls. 62).  

Í grunninn eiga leiklist og hlutverkaleikur mikið sameiginlegt. Í hvorutveggja eru börnin að 

setja sig í hlutverk og leika með tíma, rými og umhverfið og vinna jafnvel með söguþráð. Í 

bæði leik og leiklist eru hefðbundnir þættir leiklistar sýnilegir, þ.e.a.s. í leiknum upplifa börnin 

spennu og leika sér með andstæður, húmor og tákn, ásamt því að þau notast við túlkun, 

frásagnarform og stílbrögð sem algeng eru innan leiklistarinnar (Sæbø, 2003, bls. 62-63).  

Í leik og leiklist fá börnin tækifæri til að gera tilraunir og vinna að lausn vandamála án 

afleiðinga. Með þessu fá börnin einnig tækifæri til að skilja við raunveruleikann og þannig 

verður veruleikinn auðskiljanlegri og sýnilegri fyrir barnið. Í þessu er fólgin fagurfræðileg 

viðurkenning fyrir barnið sem byggir hugmyndir sínar á eigin tilraunum og reynslu (Sæbø, 

2003, bls. 63).  

Nám barna er háð reynslu og þeirra eigin þátttöku og í gegnum það örvast persónulegur 

þroski barnanna. Bæði frjáls leikur og skipulögð leiklist veita börnum tækifæri til rækta þessa 

þætti. Þess vegna eru leikur og leiklist mikilvægar kennsluaðferðir sem börn eiga að vera 

aðnjótandi í námi sínu og þroska (Sæbø, 2003, bls. 63). 

 

Samantekt  

Í þessum kafla var farið yfir helstu kenningar um gildi leiks sem kennsluaðferðar og gildi 

leiklistar í kennslu. Þá hefur verið sýnt fram á hvað þessar kennsluaðferðir eiga sameiginlegt 

og hvers vegna þær eru mikilvægar kennsluaðferðir í námi og kennslu barna.  
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3 Aðalnámskrá - Grunnþættir menntunar 

Í lögum um leikskóla (nr. 90/2008) segir í 17. gr. að starfsemi skóla eigi að vera í samræmi við 

ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskrár leikskóla. Í þessum kafla verður farið yfir þá sex 

grunnþætti menntunar sem eru grundvallarþættir í menntastefnu Aðalnámskrár leikskóla 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Grunnþættirnir voru jafnframt hafðir til 

hliðsjónar við gerð kennsluleiðbeininganna sem fylgja þessari greinargerð (Viðaukar B og C).  

Aðalnámskrá leikskóla byggir menntastefnu sína á sex grunnþáttum menntunar sem eru 

sameiginlegir fyrir öll þrjú skólastigin: leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla. Grunnþættirnir 

eru eftirfarandi: læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og að 

lokum sköpun. Grunnþættirnir hjálpa börnum að verða læs á samfélagið, menningu, umhverfi 

og náttúru. Þeir stuðla einnig að því að þau geti byggt sig upp andlega og líkamlega, ásamt því 

að öðlast færni í því að vera virkir þátttakendur í samfélaginu. Grunnþættirnir byggja einnig 

upp vilja og getu barnanna til að hafa áhrif, bæði á eigið líf og samfélagið. Samkvæmt 

námskránni eiga grunnþættirnir að endurspeglast í öllum starfsháttum skólanna og vera 

sýnilegir í öllu skólastarfi. Þá er einnig talað um að grunnþættirnir eigi að móta vinnubrögð 

starfsmanna og við endurmat eigi að meta hvort og hvernig þættirnir hafi haft áhrif á námið, 

kennsluna, leik barnanna og skólastarfið sem heild (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011, bls. 11).  

3.1 Læsi. 

Í Aðalnámskrá leikskóla kemur fram um þáttinn Læsi að hann snúi ekki einungis að 

kerfisbundnum táknum heldur snúist einnig um sköpun merkingar. Meginmarkið læsis er að 

virkja nemendur sem þátttakendur í því að umskrifa og umskapa heiminn með því að bregðast 

á persónulegan og skapandi máta við því sem þeir lesa (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 12-13).  

3.2 Sjálfbærni 

Í Aðalnámskrá leikskóla kemur fram um þáttinn Sjálfbærni að mikilvægt sé að nemendur skilji, 

þekki og virði náttúruna. Þar kemur einnig fram að í sjálfbærnimenntun takist börn og 

ungmenni á við margvísleg álitamál og ágreiningsefni og þjálfist í lýðræðislegum 

vinnubrögðum sem ýta undir þátttöku þeirra seinna meir í samfélaginu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 13- 14).  

3.3 Lýðræði og mannréttindi 

Í Aðalnámskrá leikskóla segir um þáttinn Lýðræði og mannréttindi að áhugi nemenda eigi að 

vera tvinnaður inn í nám og viðfangsefni skólastarfsins. Þá segir einnig að í öllum 
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námsgreinum eigi að leggja áherslu á umhyggju fyrir fólki, dýrum og umhverfinu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 14-15).  

