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Útdráttur 

Í verkefninu er fjallað um stöðu leiksins á yngsta stigi Grunnskólans í Þorlákshöfn út frá 

spurningalistum, sem foreldrar, kennarar og börn ofangreinds stigs og skóla svöruðu. Í 

upphafi er fjallað um ýmsar kenningar sem varpa ljósi á leikinn, mikilvægi hans og þróun. 

Einnig er fjallað um ólíkar gerðir leiks, stýrðan leik og sjálfsprottinn. Þáttur leiks í 

skólanámskrá og aðalnámskrá var einnig kannaður og sagt frá spennandi þróunarverkefnum 

sem unnið er að við Grunnskólann í Þorlákshöfn um þessar mundir. Skilgreiningar á leik og 

námi eru síðan skoðaðar sérstaklega út frá spurningalistunum og undirstrika þær 

fjölbreytileika leiksins. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að staða leiks á yngsta stigi 

í Grunnskólanum í Þorlákshöfn er nokkuð góð. Kennarar eru jákvæðir og áhugasamir um 

að auka enn frekar við gildi leiksins í námi og foreldrar virðast almennt sáttir þrátt fyrir að 

misjöfn viðhorf til náms og leiks hafi komið fram. Börnin hafa sitt að segja um leikinn og 

hann virðist lifa nokkuð góðu lífi hjá tæknikynslóðinni. 
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Inngangur 

Flestum finnst gaman að leika sér hvort sem þeir eru ungir eða aldnir. Leikur er börnum 

eðlislægur og það þarf engin geimvísindi til að komast að því. Í námi mínu og starfi 

undanfarið hef ég kynnst  leik sem kennsluaðferð en á þeim tíma sem ég sótti samnefnt 

námskeið við Kennaraháskóla Íslands sá ég um umsjónarkennslu í 4. bekk. Ég fékk þarna 

gullið tækifæri til að notfæra mér leiki í kennslu og var um leið að læra eftir þeirri leið sem 

ég tel vera meðal þeirra árangursríkari sem til eru, þ.e. að læra með því að framkvæma eða 

learning by doing eins og heimspekingurinn og uppeldis- og sálfræðingurinn John Dewey  

hafði í hávegum (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir 2005:39). Ég fékk börnin til 

liðs við mig í alls kyns leiki og tilraunir. Það létti mjög yfir börnunum og kennslunni, sem 

hafði verið í bóklegri kantinum fram að þessu. Meðal fyrstu leikjatilrauna minna með 

börnunum var að fá þau til að taka viðtal við einhvern fullorðinn, t.d. mömmu eða pabba, 

ömmu eða afa og biðja viðkomandi um að segja þeim frá gömlum leikjum sem þau léku 

þegar þau voru lítil. Ég vatt sem sagt kvæði mínu í kross og bað börnin um að aðstoða mig 

við heimanámið mitt en mig vantaði hugmyndir um gamla og góða leiki. Þetta vakti nokkra 

kátínu og var mjög skemmtilegt. Ég fékk síðan mikið af leikjum á sérstöku eyðublaði sem 

ég sendi börnin með heim. Það sem kom mér mest á óvart við þessa vinnu og sló mig 

eiginlega út af laginu voru viðbrögð eins nemanda míns við þessari leikjaaðstoðarbeiðni 

minni en hans orð voru eftirfarandi: „Já, en pabbi kann enga tölvuleiki.“ Mér fannst ég 

skyndilega ævaforn og hafa misst af eins og einu kynslóðabili. Þarna stóð frammi fyrir mér 

lifandi sönnun tæknikynslóðar sem ekki sá leiki fyrir sér nema í tölvu. Þessi orð urðu meðal 

annars til þess að beina sjónum mínum enn frekar að mikilvægi leiksins. Ég fann að 

leikurinn vakti aukinn áhuga meðal barnanna sem varð til þess að ég velti fyrir mér hversu 

mikið sæti nú eftir af því efni sem farið hafði verið í með „hefðbundnum“ kennsluaðferðum 

og mismiklum áhuga.  

Nám á að vera skemmtilegt. Ég ákvað að taka leikinn fyrir í lokaverkefni mínu og 

vildi byggja það upp með það að leiðarljósi að styrkja mig í trú minni á mikilvægi leiks og 

að verkefnið myndi nýtast mér og mínum samkennurum í starfi. Ég vildi fá fram viðhorf og 

hugmyndir umsjónarkennara, foreldra og barna á yngsta stigi Grunnskólans í Þorlákshöfn 

um leik og nám. Hvað er leikur? Hvað er nám? Hver er staða leiks á yngsta stigi í 

Grunnskólanum í Þorlákshöfn? Ég útbjó mismunandi spurningalista til að afla mér 
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upplýsinga um viðhorf þessara hópa. Upplýsinga sem hægt er að styðjast við til að efla, 

styrkja og fræða og síðast en ekki síst gera námið skemmtilegt. 

Fjallað verður um mismunandi gerðir leiks, bæði frjálsan leik og stýrðan. Til að 

varpa ljósi á leikinn og gildi hans verður stiklað á stóru í þeim kenningum sem fram hafa 

komið og fjalla um leik og hafa haft áhrif á þróun hans. Greint verður frá rannsókninni, 

starfi Grunnskólans í Þorlákshöfn og einnig verður fjallað um hvað skólanámskráin sem og 

aðalnámskrá hafa fram að færa um leikinn. Einnig mun ég varpa fram hvernig 

umsjónarkennarar og foreldrar á yngsta stigi Grunnskólans í Þorlákshöfn skilgreina nám og 

leik og meta út frá spurningalistum um viðhorf þeirra til leiks í námi. Að lokum verður 

fjallað um hvað börnin hafa að segja um leik, spil og nám og hvernig þau leika sér í dag. 
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Hvað er leikur?  

Leikur, sköpun og gleði eru nátengd eins og komið verður nánar inná hér á eftir. Flestir eru 

sammála um að leikur sé nauðsynleg undirstaða allrar listsköpunar og hafi því gildi fyrir 

menninguna. Leikurinn gefur vísbendingar um það hvernig barnið skynjar aðstæður sínar 

og áttar sig á umheiminum (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 2003:272). Það er 

því dýrmætt fyrir fullorðna að fylgjast með leik barnsins til að reyna að skilja hann. 

 En hvað er leikur? Leikurinn hefur svo margar birtingarmyndir og getur verið svo 

misjafn og margbreytilegur að ekki er hægt að binda skýringar á honum í eina 

skilgreiningu. Mörkin á milli leiks og annarra athafna eins og vinnu, rannsóknar og náms 

eru ekki alltaf skýr (Hughes 1995:2). Rannsóknir geta allt í einu þróast yfir í leik og leikur 

leiðir oft til frekari rannsókna á umheiminum (Hughes 1995:46). Barn gleymir sér gjarnan 

af áhuga við nám rétt eins og barn sem leikur sér (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét 

Jónsdóttir 2005:181). Leikur og vinna eru þó ólík á þann hátt að kveikja að vinnu kemur að 

utan og tengist ákveðnum árangri eða afrakstri en kveikja frjálsa leiksins kemur frá barninu 

sjálfu. Merking orðsins leikur nær nú á tímum ekki aðeins yfir frjálsa leikinn heldur líka 

ýmsa skemmtilega leiki til náms sem hannaðir eru af fullorðnum auk annarra viðfangsefna 

sem flokkast undir þroskaleikföng. 

 Fjórir flokkar leiks eru algengir en þeir eru: Skynfæra- og hreyfileikir, sköpunar- og 

byggingarleikir, þykjustu- og hlutverkaleikir og regluleikir (Guðrún Friðgeirsdóttir og 

Margrét Jónsdóttir 2005:181). 

Frjáls leikur (sjálfsprottinn) 

Helstu nútímakenningar um leik leggja fram ólíkar áherslur og skýringar á leik. Fræðimenn 

eru sammála um mikilvægi leiksins fyrir börn þó að ekki sé til fullnægjandi skýring á því af 

hverju börn leika sér (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir 2005:181). 

Kenningarnar eiga þó það sameiginlegt að gera hinum frjálsa leik barnsins hátt undir höfði 

og þá sérstaklega þykjustuleiknum enda er hann gjarnan kallaður leikur leikjanna.  Í 

þykjustuleik getur barnið bæði leikið sér eitt en líka með öðrum en þá er leikurinn kallaður 

hlutverkaleikur.  
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Birgitta Knutsdotter Olofsson hefur rannsakað leik og leggur mikla áherslu á 

þykjustuleikinn. Út frá ábendingum fræðimanna nefnir Olafsson eftirfarandi atriði sem 

auðkenna leik barnsins: 

� Leikur er eitthvað skemmtilegt, hvort sem barnið leikur sér eitt, með 

fullorðnum eða með öðrum börnum. 

� Frjáls leikur einkennist af virkni, gleði, áhuga og einbeitni barnanna. Þau 

gangast upp í leiknum af lífi og sál, annað er ekki til. 

� Leikur er ekki skylda, áhuginn kemur af sjálfu sér, þó að kringumstæður, 

leikskilyrði og hinir fullorðnu hafi oft sín áhrif hér. Börn leika sér sjálfviljug. 

� Leikurinn er skapandi atferli þar sem barnið er stjórnandi. Leikurinn miðast 

ekki við annað en að leika sér, engan tilskilinn árangur eða ákveðna útkomu. 

� Leikurinn veitir börnum ánægju og gleði án þess að hann leiði til nokkurrar ytri 

umbunar þó að stundum kalli þau í einhvern til að koma og sjá það sem þau 

hafa búið til. 

� Leikurinn varir á meðan börnin leika sér og ekki lengur. Það er leikferlið sem 

skiptir máli. Jafnvel þegar börn byggja stórhýsi, skip eða eitthvað annað úr 

kubbum eða öðru byggingarefni eru þau mest með hugann við verknaðinn að 

byggja. Þegar byggingunni er lokið velta þau oft öllu um koll og byrja upp á 

nýtt að byggja. 

� Í leiknum prófa börn að gera eða segja ýmislegt sem er bannað eða illa séð í 

raunveruleikanum. Innan ramma þykjustuleiksins er þetta mögulegt því að 

leiknum fylgja engar utanaðkomandi reglur (Olofsson 1987: 12-14). 

Stýrðir leikir (regluleikir) 

Það er þó nokkur munur á því að leika sér og vera í leikjum. Í þykjustuleik eða frjálsum leik 

er barnið að leika sér (Storm 1981:102-103). Þegar barn er að leika sér þá á leikurinn engin 

takmörk, hugmyndaflugið og sköpunin fær að njóta sín, barnið ræður ferðinni og 

raunveruleikinn er hunsaður, allt getur gerst. Leikir stjórnast aftur á móti af ákveðnum 

reglum.  

 Regluleikir taka smátt og smátt við af hinum frjálsa leik þegar líður að skólaaldri og 

skipa þar mikilvægan sess (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir 2005:187–188). 
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Til þessara leikja má t.d. telja eltingaleik og fótbolta og verða börnin að fylgja ákveðnum 

reglum eða hlutverkum sem lúta vissum hegðunarreglum. Þessir leikir eru ýmist 

hreyfileikir, söngleikir, dansar, keppnir eða orðaleikir ásamt hvers konar spilum. Siðgæði, 

hæfni til samvinnu, félagskennd og hreyfingar eru meðal þess sem þroskast í þessum 

leikjum. Í regluleikjum læra börn að taka tillit til leikfélaganna og að sami réttur og sömu 

skyldur gilda fyrir alla. 

 Margir hafa áhyggjur af því að leikjum barna sé of mikið stýrt af fullorðnum og að 

hinn frjálsi leikur sé á undanhaldi (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 2003:272). 

Þannig fái sköpunargáfan ekki að blómstra. 

Ingvar Sigurgeirsson (2000:80) vekur í handbókinni Að mörgu er að hyggja athygli 

á leikjum sem kennsluaðferð. Þeir bjóða upp á fjölbreytta möguleika í kennslu og eru góð 

leið til að vekja áhuga.  

Námsleikir hafa ýmsa kosti og henta m.a. vel til þulunáms og þjálfunar (Ingvar 

Sigurgeirsson 2005:80–81). Námspil henta líka vel til upprifjunar og þjálfunar og svo getur 

það verið krefjandi viðfangsefni fyrir börnin til að búa til námspil. Möguleikarnir skorðast í 

raun aðeins við hugmyndaflugið svo að sköpunargáfan fái að njóta sín þó forsendur séu 

kannski aðrar en í hinum frjálsa leik. 
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Fræðilegur bakgrunnur: Kenningar frumkvöðla og fræðimanna  

Margt hefur verið ritað og rætt í gegnum tíðina um leik. Fyrstu kenningar um leik fara að 

koma fram á síðari hluta 19. aldar, eftir  að Darwin setti fram þróunarkenningu sína 

(Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir 2005:188). Leikinn má þó rekja enn lengra 

aftur og talið er að Plato (427-347 f. Kr.) hafi í ritum sínum verið fyrstur manna til að 

viðurkenna leikinn og gildi hans í uppeldi (Valborg Sigurðardóttir 1991:11). Þótt víða hafi 

leikur, fyrr á öldum, verið talinn syndsamlegur út frá trúarlegu sjónarmiði þá voru merkustu 

uppeldisfrömuðir fyrri alda sammála um nauðsyn þess að uppeldi og kennsla tæki mið af 

eðlilegum áhuga barnsins og þroskastigi þess. Þeirra á meðal má nefna Comenius, 

Rousseau, Pestalozzi og Fröbel en hann stofnaði fyrstur manna leikskóla. Fröbel gekk út frá 

tveimur reglum í uppeldisstarfi: Sjálfstarfi barnsins og leiknum og þýðingu hans. 

