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Útdráttur  
Lokaverkefni þetta er lagt til B.Ed.-prófs við Hug- og félagsvísindadeild, Háskólans á Akureyri. 
Í því er fjallað um hvað leikur sé og af hverju börn leika sér með þróun leiksins í huga. Oft er 
talið að leikur sé mismunandi milli kynja og verður það skoðað nánar. Reynt verður að komist að 
því hvað það sé sem veldur því að leikur kynjanna sé mismunandi. Að lokum mun vera farið 
aðeins í hvert hlutverk leikskólakennara sé í leiknum og mismunandi viðhorf. Leikur 
leikskólabarna er aðallega til umfjöllunar þó verður sjónum lítillega beint að leik 
grunnskólabarna.  

Leikur er flókið fyrirbæri sem fræðimenn hafa ekki en orðið á eitt sáttir um hvernig hægt 
sé að skilgreina. Það er ekki skylda að leika sér heldur er nauðsynlegt að leikurinn sé 
ánægjulegur fyrir barnið. Leikur felur í sér ýmsa hluti en til að byrja með snýst hann aðallega um 
nám og til að barnið fái útrás fyrir tilfinningum sínum. Barn þroskast á marga vegur í leiknum, 
það vinnur oftar en ekki úr reynslu sinni í gegnum leik. Barni er það eðlislægt að leika sér og 
byrjar barn snemma á því en á einfaldan hátt. Leikurinn verður flóknari eftir því sem börnin 
eldast. 

Oftar en ekki eru leikir flokkaðir niður í hlutverka- og þykjustuleik, sköpunar- og 
byggingaleik, skynfæra- og hreyfileik og að lokum eru það regluleik. Hafa þessir flokkar hver 
sitt einkenni. Það er talið gott að gæta jafnvægi á milli leikja, að barn leiki ekki einungis í einum 
af þessum flokkum. Barnið verður að þroskast á öllum sviðum og þess vegna er talið nauðsynlegt 
að barnið leiki sé á sem fjölbreyttasta hátt. 

Frá upphafi mannkyns hefur leikurinn fylgt mannkyninu. Leiknum hefur ekki alla tíð 
verið sýnd sama athygli og er í dag. Kristnimönnum þótti leikur syndsamur og það var bannað að 
leika sér. Aristóteles og Platón eru með þeim fyrstu sem skrifa um leikinn og mikilvægi hans.  

Þegar börnin hafa áttað sig á kynhneigð sinni fara þau að sækjast í það að leika við barn 
af sama kyni. Þetta er eitthvað sem margir fræðimenn hafa velt fyrir sér af hverju þetta gerist og 
hverjir hafi áhrif á kynmyndun barna. Margrét Pála Ólafsdóttir er forstjóri Hjallastefnunnar og er 
börnum í Hjallastefnunni kynskipt meira og minna allan daginn. Margrét Pála telur að kynskiptir 
hópar hafi góð áhrif á börn.  

Leikskólakennarinn er oftar en ekki mikilvægur þáttur í leik barna og þátttaka hans 
skiptir máli. Það eru mismunandi skoðanir á meðal leikskólakennara hvert hlutverk þeirra sé í 
leiknum. Það var gerð rannsókn á Íslandi um þátttöku starfsfólks í hlutverkaleik og mun hún vera 
skoðuð nánar.  

Heildarniðurstaða þessa rits er sú að leikurinn er mikilvægur þáttur í heildarþroska barna 
og hefur áhrif á nám og þroska þeirra. Það sem skiptir mestu máli er að börnin fái að njóta sín í 
fjölbreyttu og hvetjandi leikumhverfi og það er hlutverk kennara að standa vörð um það.  
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Abstract 
 

This essay is written for B.Ed.-diploma from the Social sciences department, at the University in 
Akureyri. In this essay I will look for answers in all aspects of child’s play, and why children 
play. There will be discussion about play development. Play is often considered to be different 
between boys and girls, and I will look further into the reasons for difference between the 
genders in play. Finally I will look into what role the preschool teacher has in the play itself and 
their vision on it. I will mainly cover children’s play in preschool, as well as in primary school.  

The concept, play, is something scholars can never agree about play. No one has the 
obligation to play, but it is necessary that the play is enjoyable for the child. Play can be various, 
but at first, play is mainly about education, and the children’s expression on there feelings. 
Children develop the play in many ways and they extracts their experience through play. Play is 
inherent for children, and they start playing in the simplest way very early. But later on the play 
starts to become more complex.  

Play has often been classified in the following groups: Role- and dramatic play, creative- 
and construction play, sensor motor and active play and finally it is rules in play. Each of those 
groups have there own attributes. Balance between those groups is often seen as a good thing 
that the child does not only play within one of those groups. The child must grow in all aspects 
and therefore it is seen as necessary that the child play’s in the most various way as possible. 

Play has been here since the beginning of mankind. The play has not always been shown 
the same attention as it get’s today. Christians found that play was very sinful, and it was 
prohibited to play. Aristotle and Plato are amongst the first who write about play and the 
significance it has. 

When children get a sence for their sexual orientation they start to pursue play with the 
same gender. Many scholars have wonder about why this is, and who influence gender 
development. Margrét Pála Ólafsdóttir is the president of the Hjalli model and in it, children are 
divided by gender more or less throughout the day. Margrét Pála believes gender divided groups 
have good influence in children.  

Preschool teacher have a big role in children’s play and their involvement is very 
important. Preschool teachers have very different opinion’s about their role in the play. The 
outcome in an Icelandic research amongst preschool employees, is that involvement in role play 
is very important for children´s development. 

The conclusion is that play has an impenetrable effect on the total development of a child 
and is a precious way for children to develop their study. What is most important is that the child 
can find joy and challenge through play and it is the teacher’s role to stand guard.  
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ritgerðarinnar.  
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1. kafli Inngangur 
Á fyrsta ári í námi mínu fór ég í minn fyrsta leikskólafræði áfanga. Í þeim áfanga var aðal 

umfjöllunarefnið leikur barna. Þetta var eitthvað sem heillaði mig strax. Ég var búin að vinna á 

leikskóla áður en ég byrjaði í náminu og þar hafði ég mikla ánægu af því að aðstoða börn við að 

búa til aðstæður fyrir góðan leik. Þar sá ég fyrst hversu mikilvægur leikur er fyrir börnin. Í 

gegnum nám mitt hef ég unnið hin ýmsu verkefni um leik og þegar kom að því að velja efni í 

þessa ritgerð kom ekkert annað til greina en að gera leikinn að aðal umfjöllunarefni mínu.  

Áhugi minn á sviði leiksins er hvernig hann þróast hjá kynjunum. Því verða börn af ólíku 

kyni og leikur þeirra eitt aðal umfjöllunarefni mitt í þessari ritgerð. Það sem ég hef áhuga á að 

komast að er af hverju leikur hjá kynjunum er ólíkur eða er hann það jafnvel ekki þegar á 

heildina er litið. Kynin eru ólík líffræðilega séð en eru einhverjar fleiri ástæður fyrir því að 

leikurinn sé ólíkur. Er það uppeldið, kynhlutverkið, félagshlutverkið, kynjamyndun, menningin 

eða eru öll þessi atriði sem talin hafa verið upp sem vinna saman að því að leikur kynjanna sé 

ólíkur. Jafnvel er það eitthvað allt annað. Þessu ætla ég að komast að í ritgerð minni.  

Ritgerðinni verður skipt upp í sex kafla og nokkra undirkafla. Til að byrja með fer ég í þróun 

leiksins þar á eftir kemur stóra spurningin hvað leikur sé. Ég er viss um að ég finni ekki eitt rétt 

svar við þeirri spurningu en kemst vonandi nærri góðu svari. Einnig mun ég taka fyrir fyrstu 

merki leiks hjá barninu og þar á eftir mun ég segja frá hvernig leikir flokkast niður, til dæmis um 

hlutverka- og hreyfileiki. Leikumhverfi skiptir einnig miklu máli þegar talað er um leikinn. 

Í seinni hluta ritgerðarinnar mun ég fjalla um kynhlutverk og mismun kynjanna í leiknum. Í 

umfjöllunar efni mínu í síðasta kaflanum fjalla ég um hlutverk leikskólakennarans og hversu 

veiga mikið það er þegar leikurinn er annars vegar.  

Leikur er að mínu mati mikilvægur hluti í starfi leikskólans og því verður forvitnilegt að 

fræðast um hversu margbrotin leikurinn sé.  
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2. kafli Þróun leiks  
Umfjöllun um leik barna er hægt að rekja allt aftur til rita Platós, en talið er að hann hafi verið 

fyrstur manna til að viðurkenna leikinn og gildi hans í uppeldi.1 Grísku heimspekingarnir 

Aristóteles og Plató skrifuðu báðir um leikinn og mikilvægi hans. Þeir lögðu ríka áherslu á að 

leikur væri undirstaða alls náms, því að ef börnum væri kennt á skemmtilegan hátt væri 

einfaldara fyrir þau að tileinka það sér hann. Þetta eru með elstu heimildum um leik barna, á 

þeim tíma var leikur barna ekki talin sérlega áhugaverður og lítið sem ekkert skrifað um hann.2 

Hugmyndir manna um leik ná allt aftur til tíma Forn-Grikkja, það virðist sem á tímum 

Grikkja hafi rómantík rutt brautina fyrir byltingarkenndar hugmyndir Charles Darwins. Darwin 

hafði ekki mikinn áhuga á leiknum, en vinna hans og kenningar hafa samt sem áður haft áhrif á 

hugmyndir manna um leik barna. Þróunarkenning Darwins hafði mikil áhrif á kenningar 19. 

aldar um leik sem síðar báru með sér margvíslegar hugmyndir inn á 20. öldina.3 Fljótlega eftir að 

Darwin setti fram þróunarkenningu sína fóru að koma fram hinar ýmsu kenningar um leikinn. 

Umframorkukenningin og undirbúningskenningin eru meðal annars þær kenningar sem litu 

dagsins ljós undir áhrifum þróunarkenningu Darwins.4 

Umframorkukenningin segir að maðurinn leiki sér vegna aukinnar orku og aukins lífsfjörs, 

að umframorkan brjótist út í leiknum. Undirbúningskenningin er byggð upp á því að leikur sé 

eðlislægur og helsta hlutverk hans sé að auðvelda börnum að læra, æfa færni sína og hæfni og 

búa þau undir fullorðinsárin.5 

Leikir barna öðlast almennar viðurkenningu á 18. öld, en þá þóttu leikir ekki merkileg 

athöfn. Kirkjunnar menn á Íslandi voru á þessari skoðun og börðust þeir gegn slíkri spillingu. Í 

bókinni Bernskan, líf, leikir og störf íslenskra barna fyrr og nú er sagt frá séra Þorsteini 

Péturssyni og bók hans Leikafælu mót holdlegum gleðileikjum og gamni veraldar. Séra Þorsteinn 

var helsti talsmaður hérlendis að leikur væri ekki æskilegur börnum og segir hann í bók sinni að 

leikir geti verið skaðlegir. Einnig er sagt frá því í bókinni Bernskan að árið 1744 hafi verið sett 

tilskipun um hvernig hvíldardaginn skuli halda heilagan: ,,Allt tafl, leikir, hlaup, spil, 

                                                           
1
 Valborg Sigurðardóttir 1991:11 

2 Símon Jón Jóhannsson og Bryndís Sverrisdóttir 1990:84 
3 Frost o.fl. 2005:13-14 
4
 Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir 1998:178 

5
 Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir 1998:178-179 
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gárungahjal og skemmtan fyrirbjóðist alvarlega hér með öllum, einum og sérhverjum án 

mismunar, að viðlögðu straffi sem helgidagsbrot áskilur.“ 6  

Á seinni hluta 18. aldar var rómantíska stefnan orðin alsráðandi í Evrópu og var viðhorf til 

bernskunnar og barna mikið breytt frá því sem áður var. Þessi breyting náði þó ekki eins fljótt 

hingað til lands en þó sáu víðsýnir menn að börn og unglingar þyrftu á tilbreytingu að halda frá 

daglegu lífi. Séra Björn Halldórsson í Sauðlauksdal var einn af þeim sem taldi mikilvægt fyrir 

börnin að leika sér. Taldi hann leikinn ómissandi því það myndi styrkja þeirra innri kraft og 

stuðla að heilbrigðum líkama. Hann taldi þó að móðirin þyrfti að hafa eftirlit með leiknum. Hann 

gagnrýndi mæður fyrir of mikla hörku gagnvart börnum. Honum fannst ómannúðlegt af 

mæðrunum að leyfa ekki börnum sínum að leika sér og það mundi spilla bæði sálar- og lífs 

kröftum þeirra.7 

Eins og fram hefur komið fyrr í þessari ritgerð, var leikurinn talinn syndsamlegur öldum 

saman út frá trúarlegu sjónarmiði. Þrátt fyrir þetta voru margir af fremstu uppeldisfrömuðum 

fyrri alda sammála um mikilvægi þess að uppeldi og kennsla tvinnuðust saman og tæku mið af 

áhuga barnsins og þroska þess. Þessir frömuðir voru meðal annars Rousseau, Pestalozzi, 

Comenius og Fröbel.8 

Um miðja 19. öld setti Fröbel fram uppeldishugmynd um mikilvægi leiks. Hægt er að segja 

að hann sé með þeim fyrstu, ef ekki sá fyrsti sem leggur áherslu á hversu mikilvægur leikur er 

börnum. Hugmyndir hans urðu allsráðandi fram á fyrri hluta 20. aldar.9 

Á 19. öldinni fór menntun almennings vaxandi og áhugi manna á leikjum jókst. Samt sem 

áður er hægt að fullyrða að skortur á vísindalegum sönnunum á hugmyndum manna hafi gert það 

að verkum að þekking manna á leikjum barna var á mjög frumstæðu stigi. Í upphafi 20. aldar 

urðu deilur milli fræðimanna um hlutverk leikja í menntun og þroska barna. Á þessum tíma var 

byrjað að gera ýmsar rannsóknir og skiluðu niðurstöðurnar úr þeim mörgum nýjum 

hugmyndum.10 Til að mynda kom fram á sjónarsviðið hin vel þekkta kenning frá 

                                                           
6 Símon Jón Jóhannsson og Bryndís Sverrisdóttir 1990:86 
7 Símon Jón Jóhannsson og Bryndís Sverrisdóttir 1990:86-87 
8 Valborg Sigurðardóttir 1991:17 
9 Jón Torfi Jónsson 2006:53 
10 Frost o.fl. 2005:16-17 
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uppeldisfrömuðinum John Dewey ,,learning by doing“.11 Orð hann hafa verið færð yfir á 

íslensku á þennan hátt: ,,að læra með því að framkvæma“.12  

Leik barna er fyrst veitt umtalsverð athygli með athugunum og skrifum heimspekinga á 

borði við Immanuel Kant, Fredrich von Schiller og John Locke. Allir þessir heimspekingar komu 

fram hver með sína kenningu. Kant hefur haft mikil áhrif með skoðunum sínum og hafði þann 

háttinn á að vinna einungis með fullorðnum einstaklingum og hélt því fram að leikir myndu 

knýja einstaklinga til að leita þekkingar. Schiller taldi að leikurinn væri lykilþáttur í því hver við 

værum sem manneskjur. Locke taldi að allir fæddust með tóman huga. Hugurinn myndi síðan 

þroskast og þróast eftir því sem við eldumst vegna þess að við myndum læra af þessu ferli.13 

Ungmennafélög voru víða stofnuð á Íslandi upp úr 1900. Í þeim félögum voru endurlífgaðir 

gamlir leikir eins og glíma og lifir hún enn góðu lífi. Einnig urðu til skátahreyfingar og kristileg 

félög. Þá bættust nýir leikir við þá eldri, síðan bættust söngvar og þulur við leikjaflóruna.14 

Skátahreyfing, ungmennafélög og kristileg félög lifa enn góðu lífi í dag og hafa eflaust mótað að 

mörgu leyti leikjamenningu Íslendinga í áratugi. Í dag er það almennt viðurkennt hversu 

mikilvægur leikurinn er fyrir barnið og er markmið flestra leikskóla í landinu að leyfa börnum að 

njóta sín sem mest í frjálsum leik.  