3.4 Jafnrétti  

Í Aðalnámskrá leikskóla kemur fram um þáttinn Jafnrétti að markmið hans sé að skapa 

tækifæri fyrir alla til að rækta hæfileika sína og þroskast á eigin forsendum í umhverfi sem 

byggir á skilningi, friði og umburðarlyndi. Dæmi um málefni eru fjölbreytileiki, t.d. 

mismunandi fjölskyldugerðir, búseta, tungumál, þjóðerni, o.s.frv. (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 15).  

3.5 Heilbrigði og velferð  

Í Aðalnámskrá leikskóla kemur fram um þáttinn Heilbrigði og velferð að hann taki mið af 

andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan. Þar kemur fram að helstu þættir heilbrigðis sem 

lögð er áhersla á eru: jákvæð sjálfsmynd, hreyfing, næring, hvíld, andleg vellíðan, góð 

samskipti, öryggi, kynheilbrigði og tilfinninganæmi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011, bls. 16).  

3.6 Sköpun  

Í Aðalnámskrá leikskóla kemur fram um þáttinn Sköpun að sköpunargleði leiði til námsáhuga. 

Sköpun veitir börnum og ungmennum tækifæri til að uppgötva merkingu viðfangsefna sinna 

og gildi þeirra. Í sköpun séu nemendur til dæmis að búa til, gera eitthvað nýtt, uppgötva, njóta, 

örva forvitni og áhuga og virkja ímyndunaraflið (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, 

bls. 17).  

Samantekt 

Í þessum kafla hef ég farið yfir þá sex grunnþætti menntunar sem Aðalnámskrá leikskóla 

kveður á um að leikskólar á Íslandi skulu hafa til hliðsjónar í starfi sínu og við skipulagningu 

náms ungra barna.  
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4 Hljóðleikhúsið 

Kennsluverkefnið sem fylgir þessari greinargerð byggir á hugmyndum Rannveigar 

Þorkelsdóttur, doktor í leiklist og lektor við Háskóla Íslands, um hljóðleikhús sem hún kynnir 

til leiks í bók sinni Hljóðleikhús: Búum til sögu (2009). Í bókinni er að finna sögur sem Rannveig 

samdi með hljóðleikhús í huga. Samkvæmt Rannveigu þjálfar hljóðleikhús nemendur í því að 

kanna hljóðheiminn, rannsaka, flokka, velja og hafa stjórn á hljóðum frá mismunandi 

hljóðgjöfum. Auk þess kanna þeir og búa til hljóð sem sett eru saman úr röddun, líkamanum 

og hljóðfærum (Rannveig Þorkelsdóttir, 2009, bls. 3). 

Kennsluverkefnið samanstendur af frumsaminni hljóðsögu, kennsluáætlunum og 

kennsluleiðbeiningum. Tilgangur áætlananna og leiðbeininganna eru að vera verkfæri og 

kveikja fyrir kennara þegar þeir vinna með hljóðsöguna. Vonin er sú að í gegnum lestur og 

vinnu með hljóðsöguna fái nemendur meðal annars tækifæri til að kynnast fjölbreyttum 

kennsluaðferðum, setja sig í spor annarra, vinna með hljóðvitund sína, kanna áður óþekkta 

veruleika, efla orðaforða sinn, kynnast spuna og síðast en ekki síst nota ímyndunarafl sitt og 

þjálfast í skapandi vinnubrögðum.   
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5 Lokaorð 

Til þess að tryggja að nemendur í leikskólum fái viðeigandi tækifæri til náms þurfa starfsmenn 

í leikskólum að búa yfir þekkingu á ýmsum sviðum. Leikur og leiklist í kennslu eru gagnlegar 

kennsluaðferðir sem bjóða börnum upp á að læra af reynslunni og byggja á leikgleði og þeirra 

eigin þátttöku. Það er mikilvægt að starfsmenn leikskóla séu meðvitaðir um mikilvægi leiksins 

og leiklistarinnar í námi barna. Mín von er sú að verkefni þetta og meðfylgjandi viðaukar stuðli 

að því að starfsmenn upplifi að þeir hafi verkfæri í höndum sér sem aðstoðar þá við að tryggja 

að börn fái þessa upplifun og kynnist þessum námsaðferðum. Þá vona ég einnig að kennarar 

fái út úr þessu skemmtilegar og einfaldar kennslustundir, þar sem þeir upplifa og sjá hvernig 

börn læra í gegnum það að framkvæma, upplifa og kanna. Þeir fái einnig tækifæri til að sjá 

börnin virkja ímyndunarafl sitt og nýta skapandi hugsunarhátt og ólíka þætti til náms.  

Í kennsluleiðbeiningarnar, áætlanirnar og hljóðsöguna hef ég lagt mikla vinnu og alúð. 

Sjálf hefði ég viljað slíkt verkfæri þegar ég hóf störf sem leiðbeinandi í leikskóla og hafði það 

mikilvæga verkefni að skipuleggja nám ungra barna, sem byggja átti meðal annars á 

menntastefnu Aðalnámskrár leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Ég tel 

kennsluverkefnið hafa raunverulegt notagildi í kennslu í leikskóla þar sem það byggir á 

ofangreindri menntastefnu og markmið þess er að bjóða börnum með ólíkar þarfir tækifæri 

til að vera þátttakendur í eigin námi.  