Margar kenningar hafa komið fram á 20. öldinni sem varpa ljósi á leikinn og 

skilning okkar á honum (Valborg Sigurðardóttir 1991:17). Þetta eru kenningar á borð við 

sálkönnunarkenninguna, vitþroskakenningu Piaget, sovéskar sálfræðikenningar og 

boðskiptakenningu Bateson en þær eru best þekktar innan sálfræði- og mannfræðikenninga 

síðustu aldar þó að fæstar hafa þær haft leikinn í brennidepli.  

Fyrstu kenningar leiks 

Frá miðri 18. öld og fram á 20. öldina settu nokkrir heimspekingar og sálfræðingar fram 

kenningar um orsakir og tilgang leikja (Valborg Sigurðardóttir 1991:17).  

Margt mikilvægt hefur komið fram í þessum klassísku kenningum um leikinn og 

geri ég nú stuttlega grein fyrir nokkrum þeirra, m.a. til að varpa ljósi á þróun hans, ólíka 

sýn og margbreytileika. 

Umframorkukenningin 

Umframorkukenning skýrir leikinn út frá eðlishvötum manna og dýra og var því haldið 

fram að barnið endurtaki í leik sínum nauðsynlegar athafnir í lífsbaráttu forfeðra sinna 

(Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir 2005:188–189). Enski heimspekingurinn 

Herbert Spencer kom fram með þessa kenningu (Valborg Sigurðardóttir 1991:12). 

Þróunarsaga tegundarinnar var talin birtast í þróun einstaklingsins (Guðrún Friðgeirsdóttir 

og Margrét Jónsdóttir 2005:188–189). Leikurinn var samkvæmt þessari kenningu 
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umframorka sem börn voru að losa um. Fullorðnir leiki sér ekki þar sem orkan þróaðist inn 

á önnur svið. Umframorkukenningin setti leikinn í samhengi við þroska barnsins og var það 

mikilvægt skref fyrir þróun kenninga um leik.  

Þó að kenningin sé úr sér gengin og skýri ekki hvers vegna börn leika sér þrátt fyrir 

þreytu þá getur leikur vissulega verið ákveðin orkulosun bæði fyrir fullorðna og börn. 

Höfundur þessarar ritgerðar myndi a.m.k. ekki vilja halda barnaafmæli án leikja.  

Undirbúningskenningin  

Þýski heimspekingurinn Karl Groos kom fyrstur með þá kenningu að leikurinn væri til að 

búa börn undir fullorðinsárin (Valborg Sigurðardóttir 1991:15-16).  Hann byggði kenningu 

sína á lögmáli um náttúruval sem Darwin setti fram og skýrði sem einn megin hvata 

þróunarinnar eða með öðrum orðum, þeir hæfustu lifa af. Groos rannsakaði og bar saman 

leiki dýra og barna. Hann taldi leikinn eðlislægan og að hann æfði þá færni barna sem 

nauðsynleg væri síðar meir, rétt eins og leikur dýra endurspeglar lífsbaráttu þeirra.  

Sú gagnrýni hefur komið fram á kenningu Groos að hún skýri ekki leiki fullorðinna 

og leikurinn sé aðeins skýrður út frá eðlishvötum dýra og  manna sem fyrirfram ákveða 

form og innihald leiksins. Samhengi leiksins við þroska barnsins og þróun hafa talist til 

kosta undirbúningskenningarinnar sem og vangaveltur Groos um fjölbreytni leikgerða, en 

hann taldi flokka leikja jafn marga eðlishvötunum. Sé ekki gengið út fá eðlishvötum er 

kenning Groos um leik sem æfingu oft talin enn í fullu gildi. 

Hreyfinautnakenningin 

Þessi kenning er kennd við sálfræðinginn Karl Bühler, en hann taldi að leikur ætti rætur að 

rekja til athafnagleði eða hreyfinautnar og að hann væri óháður markmiðum eða árangri. 

Áhugi barnsins beinist á athöfnina sjálfa en ekki hagnýtan árangur leiksins (Valborg 

Sigurðardóttir 1991:16). Bühler skrifaði mikið um leik og benti m.a. á sköpunargleði barna 

í leikjum og uppgötvanir þeirra (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir 2005:189). 

Einnig taldi Bühler leikinn hafa gildi fyrir menningarlega nýsköpun og miðlun menningar 

frá einni kynslóð til annarrar þar sem barnið líki eftir fullorðnum og tileinki sér þannig 

menningu þeirra. Kona Karls Bühler, Charlotte Bühler, skrifaði einnig mikið um leik en 

hún skipti leikjum í eftirfarandi flokka: Hreyfileiki, byggingarleiki, ímyndunarleiki 
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(þykjustuleiki), félagslega leiki og viðtökuleiki (hlustun á sögur, upplestur, hljómlist o.fl.). 

Þessir flokkar Charlotte eru enn algengir í uppeldisfræðibókum.  

�útímakenningar 

Nútímasálfræðikenningar um leik, þær sem hér verður greint frá, hafa allar haft áhrif á 

ríkjandi viðhorf til leiks barnsins. Þessar kenningar skýra leik barna og þróun hans 

samkvæmt sálkönnunarstefnunni (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir 2005:190).  

Sálkönnuðir 

Þar ber fremstan að nefna Sigmund Freud, upphafsmann sálkönnunar. Þó að hann hafi ekki 

sjálfur sett fram heildstæða kenningu um leik þá lagði hann áherslu á leik sem útrás fyrir 

bældar hvatir og innri spennu (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir 2005:190-191). 

Sálkönnuðir notuðu frjálsan leik sem meðferð á andlega sjúkum börnum og þeir tengdu 

leikinn við raunveruleikann. Í leiknum gátu börn fengið útrás fyrir tilfinningar sínar sem 

ekki voru leyfðar í raunveruleikanum. Með auknum vitþroska getur tjáning barnsins færst 

frá þykjustuleiknum yfir í listsköpun og hvers konar grín og gaman.  

Sálkönnuðurinn Erikson líkti leik barna við hugsanir fullorðinna. Hann taldi leikinn 

draga úr innri spennu og að hann væri þroskandi fyrir barnið sem glímdi við að ná tökum á 

veruleikanum í aðstæðum sem það skapaði sér sjálft. Leikur barnsins væri það sem máli 

skipti í skilningi manna á því hvernig sjálf barnsins efldist samkvæmt Erikson en það er 

talið merkasta framlag hans hugmynda um mikilvægi leiksins (Valborg Sigurðardóttir 

1991:29). Donald W. Winnicott sálkönnuður segir leikinn eins konar „glugga að sál 

barnsins“ (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir 2005:191). Í augum Winnicott var 

leikurinn fyrst og fremst sköpun. Hann benti á að börn réðu sjálf fram úr erfiðleikum, t.d. 

kvíða sem hann taldi eiga stóran þátt í leik barnsins, með því að prófa sig áfram í nokkurs 

konar töfraheimi sem er mitt á milli tilfinninga- og hugarheims barnsins og hinum efnis- og 

félagslega heimi (Valborg Sigurðardóttir 1991:25-26). Winnicott taldi leikinn einkenni 

heilbrigðs lífs og lagði mikla áherslu á mikilvægi hans því í  leiknum aflaði  barnið sér 

reynslu og upplifunar. Hann taldi leikinn einnig lækningameðferð í sjálfu sér þar sem 

barnið læknaði sig sjálft í sínum sjálfsprottna leik.  
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Erikson og Winnicott sáu áframhald á leik barnsins í menningarstarfsemi og 

listsköpun fullorðinna en Bateson og fleiri vildu útvíkka þær hugmyndir (Guðrún 

Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir 2005:190-191).  

Það að sálkönnuðir hafi einblínt á sjúka einstaklinga í kenningum sínum hefur hlotið 

gagnrýni (Valborg Sigurðardóttir 1991:29). Sálkönnuðir, sér í lagi Erikson og Winnicott 

lögðu þó fram ýmislegt markvert. Þar má nefna mikilvægi hins sjálfsprottna leiks bæði fyrir 

tilfinningalíf og persónuþroska barna, lækningamátt leiksins og að leikur lítilla barna eigi 

að fara fram á forsendum barnsins sjálfs. Viðhorf sálkönnunar til leiksins hefur styrkt gildi 

leikuppeldis og áhrifamáttar þess. 

Framlag Piaget til leiks 

Svissneski líffræðingurinn Jean Piaget leitaði í rannsóknum sínum svara við því hvernig 

barnið aflar sér þekkingar og hvernig það skipuleggur þekkinguna (Valborg Sigurðardóttir 

1991:32). Í vitrænni þróun barnsins taldi Piaget sjálfsprottinn leik mikilvægan þátt. Hinn 

sjálfsprottni leikur endurspeglaði þroskastig barnsins þar sem að ferli vitsmuna og leiks 

þróast hvort með öðru. Samkvæmt Piaget þróast leikir barnsins frá skynfæra- og 

hreyfileikjum til táknrænna leikja og þaðan yfir í regluleiki (Guðrún Friðgeirsdóttir og 

Margrét Jónsdóttir 2005:192-193). Á skeiði skynfæra- og hreyfileikja er leikurinn gjarnan 

fólginn endurtekningum og tilbrigðum af sömu hreyfingum. Skeiðið nær frá fæðingu til 

tveggja ára aldurs og er undirbúningur og forsenda fyrir hinn táknræna leik 

(þykjustuleikinn). Á skeiði táknræna leiksins sem nær frá tveggja til sjö ára aldurs, lærir 

barnið að koma reynslu sinni í táknrænt form (kollur getur verið bíll eða hús). Þetta skeið er 

svo forsenda þess að barnið ráði síðar við regluleiki en þeir verða áberandi um 7 ára aldur. 

Barnið fer þá að skilja ýmislegt í sambandi við keppni og samvinnu og þroskast í rökréttri 

hugsun og starfi. 

Piaget skoðaði í rannsóknum sínum leikinn út frá vitþroskakenningu sinni með 

áherslu á táknbundna hugsun. Rannsóknir hans náðu þó ekki til menningarlegra og 

félagslegra áhrifa á leik barnsins og hefur það verið gagnrýnt ásamt því að rannsóknin náði 

aðeins til hans eigin barna (Valborg Sigurðardóttir 1991:56-57). Einnig hefur verið bent á 

að börn leika táknleiki eða þykjustuleiki alveg fram á unglingsár og Piaget fjallar lítið eða 

ekkert um sköpun, samleik og áhrif fullorðinna á leikinn. Kenning Piagets varpar samt 
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mikilvægu ljósi á tengsl táknbundinnar hugsunar, vitræns þroska og leiks, ásamt því að 

renna stoðum undir kenningar Eriksons og Winnicotts um mikilvægi leiksins fyrir þróun 

sjálfsins. 

Sovéskar sálfræðikenningar 

Sovésku sálfræðingar Vygotsky og Leontjev lögðu í sínum kenningum áherslu á 

samfélagsleg sjónarmið í leiknum en litu líka á leikinn sem uppfyllingu óska barnsins rétt 

eins og Piaget, Freud og Winnicott (Valborg Sigurðardóttir 1991:72).  

Vygotsky taldi æðri hugarferli mótast af menningarlegum og félagslegum áhrifum 

sem væru ólík milli mismunandi menningarsamfélaga á ólíkum tímum (Guðrún 

Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir 2005:193). Þroski barns væri því háður menningar- og 

félagslegum aðstæðum. 

Rætur leiks röktu sovéskir sálfræðingar til tilfinningasambands barns við aðra menn 

og til félagslegs þrýstings. Með leik áttu þeir við þykjustuleik og var hann leið barnsins til 

að uppfylla þær óskir sem ekki væri hægt að uppfylla í raunveruleikanum. Leikurinn losaði 

þannig spennu og veitti huggun. 

 Í þykjustuleikjum hegðar barnið sér í samræmi við ákveðnar reglur, hlutverk móður 

lýtur t.d. ákveðnum hegðunarreglum (Valborg Sigurðardóttir 1991:65-68). Eins fer barnið í 

ákveðið hlutverk í regluleikjum. Vygotsky taldi því að allir þykjustuleikir hefðu duldar 

reglur og allir regluleikir duldar þykjustuaðstæður.  

