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Ágrip 

Hugmyndin að verkefninu kviknaði í námskeiðinu Leikskólafræði II – 

Leikskólabarnið, leikur, samskipti og skráning. Þar var fjallað um mikilvægi leiks í 

námi og þroska barna. Eftir það námskeið hefur áhugi okkar á leik barna aukist og 

ákváðum við að útbúa þetta fræðsluefni vegna þess að við töldum vanta 

fræðsluefni um mikilvægi þykjustuleiks. Við völdum að fjalla um þykjustuleik 

vegna þess að það er sú tegund leiks sem er ríkjandi meðal leikskólabarna og í 

gegnum hann eflist alhliða þroski þeirra. Því er mikilvægt að litið sé á 

þykjustuleikinn í kennslufræðilegum tilgangi. Í þessu fræðsluefni er stuðst við 

kenningar Vygotsky og Batesons og heilarannsóknir. Fjallað er um félagsfærni og 

samskipti, vitsmunaþroska, rökhugsun, líkams- og hreyfiþroska, tilfinningaþroska, 

málþroska og læsi, sem eru allt þættir sem eflast í þykjustuleik. Einnig er fjallað 

um ærslaleik og hlutverk fullorðinna í þykjustuleik barna. Í fræðsluefninu eru 

myndir af börnum í þykjustuleik máli okkar til stuðnings.  
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1 Inngangur  

Leikur er stór þáttur í lífi barna og menningu þeirra og hann er mikilvæg athöfn 

barna frá fæðingu. Erfitt getur verið að skilgreina hvað leikur er og hvaða athafnir 

falla undir þá skilgreiningu. Öll getum við verið sammála um að leikur er eitthvað 

sem er skemmtilegt og ánægjulegt og veitir börnum gleði og vellíðan. Hann er 

einnig leið barnsins til náms og þroska, sérstaklega hjá börnum á leikskólaaldri. 

Leikskólinn er sá staður sem flest börn verja stærstum hluta dagsins en í 

desember árið 2011 voru 19.159 börn á aldrinum 1-5 ára skráð í leikskóla á 

Íslandi, eða 82%, og hafa þau aldrei verið fleiri (Hagstofa Íslands, 2012). Það er 

því nauðsynlegt að þar sé uppbyggilegt og örvandi starf og að þar líði börnum vel. 

Aðalnámskrá leikskóla (2011) er leiðarvísir fyrir leikskólastarfið og þar koma fram 

áherslur varðandi það starf sem fram á að fara í leikskólum landsins. Samkvæmt 

henni er leikurinn aðalnámsleið barna og því má segja að leikurinn sé 

mikilvægasti hlekkurinn í öllu leikskólastarfi og að starfið eigi að taka mið af 

honum. Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) kemur einnig fram að í gegnum leik öðlast 

börn tækifæri til náms, þau læra að skilja umhverfi sitt, tjá tilfinningar og reynslu 

og þróa félagsleg tengsl við önnur börn. Í leiknum nota börn tungumálið á 

fjölbreyttan hátt, hreyfa sig, efla félagsleg samskipti og tilfinningatengsl. Leikur 

virkjar sköpunarkraft barna og löngun þeirra til þess að leita sér þekkingar 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011:27). Í gegnum leik læra börn að 

þekkja sjálf sig og þróa með sér traust og virðingu (Lillemyr, O. F., 2009:6). Öll 

börn fæðast með hæfni til þess að leika  en til þess að þróa leikinn þarf hinn 

fullorðni að leika við þau, ýta undir getu þeirra til að gera greinarmun á leik og 

alvöru, kenna þeim að þykjast og þess háttar til þess að þau öðlist betri hæfni til 

að leika sér og leika við önnur börn (Olafsson, B. K., 1993:41-42). Gleði, vellíðan, 

ánægja, skemmtun og spenna eru allt mikilvægir þættir í leiknum sem hafa góð 

áhrif á þann sem leikur. Það er þó ekki það eina sem leikurinn veitir börnum því 

þau læra í gegnum hann og eflast á ýmsan hátt. Börn leika sér af fúsum og 
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frjálsum vilja og á eigin forsendum, leikurinn er sjálfsprottinn og börnum 

eðlislægur (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011:27). 

Í leikskólum eru börn ekki bara að leika sér, þau læra nýja hluti sem oft er 

erfitt að sjá og greina ef þekking á leik barna er ekki til staðar. Nauðsynlegt er að 

þeir sem umgangast börn geri sér grein fyrir mikilvægi þykjustuleiksins í þessu 

samhengi. Hugmyndin um þetta fræðsluefni kviknaði vorið 2011 í vettvangsnámi 

í námskeiðinu Leikskólafræði II – Leikskólabarnið, leikur, samskipti og skráning. 

Þá sáum við í fyrsta sinn hversu mikilvægur þykjustuleikurinn væri. Við sáum 

einnig hversu auðvelt væri að líta fram hjá mikilvægi hans í námi og þroska 

leikskólabarna þar sem algengt viðhorf virðist vera að börn séu bara að leika sér. 

Því fannst okkur vanta fræðsluefni sem skýrði mikilvægi þykjustuleiksins í námi 

og þroska leikskólabarna. Við fylgdumst með börnum í leik í tveimur leikskólum 

og fengum leyfi foreldra/forráðamanna þeirra til þess að taka myndir af þeim í 

leik máli okkar til stuðnings. Tilgangurinn með þessu fræðsluefni er að sýna fram 

á það hversu mikilvægur þykjustuleikur er fyrir börn og hvaða nám felist í honum. 

Það er svo auðvelt að segja að leikur sé mikilvægur og að börn læri svo mikið í 

gegnum hann en það þarf að vera hægt að segja hvað þau eru að læra, hvernig 

og af hverju leikurinn er helsta námsleið barna í leikskólum þar sem leikskólinn er 

fyrsta skólastigið og upphaf formlegrar menntunar barna (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011:24).  

Hvað læra börn í gegnum þykjustuleik? Hér er fjallað um félagsfærni og 

samskipti, vitsmunaþroska, rökhugsun, líkams- og hreyfiþroska, tilfinningaþroska, 

málþroska og læsi. Fjallað er um heilarannsóknir og hvaða áhrif leikurinn hefur á 

heila barna. Stuðst er við kenningar Vygotsky og Batesons en þeir lögðu báðir 

áherslu á þykjustuleikinn í kenningum sínum. Vygotsky lagði áherslu á að 

þykjustuleikur væri leiðandi afl í námi og þroska barna og Bateson lagði áherslu á 

samskipti í þykjustuleiknum. Einnig er fjallað um ærslaleik, eina tegund 

þykjustuleiks, sem við teljum að fái oft litla viðurkenningu í leikskólum en hefur 

mikla þýðingu fyrir nám og þroska barna. Að lokum er fjallað um hvaða hlutverk 

fullorðnir hafa í þykjustuleik barna.  
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2 Af hverju þykjustuleikur? 