Að vinna með börnum er mest gefandi og krefjandi starf sem ég hef unnið. Ég tel mjög 

mikilvægt að kennarar og starfsmenn leikskóla leiti leiða til þess að tryggja að börnin fái að 

upplifa allt sem þau þurfa til að þroskast sem sjálfstæðir og lausnamiðaðir einstaklingar. 

Ásamt því að veita þeim vettvang til þess að leika, læra, kanna og gera mistök, vitandi að þau 

hafa alla þá hvatningu og aðstoð sem þau eru ef til vill ekki aðnjótandi utan skólans. Ég tel að 

kennsluverkefnið sem ég hef hannað sé ein leið til þess að mæta þessum kröfum.  
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Viðauki A: Hljóðsaga 

Stúlkan sem vaknaði og vissi ekki hver hún var  

Ég ætla að segja ykkur söguna um stúlkuna sem vaknaði einn daginn og vissi ekki hver hún 

var. 

Það var eitt sinn fyrir mörgum árum að ung stúlka vaknaði upp frá djúpum draumi. Stúlkan 

geispaði og settist upp. Hún leit í kringum sig og sá að hún sat við tjörn. Á tjörninni syntu endur 

og kvökuðu.  

Stúlkan leit ráðalaus í kringum sig en hvað sem hún reyndi gat hún ekki munað nafnið sitt eða 

hvað hún væri að gera á tjarnarbakkanum. Allt í einu stökk ein öndin upp á bakkann og kom 

kjagandi til hennar. Stúlkan var hrædd við öndina, rak upp hræðsluóp og reyndi að bakka frá 

henni. Hendurnar hennar snertu eitthvað á jörðinni og hún leit niður og sá að fingur hennar 

héldu utan um brauð.  

Hún reif brauðið í sundur og rétti að öndinni sem hrifsaði brauðbitann úr hendinni á henni svo 

hratt og grimmt að stúlkan var hrædd um að missa puttana sína.  

Stúlkan reis á fætur og kastaði restinni af brauðinu út í vatnið sem gusaðist upp í allar áttir. 

Hún fylgdist með fuglunum keppast um að ná sér í bita. Henni fannst það fyndið svo hún fór 

að hlæja og hún fann að hún var glöð. 

Sú tilfinning lifði stutt því þá mundi hún eftir að hún vissi ekki hver hún væri. Þá fór stúlkan að 

gráta. Það var eins og himininn fyndi til með henni því skýin hrönnuðust upp fyrir ofan hana. 

Allt í einu byrjaði að rigna þungum regndropum yfir stúlkuna litlu sem grét enn hærra.  

Stúlkan tók á rás og hljóp burt frá tjörninni og niður á malarveginn. Steinarnir voru lausir í 

mölinni og færðust til undir fótunum hennar. Hún hljóp yfir djúpa polla og vatnið skvettist 

undir fótum hennar.   

Eftir að hafa hlaupið dágóðan spöl stoppaði stelpan til að ná aftur andanum. Andlit hennar 

var rautt og þrútið eftir hlaupin og gráturinn. Hún fattaði að það var hætt að rigna en hún vissi 

ekki ennþá hver hún væri eða hvað hún væri að gera. 

Hún vissi ekki einu sinni hvert hún ætti að fara. Hún ákvað samt að halda áfram að ganga. 

Þegar hún var búin að ganga dágóðan spöl sá hún skóg framundan. Hún vissi ekki hvort hún 

væri hrædd við að fara inn í skóginn eða ekki þar sem hún þekkti ekki sjálfa sig nægilega vel. 
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Hún ákvað því að það væri góð hugmynd að halda áfram göngunni og labba í gegnum skóginn. 

Skógurinn var þéttur og fötin hennar festust í trjágreinunum er hún braut sér leið inn í skóginn. 

Hún steig ofan á trjágreinar á jörðinni sem brotnuðu undan þunga hennar.  

Í skóginum var dimmt og hún heyrði í uglu væla upp í tré og vængjaþyt í fuglum sem flugu á 

milli trjágreinanna.  

Allt í einu snarstansaði stúlkan og lagði við hlustir. Fyrst var hljóðið sem hún heyrði svo lágt 

að hún næstum missti af því en hægt og rólega hækkaði það. Hún heyrði kalt og hræðilegt urr 

og í fjarska sá hún glitta í tvö gul augu sem nálguðust hana hægt. 

Hún opnaði munninn til að öskra en áður en hún gat gefið fá sér hljóð hafði einhver gripið fyrir 

munninn á henni og hélt fast í hana. 

Hún byrjaði að berjast um og reyndi að öskra en einhver hvíslaði rólega í eyra hennar: 

„Suss! Ekki öskra, þá tekur úlfurinn eftir þér og étur okkur bæði!“  

Höndin var fjarlægð af munninum hennar þegar hún hætti að berjast um og þá sneri hún sér 

varlega við og sá þar standa strák. 

„Eltu mig,“ sagði strákurinn og greip í hönd hennar. Þau læddust burt frá úlfinum og vönduðu 

sig við að stíga ekki á greinarnar á jörðinni svo ekki myndi braka í þeim. 