Á 20. öldinni komu fram margar kenningar sem juku skilning á leiknum. Helstu 

kenningarnar eru vitþroskakenning Piaget, sálkönnunarkenningin, sovéskar sálfræðikenningar og 

boðskiptakenning Bateson. Þessar kenningar eru best þekktar meðal sálfræð- og 

mannfræðikenninga síðustu aldar þrátt fyrir að fæstar hafi haft leikinn í brennidepli.15  

Þjóðfélagsþróun var mjög ör víða um heim á 20. öldinni. Menntun varð markvissari, fyrstu 

leikskólarnir urðu til og hlutverk leikja í lífi mannsins var skoðað enn frekar. Menn voru ekki 

sammála um allar þær kenningar sem settar voru fram um leikinn. En margir fóru að líta á leik 

sem nauðsynlegan þátt í þroskaferli barnsins og töldu að mikið að því sem barnið lærði og 

tileinkaði sér færi í gegnum leikinn. Það varð algengara að skoða leiki barna út frá aldri þeirra. 

Síðar var farið að líta á leik sem leið til að greina áhugasvið barna.16 

                                                           
11 Frost o.fl. 2005:10 
12 Myhre 2001:174 
13 Frost o.fl. 2005:8-9 
14 Símon Jón Jóhannsson og Bryndís Sverrisdóttir 1990:87-88 
15 Valborg Sigurðardóttir 1991:17 
16 Frost o.fl. 2005:20-21 
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2.1 Samantekt 
Leikurinn á sér langa sögu og gegnir því stóru hlutverki í sögu mannsins. Leikur er mikilvægur í 

þroskaferli hvers einstaklings. Hér að framan er búið að stiklað á stóru um þróun leiksins. 

Elstu heimildir um leikinn koma frá Aristóteles og Platón, þeir skrifuðu um leikinn og 

mikilvægi hans. Leiknum var ekki sýndur mikil áhugi í fyrstu og kristnir menn töldu leikinn vera 

syndsamlegan. Þróunarkenning Darwins hafði áhrif á kenningar á 19. aldar.  

Fröbel setti fram á 19. öld uppeldishugmynd um mikilvægi leiks og urðu hugmyndir hans 

allsráðandi fram á fyrri hluta 20. aldar. Kenning Dewey um það hvernig börn lærðu er vel þekkt í 

dag ,,learning by doing“. Heimspekinga eins og Kant, Schiller og Locke komu hver fram með 

sína kenninguna og hafa þeir allir haft mis mikil áhrif á kenningar um leik. Þegar rómatíkin skaut 

upp kollinum á 18. öld var viðhorf til leiks breytt. Var því talið að leikur væri ómissandi fyrir 

innri kraft og heilbrigðan líkama.  

Á Íslandi voru víða stofnuð ungmennafélög upp úr aldamótunum 1900 sem höfðu það að 

markmiði að endurlífga gamla leiki og lifa sumir þeirra enn góðu lífi í dag. Skátahreyfingin og 

kristileg félög skutu einnig rótum á þessum tíma og starfa enn í dag af fullum krafti.  

Þegar 20. öldin gekk í garð komu fram ýmsar hugmyndir sem juku skilning manna á 

leiknum. Helstu kenningar á því sviði eru vitþroskakenning Piaget, sálkönnunarkenningin og 

sovéskar sálfræðikenningar ásamt boðskiptakenningu Bateson.  

Í dag er þekking orðin meiri og við vitum betur hversu mikilvægt er fyrir barn að fá að leika 

sér á sem fjölbreyttastan hátt. 

Samfélagsþróun heimsins er hröð og hefur leikurinn tengst þróun heimsins og mun áfram 

gera það, með aukinni menntun og aukinni innsýn á þroskaferli barnsins.  
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3. kafli Leikur 
Í þessum kafla mun höfundur fjalla almennt um leikinn. Byrjað verður að fjalla um hvað leikur 

sé, hvernig hann tengist þroskaferli mannsins og hvernig leikurinn tengist samfélaginu í dag. 

Síðan mun höfundur fjalla um fyrstu merki barna í leik, hvernig leikurinn þróast hjá börnum. Þar 

á eftir verður fjallað um ýmsa flokka sem tilheyra leiknum, eins og sköpunar- og byggingarleiki. 

Í lokin mun ég taka fyrir leikumhverfi og þróun leikfanga.  

3.1 Hvað er leikur? 
Í bókinni Leikur og leikuppeldi er haft eftir Erik H. Erikson: ,,Og leikurinn leikur sér að því á 

sinn hátt að forðast að láta ná sér og festa sig í einhverri einni skilgreiningu.“17 Í orðum Erikson 

er mikil sannleikur að mati höfundar. Ef hægt væri að útskýra leik í einni setningu væri hann 

ekki áhugaverður. Leikur er að mati höfundar flókið fyrirbæri sem erfitt getur verið að átta sig á. 

Hægt er að skilja orð Erikson að ekki eigi að skilgreina leik of mikið þar sem hann getur verið 

margbreytilegur.  

Mikilvægur þáttur í mannlegu eðli og í þroskaferli barns er leikurinn. Þetta þroskaferli fer 

frá því að vera barn til þess að vera fullorðnum einstakling.18 Í gegnum leikinn eru börnin að 

uppgötva umhverfi sitt og auka hreyfiþroska sinn. Eftir því sem börnin verða eldri verður leikur 

þeirra þróaðri og fara þau að búa til sinn eigin leikjaheim, í þeim heimi herma þau eftir 

fullorðnum.19 Leikurinn verður flóknari hjá börnunum og oft á tíðum getaur hann sagt margt um 

menningu í þeim löndum sem viðkomandi börn búa.20  

Í Aðalnámskrá leikskóla segir: ,,Á bernskuárum er leikur lífstjáning barns, ríkjandi athöfn og 

mikilvægasta náms- og þroskaleið þess.“21 Leikur felur í sér ýmsa hluti en í bernskunni felur 

hann fyrst og fremst í sér nám. Þegar barn leikur sér verða til nýjar tilfinningar, athafnir og 

þekking. Barnið fær útrás fyrir tilfinningum sínum.22 

Það eru nokkur atriði sem eru einkennandi fyrir leik. Leikur er eitthvað sem er ekki skylda 

heldur er nauðsynlegt að hann sé ánægjulegur fyrir barnið og að allir eigi að geta haft gaman af 

því að leika sér. Leikurinn er skapandi ferli þar sem barnið stjórnar, leikur varir á meðan það 

                                                           
17 Valborg Sigurðardóttir 1991:107 
18 Frost o.fl. 2005:4 
19 Símon Jón Jóhannsson og Bryndís Sverrisdóttir 1990:84 
20 Frost o.fl. 2005:4-5 
21 Aðalnámskrá leikskóla 1999:11 
22 Aðalnámskrá leikskóla 1999:11 
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leikaur sér og í leiknum prófar barnið að segja eða gera eitthvað sem ekki er vel séð í 

raunveruleikanum.23  

Valborg Sigurðardóttir höfundur bókarinnar Leikur og leikuppeldi segir að sumir telja að 

börn leiki sér til þess eins að fá óskir sínar uppfylltar, styrkja sjálfan sig og útrás fyrir 

tilfinningar.24 Þrátt fyrir að það lítur ekki alltaf út fyrir að leikurinn sé að veita barninu gleði, 

stundum er barnið að safna jákvæðri upplifun.25  

Flestir kenningarfrömuðir og uppalendur eru sammála um ofangreind einkenni leiks. Það er 

mun erfiðara að komast að einni niðurstöðu um af hverju barnið leikur sér og hvernig. Er talið að 

það þar spili inn í þroskastigi barnsins, upplifanir, reynsla og þekking.26 

Leikur er aðgreindur frá vinnu af einni ástæðu, en það er að hann hefur ekkert ytra markmið. 

Hjá barninu felst ánægjan í leiknum sjálfum ekki afrekum leiksins eða árangri. Sem dæmi þegar 

barn er að kubba getur ánægjan verið fólgin í því að byggja hús en ekki í því að nota húsið sem 

byggt var.27 Fyrir barninu er það leikferlið sem skiptir mestu máli í leiknum.28 

Til eru margar misítarlegar kenningar sem settar hafa verið fram um leikinn. Innbyrðis eru 

þær ólíkar en eiga þó það sameiginlegt að allar reyna þær að finna út af hverju barn leikur sér og 

hvaða tilgangi leikurinn þjónar.29 Það er engin ein kenning sem hefur komið með skilgreiningu á 

hvað leikur er og þrátt fyrir að kenningar séu oft þröngar og einhæfar getum við lært mikið af 

þeim. Til dæmis beinir vitþroskakenning Piaget athygli að leiknum sem ákveðnum þætti í 

vitþroska hvers barns. Boðskiptakenningin lítur á leikinn sem viðhorf til veruleikans og að 

leikurinn sé boðskipti. Hver kenning fyrir sig skiptir því miklu máli þegar við lítum til 

mismunandi leikja og vandamála. Flestar ef ekki allar kenningar leggja áherslu á að leikurinn 

hafi tengsl við menningu og listsköpun. Sérfræðingar í þessum efnum segja að börn leiki sér til 

að aðlagast samfélagi sínu og menningu landsins síns.30  

Í Aðalnámskrá leikskóla er talað um að hornsteinn leikskólastarfs sé leikurinn enda er hann 

lífstjáning og gleðigjafi barna. Eðlilegasta tjáningarform barnsins er leikur, í honum lærir það 

                                                           
23

 Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir 1995:171 
24

 Valborg Sigurðardóttir 1991:107 
25 Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir 1995:171 
26 Valborg Sigurðardóttir 1991:109 
27 Valborg Sigurðardóttir 1991:108 
28 Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir 1995:171 
29 Valborg Sigurðardóttir 1991:108 
30 Frost o.fl. 2005:4. Valborg Sigurðardóttir 1991:107-108 
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margt sem engin getur kennt því og með því má sjá mikið sjálfsnám í leiknum. Til þess að leikur 

hjá barni þróist þarf barnið að upplifa, fá efnivið og sýna hugmyndaflug.31  

Leikur er athöfn sem er sjálfsprottinn og gerist að sjálfu sér. Barnið leikur sér að því að það 

langar að leika sér.32 Leikurinn varir á meðan barninu langar að leika sér og alls ekki lengur.33 

Leikur hefur engar skyldur eða kvaðir. Þegar barn leikur sér á leikur hug barnsins allan. Barnið 

er oft niðursokkið í leik.34 

Það eru margar ólíkar skoðanir á leik en allir þeir sem hafa rannsakað leikinn eru sammála 

um mikilvægi hans og þá er sérstakleg litið til sjálfsprottins leiks. 35 Barn sem fær að njóta sín í 

sjálfsprottnum leik er sagt vera sjálfstæðara í honum, en í öðrum leikjum. Barnið getur stjórnað 

og skapað leikinn út frá sínum upplifunum. Barnið tekst á við vandamál og vinnur úr þeim, það 

verður einbeitt og gleymi sér oft á tíðum í leiknum. Ferlið í leiknum skiptir miklu máli og barnið 

er upptekið af augnablikinu.36 Það sem höfundi þykir hvað mikilvægast við þennan leik er að 

hann er laus við allar reglur nema þær sem barnið setur sjálft.  