Flestir hafa einhverja hugmynd um hvað þykjustuleikur er og geta tengt hann við 

bernskuminningar sínar. Hver kannast ekki við það að hafa eytt löngum stundum 

í þykjustuleik á uppvaxtarárum sínum og gleymt stað og stund? Þykjustuleikur 

byrjar mjög snemma hjá börnum. Þau byrja oft á því að drekka ímyndað kaffi, 

gefa bangsa að borða og breiða teppi yfir hann svo eitthvað sé nefnt. Börn eru 

alltaf í þykjustuleik og nota ímyndunaraflið í öllum leikjum sem þau eru í. Þegar 

barn er að lita eða byggja úr kubbum er það að nota ímyndunaraflið og fer inn í 

heim þykjustuleiksins. Það leikur með hluti, til dæmis dúkkur, fígúrur, liti, kubba, 

leir og bækur, og býr til sögur sem tengjast þeim. Í þykjustuleik fara börn inn í 

heim sem er ímyndaður þar sem hvað sem er getur gerst. Í honum geta þau 

uppfyllt óskir sem þau fá ekki uppfylltar í raunveruleikanum. Þau geta keyrt bíla, 

verið ofurhetjur, læknar, foreldrar og allt sem þau vilja (Frost, J. L., Wortham, S. 

C. og Reifel, S., 2008:133; Rogers, S. og Evans, J., 2008:52-53). Það sem er 

einkennandi fyrir þykjustuleik barna er að hann er athöfn barnsins sem liggur 

utan við raunveruleikann, hann er ánægjulegur og veitir börnum gleði og 

vellíðan, börn velja sjálf hvort þau leika eða ekki og enginn getur neytt þau til 

þess. Í leik þarf að búa til reglur, leikur er takmarkaður við umhverfi og tíma, 

leikur býr til spennu, leikur er tjáning barna og leikur er undirbúningur fyrir 

framtíðina (Lillemyr, 2009:9). 

Leikur barna er mjög fjölbreyttur og oft er hægt að greina ákveðinn söguþráð 

í þykjustuleiknum. Hann getur einnig virkað samhengislaus, sérstaklega fyrir þá 

fullorðnu. Þráður leiksins getur breyst mjög hratt, til dæmis þegar nýtt barn 

kemur inn í leikinn, barn hættir í leiknum eða ný hugmynd kviknar, þá getur 

leikurinn breytt algjörlega um stefnu (Lillemyr, 2009:6). Það getur til dæmis verið 

fullkomlega eðlilegt fyrir barn í þykjustuleik að það sé allt í einu kominn bátur á 

sjúkrahúsið í leikheiminum þótt það virðist ekki hafa neitt samhengi fyrir þann 

fullorðna sem fylgist með. Þykjustuleikur gerir börnum kleift að greina á milli 

hvað er raunverulegt og hvað ekki (Frost o.fl., 2008:131). Hann hjálpar börnum 
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einnig að skilja raunveruleikann. Þau leika atburði sem þau þekkja og endurtaka 

þá gjarnan til þess að skilja þá betur, til dæmis að keyra bíl, borða og fara að sofa. 

Jafnvel þótt þykjustuleikurinn sé ímyndaður þá endurspeglar hann þær reglur 

sem gilda í raunveruleikanum því að í þykjustuleik endurgera og endurspegla 

börn raunveruleikann (Rogers og Evans, 2008:55-56). Það getur sagt okkur mikið 

að fylgjast með börnum í þykjustuleik. Þau eru spegill á samfélagið og leika það 

sem á sér stað þar hverju sinni, þar er hægt að sjá hvað börnin eru að hugsa og 

hvar áhugi þeirra liggur. Þegar leikurinn er búinn eru börnin þreytt, glöð og 

ánægð (Olafsson, 1993:11). 

Leikskólaárin eru talin gullár þykjustuleiksins af því að margt sem börn gera á 

þeim árum verður leikur og börnin sækja í að leika sér. Þau geta leikið sér í 

langan tíma í einu ef þau fá tækifæri til þess. Þau þurfa að fá tíma til þess að 

byggja upp leikumhverfið, leika sér og hætta leiknum. Því má velta fyrir sér 

hversu mikið pláss leikurinn fær í dagskipulagi leikskólans og hvort það gefist 

nægur tími fyrir börnin að koma sér inn í leik áður en skipulagið segi að tími sé 

kominn til þess að taka saman. 
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3 Heilarannsóknir  

Rannsóknir sem hafa verið gerðar á heilanum sýna að leikur gegnir mun 

mikilvægara hlutverki í þroska barna en áður var talið. Það hefur orðið til þess að 

virðing fyrir leiknum hefur aukist og því hefur jafnvel verið haldið fram að 

leikurinn sé ein af grunnþörfum manneskjunnar ásamt svefni og næringu (Frost 

o.fl., 2008:61-62). Sýnt hefur verið fram á að leikur sé ekki aðeins til að bæta og 

æfa ákveðna hæfni til þess að nota á fullorðinsárunum heldur er talið að leikur 

hafi einnig áhrif á heilastærð og heilavirkni barna (Smith, A., 2005:61). Leikurinn 

hefur áhrif á mismunandi svæði í heilanum sem hafa áhrif á bæði nám og þroska. 

Þau börn sem hafa til dæmis mikið ímyndunarafl í þykjustuleiknum geta betur 

tekist á við stress og ýmis vandamál sem upp koma þegar þau verða eldri. Góður 

leikur snemma á ævinni hefur að margra mati forspárgildi um hæfni barna til 

þess að vera skapandi og takast á við vandamál þegar þau eldast (Smith, 

2005:161). Sýnt hefur verið fram á það með heilarannsóknum að leikurinn hefur 

jákvæð áhrif á þróun heilans og almenna virkni á fyrstu árunum. Þau börn sem fá 

örvun í gegnum leikinn þroskast eðlilega en þau börn sem fá enga örvun í leik 

þroskast ekki á eðlilegum hraða (Frost o.fl., 2008:63;66). Því er talið mikilvægt 

fyrir þroska barna að leikið sé við þau. Það að leika við börn örvar heilann í þeim 

og er talið hafa meiri áhrif en örvandi umhverfi (Smith, 2005:30). Þetta sýnir 

hversu mikilvægur leikurinn er og hversu margþætt áhrif hann hefur á börn. Það 

að heilarannsóknir sýni fram á að leikurinn hafi þessi áhrif á heilann styður það 

að leikur sé nauðsynlegur í námi og þroska barna. 
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4 Kenning Vygotsky 

Lev S. Vygotsky var rússneskur sálfræðingur (Vygotsky, L. S., 1978:1). Hann talaði 

um að þykjustuleikur væri eini alvöru leikur barna og eini leikurinn sem veitti 

börnum raunverulega ánægju (Bodrova, E. og Leong, D. J., 2011:61). Þegar börn 

væru í annars konar leikjum, til dæmis regluleikjum eins og spilum og ýmsum 

hópleikjum þar sem einhver stæði uppi sem sigurvegari, veitti leikurinn þeim ekki 

raunverulega ánægju nema ef til vill þeim börnum sem stæðu uppi sem 

sigurvegarar (Vygotsky, 1978:92). Hann taldi þykjustuleik vera leiðandi afl í námi 

og þroska barna á leikskólaaldri og benti á að nám barna hæfist löngu áður en 

þau hefðu formlegt nám í skóla og að nám barna á leikskólaaldri færi fram á 

annan hátt en hið hefðbundna nám grunnskólabarna. Vygotsky sagði að leikur 

efldi nám og þroska barna og að í leiknum ættu þau ekki á hættu að mistakast ef 

þau væru að gera eitthvað sem þau væru ekki búin að ná fullkominni færni í. Í 

leik með öðrum læra börn hvort af öðru. Þau byggja upp hugtakaskilning á 

stærðfræði, vísindum og tungumáli sem er góður undirbúningur fyrir frekara nám 

þegar þau eldast. Vygotsky fjallaði mikið um kraftinn sem býr í börnum, hvernig 

hann kemur fram í þykjustuleik og hversu mikilvægur hann er í námi og þroska 

þeirra. Í leik eru börn að örva ímyndunaraflið á sama tíma og þau æfa hlutverk 

annarra (Goodman, Y. M. og Goodman, K. S., 1992:227-228). Barn sem er til 

dæmis í ofurhetjuleik þarf að nota ímyndunaraflið til þess að móta hlutverkið 

sem það er í. 