Hávær fugl söng í tré á bakvið úlfinn og dró að sér athygli hans. Úlfurinn þeyttist af stað í áttina 

að fuglinum í stórum stökkum. Stúlkan fann jörðina nötra undir sér við snöggar og þungar 

hreyfingar úlfsins.  

En þau voru sloppin. Úlfurinn hafði farið að elta fuglinn. 

„Takk fyrir að bjarga mér,“ sagði stúlkan við drenginn. 

Hann brosti til hennar og spurði; „Á ég kannski að hjálpa þér að komast í gegnum skóginn? 

Þetta er mjög hættulegur skógur en í honum býr ekki einungis úlfur.“  

Stúlkan var glöð að hafa fundið vin en hún var samt ennþá döpur yfir því að vita ekki hver 

hún var. 

„Ég vil fara heim,“ snökti stúlkan. „En ég veit ekki hvar það er.“  

„Þú mátt koma heim til mín,“ sagði strákurinn og þau lögðu af stað saman. 



 
 

23 
 

Strákurinn þekkti stutta leið út úr skóginum og skömmu seinna voru þau komin að litlu 

fallegu húsi með rauðu þaki. 

Strákurinn labbaði upp að hurðinni og barði á dyrnar. Enginn kom til dyra og hann bankaði 

aftur.  

Stúlkan heyrði hvísl á bakvið sig eins og í slöngu og leit aftur fyrir sig en sá ekki neitt. Þegar 

hún leit aftur á strákinn sér hún að hann er horfinn og það eina sem hún sér er lokuð rauð 

hurðin.  

Allt í einu heyrði hún aftur bankað en hún sá engan í kringum sig og það var enginn að banka 

á rauðu hurðina. Það heyrðist ískur og rauða hurðin opnaðist. 

„Vaknaðu, elsku stelpan mín.“  

Hún heyrði blíða rödd koma út um opið á dyrunum en hún sá engan og þorði ekki inn.  

Vindurinn blés svo að hár hennar fauk í allar áttir og hún fann vindinn strjúka sér um vanga. 

„Vaknaðu, elsku stelpan mín.“  

Jörðin nötraði undir henni, það heyrðist stór skellur og allt í einu varð allt svart.  

Þegar hún opnaði augun aftur sá hún að hún var komin inn í herbergið sitt. Mamma hennar 

stóð yfir henni og strauk henni blítt um vangann.  

„Ég er búin að banka og banka á hurðina og reyna að vekja þig,“ sagði mamma hennar og 

hló. „Við erum að fara að gefa öndunum að borða, eins og ég lofaði þér í gær, nú skaltu 

klæða þig.“ 

Rúmið gaf frá sér djúpt brak þegar stúlkan settist upp. Hún brosti til mömmu sinnar. Hún 

finnur núna að hún er glöð. Hún er glöð vegna þess að núna man hún hver hún er og hvert 

hún er að fara. 

Þetta var allt saman bara draumur og nú er hún að fara að gefa öndunum brauð, örugg í 

faðmi mömmu sinnar.  
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Viðauki B: Kennsluáætlanir 

 

 

Mynd 2. Viðauki B: Kennsluáætlun I 

Mynd 3. Viðauki B: Kennsluáætlun II 
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Mynd 5. Viðauki B: Kennsluáætlun I 

Mynd 4. Viðauki B: Kennsluáætlun III 
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Mynd 7. Viðauki B: Kennsluáætlun II 

Mynd 6. Viðauki B: Kennsluáætlun III 



 
 

27 
 

Viðauki C: Kennsluleiðbeiningar 

Kennsluáætlun I – 4 - 6 ára  

Í fyrstu kennslustundinni er lögð áhersla á að hrista hópinn saman og markmiðið er að allir 

upplifi sig örugga. Áhersla er einnig á að börnin kynnist hljóðsögunni sem er aðal markmið 

kennslunnar.   

Líkamsupphitun 

Kennari og nemendur standa í hring. Gott er að byrja á 

því að leiðast og segja: „Velkomin.“ Kennari gerir 

hreyfingar til að hita upp og teygja á líkamanum og 

nemendur herma eftir. Áhersla lögð á munnsvæðið þar 

sem við ætlum að nota munninn og tunguna til að búa 

til hljóð.  

Hugmyndir: 

1. Beygja sig niður og grípa í tærnar. 

2. Teygja hendur upp í loft, standa á 

tám. 

3. Rúlla mjöðmunum.  

4. Sveifla höndum í hring (liðkar axlir). 

5. Snúa úlnliðum. 

6. Hrista fingur. 

7. Sparka fótum fram og til baka. 

8. Snúa ökklunum. 

9. Hrista fætur og tær. 

10. Halla höfðinu fram og aftur. 

11. Galopna munninn og loka honum. 

12. Liðka tunguna. 

 

Nafnaleikur  

Kennari biður alla um að standa í hring. Hver nemandi 

stígur inn í hringinn, segir nafn sitt og gerir hreyfingu. 

Hinir stíga svo inn í hringinn og herma eftir hreyfingunni 

og segja nafn nemandans. Þetta gengur koll af kolli, allan hringinn. 

 

 

Markmið 

Brjóta ísinn og hrista mögulegt 

stress úr hópnum. 