Leontjev lagði mikla áherslu á leikferlið og benti á að börn leiki sér vegna leiksins 

en ekki árangursins. Hann taldi leik, nám og vinnu vera þær athafnir sem ríkjandi væru 

hvert á sínu þroskaskeiði ævinnar og mikilvægt að læra að stjórna leik barnsins á 

leikskólaaldri svo unnt væri að hafa félagsleg áhrif á barnið og móta það. Það yrði þó að 

gæta þess að hafa þróunarlögmál leiksins að leiðarljósi svo að honum sé stjórnað en hann 

ekki eyðilagður.  

Barnið hefur mikla þörf fyrir að vera virkt og það notar leikinn til að kynnast heimi 

fullorðna fólksins. Ímyndunarafl og hugmyndaflug eru mikilvægir þættir í leik barnsins og 

ýmsir hlutir öðlast nýtt líf í leik. Það er þó vert að taka fram að Leontjev lagði áherslu á að 

það væri ekki ímyndunaraflið sem framkallaði eða skapaði leikinn heldur væri það 

leikurinn sem þyrfti hjálp ímyndunaraflsins og gæfi því færi á að eflast. 
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Athygli sovéskra sálfræðinga hefur verið á mikilvægi leiks fyrir félags- og 

siðgæðisþroska barnsins (Valborg Sigurðardóttir 1991:73). Meðal gagnrýni sem beinst 

hefur að kenningum þeirra er hversu  einhæfar þær eru og taldar skorta umfjöllun, m.a. um 

nýsköpun, glens og gaman.  

Boðskiptakenning Bateson 

Gregory Bateson félagsmannfræðingur hafði víða áhrif með boðskiptakenningu sinni um 

leik og hugmyndaflug (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir 2005:194-195). Hún 

gengur út á að boðin sem menn senda í samskiptum sínum geta haft fleiri en eina merkingu. 

Innihald orðanna og kringumstæður mynda eina heild þar sem boðskipti fara fram bæði 

með orðum, líkamstjáningu og athöfnum. Samhengið skiptir því máli í túlkun boðskipta og 

áhersla er lögð á að þekkja umhverfið þar sem leikur verður til. Hliðarboðskipti gefa til 

kynna hvernig athafnir manna skuli túlkaðar og eru talin mjög mikilvæg. Þetta eru skilaboð 

sem við sendum hvert öðru og veita upplýsingar um það hvernig skuli skilja önnur 

skilaboð, með eða án orða, hálfmeðvituð eða ómeðvituð. 

 Hlutverk einstaklingsins í lífinu er margþætt. Sami maður getur verið faðir, bróðir, 

sonur, eiginmaður og smiður. Það fer eftir aðstæðum hvernig gerðir hans og framkoma 

litast af þessum hlutverkum. Í leikjum endurspeglast menning og samfélagshættir sem hefur 

t.d. áhrif á hvernig gildi börn gefa hverju hlutverki í leikjum sínum. Barnið lærir í leik að 

sami einstaklingur er hann sjálfur þó hann gegni ýmsum hlutverkum og líka að hegðun fer 

fram í ákveðnu samhengi og ákvarðast af því. 

 Bateson greinir með skýrum hætti á milli regluleikja og sjálfsprottinna 

hlutverkaleikja. Hann telur þá mjög ólíkar athafnir í eðli sínu og að gæðum sökum þess að 

boðskiptin í þeim fari fram á mismunandi hátt (Valborg Sigurðardóttir 1991:80-81). Í 

hlutverkaleikjum fara fram dulin, flókin boðskipti en í regluleikjum koma fyrirfram 

ákveðnar reglur í stað hliðarboðskipta.  

Ólíkt mörgum kenningum telur Bateson tilgang leiksins vera leikinn sjálfan. Hann 

telur barnið leika sér með hugmyndir vegna hugmyndaflugsins og leika hlutverk vegna þess 

að því finnst það skemmtilegt.  

Bateson telur leik eiga ýmislegt sameiginlegt með goðsögnum, draumórum og 

vísindalegum kenningum. Á þessum sviðum megi finna eitthvað sem líkir eftir 
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raunverulegum aðstæðum sem gefur okkur tækifæri til að prófa okkur áfram, æfa okkur og 

gera mistök sem ekki væri fært í raunveruleikanum. Börn ummynda raunveruleikann  og 

læra með því að breyta honum í kenningar, goðsagnir og bókmenntir og fara þannig að 

skilja að þetta eru aðeins ummyndanir á veruleikanum.  

Boðskipti eru undirstaðan í kenningu Batesons. Öll menning og þar á meðal leikur 

telur hann byggjast á boðskiptum sem fela í sér táknmál og hefur sú skoðum varpað nýju 

ljósi á leikinn. Það hefur orðið til þess að kveikja áhuga á frekari rannsóknum á leik barna 

og má þar nefna rannsóknir Catherine Garvey og Helen B. Schwarzman. Birgitta 

Knutsdotter Olofsson hefur að auki haldið boðskiptakenningu Bateson á lofti og lagt mikla 

áherslu á gildi þykjustuleikja (Valborg Sigurðardóttir 1991:100). 

Samantekt og gildi leiks 

Umframorkukenningin var mikilvæg fyrir þróun kenninga um leik sökum þess að hún 

tengdi leikinn við þroska barnsins. Gross hélt því fram að leikurinn væri undirbúningur 

fyrir fullorðinsárin, Bühler undirstrikaði líkamlegan þátt leiksins og sköpunargleði barnsins, 

sálkönnuðir lögðu áherslu á lækningamátt hins sjálfsprottna leiks og þróun sjálfsins, Piaget 

taldi leikinn endurspegla vitþroska barnsins, sovéskir sálfræðingar fjölluðu um leikinn út 

frá félagslegu ferli og Bateson o.fl. lögðu áherslu á ólík og margræð boðskipti í leiknum.  

 Þróun leiks og uppruni er aðal umfjöllunarefni sumra kenninganna en aðrir 

kenningasmiðir velta vöngum yfir því hvers vegna börn leiki sér (Valborg Sigurðardóttir 

1991:107). Útrás fyrir tilfinningar og togstreitu, uppfyllingu óska og sjálfstyrkingu telja 

sumir ástæðu fyrir leik barna á meðan aðrir halda því fram að tilgangur leiksins sé 

menningar- og samfélagsleg aðlögun. Þá eru sumir sem telja tilganginn vera tjáningu 

viðhorfa einstaklingsins til lífsins, veruleikans, upplifana og tilfinninga. Að lokum eru þeir 

sem sjá leik barna hreinlega sem leik vegna þess að hann er skemmtilegur. 

Eins og greint hefur verið frá hér að framan, út frá hinum ýmsu kenningum, eru 

misjafnar áherslur lagðar á leikinn og gildi hans. Því má ljóst vera að engin ein kenning nær 

yfir margbreytileika leiksins þó allar hafi þær lagt sitt á vogarskálarnar og sýnt á 

fjölbreyttan hátt fram á mikilvægi leiksins fyrir barnið. Það bendir þó allt til þess að 

leikurinn sé órjúfanlegur þáttur í þroskaferli barnsins og alhliða þroska þess ásamt því að 

vera mikilvægasta og eðlilegasta lífstjáning barnsins (Valborg Sigurðardóttir 1991:108). 
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 Síðastliðna áratugi hefur vitþroskakenning Piagets verið leiðandi í skólastarfi víða í 

vestrænum löndum (Valborg Sigurðardóttir 1992:47-48). Þrátt fyrir að gildi leiks bæði fyrir 

vitþroska og alhliða þroska barnsins sé staðfest á fræðilegum grunni og löngu viðurkennt þá 

er algengt að það gleymist í tengslum við menntun og uppeldi. Leikur er gleðigjafi en hann 

er líka leið náms og þroska hjá barninu. Með leik sínum aflar barnið sér þekkingar, það 

lærir af reynslunni og tjáir sig og því má ekki gleyma í uppeldi og skólastarfi. 
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Rannsóknin 

Til að fá fram viðhorf umsjónarkennara og foreldra yngsta stigs Grunnskólans í 

Þorlákshöfn útbjó höfundur spurningalista sem hann lagði fyrir hvorn hóp fyrir sig. Við 

gerð spurningalistanna var stuðst við spurningar sem unnið er með í greininni Is Play 

Important? eftir Margaret H. Cooney (2004). Spurningarnar sem lagðar voru fyrir voru í 

flestum tilvikum eins fyrir þessa hópa, sumar voru þó umorðaðar í samræmi við aðstæður í 

skóla og svo heima fyrir. Spurningalistarnir skiptust í þrjá hluta. Í fyrsta hluta var spurt um 

persónulega hagi, þ.e. tengsl við barnið, kyn svarenda og bekk barnsins. Í öðrum hluta voru 

fjölvalsspurningar um leik, nám og námsleiðir. Í þriðja og síðasta hlutanum var m.a. beðið 

um skilgreiningar á leik og námi. Kennarar voru að auki spurðir hve oft þeir notuðu leik og 

spil í kennslustundum. Spurningar má sjá nánar í viðauka 1 (umsjónarkennarar) og viðauka 

2 (foreldrar).  

Spurningalistarnir til foreldra voru sendir heim með börnunum þann 20. febrúar og 

veittu umsjónarkennarar þeim síðan viðtöku fyrir mína hönd. Umsjónarkennarar fengu sína 

lista í hendur sama dag og foreldrar. Umsjónarkennarar, fimm talsins, skiluðu allir sínum 

listum en 57 foreldrar þeirra 97 nemenda sem eru á stiginu skiluðu svörum, eða tæplega 60 

%. Hafa ber í huga að eitthvað er um systkini á stiginu og því ekki ólíklegt að einhverjir 

hafi aðeins skilað fyrir annað barnið. 

Í lok mars voru svo spurningalistar lagðir fyrir 3. og 4. bekk til að fá fram þeirra 

sjónarmið. Fyrst var leyfisbréf til foreldra sent heim með börnunum og tóku 

umsjónarkennarar við því aftur. Sökum aðstæðna sáu umsjónarkennarar 3. bekkjar um 

fyrirlögn spurningalistanna í 3. bekk samkvæmt mínum fyrirmælum en höfundur sá um 

fyrirlögn í 4. bekk. Börnin byrjuðu á því að segja til um kyn sitt og svöruðu síðan 

fjölbreyttum spurningum um leik og spil og tóku spurningarnar bæði til heimilis og skóla. 

Þau voru m.a. spurð um hvað leikur er, hvenær þau væru í leik, hversu oft þau væru í leik í 

kennslustundum, hvort þau spiluðu í skólanum, hvort þau spiluðu heima og hvort þau lærðu 

eitthvað af leikjum og spilum. Spurningarnar má sjá nánar í viðauka 4. Það voru 44 börn 

sem svöruðu af 58. Fimm börn máttu ekki svara, önnur voru veik eða fjarverandi af öðrum 

ástæðum. 
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Umsjónarkennarar yngsta stigs eru sex að höfundi meðtöldum. Það reyndist höfundi 

því auðvelt að fá aðstoð við spurningalistana þar sem að hann á í nánu samstarfi við 

umsjónarkennara á yngsta stigi Grunnskólans í Þorlákshöfn.  
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Grunnskólinn í Þorlákshöfn 

Grunnskólinn í Þorlákshöfn er heildstæður grunnskóli. Í skólanum eru 250 nemendur í 1.–

10. bekk. Á yngsta stigi skólans eru 100 nemendur, 19 í 1. bekk, 18 í 2. bekk, 30 í 3. bekk 

og 28 í 4. bekk. Starfsmenn eru tæplega 60 að meðtöldu starfsfólki íþróttamiðstöðvar og 

tónlistarskóla.  

Á hverju ári er gefin út starfsáætlun Grunnskólans í Þorlákshöfn. Þar má m.a. finna 

ýmsar hagnýtar upplýsingarar fyrir foreldra, starfsfólk og nemendur. Í starfsáætlun kemur 

einnig fram stefna skólans en hún felst í því að: 

� stuðla að vellíðan allra í skólanum 

� efla samskipti nemenda og starfsfólks innbyrðis svo og samskipti skóla og heimila 

� kennsluaðferðir, námsefni og námsumhverfi miðist við þroska og getu nemenda 

� efla félags- og siðgæðisvitund 

� nemendur beri virðingu fyrir umhverfi sínu svo og taki ábyrgð á eigin gjörðum 

� nemendur temji sér sjálfstæð vinnubrögð (Starfsáætlun 2007-2008:5). 

Unnið er að tveimur þróunarverkefnum við skólann um þessar mundir. Annars vegar er 

um að ræða umhverfisverkefnið Grænir grunnskólafingur græða landið sem allur skólinn 

tekur þátt í og er verkefnið tvíþætt (Námskrá, 1.–4. bekkur 2006). Í fyrsta lagi kynnast 

nemendur sögu Þorlákshafnar, uppbyggingu bæjarins og uppgræðslu landsins í kring. Í 

öðru lagi taka nemendur virkari þátt í flokkun og vinnslu á lífrænum úrgangi sem til fellur í 

skólanum, læra á ferlið og sjá þannig mikilvægi efniviðarins fyrir náttúruna fyrir landsvæði 

okkar. 