Ímyndun er hæfni barns til þess að leika sér og láta hlut tákna annan hlut og 

til þess notar það táknræna hugsun. Þá getur það til dæmis látið prik tákna hest 

eða stól tákna bíl. Vygotsky taldi að leikurinn endurspeglaði raunveruleikann og 

að barnið ruglaði aldrei saman ímyndun og raunveruleika (Frost o.fl., 2008:40; 

Olafsson, 1993:76). Það er samt ekki hægt að segja að allir hlutir geti táknað allt 

fyrir börnum, það þurfa að vera einhver líkindi á milli hlutanna. Ung börn geta til 

dæmis ekki látið bók tákna hest í sumum leikaðstæðum vegna þess að þau þurfa 

að geta notað hlutina í leiknum, sem sagt farið á bak hestsins. Ung börn þurfa að 
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leika athöfnina vegna þess að þau geta ekki sagt frá henni og því er leikurinn 

tjáning þeirra. Eldri börn geta notað tungumálið og lýst því með orðum hvernig 

bók er hestur og geta þannig ímyndað sér og leikið að bókin sé hestur (Vygotsky, 

1978:98). 

Til þess að greina leik frá öðrum athöfnum barna sagði Vygotsky að í leik 

væru börn að búa til ímyndaðar aðstæður þar sem þau líktu eftir 

raunveruleikanum eða léku langanir sínar og óskir. Vygotsky taldi að enginn 

leikur væri án reglna þótt það væru ekki fyrir fram ákveðnar reglur eins og í 

regluleikjum. Í leik búa börn sér til ímyndaðar aðstæður sem eru í raun leikur 

með reglum, til dæmis ef barn er að gefa dúkku pela eða leika foreldri þá fer það 

eftir þeim reglum sem hlutverkið og samfélagið setur því og það þekkir af eigin 

raun (Vygotsky, 1978:94; Frost o.fl., 2008:39). Þannig læra börnin þær reglur sem 

samfélagið setur þeim og verða betur í stakk búin til að verða viðurkenndir 

þegnar samfélagsins. Ef ímyndunin er tekin úr leiknum standa reglurnar einar 

eftir og þá er enginn leikur. Því má segja að allar ímyndaðar aðstæður innihaldi 

reglur og allir leikir með reglum innihaldi ímyndaðar aðstæður. Vygotsky talaði 

einnig um að þegar börn væru að leika raunverulega atburði, til dæmis systur að 

leika að þær séu systur, þá væru börnin að hugsa hvað hlutverkið fæli í sér og 

hvað það þýddi. Í raunveruleikanum eru börn ekki að velta þessu hlutverki fyrir 

sér meðan leikurinn gerir þeim kleift að læra hvað hlutverkið þýðir og hvers sé 

vænst að þeim í því hlutverki (Vygotsky, 1978:94-96). Þetta getur ef til vill hjálpað 

börnum að fást við það að eignast lítið systkini því þá breytist hlutverk þeirra í 

fjölskyldunni og þau vita ekki hvers er vænst af þeim.  

Það er í raun hægt að segja að heimur barnsins sé einn stór leikheimur, það 

er hægt að gera allt að leik. Börn vilja frekar gera eitt og annað ef þau eru í leik, 

til dæmis fara að sofa, ganga í röð og fara eftir settum reglum (Vygotsky, 

1978:102). Þetta er hægt að sjá þegar sagt er við börn: „Eigum við að leika 

að...?“, börnin ljóma og þeim finnst athöfnin allt í einu meira spennandi. 

4.1 Svæði mögulegs þroska (e. zone of proximal development) 

Eitt þekktasta hugtak í kenningu Vygotsky er svæði mögulegs þroska (e. zone of 

proximal development) sem er leið til þess að tengja á milli náms og þroska 
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(Bodrova, E. og Leong, D. J., 1996:35). Svæði mögulegs þroska er sú þekking eða 

færni sem er á milli þess sem barn getur sjálft og þess sem það getur tileinkað sér 

með aðstoð fullorðinna, færari einstaklinga eða í samstarfi og leik við jafningja 

(Vygotsky, 1978:86). Það er mismunandi eftir börnum hvernig aðstoð þau þurfa. 

Sum börn þurfa mikla aðstoð en önnur taka stór stökk með minni aðstoð 

(Bodrova og Leong, 1996:38). Dæmi um svæði mögulegs þroska er að kennari 

kemur með ögrandi efnivið fyrir barnið í leikinn sem hefur áhrif og togar það 

áfram í þroska. Það sem er innan svæðis mögulegs þroska er alltaf að breytast. 

Það sem barnið gat með hjálp í gær getur það kannski án hjálpar í dag þannig að 

getan eykst með auknum þroska (Bodrova og Leong, 1996:35-36). Það er mjög 

erfitt að kenna börnum færni sem er utan við þeirra svæði mögulegs þroska, það 

er þegar barn hefur ekki öðlast þann þroska sem þarf til þess að gera eitthvað 

ákveðið er erfitt að kenna því það. Þegar færni er fyrir utan svæði mögulegs 

þroska hunsar barn hana, mistekst að nota eða notar vitlaust (Bodrova og Leong, 

1996:39). Börnum finnst einnig leiðinlegt þegar verið er að kenna þeim eitthvað 

sem þau hafa þegar náð tökum á (Lillemyr, 2009:89). Þegar börn eru í leik sem 

þeim finnst ekki áhugaverður eða efniviður höfðar ekki til þeirra þá leika þau 

ekki. Vygotsky taldi að í þykjustuleik væri barn alltaf fyrir ofan getu sína í daglegu 

lífi. Það hegðaði sér eins það væri ofar í þroska eða að það væri höfðinu hærra en 

það er í raun og veru og þannig skapi þykjustuleikurinn svæði mögulegs þroska 

(Vygotsky, 1978:102). Til dæmis þegar systur leika systur þá skilja þær betur hvað 

það þýðir að vera systir en þær vissu áður en þær léku það (Lillemyr, 2009:92).  

4.2 Vinnupallar (e. scaffolding) 

Út frá kenningu Vygotsky um svæði mögulegs þroska var þróuð kenning um 

vinnupalla (e. scaffolding). Þar segir að fullorðnir eða eldri börn geti verið 

nokkurs konar vinnupallar í leik barna og hafi þau áhrif á barnið að þroski þess 

aukist á meðan það sé í leik (Frost, 2008:54). Með vinnupöllum er athöfnin sjálf 

sú sama en það sem átti upphaflega að gera er einfaldað með aðstoð færari 

einstaklinga. Eftir því sem barnið tekur meiri ábyrgð á framkvæmd athafnarinnar 

minnkar aðstoðin sem það þarf. Í upphafi tekur sá sem aðstoðar mestu ábyrgðina 

en barnið fylgist með. Reglulega er dregið úr stuðningnum, eins og þegar 
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vinnupallar eru teknir frá byggingu, og að lokum stendur barnið eitt og 

framkvæmir athöfnina án aðstoðar (Bodrova og Leong, 1996:42). Ef barn er að 

púsla þá er mesta aðstoðin sem það getur fengið sú að sá sem aðstoðar finnur 

púslin, sýnir hvar þau eiga að vera og setur þau á réttan stað. Næst þegar barnið 

púslar væri hægt að sýna því púslið og hvert það ætti að fara en láta barnið setja 

það sjálft á réttan stað. Svo væri hægt fá barnið til að bera saman liti í púslinu og 

rammanum og að lokum gerir barnið þetta alveg sjálft. Hlutverk fullorðinna í 

þykjustuleik barna er meðal annars að útvega leikefni við hæfi, nægan tíma og 

koma með hugmyndir af þema í leik (Bodrova, E. og Leong, D. J., 2003:51-52). 