Hita upp likamann með áherslu á 

munninn og tunguna.  

Markmið  

Að hrista hópinn saman. 
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Hljóðsagan lesin 

Nemendur og kennari komi sér notalega fyrir, til 

dæmis í sófa, á gólfi, á dýnum o.s.frv. Kennari kynnir 

nemendur fyrir hljóðsögunni og les hana fyrir hópinn. 

 

Hljóðamyndun 

Kennari velur brot úr sögunni til að endurlesa og biður 

nemendur um að bæta inn hljóðum inn í söguna þegar 

þeim finnst það eiga við. Kennari getur staldrað við og 

beðið eftir hljóði ef börnin sýna ekki mikið frumkvæði.  

 

Samantekt og slökun 

Allir standa/sitja í hring og herma eftir kennara sem 

stjórnar æfingunni. Markmiðið er að ná slökun og stjórn 

á öndun. Gott er í lokin að takast í hendur og þakka fyrir 

stundina. 

Hugmyndir: 

1. Draga djúpt inn andann og leggja hönd á þindina. 

2. Anda út, með hönd á þindinni. 

3. Lyfta höndum yfir höfuð á meðan andað er inn. 

4. Láta hendur síga rólega niður á meðan andað er út. 

5. Allir hugsa eitthvað fallegt í 30 sekúndur með lokuð augu.  

  

Markmið 

Að börnin þjálfist í því að hlusta 

og meðtaka.  

Markmið 

Að börnin leiki og hljóði atriði úr 

sögunni. 

Markmið 

Upprifjun á því sem gert var og 

slökun. 
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Kennsluáætlun II – 4-6 ára  

Í annarri kennsluáætluninni er lögð áhersla á að vinna með minnið, upprifjun og eftirtekt. Þá 

er einnig lögð áhersla á sköpun og leikræna tjáningu með því að setja sig í spor annarra, túlka 

og greina, búa til hljóð o.s.frv. 

Líkamsupphitun 

Kennari og nemendur standa í hring. Gott er að byrja á 

því að leiðast og segja: „Velkomin.“ Kennari gerir 

hreyfingar til að hita upp og teygja á líkamanum og 

nemendur herma eftir. Áhersla lögð á munnsvæðið þar 

sem við ætlum að nota munninn og tunguna til að búa 

til hljóð.  

Hugmyndir: 

1. Beygja sig niður og grípa í tærnar. 

2. Teygja hendur upp í loft, standa á 

tám. 

3. Rúlla mjöðmunum.  

4. Sveifla höndum í hring (liðkar axlir). 

5. Snúa úlnliðum. 

6. Hrista fingur. 

7. Sparka fótum fram og til baka. 

8. Snúa ökklunum. 

9. Hrista fætur og tær. 

10. Halla höfðinu fram og aftur. 

11. Galopna munninn og loka honum. 

12. Liðka tunguna. 

Minnisleikur 

Nemendur (gott að kennari byrji sem þátttakandi til að 

útskýra leikinn) standa í hring og kasta bolta á milli sín. 

Reglurnar eru þannig að hver og einn má aðeins fá 

boltann einu sinni og þar með kasta honum einu sinni. Þegar maður kastar boltanum segir 

maður nafn sitt. Boltinn gengur hringinn þangað til allir hafa fengið að kasta honum (sá sem 

byrjar fær frá þeim síðasta sem grípur). Þá á að kasta boltanum aftur af stað í sama hring og 

þurfa nemendur því að muna á hvern þeir köstuðu og hver kastaði til þeirra. Hægt er að flækja 

leikinn þegar vel gengur, til dæmis með því að kasta án þess að segja orð, bæta inn öðrum 

bolta og nota, til dæmis tölustafi eða liti og þá á ekki að senda á sama og síðast o.s.frv.  

 

Markmið 

Brjóta ísinn og hrista mögulegt 

stress úr hópnum. 

Hita upp líkamann með áherslu á 

munninn og tunguna. 

Markmið 

Reyna á minnið og eftirtekt. 
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Hljóðsagan rifjuð upp 

Kennari biður nemendur um að rifja upp með sér hvað 

gerðist í sögunni. Kennari getur spurt leiðandi 

spurninga til að hjálpa. 

Kennari spyr síðan nemendur spurninga út frá sögunni 

og leyfir þeim að segja frá sinni túlkum og hugmyndum. 

Til dæmis er hægt að spyrja nemendur hvað þeir 

myndu gera í sporum stelpunnar, hvernig þeir halda að henni hafi liðið, hvers vegna hana var 

að dreyma þennan draum, hvort þau hafi nokkurn tíma dreymt eitthvað sem hræddi þau 

o.s.frv.  

Senuvinna  

Kennari velur senu úr sögunni og úthlutar nemendum 

hlutverk. Ef nemendahópurinn er stór er hægt að skipta 

í hópa og hóparnir leika sína útfærslu af sömu senu (eða 

fá aðra senu).  

Hóparnir fá tækifæri til að spjalla saman og æfa. Kennari getur verið sögumaður ef þess þarf 

(eða nemandi). Gaman væri að hafa nægt pláss svo hægt sé að hafa svið. Hugmynd af senu: 

Skógarsenan.  