Þróunarverkefnið Stærðfræðistiginn beinist hins vegar að stærðfræðinámi á yngsta stigi 

grunnskólans og elsta árgangi leikskólans Bergheima. Markmið með þessu 

þróunarverkefni, sem hófst haustið 2007 er að vinna einstaklingsmiðað með stærðfræði, að 

skilgreina náms- og árangursmarkmið (fyrir hvern og einn), að beita fjölbreyttum 

kennsluaðferðum með áherslu á leik, gera kennsluna líflegri og skemmtilegri, auka 

sjálfstæði og áhuga nemenda við stærðfræðinámið og auka og bæta tengslin milli leikskóla 

og grunnskóla enn frekar. 

Við skólann er einnig unnið eftir eineltisáætlun Olweusar en skólinn hefur þegar lokið 

formlegu þriggja ára starfi við þá áætlun.  
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,ámskrár og leikur 

Þar sem leikur er viðfangsefni þessarar ritsmíðar og fram hefur komið mikilvægi hans fyrir 

alhliða þroska barnsins er vert að skoða hvað skólanámskrá Grunnskólans í Þorlákshöfn og 

aðalnámskrá hafa að segja um leikinn. 

Skólanámskrá  

Svo hljóðar inngangur skólanámskrár 1.–4. bekkjar Grunnskólans í Þorlákshöfn (Námskrá, 

1. –4. bekkur 2006): 

Á fyrstu skólaárum barns er lagður grunnur að skólagöngu þess. Því leggur 

Grunnskólinn í Þorlákshöfn megináherslu á að þjálfa skólafærni nemenda í 

fyrstu bekkjunum. Með skólafærni er átt við umgengni, samskipti og 

vinnubrögð. 

Nemandinn þarf m.a. að læra að fara eftir reglum skólans og fyrirmælum 

starfsfólks, sýna skólafélögum sínum tillitsemi í leik og starfi, læra að 

umgangast eigur sínar, skólans og félaga sinna. Hann þarf að geta setið kyrr, 

rétt upp hönd til að fá orðið, hlustað á aðra og tjáð sig skilmerkilega. Hann þarf 

að læra að vinna skipulega, ljúka verkefnum sínum, virða vinnu sína og 

annarra, vinna í hópstarfi og taka réttmæta ábyrgð á námi sínu. 

Þessi orð virðast við fyrstu sýn benda til þess að hefðbundið skólastaf sé í hávegum 

haft á yngsta stigi í Grunnskólanum í Þorlákshöfn. Áhersla er lögð á að þjálfa skólafærni og 

þar á meðal vinnubrögð sem hlýtur þó að teljast eðlilegt þar sem starfsemin er ólík stafsemi 

leikskóla að mörgu leyti. Þegar einstaka greinar í skólanámskránni eru skoðaðar þá eru 

leiðirnar að markmiðum síður en svo bundnar við bóklega vinnu. Í stærðfræði eru leiðir að 

markmiðum m.a. fetaðar í gegnum þrautaleiki, tilraunir, leiki og spil (Námskrá, 1. –4. 

bekkur 2006). Í íþróttum og sundi er mikil áhersla lögð á leiki sem þjálfa m.a. samhæfingu 

og hreyfingu. Í stærðfræði, íslensku og samfélagsgreinum er áhersla m.a. lögð á 

einstaklings- og hópvinnu, vettvangsferðir, myndgerð og umræður. Samkvæmt þessum 

dæmum er greinilegt að kennarar yngsta stigs Grunnskólans í Þorlákshöfn leggja ekki síður 

áherslu á nám í gegnum leiki, spil, þrautir, tilraunir, samvinnu og sköpun fremur en 

hefðbundið bóknám. 
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Aðalnámskrá 

Hlutverk Aðalnámskrár grunnskóla er fjölbreytt og er henni ætlað að þjóna kennurum, 

nemendum, foreldrum í hinu margvíslega starfi sem fram fer innan skólakerfisins. Þegar 

hlutur leiks er skoðaður í aðalnámskrá er óhætt að segja að ekki hafi verið um auðugan garð 

að gresja. Það er þó ekki að undra ef miðað er við tölur Jóhönnu Einarsdóttur (2007:31) um 

ólíkan orðaforða í Aðalnámskrá leikskóla og Aðalnámskrá grunnskóla. Í Aðalnámskrá 

leikskóla er minnst 451 sinni á leik en í Aðalnámskrá grunnskóla eru skiptin aðeins 45. 

Mikið er lagt upp úr góðum tengslum leikskóla og grunnskóla og er fróðlegt að 

skoða eftirfarandi orð Aðalnámskrár grunnskóla um þessi tengsl: 

Leikskólinn býr börnin undir nám í grunnskóla á ýmsan hátt. 

Í leikskólum hafa börnin lært og þroskast gegnum leik og annað skipulagt 

uppeldisstarf. Þau hafa styrkt sjálfsmynd sína, öðlast sjálfstæði og lært að vinna 

saman. Ýmis viðfangsefni í leikskólum, sem tengjast íslensku, stærðfræði, 

náttúruskoðun, tónlist, myndlist og hreyfingu, hafa gildi í sjálfu sér sem 

þroskandi glíma við daglegt líf og umhverfi en stuðla jafnframt að undirbúningi 

undir formlegt nám í grunnskóla. Mikilvægt er að leikskólar og grunnskólar efli 

tengsl sín á milli og komi á sambandi og samstarfi milli leikskólakennara sem 

hafa umsjón með elstu börnunum í leikskóla og grunnskólakennara sem taka 

við þeim í fyrsta bekk grunnskóla. Það er augljóslega hagur barnanna að 

kennarar á báðum þessum skólastigum séu kunnugir viðfangsefnum, 

starfsháttum og vinnuskipulagi hver annars. [...] Brýnt er að foreldrum og 

forráðamönnum sé ljóst á hvern hátt grunnskóli er frábrugðinn leikskóla, hvaða 

nýjar kröfur eru gerðar til þeirra og barna þeirra, hver er réttur þeirra og hvaða 

vinnubrögð og skyldur mæta börnunum á nýjum vinnustað 

(Menntamálaráðuneytið 2006:6). 

Það er greinilegt í ofangreindum kafla úr Aðalnámskrá grunnskóla að leikskóli er 

vettvangur leiks og grunnskóli vettvangur formlegs náms þó að hér sé fjallað um 

leikskólann sem undirbúning fyrir grunnskólann og formlegt nám.  

Sýn leikskólans á tilgang leikskólastarfsins er ekki sú sama og sýn grunnskólans á 

tilgang þess en í námskrá leikskólanna er litið svo á að tryggja þurfi samfellu á þann hátt að 
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grunnskólinn verði eðlilegt framhald af leikskólanum (Jóhanna Einarsdóttir 2007:69). Ég 

held að þetta sé viðhorf sem að grunnskólakennarar ættu að taka til athugunar svo að 

styrkja megi þá brú sem verið er að byggja milli skólastiganna. 

Umfjöllun Aðalnámskrár grunnskóla um kennslu og kennsluhætti er einnig vert að 

skoða en þar segir: 

Kennsla beinist að því að hjálpa nemendum að tileinka sér þekkingu og öðlast 

skilning, að móta sér skoðanir og viðhorf og ná leikni og færni á tilteknum 

sviðum. [...]. Í skólastarfi á að ríkja fjölbreytni í vinnubrögðum og 

kennsluaðferðum. Kennarar bera faglega ábyrgð á að velja heppilegustu og 

árangursríkustu leiðirnar til að ná markmiðum aðalnámskrár og skólanámskrár. 

Við val á kennsluaðferðum og vinnubrögðum verður að taka tillit til markmiða 

sem stefnt er að, aldurs, þroska og getu nemenda sem í hlut eiga hverju sinni og 

eðlis viðfangsefnisins. Vönduð kennsla, sem lagar sig að þörfum einstakra 

nemenda og markmiðum í skóla án aðgreiningar, eykur líkur á árangri. [...]. 

Grunnskólinn á að skila af sér sjálfstæðum nemendum sem hafa öðlast 

sjálfstraust og öryggi. Þeir eiga að kunna að læra, hafa kjark til frumkvæðis og 

sjálfstæðra vinnubragða, geta unnið með öðrum og kunna að tjá sig skýrt og 

skilmerkilega í töluðu og rituðu máli. Á þessa þætti ber að leggja áherslu í öllu 

starfi skólans allt frá upphafi skólagöngu. Val á kennsluaðferðum og skipulag 

skólastarfs verður að miðast við þá skyldu grunnskóla að sjá hverjum nemanda 

fyrir bestu tækifærum til náms og þroska. Kennslan verður að taka mið af 

þörfum og reynslu einstakra nemenda og efla með nemendum námfýsi og 

vinnugleði. [...] (Menntamálaráðuneytið 2006:15). 

Hér er hvergi minnst einu orði á leik en hann má samt nota til að uppfylla öll þau 

skilyrði sem sett eru um kennslu og kennsluhætti og þau markmið sem stefnt er að. 

Leikurinn er einmitt vænleg leið til að efla áhuga og hann má laga að hvaða kennsluefni og 

aldri sem er. Leikurinn eflir samvinnu, félagsfærni, sjálfstraust svo fátt eitt sé nefnt og ekki 

skortir hann fjölbreytnina. 

Leikurinn tengist einnig listum og endurspegla eftirfarandi orð um listir í 

aðalnámskrár margar hugmyndir fræðimanna um leik: 
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Listir hafa fylgt manninum frá örófi alda og eru einn af hornsteinum mannlegs 

samfélags. Með hjálp listarinnar hefur maðurinn tjáð tilgang og merkingu 

mannlegrar tilveru og mótað umhverfi sitt. Í listiðkun öðlast einstaklingurinn 

lífsfyllingu og finnur tilfinningum sínum og hugmyndum farveg. Skólinn er 

samfélag og þar leika listir sama hlutverk og í þjóðfélaginu í heild sinni 

(Menntamálaráðuneytið 2007:6).  

Bateson fjallaði einmitt í boðskiptakenningu sinni um að leikur endurspeglaði 

menningu og samfélagsþætti, Freud taldi leikinn farveg tilfinninga og Winnicott hélt 

því fram að leikurinn væri sköpun. Erikson og Winnicott sáu áframhald á leik 

barnsins í menningarstarfsemi og listsköpun fullorðinna. 

Jonothan Neelands prófessor við Warwick háskóla í Bretlandi gengur út frá því 

að leiklist endurspegli samfélagið (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir 

2004:8). Hann telur að með hlutverkaleikjum megi nálgast skilning á kjarnanum í því 

að vera manneskja. 

Það er því óhætt að segja að listgreinar og leikur tengist sterkum böndum á 

marga vegu og er hvoru tveggja ríkur þáttur lífsins í allri menningu og samfélagi. 

Til að undirstrika mikilvægi leiks og listnáms frekar segir ennfremur í 

aðalnámskrá fyrir listgreinar (2007b): 

� Listnám stuðlar að alhliða þroska einstaklingsins. 

� Listnám eflir sköpunargáfu þar sem listir reyna jafnt á ímyndunarafl og rökhyggju. 

� Listnám veitir tækifæri til að þroska fjölbreyttan og persónulegan tjáningarmáta. 

� Listnám eflir sjálfsmynd og sjálfsskilning sem er grundvöllur farsældar í lífi og 

starfi. 

� Listnám eykur tilfinningaþroska, félagsþroska og meðvitund um fagurfræði. 

� Listnám þjálfar hæfni til þátttöku í menningu samfélagsins. 

� Listir eru einn helsti áhrifavaldur samfélagsins. 

� Listir eru mikilvæg atvinnugrein. 

� Listir eru kveikja hugmynda og nýsköpunar í efnahagslífi og samfélagi manna. 

