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Útdráttur 
Helsta viðfangsefni þessarar greinargerðar er leikur og leikræn tjáning barna í skólastarfi. 

Meginmarkmið hennar er að skoða og rýna í kenningar fræðimanna um tiltekna þætti svo 

sem skilgreiningar, gildi, viðhorf, markmið leikja og leikrænnar tjáningar í skólastarfi. 

Kynntar eru til sögunnar kenningar og sjónarmið sem bæði tengjast leikjum og leikrænni 

tjáningu. Kenningar og sjónarmið fræðimanna voru skoðuð og túlkuð með það að 

leiðarljósi að búa til námsefni. Auk greinargerðar setjum við fram kennsluefnið „Hér og nú“ 

sem við höfum hannað og útbúið með þarfir nemenda á yngsta stigi grunnskólans í huga. 

Kennsluefnið inniheldur fjölda leikja og leikferla, sem flokkaðir eru á aðgengilegan hátt.  

Það er tilbúið til notkunar fyrir kennara og gefur möguleika á að nota með bekkjarheildum 

og smærri hópum eða sem þema í samvinnu skólaárganga. Kennsluefnið skiptist í sex 

flokka. Meginflokkarnir sex eru aðgreindir með litum með það að leiðarljósi að aðgreina þá 

hvern frá öðrum ásamt því að gera þemavinnuna aðgengilega í framkvæmd. Flokkarnir eru: 

orðaleikir, sönghreyfileikir, hreyfileikir, hugþroskaleikir, leikræn tjáning og gátur. 
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Þakkarorð 
Við viljum þakka leiðsögukennara okkar Ásu Helgu Ragnarsdóttur fyrir faglegar 

ábendingar og prýðilega aðstoð. Þökkum henni hlýlegt viðmót og fyrir ánægjulega 

samvinnu. Einnig viljum við þakka fjölskyldum okkar fyrir þolinmæði og stuðning á meðan 

að vinnunni stóð. 
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1. Inngangur 
Vegna brennandi áhuga okkar á leikjum og leikrænni tjáningu í skólastarfi lék okkur 

forvitni á að fræðast um og dýpka skilning okkar á þeim viðfangsefnum. Meginuppspretta 

fyrir vali viðfangsefnisins var námskeiðið „Leikir sem kennsluaðferð“, sem við sátum vorið 

2009, undir leiðsögn kennaranna Ásu Helgu Ragnarsdóttur aðjúnkts og dr. Ingvars 

Sigurgeirssonar, við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Það varð okkur innblástur ásamt 

lestri faglegra kennslubóka þeirra. Í greinargerðinni eru skoðaðir leikir og leikræn tjáning 

með það í huga að færa rök fyrir gildi kennsluaðferðanna í almennu skólastarfi. Leitast er 

við að skilgreina leiki og leikræna tjáningu og rýnt í gildi þeirra og sérstöðu. Við beinum 

spjótum okkar að kenningum nokkurra fræðimanna og frumkvöðla, skoðum mismunandi 

sjónarhorn og viðhorf þeirra til leikja og leikrænnar tjáningar. Þá er varpað ljósi á viðhorf 

fræðimanna annars vegar til leikja og hins vegar leikrænnar tjáningar í skólastarfi.  

Auk greinargerðarinnar unnum við kennsluefni sem ber sama nafn og greinargerð þessi þ.e. 

„Hér og nú“. Við útfærðum og mótuðum það að þörfum nemenda á yngsta stigi 

grunnskólans. Kennsluefnið má nota með bekkjarheildum, smærri hópum og sem þema í 

samvinnu skólaárganga. Að lokum er fjölgreindakenning Howard Gardners skoðuð og rýnt 

er í þær átta greindir sem hún inniheldur, varpað er ljósi á tengingu hennar við samþættingu 

námsgreina þar sem leikir og leikræn tjáning eru meginviðfangsefni. Von okkar er sú að 

bæði greinargerðin og kennsluefnið sé fróðlegt, áhugavert til aflestrar og gagnist í leik og 

starfi. 
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2. Leikir 
Á undanförnum árum hafa leikir barna fengið aukna athygli meðal fræðimanna og því hafa 

leikir orðið vinsælt rannsóknarefni í mörgum ólíkum vísindagreinum (Guðrún 

Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir 1995:169). Fræðimenn hafa einnig skrifað fjölda 

greina um leiki og reynt að skilgreina hvaða hlutverki leikir gegna í lífi barna. Menn hafa 

velt því fyrir sér hvers vegna börn leika sér. Talið er að leikir skipi veigamikinn sess í 

sálrænni þróun mannsins. Þeir hafa áhrif á vitsmunaþroska barna, þau læra að þekkja 

umhverfið með leikjum auk þess sem þeir hafa áhrif á persónuleikaþroska þeirra. Börn tjá 

tilfinningar sínar og fá útrás fyrir þær í leikjum ásamt því að koma hugsunum sínum á 

framfæri (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 2007:271). Af ofangreindu má ætla 

að leikir gegni mikilvægu hlutverki í lífi barna.  

Í kaflanum verður fjallað um skilgreiningar á leikjum auk þess sem komið verður inn á 

gildi þeirra og sérstöðu. 

2.1 Hvað er leikur? 

Fram á þennan dag hefur vafist fyrir mönnum hvað leikur er, þrátt fyrir kenningar um leiki 

og margvíslegar rannsóknir. Leikur nær yfir svo margvíslegt atferli manna og dýra svo að 

talið hefur verið ógjörningur að setja það allt undir sama hatt og þar af leiðandi að afmarka 

leikinn og skilgreina hann nákvæmlega (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir 

1995:169). 

Jill Englebright Fox, prófessor í menntun ungra barna (e. early childhood education) fjallar 

um skilgreiningu leiks í grein sinni „Back-to-Basics“. Hún talar um að erfitt sér að setja 

fram eina skilgreiningu á leik og fjallar um nokkrar þeirra, þar á meðal að leikur sé 

áhugaverð athöfn þar sem börn taka þátt af jákvæðni og ákveðnu kæruleysi. Einnig fjallar 

hún um þá skilgreiningu að þegar leikur á sér stað, geti börn æft ákveðna hegðun án þess að 

þurfa að taka afleiðingum, eins og t.d. í hlutverkaleikjum. Hún segir rannsóknir benda til 

þess að börn læri best í umhverfi sem gefur þeim kost á að rannsaka, uppgötva og leika sér. 

Einnig að leikur leiði til almenns þroska og sé mikilvægur hluti í uppeldis- og skólastarfi. 

Örvun á málþroska, hugsun, sköpunargáfu, ímyndunarafli og félagsfærni á sér einnig stað. 



 8 

Fox telur meginþýðingu leiks vera að auka sköpunargleði og ímyndunarafl barna og að 

börnin þroski með sér þá tilfinningu að þau geti lært og að það geti verið gaman, auk þess 

sem leikur hefur góð áhrif á orðaforða, félagsfærni og hreyfiþroska barna (Fox 2008). 

Francis Wardle, háskólakennari og rithöfundur, fjallar einnig um skilgreiningu á leik í grein 

sinni „Play as Curriculum“. Leikurinn er í greininni skilgreindur sem athöfn af fúsum og 

frjálsum vilja, þ.e. börnin velja að leika sér og gera það af ánægju. Hann er ekki fyrirfram 

ákveðinn, né tengdur raunveruleikanum, og ekki er um að ræða nein ákveðin tímamarkmið 

eða sérstök áhöld. Börnin sjá sjálf um að skapa sína mynd af raunveruleikanum á hverri 

stundu og stað. Þau eru knúin áfram af sínum vilja, vegna þess að þeim finnst skemmtilegt 

að leika sér en ekki til þess að vera verðlaunuð á einhvern hátt (Wardle 2008). 