Samantekt og slökun 

Allir standa/sitja í hring og herma eftir kennara sem 

stjórnar æfingunni. Markmiðið er að ná slökun og stjórn 

á öndun. Gott í lokin að takast í hendur og þakka fyrir 

stundina. 

Hugmyndir: 

1. Draga djúpt inn andann og leggja hönd á þindina. 

2. Anda út, með hönd á þindinni. 

3. Lyfta höndum yfir höfuð á meðan andað er inn. 

4. Láta hendur síga rólega niður á meðan andað er út. 

5. Allir hugsa eitthvað fallegt í 30 sekúndur með lokuð augu.  

Markmið 

Reyna á minnið og eftirtekt. 

Nemendur rími við eigin reynslu 

og kanni eigin hugmyndir og 

vinnubrögð. 

Markmið 

Börnin setji sig í hlutverk persóna 

úr sögunni. 

Markmið 

Upprifjun á því sem gert var og 

slökun. 
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Kennsluáætlun III – 4-6 ára  

Í þriðju kennsluáætluninni er lögð áhersla á sögugerð, spuna, endursögn og leikræna tjáningu.  

Líkamsupphitun 

Kennari og nemendur standa í hring. Gott er að byrja á 

því að leiðast og segja: „Velkomin.“ Kennari gerir 

hreyfingar til að hita upp og teygja á líkamanum og 

nemendur herma eftir. Áhersla lögð á munnsvæðið þar 

sem við ætlum að nota munninn og tunguna til að búa 

til hljóð.  

Hugmyndir: 

13. Beygja sig niður og grípa í tærnar. 

14. Teygja hendur upp í loft, standa á 

tám. 

15. Rúlla mjöðmunum.  

16. Sveifla höndum í hring (liðkar axlir). 

17. Snúa úlnliðum. 

18. Hrista fingur. 

19. Sparka fótum fram og til baka. 

20. Snúa ökklunum. 

21. Hrista fætur og tær. 

22. Halla höfðinu fram og aftur. 

23. Galopna munninn og loka honum. 

24. Liðka tunguna. 

Sögugerð 

Nemendur sitja í hring og skiptast á að segja eitt orð og 

semja þannig saman sögu. Kennari getur byrjað á „Einu 

sinni var“ og næsti til hægri bætir inn einu orði og svo 

koll af kolli. 

Þetta kynnir spuna fyrir börnunum.  

Sagan hljóðuð  

Kennari les alla hljóðsöguna og nemendur bæta inn 

hljóðum þegar það á við.  

Kennari þarf að hafa stuttar þagnir inn á milli til að gefa 

nemendum nægan tíma til að framkvæma hljóðin. 

  

Markmið 

Brjóta ísinn og hrista mögulegt 

stress úr hópnum. 

Hita upp líkamann með áherslu á 

munninn og tunguna.  

Markmið 

Nemendur kynnast spuna og 

nemendur hjálpast að við að 

semja sögu. 

Markmið 

Börnin noti hugann og 

ímyndunaraflið og búi til hljóð inn 

í söguna. 
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Senugerð 

Markmiðið að skapa/spinna senu til þess að bæta við 

hljóðsöguna, til dæmis þegar stelpan er vöknuð og segir 

mömmu sinni frá draumnum. Kennari getur rætt við 

börnin hvað þau myndu gera í hennar sporum eftir að 

hún vaknar.  

Kennari skiptir í hlutverk: einn er mamman og annar er 

stelpan í hverjum hóp og þau búa til stutt atriði þar sem þau leika samskipti mæðgnanna eftir 

að stelpan vaknar. Hægt að leika fyrir framan hópinn ef nemendur treysta sér til þess eða hver 

hópur fær sitt horn til að spinna saman.  

Samantekt og slökun 

Allir standa/sitja í hring og herma eftir kennara sem 

stjórnar æfingunni. Markmiðið er að ná slökun og stjórn 

á öndun. Gott í lokinn að takast í hendur og þakka fyrir 

stundina. 

Hugmyndir: 

1. Draga djúpt inn andann og leggja hönd á þindina. 

2. Anda út, með hönd á þindinni. 

3. Lyfta höndum yfir höfuð á meðan andað er inn. 

4. Láta hendur síga rólega niður á meðan andað er út. 

5. Allir hugsa eitthvað fallegt í 30 sekúndur með lokuð augu.  

 

  

Markmið 

Að börnin setji sig í hlutverk 

persóna úr sögunni. Að börnin 

setji sig í spor persóna og velti 

fyrir sér.  

Markmið 

Upprifjun á því sem gert var og 

slökun. 
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Kennsluáætlun I – 2-4 ára  

Í fyrstu kennsluáætluninni er lögð áhersla á að hrista hópinn saman og markmiðið er að allir 

upplifi sig örugga. Áhersla er einnig á börnin kynnist hljóðsögunni sem er rauði þráðurinn í 

áætlununum. 

Líkamsupphitun 

Kennari og nemendur standa í hring. Gott er að byrja á 

því að leiðast og segja: „Velkomin.“ Kennari gerir 

hreyfingar til að hita upp og teygja á líkamanum og 

nemendur herma eftir. Áhersla lögð á munnsvæðið þar 

sem við ætlum að nota munninn og tunguna til að búa 

til hljóð.  