� Listir móta og endurspegla sjálfsmynd og gildismat samfélagsins. 
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Í íþróttum er fjallað um leik á mun beinni og augljósari hátt heldur en dæmin hér að 

ofan hafa sýnt. Íþróttir er kannski sú námsgrein sem eðlilegast þykir að tengja leiknum ef 

litið er til hreyfileikja. Aðalnámskrá grunnskóla hefur m.a. eftirfarandi að segja um íþróttir 

og leik: 

Nemendur á grunnskólaaldri eru á aldursskeiði sem einkennist af miklum vexti 

og örum þroska. Framvinda eðlilegs þroska, hvort heldur um er að ræða skyn- 

og hreyfiþroska, líkams- og fagurþroska eða félags-, tilfinninga- og 

siðgæðisþroska, er að miklu leyti háð hæfilegri áreynslu og samspili markvissra 

æfinga og leikja. Með kerfisbundinni þjálfun eða útfærslu leikja er hægt að 

auka starfsemi líkamans og sinna mismunandi þroskaþáttum. [...] Nauðsynlegt 

er að fjölbreytt hreyfinám, þar sem er samþætting námsgreina og vinna með 

tónlist og tjáningu, fái ákveðið vægi í kennslunni. Þessir þættir efla sjálfstraust 

og styrkja sjálfsmynd hvers einstaklings. Börnum er eðlilegt að tjá sig með 

líkamanum. Leikur með söng og dansi, leikræn tjáning og sköpun þarf að vera 

hluti af kennslu skólanna, hvort sem þessi atriði eru tekin fyrir í 

kennslustundum skólaíþrótta, öðrum námsgreinum eða skipulögð sem 

samþætting tveggja eða fleiri námsgreina. [...] Íþróttir eru vel til þess fallnar að 

efla félags-, tilfinninga- og siðgæðisþroska nemenda. Leikir og 

samvinnuverkefni gera þær kröfur til nemenda að þeir temji sér aga og 

tillitssemi. Þeir læra einnig að vinna með öðrum og hvetja félaga sína til dáða. 

Þá verða mörg verkefni eða leikir ekki leystir af hendi nema með sameiginlegu 

og samstilltu átaki (Menntamálaráðuneytið 2007a) .  

Það kom mér verulega á óvart hversu lítið fjallað er um leik á beinan hátt í 

Aðalnámskrá grunnskóla. Þegar grannt er skoðað má þó tengja leikinn á 

margvíslegan hátt við marga þætti námskrár. Að mínu mati eru íþróttir eina 

námsgreinin í Aðalnámskrá grunnskóla sem gefur leiknum það lof sem hann á skilið. 
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,iðurstöður og umræður 

Í þessum kafla mun ég fjalla um þær niðurstöður sem fram komu í rannsókninni og verða 

skilgreiningar á leik og námi skoðaðar sérstaklega. Umfjöllunin skiptist í þrjá hluta. Fyrst 

verða teknar fyrir skilgreiningar umsjónarkennara á leik og námi, síðan foreldra og að 

lokum komið inn á skilgreiningar barnanna á leik. Niðurstöður spurninganna og umræður 

verða svo dregnar saman í lok hvers hluta ásamt heildar samantekt í lokin. 

Hluti 1 

 Skilgreiningar umsjónarkennara yngsta stigs á leik og námi 

Skilgreiningar kennaranna á leik beinast í ríkara mæli að hinum frjálsa leik sem kemur mér 

svolítið á óvart. Ég hélt að regluleikirnir yrðu meira áberandi í skilgreiningum kennara þar 

sem nemendur yngsta stigs eru einmitt á þeim aldri sem regluleikir færast í aukana. 

Skilgreiningar kennara á leik: 

� Allir saman / nokkrir saman / einn og sér að gera eitthvað skemmtilegt. 

� Frjáls og sjálfsprottinn leikur er hið eðlilega tjáningarform sem börn nota til að læra, 

læra í gegnum leikinn! Leikur er skapandi þar sem börnin stjórna sér sjálf, hann 

hefur markmið og leiðir í uppeldi. 

� Bæði einstaklings- og hópavinna, þ.e. þegar börnin fá að ráða ferð sinni að 

einhverju leyti í átt að settum markmiðum. Getur verið viðureign – ímyndun- 

hlutverkaleikur o.fl. 

� Heimur þar sem reglur eru yfirleitt skýrar sem auðveldar öllum þátttöku. 

� Leikur er iðja þar sem börn fara í ákveðið hlutverk og búa sér til veruleika (með eða 

án leikfanga). Leikur fer ýmist fram í samskiptum við aðra, sem eru þá líka í 

fyrirfram ákveðnu hlutverki, eða í einrúmi (og e.t.v. með ímyndaða þátttakendur). 

Þessar fimm skilgreiningar umjónarkennaranna á leik undirstrika glögglega fjölbreytni 

hans. Nám er líka fjölbreytt og einnig skilgreiningar á því. Kennararnir virtust nokkuð 

sammála um að nám feli í sér einhvers konar þekkingu. 

Skilgreiningar kennara á námi: 

� Nám er þegar einstaklingur tileinkar sér þekkingu eftir mismunandi leiðum. 
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� Allt sem er nýtt fyrir fólki er nám. 

� Nám verður til þegar að manneskja tileinkar sér vissa þekkingu og skilur um hvað 

tiltekið atriði snýst um. 

� Nám er sú leið þar sem einstaklingur er að auka þekkingu sína með því að læra eða 

tileinka sér nýja hluti og nýti sér það svo áfram í lífinu. Nám er margþætt alveg eins 

og leikurinn. 

� Allir saman / nokkrir saman / einn og sér að gera eitthvað skemmtilegt. Að læra af 

því að leika. 

Hvað finnst umsjónarkennurum yngsta stigs um leik og nám? 

Í fyrstu spurningu var það kannað hvenær börn ættu að fá að leika sér. Kennararnir voru 

allir sammála um það að ljúka ætti heimavinnu og öðrum skylduverkefnum áður en börn fá 

að leika sér. Einn kennarinn svaraði þó því að börn ættu að fá að leika sér um leið og þau 

koma heim úr skólanum en heimavinnan ætti að ganga fyrir. Loks svaraði einn því að leikur 

ætti að eiga sér stað þegar börnunum hentaði en lagði áherslu á að heimavinna gengi fyrir. 

 Allir kennararnir voru sammála um að leikur barns geti átt sér stað þegar það er eitt 

og sér, með skólafélögum, með félögum utan skóla eða með fullorðnum. 

 Svör kennaranna hljóðuðu líka eins þegar spurt var hvenær leikur barna ætti að eiga 

sér stað í skólanum en kennurunum finnst leikur eiga að vera hluti af náminu. Einn 

kennaranna sagði þó í athugasemd neðan við svarið að stundum eigi leikur aðeins við þegar 

bóklegri vinnu er lokið og stundum ætti leikur alltaf að fara fram þegar ekki er verið að 

sinna bóklegri vinnu. 

Hjá öðrum kennara kom sú athugasemd fram að leikur ætti að eiga sér stað sem hluti af 

námi með eða án bóka.  

 Samræmi í svörum kennara sýndi sig enn þegar leitað var eftir mati þeirra á 

árangursríkustu leiðinni fyrir börn að læra. Þeir segja allir árangursríkast að samþætta það 

að læra eftir fyrirmælum sem stjórnað er af kennara, að læra í gegnum athafnir og leik sem 

stjórnast af börnum og með því að fá að reyna sig áfram. 

 Samróma álit kennaranna er að leikur efli orðaforða, auðveldi nemendum að skilja 

flókin hugtök um heiminn í kringum þau, efli ímyndunarafl og sköpun, þjálfi samvinnu, 
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kenni þeim að tjá tilfinningar, styrki gróf- og fínhreyfingar og auðveldi þeim að meta 

eiginleika annarra. 

 Það sem best lýsir kennslustundum kennaranna er nám sem inniheldur jafnvægi 

milli hefðbundins náms og náms í gegnum leik. Einn kennari sagði þó að hefðbundið 

bóknám lýsti sínum kennslustundum best og sagðist ekki vera nógu duglegur að taka 

leikinn inn og blanda honum við kennsluna. Tveir kennarar sögðu nokkurt jafnvægi vera, 

þó heldur meira bóknám. 

 Kennararnir nota flestir leik og spil 1–4 sinnum í viku í kennslustundum sínum. 

Einn kennarinn notar þó spil oftar eða 1–2 á dag.  

 Sem áhersluliði í námi barnanna nefndu flestir kennarar eiginleika á borð við 

samvinnu, samkennd, aga, virðingu, vinsemd, kurteisi, vandvirkni, hjálpsemi og sjálfstæð 

vinnubrögð. Einnig voru nefndir liðir eins og málörvunarleikir, lestur, stærðfræði, að hafa 

trú á sjálfum sér, umgengnisreglur, framkoma, hlustun og einbeiting og það sem ber að 

kenna lögum samkvæmt (aðalnámskrá).  

 Kennarar fengu tækifæri til að segja hverju þeir myndu vilja breyta í sambandi við 

nám barnanna. Svör þeirra hljóða svo: 

� Nýta leikina meira. 

� Byrja meira með leikinn í 1. bekk og svo áfram. 

� Ég myndi gjarnan (og er alltaf að reyna) að gera námið fjölbreyttara, t.d. 

með leik og spilum. 

� Ég vildi hafa ríkari námsgagnasjóð svo auðveldara væri að hafa hlutbundnari 

og líflegri kennslu. Svolítið bundið peningum þó við getum margt gert á 

eigin spýtur. 

� Ég vildi gjarnan nota meiri leik í námi barnanna eins og gert er á leikskólum 

en til þess þarf að mínu mati að fækka í bekkjum á yngsta stigi eða bjóða 

upp á fleiri skiptitíma. 

Það er augljóst að kennarar yngsta stigs Grunnskólans í Þorlákshöfn eru mjög jákvæðir 

gagnvart leik í námi og vilja gjarnan nota hann meira en þeir gera nú þegar. 
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Hluti 2 

Skilgreiningar foreldra barna á yngsta stigi á leik og námi 

Margar góðar og gildar skilgreiningar á leik komu frá foreldrum og má sjá fjölbreyttar 

hugmyndir fræðimanna fyrri tíma liggja þar til grundvallar. Einnig má lesa á milli línanna í 

sumum skilgreiningum að foreldrar hafa áhyggjur af tæknivæðingu nútímans. 

Hér koma nokkrar skilgreiningar:  

� Atferli þar sem einstaklingur fer í hlutverk, með eða án félaga og leikfanga. Veröld 

búin til út frá aðstæðum hverju sinni. 

� Leikur er aðferð barnsins til að uppgötva heiminn á sínum forsendum og læra af 

honum. 

� Leikur er þegar barn er eitt eða með öðrum að leika sér í hinum ýmsu athöfnum 

bæði skipulagt og sjálfsprottið. 

� Þegar börn geta farið í sinn eigin heim án allra boða og banna, þ.e. fá að vera börn. 

� Þegar unnið er að einhverju sem reynir á mann á einhvern hátt og miðar að 

lokamarki. Einn eða fleiri taka þátt og hægt er að endurtaka ferlið. Að sjálfsögðu 

þarf að fylgja gleði. 

� Lífið er leikur. – Það er leikur að læra. 

� Hægt er að gera flestar athafnir að leik. 

� Allt sem gaman er að gera. 

� Þegar börnin fá að njóta sín og nota sköpunargáfu og ímyndunarafl, þegar þau fá 

útrás. 

� Leikur eflir alhliða þroska barna og því er leikurinn mjög mikilvægur. Barnið lærir 

svo mikið í gegnum leik, hvort sem það eru samskipti, tilfinningar eða að leysa 

ýmis vandamál. 

� Leikur barna er æfing fyrir lífið, en leikur er líka hluti af lífinu. Í gegnum leik getum 

við mátað okkur í ýmsum hlutverkum. 

� Geta verið með öðrum í besta bróðerni og leikið saman af ánægju. 

� Leikur fylgir okkur allt lífið, við upplifum í gegnum leik, lærum í gegnum leik óháð 

aldri. Leikur getur verið á eigin forsendum og stýrður af öðrum. Leikur = nám 

=leikur. 

� Tjáning. 
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� Aðferð barns til að uppgötva heiminn á sínum forsendum og læra af honum. 

� Að geta leikið sér án þess að nota tölvu.  

� Allt sem vekur áhuga, leiðir lengra og inniheldur hreyfingu, athygli, samskipti. 

� Eitthvað sem þroskar barnið, kemur því í skilning um hvað er rétt og rangt. 

� Maður setur sig í ákveðið hlutverk og fer eftir ákveðnum reglum sem lúta að 

samvinnu og sameiginlegum markmiðum. 

� Afþreying – Fyrirfram ákveðinn leikur sem barnið hefur gaman af. 

� Leikur er þegar börn eru saman og leika við hvert annað án tölvu eða sjónvarps. 

Hafa samskipti við hvort annað eða dunda ein.  

� Allt nema skylduverk. 

Margar skilgreiningar á námi komu frá foreldrum sem fróðlegt var að skoða. Þó nokkrir 

foreldrar binda námið aðeins við skólann og bókleg fög. Sumir virðast nokkuð fastir í 

efnishyggjunni en flestir eru þó á því að maður læri af öllu því sem lífið hefur upp á að 

bjóða. Það sem mér þótti þó skemmtilegast var að sumir foreldrar setja jafnaðarmerki á 

milli leiks og náms. Hér koma nokkur dæmi: 

� Börn nema það sem fyrir þeim er haft og læra af bókum og skóla. 

� Ímyndunaraflið og sköpun fær að njóta sín, mörg viðfangsefni, gleði, ánægja, æfing, 

þjálfun og ögrandi viðfangsefni. 

� Nám þarf að höfða til barnanna alveg sama hversu gömul þau eru. Ef námið er haft 

fróðlegt og skemmtilegt en samt agað þá nær það til barnanna. 

