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Útdráttur 

 
Í þessu verkefni er fjallað um leik barna og þá sérstaklega leik yngri barnanna. Meðal annars 

er fjallað um einkenni leiks, gildi sjálfsprottins leiks, leikþroska ungra barna 1-3 ára, 

samskipti barna í leik og hlutverk kennarans í leik. Í þessu verkefni er sagt frá athugun þar 

sem fylgst var með leik 2-3 ára barna í leikskóla. Þar er skoðað hvernig börn á þessum aldri 

leika sér og hvernig þau nota leikefni í leik sínum. Athugunin var gerð í valtíma í leikskóla en 

fylgst var með börnunum í kubbakrók, hlutverkakrók og leirkrók. Í niðurstöðum 

athugunarinnar kemur fram að börn 2-3 ára vilja frjálsræði í leik, þau vilja flakka á milli 

valstöðva en ekki vera bundin á sama stað í lengri tíma. Börnin þurfa að hafa nóg af plássi til 

að hreyfa sig þegar að þau leika sér og þau nota líkamann mikið í leik t.d. með því að hoppa 

og hlaupa. Í athuguninni kom einnig fram að leikur barnanna stjórnaðist ekki alltaf af 

leikefninu sem var í boði. 
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1. Inngangur 

Leikur barna hefur verið skoðaður frá tímum forngrikkja en Aristoteles, Socrates og Platon 

eru með þeim fyrstu sem skrifuðu um leik en þeir skoðuðu leik til að skilja tjáningu og 

hugsun manna betur. Hugmyndir og kenningar Aristoteles um leik eru frá árinu 350 fyrir 

Krist. Plato skrifaði um mikilvægi frelsis til lærdóms og hann minntist sérstaklega á að leikur 

byggir upp þekkingu í barnæsku sem verður notuð síðar á lífsleiðinni (Frost og fl., 2008: 6).               

Ýmsir fræðimenn og rannsakendur skoðuðu leikinn á tímum Rómantíkinnar. Hugmyndir um 

leik og þá sérstaklega leik barna hlaut meiri athygli á sögulegum tímabilum þegar að hugsuðir 

eins og John Locke, Immanuel Kant og Fredrich von Schiller byrjuðu að endurskoða huga 

mannanna (Frost og fl., 2008: 8). Ekkert lát hefur orðið á rannsóknum tengdum leik barna og 

í dag eru rannsóknir um leik yngri barnanna algengar meðal fræðimanna. 

Stór hluti barna hefja leikskólagöngu sína fyrir 3 ára aldurinn. Samkvæmt Hagstofu Íslands 

voru 93% barna á aldrinum 2-3 ára í leikskólum á Íslandi árið 2009.                                       

Börn eru mismunandi stödd í þroska þegar þau hefja leikskólagönguna. Rannsóknir sýna 

fram á að leikur er mikilvægur til að styðja við þroska barna en leikur hefur ekki alltaf verið 

talinn sem mikilvægur þáttur innan menntunar barna, en á undanförum árum hefur þetta 

breyst. Í dag spilar leikur án vafa stóran hlut í námi með börnum frá fæðingu til 10 ára aldurs. 

Í námi ungra barna og ummönnun er leikur án vafa einn af stærsta þemanu (Lillemyr, 2008: 

4).    

Tilgangur verkefnisins var að auka sýn mína á leik yngri barnanna. Verkefnið skiptist í 

fræðilegan hluta og athugun. Í fræðilega hlutanum er fjallað almennt um leik barna og gert 

grein fyrir einkennum leiks, gildi sjálfsprottins leiks og farið inn á kenningar um leik, þar sem 

teknar eru fyrir meðal annars hugmyndir Vygotsky og Piaget. 

Einnig er tekinn fyrir leikþroski ungra barna 1-3 ára og farið inn á samskipti þeirra í leik, 

hvernig nota má leikinn sem námsleið, hvernig leikefni hefur áhrif á leik þeirra og hlutverk 

leikskólakennarans í leik barnanna.  

Gunvor Løkken segir í bók sinni Når små barn møtes að í kenningum og athugunum um leik 

hafi ekki verið skrifað mikið um leik yngstu barnanna. Það getur stafað af því að mönnum 

þótti þeirra leikur kannski ekki merkilegur eða ef til vill þótti þeim leikur eldri barnanna 

merkilegri. Það hefur breyst því undanfarið hefur sjónum verið beint að leik yngri barnanna. 
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Yngri börnum fer fjölgandi á leikskólum og því var ákveðið að fylgjast með leik þeirra. Það 

er athyglisvert að fylgjast með leik yngstu barnanna á leikskólum og þá sérstaklega hegðun 

þeirra í leik og leikaðferðum. Við vinnu á þessu verkefni var gerð athugun á leik barna 2-3 

ára á yngstu deild á leikskóla. Rannsóknarspurningin sem sett var upp í þessu verkefni var: 

Hvernig leika 2-3 ára börn sér og hvernig nota börnin leikefni í leik sínum? 

Í athugunni er gert grein fyrir umhverfinu á deildinni sem hún var framkvæmd á, en 

framkvæmd var athugun á leik barna í þremur valkrókum: hlutverkakrók, leirkrók og 

kubbakrók.  

Margir rannsakendur hafa í gegnum tíðina rannsakað leik barna. Í þessu verkefni verður því 

meðal annars vitnað í skrif Gunvor Løkken, Monika Röthle, Birgitta K. Olafsson og Torben 

Hangaard Rasmussen.   
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2. Leikur barna 

Á bernskuárunum er leikur lífstjáning barns, í leik lærir barn margt sem enginn getur kennt 

því. Flest öll börn leika sér á einn eða annan hátt og því er leikur oftast talinn sjálfsagður hjá 

börnum. Börn leika sér ein, við önnur börn eða við fullorðna. 

Leikur er mismunandi á milli barna en hann er sjálfvalinn, börnin sem sagt velja sér sjálf leik 

og stýra honum, þau ákveða hvernig hann þróast og hvernig hann endar.                                  

Börn eru mjög hugmyndarík þegar kemur að leik og leikurinn breytist oft hratt úr einu yfir í 

annað. 

Í leik felst mikið sjálfsnám, honum fylgir bæði gaman og alvara. Reynsluheimur barnsins 

endurspeglast oft í leiknum. Leikur gerir börn meðvituð um þær félagslegu reglur sem gilda í 

umhverfinu, í gegnum leikinn læra börnin, æfa samskipti og hvernig viðeigandi hegðun er á 

milli manna.  

Börn leika sér mikið í leikskólum. Í Aðalnámskrá leikskólanna kemur fram að leikurinn er 

hornsteinn leikskólastarfsins. Af leik sprettur ný þekking, nýjar tilfinningar, nýjar athafnir og 

leikni ( Aðalnámskrá leikskólanna, 1999: 13).                                                                                     

Í leikskólum er börnunum ýmist leyft að leika frjálst, að þeirra frumkvæði eða þau sett í 

aðstæður þar sem leikefni er valið fyrir þau og leikur barnanna stýrist beint eða óbeint af 

starfsfólki. Leikur barna í leikskóla gerist innan ákveðins ramma sem settur er, t.d. eru 

tímamörk á honum og börnin hafa aðgang að mismunandi rými og leikefni í leik sínum. Allir 

utanaðkomandi þættir hafa áhrif á leikinn og hann þróast í samræmi við það.  

Leikur getur breyst hratt úr einu yfir í annað, t.d. þegar mörg börn eru saman í leik og þau 

hafa mismunandi hugmyndir um hvernig leikurinn á að vera. Einnig hefur það áhrif á leikinn 

þegar að börn hætta í leiknum eða þegar að önnur börn bætast inn í hann.                                                 

Í leik er barnið að skapa, barnið er ýmist að nýskapa eða endurskapa, t.d. í þykjustu-

/hlutverkaleik er barnið að búa til hluti, aðstæður og skapa persónur.                                                                                                 

Margt í leik barna er undirbúningur fyrir fullorðinsárin. Í gegnum leik þróar barnið félagslegu 

og málfræðilegu hæfileika sína sem munu vera nauðsynlegir í komandi framtíð og sem hafa 

áhrif á hvernig barnið aðlagast umhverfi sínu (Lillemyr, 2009: 8-9).                                                                                          
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2.1. Einkenni leiks 

Leikurinn gerist út frá forsendum barnsins sem er að leika sér, í leik stjórnar barnið og leikur 

sér af fúsum og frjálsum vilja. Leikurinn er góð stund fyrir barnið en í honum endurlifir 

barnið oft atburði sem það hefur upplifað áður, eins og að versla í búðinni eða að fara til 

læknis og fá sprautu, þannig hefur fyrri reynsla og þekking barnsins áhrif á leik þess. 

Í bókinni Leikur og leikuppeldi segir höfundurinn Valborg Sigurðardóttir að mikilvægi og 

gildi leiks fyrir þroska barns og uppeldi er óumdeilanlegt og setur hún m.a. fram eftirfarandi 

auðkenni um leik. 

- Leikur er ánægjulegur, það er gaman að leika sér, þótt leik fylgi ekki alltaf 

ytri merki um ánægju eða gleði er ljóst að barnið nýtur hans sem jákvæðrar 

upplifunar. Leikurinn er barninu gleðigjafi og nautn. 

- Leikur er takmark í sjálfu sér. Hann hefur ekkert ytra takmark. Að því leyti 

greinist hann frá vinnu. 

- Leikferlið, sjálfur leikurinn, veitir barninu ánægju en ekki afrek leiksins, 

afköst eða árangur. Í byggingaleik er meginatriðið í augum barnsins t.d. að 

byggja hús úr kubbum en ekki að nota það. 

                                                  (Valborg Sigurðardóttir, 1991: 108) 

Leikur barna í leikskóla hefur það að markmiði að auka færni barnsins í starfi og leik. Leikur 

barna styrkir félags- og siðgæðisvitund um leið og hann styrkir og örvar líkams- og 

hreyfiþroska barnsins. Í niðurstöðum rannsókna kemur fram að félagsleg boðskipti verða 

sífellt mikilvægari þegar börn fara að þróa leikhæfileika sína með öðrum (Hrönn Pálmadóttir 

2004: 100).            

Lillemyr segir frá mikilvægi leiks meðal barna í bók sinni Taking play seriously, þ.e. að 

leikur sé mikilvægur vegna þess hve miklum tíma börn eyða í leik. Leikur er fyrirbæri sem 

barnið kýs að taka þátt í af eigin forsendum og í leik á sér stað jákvæð stemmning meðal 

barnanna og jafnframt eykur leikur þroska þeirra (Lillemyr, 2009: 8).                                                                                                                                
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Birgitta K. Olafsson segir í grein sinni I lekens verden að einkenni leiks sé meðal annars að 

möguleikarnir séu endalausir í leik. Ef börnunum líkar ekki við leikinn geta þau breytt um 

persónu og komið inn í leikinn sem ný persóna.                                                                              

Allt er hægt í leik en það er einmitt vegna þess að leikur er skemmtilegur, börnin geta farið til 

draumalandsins, orðið að hetjum eða breyst í konungsfólk. Ekki er hægt að taka öllu 

bókstaflega sem gerist í leik þar sem börnin búa sér til ímyndaðar aðstæður og atburðarrás. 

Bateson lýsir leik sem andlegu viðhorfi og leið til að tengja sig við veruleikann (Olafsson, 

1992a: 11).  