Hugmyndir: 

1. Beygja sig niður og grípa í tærnar. 

2. Teygja hendur upp í loft, standa á 

tám. 

3. Rúlla mjöðmunum.  

4. Sveifla höndum í hring (liðkar axlir). 

5. Snúa úlnliðum. 

6. Hrista fingur. 

7. Sparka fótum fram og til baka. 

8. Snúa ökklunum. 

9. Hrista fætur og tær. 

10. Halla höfðinu fram og aftur. 

11. Galopna munninn og loka honum. 

12. Liðka tunguna.

 

Nafnaleikur  

Kennari biður alla um að standa í hring. Hver nemandi 

stígur inn í hringinn, segir sitt nafn og gerir hreyfingu. 

Hinir stíga svo inn í hringinn og herma eftir hreyfingunni 

og segja nafn nemandans. Þetta gengur koll af kolli, hringinn. (bls. 3) 

 

 

 

 

Markmið 

Brjóta ísinn og hrista mögulegt 

stress úr hópnum. 

Hita upp líkamann með áherslu á 

munninn og tunguna.  

Markmið 

Að hrista hópinn saman. 
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Hljóðsagan lesin 

Nemendur og kennari komi sér notalega fyrir, til dæmis 

í sófa, á gólfi, á dýnum o.s.frv. Kennari kynnir nemendur 

fyrir hljóðsögunni og les hana fyrir hópinn.  

Hugmynd: Eldri börn/kennarar búnir að teikna myndir 

við söguna svo yngri börn eigi auðveldara með eftirtekt.  

Senuvinna 

Kennari hjálpar börnunum að endurleika brot úr 

sögunni. Hugmynd af senu: þegar stelpan vaknar við 

tjarnarbakkann og verður hrædd við öndina. Allir 

leggjast á gólfið og vakna með hreyfingum og hljóðum. 

Svo heyrist í öndinni og allir verða hræddir o.s.frv. 

Samantekt og slökun 

Allir standa/sitja í hring og herma eftir kennara sem 

stjórnar æfingunni. Markmiðið er að ná slökun og stjórn 

á öndun. Gott í lokinn að takast í hendur og þakka fyrir 

stundina. 

Hugmyndir: 

1. Draga djúpt inn andann og leggja hönd á þindina. 

2. Anda út, með hönd á þindinni. 

3. Lyfta höndum yfir höfuð á meðan andað er inn. 

4. Láta hendur síga rólega niður á meðan andað er út. 

5. Allir hugsa eitthvað fallegt í 30 sekúndur með lokuð augu.  

  

Markmið 

Að börnin þjálfist í því að hlusta og 

meðtaka.   

Markmið 

Að börnin setji sig í hlutverk 

persóna úr sögunni.  

Markmið 

Upprifjun á því sem gert var og 

slökun. 
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Kennsluáætlun II – 2-4 ára  

Í annarri kennsluáætluninni er lögð áhersla á tilfinningar og leikræna tjáningu.   

Líkamsupphitun 

Kennari og nemendur standa í hring. Gott er að byrja á 

því að leiðast og segja: „Velkomin.“ Kennari gerir 

hreyfingar til að hita upp og teygja á líkamanum og 

nemendur herma eftir. Áhersla lögð á munnsvæðið þar 

sem við ætlum að nota munninn og tunguna til að búa 

til hljóð.  

Hugmyndir: 

1. Beygja sig niður og grípa í tærnar. 

2. Teygja hendur upp í loft, standa á 

tám. 

3. Rúlla mjöðmunum.  

4. Sveifla höndum í hring (liðkar axlir). 

5. Snúa úlnliðum. 

6. Hrista fingur. 

7. Sparka fótum fram og til baka. 

8. Snúa ökklunum. 

9. Hrista fætur og tær. 

10. Halla höfðinu fram og aftur. 

11. Galopna munninn og loka honum. 

12. Liðka tunguna.

Tilfinningablús 

Nemendur og kennari sitja eða standa í hring og syngja 

lagið.  

Texti:  

Ég finn það ofan í maga, o-ho 

Ég finn það niður í fætur, o-ho 

Ég finn það fram í hendur, o-ho 

Ég finn það upp í höfuð, o-ho 

Ég finn það hér og hér og hér og hér  

og hér og hér og hér 

Hvað ég er reið (glöð/þreytt/leið o.s.frv.)  

Hér inn í mér  

Lag: Ingrid Welén: „Kännerblues“ (sænskt lag) 

Þýðing: Margrét Pála Ólafsdóttir  

Markmið 

Brjóta ísinn og hrista mögulegt 

stress úr hópnum. 

Hita upp líkamann með áherslu á 

munninn og tunguna.  

Markmið 

Að börnin læri um mismunandi 

tilfinningar og tjái þær með 

leikrænum hætti.   



 
 

36 
 

Hljóðsagan rifjuð upp 

Kennari og nemendur koma sér vel fyrir og rifja saman 

upp hljóðsöguna. Kennari spyr nemendur spurninga til 

að ýta við minni þeirra og áhuga. Hér er hægt að hafa 

myndir með ef þær eru til.  