Einnig getur hinn fullorðni verið til staðar fyrir börnin þegar hann sér að þau 

upplifa erfiðar aðstæður eða eru í krefjandi samskiptum. Þannig veitir kennarinn 

barninu aðstoð í þessum aðstæðum en síðan bakkar hann smám saman út þegar 

hann sér að barnið getur ráðið við aðstæðurnar. Þannig má í raun segja að 

fullorðnir styðji við leik barna með vinnupöllum (Kemple, K. M., 2004:62). Þetta á 

til dæmis við þegar barn er að koma nýtt inn í barnahóp og er að læra á skipulag, 

venjur og reglur í hópnum. Þá þarf kennari að styðja við barnið þangað til það 

treystir sér til að vera í hópnum án aðstoðar hans.  
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5 Kenning Batesons 

Ein af elstu og virtustu kenningunum sem tengja saman leik og boðskipti er 

kenning mannfræðingsins Gregorys Batesons um leik og ímyndun. Boðskipti 

innihalda bæði hið sagða í samskiptum en einnig hið ósagða sem eru þá bæði yrt 

og óyrt samskipti. Bateson þróaði kenningu sína um boðskipti og leikmerki eftir 

að hafa fylgst með dýrum í dýragörðum. Hann sá apa leika sér og það var augljóst 

að þeir væru í leik en ekki í slagsmálum, þeir væru ekki að bíta í alvöru og sendu 

ýmis merki sín á milli sem gáfu til kynna að þetta væri leikur. Bateson tók þá eftir 

því að margar athafnir sem venjulega væru teknar alvarlega væru ekki teknar 

alvarlega þegar einstaklingar væru í þykjustuleik, til dæmis ef barn segðist ætla 

að keyra bíl væri ekki búist við því að barnið settist í alvöru undir stýri og keyrði 

bíl. Leikurinn getur þó aðeins orðið ef þeir aðilar sem eru í honum skilji merkin 

um að þetta sé leikur (Frost o.fl., 2008:35; Bateson, G., 1972:179). Börn láta vita 

að eitthvað sé leikur en ekki alvara með ákveðnum leikmerkjum sem þau gera til 

dæmis með augunum, látbragði, mismunandi rödd og öðruvísi hegðun (Olafsson, 

1993:14). Þegar börn eru í leik snúast samskipti þeirra um þessi leikmerki og þess 

vegna er leikurinn mjög mikilvægur í þróun samskipta (Bateson, 1972:181). Börn 

brosa og hlæja og sýna þannig að þetta sé leikur en ekki alvara (Frost o.fl., 

2008:151). Leikmerki geta því bæði verið yrt og óyrt og eru notuð til þess að 

minna þá sem eru í leiknum á að þetta sé leikur en ekki alvara (Bateson, 

1972:85). Dæmi um yrt leikmerki er þegar börn nota orðin „minns“ og „þinns“ til 

að gefa til kynna að þau séu í leik. Barn er til dæmis að fá sér kaffi í leiknum en 

drekkur ekki kaffi í alvörunni og greinir þar á milli með því að segja „minns 

drekkur kaffi en ég drekk ekki kaffi“. 

Mikilvægur þáttur í kenningum Batesons er leikramminn. Það sem er leikur 

er innan leikrammans en það sem er alvara er fyrir utan hann. Börn geta farið inn 

og út úr leikrammanum að vild (Frost o.fl. 2008:36). Innan þessa ramma er það 

gangur leiksins sem ræður og innan leikrammans eru það reglur leiksins sem 

gilda, ekki reglur raunveruleikans (Olafsson, 1993:16-17). Leikmerki sem segja: 
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„Þetta er leikur“ setja ramma utan um leikinn sem er leið til þess að draga línu á 

milli þess sem er leikur og þess sem er alvara (Bateson, 1972:190). Leikramminn 

er það sem börn nota til að skilja leikinn frá raunveruleikanum. Það sem gerir 

rammann mikilvægan er að hann er ekki raunverulegur sem þýðir að það þarf að 

útskýra hvað er innan hans. Börn velja yfirleitt aðstæður sem þau kannast við til 

að hafa sem leikramma, til dæmis fjölskylduleik (Frost o.fl. 2008:36). Þá leika þau 

oft það fjölskyldumynstur sem þau búa við eða vilja búa við og fara í hlutverk sem 

tengjast því. Það er félagslega mikilvægt að taka að sér hlutverk og að læra að 

nota leikmerkin. Til þess að vera inni í sama leikramma verða allir þátttakendur 

að vera samþykkir ímyndaða heiminum og hvað á að gera þar. Fyrir Bateson 

skiptu hlutverkin sjálf ekki mestu máli heldur væri það mikilvægasta sem börn 

lærðu í leik að hægt væri að fara inn og út úr hlutverkum og leikrömmum (Frost 

o.fl., 2008:36). Börn deila sínum leikheimi með öðrum börnum þegar þau eru í 

þykjustuleik (Samuelsson, I. P. og Johansson, E., 2006:51). Þeir sem hafa einu 

sinni lært að fara inn í ímyndaðan heim leiksins geta farið þangað hvenær sem er. 

Dyrnar standa alltaf opnar og þar getur allt gerst. Þeir sem kunna að leika sér 

hafa aðgang að mörgum leikheimum og þeim þarf aldrei að leiðast (Olafsson, 

1993:161). 
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6 Leikur og nám 

Leikur og nám eru nátengdir þættir í leikskólastarfi og segja má að nafnið leikskóli 

hafi beina skírskotun í það. Erfitt er að skilgreina hvað leikur er og greina hann frá 

annarri hegðun barna. Leikur er athöfn barnsins og í honum er barnið öruggt því 

þar er lítil hætta á að því mistakist (Lillemyr, 2009:6) og þar ræður það algjörlega 

ferðinni. Nám í leikskóla snýst ekki bara um beina kennslu. Í leikskólum eru börn 

að skoða, rannsaka og tengja saman þá þekkingu og reynslu sem þau öðlast í 

daglegu lífi. Því hefur verið tekið sem sjálfsögðum hlut en það er í raun hluti af 

námi barna og þannig læra þau (Samuelsson, I. P. og Carlsson, M. A., 2009:93). 