Í því samfélagi sem við búum í dag er möguleiki á að sjálfsprottnum leik fari minnkandi? Að 

börnum gefist ekki tækifæri á að njóta sín í sjálfsprottnum leik. Það er orðið algengara að sjá 

börnin sitja yfir sjónvarpinu en áður og er það að hluta til ástæða þess að sjálfsprottin leikur fer 

minnkandi. Samfélagið hefur breyst mikið undanfarin ár og því er ekkert óeðlilegt við að leikur 

barna breytist. Plássið er ekki það sama og áður og því er það orðið erfiðara fyrir börn að fara út í 

hreyfileiki sem og aðra leiki.37 

3.2 Fyrstu merki um leik  
Börn eru ung þegar fyrstu merki um leik sjást hjá þeim. Ungabörn í vöggu leika sér að tám sínum 

og fingrum. Síðan fara þau að leika sér með hringlu og önnur einföld leikföng.38 Fyrstu merki hjá 

börnum um leik eru ekki félagslegir leikir, heldur leika þau sér ein. Greina má fjögur einkenni í 

leik hjá smábörnum: hreyfileik, hlutaleik, félagsleik og táknrænan leik.39  

                                                           
31 Aðalnámskrá leikskóla 1999:11 
32 Valborg Sigurðardóttir 1991:108-109 
33 Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir 1995:171 
34 Valborg Sigurðardóttir 1991:108-109 
35 Guðrún Bjarnadóttir 2000:48 
36 Aðalnámskrá leikskóla 1999:11 
37 Valborg Sigurðardóttir 1992:47 
38 Símon Jón Jóhannsson og Bryndís Sverrisdóttir 1990:84 
39 Frost o.fl. 2005:107 
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Hreyfileikur smábarna byrjar um leið og þau ná stjórn á líkama sínum. Um leið og þau ná að 

setjast upp geta þau notað umhverfið og hluti í meira mæli í leik sínum. Þróun fínhreyfinga gerir 

smábörnunum kleift að grípa í og skoða leikföng. Á meðan þróun grófari hreyfinga gerir þeim 

kleift að komast á nýja staði og uppgötva nýja hluti. Þau byrja að þróa með sér klifur með því að 

klifra upp á húsgögn eða notast við klifurgrindur.40 

Hlutaleikur byrjar í kringum fjögurra mánaða aldur, en þá fá börn áhuga á hlutum. Það fyrsta 

sem þau gera er að stinga þeim upp í sig, slá hlutnum í eitthvað og hrista hann. Síðar gera þau sér 

grein fyrir hvað á að gera við einstaka hlut og komast að því að það eigi að hrista hringlur en 

ekki að stinga þeim upp í sig. Í kringum sjö mánaða aldur byrja börnin að þróa með sé þann 

hæfileika að nota báðar hendur, hvora í sínu lagi. Í kringum tveggja ára aldur snýst leikurinn hjá 

börnunum meira um það að leika sér með hlutinn í stað þess að kanna hann.41 

Í félagsleik smábarna eru fullorðnir fyrstu leikfélagar þeirra. Félagslegur leikur byrjar á 

fyrstu mánuðunum þegar fullorðna fólkið skiptist á hljóðum við barnið. Kítlleikir verða vinsælir 

en fækka síðan smátt og smátt og taka þá við gægjuleikir. Leikföng eru mikilvægur þáttur í 

félagslegum leik og verða þau táknræn í leik milli jafningja, þar sem börnin bjóða leikföngin sín 

og þiggja önnur.42 

Táknrænn leikur byrjar í kringum eins árs aldur. Fyrstu merki um táknrænan leik er þegar 

barnið gerir eitthvað fyrir sjálft sig. Það byrjar að þykjast borða af disk eða drekka úr flösku, 

síðan þróast sá leikur út í það að leika við jafningja sinn og myndast þá augnsamband. Í beinu 

framhaldi af táknrænum leik byrjar tungumálið að vera hluti af leiknum. Tungumálið sameinar 

síðan aðra leiki inn í táknrænan leik og þannig gerir það börnunum kleift að stunda táknrænan og 

félagslegan leik.43 

3.3 Ýmsir flokkar leikja 
Santrock segir frá í bók sinni Life-span development að nútíma rannsakendur halda því fram að 

það sé mikilvægt fyrir börn að leika sér í sem flestum tegundum leikja.44 

Leikir eru flokkaðir með mismunandi hætti en hér verður fjallað um þá flokka sem höfundur 

telur vera algengastan. Leikjum er oft raðað niður í eftirfarandi fjóra flokka: hlutverka- og 

                                                           
40 Frost o.fl. 2005:108 
41 Frost o.fl. 2005:108 
42 Frost o.fl. 2005:109 
43 Frost o.fl. 2005:109-110 
44 Santrock 2006:282 
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þykjustuleikur, sköpunar- og byggingaleikur, skynfæra- og hreyfileikur og síðast en ekki síst 

regluleikur.45  

Þessir flokkar eru ágætis leið til að ná heildarsýn yfir leikina en þessi flokkun er ekki 

eitthvað sem er óhagganlegt og getur því verið breytileg. Hér fyrir neðan verður fjallað nánar um 

efni og aðferðir hvers flokks. 

3.3.1 Hlutverka– og þykjustuleikir 

Hlutverkaleikur er þýðingarmikill og hefur meðal annars áhrif á félags- og vitsmunaþroska 

barnsins. Hann er mikilvægur þegar barn fer að tileinka sér kynhlutverk sitt. Þegar barn hefur 

gert sér grein fyrir kynhlutverki sínu sækist það eftir að leika persónur í sínu kyni.46 

Þegar börn eldast fara þau að leika sér saman og skapa sinn eigin heim þar sem hver gegnir 

sínu hlutverki. Börnum þykir gaman ef þau fá föt til að klæða sig í. Hversdagslegum hlut eins og 

rúmi geta börn breytt í skip eða eitthvað annað áhugavert. Uppstoppuð dýr fá oftar en ekki 

hlutverk í leiknum þegar börnum vantar einhverjar persónur í leikinn.47 

Barn er ekki gamalt þegar það byrjar að herma eftir fullorðnu fólki og vill fá að gera eins. 

Leikur hjá barni snýst oft um það að herma eftir foreldrum sínum. Barnið er að stússast í 

eldhúsinu, hugsa um barnið sitt, smíða eða hvað sem barnið sér foreldra sína gera.48  

Í þykjustuleik hlutgerir barnið umhverfi sitt á táknrænan hátt. Í fyrstu eru ekki notað mikið 

af hlutum í þennan leik en síðan eykst það eftir því sem barnið eldist. Barnið lærir að umbreyta 

hlutum og halda því fram að hluturinn sé annað en hann er. Sem dæmi þá getur borð allt í einu 

orðið að bíll.49 

3.3.2 Sköpunar- og byggingaleikir 
Í byggingaleik mótar barnið sitt eigið sköpunarverk út frá ákveðnum hlut. Hægt er að tala um 

afbrigði af byggingaleik þegar barnið hefur náð valdi á því að teikna hús eða persónur. Sumir 

rannsakendur hafa komist að þeirri niðurstöðu að byggingaleikur sé vinsælasti leikurinn innan 

leikskólans.50 

Kubbar fyrir yngri börn í leikskólum til dæmis trékubbar og stórir samskeyttir kubbar eins 

og Dúpló kubbar eru góðir fyrir byggingaleiki. Barn æfir sköpun sína mikið með því að byggja 
                                                           
45 Hrafnhildur Sigurðardóttir 1992:115 
46 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 2003:275 
47 Jones 1993:72-73 
48 Jones 1993:38 
49 Santrock 2006: 283 
50 Santrock 2006:283 
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allt það sem frjótt ímyndunarafl þess leyfir. Þegar barnið eldist eru til flóknari kubbar eins og 

Legokubbar en þeim kubbum fylgja ýmsir aukahlutir sem auka gildi leiksins. Í byggingaleik 

lærir barn ekki einungis að byggja heldur eykst orðaforði þess og skilningur þess til munar.51  

3.3.3 Skynfæra – og hreyfileikir 
Um níu mánaða aldur fer barn að finna sér nýstárlega hluti til að skoða og snerta og hrífst mest af 

hlutum sem gefa frá sér hljóð. Piaget talaði um skynfæraleik þegar barn fær ánægju af því að 

gera eitthvað með skynfærum sínum eins og að ýta á takka og til verður tónlist. Þessi leikur fer 

að miklu leyti fram á seinni hluta fyrsta ári barnsins.52 

Í hreyfileikjum æfist samhæfing hugar og handar barnsins. Helstu hreyfileikir eru boltaleikir, 

hlaup og hopp en þessir leikir sjást hjá elstu börnum í leikskólum.53 Hreyfileikir hafa það að 

markmiði að efla alhliða þroska barns, félags-, líkams-, vitsmuna- og tilfinningaþroska. Hreyfing 

örvar fín- og grófhreyfingar og eykur samhæfingu.54 

3.3.4 Regluleikir 
Regluleikir koma sjaldan fram fyrr en um fjögurra til sjö ára aldur.55 Regluleikir innihalda 

ákveðnar reglur sem börn þurfa að temja sér til að geta leikið leikinn. Þeir fræðimenn sem hafa 

velt fyrir sér leiknum spyrja sig hvort allir leikir séu ekki með einhverjum reglum. Regluleikir 

geta verið hreyfileikir, orðaleikir, söngleikir og einnig alls konar spilaleikir.56 Leikskólabörn 

byrja á seinni hluta leikskólagöngu sinnar að taka þátt í regluleikjum en þessir leikir aukast eftir 

því sem börn verða eldri, því þá hafa þau meiri þroska og þekkingu til að ná tökum á reglum í 

leikjum.57 Suma af þessum leikjum geta börn leikið sjálf en þurfa aðstoð við aðra. Í þessum 

flokki leikja þroskast ýmislegt hjá barni eins og félagskennd, hreyfingar, siðgæði og 

samvinnuhæfni. Leikir í þessum flokki eru vinsælir hjá elstu börnum í leikskóla en þeir verða 

algengari þegar upp í grunnskólann er komið.58  

                                                           
51 Jones 1993:74 
52 Santrock 2006:282-283 
53 Santrock 2006: 283 
54 Hrafnhildur Sigurðardóttir 1992:116 
55

 Valborg Sigurðardóttir 1991:53 
56 Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir 1995:177-178 
57 Santrock 2006: 283 
58 Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir 1995: 178 
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3.4 Leikumhverfi  
Fröbel er sá fyrsti sem setti á laggirnar leikskóla í Þýskalandi árið 1837. Hann er einn af þeim 

sem hafði trú á leiknum og taldi að hann hefði mikla þýðingu í menntun og þroska barna. Fyrsti 

leikvöllurinn í hans leikskóla var náttúran sjálf. Hann lagði það til að öll bæjarfélög myndu útbúa 

leikvöll fyrir börn til að þau fengju sömu örvun og sveitabörn. Í Bandaríkjunum var brugðist við 

kenningum Fröbel með því að byggja upp leikvelli með rólum, klifurgrindum og öðrum skapandi 

leiktækjum.59  

Frost, Wortham og Reifel segja að gott umhverfi skiptir höfuðmáli til að börn geti skapað 

með sér góðan og skemmtilegan leik. Til að skapa góð svæði þurfa þau að vera uppbyggjandi og 

samþætt, til að tryggja mikilvægi áhrif leik barna og þroska. Fyrst þegar farið var út í það að 

hanna leiksvæði fyrir börn, var ekki lagst í þróun á sérstökum útisvæðum heldur voru innisvæðin 

einungis færð út. Í lok 19. aldar byrjuðu áhrif frá Berlín að koma inn í hönnunarferli á 

útileiksvæðum í Bandaríkjum.60  

Skipulagt starf með börnum á inni- og útisvæðum er stór hluti í þroskaferli barna. Það vill 

oft verða þannig að meiri tími fer í að skipuleggja innisvæðin en útisvæðin, getur það valdið 

misskilning um að útisvæðin séu ekki jafn mikilvæg. Nauðsynlegt er að hafa gott flæði milli 

beggja svæða til að ná sem bestum árangri í að efla þroska barn á öllum sviðum.61 

Í flestum leikskólum eru innisvæðin með leskrók, byggingasvæði, listakrók og dúkkukrók. 

Besta leiðin í skipulagningu innanhús er að háværir leikir séu nálægt hvort öðru og síðan rólegu 

leikirnir saman. Ef þetta er gert stuðlar það að jafnvægi. Opin svæði eru bestu svæðin og góð leið 

til að skipta svæðum niður er með bókahillum og öðru slíku. Opin svæði gera það að verkum að 

leikskólakennarinn á einfaldara með að fylgjast með leiknum.62 

Kostirnir eru nokkrir við að börnin leiki sér úti í stað inni. Það virðist sem leikja- og 

lærdómssvæðin séu þau svæði þar sem þau geta flakkað á milli inni og útisvæða. Helstu kostirnir 

við að barn leiki sér úti er að það hefur meira pláss til að auka hreyfigetu sína. Það getur nýtt sé 

stærri tæki eins og klifurgrind. Einnig þjálfast börn betur í félagsþroska á því að leika sér úti 

heldur en inni. Á útisvæðum er upplagt að vera með sóðalega leiki eins og drullumall og 

hávaðasama leiki eins og eltingaleik og boltaleiki, en þessa leiki er ekki eins auðvelt að vera með 
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inni, þar sem þeir þurfa oft á tíðum mikið pláss. Leikirnir þjálfa samhæfingu og annað hjá 

barninu. Útisvæði hefur líka það fram yfir innisvæði að það örvar skilningarvitin eins og 

heyrnar-, lyktar- og snertiskyn.63  

Við háskóla í Texas var gerð rannsókn á hegðun barna á úti- og innisvæðum. Sú rannsókn 

leiddi í ljós að útisvæðin hafa meiri áhrif á táknrænan leik en leikir á innisvæðum. Skipti það 

engu hvort barnið var strákur eða stelpa. Útileikir stráka eru leikrænn en leikir stelpnanna eru 

með meiri ákveðni og innlifun. Saman eru inni- og útisvæði góð til að efla alhliða þroska hjá 

börnum.64 

Í skólanum er nauðsynlegt að börn fái fræðslu um náttúruna og umhverfið, og hvernig hægt 

sé að vernda það. Börn hafa gott af því að fara í náttúruskoðunarferðir sérstaklega um sitt nánasta 

umhverfi, börn eru sérstaklega áhugasöm um umhverfi sitt og ber leikskólakennaranum að nýta 

sér það. Reynslan sem börn fá af því að vera úti í náttúrunni skilar sér oft á tíðum í góðan leik hjá 

þeim. Náttúruskoðun býður upp á marga möguleika og er góð uppspretta að nýjum hugmyndum 

til leikja, hópleikja og annarra athafna. Með því að fara með börn út fyrir veggi leikskólans eykst 

áhugi barna á umhverfi sínu, það eflir og víkkar áhugasvið þeirra og sjóndeildahring.65 

Hópleikirnir eru vinsælir hjá börnum og hafa alla tíð verið, það skiptir börnin ekki máli 

hvort leikirnir séu gamlir eða nýir. En umhverfi okkar er orðið breytt og ekki er alltaf aðstaða til 

að iðka stóra hópleiki. Af þessum aðstæðum hverfa sumir leikir, sérstaklega þeir sem þurfa mikið 

pláss. Þjóðfélagið okkar breytist og vegna þeirra breytinga hverfa sumir leikir en aðrir ná að 

aðlagast nýjum aðstæðum. Til að leikir lifi verða börnin að fá tækifæri til að læra þá og stunda. 

Þannig færast þeir milli kynslóða.66 

Samfélagið breytist mikið og hefur það breyst töluvert frá því snemma á síðustu öld. Með 

smá vinnu er eitt og annað framkvæmanlegt eins og að fara aðeins lengra en út á leikskólalóðina 

til að finna opið svæði til leikja. Flestir hafa gott af smá auka hreyfingu og því telur höfundur 

þetta vera vel framkvæmanlegt að stuðla að börn læri hópleiki.  