Gunvor Løkken hefur rannsakað leik ungra barna og segir hún frá því í bókinni sinni 

Toddlerkultur: om ett- og toåringers sosiale omgang i barnehagen að eitt af því sem 

einkennir leik yngri barnanna er að þau noti líkamann í hreyfileikjum. Að hlaupa, hoppa og 

henda sér niður á dýnu voru mikilvægustu aðgerðirnar sem gerðust í sameiginlegum stundum 

og olli gleði á milli barnanna (Løkken, 2004: 54). Gunvor Løkken skilgreindi leikmenningu 

yngri barnanna þannig að henni fylgir hávaði og hamagangur sem þau skemmta sér 

konunglega yfir. Fullorðnir sjá þetta oft á annan hátt en sem leikmenningu á milli barnanna til 

dæmis ef börnin sitja í hóp og eitt barnið stendur upp og byrjar að hoppa þá fylgja önnur á 

eftir og herma, hinn fullorðni sér þetta ef til vill sem óþekkt þegar þetta er í raun þeirra 

leikmenning miðað við þroska þeirra.                                   

Birgitta K. Olofsson líkir leik barna saman við sjálfboðavinnu í bókinni sinni Lek för Livet 

þar kemur fram að leik barna er lýst sem sjálfboðavinnu sem er skyndileg en hnitmiðuð 

burtséð frá ytri umbun sem greinir leikinn þannig frá vinnu. Hvatning til vinnu kemur frá 

umheiminum. Hvatning til að leika sér kemur innan frá okkur. Vinna stýrist af reglum frá 

utanaðkomandi aðilum. Í leik stjórna börnin reglunum sjálf (Olofsson, 1992b: 12). Birgitta 

segir að einkenni leiks séu meðal annars að þar stjórnar barnið sjálft. Leikur er birtingarmynd 

innra viðhorf barnsins, reynslu og auðvitað minninga en leikurinn gefur færi á nýjum 

námstækifærum fyrir barnið (Olofsson, 1992b: 20). 
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2.2. Gildi sjálfsprottins leiks og leikgerðir 

Sjálfsprottin leikur býður upp á marga mismunandi möguleika fyrir börn. Barnið getur 

gleymt sér eða sett sína persónu til hliðar en þetta veitir barninu frjálsræði og tækifæri til 

annara lausna sem þetta býður upp á (Lillemyr, 2009:6). Leikur getur flokkast í marga 

leikflokka en meðal þeirra má nefna skynfæraleik, regluleik, byggingar- og sköpunarleik, 

þykjustu-/ hlutverkaleik og ærslaleik. 

Skynfæraleikur: Skynfæraleikur er algengur meðal yngri barna en þá fá börnin tækifæri til að 

snerta og skynja hluti til þess að kynnast þeim og til að geta leikið með þá. 

Regluleikur: Í regluleik eru fyrirfram ákveðnar leikreglur og þessi leikgerð hentar því betur 

eldri börnum. Yngri börn leika einnig regluleiki en í einföldu formi. 

Byggingar og sköpunarleikur: Í byggingar og sköpunarleik felst sjálfsnám en þar eru börnin 

að máta saman hluti. Byggingaleikur eykur m.a. stærðfræðiskilning hjá börnum. Þau þjálfa 

stærðfræðiskilning sinn meðal annars með því að kanna hvernig hlutir tolla saman, með því 

að prufa nýjar lausnir t.d. þarf að bæta við kubbum til að kubbarnir standi, börnin læra inn á 

stærð og þyngd kubbanna og hvernig þeir passa saman. Í gegnum kubbana eru börnin að 

skapa t.d. byggingar. 

Þykjustu/ hlutverkaleikur: Þykjustuleikur er flókinn leikur og í honum eru börnin að fara eftir 

mismunandi handritum sem þau semja sjálf á meðan leikið er. Börnin fara í hlutverk hvort 

sem þau eru aðalleikarar, aukaleikarar eða áhorfendur. Börnin fara oft úr einu hlutverki yfir í 

annað. 

Ærslaleikur: Ærslaleikur er leikform sem er vinsælt hjá ungum börnum. Í ærslaleik eru börnin 

meðal annars að hoppa, hlaupa, elta hvort annað og láta sig detta. Í ærslaleik tjá börnin sig 

með líkamanum og það er mikil gleði hjá þeim. Börn gera greinamun á því hvort um sé að 

ræða ærslaleik eða slagsmál en stundum ganga þau of langt í leiknum og þá er oft stutt á milli 

hláturs og gráturs. Í ærslaleik fylgir oft mikil læti og æsingur og því gerist það oft að kennarar 

stoppa leikinn af til að enginn meiði sig. Algengt er einnig að þessi leiktegund sé misskilin 

sem slæm hegðun hjá börnum og að þeim sé t.d. bannað að hlaupa og hafa hátt.       
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Leikflokkar eru oft tengdir við aldur og ákveðinn leikflokkur er ríkjandi á hverju skeiði 

barnæskunnar. Náttúrulegt form sjálfsprottins leiks barna þróast með tímanum og reynslu 

þeirra. Á milli menninga og landfræðilegra svæða stunda heilbrigð börn svipuð afbrigði af 

leik, þrátt fyrir að þau nota ef til vill mismunandi leikefni (Frost og fl., 2008: 76). Breytingar 

hafa orðið með nýjum rannsóknum hvernig litið er á leik barna.                                                         

Í gegnum leik lærir barnið að þekkja sig sjálft og að byggja upp traust og virðingu, barnið 

lærir einnig hvað það er fært um að gera í áskorunum (Lillemyr, 2009: 6).                                 

Í gegnum leik læra börnin að leika við hvort annað og að mynda vinskap, börnin hafa áhuga á 

leik hvors annars. Þegar að ung börn leika við hlið hvors annars þá er það ekki aðeins þeirra 

eigin leikur sem þau hafa áhuga á heldur einnig leikur annara (Rogers og Evans, 2008: 53). 

Yngri börn leikskólans byrja að þróa með sér vináttu, leikur barnanna í kringum þau vekur 

athygli þeirra og þeim finnst spennandi að taka þátt í honum. Í almennum leik og 

ímyndunarleik eru fyrst og fremst aðstæður þar sem ung börn geta tengst og þróað vináttu 

(Rogers og Evans, 2008: 60).  

Hér hefur verið fjallað um leik barna, einkenni hans, gildi sjálfsprottins leiks og helstu 

leikgerðir. Komið hefur fram að börnum finnst spennandi að leika sér, leikurinn gerist út frá 

forsendum barnsins og leiknum er skipt upp í hinar ýmsu leikgerðir. Margir fræðimenn hafa 

rannsakað leik barna en í næsta kafla verður fjallað um kenningar um leik. 
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3. Kenningar um leik 

Margir hafa rannsakað leik barna og margar kenningar eru til um leikinn. Leikurinn er 

fjölþættur og yfirgripsmikið fyrirbæri. Er því skiljanlegt að unnt sé að skoða hann frá 

mörgum mismunandi sjónarhornum. Þótt vísindamenn séu sammála um ýmsa þætti leiks og 

ýmis einkenni hans, hafa þeir þó strangt til tekið ekki komist að neinni einni sameiginlegri 

niðurstöðu (Valborg Sigurðardóttir, 1991: 107).                                                                                    

Fræðimenn og rannsakendur benda á margar leiðir fyrir okkur til að hugsa um leik því hann 

er tengdur við þroska, tillfinningar, hvatningu, félagsskap, menningu og nám. (Frost og fl.,    

2008: 3).                                                                                                                                         

Meðal þeirra kenninga sem eru ofarlega í umræðunni núna eru meðal annars náms- og 

vitþroskakenningar. Þeir Piaget og Vygotsky skoðuðu leikinn út frá náms- og vitþroska. Þeir 

komu frá ólíkum menningarsamfélögum en Piaget var svissneskur og Vygotsky var 

rússneskur. Þeir voru báðir uppteknir af hugsun og vitsmunarþroska mannsins og skoðuðu 

hvernig börn afla sér þekkingar og hvernig þau læra en jafnframt voru þeir með ólíkar 

áherslur og nálganir gagnvart leik barna. Piaget greinir þrjár megin formgerðir sem einkenna 

leik þegar þær eru skoðaðar út frá vitþroska barnanna. Samkvæmt þessum formgerðum 

flokkar hann leiki í þrjá flokka: æfingaleiki, táknleiki og regluleiki (Valborg 

Sigurðardóttir,1991: 34).                                                                                                   

Æfingaleikir eru algengir fyrstu tvö ár barnsins, æfingaleikir eða skynfæraleikir eru 

endurtekningar á athöfn sem barnið framkvæmir vegna ánægju sinnar eða færni og hafa 

þessir leikir ekki neinn sérstakan tilgang. Táknleikir standa fyrir hluti, athafnir eða persónur 

sem eru ekki raunverulega til staðar eins og þegar að barnið breytir kubb í bíl, barnið þykist 

sofa eða hermir eftir hegðun annara t.d. þykist vera hundur. Regluleiki er að finna meðal 

yngri og eldri barna en yngri börnin framkvæma einfalda regluleiki. Skoðun Piaget var sú að 

leikurinn væri stigskiptur eins og þroski barnsins og að hann væri æfing fyrir barnið. Piaget 

taldi að hlutverk fullorðinna væri að skipuleggja leik í samkvæmi við aldur og þroska. Hann 

taldi að best væri að gefa börnum tækifæri til að þroskast með því að leyfa þeim að leika sér í 

leik sem eflir þroska þess t.d. þá skipuleggur hinn fullorðni leik fyrir barnið miðað við þroska 

þess með það í huga að leikurinn efli þroska og nám barnsins og þannig getur barnið bætt 

nýrri þekkingu ofan á fyrri þekkingu þess. Piaget lagði áherslu á að skoða hvernig 

einstaklingurinn þroskast í gegnum leikinn, t.d. eru ung börn í æfingarleikum þau læra t.d. að 
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kasta bolta en Piaget sagði að eftir að barnið væri búið að læra ákveðinn leik þá endurtekur 

barnið hann aftur og aftur sér til ánægju. 

Ung börn læra margt í gegnum leikinn. Leikur er uppspretta þroska á milli 2-6 ára aldurs 

samkvæmt Vygotsky. Þetta eru einnig árin sem að börn leika sér mest. (Frost og fl, 2008: 

110). Vygotsky telur að allt nám/þroski fari fram í gegnum félagsleg áhrif, börn læra hvort af 

öðru eða læra af hinum fullorðnu, nám á að fara fram í félagslegu samhengi. Í samræmi við 

kenningar Vygotskys (1978) og félagslega hugsmíðahyggju er litið svo á að nám barna fari 

fram í félags- og menningarbundnu samhengi og verði ekki slitið úr því samhengi. Einnig er 

viðurkennt að börn læri í samvinnu við aðra og litið er á hlutverk fullorðinna og annara í 

námi afar mikilvægt. Hugtakið þroskasvæði (e. Zone of proximal development) hefur verið 

notað til að útskýra hvernig nám fer fram í samkiptum við annað fólk.  Þroskasvæðið liggur 

milli þess sem einstaklingurinn ræður við einn og óstuddur og þess sem hann ræður við með 

stuðningi jafnaldra eða fullorðinna. (Jóhanna Einarsdóttir 2008: 23).  Vygotsky trúði því að 

þroski og skilningur barna eykst í félagslegum samskiptum. Hann sagði að við ættum ekki að 

einblína á hvað börn geta sjálf, heldur á það sem þau geta gert með hjálp og það sem þau geta 

lært. Þykjustuleikur er leikur leikanna, Vygotsky taldi að börn undir 3 ára leiki sér ekki í 

þykjustuleik.                                                                                                                                         

Það eru margar mismunandi skoðanir um kenningar á leik barna en mikilvægt er að þekkja til 

þeirra flestra þegar unnið er með börnum. Þar sem kenningarnar gefa góða innsýn inn í 

þroska barnanna, þroski barna í leik er margslungin og mismunandi eftir börnum. Engin ein 

sálfræðikenning eða engin ein kenning um leik barna, svarar öllum spurningum okkar um eðli 

leiksins, þróun hans, áhrif og gildi fyrir alhliða þroska barns og uppeldi í nútíma þjóðfélagi 

(Valborg Sigurðardóttir, 1991: 108). Kenningar eru tæki til að skilja og nota sem linsu til að 

skoða heiminn og skilja hann (Frost og fl., 2008: 57).  