2.2 Gildi og sérstaða leikja   
Börn læra og þroskast í leik og hann opnar þeim sýn inn í lífið og tilveruna, þau átta sig á 

raunveruleikanum. Börn öðlast eðlilegt og dýrmætt sjálfsnám með leiknum auk þekkingar 

og færni í samræmi við þroska sinn. Á einstaklingsbundinn og persónulegan hátt vinna 

börn úr eigin reynslu í leik. Hann stuðlar að alhliða þroska barna og er þar átt við líkams- 

og hreyfiþroska, vitsmunaþroska, tilfinningaþroska, félagsþroska, siðgæðisþroska og 

fagurþroska, sem fléttast saman á ýmsan hátt. Því er ljóst að leikurinn er mikilvæg náms- 

og þroskaleið þar sem börn eru í brennidepli (Valborg Sigurðardóttir 1991:132-133). 

Angeline Lillard, prófessor í sálfræði hefur m.a. skoðað hvernig börn öðlast skilning á 

hugsunum (e. theory of mind) í gegnum leik. Með því að fylgjast með leik barna, þá telur 

hún að öðlast megi skilning á því hvernig þau upplifa og sjá veröldina og hvaða skilning 

þau leggja í reglur samfélagsins (Jóhanna Einarsdóttir 2007:167).  

Tina Bruce, prófessor í menntun ungra barna, hefur sett fram ákveðin viðmið til þess að 

meta hvort leikur eigi sér stað hverju sinni eða ekki og eru þau tólf talsins.  

1.  Börn nota eigin reynslu í leik. 

2.  Þegar börn leika sér, þá búa þau til reglur og hafa þannig stjórn á leiknum. 

3.  Börn búa til leikmuni. 
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4.  Það er ekki hægt að láta börn leika sér, þau velja sér það sjálf.  

5.  Þegar börn leika sér þá æfa þau sig fyrir framtíðina.  

6.  Börn látast þegar þau leika sér. 

7.  Stundum leika börn sér ein. 

8.  Börn geta leikið sér hlið við hlið, í tengslum eða í samvinnu við hvert 

     annað.  

9.  Þátttakendur í leiknum hafa hver sitt leikhandrit, án þess að gera sér alltaf grein fyrir því. 

10. Í leik eru börn djúpt sokkin í hann og erfitt er að trufla þau. 

11. Þegar börn leika sér þá prófa þau sig áfram og endurskapa nýlega reynslu, hæfni og 

      færni. Þau æfa það sem þau hafa lært.  

12. Í leik samræma börn hugmyndir sínar og tilfinningar og öðlast skilning á tengslum 

      sínum við vini, fjölskylduna og nánasta umhverfi.  

Bruce telur að ef sjö eða fleiri af þessum einkennum eru sýnileg, þá megi meta það sem svo 

að um leik sé að ræða (Jóhanna Einarsdóttir 2007:167-168). 

Leikir hafa ákveðna sérstöðu og er margt við leikinn sem gerir hann sérstakan og öðruvísi 

en annað sem barnið fæst við í daglegu lífi sínu. Þó svo að menn séu ekki sammála um 

hvernig skuli skilgreina leikinn þá skal hafa í huga að „leikurinn er lífstjáning barnsins“ og 

að börn verða að fá að njóta bernskunnar í heilbrigðum leik á eigin forsendum (Valborg 

Sigurðardóttir 1991:108-109).  

3. Kenningar fræðimanna  
Frá örófi alda virðist áhugi á leikjum hafa verið fyrir hendi og í gegnum tíðina hefur margt 

verið ritað og rætt um þá. Á miðöldum voru leikir sameiginlegir börnum og fullorðnum þar 

sem börn eyddu miklum tíma með fullorðnum bæði í vinnu, leik og á skemmtunum. Þetta 

breyttist svo þegar farið var að líta á leiki sem barnslegt atferli og á 18. og 19. öld nutu 

íslensk börn þess að geta leikið sér fyrstu æviárin úti í náttúrunni, við talsvert meira 

frjálsræði en nú á tímum. Við 8  - 10 ára aldur var hins vegar farið að gera kröfur til þeirra 

um vinnu og bóklærdóm. Afstaða fólks til bernskunnar breyttist smám saman í kjölfar 
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samfélagsbreytinga fyrri alda og börn þeirra sem minna máttu sín í þjóðfélaginu urðu að 

vinna líkamlega erfiða vinnu allt frá 5 – 7 ára aldri og fengu lítið að leika sér.  

Fyrstu kenningar leiks voru settar fram á síðari hluta 19. aldar og voru þær undir áhrifum 

frá þróunarkenningu Darwins (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir 1995:171-

172), um að „hinir hæfustu lifa af“ í lífsbaráttunni (Valborg Sigurðardóttir 1991:15). 

Leikinn má ef til vill rekja enn lengra aftur, en hann er talinn vera jafngamall mannkyninu 

sjálfu. Vitnað hefur verið m.a. í Plato (427–347 f. Kr.), en talið er að hann hafi fyrstur 

manna viðurkennt leikinn í ritum sínum og gildi hans í uppeldi (Valborg Sigurðardóttir 

1991:11). 

Í kaflanum verður fjallað um kenningar nokkurra fræðimanna og skoðanir þeirra á því 

hvers vegna börn leika sér og setja þeir þær fram útfrá ólíkum sjónarmiðum. Af 

ofangreindu má sjá að hugmyndir fræðimanna hafa breyst talsvert í tímans rás. 

3.1 Karl Groos 
Þýski sálfræðingurinn og heimspekingurinn Karl Groos (1861 – 1946) taldi að með 

leiknum væri barnið að undirbúa sig fyrir lífið. Það æfði sig í ákveðinni fimi, samhæfingu 

hreyfingar og skynjunar ásamt því sem það þjálfaði tungumálið (Ingvar Sigurgeirsson 

2009). Groos taldi að leikir æfðu þá færni eða hæfni sem hinn fullorðni maður þyrfti á að 

halda og byggði hann kenningu sína á þróunarkenningu Darwins. Leikir væru því 

undirbúningur fyrir alvöru lífsins (Valborg Sigurðardóttir 1991:15).   

3.2 Sigmund Freud 
Austurríski geðlæknirinn og taugasálfræðingurinn Sigmund Freud (1856 – 1939) fjallaði 

um tilfinningaþroska barna og taldi leikinn vera vettvang þar sem barnið hefði möguleika á 

tilfinningalegri útrás. Á hverjum degi væri það að fást við ýmiss konar viðfangsefni, það 

prófaði ýmislegt og í leiknum fengi það útrás fyrir allskonar tilfinningar sem hefðu vaknað 

(Ingvar Sigurgeirsson 2009). Freud taldi að í leik væri barnið sjálft við völd og stjórnaði 

gangi mála, auk þess sem hann lagði áherslu á að alvara væri ekki andstaða leiks heldur 

raunveruleikinn. Hann taldi að barn gæti sigrast á erfiðleikum sínum með því að endurtaka í 
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leik það sem illi því kvíða eða vonbrigðum, þ.e. það varpaði eigin árásarhug og kvíða á 

aðrar persónur og hluti. Leikurinn var í augum Freuds eins konar spegill sálarlífsins 

(Valborg Sigurðardóttir 1991:21).  

3.3 Jean Piaget 
Svissneski líffræðingurinn Jean Piaget (1896 – 1980) setti fram kenningu sína um 

vitsmunaþroska barna, þar sem hann fjallaði um leikinn sem eins konar tilraunavettvang 

fyrir vitsmuni barnsins (Ingvar Sigurgeirsson 2009). Piaget byggði fræðistörf sín og vísindi 

á líffræðilegum grunni og eru þar merkastar rannsóknir hans á sviði hugsunar og 

vitsmunaþroska barnsins. Rannsóknir hans snérust í raun um spurninguna: „Hvernig aflar 

barnið sér þekkingar og hvernig kemur það skipan á hana?“. Hann taldi að barnið aflaði sér 

m.a. þekkingar í gegnum athafnir sínar í leik, því þar mætti sjá merki um vitþroska þess og 

hugsun.  