3.5 Leikföng  
Höfundur telur ástæðu til að fjalla lítillega um leikföng þar sem leikföng hafa fylgt leiknum og 

mannkyninu frá fyrstu tíð rétt eins og leikurinn. Rannsóknir á fornleifum hafa leitt í ljós muni 
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sem svipa til leikfanga. Í lok áttunda áratugarins fannst á Englandi 1000 ára gömul 

skopparakringla úr tré, tréflautur, spilatöflur úr beini og annað sem benti til þess að fólk hefði 

leikið sér á þessum tíma. Hér á landi hafa fundist litlir kallar útskornir í tré eða bein og er talið að 

það séu leikföng, þó er það ekki vitað með vissu því möguleiki er á að þetta séu taflmenn. Þá 

hafa einnig fundist leggir, kjálkar og völur sem talið er að hafi verið leikföng á þessum tíma.67 

Á Íslandi voru bein sannkölluð gull í augum barna á öldum áður. Kjálkar voru hafðir fyrir 

kýr, kjálkar af stórgripum voru naut, horn voru sauðfé völurnar notaðar sem hundar og leggir 

voru hestar. Voru þetta helstu leikföng barna. Beinin voru oft á tíðum lituð. Lituðust þau brúnum 

lit á nokkrum árum með því að liggja á jörðinni. Sum börn gátu litað beinin þegar mæður þeirra 

voru að lita lopaband. Auðveldaði þetta börnunum að nefna dýrin. Notast var við spýtur og steina 

til að girða hjörðina af. Börnin byggðu fjós, fjárhús og fleiri útihús og var reynt að líkja eftir 

þeim útihúsum sem voru á bænum. Þar sem bæir lágu að sjó komust börn niður í fjöru og gátu 

nálgast skeljar til að auðga leikin.68  

Leikföng þurfa ekki að kosta mikið til að þau þroski barnið, heldur þurfa þau miklu fremur 

að miðast við aldur barns og þroska.69 Þegar verið er að velja leikföng þarf að hafa í huga 

þroskagildi þess fyrir barnið. Barnið læra mest af því að skoða, kanna og handfjatla hluti. Til að 

barnið læri eitthvað af því að nota leikfangið þarf leikurinn að geta haldið athygli þess í einhvern 

tíma.70 

Í dag eru fyrstu leikföng barna oft á tíðum litlar hringlur og litlir mjúkir bangsar. Eftir því 

sem börn eldast öðlast þau þroska til að nota annarskonar leikföng eins og síma, bolta, kubba, 

hljóðfæri og dráttarleikföng. Öll þessi leikföng og ýmis fleiri gegna ákveðnum tilgangi í 

þroskaferli barna. Barnið þarf til dæmis að hafa náð ákveðnu stigi í þroska til að geta notað bolta. 

Það nær litlum tilgangi að láta mánaðar gamalt barn fá bolta til að leika sér með, því það hefur 

einfaldlega ekki þroska og getu til þess að leika sér með hann.71 

3.6 Samantekt  
Ef möguleiki væri fyrir hendi að útskýra hvað leikur er með nokkrum einföldum setningum er 

ekki víst að eins margar kenningar og vangaveltur um leikinn hefðu sprottið fram að mati 
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höfundar. Orð Erikson um að leikurinn forðist að láta festa sig í einni skilgreiningu á vel við 

leikinn þar sem hann er margbreytilegur. 

Leikur er stór þáttur í mannlegu eðli og þroskaferli hans. Börn læra margt í gegnum leikinn, 

hreyfiþroski eykst og umhverfið sem þau leika sér í verður spennandi og þau uppgötva margt í 

því. Helstu atriðin sem einkennir leik er að hann er ekki skylda og því er hann oftast ánægjulegur 

fyrir barnið. Leikferlið skiptir börnin meira máli en afraksturinn.  

Það eru margar fræðilegar kenningar til um leikinn en engin þeirra uppfyllir allt sem þarf að 

gera, því vega þær hvor aðra upp og þannig er hægt að nota þær saman. Leikurinn er hornsteinn í 

leikskólastarfi enda er hann tjáningarform og gleðigjafi barna.  

Sjálfsprottni leikurinn er athöfn sem sprettur upp að sjálfum sér. Barnið leikur sér af innri 

þörf og hættir því þegar það vill ekki leika lengur. Þegar barnið er að leika sér á leikurinn hug 

þess og ekkert getur truflað það. Fræðimenn sem hafa rannsakað leik eru allir sammála um að 

sjálfsprottin leikur sé mikilvægur fyrir barnið.  

Fyrstu merki um leik sjást hjá mjög ungum börnum. Það fyrsta sem þau leika sér með eru 

eigin fingur og tær, síðan bætast við hin ýmsu leikföng. Er oftast talað um fjögur einkenni í leik 

hjá smábörnum hreyfileikur, hlutaleikur, félagsleikur og táknrænn leikur. Hver þessara leikja býr 

yfir sínum sérkennum sem var lýst í kaflanum. 

Leikir eru flokkaðir á mismunandi hátt en höfundur talaði um fjóra flokka sem hún taldi að 

væru algengasta form á flokkun leikja. Flokkarnir eru hlutverka- og þykjustuleikur, sköpunar- og 

byggingaleikur, skynfæra- og hreyfileikur að lokum eru það regluleikir og hefur hver þessara 

flokka sitt einkenni sem var farið nánar í kaflanum. 

Leikumhverfið er mikilvægt til að börn geti skapað sinn leik. Útileiksvæði hafa þróast mikið 

frá fyrsta útileiksvæðinu sem voru nánast eins og spegilmynd af innileiksvæðum. Ef gott 

umhverfi er til staðar skapast oft flottur leikur og góð og skapandi leiktæki auðga leikinn til 

mikilla muna. Umhverfið hefur einnig mikla þýðingu fyrir þroska barns og augljósir kostir bæði 

við inni- og útileiksvæði. Best ef barnið getur flakkað á milli inni- og útileiksvæða. 

Til að skapa góðan leik þarf að hafa gott leiksvæði og leikföng. Það er þó skoðun höfundar 

að leikföng séu ekki eins mikilvæg og leiksvæðin. Því börn búa yfir ríku hugmyndarflugi og geta 

notað ýmsa og ólíka hluti á nýstárlegan hátt. Leikföng hafa þróast mikið frá því fyrsta leikfangið 

kom fram á sjónarsviðið. Frá því að búa til dýr úr leggjum upp í fullkomna eftirlíkingu úr plasti, 

járni eða tré af dýrum, húsum, fólki og bílum.   
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4. kafli Kynin og leikur 
Leikur barna getur verið mismunandi horft er til aldurs, þroska og kynja. Margir aðilar hafa áhrif 

á kynhlutverk barns og gegna foreldrar og jafningjar þar stóru hlutverki. Það að kynin leiki sér 

ólíkt hefur vakið upp forvitni hjá ýmsum aðilum. Sumir hverjir hafa sett fram sínar rannsóknir og 

kenningar út frá því af hverju kynin leika sér ólíkt. Margar rannsóknir hafa verið gerðar á því 

hvernig kynin bregðist við í kynskiptum hópum. Einnig verður algengara að grunn- og leikskólar 

séu alveg kynskiptir eða að hluta til. Hjallastefnan er íslensk stefna sem hefur þann hátt á að hafa 

leikskólann þannig að börnum er skipt niður eftir kyni, sem eina leið til að ná markmiðum sínum. 

Talað er um að með þessu aukist jafnrétti kynjanna og verður það skoðað nánar. Hlutverk 

kynjaskiptingar í leikjum barna verður skoðað í þessum kafla. Byrjað verður á því að gera grein 

fyrir því hvernig kynhlutverkið er og hvernig félagsleg áhrif móta kynin.  

4.1 Kynhlutverk og félagsleg áhrif á kynin 
Er það strákur eða stelpa? Er fyrsta spurningin sem foreldrar eru spurðir þegar barn þeirra kemur 

í heiminn. Ef þessi spurning er skoðuð aðeins nánar snýst þetta ekki bara um kyn barnsins, 

heldur um það að kynferði barnsins mun hafa áhrif á allt líf þess í komandi framtíð.72  

Kynhlutverk er hugtak sem segir til um félagslegan mun kynjanna. Um alla veröld er 

kynhlutverkið skýrt, það mótar kynin, sjálfsmynd, fjölskyldulíf, samskipti og hefur áhrif á 

atvinnuþátttöku. Hugmyndum hvernig hegðun og persónuleiki kvenna og karla eigi að vera er 

lýst af kynhlutverki þeirra.73 Kynhlutverk felast í þeim væntingum sem lýsa því hvernig karlar og 

konur hugsa, framkvæma og líða.74 

Á fyrri hluta 20. aldar fór stór hluti uppeldis og skólastarfs barna í að undirbúa börn fyrir 

kynhlutverk sitt. Stelpur voru undirbúnar til að gerast húsmæður á meðan strákar voru búnir 

undir það að taka þátt í störfum út í þjóðfélaginu til að sjá fjölskyldu sinni farborða.75 

Fjölskyldan og foreldrar skipta miklu máli þegar kemur að mismunandi hlutverki kynja í leik. 

Sagt hefur verið að foreldrar komi öðruvísi fram við syni sína en dætur.76 Fleira skiptir máli í 
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mótun kynhlutverka eins og það að strákar hafa of litla fyrirmynd í grunn- og leikskólum. Þar eru 

of fáir karlmenn við störf sem kennarar á fyrstu stigum barna í skólagöngu.77  

Í bók Garðars Gíslasonar er sagt að það skipti ekki máli hvort einstaklingurinn sé kvenkyns 

eða karlkyns, heldur að viðkomandi ber að haga sér eins og kynhlutverkið segir til um. Það er 

dálítill munur á kynhlutverkum og getur sá munur verið að miklu leiti bundin menningu 

landanna. Sem dæmi þá er í mörgum þróunarlöndum eins og Kína og Indlandi strákar taldir 

verðmætari en stelpur. Því hefur borið á því að stúlkubörn séu borin út í þessum löndum.78 Feður 

virðast skipta miklu máli þegar litið er til þróun kynhlutverk barna. Þeir eru líklegri en mæður til 

að hegða sér öðruvísi við syni sína en dætur. Feður gera meiri greina mun á kynjunum. Síðustu 

ár hafa foreldrar mótað kynhlutverk barna sinna og er það að hluta til rétt. Hins vegar má segja 

að fleiri þættir komi að mótun kynhlutverks í samfélaginu ein og jafningjar, skólinn, fjölmiðlar 

og aðrir ættingjar. Foreldrar hafa áhrif á þróun kynhlutverk barna sinna með gjörðum sínum og 

með fyrirmynd sinni. Báðir foreldrar eru sálfræðilega mikilvægir fyrir þróun á kynhlutverki 

barna sinna.79 

Konur og karlar upplifa atvik á mismunandi hátt og reynsla þeirra er mismunandi. Þrátt fyrir 

þetta eiga allir að geta gengið að sama borði í þjóðfélaginu. Foreldrar eiga að taka jafnan þátt í 

uppeldi barna sinna, þeir eiga að geta unnið bæði úti ef það er vilji þeirra og þannig mætti áfram 

telja.80 Frá fyrstu tíð er börnum kennt hvaða persónueinkenni þau eiga að hafa, hvaða leiki þau 

eiga að leika, hvernig leikföng þau eiga að nota og hvaða liti þau eiga að velja.81
   

Foreldrar hefja aðgreiningu kynjanna. Jafningjar ýta síðan undir þá mótun með því að 

styrkja karlmannlega og kvenmannlega hegðun. Vísbendingar benda til þess að kynin skipi 

mikilvægan þátt í jafningjatengslum. Þessar vísbendingar fela í sér samsetningu kynja í hópum, 

stærð hópa og samskipti við hópa af sama kyni.82  

Til eru margar kenningar og ýmsar rannsóknir um hvernig kynhlutverk lærist. Garðar 

Gíslason fjallar um þrjár af stærstu kenningunum um mótun kynhlutverks: námskenningar, 

þróunarkenningar, sálkönnunarkenningar.83 
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Í svokölluðu námskenningum er fullyrt að kynbundin hegðun lærist eins og öll önnur 

hegðun með styrkingu, umbun og refsingu. Frá fyrstu tíð eru börn verðlaunuð fyrir að hegða sér 

samkvæmt sínu kynhlutverki. Hugsun barna er oft sú að ef þau hegða sér vel fá þau hvatningu 

eða jafnvel verðlaun. Sagt er að strákar telji að þeir fái umbun fyrir að vera strákar og því vilja 

þeir vera strákar. Þetta á líka við um stelpurnar.84  

Þróunarkenningar halda því fram að kynbundin félagslegur munur hljótist af flokkunarkerfi. 

Stelpurnar setja sig í þann flokka sem er kvenlegur og byggja þar af leiðandi reynsluheim sinn 

með hliðsjón af því sem telst vera kvenlegt. Þetta á einnig við um stráka. Það er mismunandi í 

þróunarkenningunum hvort talað sé um að ímynd kynja mótist í þrepum eða í einni heild.85 

Sálkönnunarkenningar eiga uppruna sinn í kenningum Sigmund Freud. Í þessum kenningum 

er gert ráð fyrir að félagslegur munur kynjanna sé að finna í tilfinningalegri baráttu, milli barns 

og foreldra. Skýrasta dæmið um slík átök er þegar tilfinningalíf stráks hefst með átökum milli 

ástar sem strákurinn ber til móður sinnar og ótta við föður sinn. Ef strákurinn kemst heill úr 

þessum átökum mun það að öllum líkindum leiða til þess að hann samsvari sig ímynd föðurins 

og karlmennskunnar. Kenningasmiðir innan sálkönnunar eru ekki á eitt sáttir um hvenær þessi 

átök hefjast. Þessar þrjár kenningar sem hér hefur verið lítillega fjallað um eiga sér allar mörg 

afbrigði. Hægt er að segja að styrkleiki einnar kenningar sé veikleiki annara.86  

Börn gera mikið að því að fylgjast með öðrum. Þau reyna að herma eftir öðrum af sama kyni 

og fyrirmyndum sem þau dáðst að og vilja líkjast. Það er leið fyrir börn að læra kynhlutverk sitt. 

Það er mikilvægt fyrir börn að eiga fyrirmynd af sama kyni. Börn á leikskólaaldri eru að þroskast 

mikið og þurfa þau að hafa ákveðna vissu um það að fyrirmyndin sem þau líta upp til sé við 

hæfi.87 

Í þessu samhengi mætti taka dæmi af karlmanni sem er leikskólakennari. Ungir strákar gætu 

jafnvel ekki litið á hann sem fyrirmynd þar sem það er ekki eins algengt að karlmenn séu 

leikskólakennarar eins og konur. Carole R. Beal er prófessor í sálfræði og 88segir frá nýrri 

rannsókn í bók sinni að ef börn sjá nokkra af sama kyni vinna við það sama þá sækist þau frekar 

eftir að gera það sama eða vinna við greinina. Eins og dæmið að ofan sýnir gæti stráknum þótt 

það eðlilegt að sjá karlmann í leikskólakennarastarfi ef hann sæi fleiri karlmenn vinna það starf 
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og jafnvel þótt það eftirsóknavert.89 Þrátt fyrir að það sé talað um að ef karlkennari sé einn að 

störfum að það hafi þá þýðingu að strákum finnist skrítið að hann vinni sem leikskólakennari, þá 

er mikilvægt að hafa karla í þessum störfum líka til að hafa karlkyns fyrirmyndir fyrir stráka. Það 

gerir ekkert nema gott þó þeir sækist ekki eftir því að verða leikskólakennarar þegar þeir verða 

eldri.  