Með nýjum rannsóknum sem framkvæmdar hafa verið á ungum börnum hefur ýmislegt 

komið fram sem styður ekki kenningar Piaget og Vygotsky, t.d. þá hafa fræðimenn horft í 

þykjustuleik hjá börnum 1-3 ára en Vygotsky taldi að börn á þessum aldri leiki sér ekki í 

honum. Meðal þeirra sem hafa rannsakað leik ungra barna má nefna Gunvor Løkken og 

Monika Röthle og hafa þeirra rannsóknir leitt í ljós að ung börn eru fær um margt sem Piaget 

og Vygotsky töldu að þau gætu ekki, t.d. hafa þau bent á að börn byrja á þykjustuleik fyrr 

heldur en áður var talið. 
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Gunvor  Løkken rannsakaði hvernig ung börn leika sér, hver þeirra leikstíll sé og hvernig þau 

hafa samskipti sín á milli í leik. Að mati Gunvor Løkken er algengast að ung börn noti 

líkamann sér til stuðnings í leik og samskiptum þar sem börnunum finnst gaman að hoppa, 

hlaupa og ærslast en þessi leikur barnanna getur einnig verið hávaðasamur. Í gegnum þennan 

leik skemmta ung börn sér oftast mjög vel. Þessi niðurstaða er sönnun þess að hið 

margvíslega félagslega líf ungra barna fylgir meiri virk þátttaka og gleði í gegnum líkamlegar 

athafnir heldur en í leik með leikföngum (Løkken, 2000: 164). 

Monika Röthle talar um hinn barnslega kraft í grein sinni Møtet med de lekende barn. Hinn 

barnslegi kraftur lýsir ungum börnum vel en með hinum barnslega krafti er hægt að sjá mun á 

hegðun barna og fullorðinna. Barnslegur kraftur er hugtak sem lýsir því hvernig ung börn eru 

forvitin, þau hafa mikla þörf fyrir að snerta það sem þau sjá. Um leið og þau sjá eitthvað 

spennandi taka þau það upp og skoða hlutinn en þau eru fljót að kasta honum frá sér ef þau 

sjá eitthvað annað spennandi. Margt óvænt gerist þegar að börnin rannsaka heiminn, t.d. ef 

börnin slá á sandhól rennur sandurinn til, þessi óvænta uppákoma hefur áhrif á áhuga 

barnanna til leiks og í gegnum þessa óvænta uppákomu öðlast barnið þekkingu, barnið lærir 

að hlutir gera eitthvað óvænt. Á sama tíma er það í gegnum leikinn sem barnið uppgötvar 

lögmæti þess sem gildir í hinum raunverulega heimi (Röthle, 2006: 112). 

Mikil þörf er á nýjum rannsóknum á leik barna t.d. vegna breyttra samsfélagsaðstæðna og 

örrar þróunnar í tækni og samskiptum. Leikur barna breytist og þróast vegna breyttra 

samfélagsaðstæðna, það er því mikilvægt að fræðimenn haldi áfram að rannsaka leik barna.  

Á þann hátt sem við höfum ekki gert ráð fyrir eru mismunandi menningar, ný tækni, 

námsvæntingar og fjölskyldur allt áhrifavaldar af nýjum gerðum af leik og nýjum 

leikaðferðum sem við þurfum að hafa til hliðsjónar til að skilja leik barna (Frost og fl., 2008: 

25).                                                 

Miklar uppgötvanir hafa orðið undanfarið með nýjum rannsóknum á leik barna. Með nýjum 

rannsóknum hefur meðal annars komið fram að börn 1-3 ára eru færari en haldið var fram í 

eldri rannsóknum þeirra Piaget og Vygotsky. T.d. hafa rannsóknir sýnt fram á að 

þykjustuleikur barna hefst fyrr en þeir héldu fram í sínum kenningum en í næsta kafla verður 

fjallað um leikþroska ungra barna og hvað þau er fær um í sínum samskiptum og leik.                                                                                           

 



16 

 

4. Leikþroski ungra barna 1-3 ára 

Börn þroskast hratt á fyrstu æviárum sínum. Börn á þessum aldri leika sér öðruvísi en eldri 

börn vegna þess að þroski þeirra er ekki sá sami. Á þessum aldri eru börnin að uppgötva 

mikið af undirstöðuatriðum í hinu daglega lífi. Börn eru forvitin að eðlisfari, þau gera 

tilraunir með hluti og æfa alls konar hreyfingar sem þau hafa náð tökum á. Börnin þurfa að 

snerta og handfjatla hlutina til að kynnast þeim, þau rannsaka og uppgötva upp á eigin spýtur 

hvað leikefnið sem það hefur í höndum sér bíður upp á. Ung börn endurtaka athafnir sínar, 

þ.e. mjög algengt að ef barn situr t.d. í matarstól og er með eitthvað leikfang í hendinni að 

það láti leikfangið detta í gólfið aftur og aftur eða ef barn er með hristu leikfang, hristir það 

leikfangið til að heyra hljóðið sem úr því kemur. Piaget skilgreindi þessa tegund leiks sem 

æfingaleik þar sem börn endurtaka færni sína þegar að þau eru búin að ná færni á henni, eins 

og að henda hlutum. Piaget kallaði börn á þessum aldri „litla vísindamenn“, börn sem gera 

tilraunir í þeim tilgangi að uppgötva og komast að einhverju nýju um þann hlut sem þau 

rannsaka (Berger og Thompson, 1995: 236).   

Þegar barnið hefur náð eins árs aldri er það komið með aukinn hreyfiþroska sem gefur því 

aukna möguleika í leik, barnið getur ferðast um rými upp á eigin spýtur og rannsakað hvað er 

þar að finna. Hreyfingar barnsins þroskast hratt á þessu tímabili og með auknum aldri nær 

barnið betri tökum á gróf- og fínhreyfingum. Börn á öðru aldursári finna fyrir mikilli þörf til 

að rannsaka og uppgötva upp á eigin spýtur hvernig efniviður hagar sér þegar að þau 

handfjatla hann (Goldschmied og Jackson, 1994: 118).                                                              

Börn hafa mikla hreyfiþörf og staldra oft ekki lengi við í leik á sama svæði. Venjulegar 

athugasemdir frá ummönnunaraðilum eru þær að börn á milli eins og tveggja ára „hoppa frá 

einu yfir í annað“, þ.e. að leikfanga efniviðurinn sem er í boði heldur ekki athygli þeirra 

lengur en í nokkrar mínutur (Goldschmied og Jackson, 1994: 119).                                                            

Ung börn eru mjög fjörug í leik, þeim finnst gaman að vera í nokkurs konar ærslaleikjum þar 

sem þau hlaupa, hnoðast og eru með fjör sín á milli t.d. þegar eitt byrjar í ærslaleik fylgja 

önnur oft á eftir en þessum leik fylgir oft mikil læti eins og Gunvor Løkken hefur sýnt fram á 

í sínum rannsóknum. Vegna þess að leikform barnanna er á þennan hátt má oft lítið út af 

bregða til að einhver fari að gráta en algengt er á milli yngri barnanna að hrifsa leikfang af 

hvort öðru eða ýta hvort öðru. Þegar að barn hrifsar leikfang af öðru barni er það ekki alltaf út 

af því að barnið sé vont við hitt barnið heldur virkar þetta leikfang spennandi í augum 
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barnsins út frá því hvernig hitt barnið var að nota leikfangið og því er annað alveg eins 

leikfang ekki jafn spennandi. Börnin hafa ekki viðræðufærni til að gera samninga sín á milli 

yfir leikfanginu og þess vegna taka þau það af hinu barninu. Að sjá annað barn leika með 

leikfang ýtir undir sköpunarkraft leikfangsins, af því að barnið sýnir fram á möguleika 

leikfangsins (Röthle, 2006: 203).  Börn vilja verja leiksvæðið sitt og leikefnið sem það er 

með. Þegar að börn vilja ekki deila með öðrum eru þau ekki vond við hitt barnið heldur eru 

þau að halda í leikinn sem þau eru í. Í raun eru börnin ekki að neita barninu að leika við það 

heldur eru þau að verja leik sinn sem þau voru í (Corsaro, 2003: 40). 

Börn leika sér ýmist ein , tvö saman eða fleiri, eða hlið við hlið. Þegar að börn byrja að leika 

sér, leika þau sér ein eða í samleik t.d. við foreldra en þegar að þau eldast fara þau að leika 

sér hlið við hlið og síðar leika þau sér við hvort annað. Vinátta snýst um samveru en börn 

vilja vera saman og deila með öðrum (Greve, 2009: 83).                                                                     

Þegar börn eru í leik með öðrum börnum kynnast þau samskiptum við önnur börn, þau læra 

inn á að leyfa öðrum að taka þátt í leiknum með sér og hvernig best er að haga sér í leik með 

öðrum, t.d. að bera tillit til annarra og deila.                                                                          

Einleikur og samleikur barnanna þróast eftir aldri þeirra. Tveggja, þriggja og fjögurra ára 

börn eru félagsverur og leika oft ímyndunar leiki við hlið annara barna án þess að eiga 

samskipti við þau (Nilsen, 2004: 22). Börn tjá sig á marga vegu þegar þau eru að leika sér, 

þegar að leikur er félagslegur þurfa börn að tjá sig til að allir viti hvað er að gerast. Þegar að 

börn leika sér ein eru þau líka að tjá sig þó að merkin um það séu ekki jafn skýr eða augljós 

(Frost og fl., 2008: 35). Á fyrstu æviárunum eignast börn oft sinn fyrsta vin. Þau læra að 

þekkja leikfélaga sína og mynda sér skoðun um þá, hvort þeir séu viðkunnulegir og 

skemmtilegir (Berger og Thompson, 1995: 391-392).                                                                                                                                                                                                                                                             

Börn nota mismunandi aðferðir til að komast inn í leik annarra en oft byrja þau sem 

áhorfendur og þá fylgjast þau með hvað hin börnin eru að gera. Börnin eru misfær í að 

komast inn í leik annarra barna en margt getur hindrað innkomu barnsins í leik. Barninu getur 

skort hæfileikann og sjálfstæðið til að fara inn í skipulagðan leik annarra barna (Nilsen, 2004: 

227). Einnig getur það gerst að leikfélagarnir vilja ekki leyfa barninu að bætast í leikinn. 

Fyrri reynsla barna af leik hefur líka áhrif á hve auðvelt þau eiga með að komast inn í leik hjá 

öðrum börnum en það getur líka hamlað þeim ef þau eru feimin og þora ekki að hafa 

samskipti við önnur börn. Ung börn vilja vera félagsverur, þau veita leik annarra barna sem 

eru í kringum sig athygli, þeirra leið til að leika við önnur börn getur verið ef til vill að taka 
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upp hlut af gólfinu og sýna öðru barni hann. Þegar að ung börn leika sér ein eða í leik hlið við 

hlið varir það sjaldan lengi, heldur eru þau fljótt farin að leika sér saman (Corsaro, 2003: 36) 

Börn á þessum aldri eru að læra á umhverfið með því að snerta, taka og prófa. Á þessum aldri 

eru þau að þróa táknleiki. Þau eru að æfa sig að skiptast á, þau herma mikið eftir hvort öðru, 

t.d. ef eitt barn byrjar að hlaupa byrjar annað að hlaupa líka. Einnig eru börnin að þjálfa 

félagsfærni sína sem fer fram í gegnum samskipti. 