Unnið með tilfinningar 

Kennari og nemendur rifja upp þær tilfinningar sem 

stúlkan fann fyrir í sögunni. Kennari biður börnin um að 

leika og búa til hljóð fyrir tilfinningarnar. Kennari getur 

spurt spurninga, eins og til dæmis: Hvernig leið 

stelpunni þegar hún vaknaði? Afhverju var hún að 

gráta? Hvernig heyrðist þegar hún grét? Hvernig leið henni í skóginum? Hvernig leið henni 

þegar hún sá strákinn/mömmu sína?  

Samantekt og slökun 

Allir standa/sitja í hring og herma eftir kennara sem 

stjórnar æfingunni. Markmiðið er að ná slökun og stjórn 

á öndun. Gott í lokinn að takast í hendur og þakka fyrir 

stundina. 

Hugmyndir: 

1. Draga djúpt inn andann og leggja hönd á þindina. 

2. Anda út, með hönd á þindinni. 

3. Lyfta höndum yfir höfuð á meðan andað er inn. 

4. Láta hendur síga rólega niður á meðan andað er út. 

5. Allir hugsa eitthvað fallegt í 30 sekúndur með lokuð augu.  

  

Markmið 

Að börnin rifji upp, velti fyrir sér 

og setji sig í spor annarra.    

Markmið 

Að börnin búi til hljóð fyrir 

tilfinningar í sögunni og noti 

leikræna tjáningu til að tjá þær.    

Markmið 

Upprifjun á því sem gert var og 

slökun. 
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Kennsluáætlun III – 2-4 ára  

Í þriðju kennsluáætluninni er lögð áhersla á að vinna með dýr; hreyfingar þeirra og hljóð. 

Einnig er lögð áhersla á upprifjun en það er mikilvægt að rifja upp með nemendum, 

sérstaklega þegar um unga nemendur er að ræða en þeir þurfa oft meiri aðstoð við að muna.   

Líkamsupphitun 

Kennari og nemendur standa í hring. Gott er að byrja 

á því að leiðast og segja: „Velkomin.“ Kennari gerir 

hreyfingar til að hita upp og teygja á líkamanum og 

nemendur herma eftir. Áhersla lögð á munnsvæðið 

þar sem við ætlum að nota munninn og tunguna til að 

búa til hljóð.  

Hugmyndir: 

1. Beygja sig niður og grípa í tærnar. 

2. Teygja hendur upp í loft, standa á 

tám. 

3. Rúlla mjöðmunum.  

4. Sveifla höndum í hring (liðkar axlir). 

5. Snúa úlnliðum. 

6. Hrista fingur. 

7. Sparka fótum fram og til baka. 

8. Snúa ökklunum. 

9. Hrista fætur og tær. 

10. Halla höfðinu fram og aftur. 

11. Galopna munninn og loka honum. 

12. Liðka tunguna

Hókus pókus 

Kennari er galdramaðurinn og situr í einum enda 

herbergisins og nemendur standa í öðrum. Kennarinn 

fer með galdraþuluna: „hókus, pókus, fílirógus! Ég 

breyti ykkur öllum í…“ síðan nefnir hann eitthvað dýr. 

Nemendur labba yfir herbergið eins og dýrið og gefa 

frá sér hljóð. Síðan er þetta endurtekið með öðru dýri.  

Markmið 

Brjóta ísinn og hrista mögulegt 

stress úr hópnum. 

Hita upp líkamann með áherslu á 

munninn og tunguna.  

Markmið 

Að börnin setji sig í spor 

mismunandi dýra og velti fyrir sér 

hvernig þau hreyfast og hvernig 

hljóð þau gefa frá sér. 
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Hljóðsagan rifjuð upp 

Kennari og nemendur koma sér vel fyrir og rifja saman 

upp hljóðsöguna. Kennari spyr nemendur spurninga 

til að ýta við minni þeirra og áhuga. Hér er hægt að 

hafa myndir með ef þær eru til.  

Unnið með dýr og hljóð 

Kennari spyr þau hvaða dýrum þau muna eftir úr 

sögunni og biður þau um að leika dýrin, bæði með 

hljóðum og gjörðum. Kennari spyr spurninga t.d. 

hvernig hljóð gefa endur frá sér? Hvernig labba þær? 

En rebbi? En uglan? O.s.frv. 

Samantekt og slökun 

Allir standa/sitja í hring og herma eftir kennara sem 

stjórnar æfingunni. Markmiðið er að ná slökun og stjórn 

á öndun. Gott í lokinn að takast í hendur og þakka fyrir 

stundina. 

Hugmyndir: 

1. Draga djúpt inn andann og leggja hönd á þindina. 

2. Anda út, með hönd á þindinni. 

3. Lyfta höndum yfir höfuð á meðan andað er inn. 

4. Láta hendur síga rólega niður á meðan andað er út. 

5. Allir hugsa eitthvað fallegt í 30 sekúndur með lokuð augun.  

 

Markmið 

Að börnin rifji upp, velti fyrir sér og 

setji sig í spor annarra.  

Markmið 

Að börnin rifji upp og búi til hljóð í 

söguna. 

Markmið 

Upprifjun á því sem gert var og 

slökun. 