Í samræmi við marga fræðimenn fyrr og síðar taldi Piaget að barnið tæki virkan þátt í 

þroskaferli sínu, það byggði upp skilning á sjálfu sér og umhverfinu, í samspili við eðli sitt 

og umhverfið. Kjarninn í kenningu Piaget í sambandi við leiki barna og flokkun þeirra er að 

sérhvert vitþroskaskeið á sér hliðstæðu í leikatferli barnsins og að viðkomandi atferli er 

dæmigert fyrir þroskaskeiðið. Hann taldi með öðrum orðum að leikurinn væri einn þáttur í 

vitrænni þróun mannsins (Valborg Sigurðardóttir 1991:32-34). Samkvæmt Piaget þróast 

leikir barna frá einleik til samleikja, þ.e. þróunin er frá frumstæðri sjálfshyggju til 

félagslegra samskipta. Sjálfhverfir leikir víkja og leikir með leikreglum og sterkum 

félagsanda verða ríkjandi, en hæfni barna til félagslegra samskipta eykst mikið á aldrinum 7 

– 8 ára eða um það bil er þau komast á hlutlægt aðgerðarstig, sem samkvæmt Piaget er eitt 

af þroskastigum barna (Valborg Sigurðardóttir 1991:50). Hann taldi að á þessu stigi bæru 

börn nú vaxandi virðingu fyrir hvert öðru. Félagsskapur annarra barna væri orðinn þeim 

mun mikilvægari en áður auk þess sem þau færu að sjá hvert annað í nýju ljósi, eftir 

félagsstöðu (Charles 1981:20). Piaget taldi að í gegnum leikinn næðu börn valdi á 

ákveðinni færni og einnig kynntust þau ýmsum hugtökum og nýjum hugmyndum (Ingvar 

Sigurgeirsson 2009). 
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3.4 Lev Vygotsky 
Sovéski sálfræðingurinn Lev Vygotsky (1896 – 1934) er þekktur fyrir félagslega 

hugsmíðihyggju. Vygotsky beindi kenningum sínum að mikilvægi leiks í þroska barna og 

hafa þær vakið athygli hvað varðar tengsl leiks og náms. Í samskiptum við jafnaldra og 

fullorðna í leik, æfist óhlutbundin hugsun barna, þau ígrunda og endurskapa reynslu sína og 

fá þjálfun í því að taka sjálfstæðar ákvarðanir og prófa sig áfram í nýjum aðstæðum. 

Vygotsky taldi að í leiknum hagaði barnið sér eins og það væri eldra en það væri í raun. 

Með því skapaði leikurinn það sem hann kallaði „svæði mögulegs þroska“ (e. zone of 

proximal development) og að börn væru „höfðinu hærri“ í leiknum en í daglegri hegðun 

(Jóhanna Einarsdóttir 2007:166-167). Með „svæði mögulegs þroska“ á hann við það svæði 

sem er milli þess sem börn skilja/geta sjálf án aðstoðar og þess sem þau skilja/geta með 

hjálp kennara eða skólafélaga. Í námi barna þarf kennarinn því að fylgjast vel með 

börnunum og vita hvenær skal grípa inn í, m.a. til þess að hvetja þau til að leysa erfiðari 

verkefni og þannig getur kennarinn leiðbeint börnum í átt að auknum þroska. Kennari sem 

nýtir sér hugmyndafræði Vygotsky í kennslu hefur því þann möguleika að vinna með börn 

á svæði mögulegs þroska, en til þess þarf hann að meta hvar börnin eru stödd í þroska, óháð 

aldri þeirra. Kennarinn aðstoðar börnin við að þroskast og læra og lítur á hvert barn sem 

einstakling, en smám saman dregur hann úr aðstoð sinni þegar þau ná betri tökum á 

viðfangsefni sínu (Námskrá – starfsgrundvöllur leikskólans Sólbakka 2010:4). 

Vygotsky var ekki sammála þeim fræðimönnum sem töldu að leikurinn ætti rætur að rekja 

til vitrænna þátta. Hann taldi „þarfir og hvatir í víðri merkingu“ vera það sem knýr börn til 

leikja og gildi leiksins fyrir alhliða þroska barna mikið. Hann lagði mikla áherslu á leikinn 

sem félagslegt ferli og að hann væri félagslega mótandi og mikilvægur fyrir siðgæðisþroska 

barna (Valborg Sigurðardóttir 1991:64-73). 

3.5 John Dewey  
Bandaríski heimspekingurinn og sálfræðingurinn John Dewey (1859 – 1952) er kenndur 

við hugsmíðihyggju og taldi hann börn læra með tilstyrk reynslu. Hann benti á að sú 

þekking og færni sem þau tileinka sér við ákveðnar aðstæður, þurfi að nýtast við aðrar 

aðstæður. Líta skuli bæði á námsgreinarnar og barnið og tengslin á milli þeirra. Dewey taldi 
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að börn tækju sjálf þátt í því að móta sitt eigið nám en þó með stuðningi kennarans, en hans 

hlutverk væri að skapa samfellu í námsreynslu barnsins (Jóhanna Einarsdóttir 2007:160-

161). Einkunnarorð Deweys voru: „Nám í verki, að læra með því að framkvæma (e. 

learning by doing) (Dewey 2000a:16). Samkvæmt hugmyndum hans er sérhver reynsla 

hreyfiafl. Gildi hennar er einungis metið út frá því hvert hún stefnir og að hverju. Með 

eftirfarandi orðum lýsti Dewey því vel hvernig börn öðlast reynslu:                                                     

 „... öll reynsla er bogagöng og í gegnum þau  

             glittir í þennan ókannaða heim,  

 en ystu mörk hans breytast sí og æ þegar ég ferðast.“ 

    (Úr kvæðinu Ulysses (Ódysseifur) eftir Alfred, Lord Tennyson) 

Hann taldi að á fyrstu skólaárunum ætti að fylgja þeirri meginreglu að finna námsefni sem 

væri innan reynslusviðs nemenda. Það væri fyrsta skrefið og í framhaldi af því þyrfti að 

koma skipulagi á þetta efni og þróa það áfram, og þar þyrfti að koma til þroski og þekking 

kennara til þess að meta hvaða reynsluskilyrði stuðla að menntun í bráð og lengd. Hvað 

viðkemur þroska í menntunarfræðilegu samhengi þá taldi hann að börn vaxi að þekkingu, 

skynsemi, skilningi og siðgæði og að órofið samhengi í þroska nemenda verði að vera 

stöðug kjörorð kennara. Hann lagði áherslu á mikilvægi þess að vinna af áhuga og með 

hugsun og skynsemi í náminu til þess að læra, þroskast og menntast. Hann bætti við: 

„Menntun er fólgin í því að þroskast“, en með þessum orðum lagði hann að jöfnu 

menntunarhugtakið og þroskahugtakið. Dewey taldi það á ábyrgð kennara að gæta þess 

annars vegar, að viðfangsefnið þróist út frá þeim reynsluskilyrðum sem eru fyrir hendi 

hverju sinni, að það sé ekki ofvaxið hæfileikum nemenda; og hins vegar að vekja hjá 

nemendum virka löngun til þess að fræðast og koma fram með nýjar hugmyndir.  

Dewey aðhylltist hvorki námsgreinamiðaða né barnhverfa kennslu, þ.e. þar sem þroski 

barnsins og þarfir eru lagðar til grundvallar, heldur það sem hann nefndi samfélagshverfa 

menntun, en með því átti hann við að skólinn skyldi vera lifandi samfélag, þar sem börn 

væru virkir þátttakendur. Hvað viðkæmi hlutverki og verksviði kennara þá sagði hann 

fráleitt að útiloka kennarann frá aðild að hópnum. Hann taldi það vera frumreglu að 

reynslan þroskaðist í samskiptum eða samspili, þ.e. að menntun væri í eðli sínu félagslegt 
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ferli. Kennarar beri sérstaka ábyrgð á framkvæmd þeirra tjáskipta og samskipta sem eru 

líftaug hópsins sem samfélags, þar sem þeir eru þroskuðustu meðlimir hópsins.  

Þegar Dewey vék að leikjum barna þá taldi hann þá einkennast af reglum og yfirleitt af 

samkeppni. Hann dró þá ályktun að í leiknum þyrfti ákveðið taumhald, þannig að þeim sem 

tækju þátt í honum fyndist ekki eins og verið væri að ráðskast með þá. Taumhaldið sé 

þannig félagslegs eðlis og einstaklingar þannig hluti af samfélagi, ekki utan við það. Hann 

taldi flest börn vera félagslynd að eðlisfari og að einangrun væri þeim mikið kvalræði. 