Samskipti hjá börnum í leik eru misjöfn eftir aldri en samskipti hafa mikla þýðingu fyrir 

börnin því með samskiptum sín á milli geta þau tjáð hugmyndir sínar og komið 

athugasemdum á framfæri. Leikur er tungumál barna. Fullorðið fólk talar um ótta sinn um 

hræðilegar lífsreynslur meðan börn leika sína erfiðleika (Frost og fl., 2008: 69). 

Börn eru misjafnlega stödd félagslega og málþroski þeirra er einnig misjafn, þess vegna er 

ekki sjálfgefið að öll börn noti töluð orð í leik. Sum börn og þá oft yngri börn nota samskipti 

með líkamshreyfingum, þess vegna er hægt að segja að leikstíll yngri barnanna og samskipti í 

leik séu samtvinnuð t.d. þegar að börnin hlaupa um og líta á hvort annað og hlæja þá er það 

merki um samskipti þeirra á milli. Ung börn eru jafnframt fær um að tjá skoðanir og 

tilfinningar sínar þó að þau geti ekki tjáð sig í töluðum orðum (Greve, 2009: 79). 

Einn af fyrstu fræðimönnunum sem tengdu leik og samskipti var Gregory Bateson. Hann 

uppgötvaði að margar aðgerðir sem myndu vera teknar alvarlega í rauveruleikanum eru ekki 

teknar alvarlega þegar að einstaklingar eru að leik. Þegar að dýra leik slagur er í gangi eru 

bitin þeirra ekki áætluð sem alvöru bit eins og myndi verða á milli barnanna í alvöru áflogum 

(Frost og fl., 2008: 35). Börn sjá það hvort um leik er að ræða eða ekki og breyta því hegðun 

sinni í samræmi við það. T.d. sjá lítil börn þegar að mamma þeirra felur andlitið sitt og tekur 

þær síðan frá andlitinu og segir gjugg í bú, að hér sé leikur á ferð. Bateson heldur því fram að 

allar æðri lífverur hafi þróað með sér hæfileikann að gefa hvort öðru merki um hvort sé um 

leik að ræða eða ekki (Frost og fl., 2008: 36).  

Það má segja að leikstíll yngri barna 1-3 ára einkennist af ærslaleikjum, börn á þessum aldri 

eru ekki í flóknum leik heldur snýst leikur þeirra m.a. um endurtekningu, uppgötvun og 

skemmtun. Vegna þess að ung börn hafa ekki náð góðu taki á töluðu máli einkennast 

samskipti þeirra á milli oft af líkamshreyfingum og andlitssvipbrigðum. Í næsta kafla verður 

farið í hvernig hægt er að styðjast við leikinn sem námleið. 
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4.1.  Leikurinn sem námsleið 

Í leik líður börnunum oftast vel og þar eru þau örugg, þess vegna er tilvalið að nota leikinn 

sem námsleið í leikskólanum.                                                                                                    

Börn læra fljótt af hvort öðru í leik og þess vegna er mjög gott fyrir þau að leika sér reglulega 

við önnur börn. Í leik þjálfa börnin einnig hina ýmsa þætti daglegs lífs eins og samskipti, 

velvild við hvort annað, málþroski þeirra þroskast og þau læra að umgangast leikfélagana. 

Leikur barna hefur áhrif á vitsmunaþroska þeirra, við erum að efla vitsmunarþroska okkar 

alla okkar ævi en ung börn eru að kynnast og læra inn á gang lífsins og umhverfi sitt. Mikill 

þroski á sér stað á leikskólaárunum og þegar börnin eru að byrja á leikskóla fá þau ýmis 

verkefni í hendurnar sem þau ráða ef til vill ekki við þegar þau eru 2 ára en með æfingu ná 

þau aukinni færni og einn daginn tekst þeim að leysa verkefnið sem gæti ef til vill verið að 

renna upp rennulás á úlpunni sinni. Ung börn eru stöðugt að bæta við sig kunnáttu og 

þekkingu. 

Í kenningum Vygotskys telur hann að allt nám/þroski fari fram í gegnum félagsleg áhrif, börn 

læra hvort af öðru eða læra af hinum fullorðnu. Þetta á vel við yngstu börnin sem t.d. læra af 

öðrum börnum þegar þau fylgjast með þeim í leik og þeir fullorðnu geta kennt börnunum 

ýmislegt eins og t.d. að borða með hnífapörum. Hlutverk fullorðinna er því mikilvægt í námi 

barna.  

Kennarinn eða hinn fullorðni getur stuðst við leikinn sem námsleið fyrir barnið. Hann getur 

ýmist gert það með að leika sér í fyrirfram ákveðnum leik með barninu, sem hefur ákveðið 

markmið, sem hinn fullorðni var búinn að skipuleggja. Einnig getur hann gripið tækifærið 

þegar það gefst, t.d. ef barnið er í vandræðum með eitthvað í leiknum þá getur hinn fullorðni 

gripið tækifærið til að kenna barninu góðar lausnir á vandamálinu.                                           

Kennarar sem skilja leik barna að fullu eru færir um að skipuleggja umhverfi og reynslu sem 

gætu aukið nám í gegnum leik (Broadhead, Howard og Wood, 2010: xiii). Kennarinn þarf 

jafnframt að finna hvar hver og einn einstaklingur er staddur í þroska. Gott er fyrir kennarann 

að skoða færni barnsins og hvar það er statt félagslega. Kennarinn þarf svo að bæta við 

þroska barnsins með því að veita því rétta ögrun í námsmiðuðum leik miðað við stöðu þess.                                                                     
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Kennarinn þarf að kynnast barnahópnum sem hann er með, þ.e. hvernig börnin vinna saman 

og hvernig þau geta stutt hvort annað í leik og þekkingaröflun sinni.                                                                                                                         

Í Aðalnámskrá leikskólanna kemur m.a annars fram að: 

.....í leikskóla á að leggja áherslu á skapandi starf og leik barnsins. Ekki er 

um beina kennslu að ræða sem stefnir að ákveðinni fræðilegri þekkingu. 

Leikskólafræði eru fremur þroskamiðuð en fagmiðuð, með áherslu á leik 

barna sem náms- og þroskaleið, uppgötvunarnám (Aðalnámskrá 

leikskólanna, 1999: 8). 

Þegar verið er að tengja saman leik og nám í starfi leikskólans þarf kennarinn að vera vakandi 

fyrir tækifærum sem gefast í daglegu starfi leikskólans. Hægt er t.d. að fara í vettvangsferðir 

með börnin og fræða þau um umhverfið og lífið í náttúrunni í nálægð við leikskólann. Einnig 

gætu yngstu börnin lært um bleytu ef kennarinn sýnir þeim hvernig sandurinn verður þegar 

hann er blautur, hvernig verður grasið og moldin þegar það er blautt o.s. frv.  Kennarinn getur 

síðan ákveðið að vinna frekar með efnið og þekkinguna sem var aflað í vettvangsferðunum.  

Höfundarnir Ingrid Pramling Samuelsson og Eva Johansson segja í grein sinni Play and 

learning-inseparable dimension in preschool practice frá því að leikur sé mikilvægur í námi 

barna. Þ.e. að leikur hafi marga kosti í námi barna og að hann auki t.d. ímyndunarafl, 

samskipti, samvinnu og örvi hugsun barna. Í greininni kemur fram að nám barna stjórnist af 

félags- og menningarbundnum upplifunum. Upplifun barnsins og skilningur þess eru 

undirstaðan fyrir nýja þekkingu sem barnið öðlast. Mikilvægt er að fólk geri sér grein fyrir 

mikilvægi náms ungra barna og tækifærum til náms í gegnum leik. Sýn manna á námi í 

gegnum leik sem hluta af þroskaferli mannsins er að aukast (Samuelsson og Johansson, 2006: 

50).  
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4.2.  Hlutverk leikskólakennara í leik barna 

Í dag er meirihluti barna 2 ára og eldri í leikskóla og stór hluti af þessum börnum er á 

leikskólanum meira en hálfan daginn. Aðalnámskrá leikskólanna setur hinn faglega ramma 

um leikskólastarfið. Menntun fólks sem ber hitann og þungann af starfi leikskólanna skiptir 

miklu máli (Jón Torfi Jónasson, 2006: 36).    

Mikilvægt er fyrir kennarann að vera til staðar fyrir barnið. Í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttir 

(1999) á þátttöku starfsfólks leikskóla í hlutverkaleik barna kom fram að í mörgum tilfellum 

voru leikskólakennarar fjarri börnunum er þau léku sér saman og þá sérstaklega ef þau voru í 

sér rými þar sem hægt var að loka að sér. Við þær aðstæður skapast sú hætta að 

leikskólakennarinn hefur afskipti af leik barnanna utan frá, en ekki út frá sjónarhorni 

barnanna. Algengt er að þetta eigi sér stað þegar leikskólakennarinn er ekki viðstaddur eða 

fylgist ekki með leik barnanna og veit þar af leiðandi ekki hvað er að gerast eða hvað hefur 

gerst í leiknum (Jóhanna Einarsdóttir 1999: 42, 48).  

Þegar að börnin feta sín fyrstu fótspor í leikskólanum þurfa þau oft aðstoð við að læra að 

leika sér með öðrum börnum. Kennararnir geta hjálpað börnunum að komast inn í leik og 

sýnt þeim hvernig hægt er að leika með öðrum börnum. Þeir geta einnig hjálpað börnum að 

koma orð á verknað t.d. að leika með bangsa og láta hann hoppa og segja þá barninu að 

bangsinn sé að hoppa. Kennari getur haft áhrif á leik barna með því að leggja til ítarefni eða 

viðfangsefni fyrir leikinn og börnin þróað leikinn út frá því.                                                                              

Ólíkur bakgrunnur barna hefur áhrif á leik þeirra og nálgun viðfangsefna. Börn hafa rétt til að 

hafa áhrif á leik sinn og annað starf leikskólans eins og kemur fram í Aðalnámskrá 

leikskólanna frá 1999. Leikskólanum ber að veita börnum tækifæri til að velja og stjórna 

verkefnum sínum og athöfnum, bæði í hóp og sem einstaklingar. Hlutverk leikskólakennarans 

er að vera til staðar fyrir börnin án þess að vera stýrandi en hann má heldur ekki vera 

afskiptalaus (Aðalnámskrá leikskóla, 1999: 15-17).  

Monika Röthle segir m.a. í grein sinni Møte med de lekende barn frá hlutverki kennara í leik 

ungra barna. Hún segir að kennarinn eigi að hjálpa börnunum í leik, það sé þeirra hlutverk að 

sýna börnunum hvað leikur sé, hvað maður getur leikið sér í og hvernig maður leikur. Hún 

segir að mikilvægt sé fyrir kennara að gefa sér góðan tíma til að leika við ung börn. Tilgangur 

með leik kennaranna við börnin er t.d. að sýna fram á hina marga möguleika sem leikurinn 

bíður upp á. Þegar að fullorðinn segir góða nótt við dúkkuna og smakkar á sandköku er hann 
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að skapa skemmtilega stemmningu, sandurinn breytist í sykur og dúkkan breytist í barn           

(Röthle, 2006: 205). 

Börn dvelja oft lengur í leik ef leikskólakennari er viðstaddur þar sem kennarinn veitir 

barninu öryggi með því að vera viðstaddur. Kennarinn getur verið áhugsamur um leik 

barnanna og spurt spurninga og frætt börnin. Hann getur einnig farið inn í leik barnanna og 

verið með á forsendum þeirra, það veitir oft mikla gleði hjá börnum ef fullorðinn tekur þátt í 

leik þeirra. Börn eru mismunandi og taka þarf tillit til þess að börn hafa mismunandi 

persónuleika og hvert barn er viðurkenndur einstaklingur með eigin réttindi. 