� Nám er allt það sem barnið er að læra, t.d. að lesa,reikna, læra að bíða o.fl. 

� Nám er allt það sem maður lærir á lífsleiðinni hvort sem er í skóla, úr umhverfinu, 

bókum eða öðru. 

� Nám er stór þáttur í undirbúningi fyrir líf og starf barna í framtíðinni. 

� Allt sem eflir og þroskar hugann og líkamann. Hvort sem er í gegnum leiki, bækur 

eða annað. 

� Það sem einstaklingur tileinkar sér í gegnum reynslu, þekkingu, hegðun, framkomu, 

allt þetta er nám. 

� Nám er vinna sem á að gera í gegnum leik. 

� Við nemum alltaf, alla ævi. Nám er ekki eitthvað sem á sér aðeins stað í skólanum, 

heldur alls staðar. 
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� Það er leikur að læra. Til að efla kunnáttu og þroska. 

� Að markviss framsetning kennara á námsefni skili sér í aukinni þekkingu 

nemandans. 

� Undirbýr barnið fyrir framtíðina sama hvort það er fyrir framhaldsnám, vinnu, betri 

menntun eða meiri tekjur. 

� Nám er allt það lærða – af eigin hvötum, sjálfsprottið – að hlusta á , gera og upplifa. 

� Lífið er nám. 

� Allt sem eflir þroska og vitund og hjálpar til við að barnið komist klakklaust í gegn 

um lífið. 

� Nám eða leikur þroskar börn og fræðir. 

� Nám er fræðsla. 

� Eitthvað sem eflir þekkingu barnsins. 

� Nemandi er alltaf að læra í öllu sem hann tekur sér fyrir hendur. 

� Það er leikur að læra. Allir eiga að fá að læra það sem þeir hafa áhuga og getu til. 

� Hefðbundið bóknám, einstaklings- og samvinna, sjálfsefling. 

Hvað finnst foreldrum yngsta stigs um leik og nám? 

Flestum foreldrum sem svöruðu könnuninni finnst að börn eigi að ljúka heimavinnu áður en 

þau fá að leika sér. Sumir merktu bæði við þann lið og að börn ættu að fá að leika um leið 

og þau koma heim úr skólanum. Ef til vill má túlka þau svör á tvennan hátt. Annars vegar 

að ljúka eigi heimavinnu um leið og skóla er lokið og fara svo strax í leik og hins vegar að 

litið sé á heimanámið sem leik. Ein athugasemdin sem fylgdi þessari spurningu styður þá 

ályktun en hún hljóðar svona: „Samanborið við önnur svör mín við þessari könnun 

skilgreini ég ekki nám sem einhverja kvöð heldur nokkuð sem er hluti af lífinu og er 

áhugavert. Leikurinn „heimavinna“ á sér því stað þegar ákveðið er að fara í þann leik.“ 

Nokkrir sögðu að börn ættu að fá að leika þegar þeim hentar en enginn takmarkaði leik við 

helgar eða sagði að hann ætti ekki að vera valmöguleiki. 

 Nánast öllum foreldrum finnst leikur vera eitthvað sem barn gerir með sjálfu sér, 

skólafélögum, félögum utan skóla og fullorðnum. Einstaka foreldri sá þó leik ekki vera 

eitthvað sem barn gerði með fullorðnum. 
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 Flestir foreldrar telja að leikur barna eigi að vera hluti af náminu. Nokkrir vilja að 

leikur sé aðeins stundaður í frímínútum og nokkrir vilja að leikur eigi að fara fram alltaf 

þegar ekki er verið að sinna bóklegri vinnu.  

 Árangursríkustu leiðina fyrir börn til að læra telja foreldrar vera með því að 

samþætta fyrirmæli sem stjórnað er af kennara, athöfnum og leik sem stjórnað er af börnum 

og með því að börnin fái að reyna sig áfram. Nokkrir sáu þó ekki árangur í því að börn 

fengju að stjórna athöfnum og leik og nokkrum fannst heillavænlegast að fyrirmælum væri 

stjórnað af kennurum.  

 Flestir foreldrar telja að leikur efli orðaforða, ímyndunarafl, sköpun og skilning á 

hugtökum um heiminn. Einu foreldri fannst þó leikur ekki skila neinu þessara atriða, öðru 

fannst efling orðaforða ekki koma við sögu og nokkrir töldu leikinn aðeins efla 

ímyndunarafl og sköpun. 

 Flestir foreldrar voru einnig sammála um að leikur hjálpi börnum að læra samvinnu, 

tjá tilfinningar, styrki gróf- og fínhreyfingar og að meta eiginleika annarra. Eitt foreldri 

vildi meina að leikur hjálpaði börnum ekki að meta eiginleika annarra og annað foreldri sá 

leik aðeins sem tjáningu tilfinninga. Enn eitt foreldri sagði leik aðeins hjálpa börnum að 

læra samvinnu og meta eiginleika annarra. 

 Þegar kom að því að meta hvort skólinn ætti að veita börnum tækifæri á hefðbundnu 

bóknámi, námi í gegnum leik eða námi sem inniheldur jafnvægi milli þessara kosta þá voru 

flestir sem vildu sjá jafnvægi þarna á milli. Tveir foreldrar vildu aðeins sjá hefðbundið 

bóknám og eitt foreldri vildi aðeins að nám færi fram í gegnum leik. Tveir foreldrar vildu 

sjá jafnvægi í þessum málum en þó meiri áherslu á hefðbundið bóknám og aðrir tveir vildu 

sjá því öfugt farið, þ.e. jafnvægi en þó meiri áherslu á leikinn. 

 Það voru fjölbreytt svör sem komu þegar foreldrar voru spurðir um hvað þeir vildu 

að barnið læri í skólanum. Sumir lögðu áherslu á bóklegt nám, aðrir á leik enn aðrir á 

mannleg samskipti. Sumir voru mjög sáttir við nám barnsins eins og það er og aðrir vildu 

sjá áherslu á barnið fengi að njóta sín. Algeng svör voru: Lestur, hefðbundið nám, 

samskipti, tillitsemi, agi, virðing, sjálfstæði, kurteisi og alhliða menntun. 

 Foreldrar fengu eins og kennarar, færi á að tjá sig um hverju þeir myndu vilja breyta 

í sambandi við nám barnsins. Foreldrar voru almennt mjög sáttir og vildu engu eða litlu 

breyta. Það komu þó fram nokkrar athugasemdir og nefni ég hér nokkrar þeirra: 



35 
 

� Ég myndi kannski vilja sjá meira leikið með námsefnið. 

� Ég myndi vilja sjá að „skólastofunámsefnið“ væri meira tengt lífinu og umhverfinu,  

þ.e. að börnin fengju tækifæri til að læra með öllum skynfærunum – þreifa á ,lykta, 

gera tilraunir o.s. frv. 

� Að vera betur upplýst um aðferðir við kennslu á námi barnsins. 

� Efla meira sjálfstæði, rökhugsun. 

� Meiri leik – virkni – sjálfsuppgötvun. Veit samt alveg að það er með því mesta sem 

þekkist í hans bekk og er mjög ánægð með kennsluaðferðina. 

� Minnka bóklega hlutann og auka þann verklega. 

� Efla stærðfræði og íslensku. 

� Gera þau meira tilbúin fyrir lífið, meiri kynfræðslu og eiturlyfjafræðslu. Að 

heimurinn sé stærri en bærinn sem þau búa í. 

� Fá meiri aga í skólana, leyfi handa kennurum til að taka á óþekktarormum. 

� Meta kannski enn meira einstaklingsgetu hvers og eins og vinna meira út frá því. 

Hérna koma fram margir góðir punktar sem vert er að hafa í huga og þurfa að vera í 

stöðugri endurskoðun. Að sjálfsögðu þarf líka að meta hvern einstakling fyrir sig og finna 

þá leið sem best hentar fyrir hann. 

Hluti 3 

Skilgreiningar barna í 3. og 4. bekk Grunnsk. í Þorlákshöfn á leik 

Börnin voru m.a. spurð: „Hvað er leikur?“ Flest barnanna töldu upp ákveðna leiki, sögðu að 

leikur væri eitthvað skemmtilegt eða sögðu bara að leikur væri að leika. Hér koma nokkur 

dæmi: 

� Að vera í eltingaleik, feluleik, fótbolta og körfubolta. 

� Leika sér. 

� Það sem maður leikur sér, t.d. feluleikur. 

� Leikur er fjörugur sem flestum finnst skemmtilegt. 

� Að vera margir saman og skemmta sér. 

� Það er eitthvað skemmtilegt sem börn geta dundað sér við. 

� Maður á að skiptast á og hafa gaman af og ekki lemja. 
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� Eins og að leika sér í snjónum. 

� Sem maður gerir í gamni. 

� Puttaleikur, sólarleikur, feluleikur og eltingaleikur.  

� Hlaupa úti. 

� Leikur er það þegar þrír eða fleiri koma saman og leika sér. 

� Kíló, róla. 

� Kubba, leika saman með karla og dýr. 

� Leika saman bæði stelpur og strákar. 

� Leikur er glaumur og gaman. Svo lærir maður mikið af þeim. 

Hvað finnst börnum yngsta stigs um leik og nám? 

Börnin voru spurð nokkurra spurninga um leik annars og um spil hins vegar og var spurt 

um leik og spil bæði heima og í skóla. Börnin voru ekki beðin um að skilgreina nám 

sérstaklega en þau voru spurð hvað þau lærðu af leikjum og spilum. Það tók börnin nokkuð 

langan tíma að svara spurningunum og vegna þess hversu líkar spurningarnar eru, voru 

börnin orðin nokkuð ringluð í lokin (sérstaklega börnin í 3. bekk). Þess vegna sleppi ég 

síðasta hlutanum sem tekur til spila heima (frá spurningu 26 (sjá viðauka)). 

 Öllum börnunum fannst gaman í leikjum. Þó sagði eitt barnið að því þætti stundum 

gaman og annað sagði dálítið. 

 Stærstur hluti barnanna sögðust vera í leik í frímínútum, eftir skóla eða á sumrin. 

Það var ekki nema um þriðjungur sem sagðist einnig vera í leik í kennslustundum. 

 Um helmingur barnanna sögðu mun vera á því að vera í leik og að leika sér. Flest 

svörin hljóðuðu á þá leið að í leik væru reglur, nokkur bættu við að ekki væru reglur ef 

maður er að leika sér. Sum sögðu einnig að þegar maður léki sér fengi maður að ráða, vera 

frjáls. Eitt barnið svaraði því að vera í leik er þegar margir eru saman, en að leika sér er að 

vera með einhverjum eða jafnvel einn að leika sér með eitthvað dót. 

 Um helmingur barnanna sögðust vera í leik bæði í kennslustundum og frímínútum 

og kennslustundum. Hinn helmingurinn sagðist bara vera í leik í frímínútum. 

 Börnin voru spurð í hvaða kennslustundum þau væru oftast í leik. Langflest nefndu 

valtíma. Önnur svör dreifðust svo nokkuð jafnt á milli enskutíma, lífsleikni, íþróttatíma, 

frímínútna eða í lok dags. 
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 Af leikjum sem börn fara í skólanum eru eltingaleikur og boltaleikir vinsælir, einnig 

hvíslleikur, puttaleikur (Borgin sefur), púsl, spil, lego, ferðataska (búningar/leikhús), 

snjókast og sólarleikur (Hengingarleikurinn). Nokkrir nefndu einnig að perla, leira, Twister 

og þythokký (skotleikur á spilaborði). 

 Þegar kom að því að athuga hversu oft börnin eru í leikjum í kennslustund svaraði 

meirihlutinn eða tuttugu og fimm 1-4 sinnum í viku. Sex sögðu 1-2 sinnum á dag og níu 

sögðu sjaldnar en einu sinni í viku. Tvö barnanna sögðust aldrei vera í leikjum í 

kennslustund og tvö svöruðu ekki spurningunni. 

 Flest börnin sögðust læra eitthvað af leik í skólanum. Börnin virtust fyrst og fremst 

tengja þessa spurningu við leik því flest sögðust læra leikreglur og nýja leiki. Önnur svör 

voru t.d. stærðfræði, íslenska, lýsingarorð, nafnorð og sagnorð, margföldun og deiling 

þolinmæði, að vinna saman, skiptast á, perla og vera stillt og prúð. Tvö börn sögðust læra 

ensku og önnur tvö sögðust læra mikið. 

 Vinsælasti leikurinn í kennslustund var puttaleikur, einnig voru nefndir sólarleikur, 

hvíslleikur, lita, perla, enska og val. Vinsælustu leikirnir í frímínútum voru fótbolti, 

eltingaleikur og snú snú. Vink, vink í pottinn (felu- og eltingaleikur), leika í kastala og stíga 

á tá (viðbragðsleikur þar sem andstæðingurinn dettur út ef mótherji nær að stíga á tá hans) 

fengu eitt atkvæði hvert.  