Fólk hefur lagt mjög ólíkan skilning í hugtökin leikur og nám og það eru eflaust 

ekki allir sem tengja þessi hugtök saman. Leikur og nám eru mikilvægir þættir í lífi 

barna en leikur hefur ekki alltaf verið talinn mikilvægur þáttur í námi þeirra. Börn 

læra í leiknum en samt er oft talið að leikur og nám séu tvennt ólíkt (Samuelsson 

og Carlsson, 2009:48). Hugtökin leikur og nám hafa ólíkan uppruna og eru til 

vegna ólíkra hefða og kenninga. Talað hefur verið um að leikur sé innsti heimur 

barns sem fullorðnir standa fyrir utan og að hann sé hin náttúrulega leið barnsins 

til að skilja heiminn. Fólk hugsar hins vegar yfirleitt um nám sem beina kennslu í 

skólastofu og eitthvað sem fer frá einni kynslóð til annarrar (Samuelsson og 

Carlsson, 2009:219). Oft er litið á leik sem athöfn barnsins sem hinn fullorðni 

stendur fyrir utan en litið er á nám sem eitthvað sem kennari skipuleggur 

(Samuelsson, I. P. og Carlsson, M. A., 2008:623). Hugtökin leikur og nám eru ekki 

eins ótengd nú og þau hafa verið. Auðveldara er að gera sér grein fyrir mikilvægi 

leiksins í námi ungra barna og því eru nám og leikur nátengd hugtök (Samuelsson 

og Johansson, 2006:47). 

Í leikskólum er ekki mikið um beina kennslu líkt og þekkist á öðrum 

skólastigum. Dagskipulag leikskólabarna er ólíkt stundatöflum grunnskólabarna 

að því leyti að í leikskólum er starfið opið og ekki námsgreinamiðað en í 

grunnskólum eru stundatöflurnar oftast skipulagðar eftir námsgreinum. Leikurinn 

á að skipa stóran sess í dagskipulagi leikskólans þar sem hann er helsta námsleið 
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barna (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011:27). Leikurinn er athöfn 

barnsins en lengi hefur verið litið svo á að hinn fullorðni eigi að standa fyrir utan 

hann og því er ekki verið að skoða hvað börnin eru að fást við í leiknum og hvað 

þau eru að læra. Þannig er verið að líta fram hjá mikilvægi leiksins í námi barna. 

Að læra er í raun að skapa merkingu og það er hægt að gera á fjölbreyttan hátt 

(Samuelsson og Carlsson, 2009:225). Börn skapa merkingu í gegnum leik og eru 

þar af leiðandi að læra. Leikur barna hefur mikilvægt hlutverk fyrir barnið sem 

hinir fullorðnu þurfa að virða, sérstaklega þegar leikurinn er notaður í 

kennslufræðilegum tilgangi (Lillemyr, 2009:7). Í leiknum efla börn meðal annars 

félagsfærni og samskipti, vitsmunaþroska, rökhugsun, líkams- og hreyfiþroska, 

tilfinningaþroska, málþroska og læsi. 

6.1 Félagsfærni og samskipti 

Athafnir barna í leikskólum fara að mestu leyti fram í félagslegu samhengi og þar 

skipar þykjustuleikurinn stóran þátt. Í honum eru börn í fjölbreyttum samskiptum 

þótt þau séu ekki endilega að leika sér með öðrum en samskipti eiga sér einnig  

stað þegar börn eru í einleik (Frost 

o.fl., 2008:35), til dæmis þegar 

börn tala við sjálf sig, leika með 

hluti og láta fígúrur tala saman. 

Löngu áður en börn byrja að tala 

eru þau farin að eiga í 

samskiptum en bæði yrt og óyrt 

samskipti eiga sér stað í öllum 

leikaðstæðum. Börn byrja að tjá 

sig með líkamanum, bendingum, snertingu og látbragði og nota þannig óyrt 

samskipti. Seinna fara þau að nota tungumálið og eru þá að nota yrt samskipti 

(Van Hoorn, J., Nourot, P., Scales, B. og Alward, K., 1993:131-133). 

Samskipti og félagsfærni eru mikilvægir þættir í þykjustuleiknum. Þar læra 

börn meðal annars hvað það er að vera vinir og fá æfingu í samskiptum við 

jafningja (Samuelsson og Carlsson, 2009:228). Börn hafa áhrif hvert á annað í 

leiknum, eru alltaf að kenna hvert öðru, semja hvert við annað og setja sig í spor 

 

Mynd 1 – Í einleik í samskiptum með fígúrur 
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annarra. Samningaviðræður eru sérstaklega mikilvægar í þykjustuleik vegna þess 

að hann er sá leikur þar sem börn eru oftast án afskipta fullorðinna. Því þurfa 

börn oft að leysa úr ágreiningi sem upp kemur án aðstoðar fullorðinna.  

Samningaviðræður geta átt 

sér stað bæði innan leikrammans 

sem og utan hans, samanber 

kenningu Batesons. Það getur 

verið að í þykjustuleiknum séu 

dúkkur að rífast eða að persónur í 

leiknum séu að rífast eða 

ósammála en svo sé allt í stakasta 

lagi á milli barnanna utan 

leikrammans (Lillard, A. S., 

1998:14-15). 

Í leiknum búa börn sér til heim sem er byggður á reynslu þeirra og skapaður 

með samskiptum en heimurinn er einnig byggður á valdi. Vald er hluti af 

samskiptum, það byrjar oft með tilfinningunni að eiga rétt á einhverju eða vera 

að vernda eitthvað. Börn þurfa að semja eða vera sammála um gang leiksins og  

valdið verður þannig að verkfæri þeirra til að verja leikinn en getur einnig verið 

mikilvægur hluti af leiknum þar sem börn prófa takmarkanir annarra og styrk sinn 

(Samuelsson og Johansson, 2006:52). Það er hægt að sjá til dæmis vald, stöðu og 

vinsældir barna í þykjustuleik og hægt að sjá hvar barn er statt í barnahóp eftir 

því hvaða hlutverk það fær í leiknum, hvort það stjórnar leiknum eða fer eftir því 

sem aðrir segja (Lillemyr, 2009:7). Sama barnið gæti til dæmis alltaf verið sett í 

hlutverk hundsins sem gæti táknað lítið eða ekkert vald innan barnahópsins en 

annað barn fær alltaf að vera mamman sem hefur þá mestu völdin í leiknum. 

Rannsóknir hafa sýnt að þykjustuleikur með öðrum börnum leiði til betri 

félagslegs skilnings og getu (Lillard, 1998:15). Börn þroskast félagslega þegar þau 

eru í leik með öðrum börnum (Van Hoorn o.fl., 1993:152), prófa félagsleg 

samskipti sem þau hafa ekki upplifað í raunverulegum aðstæðum og sjá viðbrögð 

annarra við þeim. Í leik eru börn í samskiptum á jafningjagrundvelli og ekkert er 

 

Mynd 2 – Stúlkur ræða saman í leik 
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rétt eða rangt. Þetta gerir þykjustuleik að fullkomnum stað til þess að efla 

samskiptahæfileika og félagsfærni sem er mjög mikilvægt fyrir nám barna og 

þroska (Samuelsson og Johansson, 2006:51). Ef börn eru ekki fær í félagslegum 

samskiptum og eiga erfitt uppdráttar innan barnahópsins geta þau átt á hættu að 

lenda í neikvæðu samskiptaferli sem getur heft möguleika þeirra til þroska og 

það fylgir þeim á fullorðinsárin. Börn verða að búa yfir félagslegri hæfni til þess 

að verða virkir þátttakendur innan barnahópsins (Hrönn Pálmadóttir, 

2004:98;111). Þegar börn eru í leik með öðrum útvíkkar það þekkingu þeirra, 

sjálfsstjórn æfist, þau læra að vinna saman í hóp og að umgangast aðra 

(Samuelsson og Carlsson, 2009:49). Þau vilja læra og gera það meðal annars í 

leiknum í gegnum félagsleg samskipti en þar er barnið virkur þátttakandi í eigin 

merkingarsköpun og heimurinn verður skiljanlegri (Duncan, J. og Lockwood, M., 

2008:60). 