Hér hefur verið fjallað um leikþroska ungra barna en hann einkennist mest af ærslaleik. 

Einnig var fjallað um nám þeirra í gegnum leik og mikilvægi hlutverks kennara í leik barna. 

Ég  tel að mikilvægt sé fyrir ungu börnin að hafa kennara sem leikur sér með þeim í leik 

hvort sem leikurinn snýst um að hoppa á dýnu eða að byggja turn úr kubbum. Það eru margir 

möguleikar í leik og börn hafa oft aðgang að mörgum tegundum af leikföngum en í næsta 

kafla verður fjallað um leikefni fyrir ung börn. 
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5. Leikefni fyrir ung börn  

Það eru til margvísleg leikefni fyrir ung börn en dæmi um góð leikefni handa yngstu 

börnunum eru hlutir sem er verið að nota í kringum þau eins og til dæmis heimilisáhöld.        

Ung börn hafa einnig gaman af öðrum leikefnum og má þá meðal annars nefna bangsa, 

kubba, tóm ílát, leir, teppi og slæður.  

Tækifæri barns til leiks með leikefni eru mikil en leikföng eru keypt handa börnum til að 

auðvelda þeim að leika sér heima fyrir og leiksvæði eru skipulögð fyrir þau utandyra.                                                                                                       

Hægt er að finna leikefni sem auðgar reynslu barnsins í skynjun, snertingu og sköpun. 

Skipulag og búnaður leikskóla á að örva leik barna, frumkvæði þeirra og virkni.                                            

Börn þurfa ekki flott og vönduð leikföng til að leika sér en því til stuðnings er hægt að nefna 

leikefni sem börn léku sér við fyrr á öldum en þá var algengt að börnin fengu heimatilbúin 

leikefni eins og t.d. bein og spýtur. Oft vilja börnin leika með hluti sem eru ekki hluti af 

efniviðnum eins og t.d. ílátin sem leikefnið er geymt í. Aðal leikefnið getur t.d. verið stór tóm 

áldós sem börnin geta leikið sér innan í og í kringum (Løkken, 2004: 51).  

Það er mismunandi hvaða leikföngum börnin hafa aðgang að heima hjá sér en leikskólinn sér 

til þess að barnið fái aðgang að leikföngum sem ýta undir þroska og nám barna þó svo að þeir 

búi að misjöfnum leikfangakosti eins og þeir eru margir.                                                                                    

Kennarar þurfa að passa upp á að leikföngin sem eru á leikskólum henti þroska og aldri 

barnanna, leikföng eldast og því þarf að huga að endurnýjun reglulega. Kennarar þurfa að 

kynnast leikfangakosti leikskólans og íhuga hvaða leikföng henti hverju sinni í leikstundum 

en algengt er að kennarar íhugi ekki hvaða kosti og galla leikföngin búa yfir.                                                                                                                                          

Leikföng eru oft eitt af því mest vanræktasta í stofnunum. Að sjálfsögðu ekki af börnunum, 

en þeir fullorðnu hafa ekki tíma til að hugsa og hugleiða mikið um leikföngin (Rasmussen, 

2001: 12).      

Kennarar þurfa að vanda valið á leikföngum fyrir börnin því leikföngin spila oft stórt hlutverk 

í leik barna. Leikur með hefðbundin leikföng ýta í mörgum tilvikum undir getu barna til að 

leita að lausn sem er fólgin í hlutnum sjálfum og hefur verið úthugsuð fyrirfram. Það er ekki 

síður mikilvægt fyrir börn að öðlast reynslu í þeirri hugsun að engin ein lausn sé til og að 

barnið verði að skapa hvað sem er úr hinum einfalda efnivið sem er hægt að finna í 

leikskólum eins og t.d. leir.   
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Börn eru fær um að leika sér án leikfanga. Einfaldur efniviður eins og t.d. teppi í leikkrók 

getur skapað ýmsa möguleika fyrir börnin í leik. Ungum börnum þykir gaman að upplifa 

náttúrulegan efnivið eins og vatn, sand, mold og snjó. Börnin geta lært margt af náttúrulega 

efniviðnum t.d. að vatnið frýs, snjórinn er kaldur, hvað gerist þegar við setjum klaka í heitt 

vatn eða hvað gerist þegar við blöndum saman vatni og mold og svo framvegis. 

Möguleikarnir eru margir og börnunum þykir spennandi að hafa leikstundir þar sem þau fá að 

drullumalla og leika sér að sulla.   

Leikefni  hvetur til samleiks og samskipta og hentar þess vegna afar vel í barnahópum. 

Algengt leikefni á leikskólum eru meðal annars kubbar. Það eru til margar tegundir af 

kubbum og má þá meðal annars nefna, Lego kubba sem koma í ýmsum stærðum, Kapla 

kubba, einingakubba, holkubba, burstakubba og stóra mjúka plastkubba sem henta vel fyrir 

yngstu börnin vegna þess einmitt hve stórir og mjúkir þeir eru.  

Torben Hangaard Rasmussen segir í grein sinni Legetøjets virtuelle verden  að leikföng 

endurskapa ekki, heldur skapa leikföng möguleika og tækifæri til leiks fyrir börn. Rasmussen 

fer einnig inn á mikilvægi þess að staðsetja leikföngin í hæð barnanna þannig að þau geti 

aðveldlega komist í leikföngin ef þau vilja. Þegar að barnið er að leik með leikefni fer það inn 

í heim möguleikanna, en það er ekki hægt að segja að möguleikarnir séu óraunverulegir. 

Möguleikarnir eru frekar raunverulegir fyrir barnið annars væri það ekki að leika sér á þennan 

hátt (Rasmussen, 2001: 28) 

 

 

 

 

 

 



25 

 

6. Athugun á leik barna og notkun þeirra á leikefni 

Í athuguninni fylgist ég með leik 2-3 ára barna, þ.e. hvernig þau leika sér, hvað einkennir leik 

þeirra og hvernig þau meðhöndla efniviðinn sem þau hafa aðgang að. Lögð var upp 

rannsóknarspurning: Hvernig leika 2-3 ára börn sér og hvernig nota börnin efniviðinn í leik 

sínum? Athugunin var framkvæmd á leikskóla þar sem deildir leikskólans eru aldurskiptar. 

Fylgst var með leik barnanna á yngstu deildinni en þar eru börn frá 2-3 ára aldri. Á deildinni 

eru 20 börn og þar starfa 5 starfsmenn, þar af 1 faglærður. Ég ákvað að fylgjast með leik 

barnanna í valtíma en þá velja börnin sér svæði, þau geta valið á milli hlutverkakróks, 

leirkróks eða kubbakróks. Valtíminn er í 40 mínutur en börnunum er frjálst að flakka á milli 

króka ef það losnar pláss annars staðar en starfsmennirnir reyna að hvetja börnin til að vera í 

leik í a.m.k 10 mínutur áður en þau skipta. Börnin eru misdugleg að vera í krókunum en einn 

starfsmaður sagði að „sumir eru duglegir að leika sér á meðan að aðrir vilja bara hlaupa um á 

milli svæða eða leika með annað dót sem ekki er í boði í valinu“. Sami starfsmaður sagði 

einnig að „það skiptir líka miklu máli upp á leik barnanna að starfsmaður sé í hverjum 

leikkrók fyrir sig, þau haldast oft lengur í leik ef einhver fullorðinn er til staðar en um leið og 

við hverfum úr valkróknum þá vilja börnin fara á flakk“.  

Athugunin var eigindleg. Fylgst var með börnunum í leirkrók, kubbakrók og hlutverkakrók 

meðan á valtíma stóð og var valtíminn tekinn upp á myndbandsupptökuvél til að styðjast við í 

matinu á leikstundunum. Ég vildi ekki fara að hrófla við dagsskipulagi barnanna til að 

framkvæma rannsóknina með því að t.d. leyfa nokkrum börnum að leika sér í lokuðu rými til 

að rannsaka leik þeirra, heldur vildi ég rannsaka börnin í sínu umhverfi og í leik sem þau eru 

örugg í. Börnin eru vön valtímaskipulagi leikskólans og því taldi ég að ég fengi að sjá 

eðlilegan leik hjá börnunum í valtímanum. Talið er að með því að framkvæma rannsókn í 

umhverfi sem þáttakendurnir eru vanir fáist betri skilningur á hegðun þeirra vegna þess að 

umhverfi hefur áhrif á hegðun (McMillian, 2008: 272-273).  Í athuguninni er ekki verið að 

fylgjast með einhverjum ákveðnum börnum heldur er fylgst með öllum börnunum sem vilja 

koma inn í valkrókinn sem ég er að fylgjast með hverju sinni. 
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6.1. Umhverfið á deildinni 

Á deildinni er eitt aðalrými en innan úr aðalrýminu er herbergi og innan úr því er annað 

herbergi. Þannig að deildin skiptist í 1 aðalrými og 2 herbergi, það er bjart í öllum rýmum 

deildarinnar og þau eru rúmgóð. Herbergin eru bæði notuð sem svefnrými þegar hvíldin er og 

einnig er annað herbergið notað í valtímum en í því herbergi er hlutverkakrókur. Leirkrókur 

og kubbakrókur eru staðsettir í sama aðalrýminu. Leikefni barnanna er staðsett í kössum t.d 

bílar, dýr og margar tegundir af kubbum. Kassarnir eru í hæð barnanna, þannig geta þau náð 

sér sjálf í leikefni fram í aðalrýminu, nema inn í hlutverkakrók en þar er leikefnið geymt inn í 

geymslu sem er inn af hlutverkakróks herberginu, þarna eru börnin háð því að hinn fullorðni 

taki fram leikefni fyrir þau. Leirinn er geymdur í þeirra hæð en kennari aðstoðar börnin við 

að gera leirinn tilbúinn. Umhverfið á deildinni er hlýlegt, t.d. eru málverk eftir börnin upp á 

veggjum, það er sófi á deildinni sem börnin geta lesið bækur í og nóg af leikefni sem börnin 

hafa aðgang að. 

 

6.1.1. Aðstæður í hlutverkakrók 

Í hlutverkakrók er pláss fyrir 6 börn. Þar er leikefnið geymt inn í lokaðri geymslu en leikefnið 

sem börnin hafa aðgang að í hlutverkakrók er stór plastkassi með furðufötum, veskjum, 

húfum og höttum. Einnig eru hestar sem eru gerðir eru úr púðum en þeir eru í hæð barnanna 

þannig að þau geta setið á þeim. Einnig hafa þau aðgang að plastdiskum, glösum, ílátum, 

boltum, dúkkum og böngsum. Kennararnir útdeila leikefninu í hlutverkakrók en engin föst 

regla er á hvaða efnivið börnin fá hverju sinni en einn kennari sagði: „ Við byrjum oftast á að 

leyfa þeim að leika með furðufötin og síðan bætum við inn dóti eftir því sem börnin verða 

þreyttari á því sem fyrir er, við leyfum þeim að fá boltana 1-3 í viku en þeim fylgir mikill 

hávaði og æsingur“. Inni í hlutverkakrók eru engin húsgögn en þar er stór spegill sem hangir 

upp á einum vegg herbergisins. 
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6.1.2. Aðstæður í leirkrók 

Leirkrókur er staðsettur í aðalrými deildarinnar ásamt kubbakróki. Þar eru tvö borð, annað 

borðið, sem 6 manns geta setið við er notað sem leirkrókur en við hitt borðið þar inni geta 9 

manns setið við. Einnig er sófi staðsettur í aðalrýminu og bókahilla er staðsett við hliðina á 

sófanum og í einu horninu er síðan kubbakrókur. Þegar að börnin leira sitja þau við borð, það 

er pláss fyrir 6 börn í leirkrók. Leirinn er búin til í leikskólanum, hann er ýmist búin til hvítur 

eða í litum og stundum setja kennararnir góða lykt í leirinn eða glimmer til að auka 

fjölbreyttni leirsins. Leikefni í leirkrók er leir og ýmis auka áhöld eru einnig í boði fyrir 

börnin t.d. lítil kökukefli, piparkökumót, hvítlaukspressa og plasthnífar. Leikefnið í leirkrók 

er geymt í tveimur litlum plastkössum en nóg er af öllu fyrir öll börnin.  