 Flest börn sögðust fara í leiki eftir skóla en það kom þó á óvart að fimm sögðust 

ekki gera það. Þá var fótboltinn enn vinsælastur, feluleikur kom sterkur inn og 

eltingaleikurinn var líka vinsæll. Hér komu leikföngin inn eins og bratz (dúkkur), barbie, 

playmo og pet shop (lítil dótadýr). Tvö börn nefndu að leika við vini og átta nefndu 

tölvuleiki eða Playstation. 

 Nánast öll börnin nefndu vini sína þegar þau voru spurð hver væri með þeim í leik. 

Þrjú nefndu að auki foreldra eða systkini og þrjú sögðust ekki fara í leik með neinum. 

 Uppáhaldsleikurinn eftir skóla var enn og aftur fótbolti, eltingaleikur og feluleikur. 

Hér bættist þó aðeins í flóruna og nokkrir sögðu uppáhaldsleikinn vera að hjóla, tvö börn 

nefndu spila, fjögur kusu tölvuna, tvö pet shop. Einnig var nefnt trampólín, vera í 

hesthúsinu og hollin skollin. 

 Ríflega helmingur sagðist ekkert læra af leikjum eftir skóla. Þau sem sögðust læra 

eitthvað nefndu t.d. hvernig finna á góða felustaði, ekki skilja útundan, nýja leiki, vinna 
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saman, skemmta mér og að skrifa. Nokkur sögðust læra margt, alls konar eða ekki vita 

hvað. 

 Langflest börnin sögðust spila í skólanum, sex sögðust stundum spila og þrjú 

svöruðu neitandi. Algengust voru handspilin og spil á borð við Íslandsspilið, Gettu betur, 

Monopoly. Tafl var einnig algengt og Twister. Eitt barn sagðist spila stærðfræðispil. 

 Þegar kom að tíðni spilastundanna sögðu flest börn að þau spiluðu sjaldnar en einu 

sinni í viku. Þó nokkur sögðust spila 1–4 sinnum í viku og fimm sögðust spila 1–2 sinnum 

á dag. Þrjú sögðust ekki spila. 

 Það kemur greinilega fram hjá börnunum að spilin eru bæði geymd á bókasafninu 

og í skólastofunum. Nokkur börn nefna þó aðeins annað hvort. 

 Rúmlega helmingur barnanna sagðist læra eitthvað af spilunum, tvö sögðu stundum 

og önnur neituðu því að læra nokkuð. Þau sem sögðust læra eitthvað tengdu lærdóminn 

flest bóklegu námi eins og stærðfræði, íslensku, lestri, landafræði og að nota peninga rétt. 

Einnig var minnst á að spil kenndu þolinmæði, vinna saman, vera góður og að vera ekki 

stjórnsöm og tapsár. 

 Ekki gerðu öll börn greinarmun á því að vera í leik og að leika sér. Sum barnanna 

höfðu greinilega misskilið eitthvað því ekki var alls staðar samræmi í svörunum. 

Samantekt 

Hér verður staða leiks metin út frá niðurstöðum spurningalistanna. 

Skilgreiningar kennaranna tóku flestar til hins frjálsa leiks sem kom aðeins á óvart. Miðað 

við starfsvettvang hefði ég haldið að námsleikir og regluleikir væru kennurum ofarlega í  

huga. Foreldrar virðast hafa nokkuð skýra mynd af leik og virðast gera sér grein fyrir 

mikilvægi hans fyrir barnið. Hugmyndir barnanna beinast flestar að skemmtanagildi 

leiksins og undirstrikar sú skoðun mikilvægi leiksins fyrir námið þar sem leikurinn eflir 

áhugann og það sem er skemmtilegt er auðvelt að læra. 

 Nám samkvæmt skilningi flestra kennaranna felst í því að tileinka sér þekkingu. 

Foreldrar höfðu skiptar skoðanir á námi en flestir töldu hvers konar reynslu eiga þátt í námi 

barnanna hvort sem hún væri tengd skólanum eða annarri reynslu. 

 Foreldrar gera sér flestir góða grein fyrir mikilvægi leiks fyrir nám og þroska 

barnsins og kjósa jafnvægi milli hefðbundins bóknáms og náms í gegnum leik. Það voru 
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samt nokkrir sem vildu hafa námið að mestu bóklegt. Flestir foreldrar voru mjög sáttir við 

kennslu barna sinna en nokkrir vildu þó auka gildi leiks og tengja námið meira 

raunveruleikanum svo dæmi sé nefnt. 

 Kennurum finnst að leikur eigi að vera hluti af náminu og lýsa flestir 

kennslustundum sínum þannig að jafnvægi sé á milli leiks og hefðbundins náms. Það passar 

við þær tölur sem kennarar gefa upp um tíðni leikja og spila í kennslustundum ef miðað er 

við að spil og leikir séu notaðir í kennslu átta sinnum á viku en svarmöguleikinn var 1–4 

sinnum. Ef kennarar mættu breyta einhverju þá vildu þeir allir auka gildi leiks í kennslu. Til 

að auðvelda það nefnir einn kennari að það vanti aukið fjármagn og annar vill sjá færri börn 

í bekk eða fleiri tíma sem umsjónarkennari hefur hálfan bekk.  

 Athyglisvert var að það voru ekki nema þriðjungur barnanna sem sögðust vera í leik 

í kennslustundum. Ef til vill stafar það að því að ekki líta öll börn á námspil sem leiki eða 

þá að þau upplifa leikina sem nám. Einnig gæti það stafað af óöryggi eða misskilningi þar 

sem mun fleiri svöruðu þegar spurt var um tíðni leikja í kennslustundum. Svörin við tíðni 

leikja í kennslustundum samræmast svörum kennara. Börnin töldu sig flest læra eitthvað af 

leikjum og spilum þó erfiðara væri að henda reiður á hvað þau lærðu.  

Leikur barna í dag samkvæmt spurningalistum 

Ég leitaði svara foreldra um það sem börnum þeirra finnst skemmtilegast að gera heima. 

Samkvæmt þeim svörum njóta sjónvarpið og tölvan langmestra vinsælda, sérstaklega hjá 

tveimur eldri bekkjunum og var þá minnst á Msn hjá einu foreldri. Leika sér, leika inni, 

leika með dót er einnig vinsælt sem og að leika við vini, en vinirnir virðist skipa stærra 

hlutverk hjá börnum í 3. og 4. bekk. Dót eins og bílar, barbie- og bratzdúkkur, playmo, lego 

er greinilega vinsælt og boltaleikir og útileikir voru nokkuð vinsælir líka. Að teikna er 

algeng iðja hjá öllum aldursflokkum og tónlist og hreyfing á borð við dans, fimleikaæfingar 

og aðra íþróttatengda leiki er nefnd í  4. bekk. Spil nutu nokkurra vinsælda. Eitt og eitt 

foreldri nefndi heimanám, aðstoð við matseld og samveru með fjölskyldunni. 

 Kennarar svöruðu á sama hátt og foreldrar um hvað börnunum fyndist 

skemmtilegast að gera í skólanum. Flestum finnst skemmtilegast að gera eitthvað sem 

tengist leik, spila, fara í tölvu, teikna á töfluna o.s.frv. Valtímar virðast ofarlega á listanum, 
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íþróttir og frímínútur. Hópverkefni þykja yngstu nemendunum skemmtileg sem og 

stærðfræðihefti og stærðfræðirenningar þar sem þau læra um hundruð, tugi og einingar. 

 Eins og sést í kaflanum hér á undan þá virðist svörum barnanna bera saman við svör 

foreldra og kennara. Það er einstaklega gaman að sjá hvað börnin á yngsta stigi í 

Grunnskólanum í Þorlákshöfn eru dugleg að leika sér úti og njóta hreyfileikja. Ekki er 

ólíklegt að það stafi af miklu og öflugu íþróttastarfi sem fram fer í sveitafélaginu. Tölvan er 

einnig vinsælt leiktæki hjá börnunum. Ég varpa öndinni þó aðeins léttar að sjá að tölvan 

hefur ekki yfirhöndina yfir fótbolta-, felu- og eltingaleikjum og er það gleðiefni. 
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Lokaorð 

Að mínu mati er leikur lykill að farsælu skólastarfi. Ég fylltist í senn gleði og hryggð þegar 

ég las áminningu Valborgar Sigurðardóttur (1992:49) um upprunalega merkingu 

grísk/latneska orðsins „schola“ en það þýðir „tómstundir sem notaðar eru til náms“. Ég 

hafði aldrei velt fyrir mér merkingu þessa orðs og það gladdi mig að hún reifar einmitt það 

sem mér finnst máli skipta í skólastarfi. Það er aftur á móti sorglegt að þessi upprunalega 

merking skuli ekki vera og alltaf hafa verið hornsteinn alls skólastarfs hvort sem um ræðir 

leik- eða grunnskóla. 

Ég held að flestir geti verið sammála merkustu uppeldisfrömuðum um nauðsyn þess 

að uppeldi og kennsla taki mið af áhuga barnsins og þroska þess. Mér finnst 

undirbúningskenning Groos mjög heillandi og tel hana um margt líka hugmyndum um nám 

sem undirbúning undir lífið rétt eins og Gross telur leikinn. Margar skilgreiningar foreldra á 

námi eru í samræmi við undirbúningskenninguna, þ.e. að nám sé undirbúningur fyrir lífið 

og út frá því má segja að leikur sé nám og nám sé leikur.  

 Listsköpun er mikilvægur þáttur lífsins sem skapar menningu okkar og samfélag. 

Bateson ásamt öðrum fræðimönnum töldu að í leikjum endurspeglist menning og 

samfélagshættir. Sálkönnuðir telja þykjustuleik barna þróast yfir í listsköpun og í 

aðalnámskrá má glöggt sá mikilvægi listgreina fyrir alhliða þroska einstaklingsins og 

samfélagið. Af þessu má m.a. sjá hversu miklu máli leikurinn skiptir. 

Eitt foreldri hafði orð á því að nám þyrfti að vera skemmtilegt til að ná til barnanna. 

Ég er þessu foreldri hjartanlega sammála og eins og börnin sögðu þá er leikur skemmtilegur 

þannig að námið ætti að byggjast á leik. 

Samkvæmt niðurstöðum könnunar minnar tel ég að við kennarar á yngsta stigi 

Grunnskólans í Þorlákshöfn getum verið nokkuð sáttir við þá áherslu sem lögð er á leik í 

skólastarfinu. Viðhorf foreldra voru misjöfn þó meiri hluti þeirra telji leikinn mikilvægan 

hluta skólastafsins. Það er þá í okkar valdi að upplýsa þá sem efins eru og styrkja stöðu 

okkar frekar í tengslum við leikinn. Spennandi verkefni eru framundan í tengslum við 

þróunarverkefnið Stærðfræðistiginn og bind ég vonir við að þróun hans efli leikinn áfram 

innan veggja skólans og styrki þau tengsl við leikskólann sem fyrir eru enn frekar.  

Með réttu viðhorfi kennara og hugmyndaflugi leyfi ég mér að fullyrða að leikurinn 

sé ein öflugasta kennsluaðferð sem til er. Með því að gera leiknum hátt undir höfði er ég 
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samt ekki að gera lítið úr öðrum kennsluaðferðum. Leikurinn fær bara ekki alltaf það lof 

sem hann á skilið.  

 

 

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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Viðauki 1 

Spurningalisti fyrir umsjónarkennara 

 

Þorlákshöfn    20.02.2008 

Kæru umsjónakennarar 

Ég heiti Helga Helgadóttir og er kennaranemi á  4. ári.  Ég stunda fjarnám frá 

Kennaraháskóla Íslands og er að vinna við lokaritgerð mína sem fjallar um leik og nám.  

Mig langar til að athuga stöðu leiks á yngsta stigi við Grunnskólann í Þorlákshöfn og kanna 

viðhorf til leiks, bæði umsjónakennara og foreldra/forráðamanna barna sem stunda nám á 

þessu stigi.  Þess vegna leita ég nú eftir ykkar aðstoð og bið ykkur því að svara eftirfarandi 

spurningum.  Nöfn einstaklinga koma  hvergi fram og fyllsta trúnaðar verður gætt.   

Með von um góða þátttöku! 

Helga Helgadóttir 

 

Nám og leikur   

Með þessum spurningum er ég að leita eftir viðhorfi og hugmyndum umsjónakennara barna 

á yngsta stigi í Grunnskólanum í Þorlákshöfn um leik barna.  Spurningarnar skiptast í þrjá 

hluta. 

Hluti 1 

Vinsamlegast settu kross í viðeigandi reiti. 

1. Kyn 

_____karlkyn  _____kvenkyn 

2. Barnið sem ég kenni er í 

_____1. bekk  _____2. bekk  _____3. bekk  _____4. bekk 

Hluti 2 
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Vinsamlegast dragðu hring utan um þann eða þá bókstafi sem þér finnst viðeigandi í 

hverri spurningu.  Hafir þú aðrar hugmyndir eða athugasemdir mega þær gjarnan koma 

fram fyrir neðan viðeigandi spurningu. 