Samkvæmt Lif-Span Development þá bera mæður yfirleitt meiri ábyrgð á umönnun barns. 

Feður eru frekar líklegri til að leggja stund á meiri samskipti og bera ábyrgð á því að drengir og 

stúlkur hagi sér í samræmi við menningu sína. Hvort sem feður hafa meiri eða minni áhrif á 

börnin, þá taka þeir virkan þátt í félagslífi stráka en stúlkna.90 Barn verður oft lík foreldrum 

sínum í hegðun á marga vegur og velja sér jafnvel sama atvinnuferil. Þó eru til börn sem gera 

þveröfugt við það sem foreldrar þeirra gerðu. Barnið vill jafnvel ekki gera sömu mistök og 

foreldrarnir gerðu. Barn sem á foreldri sem gerði þau mistök að fara ekki í framhaldsnám og sér 

eftir því reynir að forðast þau mistök foreldrisins.91  

Móðir sem er útivinnandi og á dóttur sem sér hana fara út á hverjum morgni til vinnu sinnar 

skapar henni öðruvísi sjónarmið og hugmyndir um hvað framtíð hennar ber í skauti sér. 

Sambandið milli dóttur og móðir sem er útivinnandi getur orðið minna en hjá heimavinnandi 

móður. Þrátt fyrir það hefur það jákvæð áhrif á stelpur að móðir sé útivinnandi. Hjá strákum 

skiptir minna máli að móðirin sé útivinnandi þar sem hún er ekki eins mikil fyrirmynd og hjá 

stelpunum. Beal segir frá í bók sinni að strákar sem koma úr velstæðum fjölskyldum og gera 

útivinnandi mæður ekki eins mikinn greinamun á kynhlutverkum. Aftur á móti gera strákar af 

verkamannastétt skýrari greinarmun á kynhlutvekum og líta ekki á föður sinn sem eins góða 

fyrirmynd. Þeir geta mótað með sér þá afstöðu að faðir þeirra sé ekki að standa sig í því hlutverki 

að sjá fyrir fjölskyldunni og telja þess vegna að móðir þeirra þurfi að vera útivinnandi. 

Hugmyndir þessara stráka verða því oft þannig að eiginkonur þeirra þurfa aldrei að vinna út.92 

Það skiptir máli hvernig þátttaka föðurins er í heimilisverkunum, því það ræður miklu um 

afstöðu stráka til kynhlutverks síns. Munurinn á kynhlutverkum hefur þó breyst á undanförnum 

árum. Heimur barna er flóknari en áður. Kynin leika sér orðið meira saman og læra því snemma 

að taka tillit hvort til annars. Þyngst vegur afstaða foreldra í verkaskiptingu á heimilinu. Þó að 
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margt hafi breyst í þeim efnum eimir samt enn eftir af gömlu hugmyndum um hvernig kynin eigi 

að hegða sér.93 

Kolbrún Baldursdóttir sálfræðingur telur að foreldrar séu ein mikilvægasta fyrirmynd barna 

sinna. Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið hafa sýnt að stelpur líta meira upp til móður sinnar 

en strákar til föður síns. Þó skiptir gagnstætt kyn í uppeldinu töluverðu máli.94 Foreldrar eru oftar 

en ekki bæði fyrirmyndir fyrir góða og slæma siði. Barn lærir ungt að herma eftir foreldrum 

sínum og reynir að líkjast þeim sem mest.95 

Í rannsókn Guðrúnar Öldu Harðardóttur um Kyngervi í leikskóla kom fram að börn yngri en 

þriggja ára léku sér alveg jafnt við bæði kynin en þegar börnin voru orðin eldri sóttu þau frekar í 

að leika við börn af sama kyni. Það kom þó líka fram að sum börn sóttust í að leika við börn af 

gagnstæðu kyni. 96 Þegar þessar niðurstöður eru skoðaðar er erfitt að alhæfa eitthvað um það 

hvort börn sækist í að leika við sama kyn eða ekki. Þetta er persónubundið eins og margt annað í 

lífinu. Þó algengara sé að börn að sama kyni hópi sig saman og leiki sér.  

Jafningjarnir er hluti af félagsmótun barnsins. Rannsóknir hafa sýnt að barn sem er beitt 

töluverðum þrýstingi af jafnöldrum sínum að fylgja sínu kynhlutverki, ef það gerir það ekki getur 

barnið orðið fyrir aðkasti jafnaldra sinna.97 

Þegar fjallað er um félagsleg áhrif kynjanna er mikið stuðst við þrjár mismunandi kenningar: 

félagslegt hlutverk kynjanna, sálgreiningarkenning kynjanna og félagsleg vitsmunakenning 

kynjanna.98 Hér verður í stuttu máli fjallað um þessar kenningar.  

Félagslegt hlutverk kynjanna talar um kenningu sem heldur því fram að munur kynjanna 

felist í því að konur hafi minni völd og lægri stöðu í flestum löndum heimsins. Í samanburði við 

karla vinna konur meira af heimilisverkum, þiggja lægri laun og eyða minni tíma í vinnu sinni.99 

Að mati Alice Eagly prófessor í félagsfræði100 sína karlar meiri einræðistilburði en konur.101  

Sálgreiningarkenning kynjanna byggir á hugmyndum Freuds og lýsir því yfir að 

leikskólabörn þrói með sé kynferðislega aðlöðun foreldra sinna að gagnkvæmu kyni. Þessi 
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aðlöðun byrjar oft í kringum fimm til sex ára aldur, þegar barnið virðist skilgreina sig eins og 

foreldri af sama kyni. Ómeðvitað aðlagast barnið persónueinkennum foreldris af sama kyni. 

Sumir fræðimenn hafa haldið því fram að kenning Freuds sé röng og halda því fram að börnin 

skilgreini kyn sitt mun fyrr og að þau verði karlmannleg eða kvenleg jafnvel þó að foreldri af 

sama kyni sé ekki til staðar í fjölskyldunni.102 

Félagsleg vitsmunakenning kynjanna segir að kynin fylgist með og mótist með því að herma 

eftir. Í gegnum umbun og refsingu upplifa börnin ýmist hegðun sem er við hæfi eða ekki við 

hæfi. Foreldrar verðlauna og refsa börnum sínum til jafns og þau læra um kyn sitt með því að 

fylgjast með fullorðnum og horfa á sjónvarpið. Þegar börn eldast verða jafningjar þeirra sífellt 

mikilvægari í lífi þeirra. Jafningjar umbuna og refsa í auknu mæli fyrir kynhegðun.103 

Í Aðalnámskrá leikskóla er talað um félagsþroska og félagsvitund. Þar er sagt að leikskólinn 

eigi að byggja upp traust samskipti milli allra barna, kenna barni að sýna virðingu og 

umburðarlyndi gagnvart öðrum og virða skoðanir annarra. Börn eiga að geta notið sín innan 

leikskólans óháð kynferði, uppruna, trú, menningu eða líkamlegu atgervi og efla þarf 

jafnréttisvitund hjá börnum.104 Leikskólinn á því að vinna að því að öll samskipti inn á 

leikskólanum einkennist af trausti og virðingu. Það er nauðsynlegt að kennarar sýni þetta sín á 

milli þannig að börnin taki þetta upp hjá sér. 

4.2 Kynin og mismunur í leik  
Kyn er hugtak sem vísar til líffræðilegs munar á konum og körlum. Þessi munur byggir á fimm 

meginatriðum: hormónum, kynfærum, litningagerð, ytri útlitseinkennum og æxlunarfærum.105 

Augljóslega er líffræðilegur munur fyrsti munurinn á kynjunum. Það að það séu til tvö kyn sem 

skiptast í hópa byrjar að valda muni kynjanna.  

Frá fæðingu barns er framkoma við það mismunandi og allt sem tengist uppeldi barnsins er 

mismunandi eftir kyni þess.106 Fyrstu einkenni kynskiptingar er þegar barn áttar sig á því hvort 

það eru stelpa eða strákur. Þetta gerist í kringum þriggja ára aldur, þó þau átti sig samt ekki á 

hver munurinn er fyrr en í kringum sex ára aldur.107 Einokun skapast oft á þessum tíma því 
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börnin vita hvað þau eiga að gera og hæfir þeirra kyni.108 Einkenni kynjanna greinast snemma í 

sundur, en þegar þau eru komin í ljós breytist eðli leiksins. Um leið og börn uppgötva kyn sitt 

sækjast þau meira í að leika við kynsystkini sín. Kynbundinn leikur byrjar oft að sjást um tveggja 

ára aldur. Leikur við barn af sama kyni eykst á leikskólaárunum.109 Í raun búa börn til sínar eigin 

reglur sem aðgreina kynin, rétt eins og að ofurhetjur eru bannaðar í dúkkukróknum.110 

Þegar börn eru um eins árs aldur vilja þau leika sér með mismunandi leikföng, stelpur velja 

sér dúkkur og tuskudýr á meðan strákarnir velja sér frekar kubba og bíla. Það virðist vera að 

viðbrögð foreldra á vali leikfanga skipti mestu máli um hvernig leikföng börnin velja sér þegar 

þau leika sér. Það er sláandi staðreynd að kynbundin munur birtist svo snemma en það verður 

skiljanlegra þegar við hugsum til þess að börnunum hafi verið gefin ólík leikföng fyrsta árið sitt. 

Foreldrar hallast meira að kynbundnum leikjum frá tveggja ára aldri, stelpur eiga að leika sér í 

stelpuleikjum og strákar í strákaleikjum og það hefur áhrif á val barnanna. Mótun á vali 

leikfélaga er mest á smábarnaaldri. Um fjögurra ára aldur eru börnin orðin það meðvituð um 

hvaða leikföng og leiki þau eigi að nota að foreldrar þeirra hafa lítil áhrif á valið. Samt koma upp 

áhyggjur hjá foreldrum þegar þeir sjá barn sitt vera að leika í ,,röngum“ leikjum eða með ,,rangt“ 

leikfang. Feður bregðast mun verr við að sjá son sinn leika með stelpuleikföng heldur en móðir. 

Þeir bregðast ekki eins illa við þegar þeir sjá dóttur sína leika sér með strákaleikföng.111 

Stelpur átta sig snemma á því að þeim er ætlað móðurhlutverkið. Þær fá snemma dúkkur til 

að leika sé að og fylgihluti með þeim. Strákunum eru réttir bílar, flugvélar, boltar og fleira. Í 

heimi strákanna er töff að vera vopnaður leikfangabyssum og sparka á undan sér bolta.112  

Þegar barn hefur náð þriggja ára aldri er það farið að vilja leika sér við barn af sama kyni, frá 

fjögurra til tólf ára aldurs eykst þessi áhugi. Þegar barn hefur náð fimm ára aldri fara stærð á 

hópum að stækka, strákar eru líklegri til að hópa sig saman í stóra hópa, þeir eru líklegri til að 

taka þátt í hópleikjum en stelpur. Í rannsókn sem gerð var á hópi barna sem saman stóð af sex 

börnum af sama kyni, var börnunum leyft að nota leikföng á þann hátt sem þau kusu. Stelpurnar 

voru líklegri til að leika sér þrjár eða fjórar saman en strákarnir í stærri hópum. Samskiptin eru 

mismunandi hjá börnum, strákar eru líklegri en stúlkur til að taka þátt í slagsmálaleikjum, 

kappleikjum og sýndarleikjum, taka áhættu og reyna að ná yfirráðum. Stelpur eru líklegri til að 
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taka þátt í rólegri leikjum, tala og haga sér rólega. Jafningjar hafna oft börnum sem haga sér í 

samræmi við hitt kynið. Fræðimenn hafa fundið út að það er meira krafa lögð á stráka að falla 

inn í kynhlutverk sitt.113  

Hægt er að útskýra muninn á leik kynjanna með nokkrum kenningum eins og þeirri að kynin 

velja sér leikföng við hæfi og börn finna sér leikfélaga sem eru eins og þau sjálf. Rannsóknir hafa 

sýnt að uppalandi barns mótar val barns á leikföngum og stefnu þess. Því er oft kastað fram af 

fræðimönnum hvort við eigum að ýta stelpudóti að strákum og öfugt? En ekkert endanlegt svar 

hefur fengist við því hvort það sér betra eða ekki.114  

Félagsfræðingar eru ekki þeirrar skoðunar að munur kynjanna sé sálfræðilegur heldur sé það 

samfélagið sem myndar þann mun sem er á kynjunum.115 Þegar samfélögin í heiminum eru betur 

skoðuð er hægt að sjá að kynhlutverk karla og kvenna eru ekki svo ýkja ólík eftir allt saman. Í 

mörgum samfélögum fellur það í hlut kvenna að sjá um heimilið og barnauppeldið en karlinum 

er ætlað að sjá fyrir heimilinu með því að vinna fyrir fjölskyldu sinni.116 

Í mörgum löndum hefst aðgreining og mótun kynjanna strax eftir fæðingu þegar barnið er 

klætt í bleikt eða blátt.117 Jessie Bernard félagsfræðingur segir að strax og barn fæðist leiði 

foreldrar það inn í bláan heim stráka eða bleikan heim stelpna. Umönnun foreldranna á barni sínu 

flytur ákveðin en ómeðvituð kynbundin skilaboð til barnsins.118 Fljótlega fer að sjást munur á 

hárklippingu, fötum og leikföngum. Jafningjarnir læra í gegnum þroska sinn muninn á 

kynjunum. Strákar og stelpur læra hlutverk sitt í gegnum eftirlíkingar og með því að fylgjast með 

því sem fólk segir og gerir.119  

Fræðimenn hafa rannsakað og haldið því fram að hópleikir barna séu mismunandi eftir því 

hvort hópurinn sé allur af sama kyni eða blandaður. Þá spilar menning landa mikið inni í leikinn 

að þeirra mati.120 Þegar samfélögin í heiminum eru betur skoðuð má sjá að kynhlutverk karla og 

kvenna er ekki ýkja ólíkt eftir allt saman milli landa. Það fellur oft í hlut kvenna að sjá um 
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heimilið og barnauppeldið en karlinum er ætlað að sjá fyrir heimilinu með því að vinna fyrir 

fjölskyldu sinni.121 

Þegar litið er á samspil menningar og kynferðis ríkir mikil mismunur á milli landa. Í sumum 

menningarheimum eru kynin aðgreind snemma á þroskaskeiðinu, en í Vestur-Evrópu skiptir slík 

aðgreining minna máli.122 Munur á félagslegum tengslum er mikil milli menningaheima. Sem 

dæmi þá eru stelpur í Kúveit meira í þykjustuleik heldur en strákarnir þar. Strákar í Ameríku 

stunda oftar ofurhetjuleiki heldur en stelpur. Sutton Smith er einn af þeim fræðimönnum sem 

rannsakað hefur mismunandi leiki kynjanna tengt menningu. Smith segir að strákar í vestrænum 

þjóðfélögum leiki sér meira í árásaleikjum, regluleikjum, keppnisleikjum og leikjum þar sem 

lítið er talað. Á meðan leikir hjá stelpum einkennast af tengslum, nákvæmisleikjum og leikjum 

sem mikið er talað.123 Stelpur og strákar skapa sinn eigin leik og menningu út frá sínum 

forsendum. Þetta á sérstaklega við um kynskipta hópa því í þeim er ekki annað kynið sem 

ræður.124 Kennarinn þarf að vera fordómalaus og leyfa börnum að njóta sín í þannig hópum. 