 

6.1.3. Aðstæður í kubbakrók 

Í kubbakrók er pláss fyrir 6 börn, þegar þau kubba sitja þau á mottu á gólfinu en kubbakrókur 

er í sama rými og leirkrókur. Í kubbakrók fá börnin Lego kubba og plötu til að kubba á, 

kubbarnir eru í stórum plastkassa en í honum eru kubbar, bílar, dýr og menn. Það er nóg af 

kubbum fyrir öll börnin en það er einungis ein stór plata ásamt nokkrum minni plötum í 

kassanum. Kubbakrókur og leirkrókur eru í sama rýminu en börnin eru háð leyfi kennara 

hvort þau megi fara á milli valkróka. 
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7. Athugun - framkvæmd 

Athugunin fór fram í febrúar, ég var viðstödd valtíma barnanna fyrir hádegi en hver valtími 

varir í 40 mínutur. Alla dagana voru mætt 19 börn en 1 barn var í leyfi alla dagana. Fyrir 

athugunina var ég búin að koma í heimsókn á leikskólann til að kynnast börnunum, en flest 

börnin könnuðust við mig þar sem ég hafði fylgst með starfinu á deildinni áður. Tekin var  

myndavél með og þóttist ég taka upp myndir af þeim áður en athugunin hófst. Ef að 

mynbandsupptökuvél er notuð er mikilvægt fyrir börnin að kannast við ferlið og persónuna 

sem tekur myndir (Nilsen, 2004: 269,270). Ef að börnin kannast við manneskjuna eykur það 

sjálfstraust þeirra í leik og einnig eru minni líkur á að þau verði upptekin af myndavélinni ef 

þau eru búin að kynnast því að vera tekin upp á myndband áður.  Ég stillti mér upp í hornum 

til að taka upp leik barnanna og reyndi að láta lítið á mér bera, þó svo að börnin leituðu til 

mín annars lagið. En í upphafi fyrsta dagsins þegar ég var stödd  í leirkrók voru þau 

hugfangin af myndavélinni þó svo að ég var búin að koma áður með hana og þykjast taka þau 

upp en þau vöndust henni eftir smá tíma. Það koma ekki fram alvöru nöfn barnanna sem 

fylgst var með, heldur hefur nöfnum barnanna verið breytt. Á meðan að á valtíma stóð voru 

viðstaddir 2 kennarar í einu inn á deildinni en á valtíma skipta kennararnir með sér 

kaffitímum. 
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7.1. Athugun í hlutverkakrók 

Í byrjun leiktímans voru 6 börn stödd í hlutverkakrók þar sem börnin höfðu aðgang að 

furðufötum, púðum og 3 leikfangahestum. Börnin léku sér ýmist ein eða saman.  

Leikfangahestarnir 

Leikfangahestarnir voru vinsælir en ein stelpan var að leika sér með einn hestinn þegar að 

önnur stelpa varð reið og vildi fá þennan hest. Kennarinn reyndi að benda stelpunum báðum á 

að það væru til fleiri hestar en þær vildu báðar hafa þennan sama hest.  

Í leik verða oft ágreiningar á milli barnanna. Oft vilja börnin leika sér með leikfang sem 

annað barn er með. Að sjá annað barn leika með leikfang sýnir barninu hvaða hugsanlegu 

möguleika leikfangið hefur í leik (Röthle, 2006: 120). Það er því ekki nóg fyrir börn að fá 

alveg eins leikfang heldur vilja þau fá þetta ákveðna leikfang sem barnið var að leika með því 

það leikfang er spennandi í þeirra augun þar sem hitt barnið var búið að gefa því „líf“ í 

gegnum leik sinn.  

„Komdu pabbi“ 

Börn á þessum aldri eru mismunandi í leikþroska en hér kemur dæmi um tvo stráka sem við 

skulum kalla Aron og Birgir. Strákarnir voru í sama horninu að leika sér, en þó ekki saman 

þegar að Aron setur á sig húfu og snýr sér að Birgir og segir við hann „komdu pabbi“. Birgir 

horfir hissa á hann en elti hann ekki, heldur varð hann eftir og hélt áfram að leika sér. Þarna 

var Aron að reyna að fá Birgir með sér í hlutverkaleik en það tókst ekki, þess í stað fór Birgir 

að leika sér einn. Nokkru síðar þegar að börnin voru búin að leika sér í smá stund kom Aron 

aftur til hans og sagði „pabbi“ við hann en þá vildi hann ekki leika sér heldur fara að hoppa.                                                                                                                                                     

Segja má að þetta sé skýrt merki um byrjun á hlutverkaleik, þarna er drengurinn að prufa sig 

áfram með að reyna að ná öðru barni með sér í hlutverkaleik en það tekst ekki.                            

Börn 2-3 ára eru oft að byrja ímyndunarleik, á þessum aldri finna börnin upp á ímynduðum 

aðstæðum sem þau þekkja og hafa stjórn á. Barnið er miðpunktur ímyndunarleiksins og leikur 

með athafnir eins og að borða og að sofa (Nilsen, 2004: 227). 
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Spegillinn 

Mikill æsingur er meðal barnanna í hlutverkakrók þar sem þau hlaupa mikið um og hafa hátt, 

á meðan á æsingnum stendur skemmta börnin sér mjög vel, þau brosa og hlæja meðan þau 

hlaupa um. Í rýminu er stór spegill en ein stelpan hafði mjög gaman af því að standa fyrir 

framan hann og þykjast syngja og horfa á sjálfan sig í speglinum. Hin börnin hafa einnig 

gaman að fylgjast með sjálfum sér í speglinum þegar að þau hlaupa og ærslast í rýminu, 

einnig nota þau spegilinn til að sjá sig þegar þau eru komin í furðuföt.  

Þarna er skýrt dæmi um ærslaleik hjá börnunum eins og hefur komið fram sagði Gunvor  

Løkken að algengast er að ung börn noti líkamann sér til stuðnings í leik og samskiptum. 

Börnunum finnst gaman að hoppa, hlaupa og ærslast en þessi leikur barnanna getur einnig 

verið hávaðasamur. Í gegnum þennan leik skemmta ung börn sér oftast mjög vel.                 

Að hafa stóran spegil í rými þar sem fram fer leikur hjá börnum er jákvætt því spegill er 

leikefni sem hvetur til vitundar um einstaklinginn og aðra. Í speglinum geta börnin horft á sig 

og aðra. Líkami og hugur barnanna þroskast í gegnum leik á meðan að þau eru að finna upp á  

leikrænum ímyndunum í leik (Frost og fl., 2008: 125).    

Grimmt dýr 

Ég tók eftir í miðjum æsingnum, þegar börnin hlupu um herbergið og öskruðu þóttist einn 

strákurinn vera grimmt dýr sem var að reyna ná hinum börnunum. Hann gretti sig í framan, 

bjó til klær með fingrunum og urraði á börnin, á meðan hlupu þau undan honum og sögðu 

„hann er að ná okkur“.  

Hlaup barna er mikilvægur þáttur í leik þeirra, þau ýmist herma eftir hvort öðru með því að 

skiptast á að hlaupa eða hlaupa saman. Í þessum leik hlupu börnin saman en öll börnin voru 

að flýja grimma dýrið.                                                                                                                 

Önnur aðal tegundin af félagslegum leik barna sem Musatti og Panni fundu í sínum 

rannsóknum innihélt leik barna þar sem tvö eða fleiri börn hlaupa fram og tilbaka og með því 

fylgir að börnin segja t.d. „a-o-o“ eða gefa frá sér önnur hljóð. Hlaup er mikilvægur þáttur í 

leik barna og samskiptum. Í rannsókn Musatto og Panni (1981) tóku öll börnin þátt í þessum 

leik, einhvern tíman á meðan á rannsókninni stóð, þegar að börnin hlupu um vöktu þau 

athygli annara barna. Samleikur þeirra og samskipti vakti áhuga allra barnanna sem voru 

viðstödd, og nokkur þeirra bættust í leikinn (Løkken, 2000: 167). 
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Komin nótt 

Börnin bjuggu til ímyndaðar aðstæður í herberginu t.d. með því að slökkva ljósið en þá var 

komin nótt. Þegar það var gert bjuggu tvær stelpur sér til rúm úr teppum og breiddu yfir sig 

annað teppi og þóttust fara að sofa.  

Í þessum leik voru börnin búin að uppgötva nýtt leikefni en það var ljósarofinn. Börnin 

bjuggu til aðstæður þar sem þau réðu því sjálf hvort væri dagur eða nótt með því að nota 

ljósarofann. Þarna nota börnin þykjustunni leik og ýta undir hann með því að búa sér til rúm 

en þau tengja þá saman nótt og að sofa. Í lok annars æviárs barna eru börnin fær um að 

sameina leik með hlutum, ímynduðum leik og að nota tungumálið til að auðga leikinn (Frost 

og fl., 2008: 100).  

Börnin sýna einnig merki um skapandi leik með því að búa til rúm úr teppum. Forsendur þess 

að leikur tengist sköpun eru þær að sköpun kemur fram í leik barna. Dæmi um skapandi leik 

er t.d. þegar að börn nota hina ýmsu hversdagslegu hluti sér til aðstoðar í sköpuninni. Barn 

sem notar handklæði til að búa til þak á kubbabygginguna sína getur talist vera skapandi út 

frá þessu (Frost og fl., 2008: 36). 

Að deila  

Ung börn vilja ekki alltaf deila leikefni sín á milli eða leyfa öðrum börnum að koma inn í leik 

og hér er dæmi um það:  tvær stelpur bjuggu til bíl úr tveimur púðum þegar að einn strákur 

ætlaði að sitja með þeim á öðrum púðanum ýtti önnur stelpan honum í burtu og vildi ekki 

leyfa honum að vera með í leiknum.  

Þegar að leikur barnanna gengur vel, vilja börn stundum ekki fá ný börn inn í leikinn. Þau 

vilja vernda leik sinn og vilja ekki að hann skemmist með komu annars barns inn í leikinn. 

Börn nota vald í leik, sem felst oft í því að hafa stjórn á leiknum. Leikur er verðmætur fyrir 

börn. Réttur barna til að leika sér er eitthvað sem barnið þarf stundum að verja og halda fram 

rétti sínum (Samuelsson og Johansson, 2006: 51). Eins og áður hefur komið fram staðfesti 

Corsaro þetta einnig en hann sagði að börn vilja verja leiksvæðið sitt og leikefnið sem það er 

með. Þegar að börn vilja ekki deila með öðrum eru þau ekki vond við hitt barnið heldur eru 

þau að halda í leikinn sem þau eru í. Í raun eru börnin ekki að neita barninu að leika við það 

heldur eru þau að verja leik sinn sem þau voru í (Corsaro, 2003: 40). 
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Mamman og pabbinn 

Það var mikill munur á leik barnanna eftir aldri. Inni í hlutverkakrók voru börn sem voru 

nýlega orðin 2 ára og börn sem voru einu ári eldri eða nýorðin 3 ára. Börnin sem voru orðin 

eldri voru mun þróaðari í hlutverkaleiknum, þau notuðu leikefnið meira og gáfu hvort öðru 

sjálfstæð hlutverk. Sem dæmi um það þá voru stelpa og strákur sem voru bæði nýorðin 3 ára 

að leika sér saman í hlutverkakrók. Stelpan var mamman og strákurinn var pabbinn þar sem 

þau skiptust á að hugsa um litla hundinn þeirra sem var rauður leikfangabangsi. Þau þurftu að 

baða hann, gefa honum að borða og tala við hann. Þegar að þau voru búin að gefa hundinum 

að borða tók mamman upp veski sem lá á gólfinu, setti það á sig og sagði „ég er að fara út í 

búð að versla mat“ þá svaraði pabbinn „ já ég líka, bíddu aðeins“.                                               

Á leikskólaaldrinum þroskast börnin hratt og því er oft mikill munur á leik barna eftir aldri. 