3. Heima hjá sér ættu börn að fá að leika sér: 

a. þegar heimavinnu og öðrum skylduverkefnum er lokið. 

b. um leið og þau koma heim úr skólanum. 

c. þegar þeim hentar. 

d. aðeins um helgar. 

e. Leikur ætti ekki að vera valmöguleiki. 

Athugasemdir:_______________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Leikur er eitthvað sem barn gerir: 

a. með fullorðnum, t.d. með foreldrum, ömmu eða afa. 

b. með öðrum börnum í nágrenninu. 

c. með öðrum börnum í skólanum. 

d. með sjálfu sér. 

e. Allt ofangreint. 

Athugasemdir:_______________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. Í skólanum ætti leikur barna að eiga sér stað: 

a. Aðeins í frímínútum. 

b. sem hluti af náminu. 

c. Aðeins þegar bóklegri vinnu er lokið. 

d. Alltaf þegar ekki er verið að sinna bóklegri vinnu. 

Athugasemdir:_______________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6. Árangursríkasta leiðin fyrir börn er að læra: 

a. eftir fyrirmælum sem stjórnað er af kennara. 

b. í gegnum athafnir og leik sem stjórnast af börnunum. 

c. með því að fá að reyna sig áfram. 

d. með samþættingu ofangreindra atriða. 
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Athugasemdir:_______________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7. Leikur hjálpar börnum að: 

a. efla orðaforða. 

b. skilja flókin hugtök um heiminn í kringum þau. 

c. efla ímyndunarafl og sköpun. 

d. allt ofangreint. 

e. ekkert ofangreint. 

Athugasemdir:_______________________________________________________

___________________________________________________________________ 

8. Leikur hjálpar börnum að: 

a. læra samvinnu. 

b. tjá tilfinningar. 

c. styrkir gróf- og fínhreyfingar. 

d. meta eiginleika annarra (skilja að við erum ólík). 

e. allt ofangreint. 

f. ekkert ofangreint. 

Athugasemdir:_______________________________________________________

___________________________________________________________________ 

9. Hvað lýsir best þínum kennslustundum? 

a. hefðbundið bóknám. 

b. nám í gegnum leik. 

c. nám sem inniheldur jafnvægi milli hefðbundins náms og náms í gegnum 

leik. 

Athugasemdir:_______________________________________________________

___________________________________________________________________ 

10. Hve oft notar þú leik í kennslustundum?  

a. Aldrei 

b. Sjaldnar en einu sinni í viku 

c. 1-4 sinnum í viku 

d. 1-2 sinnum á dag 
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e. 2-3 sinnum á dag 

f. Oftar en 4x á dag  

Athugasemdir:_______________________________________________________

___________________________________________________________________ 

11. Hve oft notar þú spil í kennslustundum? 

g. Aldrei 

h. Sjaldnar en einu sinni í viku 

i. 1-4 sinnum í viku 

j. 1-2 sinnum á dag 

k. 2-3 sinnum á dag 

l. Oftar en 4x á dag  

Athugasemdir:_______________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

Hluti 3 

Vinsamlegast svaraðu eftirfarandi spurningum. 

12. Þegar börnin eru í skólanum, hvað finnst þeim skemmtilegast að gera?   

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

13. Það sem ég legg áherslu á að börnin í bekknum mínum læri er: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

14. Skilgreining mín á leik: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

15. Skilgreining mín á námi: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

16. Ef þú gætir breytt einhverju í sambandi við nám barnanna, hverju myndir þú breyta? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Viðauki 2 

Spurningalisti fyrir foreldra 

        Þorlákshöfn    20.02.2008 

Kæru foreldrar / forráðamenn 

Ég heiti Helga Helgadóttir og er kennaranemi á  4. ári.  Ég stunda fjarnám frá 

Kennaraháskóla Íslands og er að vinna við lokaritgerð mína sem fjallar um leik og nám.  

Mig langar til að athuga stöðu leiks á yngsta stigi við Grunnskólann í Þorlákshöfn og kanna 

viðhorf til leiks, bæði umsjónakennara og foreldra/forráðamanna barna sem stunda nám á 

þessu stigi.  Þess vegna leita ég nú eftir ykkar aðstoð og bið ykkur því að svara eftirfarandi 

spurningum.  Nöfn einstaklinga koma  hvergi fram og fyllsta trúnaðar verður gætt.   

Með von um góða þátttöku! 

Helga Helgadóttir 

 

Nám og leikur   

Með þessum spurningum er ég að leita eftir viðhorfi og hugmyndum foreldra/forráðamanna 

barna á yngsta stigi í Grunnskólanum í Þorlákshöfn um leik barna.  Spurningarnar skiptast í 

þrjá hluta. 

Hluti 1 

Vinsamlegast settu kross í viðeigandi reiti. 

1. Kyn 

_____karlkyn  _____kvenkyn 

2. Tengsl mín við barnið: 

_____foreldri 

_____annað 

3. Barnið mitt er í 

_____1. bekk  _____2. bekk  _____3. bekk  _____4. bekk 
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Hluti 2 

Vinsamlegast dragðu hring utan um þann eða þá bókstafi sem þér finnst viðeigandi í 

hverri spurningu.  Hafir þú aðrar hugmyndir eða athugasemdir mega þær gjarnan koma 

fram fyrir neðan viðeigandi spurningu. 

4. Heima hjá sér ættu börn að fá að leika sér: 

a. þegar heimavinnu og öðrum skylduverkefnum er lokið. 

b. um leið og þau koma heim úr skólanum. 

c. þegar þeim hentar. 

d. aðeins um helgar. 

e. Leikur ætti ekki að vera valmöguleiki. 

Athugasemdir:_______________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. Leikur er eitthvað sem barn gerir: 

a. með fullorðnum, t.d. með foreldrum, ömmu eða afa. 

b. með öðrum börnum í nágrenninu. 

c. með öðrum börnum í skólanum. 

d. með sjálfu sér. 

e. Allt ofangreint. 

Athugasemdir:_______________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6. Í skólanum ætti leikur barna að eiga sér stað: 

a. Aðeins í frímínútum. 

b. sem hluti af náminu. 

c. Aðeins þegar bóklegri vinnu er lokið. 

d. Alltaf þegar ekki er verið að sinna bóklegri vinnu. 

Athugasemdir:_______________________________________________________

___________________________________________________________________  

7. Árangursríkasta leiðin fyrir börn er að læra: 

a. eftir fyrirmælum sem stjórnað er af kennara. 

b. í gegnum athafnir og leik sem stjórnast af börnunum. 

c. með því að fá að reyna sig áfram. 
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d. með samþættingu ofangreindra atriða. 

Athugasemdir:_______________________________________________________

___________________________________________________________________ 

8. Leikur hjálpar börnum að: 

a. efla orðaforða. 

b. skilja flókin hugtök um heiminn í kringum þau. 

c. efla ímyndunarafl og sköpun. 

d. allt ofangreint. 

e. ekkert ofangreint. 

Athugasemdir:_______________________________________________________

___________________________________________________________________ 

9. Leikur hjálpar börnum að: 

a. læra samvinnu. 

b. tjá tilfinningar. 

c. styrkir gróf- og fínhreyfingar. 

d. meta eiginleika annarra (skilja að við erum ólík). 

e. allt ofangreint. 

f. ekkert ofangreint. 

Athugasemdir:_______________________________________________________

___________________________________________________________________ 

10. Skólinn ætti að veita börnum tækifæri á: 

a. hefðbundnu bóknámi. 

b. námi í gegnum leik. 

c. námi sem inniheldur jafnvægi milli hefðbundins náms og námi í gegnum 

leik. 

Athugasemdir:_______________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Hluti 3 

Vinsamlegast svaraðu eftirfarandi spurningum. 

11. Þegar barnið er heima, hvað finnst því skemmtilegast að gera?   
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

12. Það sem ég vil að barnið læri Í skólanum er: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

13. Skilgreining mín á leik: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

14. Skilgreining mín á námi: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

15. Ef þú gætir breytt einhverju í sambandi við nám barnsins, hverju myndir þú 

breyta? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Kærar þakkir fyrir aðstoðina! 

 Helga Helgadóttir 
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Viðauki 3 

Bréf til foreldra 

 
Kæru foreldrar / forráðamenn 

Ég vil byrja á því að þakka þeim sem gáfu sér tíma til að svara spurningalistanum um leik 

og nám sem ég sendi ykkur í febrúar.  Nú langar mig að fá leyfi ykkar til að leggja nokkrar 

skriflegar spurningar fyrir börnin í kennslustund.  Nöfn barnanna koma hvergi fram og 

fyllsta trúnaðar verður gætt. 

Sé einhver mótfallinn því að barn þess taki þátt í þessari könnun vinsamlegast skilið 

þessum miða útfylltum til umsjónarkennara föstudaginn 28. mars.  Sé miðanum ekki skilað 

fyrir þann tíma lít ég svo á að ég hafi leyfi fyrir þátttöku barnsins. 

  

Ég vil ekki að barnið mitt taki þátt í könnunni. 

Nafn barns: 

________________________________________________________________________ 

Undirskrift foreldris / forráðamanns: 

____________________________________________________ 

 

Bestu þakkir fyrir aðstoðina 

Helga Helgadóttir kennaranemi 
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Viðauki 4 

Spurningalisti fyrir 3. og 4. bekk   

 

Dragðu hring um það sem á við þig 

Ég er:    Strákur   Stelpa 

 

Svaraðu öllum spurningunum á línurnar nema spurningum 3,  7, 10, 22 og 28.  Í þeim áttu 

að draga hring utan um þann bókstaf sem þér finnst passa best.  Athugaðu að spurningarnar 

eiga við þann tíma sem þið eruð í skólanum en ekki í frístund.  

 

1. Finnst þér gaman í leikjum? ________________________ 

2. Hvað er leikur? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. Hvenær ert þú í leik?  (Í þessari spurningu má merkja við fleiri en einn möguleika) 

a. Aldrei 

b. Í kennslustundum 

c. Í frímínútum 

d. Eftir skóla 

e. Á sumrin 

4. Er munur á því að vera í leik og að leika sér?__________________________ 

5. Hvernig munur? 

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6. Tekur þú þátt í leik í skólanum? _________________________ 

7. Hvenær ert þú í leik í skólanum? 

a. Í kennslustund 

b. Í frímínútum 

c. bæði í kennslustundum og frímínútum 

8. Ef þú ert í leik í skólanum í hvaða kennslustundum er það oftast? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

9. Í hvaða leikjum ertu í skólanum?  Nefndu nokkur dæmi. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

10. Hve oft ert þú í leikjum í kennslustundum?  

a. Aldrei 

b. Sjaldnar en einu sinni í viku 

c. 1-4 sinnum í viku 

d. 1-2 sinnum á dag 

e. 2-3 sinnum á dag 

f. Oftar en 4x á dag  
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11. Lærir þú eitthvað þegar þú ert í leik í skólanum? __________________ 

12. Hvað lærir þú? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

13. Hver er uppáhalds-leikurinn sem þú leikur í skólanum?  

a) Í kennslustund 

________________________________________________________________ 

b) Í frímínútum 

________________________________________________________________ 

14. Ferð þú í leik eftir skóla? __________________ 

15. Í hvaða leiki ferðu eftir skóla? Nefndu nokkur dæmi. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

16. Hver er með þér í leik eftir skóla? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

17. Hver er uppáhalds leikurinn þinn eftir skóla? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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18. Lærir þú eitthvað þegar þú ert í leik eftir skóla? __________________ 

19. Hvað lærir þú? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

20. Spilar þú í skólanum? _________________________ 

21. Hvernig spil spilar þú í skólanum?  Nefndu nokkur dæmi. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

22. Hve oft spilar þú í kennslustundum? 

a. Aldrei 

b. Sjaldnar en einu sinni í viku 

c. 1-4 sinnum í viku 

d. 1-2 sinnum á dag 

e. 2-3 sinnum á dag 

f. Oftar en 4x á dag  

23. Hvar eru spilin sem þú notar í skólanum geymd? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

24. Lærir þú eitthvað af spilunum sem þú spilar í skólanum? __________________ 
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25. Hvað lærir þú? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

26. Spilar þú heima? __________________________ 

27. Við hverja spilar þú heima? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

28. Hve oft spilar þú heima? 

a. Aldrei 

b. Sjaldnar en einu sinni í viku 

c. 1-4 sinnum í viku 

d. 1-2 sinnum á dag 

e. 2-3 sinnum á dag 

f. Oftar en 4x á dag  

29. Átt þú mikið af spilum sjálf/ur? _______________________ 

30. Hvernig spil átt þú?  Nefndu dæmi. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

31. Langar þig í eitthvað sérstakt spil? ____________________ 
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32. Hvaða spil er það? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

33. Lærir þú eitthvað af spilunum sem þú spilar heima? __________________ 

34. Hvað lærir þú? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
 
 
 