Náttúrulegt félagslyndi sé byggt á raunverulegu samfélagslífi (Dewey 2000b:13-72). 

4. Leikir í skólastarfi 
Á undanförnum árum hafa fræðimenn og kennarar velt fyrir sér hvort og með hvaða hætti 

sé hægt að nota leik barna sem kennsluaðferð á yngsta stigi grunnskólans (Jóhanna 

Einarsdóttir 2007:167). Þegar öllu er á botninn hvolft þá er það í hendi kennara hvaða 

kennsluaðferðir þeir velja og grundvallarviðhorf þeirra til náms og kennslu vegur þungt. 

Einnig ættu þau markmið sem kennarar setja í forgang að ráða þar mestu. Því er mikilvægt 

að kennarar séu ötulir við að þróa kennsluaðferðir sínar þannig að kennslan verði frjó og 

skapandi og séu þar af leiðandi opnir fyrir nýjum aðferðum (Ingvar Sigurgeirsson 

1999b:161). Með það að leiðarljósi ættu leikir að vera góð viðbót við þær aðferðir sem beitt 

er í kennslunni og auðga þannig skólastarfið.  

 

Í kaflanum verður fjallað um fjölbreytni kennsluaðferða og þau viðhorf sem ríkja til leikja í 

skólastarfi. 

4.1 Leikir til náms 
Með því að nota leiki sem kennsluaðferð gefst kennurum kostur á að vekja áhuga nemenda, 

auk þess að skapa fjölbreytta möguleika í kennslu (Ingvar Sigurgeirsson 1999a:80). Með 

kennslufræðilegum leik (e. educational play) er reynt að blanda saman kennslufræðilegum 

markmiðum og leik og má þá fara tvær leiðir. Í fyrsta lagi má ganga út frá námsefninu og 

námskránni. Með því móti kynna kennarar viðfangsefni eða skapa sameiginlega reynslu 

sem síðan nýtist í leiknum. Í öðru lagi má ganga út frá leiknum á þann hátt að kennarar 
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fylgist með og taki þátt í leiknum. Þeir beini sjónum að því sem börnin fást við og láti þau 

vinna nánar með það. Hlutverk kennara er mjög mikilvægt í báðum tilvikum því þeir þurfa 

að skapa tengingu á milli leiksins og námskrárinnar, örva sköpun og nýjungar og varpa ljósi 

á nýja möguleika og sjónarhorn (Jóhanna Einarsdóttir 2007:168).  

Þegar undirbúningur kennslu á sér stað þá skipar val á kennsluaðferðum stóran sess. 

Mikilvægt er að kennarar hafi haldgóða þekkingu á þeim kennsluaðferðum sem valið er úr 

hverju sinni, svo að kennslan nýtist nemendum sem best. Hver kennsluaðferð hefur bæði 

kosti og galla og hentar því kennurum misvel í framkvæmd. Þeir verða að velja þær hverju 

sinni út frá þeim markmiðum sem stefnt er að og prófa sig áfram við mismunandi aðstæður 

og læra af því. Þegar kemur að útfærslunni sjálfri má gera það á ýmsa vegu og þar kemur til 

mikilvægi þess að fjölbreytni sé höfð að leiðarljósi. Raunin er sú að ólíkar kennsluaðferðir 

auka líkur á því að sem flestir nemendur njóti góðs af kennslunni (Ingvar Sigurgeirsson 

1999a:67). Einhæfa kennslu ætti að forðast og tilbreyting í kennslu eykur líkur á því að 

áhugi nemenda haldist. Nemendum henta ólíkar leiðir við nám og því eru fjölbreyttar 

kennsluaðferðir þýðingarmiklar. Ýmsar hugmyndir hafa komið fram og aðferðir hafa verið 

þróaðar sem beinast að því að auðvelda kennurum að skipuleggja kennslu sína. Markmiðið 

er að kennslan komi til móts við ólíkan námsstíl (e. learning style) nemenda og að þeir nái 

tökum á mismunandi aðferðum og geti þannig valið á milli þeirra og beitt þeim (Ingvar 

Sigurgeirsson 1999b:161). 

 

Hvað viðkemur leik sem kennsluaðferð þá virðist aðferðin ekki henta öllum kennurum, 

sumir ná góðum tökum á henni á meðan aðrir gera það ekki. Leikurinn kemur inn í hinar 

margvíslegu kennsluaðferðir og má þar m.a. nefna hlutverkaleiki, hermileiki, námsleiki, 

námspil og leikræna tjáningu. Því er rík ástæða til þess að vekja athygli á leikjum sem 

kennsluaðferð þar sem margt bendir til að þeir séu ekki mikið notaðir í skólum (Ingvar 

Sigurgeirsson 1999a:67-80).  

4.2 Viðhorf til leikja í skólastarfi  
Fram hafa komið skiptar skoðanir á því hvort og hvernig nota skuli leiki sem kennsluaðferð 

og leggja margir áherslu á að þarna sé mikilvægt að stíga varlega til jarðar. Ingrid Pramling 
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Samuelson og samstarfsfólk hennar við Gautaborgarháskóla hafa með rannsóknum sínum 

og þróunarverkefnum skoðað hvernig sé hægt að tengja markvisst leik og nám í leikskólum 

og grunnskólum. Þegar könnuð voru viðhorf leik- og grunnskólakennara til leikja komu 

fram ólíkar hugmyndir. Leikskólakennurum fannst leikurinn undirstaðan í námi barna og 

aðalatriðið, á meðan að grunnskólakennarar hugleiddu aftur á móti á hvaða hátt þeir gætu 

notað leik í kennslufræðilegum tilgangi. Í kjölfar rannsóknarinnar kom í ljós að hefðir og 

viðhorf eru áhrifamiklir þættir og eigi leikur og nám að hafa víxlverkandi áhrif þá er 

nauðsynlegt að bæði leik- og grunnskólakennarar, foreldrar og aðrir sem að barninu standa 

viðurkenni leik og nám í ævimenntun einstaklingsins sem jafnmikilvæga og jafnréttháa 

þætti. Einnig kom í ljós að það eru í raun sjónarmið barnanna sjálfra sem skilgreina 

viðfangsefni sem leik eða nám. Skilin eru oft óskýr og viðfangsefni sem barn skilgreinir 

sem leik einn daginn getur verið nám í augum þess annan daginn. Niðurstöður sýndu einnig 

að til þess að leikur og nám gætu mæst á markvissan hátt, þá skipti hlutverk kennarans 

sköpum. Kennarinn þyrfti að stíga inn í heim barnanna í stað þess að standa fyrir utan leik 

þeirra og vinna markvisst að því að örva bæði leik og nám. Í ljós kom að margir kennarar 

voru hikandi við að taka þátt í leiknum með börnunum sökum þess að þeir voru hræddir um 

að trufla hann eða hafa áhrif á hann (Jóhanna Einarsdóttir 2007:167 - 169). 

5. Leikræn tjáning  
Upp úr aldamótunum síðustu komu fram nýjar hugmyndir um breytta uppeldis- og 

kennsluhætti. Þær byggðust á því að leggja mestu áhersluna á barnið sjálft. Þá fylgdust 

margir hugmyndafræðingar með athafnaþrá barna í leik og rökstuddu kenningar sínar á 

þeim athugunum. Upp úr jarðvegi þessara kenninga eru hugmyndir um leikræna tjáningu 

sprottnar (Anna Jeppesen 1994:7-8). Þegar skoðuð er þróun leikrænnar tjáningar í skólum 

má nefna þau Gavin Bolton og Dorothy Heathcote, sérfræðinga um leiklist í kennslu á 

síðari árum. Hugmyndir þeirra náðu fótfestu á áttunda áratugnum í Bretlandi og víðar, 

meðal kennara og eru notaðar enn þann dag í dag.  