Í leikskólum eru börn í tvenns konar samskiptum, samskiptum við fullorðna 

og samskiptum við börn eða jafningja. Börn greina mjög fljótt á milli þessara 

samskipta og ætlast ekki til þess sama úr samskiptunum. Í samskiptum við 

fullorðna treysta börn á að fá stuðning, umhyggju, öryggi, aðstoð, að þau kenni 

þeim hvað megi og hvað ekki og að þau fái leiðsögn. Samskipti við önnur börn 

eru á jafningjagrundvelli, þau deila áhugamálum, gleði og spennu í leiknum og 

finnst önnur börn aðlaðandi leikfélagar. Sambönd við jafningja þróast oft og 

verða að vináttu (Kernan, M., Singer, E. og Svinnen, R., 2011:2-4).  

6.1.1 Vinátta  

Sambönd við jafningja eru mjög mikilvæg í hugum barna vegna þess hve þeim 

finnst gaman að vera í samskiptum við önnur börn, þetta sést mjög vel í leik 

(Kernan o.fl., 2011:1). Þykjustuleikur er einn besti vettvangurinn fyrir börn til 

þess að tengjast og þróa vináttu. Þegar börn eru að leika sér er það ekki eingöngu 

þeirra eigin leikur sem þau hafa áhuga á heldur einnig leikur annarra barna. Þessi 

sameiginlegi áhugi á leik hinna endar oft með vináttu. Talað er um að í 

þykjustuleik séu tvær meginástæður þess að vinátta þróist á milli barna. Þær eru 

að deila tilfinningum og reynslu og samningaviðræður. Það tengir börn saman að 

deila tilfinningum sínum og reynslu og með því fá þau sameiginlega reynslu og 
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sameiginlega upplifun sem gerir þau nánari. Í þykjustuleik hjálpa 

samningaviðræður börnum að þjálfa þá hæfileika að segja öðrum frá 

hugmyndum sínum á sama tíma og þau bregðast við hugmyndum annarra sem er 

mikilvægur þáttur í vináttu. Til þess að vinátta endist þarf að vera jafnræði á milli 

barnanna svo það er mikilvægt að þau læri bæði að stjórna og fylgja eftir í leik og 

þannig styrkist vináttan (Rogers og Evans, 2008:53;60). Í samböndum við 

jafningja átta börn sig á því að þau hafa áhrif. Þau geta leikið og prófað sig áfram 

með vald sem þau gera bæði á jákvæðan og neikvæðan hátt. Á jákvæðan hátt 

þegar þau eru að hjálpa öðrum, til dæmis með því að hleypa einhverjum inn í leik 

sem oft er utangátta, og sýna leiðtogahæfileika en á neikvæðan hátt þegar þau 

stríða öðrum börnum og útiloka úr leik. Í leik með öðrum börnum læra þau fljótt 

að þau þurfa að takast á við og leysa úr misskilningi og ósætti í hópnum (Kernan 

o.fl., 2011:5-6).  

Fyrir flest börn er það að vera hluti af hóp mjög mikilvægt og einnig það að 

vera í tengslum við aðra og eiga vini. Í hugum barna er það að hittast og leika 

saman utan leikskólans mikilvægt merki um vináttu. Heimsóknir til barna úr 

leikskólanum utan leikskólatíma eru merkir áfangar í þróun vináttu. Foreldrar og 

starfsfólk leikskóla geta unnið saman í því að aðstoða börnin með að mynda 

vináttutengsl með því að deila upplýsingum um vináttu og áhuga barnanna. Þetta 

er mjög mikilvægt í aðstæðum þar sem barn á erfitt með að tilheyra hópnum og  

mynda tengsl (Kernan, M., 2011:31;34). 

Foreldri getur talað við leikskólakennara 

og fengið að vita við hvern barnið sækir í 

að leika við í leikskólanum og boðið því 

barni í leikheimsókn eftir leikskóla í 

samstarfi við foreldra þess. Fullorðnir 

geta notað ýmsar aðferðir til þess að ýta 

undir vináttutengsl barna. Þeir þurfa að 

skipuleggja umhverfi þar sem börnum 

líður vel og þau eru örugg í og það þarf að 

ýta undir það að umhverfið, bæði inni og  

Mynd 3 - Vinir 
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úti, hvetji til félagslegra samskipta. Einnig þurfa þeir að sjá börnum fyrir 

tækifærum til þess að æfa hæfni og leiðir sem leiða til vináttu og vera fyrirmyndir 

þeirra (Kernan, 2011:33).  

Ef börn leika ekki eða leika ekki vel er líklegt að þau verði félagslega 

einangruð því þau eru ekki í samskiptum við önnur börn. Þau börn sem fylgjast 

mikið með leik en leika lítið verða oft einangruð. Það er þó ekki vegna þess að 

þeim sé hafnað af öðrum börnum heldur af því að þau eyða svo löngum tíma í að 

fylgjast með leiknum í stað þess að taka þátt í honum. Með því gefa þau öðrum 

ekki tækifæri á að tengjast sér (Rogers og Evans, 2008:60). 

6.2 Vitsmunaþroski 

Vitsmunaþroski einstaklinga gefur til kynna hvernig þeir skilja, varðveita og nýta 

upplýsingar sem þeir fá (Saracho, O. N., 2003:76). Leikur er nauðsynlegur fyrir 

vitsmunaþroska og nám barna 

(Frost o.fl., 2008:131) því í leik efla 

börn alla þroskaþætti og það 

stuðlar að námi þeirra. Þegar börn 

eru í þykjustuleik bæta þau við þá 

þekkingu sem þau hafa fengið í 

gegnum nám (Samuelsson og 

Carlsson, 2009:199). Áhugi barna 

liggur á ólíkum sviðum og því má 

oft sjá börn í þykjustuleik kenna 

hvert öðru eitthvað sem þau hafa sjálf áhuga á. Í leiknum eru börn að fást við það 

sem þau heyra, sjá og skynja og það sem hinir fullorðnu gera til þess að skilja það 

betur. Þannig efla þau vitsmunaþroskann í hvert skipti sem þau leika. 

Þykjustuleikur hjálpar börnum að fást við og skilja raunveruleikann og greina á 

milli hvað er raunverulegt og hvað ekki (Frost o.fl., 2008:131). 

Það tilheyrir leiknum að átta sig á að það sem gert er í leik hefur oft aðra 

þýðingu en í raunveruleikanum. Það þarf að skilja að manneskjur breyta sér í leik 

(Olafsson, 1993:32) og sá sem leikur er einhver annar en hann er í alvörunni. 

Þegar börn eru í heimi þykjustuleiksins eru þau að nota þekkingu sem þau hafa 

 

Mynd 4 – Stúlkur að leika það sem þær hafa séð hina  
fullorðnu gera 
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áður öðlast á nýjan hátt. Í honum geta þau einnig upplifað atburði sem þau hafa 

ekki upplifað í raunveruleikanum og lært að þekkja umhverfi sem þau hafa aldrei 

verið í. Ímyndunaraflið gefur leiknum merkingu og eflir þannig vitsmunaþroska 

barna (Olafsson, 1993:82). 