Þegar að börnin hafa náð 3 ára aldri hafa þau náð tökum á að þróa ímyndunarleik sinn meira í 

að búa sér til ákveðið hlutverk. Hver þáttakandi hefur sitt eigið hlutverk sem tengist þema 

leiksins en hvert hlutverk í leiknum virkar sjálfstætt (Nilsen, 2004: 227).                        

Börnin leika oft hlutverk sem þau kannast við úr sínum reynsluheimi eða það sem þau hafa 

orðið vitni að eins og að leika mömmu og pabba og hugsa um hundinn sinn (bangsann). 

 

7.2.  Athugun í leirkrók 

Í leirkrók voru 6 börn, það var búið að setja kúlu af leir á borðið fyrir öll börnin. Leikefnin 

sem má nota í leirkrók voru á miðju borðinu en öll börnin gátu náð í leikefnin frá sætunum 

sínum. Það sem kom hvað mest á óvart var að öll börnin sem komu í leirkrókinn byrjuðu á 

því að taka kökukefli og slétta úr leirnum. Allan tímann í leirkrók voru þrjú börn alveg frá 

byrjun leiktímans til lok leiktímans, annars komu 3 börn í leirkrók og stoppuðu þar stutt en 2 

af þessum 3 komu tvisvar sinnum aftur í leirkrók. 

Börnin rannsökuðu leirinn með því að snerta hann, pota í hann, teygja hann og sum 

smökkuðu á honum. Börnin léku sér á svipaðan hátt með leirinn en algengasta aðferðin hjá 

þeim var að byrja á að slétta úr leirnum og móta síðan úr honum. Þegar börnin vildu búa til 

nýjan hlut úr leirnum var algengt að þau tóku aftur leirinn og sléttu úr honum með kökukefli 

og byrjuðu svo upp á nýtt að móta úr honum. Börnin voru róleg meðan þau léku í leirnum, 

þau sátu í stólunum sínum, sýndu hvort öðru það sem þau voru að búa til og ræddu saman um 
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það. Í leirkróknum var nóg af leir og leikföngum fyrir öll börnin en samt kom upp sú staða að 

einn drengurinn hrifsaði gaffal af öðrum strák sem var að leika sér með hann í sínum leir. 

Drengurinn sem hrifsaði af hinum vildi ekki láta hann fá gaffalinn til baka. Hann bauð honum 

annan eins gaffal en hann vildi hann ekki, heldur vildi hann fá gaffalinn sinn aftur. 

Börnin notuðu ímyndunaraflið sitt í leirkrók og bjuggu til ýmislegt úr leirnum hér koma 

nokkur dæmi um leik barnanna í leirkrók: 

Sólgleraugu                                                                                                                                                   

Strákur slétti úr leirnum og setti hann fyrir augun á sér og sagði „ég er með sólgleraugu“. Ein 

stelpa sér þetta og hermir eftir honum. Strákurinn reynir að ná athygli kennara og sýnir henni 

hvað hann var búin að búa til, kennarinn spyr hvað þetta sé og hann svarar „sólgleraugu“. 

Kennarinn svarar þá til baka: „flott gleraugu“. 

Börnin voru sífellt að notast við táknleik í leirkrók t.d. þau mótuðu úr leirnum og breyttu því í 

ákeðna hluti. Í þessu dæmi tók strákurinn leirinn og setti hann yfir augun á sér og sagðist vera 

með sólgleraugu, hann gerði ekki göt fyrir augun, þannig að hann sá ekki í gegnum leirinn.         

Táknleikur á sér stað í upphafi uppgötvunar hlutverkaleiks hjá börnum. Honum er líst sem 

ímynduðum leik og kemur fram þegar að sýnilegur hlutur kemur í stað annnars hlutar (Frost 

og fl., 2008: 99).  

Barbapabbi 

Stelpa mótar leirinn sinn og segir að þetta sé Barbapabbi. Strákur svarar henni og segir: „þetta 

er ekki Barbapabbi, þetta er leir“. Stelpan neitar fyrir það og heldur fram að þetta sé 

Barbapabbi. Strákurinn snýr sér þá að annari stelpu sem situr við borðið og segir við hana:             

„ þetta er leir“ og hún kinkar kolli til hans, þá snýr hann sér að stelpunni og segir: „hún segir 

að þetta er leir“. Stelpan svarar því ekki og heldur áfram að leira. 

Börn endurupplifa oft atburði úr sinni fyrri reynslu í leik. Í þessu dæmi er augljóst að stúlkan 

kannaðist við Barbapabba. Hún reyndi að ná áhuga og athygli hinna barnanna með því að 

sýna þeim Barbapabba. Ástæðan fyrir því að drengurinn neitar því að leirinn sé Barbapabbi 

gæti verið þannig að hann viti ekki hver Barbapabbi er eða að hann sjái það augljósa út úr 

leirnum, sem er að leirinn er bara leir. Það er ekki sjálfgefið að börn á þessum aldri séu búin 

að þróa með sér þykjustunnileik en það getur einnig verið ástæðan fyrir svari drengsins. 
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Vygotsky hélt fram að það væri ómögulegt fyrir barn yngra en 3 ára að leika sér í 

ímynduðum aðstæðum (Frost og fl., 2008: 39).                                                                                               

Börn á aldrinum 2-4 ára eru fær um að leika í takmörkuðum leikgerðum með öðrum börnum. 

Leikefni verða mikilvægari í samskiptum við félaga og er notað í leikstundum (Frost og fl, 

2008: 110). Leikefni getur aðstoðað börnin í leik og auðveldað þeim að ná sambandi við 

önnur börn með því t.d. að vekja áhuga annarra barna á leikefninu sem er til staðar. 

Afmælissöngurinn                                                                                                                         

Strákur mótar kúlu úr leirnum og stingur 3 göfflum ofan í leirinn, síðan syngur hann 

afmælissönginn „hann á afmæli í dag, hann á afmæli í dag, hann er þriggja í dag, hann er 

þriggja í dag“.  

Þetta er gott dæmi um táknleik og skipulagðan þykjustunnileik hjá barni sem sýnir að barnið 

er komið vel á veg í leikþroska. Strákurinn byrjaði á því að breyta leirnum í köku, setti svo 

þrjá gaffla í kökuna sem hann breytti í kerti og söng síðan 3 ára afmælissönginn. Þarna sést 

að drengurinn hefur góðan talnaskilning því hann tengdi 3 kerti á kökunni saman við að vera 

3 ára.                                                                                                                                     

Eiginleikar táknleiks sameinast í fleiri þáttum þangað til að barnið nær auknu valdi á táknleik 

en hann lýsir sér þannig að þá getur barnið notað talað mál til að lýsa áætlunum sínum og 

sýnt fram á að þykjustunnileikur barnsins var skipulagður, þetta gerist þegar barnið hefur náð 

2 ára aldri (Frost og fl., 2008: 99).  

 

Leirinn fékk hin ýmsu hlutverk í leik barnanna en hann breyttist einnig meðal annars í síma, 

bíl, rusl, konu og kökur. Börnin leika sér ekki í langan tíma með hvern hlut heldur breyta þau 

leiknum sínum fljótt, eina stundina er leirinn sími og eftir smá stund er hann búinn að 

breytast í bíl, börnin eru með öra ímyndaða hugsun sem breytist hratt.                                    

Það kom á óvart hve róleg börnin voru í leirkrók og hve lengi sum þeirra voru í króknum án 

þess að fara á flakk. Börnin virtust hafa gaman af því að móta úr leirnum og skoða hann. Í 

leirkrók skipta kennararnir reglulega um leir þannig að áferð leirsins og útlit breytist 

reglulega og það hefur örugglega áhrif á áhuga barnanna þ.e. þau eru ekki alltaf að leika með 

sama leirinn. Leirinn býður upp marga möguleika í leik hjá börnunum og hægt er að tengja þá  

við það sem Rasmussen sagði, en hann sagði að leikföng endurskapa ekki, heldur skapa 
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leikföng möguleika og tækifæri til leiks fyrir börn. Þegar að barnið er að leik með leikefni fer 

það inn í heim möguleikanna, en það er ekki hægt að segja að möguleikarnir séu 

óraunverulegir. Möguleikarnir eru frekar raunverulegir fyrir barnið annars væri það ekki að 

leika sér á þennan hátt (Rasmussen, 2001: 28).  

 

7.3. Athugun í kubbakrók  

Í kubbakrók voru tveir drengir en við skulum kalla þá Daníel og Brynjar. Í kubbakrók var 

plastkassi með Lego kubbum í og stór plata fyrir kubbana.                                                       

Drengirnir voru á mikilli hreyfingu í byrjun og vildu vera á hlaupum um rýmið, kennarinn 

bað þá um að fara aftur í krókinn þegar að þeir vildu helst leika sér frjálsir um allt herbergið. 

Frumkvæðið að leik drengjanna átti Daníel en hann stýrði leiknum og Brynjar fylgdi eftir.                             

Brynjar hermdi eftir Daníel mest allan leiktímann. Leikur drengjanna byrjaði á því að notast 

við kubbakassann en þeir léku sér að því að láta sig detta með rassinn ofan í kassann.                

Drengirnir sýndu leikefninu ekki mikinn áhuga, kennarinn þurfti að vekja áhuga drengjanna á 

kubbunum en þegar að kennarinn bað drengina að sýna sér hvað þeir væru duglegir að kubba 

byrjuðu þeir að sýna kubbunum meiri áhuga, þeir tóku þá upp einn langan kubb sem þeir 

breyttu í byssu.                                                                                                                      

Drengirnir vildu fá áhorfendur á leik sinn en það gerðu þeir með því að labba um rýmið og 

sýna öðrum börnum byssuna sína. Það var mikil hreyfing á leiknum hjá börnunum í 

kubbakrók, það voru börn að koma og fara en 4 önnur börn fyrir utan Daníel og Brynjar 

komu við í kubbakrók en stoppuðu mjög stutt þar og fóru síðan annað.                              

Daníel og Brynjar notuðu allt herbergið fyrir leik sinn t.d. skriðu þeir undir borð, hlupu, 

hoppuðu, dönsuðu í hringi, léku sér að láta sig detta og skriðu um rýmið.                  

Drengirnir ásamt hinum börnunum sem stoppuðu við í kubbakróknum eyddu lítlum tíma í 

einu í sjálfum króknum. Þeir sóttu í að fara út úr króknum reglulega en aðal ástæðan fyrir því 

að þeir komu alltaf aftur var vegna þess að kennarinn bað þá um að fara aftur í krókinn.            

Það sem vakti áhuga drengjanna á meðan að þeir fóru úr kubbakróknum var meðal annars 

bílarnir sem eru uppi í hillu á móti kubbakróknum en bílarnir eru mjög vinsælir meðal 

drengjanna á deildinni, hin börnin og listaverk sem voru uppi á veggnum vöktu einnig athygli 

þeirra.                                                                                                                                                   
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Í kubbakróknum varð ég vör við þykjustunnileik hjá börnunum, t.d. breyttu drengirnir 

kubbum í byssu sem þeir notuðu til að skjóta hin börnin, drengirnir breyttust líka í hunda 

þegar þeir skriðu um gólfið með kubba í munninum. Annar drengur sem stoppaði stutt í 

kubbakrók byggði myndavél úr kubbum og tók nokkrar myndir af börnum og síðan fór hann 

úr króknum. Drengirnir notuðu efniviðinn í þykjustuleiknum en þeir byggðu ekki mikið úr 

kubbunum fyrir utan að byggja byssurnar sínar.  