Í kaflanum verður fjallað um skilgreiningar á leikrænni tjáningu auk þess sem komið verður 

inn á gildi hennar og sérstöðu. 
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5.1 Hvað er leikræn tjáning? 
Leikræn tjáning er þverfagleg grein með það markmið að auka fjölbreytni kennsluaðferða. 

Markvisst er unnið að mikilvægum félagsþroska barna. Leikræn tjáning í kennslu stuðlar 

meðal annars að því að efla sjálfstæði, ábyrgðarkennd, umburðarlyndi og frumkvæði 

nemenda. Leikræn reynsla býður upp á einstaka námsmöguleika. Börnin takast á við 

margvísleg hlutverk, lifa sig inn í aðstæður, setja sig inn í ímyndaðan heim, setja sig í spor 

annarra og taka ákvarðanir á eigin ábyrgð. Þau byggja á eigin reynslu þar sem skilningur og 

nám á sér stað þegar barnið tengir hana við eigin reynsluheim. Þegar leikræn tjáning er 

notuð í kennslu er hún gjarnan samþætt öðrum námsgreinum og byggð á ákveðnu 

viðfangsefni þar sem ímyndunarafl og sköpunarhæfni barnanna fá notið sín (Anna Jeppesen 

og Ása Helga Ragnarsdóttir 2004:6-10).  

Samkvæmt Aðalnámskrá er munur á hugtökunum tveimur, annars vegar leiklistar í kennslu 

og hins vegar leikrænnar tjáningar: „Í leiklist er stefnt markvisst að sýningu fyrir 

áhorfendur, en í leikrænni tjáningu er reynsla þátttakenda meginmarkmiðið. Eigi að síður er 

byggt á sömu grunnhugmynd, að setja sig í spor annarra“ (Aðalnámskrá grunnskóla. 

Listgreinar 2006:39).  

5.2 Gildi og sérstaða leikrænnar tjáningar 
Frá unga aldri nota börn ímyndunarleikinn til að rannsaka, skipuleggja, skoða og skilja sig 

sjálf og umhverfið. Leikræn tjáning byggist fyrst og fremst á þessu náttúrulega ferli. Hún 

byggist á munnlegri og líkamlegri tjáningu, stuðlar að auknum orðaforða og 

hugtakaskilningi og eflir sjálfsvitund og félagsþroska nemenda. Leikræn tjáning sækir 

næringu sína í lífið. Hún er um félagsleg málefni, sögulega viðburði, goðsögur og ævintýri, 

hugmyndir, sambönd og afstöðu. Aðferðir greinarinnar má nota til að rannsaka mannleg 

samskipti jafnt sem hugmyndir eða rúmfræðileg form (Aðalnámskrá grunnskóla. 

Listgreinar 2006:39).  

Sérstaða leikrænnar tjáningar er hlutverkaleikurinn og persónusköpunin. Nemendur læra að 

setja sig í spor annarra og takast á við ímyndaðar aðstæður. Skilningur og nám á sér stað 

vegna þeirrar kröfu sem þessar aðstæður gera til þátttakenda. Með leikrænni tjáningu öðlast 
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nemendur aukinn sjálfsskilning og bætt sjálfsmat. Hinar sértæku aðferðir greinarinnar 

auðvelda honum að yfirvinna tilfinningalegar og líkamlegar hömlur og þróa sjálfstraust í 

daglegum samskiptum. Í leiklist og leikrænni tjáningu taka nemendur þátt í skipulagðri og 

markvissri samvinnu sem eflir félagsþroska (Anna Jeppesen 1994:23-26). Leikræna 

tjáningu ætti að okkar mati að nota meira í kennslu. 

6. Kenningar fræðimanna 
Árið 2004 tóku Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir saman leiklistarkennsluefni, 

bókina „Leiklist í kennslu“.  Anna og Ása Helga hafa starfað á Menntavísindasviði Háskóla 

Íslands við kennslu leikrænnar tjáningar um árabil. Anna Jeppesen hlaut sína meistaragráðu 

í kennslufræðum leiklistar á tíunda áratugnum. Hún var í námi hjá Dorothy Heathcote og 

Gavin Bolton í Bretlandi. Anna býr yfir mikilli og fjölbreyttri reynslu á sviði 

leiklistarkennslu bæði með börnum og unglingum. Ása Helga Ragnarsdóttir er menntaður 

leikari og grunnskólakennari með áralanga reynslu af kennslu á öllum kennslustigum. Hún 

leggur megináherslu á samþættingu leikrænnar tjáningar við aðrar námsgreinar. Hún lauk 

meistaranámi í Bretlandi þar sem Jonothan Neelands var meðal kennara hennar. Bókin 

byggist á hugmyndafræði þeirra Gavin Bolton og Dorothy Heathcote, tveggja breskra 

leiklistarkennara og fræðimanna um leiklistarkennslu. Bókin er ætluð til leiðsagnar fyrir 

hinn almenna kennara þar sem ekki er gert ráð fyrir að kennarar hafi formlega menntun í 

þessum fræðum til að nýta hana. Bókin er aðgengileg sem leiðsögn fyrir kennara við að 

setja upp aðstæður til leiklistarkennslu. Aðferðafræði hennar byggir á því að vinna með 

leikræna tjáningu í heilum bekkjardeildum. Eldri aðferðir byggðust á vinnu með smærri 

hópum og reyndust erfiðar í framkvæmd (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir 

2004:8). Þær hafa því þróað með sér góðar og gildar aðferðir virtra leiklistarkennara sem 

almennir kennarar geta stuðst við.  

Anna og Ása Helga eru frumkvöðlar á Íslandi í leiklistarkennslu í skólastarfi, þar sem 

hlutverk þeirra er að virkja og hvetja kennaraefni og kennara til að nota leikræna tjáningu, 

með fagmannlegri leiðsögn í þessum fræðum. Árið 1994 gaf Anna út bókina „Mál og 

túlkun“, sem hefur það markmið að leiðbeina kennurum um leikræna tjáningu.  
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Í kaflanum verður fjallað um fræðimenn og frumkvöðla leiklistar, sem fyrrnefndar bækur 

hér að ofan byggja aðferðir sínar á. 

6.1 Peter Slade 
Peter Slade (1912 – 2004) má kallast brautryðjandi á sviði leikrænnar tjáningar á 

Vesturlöndum.  Slade hefur gefið út mörg rit um leikræna tjáningu og þekktust er bók hans 

sem kom út 1954, „Child Drama“. Slade var leikari að mennt og byggði aðferðir sínar á 

eigin reynslu í leiklist með börnum og unglingum. Slade þekkti til hugmynda Harriet F. 

Johnson og til Cadwell Cook, sem einnig var kennari og stofnandi drengjaskóla á níunda 

áratug 19. aldar en bæði byggðu skólastarfið í kringum leikræna tjáningu. Hugmyndir sínar 

byggði Slade á sama grunni og John Dewey sem áleit að nám byggðist ekki einungis á 

lestri og hlustun heldur virkni og reynslu (e. learning by doing). Slade áleit einna fyrstur að 

leikræn tjáning ætti fullan rétt á sér sem sjálfstætt listform, sem þróast og mótast með 

hliðsjón af barninu. Það sem helst einkennir aðferðir Slade er frjáls sköpun og tjáning 

einstaklingsins. Aðferðirnar fólu meðal annars í sér fjölbreyttar æfingar sem þjálfuðu 

einbeitingu, skynjun og margs konar hreyfingu. Æfingum var ætlað að vera frjálslegar þar 

sem leiðbeinandi stjórnaði aðalatriðum, en hélt gagnrýni í lágmarki. 

Slade benti á að þegar iðkaðar eru æfingar leikrænnar tjáningar er mikilvægt að hópurinn 

myndi hring. Þar sem æfingarnar gerðu kröfur til barnanna um að tjá hugsanir sínar af 

einlægni taldi Slade að best væri að sitja í hring. Slade áleit hringinn auðvelda tjáskipti 

jafnframt því að styttri tíma tæki að ná trúnaði innan hópsins. Slade hélt því fram að þá 

hefðu allir jafnan möguleika á að heyra og sjá framan í þann sem talaði. Margir gagnrýndu 

hugmyndir og frjálsræðið í kennslu Slade, en lærisveinn Slades, Brian Way, þróaði 

æfingarnar síðar og setti hugmyndirnar í fastari skorður með því m.a. að flokka þær (Anna 

Jeppesen 1994:8-10).  