Hann verður að sleppa tökunum og leyfa menningu innan kynjanna að blómstra. Kennarinn þarf 

að nýta sé þá menningu sem er hjá kynjunum á jákvæðin hátt.125 

Í bókinni Play and Child Development er sagt frá því að leikur stelpna er oftar kyrrsetuleikir 

eins og mála, teikna, skoða bækur og leika sér að dúkkum. Strákar kjósa frekar að kubba og 

keyra bíla og eru oftar í hreyfileikjum. Seinnitíma rannsóknir hafa stutt þessa rannsókn. Það er 

þó einn nokkuð stór galli í flestum af þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið um mismunandi 

leik kynjanna, en hann er sá að ekki er tekið tillit til menningar þjóðar eða hvernig barnið er alið 

upp af foreldrum sínum.126 

Síðustu ár hefur athygli þeirra sem rannsaka mismun kynjanna beinst að kynbundnu atferli, 

viðhorfi og hvernig tengsl þróast í stelpu- og strákahópum. Stelpur virðast eiga auðveldra með að 

laga sig að nýjum reglum og þær virðast líka vera tillitsamari í samskiptum. Strákar eru sagðir 

vera fyrirferðamiklir og sjálfstæðir. Leikir, áhugamál, vináttutengsl og samskipti eru ólík hjá 

kynjunum. Valdakerfi í hópunum er að sama skapi ólíkt, strákar standa frekar á skoðunum sínum 

en stelpur eru frekar til í að samþykkja skoðanir annarra. Það er ýmislegt sem bendir til þess að 
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þessi munur sé áunninn og hægt sé að rekja til kynbundinna fyrirmynda, mismunandi uppeldis 

og félagsmótunar.127 

Frost, Wortham og Reifel segja í bók sinni Play and child development að leikir stráka eru 

yfirleitt háværari, þeir hreyfi sig hraðar og fara um rými með miklum látum án þess að sýna 

öðrum tillitsemi. Strákar herma meira eftir mjög virkum persónum ef ekki ofbeldisfullum.128 

Guðrún Alda segir frá í rannsókn sinn að leikskólakennarar segi að strákar leik sér frekar í 

ofurhetjuleikjum og hasarleikjum, stúlkurnar voru aftur á móti hrifnari af verkefna vinnu eins og 

að lita og teikna að mati leikskólakennaranna.129 Á seinni árum hefur áhugi á gamnislag aukist, 

en kennarar eiga oft í erfiðleikum með að sjá muninn á gamnislag eða alvöruslag. Þar af leiðandi 

skilja þeir ekki leikþáttinn í gamnislagnum. Margir fullorðnir skilja ekki gamnislagsmál stráka, á 

meðan þeir hlæja, skríkja og veltast um í grasinu og hafa gaman af. Auðvitað eru einstaklingar í 

hópnum sem ekki hafa gaman af þessháttar leik. Hjá strákum ríkir mikil samkeppni um að fá sem 

mest af dóti. Það að byggja er mikilvægara hjá þeim en þróun leiksins. Yfirleitt er einn foringi og 

lítil samvinna. Leikurinn er ,,ég“ miðaður og mikið er um sjálfsupphafningu.130 

Aftur á móti segja Frost, Reifel og Stuart að stelpurnar leiki sér meira í hljóðlátum leikjum 

og dúkkuleikjum.131 Hver er að leika við hvern og hver er ekki að leika skiptir töluverðu máli í 

leik stelpna. Leikur stelpna er ,,við“ miðaður, það ríkir meiri samvinna, þar er ekki einn leiðtogi 

og tengsl milli stelpna skipta miklu máli í leiknum. Innihald leiksins er oftar en ekki 

mömmuleikir og þróun í leik þeirra er mikil.132 

Umfjöllun um mun á leik kynjanna er að finna í mörgum rannsóknum víða um heimi. 

Fræðimenn sem horfa á leik og kyn eru vel upplýstir um mun milli kynja og hlutverka þeirra í 

leiknum.133 Í leikjum barna gegna börn öll sínu hlutverk og eru samskipti þeirra samkvæmt því. 

Það að börnin lifi sig inn í hlutverk sín æfir þau í að setja sig í spor annarra og örvar 

ímyndunaraflið. Í leik barna eru oft á tíðum flókin samskipti þeirra á milli og eru börnin oft þau 

einu sem skilja samskiptamynstrið í leiknum.134 Sumir myndu segja að það væri nóg að þau skilji 

samskiptin sín á milli. 
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4.3 Kynskiptir skólar og hópar 
Kynskiptir leik- og grunnskólar eru ekki eins algengir í heiminum nú á dögum og þeir voru á 

sjöunda áratuginn. Síðustu ár hefur breyting orðið á því og fer þeim fjölgandi. Að bæði kynin 

væru á sama stað, með sömu verkefni og sama kennara átti að gera það að verkum að börnin 

fengju sama rétt. Hins vegar hafa rannsóknir af stöðugri kynblöndun sýnt fram á það að sami 

réttur næst ekki.135 Þar að segja að stelpa og strákur sem fá sömu kennslu læra hlutina á 

mismunandi hátt.  

Hér á Íslandi er rekin séríslensk uppeldisstefna sem nefnist Hjallastefnan. Margrét Pála 

Ólafsdóttir er stofnandi Hjallastefnunnar, fyrsti leikskólinn opnaði árið 1989. Helsta einkenni 

þessara stefnu er að frá upphafi hefur börnum verið kynskipt.136 Margrét Pála telur að það sé 

nokkur ávinningur í því að hafa kynskipta leikskóla. Að skipta hóp eftir kyni hluta úr degi getur 

lagfært þá skekkju sem kynin verða fyrir með hliðsjón af kennslu, hvatningu, athygli, pláss, 

leiðsögn og fleiru. Þegar kynin eru í sérhópum þorir hitt kynið að takast á við ný verkefni sem 

það hefði annars ekki gert. Í kynskiptum hóp er hægt að vinna í þeim atriðum sem vanrækjast 

vegna kynferðis. Talið er að stelpur þurfi meiri einstaklingsþjálfun en aftur á móti þurfa strákar 

frekar á félagsþjálfun að halda.137 Markmið með kynskiptu skólastarfi er að jákvæð kynblöndun 

verði til þar sem bæði kynin fá tækifæri til að mætast á jafningjagrundvelli.138 Þegar börn eru í 

hóp þarf leikskólakennari að vera vel vakandi yfir því að öllum líði vel í hópnum og að jafnvægi 

og jafnrétti sé ríkjandi.139 

Margrét Pála segir að börn, eins og annað fólk sækist í það sem þau þekkja og kunna. 

Stelpurnar sækjast í stelpuleiki og allt það sem er stelpulegt og strákarnir gera slíkt til sama, 

sækjast í strákaleiki og það sem er strákalegt. Einokun getur orðið töluverð í kynblönduðum 

hópum og viðheldur þar af leiðandi þeim hlutverkum sem eiga að fylgja hvoru kyni fyrir sig. 

Stelpur þora ekki að fara inn á svæði strákanna þar sem þær telja sig ekki vera nógu klárar á 

þeim sviðum og síðan er öfugt farið með strákanna. Út af þessu atriði telur Margrét Pála að það 

sé gott fyrir börn að vera í kynjaskiptum hópum og þá fá kynin að reyna fyrir sér í stelpulegum 
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og strákalegum verkefnum. Þegar strákar reyna við stelpuleg verkefni án stelpnanna eru þeir 

áræðnari og þora meira. Hið sama gildir um að stelpurnar.140 

Veikleikar kynjanna bitna á hinu kyninu að mati Margrétar Pálu. Stelpur eiga það til að 

skapa neikvæðni og pirring í garð stráka. Stelpur geta vera grátgjarnar, óöruggar, feimnar og eru 

þær oftar en ekki niðurlægðar fyrir að sýna þessa veikleika.141 

Fyrsta skref í að byggja upp skilning á kynferði er að læra í hverju munurinn á körlum og 

konum er fólginn. Það þarf að byrja á því að byggja upp skilning hjá barni að til séu tveir hópar 

áður en barnið skilgreinir sig í þann hóp sem það tilheyrir. Um sex mánaða aldur getur barn gert 

sér grein fyrir því hvort það sé karl eða kona sem annast það með því að heyra rödd 

viðkomandi.142 

Leikskólastarf getur haft töluverð áhrif á sjálfsmynd barna.143 Aftur á móti talar Margrét 

Pála um að sliguð sjálfsmynd sé ráðandi þáttur í kynjavandamálum nútímans. Ein leið til að leysa 

þann vanda er gefa börnum tækifæri á að þroska þau atriði sem vantar í sjálfsmynd þeirra.144 

Börn eru oft á tíðum óörugg í kringum hitt kynið þó einkum þegar gelgjuskeiðinu hefur 

verið náð. Þegar hópar eru blandaðir af stelpum og strákum er hætta á því að kynin loki sig af. 

Slík hegðun getur orsakað það að kynin verði óvinir. Anne-Mette Kruse er grunnskólakennari145 

og segir hún að til að styrkja þessa félagslegu vitund þurfi að skilja kynin. Með því að gera það 

er hægt að styrkja þau hvort á sínu sviði og skapa jákvæð samskipti á milli þeirra. Kruse telur að 

á skólagöngunni eigi börn að tilheyra hvort tveggja í senn kynskiptum og blönduðum hópum.146  

Kruse segir að vinna þurfi með kynin á mismunandi hátt til að skapa sterka sjálfsmynd. 

Stelpur og strákar þurfa ólíka hvatningu og stuðning og því er best að hafa hópana kynskipta til 

að vinna að þessum markmiðum. Einstaklingsþjálfun er góð leið til að auka sjálfsmat barna. Í 

slíkri þjálfun standa strákar betur að vígi, aðallega vegna þess að umhverfið hefur hvatt þá til að 

verða sterka einstakling frá upphafi. Stúlkurnar þurfa á meiri einstaklingsþjálfun að halda þar 

sem þær hafa ekki fengið þessa örvun í jafnmiklum mæli og strákarnir. Einstaklingsþjálfun er 

ekki eina þjálfunin sem börn þurfa á að halda. Félasleg þjálfun er önnur þjálfun sem Margrét 
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Pála telur að sé góð til að auka sjálfsmat barna. Þar telur hún stelpur standa betur að vígi en 

strákar og segir að þeir þurfi á meiri félagslegri þjálfun að halda en stelpurnar.147 

Kruse hefur gert nokkrar rannsóknir á mismunandi hóp kynjanna, þær rannsóknir hafa sýnt 

meðal annars þessar niðurstöður um stelpuhópa: samstarf milli stelpna hefur styrkst og 

samkeppni þeirra á milli hefur minnkað. Klisjukenndar skoðanir sem stelpur halda upp um 

sjálfan sig minnka og umburðarlyndi eykst. Feimni og hlédrægni er meiri í blönduðum hópum, 

öryggið eykst og stelpur þora að leggja eitthvað til málanna þegar hópurinn saman stendur bara 

af stelpum. Að sama skapi eykst virkni og þátttaka í umræðum. Stelpunum gefst færi á að setja 

mark sitt á inntak og vinnuaðferðir í námi sínu og aðlaga það áhugamálum sínum.148 

Kruse hefur líka tekið saman niðurstöður úr rannsóknum sínum af hreinum strákahópum og 

þær helstu eru: það er ekki eins afgerandi reynsla fyrir stráka eins og stelpur að vera í hreinum 

stelpuhóp. Samskipti í hreinum stráka hópum hafa batnað en samt sem áður hafa sumir strákar 

fundið fyrir því að lenda neðst í stiga valdabaráttunnar, það er yfirleitt hlutverk stelpnanna í 

blönduðum hópum. Það á sama við strákahópinn eins og stelpuhópinn að strákar hafa áhrif á 

hvernig kennsla á námsefni aðlagast þeirra áhugamáli. Þeir finna fyrir aukinni viðurkenningu og 

finnst þeir vera teknir alvarlegri í hreinum strákahópum.149 

Út frá niðurstöðum rannsóknar Kruse er hægt að fullyrða að stelpur hafa meira gagn af því 

að vera í kynskiptum hópum. Spyrja má hvort aðferðin sé í raun betri eða verður að gæta 

jafnvægis í þessum efnum svo að bæði kynin geta notið sín. Kruse talar um að kynskipting þurfi 

ekki alltaf að vera af hinu góða. Hún segir frá því að í dönskum leikskólum sé börnunum 

reglulega skipt upp eftir kynjum. Strákarnir fara í kraftmiklar skógarferðir á meðan stelpurnar eru 

inni að leika sér með dúkkur, mála sig og punta. Þetta telur Kruse ekki vera góða aðferð til að 

styrkja kynin. Þessi aðferð ýtir ekki undir jákvæða styrkingu heldur ýtir undir hefðbundnar 

hugmyndir um kynskiptingu.150 

Helsta vandamálið í jafnréttisbaráttunni telur Margrét Pála vera að leikskólakennarar hafa of 

lengi verið að nota sömu aðferðir á stráka og stelpur. Það telur hún vera ranga nálgun þar sem 

kynin eru ólík og slík meðaltalsaðferð gangi ekki upp. Kynjablöndun gefur minni möguleika á að 

vinna með skýr markmið til að styrkja sjálfsmynd kynjanna hvort með sínum hætti. Kynin eru 
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með mismunandi þarfir og hegðun þeirra er mismunandi og því þurfa kynjahóparnir ólíkar 

uppeldisaðferðir.151 

Staða kynjanna er ekki jöfn í þjóðfélaginu þó hún verði alltaf betri eftir því sem fram líða 

stundir. Beint og óbeint er stuðlað að ójöfnuði með uppeldi sem börn fá hjá fjölskyldum sínum, 

skólanum og víða annars staðar.152 Jafnréttisbaráttan sem staðið hefur yfir í marga áratugi hefur 

að mestu leyti legið á herðum kvenna. Þessi barátta hefur haft það í för með sér að stúlkur hafa 

öðlast meiri félagslegan styrk og sjálfstraust.153 Í flestum ríkjum eru óskráðar reglur um það 

hvernig kynin eiga að haga sér og er Ísland eitt þeirra ríkja. Við tökum öll þátt í því að viðhalda 

þessum reglum. Einstaklingur sem fæðist er forritaður í kynhlutverk sitt frá fæðingu. Foreldrar, 

leikskólakennarar og aðrir sem koma nálægt uppeldi á barni eru með mismunandi kröfur og 

væntingar til stelpna og stráka. Þetta er þó að mestu allt ómeðvitað hjá fólki.154 

4.4 Samantekt 

Kynhlutverk segir til um félagslega mun kynjanna og er þetta hlutverk alls staðar skýrt í 

heiminum, þó það sé mismunandi eftir samfélögum. Kenningar um kynhlutverk eru margar en 

farið var í þrjár stærstu: námskenningar, þróunarkenningar og sálkönnunarkenningar. Útskýra 

þær allar kynhlutverk með mismunandi hætti. 