Aldur barna og reynsla hefur einnig áhrif á það hvernig þau læra og skilja eitt 

og annað (Frost o.fl., 2008:66). Þegar börn hafa náð ákveðnum vitsmunaþroska 

geta þau farið í hlutverk í þykjustuleiknum og talað og hegðað sér eins og 

hlutverkið krefst af þeim og farið eftir þeim reglum sem fylgja hlutverkinu 

(Olafsson, 1993:108-109). Börn sem eyða miklum tíma í þykjustuleik eru komin 

lengra í vitrænum þroska en þau börn sem leika sér minna (Frost o.fl., 2008:131). 

Í leiknum öðlast þau skilning á heiminum með því að leika hann og leikur styður 

börn í að þróa hugmyndir sínar og hugtök (Duncan og Lockwood, 2008:92). Þau 

geta haft ólíkan skilning á sama hlutnum (Samuelsson og Carlsson, 2009:74) og 

þar af leiðandi getur leikurinn haft ólíka merkingu í hugum þeirra. Hlutverkið 

hundur getur til dæmis haft ólíka merkingu í hugum barna eftir því hvernig 

reynslu þau hafa af þessu dýri. Eitt barn getur verið mjög hrætt við hunda og haft 

slæma reynslu af þeim á meðan annað barn lítur á hunda sem vini sína og félaga 

og þannig túlka þessi börn hlutverkið á ólíkan hátt. Þegar börn leika hegða þau 

sér eins og þau séu höfðinu hærri, samanber kenningu Vygotsky, vitsmunaþroski 

þeirra eflist og það leiðir til þess að þau verða hæfari til að læra (Duncan og 

Lockwood, 2008:79;91). 

Þegar fylgst er með börnum í leik er gaman að sjá hversu fjölbreytt hlutverkin 

sem þau fara í geta verið. Þetta geta verið nánast hvaða hlutverk sem er og fer 

það eftir stað og stund hvaða hlutverk vekur áhuga barna hverju sinni. 

6.3 Rökhugsun 

Í þykjustuleik gefast mörg tækifæri til rökhugsunar því þar eru börn að fást við 

fjölbreytta hluti. Einn þáttur rökhugsunar er táknræn hugsun. Með táknrænni 

hugsun geta börn notað hluti og athafnir sem tákn fyrir eitthvað annað (Duncan 

og Lockwood, 2008:35). Þau nota hluti eða athafnir á þann hátt sem hefur 

merkingu og er spennandi fyrir þau (Samuelsson og Carlsson, 2008:627). Þegar 

börn hafa náð tökum á þessari táknrænu hugsun geta þau til dæmis látið kubb  
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tákna bíl eða síma og prik tákna 

hest, samanber kenningu 

Vygotsky. Þau geta jafnvel látið 

hluta af líkamanum tákna eitthvað 

annað, til dæmis þegar hönd er  

látin tákna síma og þá sýna þau 

með handahreyfingu að þau séu í 

símanum. Þróun þessarar 

táknrænu hugsunar byrjar 

snemma hjá börnum og þá byrja þau að vera í þykjustuleik (Van Hoorn o.fl., 

1993:18). Börn nota þykjustuleikinn sem nokkurs konar aðferð til að skilja 

heiminn. Þar prófa þau eitt og annað og takast á við nýjar aðstæður og tengja við 

það sem þau þekkja fyrir (Samuelsson og Carlsson, 2009:47-49). Til þess nota þau 

rökræna hugsun en þar er leikurinn sjálfur mikilvægari en útkoman (Duncan og 

Lockwood, 2008:90). 

6.3.1 Stærðfræði í þykjustuleik 

Þykjustuleikurinn ýtir undir stærðfræðinám barna, sem er hluti af rökhugsun, og 

hægt er að koma auga á ýmiss konar stærðfræði í þykjustuleiknum. Börn tengja 

tákn við tölur og skoða lögun og 

mynstur í leikefni sínu. Þetta ýtir 

undir rökhugsun barna. 

Leikaðstæður bjóða oft upp á 

marga möguleika til að nota 

stærðfræði. Það er hægt að finna 

tákn stærðfræðinnar alls staðar. 

Táknin eru fjölbreytt og innihalda 

athafnir líkt og hvað eigi að 

leggja marga diska á borð þannig 

að allir fái einn disk í þykjustuleiknum og hver fær stærstu kökusneiðina eða 

flestar karamellurnar (Ginsburg, H. P., 2006:145; Van Hoorn o.fl., 1993:117). 

Stærðfræðin er svo nátengd öllu í hversdagslífinu að það er sjaldan hugsað um 

 

Mynd 5 – Stór kubbur táknar stóran bíl 

 

Mynd 6 – Drengur leggur á borð fyrir alla í leiknum 
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hana sem stærðfræði heldur eitthvað sem gert er ósjálfrátt. Börn eru að prófa sig 

áfram með stærðfræðihugtök í leiknum. Þau telja og tala um stærðir, magn og 

lögun. Þau eru einnig upptekin af því að vera með jafn mikið og hinir og velta því 

mikið fyrir sér hvort einhver sé með meira eða minna en þau. Þau velta fyrir sér 

hugtökunum nálægð og fjarlægð og skoða form og lögun hluta og tölustafi þótt 

þau viti ekki endilega hvað tölustafurinn stendur fyrir. Í gegnum stærðfræðina 

læra þau til dæmis að tengja saman að lítill bangsi þurfi litla sæng og stór bangsi 

stærri sæng svo að honum verði ekki kalt í þykjustuleiknum (Ginsburg, 2006:148; 

Van Hoorn o.fl., 1993:119-121). Í leikaðstæðum velta börn því fyrir sér hvar 

leikföngin séu, þau tala um að síminn sé uppi á borði en ekki undir borði, þau 

leika sér með leikföng sem eru mismunandi að lögun og stærð og þau geta 

flokkað leikföngin eftir lit ásamt því að telja þau og skipta jafnt á milli allra. Allar 

leikaðstæður innihalda því stærðfræði af því að það er alltaf eitthvað í þeim sem 

börnin geta til dæmis talið, flokkað, raðað, staðsett eða skipt á milli. Efniviðurinn 

sjálfur þarf því ekki að vera stærðfræðilegur til þess að krefjast stærðfræðilegrar 

hugsunar (Ginsburg, 2006:146). 

Að nota stærðfræðihugtök og rökræna hugsun í leik verður til þess að börn 

þróa með sér jákvætt viðhorf til stærðfræði sem nýtist þeim síðar meir. Börn hafa 

áhuga á að leika það sem þau sjá hina fullorðnu gera. Þau fara til dæmis í  

fjölskylduleik, búðarleik og 

skrifstofuleik þar sem þau 

leika það sem þau hafa séð 

fullorðna gera og þar leika 

þau sér með stærðfræðina 

(Van Hoorn o.fl., 

1993:116;126). Í 

fjölskylduleiknum nota þau 

stærðfræði til dæmis þegar 

þau eru að baka og mæla 

hráefnið sem fer í baksturinn, stilla ofninn á ákveðið hitastig og leggja á borð fyrir 

alla þá sem taka þátt í leiknum. Þegar börn eru í búðarleik leika þau sér með 

 

Mynd 7 - Búðarleikur 
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fjölda, tölur, hvað hlutir kosta og hvað á að gefa til baka. Í skrifstofuleiknum leika 

þau sér líka með tölur og eru jafnvel að reikna í þykjustunni og nota vasareikni. 