6.2 Brian Way 
Brian Way (1923 – 2006) var lærisveinn Slades. Hann hafði mikinn áhuga á 

kennslufræðilegri hlið leikrænnar tjáningar. Way þróaði, skipulagði og flokkaði æfingarnar 

eftir markmiðum þeirra, með því setti hann hugmyndir og æfingar í fastari skorður og form. 
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Hann taldi æfingarnar stuðla að alhliða þroska barna sem þau ættu að iðka á öllum 

skólastigum gegnum skólagöngu sína. Hann setti fram hugmynd sína, sem hann nefndi 

„persónuleikahring“ á myndrænu formi til nánari útskýringa. Í persónuleikahring Ways er 

unnið út frá sjö þáttum sem eru skipulega settir fram. Þeir eru eftirfarandi: einbeiting, 

skynjun, ímyndun, líkami, mál, tilfinningar og greind. Way taldi mjög mikilvægt að byrja 

kennslustundirnar með upphitun, á eftir henni koma skynjunar- og einbeitingaræfingar, þá 

spuni og endað á slökun. Hlutverk kennarans er þá fólgið í því að skipuleggja kennsluna, 

stjórna henni og jafnframt gefa börnunum valkosti. Way leit svo á að leikræn tjáning væri 

leið til menntunar og þar af leiðandi þyrftu kennarar að hafa þekkingu á aðferðum hennar 

(Anna Jeppesen 1994:10). 

6.3 Dorothy Heathcote og Gavin Bolton 
Dorothy Heathcote og Gavin Bolton halda því fram að leikræn tjáning sé einstök 

kennsluaðferð sem þjálfi fjölbreyttari málnotkun, skilning á ýmsum viðfangsefnum, stuðli 

að sjálfstæðari vinnubrögðum og gefi börnum tækifæri á að öðlast þekkingu eða notfæra sér 

fyrri reynslu. Flestir breskir dramasérfræðingar eru sammála því að þau hafi átt mestan þátt 

í að sýna fram á gildi leikrænnar tjáningar við kennslu og gera hana aðgengilega kennurum. 

Heathcote telur afar mikilvægt að kenna almennum kennurum að nýta sér aðferðir og kosti 

leikrænnar tjáningar í skólastarfi. Leikræn tjáning er ekki sérstök námsgrein að hennar mati, 

heldur ákveðin tækni sem hægt er að nota til að fara í gegnum reynslu. Hún leggur áherslu á 

mikilvægi þess að kennarar meti allt sem þeir gera, skapi umræður og gefi börnunum 

tækifæri til að segja frá eigin reynslu. Þróun leikrænnar tjáningar hefur leitt til þess að litið 

er á hana sem kennsluaðferð sem stuðlar að alls kyns þroskaþáttum m.a. að örva 

ímyndunaraflið, dýpka skilning og venja börn við að taka sjálfstæðar ákvarðanir. Heathcote 

og Bolton álíta að kennarar ættu að vera færir um að notfæra sér leikræna tjáningu í 

kennslustofunni og telja hana nýtast í öllu skólastarfi (Anna Jeppesen 1994:12-15). 

6.4 Jonothan Neelands 
Jonothan Neelands er breskur prófessor við Warwick háskóla í Bretlandi. Neelands hefur  

þróað áfram hugmyndir þeirra Heathcote og Bolton sem fjallað var um hér að framan. Hann 
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leggur áherslu á mikilvægi leikrænnar tjáningar í kennslu þar sem hún ætti að hafa fastan 

sess í Aðalnámskránni. Með því fengju kennarar notið aðhalds og öryggis ásamt því að fá 

samfellu í námið (Kristín Á. Ólafsdóttir 2007:28). Neelands gengur út frá því að leiklist 

endurspegli samfélagið (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir 2004:8).  

6.5 Joe Winston 
Dr. Joe Winston hóf feril sinn sem grunnskólakennari og var skólastjóri í þrjú ár áður en 

hann hóf störf við háskólann í Warwick, Bretlandi árið 1991. Hann hafði umsjón með að 

samræma leiklistarfögin í háskólanum og starfar í dag sem kennslustjóri meistaranáms í 

leiklist og leikhúsfræðum. Hann ritstýrir háskólatímaritum um leiklistarkennslu og er 

leiðandi á sínu sviði. Hann er vel þekktur bæði heima fyrir sem erlendis fyrir störf sín með 

kennurum og hefur gefið út fjölda bóka og greina bæði af fræðilegum og faglegum toga 

(Winston 2010). Til dæmis gaf hann árið 2000 út kennslubókina „Drama, Literacy and 

Moral Education 5-11“ og árið 2004 bókina „Drama in English at the Heart of the 

Curriculum“ þar sem finna má aðgengileg viðfangsefni leiklistar fyrir grunnskólabörn frá 

fimm til ellefu ára. 

7. Leikræn tjáning í skólastarfi 
Nú til dags er leikræn tjáning víða notuð í skólastarfi grunnskóla allt frá sex ára aldri. Lögð 

er áhersla á leikræna tjáningu barnsins í grunnskóla í ýmsum námsgreinum, m.a. í ljóða-, 

tónmennta-, og íslenskukennslu. Samkvæmt meistaraprófsritgerð Rannveigar Bjarkar 

Þorkelsdóttur „Staða leiklistar í grunn- og framhaldsskólum“ þar sem eru bornar saman 

áherslur Aðalnámskrár frá 1999 til ársins 2006, voru helstu niðurstöður þær að gert er ráð 

fyrir leiklist í kennslu í Aðalnámskrám grunn- og framhaldsskóla. Leiklist er notuð á 

vettvangi í mörgum skólum við hátíðleg tilefni, t.d. á þemadögum, árshátíðum og yfir jól 

og páska. Þá er yfirleitt ekki um beina kennslu leiklistar sem listgreinar að ræða, þó með 

nokkrum undantekningum. Niðurstöður sýna að leikræn tjáning í kennslu er notuð í 

einhverjum mæli í nokkrum skólum; en ætti samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla að vera 

þverfagleg og meira notuð í kennslu (Rannveig Björk Þorkelsdóttir 2009:3).  
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Ung börn hafa yndi af að leika. Þau þurfa þar hvorki áhorfendur né svið. Þeim er eðlilegt að 

lifa sig inn í ákveðin hlutverk í leikjum sínum og una oft við slíkt langtímum saman án þess 

að hjá þeim gæti þreytu eða annarra einkenna, sem benda til óeðlilegs álags. Börnin eru það 

sem þau leika. Smám saman verða skilin augljósari milli alvöru og leikjar. Leikurinn verður 

meðvitaður og tjáningin tengist við áætlanir og ákvarðanir. Því hæfara sem barnið er að tjá 

sig með hreyfingum eru meiri líkur á því að það geti leikið og túlkað. Því er nauðsynlegt að 

börnin fái þann tíma sem þau þurfa til að æfa sig sjálf í hreyfingum og dansi áður en reynt 

er að fá þau til sjálfstæðrar vinnu leikrænnar tjáningar (Baldur Ragnarsson 1973:68). 

Í kaflanum verður fjallað um leikræna tjáningu sem kennsluaðferð í skólastarfi. 

7.1 Leikræn tjáning til náms 
Í bókinni „Litróf kennsluaðferðanna“ bendir  dr. Ingvar Sigurgeirsson á hversu mikilvægt 

það er að átta sig á að kennsluaðferðir eru ólíkar í eðli sínu og markmið þeirra mismunandi, 

en jafnframt markast þær af þeim sem beitir henni. Leikrænni tjáningu er ýmist beitt sem 

sérstakri námsgrein eða nýtt til stuðnings í öðrum námsgreinum. Henni má flétta saman inn 

í kennslustundir annarra námsgreina jafnt í grunnskólum sem framhaldsskólum. Kostur við 

leikræna tjáningu samkvæmt Ingvari er að nemendur eru virkir og fá tækifæri til að nálgast 

viðfangsefnið á lifandi hátt. Fræðilega séð er leikræn tjáning mjög þróuð og innan hennar 

eru ólíkar áherslur og margar stefnur og straumar. Meðal þeirra kennsluaðferða sem Ingvar 

flokkar undir leikræna tjáningu má nefna leikrænar æfingar þar sem nemendur  rannsaka 

hreyfingar sínar, tal-, radd- og framsagnar æfingar, leiklestur, upplestraræfingar og 

ljóðalestur. Æfingar með talað mál og framsögn tilheyra leikrænni tjáningu og leiklist. 