Samskipti drengjanna í leiknum fóru ekki mikið fram í gegnum talað mál en Brynjar reyndi 

að tala við Daníel meðan að þeir léku sér saman en Daníel skildi ekki mikið sem hann sagði. 

Ástæðan getur verið að Brynjar er ekki skýr í málframburði en Daníel er skýr í málframburði.                                            

Á meðan á leik drengjanna stóð fóru samskipti þeirra á milli mest fram í gegnum hlátur, 

andlitssvipbrigði og líkamshreyfingar. Þeir samþykktu hegðun hvors annars með jákvæðum 

viðbrögðum eins og t.d. hlátri og brosi. Daníel og Brynjar eru að þróa vinskap sín á milli en 

það læra þeir í gegnum leik. Í gegnum leik læra börnin að leika hvort við annað og að mynda 

vinskap við önnur börn, börnin hafa áhuga á leik annara barna. Þegar að ung börn leika við 

hlið hvors annars þá er það ekki aðeins þeirra eigin leikur sem þau hafa áhuga á heldur einnig 

leikur annarra (Rogers og Evans, 2008: 53). 

Samskipti drengjanna í leik sínum má líkja því við sem Musatti og Panni (1981) komust að í 

sínum rannsóknum en þeir komust að því að áður en börn hafa náð góðum tökum á töluðu 

máli hafa þau samskipti við hvort annað án þess að nota orð. Ung börn hafa samskipti sín á 

milli með því t.d að nálgast annað barn, færa andlitið sitt nálægt öðru barni og brosa, nota 

tungumálið og að ýta í barnið varlega nokkrum sinnum. Þessar lýsingar voru skilgreindar sem 

fyrirfram ákveðinn verknaður hjá börnunum til að sýna tillfinningum annarra barna skilning 

(Løkken, 2000: 165). 

Það sem einkenndi leik barnanna í kubbakrók var að aðal tilgangur stundarinnar hjá sumum 

börnunum var ekki að leika við leikefnið heldur var meira spennandi að leika við félagann 

eins og þeir Daníel og Brynjar gerðu. Milli þeirra varð mikil skemmtun og leikur en leikefnið 

átti ekki stærstan þátt í leik þeirra, þó svo að kubbarnir studdu við þykjustunnileik þeirra í 

kubbakróknum með því að breytast meðal annars í byssu og hundaleikfang. Drengirnir voru 

hrifnir af kubbakassanum en hann var ekki hluti af leikefninu sem var ætlaður þeim. Börn 

hrífast oft af stórum hlutum sem þau geta leikið sér í eða í kringum.                                                                                                                                     

Brynjar og Daníel notuðu líkama sinn mikið í leiknum. Gunvor Løkken kemur inn á það í 
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greinninni Tracing the Social Style of Toddler Peers að það er munur á leik ungra barna með 

leikföngum eftir stærð leikfanganna. Lítil leikföng bjóða frekar upp á einleik og að stærri 

leikföng bjóða frekar upp á samleik hjá börnunum. Jafnframt þegar börnin nota líkama sinn 

sem helsta stuðnig í leik er leikurinn þýðingameiri félagslega heldur en leikur með lítil 

leikföng (Løkken, 2000: 170).  
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8. Samantekt og umræða 

Það sem einkenndi leik barnanna í hlutverkakrók var að í honum voru engin mörk, börnin 

gátu hlaupið um frjáls, farið í leiki eins og t.d. grimmt dýr, breytt umhverfinu úr degi í nótt og 

svo framvegis. Það voru miklir möguleikar fyrir leik í hlutverkakrók. Hlutverkakrókur virtist 

vera vinsælastur á meðal barnanna og fleiri vildu vera þar inni en máttu. Mín upplifun af 

hlutverkakrók var að hann bauð upp á frjálsari og fjölbreyttari leik heldur en hinir krókarnir.  

Í hlutverkakróknum voru börnin frjálsari líkamlega t.d. þau máttu hlaupa um og ærslast þar 

inni, sem var ekki í boði í hinum valkrókunum. 

Í leirkrók dunduðu börnin sér að kynnast leirnum og móta úr honum, leirinn bauð upp á mikla 

möguleika fyrir börnin þar sem þau móta hann og búa til það sem þau vilja. Þegar að þau eru 

orðin þreytt á að leika með leirinn geta þau mótað hann upp á nýtt og búið til annað úr 

honum. Möguleikarnir eru miklir í leirkrók. Í leirkrók varð ekki samleikur hjá börnunum 

heldur einungis einleikur. Börnin gerðu ekki tilraunir til að leika við hvort annað í króknum, 

en þau töluðu saman og sýndu hvort öðru hvað þau væru búin að móta. 

Í kubbakrók vildu börnin frekar ærslast í leik í herberginu heldur en að sitja á mottu og 

kubba. Börnin virtust hafa misjafnan áhuga á kubbunum þó svo að þau notuðu þá eitthvað. 

Þau höfðu samt ekki úthald í að kubba í lengri tíma sem er ekkert óeðlilegt miðað við þennan 

aldur.  

Rannsóknarspurningin sem var lagt upp með í þessu verkefni var: Hvernig leika 2-3 ára börn 

sér og hvernig nota börnin leikefni í leik sínum?                                                                  

Athugunin sem gerð var á leik barnanna leiddi í ljós að börnin vildu hafa frjálsar hendur 

þegar kemur að þeirra leik, þ.e. þau vilja ekki vera föst í krókum í lengri tíma. Börnin virtust 

vera áhugasömust um hlutverkakrókinn. Hann var vinsæll valkostur hjá börnunum en ég tel 

að það sé vegna þess að börnin séu frjálsari þar inni heldur en í öðrum krókum, þar geta þau 

hlaupið um og leikið með líkama sínum. Börnin léku sér með líkamanum í kubbakrók. Það 

kom á óvart hve mikið úthald börnin höfðu í leirkrók en ég bjóst ekki við að þau gætu setið 

svona lengi í leirkrók, en eflaust gæti það verið vegna hinna miklu möguleika sem leirinn 

býður upp á.  

Það sem stóð upp úr í leik barnanna var hlutverkaleikurinn, börnin voru flest öll byrjuð að 

leika sér í hlutverkaleik, þó ekki öll, sum voru að byrja að feta sig áfram í hlutverkaleik á 
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meðan að önnur voru komin vel á veg í honum. Ég tók líka eftir því að hlutverkaleikur 

barnanna studdi við félagsþroska þeirra með því að leika sér saman 2 eða fleiri. 

Hluverkaleikur hvetur börn til að ímynda sér heiminn út frá sjónarhorni annarra. Þegar að 

börn finna sér hlutverk þurfa þau að meta viðhorf annara. Hlutverkaleikur leyfir ungum 

börnum að kanna hlutverk sem þau þekkja ekki og einnig hjálpar það þeim að skilja 

hugmyndir og tilfinningar félaga sinna (Saracho, 2003: 78).                                                                                                                    

Vygotsky hélt því fram að börn yngri en 3 ára gætu ekki leikið í hlutverkaleik en það er ekki 

rétt hjá honum, Frost talaði meðal annars um að börn væru almennt klárari en talið er og það 

er svo sannarlega rétt hjá honum. Börn eru fljót að læra og vita oft meira en við höldum. 

Í bókinni Inside Role-Play in Early Childhood Education koma höfundarnir Sue Rogers og 

Julia Evans inn á að ár bernskunnar séu gullár hlutverkaleiksins. Í leik barnanna kemur fram 

áhugi þeirra og óskir. Þar kemur einnig fram að hlutverkaleikur hjálpar börnum að skilja 

raunveruleikann með því að endurgera hluti sem börnin verða vitni að eins og að keyra eða að 

sofa. Hlutverkaleikur kom við sögu í öllum leikkrókum í valtíma barnanna á leikskólanum 

meðan fylgst var með leik þeirra. 

Það sem einkennir helst leik ungra barna er að þau þurfa að hafa nóg pláss til að hreyfa sig 

þegar þau leika sér, eins og Röthle kom inn á vilja börnin hafa frjálsræði í leik og þau vilja 

geta valið að fara á milli króka þegar að þau eru búin að leika sér á einum stað, börnin eru 

forvitin og vilja fá að rannsaka og skoða heiminn. Eins og Gunvor Løkken  kom inn á hafa 

börnin þörf fyrir að nota líkamann í leik t.d. í ærslaleik þegar þau hlaupa og hoppa en hann 

sagði einnig að það væri aðal einkenni í leik hjá ungum börnum. Ung börn vilja fjölbreytni, 

þau þurfa ekki flókin leikföng eða mikið af leikföngum til að leika sér með, t.d. í 

hlutverkakrók og kubbakrók stýrðist leikur barnanna ekki alltaf af leikföngunum. 

Það sem mér finnst mikilvægt varðandi leik ungra barna er að leyfa þeim að leika sér án þess 

að reyna halda þeim á einhverjum ákveðnum valkrókum sem þau vilja ekki lengur vera á, 

börn þurfa að fá að njóta sín í leik. Ung börn breyta ört um skoðun þó að þau velji að leika sér 

í kubbum þarf ekki að vera að þau vilji vera á þeim sama stað eftir 10 mínutur. Þau eru að 

læra inn á umhverfið og kynnast umhverfinu, í þeirra huga er margt spennandi sem þarf að 

skoða og rannsaka í leikstundum en sú skoðun og rannsókn barnanna framkvæmist t.d  í 

öllum valkrókum þegar börnin fara fram og tilbaka á milli valkróka.  
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9. Lokaorð 

Leikur spilar stóran sess í daglegu lífi barna, börnin þroskast í gegnum leik og þurfa því að 

alast upp í umhverfi sem styður við leik og athafnir þeirra þessi fyrstu æviár lífs síns. Flest 

ung börn á Íslandi fara í leikskóla, það er mikilvægt að leikskólinn veiti börnunum hlýlegt og 

örvandi umhverfi. Geta barna til náms er mikil og því er mikilvægt að allir aðilar sem 

umgangast börn viti af tækifærunum sem eru fyrir hendi til að styðja við nám ungra barna. 

Í leikskólum landsins starfa leikskólakennarar sem eru meðvitaðir um þarfir og þroska 

barnanna. Áhugi og metnaður starfsfólks leikskólanna getur skipt miklu máli fyrir mögulegan 

þroska barnanna. Kröfur varðandi nám yngstu barnanna hafa aukist og því eru fyrstu ár 

barnanna mikilvæg undirstaða fyrir komandi nám barnanna í framtíðinni.                                   

Það fer fram mikilvægt starf með yngstu börnunum og það starf leggur grunn að framtíð 

þessara barna. Oft vilja leikskólakennarar leggja mikla áherslu á nám elstu barnanna í 

leikskóla en ég tel að nám barnanna í upphafi leikskólagöngunnar sé ekki síður mikilvægt 

vegna þess að mikilvægt sé að leggja góðan grunn og aðstoða börnin við að aðlagast 

umhverfi og kröfum leikskólanna.  

Þetta verkefni hefur aukið sýn mína á leikþroska ungra barna og hvernig starfmenn 

leikskólanna geta hjálpað og stutt við leik ungra barna sem eru að feta sín fyrstu skref í 

leikskólunum. Einnig hefur þetta verkefni komið mér í betri skilning um algenga leikhegðun 

sem á sér stað á meðal ungra barna eins og t.d. í ærslaleik þeirra. 
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