Beal greinir frá nýlegum niðurstöðum úr rannsókn um kynhlutverkið sýndi sú niðurstaða það 

að börn sem sjá nokkra af sama kyni vinna við það sama fá þau frekar áhuga á að vinna við það 

sama, því þá er komin fyrirmynd í greinina.  

Foreldrar hafa áhrif á kynhlutverk barna sinna með því hvernig þeir hegða sér, börn reyna 

oft á tíðum að líkjast foreldrum sínum en á sama hátt reyna þau að forðast mistök sem 

foreldrarnir hafa gert. Strákar og stelpur eru fljót að átta sig á hvert kynhlutverk þeirra er.  

Fyrsti munur kynjanna byrjar hjá foreldrunum en fast á eftir þeim fylgja jafningjarnir. Upp 

úr þriggja ára aldri sækjist barn frekar í að leika við barn af sama kyni þó ekkert sé heilagt í 

þessum efnum. 

Félagslegu áhrif á kynjana geta verið mismunandi. Jafningjar hafa mikil áhrif á félagslega 

þætti. Kenningar hafa verið settar fram um þetta efni en fjallað var í stuttu máli um þrjár þær 

stærstu sem eru: félagslegt hlutverk kynjanna, sálgreiningarkenning kynjanna og félagsleg 
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vitsmunakenning kynjanna. Allar þessar kenningar hafa sína skýringu á því hver félagslegu 

áhrifin á kynin eru.  

Þegar Hjallastefnan er skoðuð er margt fróðlegt þar að finna. Margrét Pála telur að það sé 

gott fyrir börn að leika sér í kynjaskiptum hópum og álítur að börnin styrkist við það. Kynin eru 

ólík og er erfitt að neita því. Höfundur telur mikilvægt að styrkja kynin í þeim þáttum sem börnin 

eru lakari í.  

Samkvæmt Kruse þá er nauðsynlegt að vinna með kynin á mismunandi hátt til þess að skapa 

sterka sjálfsmynd fyrir þau. Hún telur að stelpur og strákar þurfi ólíka hvatningu og 

einstaklingsþjálfun sé ein leið til að auka sjálfsmat barna. 

Ísland er eitt þeirra ríkja sem margar óskráðar reglur gilda. Hversu margir karlmenn vinna 

sem ljósmæður á Íslandi í dag? Að mati höfundar þá þarf íslenska þjóðin að hugsa um hvers 

vegna karlmenn sæki ekki í þessi dæmigerðu kvennastörf og öfugt? Hefði höfundur viljað láta 

karlmann taka á móti barninu sínu? 
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5. kafli Leikskólakennarinn 
Það að gerast kennari, hvort sem það er grunn- eða leikskólakennari er ákvörðun sem fylgir mikil 

ábyrgð að mati höfundar. Kennarar eru fyrirmyndir þeirra barna sem þeir starfa með og hafa því 

mikilvægu hlutverki að gegna. Hlutverk leikskólakennara eru mörg og í þessum kafla verður 

fjallað um helstu hlutverk þeirra með áherslu á leikinn.  

Í þessum kafla mun höfundur fjalla hlutverk leikskólakennara í leik barna. Farið verður yfir 

rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur um þátttöku starfsfólks í hlutverkaleik barna og einnig verður 

rýnt í ýmsa fræðimenn og þeirra kenninga um hlutverk leikskólakennara í leik barna.  

5.1 Hlutverk leikskólakennara í leik barna 
Í lög um leikskóla stendur: ,,Starfsfólk leikskóla skal rækt starf sitt af fagmennsku, alúð og 

samviskusemi. Það skal gæta kurteisi, nærgætni og lipurðar í framkomu sinni gagnvart börnum, 

foreldrum þeirra og samstarfsfólki.“155 Í leikskólastefnu Félags leikskólakennara er sagt að 

kennari sem starfar á leikskóla eigi að styrkja alhliða þroska barna. Taka tillit til þarfa hvers 

barns og síðan hópsins í heild sinni. Það fellur að hlutverki leikskólakennarans að leiða og 

skipuleggja skólastarfið, einnig að miðla þekkingu sinni til annarra starfsmanna. 

Foreldrasamstarf þarf að hefjast hjá leikskólakennaranum og er mikilvægt að gott samband ríki 

milli heimilis og skóla.156 Af þessu má sjá að því fylgir mikil ábyrgð að gerast leikskólakennari 

og hlutverkin eru einnig mörg og mikilvæg sem leikskólakennari þarf að tileinka sér þegar hann 

vinnur með börnum.  

Mikilvægt er að halda í menningu Íslands hvort það séu matar menning, hátíðir, leikir eða 

annað. Hlutverk leikskólakennarans er að miðla til yngri kynslóðar menningararfi þjóðarinnar. 

Menning og samfélag er eitt af markmiðum Aðalnámskrá leikskóla þar er talað um að barn verðu 

að kynnast því samfélagi sem það býr í. Það er nauðsynlegt fyrir hvern leikskóla fyrir sig að nýta 

þau menningalegu tækifæri sem bjóðast í umhverfi leikskólans. Að auka áhuga barns á nánasta 

umhverfi þess getur verið góð leið til að fara á staði sem eru opnari og veita meira pláss til stærri 

leikja.157 Leikir sem eiga langa sögu í menningu landsins er vert að halda í og þurfa 

leikskólakennarar að vera vakandi yfir þessu hlutverki sínu að halda þeim við.  
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Paul Sargent höfundur bókarinnar Real men or real teachers? Contradictions in the live of 

men elementary school teacher segir að oft á tíðum getur það reynt á karlkennara að vera 

fyrirmynd barna, væntingar og kröfur foreldra og skólastjóra eru miklar og jafnvel óskírar.158 

Í Uppeldi og menntun er sagt frá líkan sem mótað var af Spodek og Saracho og er byggt á 

rannsóknum þeirra, sérstaklega rannsóknum Saracho og snerist um hlutverk leikskólakennara. 

Þar eru skilgreind sex hlutverk sem leikskólakennarinn þarf að hafa tengjast þau færni, 

viðhorfum og þekkingu. Þessi sex hlutverk eru ákvarðanataka, greining, námstjórn, 

námskráhönnun, ráðgjöf og skipulagning kennslu. Niðurstöður úr rannsóknum Spodek og 

Saracho eru ekki ólíkar öðrum niðurstöðum úr svipuðum rannsóknum.159 

Í Aðalnámskrá leikskóla er talað um hlutverk leikskólakennara í leik barna. Börn þurfa að 

geta leikið sér á eigin forsendum en það þýðir samt ekki að leikskólakennarinn þurfi að vera 

verkefnalaus. Leikskólakennarinn þarf alltaf að fylgjast vel með leik barna. Hann þarf að vera 

tilbúinn að örva eða taka þátt í leiknum á forsendum sem börnin kjósa sér. Ef þessu er framfylgt 

getur leikskólakennarinn veitt börnum það öryggi sem þau þurfa, svarað og spurt spurninga. 

Börnum þykir oft á tíðum gaman þegar leikskólakennarinn bregður á leik og gantast og hlær með 

börnunum. Leikskólakennari þarf að fylgjast vel með börnum í leik og átta sig á þörfum þeirra 

bæði andlegum og líkamlegum.160 

Til að verða auðskilin sem leikskólakennari þarf hann að vita hvar mörk sín eru og hvað það 

er sem hann leggur áherslu á.161 Þeir leikskólakennarar sem vilja og telja það vera hlutverk sitt 

geta haft töluverð áhrif á leik barna með skipulagi, vali, kynningu á efni og leikmunum. Það 

hefur tíðkast að hlutverk leikskólakennarans í leik barna sé að finna til leikmuni, undirbúa 

umhverfið og gefa börnum góðan tíma og rými til að þróa leikinn. Þegar skoðanir sérfræðinga 

eru metnar eru ekki allir á eitt sáttir um hversu mikil áhrif starfsfólk á að hafa á leikinn. 

Vygotskys hefur vakið nokkra athygli með kenningu sínum um þátttöku starfólks í leik. 

Hann telur að þátttakan sé mikilvæg fyrir þann fullorðna og eldri börnin sem taka þátt í námi 

yngri barna. Með því telur Vygotskys að vitrænn þroski barna aukist í samskiptum við þroskaðri 

einstaklinga. Svæði hins mögulega þroska skapast í leiknum að mati Vygotskys og í leiknum 
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hegðar barnið sér eins og það sé eldra.162 Skilgreining Vygotsky á svæði hins mögulega þroska er 

það bil sem er á milli þess sem barn getur gert án aðstoðar og þess sem það getur alls ekki leyst 

án aðstoðar frá fullorðnum. Kunnátta barnsins er enn að þroskast því er svæði hins mögulega 

þroska þroskabilið þar sem væntanlegur þroski fer fram.163 

Í bókinni Hugsun og menntun eftir John Dewey er því velt upp hversu mikil þátttaka 

kennarans eigi að vera í starfi með börnum. Kennarinn gegnir því hlutverki að fræða börnin. Það 

skiptir máli að börnin séu að glíma við alvöruefni og að kennarinn veiti börnum sínum gott 

svigrúm. Ef kennari stendur sig vel í þessu er lítil hætta á að hann miðli of miklum upplýsingum 

um ákveðið efni. Ef gott andrúmsloft skapast innan hóps barna og samskipti milli kennara og 

barna einkennast af frjálsum boðskiptum, þar sem hægt er að skiptast á skoðunum og 

hugmyndum þá er afleitt að meina kennaranum um þau forréttindi og ábyrgð sem hann getur 

veitt börnunum. Kennari þarf að vara sig á því að koma ekki með hugmyndir á undan börnunum, 

heldur er það hlutverk hans að grípa inn í á þeim augnablikum þegar reynsla barnanna er 

takmörkuð og leggja þá fram það efni sem eykur þekkingu þeirra.164  

Það sem sagt er hér að ofan er oftar en ekki gagnrýnt og efast er um að frjáls skoðanaskipti 

eigi við þegar börn eru annars vegar. Helsta gagnrýnin er sú að umræðan verði stefnulaus og eigi 

það á hættu að hún fari úr einu í annað. Aðrir líta á þetta sem góða leið til að undirbúa börn fyrir 

lýðræðislega þátttöku og skoðanaskipti, að börn læri að horfast í augu við hættur og sigra er eitt 

af lykilatriðunum áhrifaríkri kennslu barn.165  

Í Uppeldi og menntun er sagt frá Wolfgang og Sanders sem bjuggu til líkan sem sýndi 

hvernig kennarar geta stýrt leikjum barna. Líkanið var ás sem lýsir hegðun kennarans sem hann 

sýnir þegar hann verður þátttakandi í leiknum. Kennarinn getur gegnt því hlutverki að vera 

athugandi ásamt því að gefa lýsingar sem ekki eru leiðandi, spyrja spurninga, gefa leiðandi 

yfirlýsingar, vera fyrirmynd og grípa inn í leikinn.166 

Karin Wallin höfundur Pedagogiska kullebyttor talar um að umhverfið geti haft áhrif á 

hlutverk leikskólakennara. Wallin hefur heimsótt marga leikskóla og verður alltaf jafn ánægð að 

sjá þegar húsgögn á leikskólum eru í hæð barnanna og til þess gerð að henta betur fyrir vinnu 

þeirra. Í mörgum leikskólum eru einungis húsgögn í hæð starfsfólks. Starfsfólkið talar um að það 
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þurfi að hafa þessi háu borð fyrir bakið á sér. Sem er að hluta til rétt en hægt væri að koma til 

móts við þarfir beggja með því að laga húsgögnin að þörfum barnanna og hina fullorðnu. Barn 

sem ætlar að setjast við borð og spila þarf að klifra upp á stólinn til að ná upp á borðið. Það þarf 

einhvern til að ýta sér að borðinu og ef barnið missir spil þarf það að klifra niður til að ná í það. 

Auðveldasta leiðin væri auðvitað að leikskólakennarinn lyfti barninu og rétti því spilið. Það væri 

hins vegar ekki gott fyrir sjálfstæði barnsins. Þegar stór húsgögn eru höfð inn á leikskólum er 

verið að stuðla að ósjálfstæði og hjálparleysi hjá börnum. Það er eitthvað sem starf leikskóla á 

alls ekki að miðast við, heldur hið gagnstæða.167 

Margar rannsóknir sem gerðar hafa verið á leik barna hafa velt upp þeirri spurningu hvort 

það geti átt sér stað að menningamunur í samfélögum hafi áhrif á hvernig og hvort 

leikskólakennarar taki virkan þátt í leiknum. Árið 1997 var gerð rannsókn á höfuðborgasvæðinu 

um Þátttöku starfsfólks í hlutverkaleik barna, af Jóhönnu Einarsdóttur. Rannsóknin var gerð á 30 

leikskólum, spurningalistum var dreift til starfsfólk og hlutverkaleikir barna voru teknir upp á 

myndband.168 Niðurstöður þessarar rannsóknar var ekki ólík niðurstöðum annarra svipaðra 

rannsókna sem gerðar hafa verið á Norðurlöndunum.169 Það er ætlun að skoða þessa íslensku 

rannsókn ögn betur og fara yfir helstu niðurstöður úr rannsókn Jóhönnu. 