Tengsl- og traustsæfingar heyra undir leikræna tjáningu, með það markmið að efla tengsl 

innan hóps og efla traust innbyrðis. Sem dæmi má nefna þegar nemendur ganga tveir og 

tveir saman og annar er með bundið fyrir augun og hinn leiðir. Hér þarf nemandinn sem er 

með bundið fyrir augun að treysta á þann sem leiðir. Í leikrænni tjáningu sem 

kennsluaðferð eiga skynjunarleikir og einbeitingaræfingar sinn sess, en þær efla næmi og 

hvetja til að börnin lykti, snerti, skoði og hlusti (Ingvar Sigurgeirsson 1999b:102-103). Þá 

má nefna hlutverkaleiki (e. role play) þar sem áherslan er á að barnið setji sig í spor þeirra 

sem hafa haft áhrif á það og notar bæði reynslu sína og reynsluna af hlutverkaleik til að fást 
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við tilfinningar sínar og læra á samfélagið. Kyrrmyndir eru einfaldasta útfærslan á 

hlutverkaleik, þá fá nemendur hlutverk og stilla sér upp í ákveðnum tilgangi sem stytta eða 

kyrrmynd. Algengasta og þekktasta form hlutverkaleiks er svo paravinna, þá raðar 

kennarinn nemendum sínum í hlutverk og velur þeim viðfangsefni og aðstæður, pörin vinna 

saman. Spuni er hlutverkaleikur þar sem nemendur fá að koma með hugmyndir að 

atburðarrás sjálfir. Þeir ákveða hvar þeir eru og hverjir þeir eru og túlka af fingrum fram. 

Hlutverkaleikur getur verið á þennan veg sem dæmi: Nemendur í fjögurra til fimm manna 

hópum. Hver hópur fær þrjár til fjórar myndir sem hann á að raða upp í tímaröð. Hópurinn 

spinnur þátt sem sýnir ferlið sem lesa má út úr myndunum (Anna Jeppesen og Ása Helga 

Ragnarsdóttir 2004:24-26).  

 

Við teljum að leikræn tjáning eigi erindi í öllu skólastarfi og tökum undir viðhorf 

fyrrnefndu leiklistarkennaranna, þeirra Dorothy Heathcote og Gavin Bolton, sem álíta að 

kennarar ættu að vera færir um að notfæra sér leikræna tjáningu í kennslustofunni og telja 

hana nýtast í öllu skólastarfi. 

8. Kennsluefnið Hér og nú  
Hér og nú kennsluefnið er ætlað nemendum í grunnskóla á aldrinum 6 - 10 ára. Það 

inniheldur fjölda leikja og leikferla, efni sem flokkað er á aðgengilegan hátt. Kennsluefnið 

er tilbúið til notkunar fyrir kennara og gefur möguleika á að þeir noti það með 

bekkjarheildum, smærri hópum eða sem þema í samvinnu skólaárganga, með áherslu á 

samþættingu námsgreina. Það samanstendur af fjölbreyttum viðfangsefnum og gefur 

nemendum tækifæri til þess að skapa, túlka og tjá eigin hugmyndir. Við setjum fram 

kennsluleiðbeiningar í hverju leikferli fyrir sig þ.e. lýsingu og áætlum tíma og fjölda 

nemenda sem hentar hverju ferli fyrir sig. Kennsluefnið flokkum við á eftirfarandi hátt: 

orðaleikir, sönghreyfileikir, hreyfileikir, hugþroskaleikir, leikræn tjáning og gátur. 

Í kaflanum setjum við fram markmið okkar með gerð kennsluefnisins. Einnig færum við 

rök fyrir því að kennsluefni af þessu tagi hafi kennslufræðilegt gildi í skólastarfi. 
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8.1 Markmið og rökstuðningur 
Kennsluefnið er eins og nafnið gefur til kynna tilbúið til notkunar í kennslu hér og nú. 

Meginhugmyndin á bak við kennsluefnið er að gefa kennurum tækifæri á að vinna 

markvisst með samþættingu í bekkjarkennslu og með árganga saman, í þemanámi. 

Kennsluefnið er hugsað sem tækifæri fyrir kennara til að prófa leiki og leikræna tjáningu í 

kennslu ásamt því að geta þróað með sér hugmyndir. Í þemanámi fer fram lífleg og 

skapandi vinna sem leiðir af sér fjölbreytt skólastarf. Helsti kosturinn við þemanám er að 

okkar mati að skapa aukið svigrúm til samvinnu við aðra kennara. Kennurum gefst betra 

tækifæri til að skipuleggja starfið í víðara samhengi og setja ákveðin heildarmarkmið. Auk 

þess fá kennarar tækifæri til að takast á við annars konar hlutverk í skólastofunni þ.e. að 

vera ráðgjafi, verkstjóri og leiðbeinandi. Jafnframt kynnist þeir nýjum hliðum á nemendum 

sínum. Þá má nefna síðast en ekki síst að í þemanámi er fólgin meiri fjölbreytni sem gefur 

tilbreytingu og brýtur upp hið venjulega skólastarf og býður upp á frjóa og skapandi vinnu. 

Þemanám er heildstætt viðfangsefni þar sem nemendur leggja ýmislegt að mörkum, bæði 

sem einstaklingar og í hópum. Markmiðin og verkefnin eru fyrirfram ákveðin, bæði almenn 

og sértæk, af kennurunum (Lilja M. Jónsdóttir 1996:9-10).  

Í gegnum kennaranámið hefur það vakið athygli okkar hve leikir og leikræn tjáning eru lítið 

notaðar sem góðar og gildar kennsluaðferðir, því að okkar mati er brýn þörf fyrir þær í 

kennslu.   

Í almennum hluta Aðalnámskrár grunnskóla er tekið fram að í skólastarfi eigi að ríkja 

fjölbreytni í kennsluaðferðum og vinnubrögðum. Það er í höndum kennara að velja 

heppilegustu og árangursríkustu leiðirnar til þess að ná markmiðum Aðalnámskrár og 

skólanámskrár, þeir bera faglega ábyrgð. Tekið er fram að til þess að nemendur nái að efla 

félagsþroska sinn verði þeir að fá tækifæri til samvinnu. Velja skal kennsluaðferðir og 

vinnubrögð sem taka tillit til markmiða sem stefnt er að, þroska, aldurs og getu nemenda og 

eðlis viðfangsefnisins, hverju sinni (Aðalnámskrá grunnskóla – Almennur hluti 2006:15). 

Við teljum því kennsluefnið „Hér og nú“ eiga fullt erindi inn í kennslu grunnskóla þar sem 

markvisst er unnið að því að efla þroska nemenda, með fjölbreyttum kennsluaðferðum og 

samþættingu námsgreina, þar sem leikir og leikræn tjáning eru í brennidepli. Þegar rýnt er í 

leikræna tjáningu og leiki sem kennsluaðferð má sjá ákveðinn samhljóm. Leikurinn kemur 
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inn í hinar margvíslegu kennsluaðferðir og má þar m.a. nefna hlutverkaleiki, hermileiki, 

námsleiki og leikræna tjáningu (Ingvar Sigurgeirsson 1999a:67-80). Það má því segja að 

óhjákvæmilegt sé að starfa með leiki og leikræna tjáningu nema tengja þær hverja við aðra 

á einn eða annan hátt. Uppspretta hugmyndavinnu okkar að kennsluefninu á sér einkum 

rætur í þeirri hugsun að hafa þarfir nemendahópsins ávallt í fyrirrúmi hvað fjölbreytni og 

skapandi vinnu snertir. Hér og nú kennsluefnið er fyrst og fremst hugsað sem lykill handa 

kennurum að aðgengilegu námsefni í leikjum og leikrænni tjáningu, sem auðvelt er að 

tileinka sér og aðlaga sérhverjum nemendahópi, með það að leiðarljósi að veita nemendum 

fjölbreytt, skemmtilegt og skapandi nám á sama tíma. 