Það fer mikil tími í leik inn á leikskólum, rannsókn Jóhönnu sýndi það að 38% af þeim tíma 

sem börn eru í hlutverkaleik eru börnin ein að leiks sér.170 Í Aðalnámskrá leikskóla er talað um 

að návist starfsmanna veiti barninu öryggi og stuðning.171 Það er mikilvægt að börn finni fyrir 

öryggi innan veggja leikskólans og því þarf þetta atriði úr Aðalnámskrá leikskóla að vera virkt.  

Samkvæmt rannsókninni eru starfsmenn í 29% tilfella að skipta sér af leiknum ótengt því 

sem var að gerast í leiknum og í 13% tilfella voru starfsmenn að sinna einhverju öðru. Þetta á við 

í þeim tilfellum sem hlutverkaleikurinn var í sérherbergi og starfsmaður var viðstaddur. 

Niðurstöður sýndu það að algengast var að starfsmaður stóð utan við leikinn, aðstoðaði börnin 

eða kom með athugasemdir ótengdar því sem var að gerast í leiknum. Þátttaka starfsfólks var 

mest þegar svæðið undir hlutverkaleikunum var inni í öðru stærra rými en þá var þátttaka 

starfsfólks virk í 27% af tímanum.172 Börn átta sig fljótt á því hvort leik þeirra sé sýndur áhugi og 
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ef þau finna það sækjast þau oft eftir að viðkomandi taki þátt í leiknum.173 Gott er fyrir börnin að 

hafa starfsmenn í kringum sig og það er líka góð leið til að ná sambandi við þau. Þrátt fyrir að 

starfsfólk var ekki virkt í að taka af skarið sjálft og taka þátt í leik barna var samt í 57% tilfella 

sem starfsfólki var boðið að vera með og þáði það.174 Það virðist sem börnin þurfi að sækjast 

eftir því að fá starfsfólkið til að taka þátt í leik sínum. Jafnvægi þarf að ríkja þarna á milli, börn 

þurfa að geta leikið sér ein en það er nauðsynlegt fyrir þau að fá þá örvun sem þau finna þegar 

starfsmaður tekur þátt í leik þeirra.  

Samkvæmt bókinni Play and Pedagogy in early childhood-Bending the rules þá virðist 

leikskólakennarinn vera ragur við að blanda sér í leik barna og heldur sig frekar til hlés frekar en 

að blanda sér í leikinn. Ástæðan fyrir því er sú að hann er hræddur við að eyðileggja leikinn.175 

Í spurningakönnuninni kom margt áhugavert fram. Þátttakendur voru beðnir um að segja 

,,hvert þeir teldu að væri hlutverk þeirra þegar börnin væru í hlutverkaleik“.176 Faglært starfsfólk 

svaraði að hlutverk þeirra væri að leika við og þróa leik hjá börnunum. Aftur á móti töldu 

ófaglærðir að hlutverk þeirra væri að passa upp á að engin meiddist. Þetta eru tvö ólík viðhorf 

starfsmanna. Höfundur veltir því hvort hægt sé að dæma annað svarið réttara. Mat höfundar að 

bæði svörin séu í raun rétt þar sem starfsfólk þarf að vera til staðar bæði til að gæta þess að engin 

fari sér að voða og til að auka þróun leiksins. Viðhorf starfsfólks til þess hvort börn eigi að leika 

sér ein eða ekki taldi stór hluti faglærðs starfsfólk að það ætti að hafa áhrif á leikinn. Meirihluti 

ófaglærðs starfsfólks töldu að börn ættu að fá að leiks sér ein.177  

Helstu niðurstöðurnar leiddu í ljós að starfsfólk var oft ekki viðstatt og léku börn sér töluvert 

út af fyrir sig í lokuðum herbergjum. Þegar niðurstöður eru skoðaðar í heild sinni kemur í ljós að 

í íslenskum leikskólum heldur starfsfólk sig mikið til hlés og eru oft hikandi við að taka þátt í 

hlutverkaleik með börnum að þeirra frumkvæði en það virðist sem starfsfólk eigi einfaldara með 

að taka þátt ef þeim er boðið af börnunum.178  

Eins og kom fram hér að ofan eru niðurstöður úr íslensku rannsókninni ekki ólíkar þeim sem 

gerðar hafa verið á Norðurlöndunum. Það virðist sem starfsfólk leikskólar á Norðurlöndunum sé 

hikandi við þátttöku sína í leik barna. Leikskólakennarar líta oft á leik sem eitthvað til að horfa á 
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og fylgjast með. Aftur á móti ef litið er til Bandarískra rannsókna um sama efni er allt annað upp 

á teningnum. Þar hefur starfsfólk mikil afskipti af leik barna og reglur þar í landi segja að 

starfsmaður eigi alltaf að vera til staðar þar sem börn eru að leika sér.179 

Tólf ár eru liðin síðan Jóhanna framkvæmdi þessi rannsókn var gerð. Þannig að ekki er hægt 

að fullyrða að ástandið á íslenskum leikskólum sé með þessum hætti enn þann dag í dag. Sum 

atriði hafa tekið breytingum en önnur engin, þó eru engar haldbærar heimildir fyrir því. Það 

hefur orðið nokkur þróun í starfi leikskóla síðustu tólf ár og því ekki ólíklegt að viðhorf 

starfsfólks til leiks séu breytt.  

Á árum áður var tilhneiging manna oft sú að líta á kennarann sem einræðisherra. Þannig á 

aldrei að líta á kennara. Kennarar eru raunverulegir stjórnendur félagslegshóps í vitsmunalegum 

efnum að mati heimspekingsins John Dewey. Skilyrði sem þurfa að vera fyrir hendi til að 

kennari geti í raun verið stjórnandi eru þekking hans á námsefninu og verður þekking kennarans 

að vera yfirgripsmeiri en efnið í kennslubókinni segir til um. Kennarinn verður að hafa dýpri 

skilning á viðfangsefninu til að geta stýrt umræðum meðal nemenda sinna og þar af leiðandi 

aukið þekkingu þeirra. Kennarinn verður að vera búin að kynna sér það efni vel sem leggja á 

fyrir nemendur til að hann geti fylgst vel með vitsmunarlegum viðbrögðum þeirra. Einnig verður 

kennarinn að búa sér til ákveðnar lexíur. Annars verða tímar hans stjórnlausir eða svo stífir að 

ekki er farið út fyrir efni bókarinnar. Til þess að eitthvað óvænt gerist í kennslunni er 

nauðsynlegt að kennarinn sé með góða þekkingu á því námsefni sem hann er að kenna.180  

Þó kenning Dewey eigi kannski betur við um grunskólakennara telur höfundur að það eigi 

ekki að vera flókið mál fyrir leikskólakennara að færa þessar aðferðir hans og hugmyndir yfir á 

kennslu barna í leikskóla. Það að spyrja börn opinna spurninga hvetur þau til umhugsunar og 

forvitnast frekar um efnið sem er verið er að fjalla um. Ef leikskólakennarinn svarar alltaf öllu 

strax skapast ekki sömu umræðurnar. Frekar á að kenna börnum að leita svara og afla sér 

upplýsingar með aðstoð frá leikskólakennaranum. 

5.2 Samantekt 
Hlutverk allra kennara sama hvaða efni þeir eru að kenna eru mikilvæg. Mikilvægast af öllu er 

að kennarinn sé fagmaður í sínu starfi og koma fram við nemendur sína sem jafninga, en nær um 

leið að leiðbeina þeim. Talað er um að leikskólakennarinn þurfi að styrkja og þroska nemenda 
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sinna. Hann á að taka tillit til allra í hópnum og finna leiðir fyrir hvern og einn nemanda til að 

hann njóti sín.  

Vygotsky er einn af þeim sérfræðingum sem telur þátttöku starfsfólks mikilvægt í leiknum. 

Hann telur að vitrænn þroski eflist betur ef yngri börn hafa samskipti við þroskaðri einstaklinga. 

Að mati Vygotsky hegðar barnið sér eins og það sé eldra og þroski þess eykst. John Dewey veltir 

þeirri spurningu um hversu mikil þátttaka kennarans eigi að vera í starfi með barni. Hlutverk 

kennarans er að fræða og hvetja til þess að barn glíma við alvöruefni ásamt því að veita 

nemendum sínum svigrúm til athafna.  

Talað er um sex hlutverk leikskólakennara og eru þessi hlutverk skilgreind í rannsóknum 

Spodek og Saracho.  

Wolfgang og Sanders hönnuðu líkan sem sýndi fram á það hvernig leikskólakennarar gætu 

stýrt leiknum. Það er hægt að stýra leik barna á ýmsa vegur með því að vera fyrirmynd, gefa 

leiðandi yfirlýsingar, spyrja spurninga og þannig mætti lengi telja. 

Wallin segir frá því hvernig umhverfið getur haft áhrif á hlutverk leiksólakennarans. Hún 

vill að húsgögnin séu í vinnuhæð fyrir börnin þannig að þau nýtist þeim betur. Það að húsgögnin 

séu öll í yfirstærð stuðlar að ósjálfstæði hjá börnunum.  

Árið 1997 var gerð rannsókn á Íslandi um þátttöku starfsfólk í hlutverkaleik. Niðurstöður úr 

þeirri rannsókn sýndu að starfsfólk var oftar en ekki viðstatt þegar börn léku sér og voru börnin 

töluvert oft ein að leik í lokuðum herbergjum. Starfsfólk í íslenskum leikskólum heldur sig mikið 

til hlés í leik barna. Eru þessar niðurstöður líkar því sem sést hefur á Norðurlöndunum.  

Börn þurfa að fá að leika á sínum forsendum og ef börn bjóða leikskólakennara að vera með 

á hann að þiggja það og spila dálítið eftir reglum barnanna en þó innan ákveðinna marka. Veita 

þarf börnum öryggi og þau finna það ef leikskólakennarinn aðstoðar þau, svarar spurningum 

þeirra og er vel vakandi yfir andlegum og líkamlegum þörfum þeirra.  

Leikskólakennarinn getur haft mikil áhrif á leik barna með því að koma vel undirbúinn, 

kynna efnið fyrir börnunum og útvega leikmuni. Gott rými fyrir börnin getur skapað góðan leik 

og þróað hann áfram. Það eru ekki allir á eitt sáttir um hversu mikil afskiptin eigi að vera í leik 

barna.  

Kennarinn verður að vara sig á því að koma ekki inn hugmyndum á undan börnunum, heldur 

að grípa inn í á þeim augnablikum þegar reynsla barnsins er ekki nægileg. Kennarar eru 
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stjórnendur í félagslegum hóp í vitsmunalegum efnum. Forþekking kennarans verður að vera 

yfirgripsmikil og þekking hans þarf að vera dýpri en er í kennslubókinni. 
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6. kafli Lokaorð 
Þegar ég settist niður í upphafi og bjó mér markmið fyrir þessa ritgerð beindist athygli mín að 

því að skoða hvort uppeldið, kynhlutverkið, félagshlutverkið og menningin yllu því að leikur 

kynjanna væri ólíkur. Ég tel mig hafa komist að því að öll þessi atriði hafa áhrif á mismun leik 

kynjanna. Það sem ég hef komist að er að kynjamismunun byrjar strax við fæðingu. Það fyrsta 

sem skiptir máli í lífi hvers einstaklings er hvers kyns það er. Við það eitt að vita kynið byrja 

foreldrar að hugsa um barnið sitt á ólíkan hátt. Talað er um heim stelpna sem bleikan heim og 

stráka sem bláan. Foreldrar eru þeir fyrstu sem ýta undir hlutverk kynjanna. Foreldrar eru 

fyrirmynd barna sinna og líta börn upp til einstakling af sama kyni. Þannig byrja mismunur á 

kynjunum. Seinna byrja jafningar barnanna að flokka einstaklinga eftir kynjum. Það getur orðið 

það slæmt að börn geta orðið fyrir útskúfun í leik og öðru ef þau haga sér ekki samkvæmt sínu 

kynhlutverki.  

Ég hef alltaf litið á leikföng sem góða leið til að auðga leikinn. Það kom mér á óvart hvað 

leikföng eru kynbundin. Foreldrarnir byrja á því að velja leikföng handa börnum sínum og 

þannig læra þau hvaða leikföng hentar hvoru kyni. Þegar börnin eldast vita þau hvað þau ,,eiga“ 

að leika sér með. Í rannsókn sem ég segi frá í ritgerðinni er því líst hvernig feður bregðast mun 

verr við ef þeir sjá son sinn leika sér með stelpuleikföng heldur en mæður. Það virðist skipta 

minna máli hvaða leikföng stelpurnar leika sér með. Þetta kemur mér á óvart, þar sem ég hélt að 

þetta skipti foreldra ekki miklu máli með hvaða leikföng börnin væru að leika sér með.  

Hjallastefnan hefur unnið frá upphafi með kynjaskipta hópa, ég tel að það geti verið góð 

leið til að styrkja kynin samt sem áður þarf að vera blöndun líka. Kruse er ein af þeim sem hefur 

gert rannsókn á kynskiptum hópum. Rannsóknirnar hafa sýnt þær niðurstöður til að mynda að 

stelpur njóta góðs af þessari skiptingu frekar en strákar. Þess veganna spyr ég hvort það geti talist 

sanngjarnt gagnvart strákum að hóparnir séu alltaf kynskiptir en að sama skapi þarf líka að taka 

tillit til stelpnanna. Aðgreining kynjanna í starfi leikskólans er vandmeðfarið mál og verður að 

finna leið til að öllum líði vel. Það sem skiptir mestu að öllum börnum líði vel og það ríki 

jafnvægi á milli kynskiptra og blandaðra hópa.  

Uppeldið skiptir miklu máli þegar litið er til mismun kynja. Það þarf að byrja að breyta 

einhverju ef leikurinn eigi að verða líkur hjá kynjunum. Reglur og lög eiga að sjálfsögðu að 

ganga jafnt yfir alla. Ég velti því fyrir mér hvort það sé eitthvað betra að allir séu eins er ekki 
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gott að hafa smá mismun í tengslum við hegðun, persónuleika og því um líkt. Er ekki gaman að 

hafa smá fjölbreytileika. Að mínu mati yrði heimurinn ekki skemmtilegur ef allir væru eins.  
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