 

8.2 Fjölgreindir nemenda í skólastofunni 
Hugtakið greind er oft notað sem skilgreining á hæfileikum og getu einstaklingsins. 

Samkvæmt „Íslenskri orðabók“er hugtakið greind skilgreint: „Skýrleiki í hugsun, góð 

skilningsgáfa, hæfileiki til að greina í sundur“ (Mörður Árnason 2002:487). 

Fjölgreindakenning Howard Gardners, sem hann setti fram árið 1983, er ein af nýrri 

kenningum um greind. Þar kortleggur Gardner mannlega möguleika í átta greindir. Hver og 

ein greind kemur fram strax í frumbernsku og helst öflug alla ævina. Gardner telur að 

greindarsviðin starfi alltaf saman og að hver einstaklingur búi yfir þeim öllum. Flestir geta 

þróað hverja greind á einhvern hátt fái þeir örvun og tækifæri.  Greindarsviðin átta eru: 

• Málgreind (e. word smart) er hæfileiki til að hafa áhrif með orðum, hvort sem er 

munnlega eða skriflega og til að nýta tungumálið í hagnýtum tilgangi.  

• Rök- og stærðfræðigreind (e. number/reasoning smart) er færni til að nota tölur á 

árangursríkan hátt, flokka hluti, draga ályktanir, nota útreikninga og hugsa rökrétt.  

• Rýmisgreind (e. picture smart) er hæfni til að sjá hluti fyrir sér á myndrænan hátt 

og næmni fyrir litum, línum, lögun og formum og tengslum þar á milli. 

• Líkams- og hreyfigreind (e. body smart) er færni í að nota allan líkamann til að tjá 

hugmyndir og tilfinningar og leikni í að búa til hluti og áhöld. Hæfni til að beita 

samhæfingu, fingrafimi, styrk og sveigjanleika.  
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• Tónlistargreind (e. music smart) er hæfileiki til að skynja, meta, skapa og tjá 

tónlist. Næmi fyrir takti, tónhæð eða laglínu og hljómblæ tónverks eða tilbrigðum.  

• Samskiptagreind (e. people smart) er hæfileiki til að skilja og greina skap og 

tilfinningar annarra. Næmi fyrir svipbrigðum, rödd og látbragði. Hæfileiki til að 

greina vísbendingar í samskiptum og bregðast rétt við þeim. 

• Sjálfsþekkingargreind (e. self smart) er sjálfsþekking og hæfni til að lifa og starfa 

á grunni þeirrar þekkingar. Einstaklingur með skýra sjálfsmynd og þekkir styrk sinn 

og veikleika og getur áttað sig á eigin hugarástandi og fyrirætlunum.  

•  Umhverfisgreind (e. nature smart) er hæfni í að greina og flokka mismunandi 

fyrirbæri úr jurta- og dýraríkinu eða form náttúrunnar, einnig næmi fyrir fyrirbærum 

í náttúrunni (Armstrong 2001:13-18). 

 

Með fjölbreyttum kennsluaðferðum telja höfundar mögulegt að kalla fram ólíkar greindir 

nemenda og virkja þær markvisst. Við gerð og flokkun kennsluefnisins Hér og nú  tóku 

höfundar m.a. mið af greindunum átta. Efnið býr yfir fjölbreyttum viðfangsefnum sem 

höfundar telja að komi til móts við ólíkar þarfir nemenda og ólíkar greindir. 

9. Lokaorð 
Á undanförnum árum hefur orðið mikil vitundarvakning hvað varðar gildi, hlutverk og 

mikilvægi leikja í lífi og námi barna. Viðurkenning á kennslufræðilegu gildi leikja er að 

færast í aukana. Í þessu sambandi má nefna frumkvöðla í íslensku skólastarfi þ.e. Ingvar 

Sigurgeirsson, Önnu Jeppesen og Ásu Helgu Ragnarsdóttur sem unnið hafa ötult starf á 

sviði leikja og leikrænnar tjáningar og stuðlað að meiri vitundarvakningu og þróun á þessu 

sviði. Það er því í höndum kennaranema og grunnskólakennara að nýta sér þá þekkingu 

sem þau hafa m.a. sett fram í formi bóka og vefefnis.  

Þær breytingar sem eiga sér stað hjá börnum sem eru að taka sín fyrstu skref í grunnskóla 

tengjast helst leiknum. Oftar en ekki er námsefni í formi leikja og leikrænnar tjáningar í 

hinu almenna skólastarfi af skornum skammti og fullnægir því ekki þörfum nemenda fyrir 

útrás og hreyfingu. Í nútímasamfélagi stunda börn íþróttastarf eða listnám af einhverju tagi, 

fyrir utan hefðbundinn skólatíma og fara í mörgum tilfellum að loknum skóladegi í 
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dægradvöl. Þessi þróun hefur það í för með sér að tími barna til leikja er minni en áður var. 

Þegar til lengri tíma er litið hafa þessar breytingar áhrif á umhverfi barna og því verður að 

gæta þess að veita þeim mótvægi (Aldís Unnur Guðmundsdóttir 2007:303-309). Af þessu 

má sjá að nauðsynlegt er að nýta vel þann tíma sem börn dvelja í skólanum dag hvern. Nota 

verður leiki og leikræna tjáningu meira í skólastarfi en almennt er gert og tengja við hinar 

hefðbundnu námsgreinar. Með því móti verða leikir og leikræn tjáning eðlilegur hluti af 

skólastarfinu og nemendur læra fjölbreytta leiki og leikferli. Við teljum kennara einnig geta 

haft mikil áhrif á leiki nemenda sinna í frímínútum með því að kenna þeim hina ýmsu leiki 

er iðkaðir hafa verið í gegnum tíðina, sem er mikilvægur arfur til framtíðar.  

Eftir að hafa rýnt í heimildir tengdar viðfangsefninu hefur skilningur okkar aukist og 

skoðanir skerpst og mótast. Við erum á þeirri skoðun að leikir og leikræn tjáning efli 

alhliða þroska barna, glæði áhuga þeirra og komi þannig til móts við þarfir 

nemendahópsins. Því ætti að gera þessum kennsluaðferðum hærra undir höfði á yngsta stigi 

grunnskólans.  

Í gegnum leikferli á sér stað fjölbreytt nálgun ólíkra viðfangsefna sem snerta greindir 

mannsins samkvæmt fjölgreindakenningu Gardners þ.e. málgreind, rök- og 

stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, tónlistargreind, samskiptagreind, 

sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind. Leikir eru eitt af því mikilvægasta sem börn 

upplifa í æsku og styðja kenningar fræðimanna mikilvægi leikja og leikrænnar tjáningar í 

skólastarfi með börnum með það að leiðarljósi að undirbúa nemendur fyrir lífið. Til að 

mæta þessum mikilvægu kennslufræðilegum þáttum má að okkar mati byggja starfið upp 

með þemavinnu sem eykur virkni og samvinnu nemenda, samstarf kennara og stuðlar 

þannig að skapandi skólastarfi.  

Í gegnum tíðina hefur oft verið hamrað á setningunni „Það er leikur að læra“ og teljum við 

hana vera í fullu gildi í dag, því þetta eru orð að sönnu ef viðhorfið til náms er rétt. Því er 

það von okkar að kennsluefnið „Hér og nú“ verði kennurum hvatning til þess að nota leiki 

og leikræna tjáningu meira í skólastarfi. Höfundum finnst eftirfarandi máltæki lýsa afar vel 

þeim áhrifum sem leikir og leikræn tjáning hafa á nemendur: 
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Segðu mér það. 

Ég gleymi því. 

Sýndu mér það. 

Ég man það. 

Leyfðu mér að fást við það. 

Þá skil ég það. 

                                                                                                      (Kínverskt máltæki) 
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