Það er mjög mikilvægt að börn fái tækifæri til þess að efla rökhugsun og 

skilning á undirstöðuatriðum í stærðfræðilegri hugsun. Öll börn þróa með sér 

einhverskonar stærðfræðilegan skilning. Það er mikilvægt í þróun táknrænnar 

hugsunar hjá börnum og má í raun segja að það sé jafn eðlilegt fyrir þau eins og 

það er fyrir þau að byrja að skríða. Ef hinn fullorðni er meðvitaður um 

stærðfræðina í umhverfinu þegar hann skipuleggur leikefni og leikaðstæður fyrir 

börn getur leikurinn auðveldlega ýtt undir stærðfræðinám barna (Ginsburg, 

2006:145-148). 

6.4 Líkams- og hreyfiþroski 

Hreyfing er yfirgripsmikið hugtak sem nær yfir þær athafnir sem fela í sér 

hreyfingu með einhverjum hætti og þar er leikurinn mikilvægur (Lýðheilsustöð, 

2008:4). Í leikskóla eiga börn að tileinka sér hreyfingu, hún er börnum eðlislæg og 

veitir þeim vellíðan. Börn læra í gegnum hreyfinguna og þau eiga að fá tækifæri 

til að hreyfa sig frjálst (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011:30) sem þau 

geta gert í þykjustuleiknum. Leikur barna er líkamlegur og bæði leikskólabörn og  

yngstu börn í grunnskóla hugsa, 

ímynda sér og athafna sig í 

gegnum líkama sinn (Rasmussen, 

T. H., 1997:17). Börn læra með því 

að taka þátt í og bregðast 

líkamlega við heiminum. Nám 

ungra barna fer fram í gegnum 

hreyfingu. Þau rannsaka eigin 

líkama og hluti sem þau geta teygt 

sig í þannig að ung börn læra að hreyfa sig og hreyfa sig til þess að læra (Duncan 

og Lockwood, 2008:37). Leikskólaárin eru mjög mikilvægt tímabil til að efla 

hreyfifærni hjá börnum (Frost o.fl., 2008:125). Flest börn eru stærstan hluta 

dagsins í leikskóla og þar þurfa þau að fá fjölbreytt tækifæri til að hreyfa sig frjálst 

en þau gera það meðal annars í leiknum. Börn fara að nota líkamann til tjáningar 

 

Mynd 8 – Skriðið yfir brú í þykjustuleik 
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löngu áður en þau byrja að tala. Þegar fylgst er með börnum í þykjustuleik er 

auðvelt að sjá að þau nota líkamann mikið. Þau leika sér með líkamann, dansa, 

verða meðvituð um hann og hvernig er hægt að nota hann í leiknum (Van Hoorn 

o.fl., 1993:118; Samuelsson og Carlsson, 2009:93). 

Eitt af leiðarljósum leikskólastarfs samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011) 

er að börn eigi að fá tækifæri til fjölbreyttrar hreyfingar og útiveru og þau þurfi 

einnig að fá tækifæri til þess að fá líkamlega útrás sem börn gera oft í 

þykjustuleik, sérstaklega í ærslaleik. Það þarf að skapa öruggt umhverfi í 

leikskólum sem er hvetjandi til hreyfingar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011:16;25). Mörg útisvæði leikskóla hafa leiktæki 

sem hægt er að þjálfa líkamann í. Það eykur vöðvamassa barna, alhliða heilsu og  

styrkir þau að fá að leika sér frjálst og óhindrað í leiktækjum og á opnum svæðum 

(Frost o.fl., 2008:126;128). Þar fá börn tækifæri til í að vera í þykjustuleik þar sem 

þau geta klifrað, hlaupið, hoppað og fleira sem oft er ekki leyfilegt inni í 

leikskólanum sjálfum. Börn þurfa að fá tækifæri til að leika sér á svæðum þar sem 

er nóg pláss fyrir ýmiss konar líkamshreyfingar og frjálsan leik og þar sem nægur 

tími gefst (Frost o.fl., 2008:129). Ef börn fá jákvæða reynslu af hreyfingu í 

leikskóla eykur það líkurnar á 

því að þau muni tileinka sér 

lífshætti sem innihalda 

hreyfingu síðar meir. Það er 

nauðsynlegt að börn hreyfi sig 

daglega svo þau þroskist 

eðlilega og líði vel. Í þykjustuleik 

skapast mörg tækifæri til 

hreyfingar þar sem börn geta 

hreyft sig frjálst og óhindrað 

(Lýðheilsustöð, 2008:9). 

 

Mynd 9 – Klifrað á álfahúsi 
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6.5 Tilfinningaþroski 

Tilfinningaþroski er að þekkja, skilja og stjórna tilfinningum sínum og að þekkja 

tilfinningar annarra. Þegar börn eru í þykjustuleik fá þau ýmis tækifæri til að efla 

tilfinningaþroskann því þar geta þau skoðað sína eigin hegðun, kannað 

tilfinningar sínar, lært um þær og öðlast skilning á þeim (Duncan og Lockwood, 

2008:94; Van Hoorn o.fl., 1993:3). Þegar talað er um leik eru oft notuð hugtök 

eins og ánægja, gleði og spenna. Þetta eru allt hugtök yfir jákvæðar tilfinningar 

sem sýna okkur hversu jákvætt fyrirbæri leikurinn er. Það eru þó ekki aðeins 

jákvæðar tilfinningar sem börn sýna í þykjustuleik heldur sýna þau einnig til 

dæmis hræðslu, kvíða, ótta, reiði og óöryggi. Þegar börn horfa á sjónvarp sjá þau 

oft eitthvað sem veldur því að þau verða raunverulega hrædd þó að þau viti að 

það sé ekki raunveruleiki (Bateson, 1972:183). Börn leika oft þessar erfiðu 

tilfinningar í þykjustuleiknum því að þau hafa oft hvorki orðaforðann né 

vitsmunaþroskann til að tjá sig og skilja þessar tilfinningar. Þar hjálpar 

þykjustuleikurinn þeim því þau nota leikinn sem sitt tungumál þegar þau geta 

ekki tjáð sig með orðum. Í þykjustuleiknum leika þau aðstæðurnar sem þau hafa 

upplifað og tengjast þessum tilfinningum og fá þá tækifæri til þess að takast á við 

þær (Frost o.fl., 2008:69). Með hjálp leiksins getur barnið öðlast innsýn í 

tilfinningaleg vandamál sem það á auðveldara með að takast á við í leiknum en í 

raunveruleikanum. Barnið öðlast því nokkurs konar frelsi eða tilfinningalega 

hreinsun þegar erfiðar tilfinningarnar brjótast 

út í gegnum leikinn (Lillemyr, 2009:11). 

Í þykjustuleiknum fá börn tækifæri til 

þess að prófa ýmis tilfinningaleg viðbrögð og 

læra þannig hver viðbrögð annarra eru án 

þess að vera dæmd því að þetta er bara 

þykjusta ekki raunveruleiki (Duncan og 

Lockwood, 2008:94). Börn geta prófað ýmiss 

konar tilfinningar í leik með dúkkur og aðrar 

fígúrur. Þar gefast mörg tækifæri til að prófa 

að leika það sem börn hafa upplifað heima 

 

Mynd 10 – Stúlka yfirfærir tilfinningar  
sem foreldrar sýna henni á dúkku 



29 

hjá sér sem þau yfirfæra á dúkkurnar. Þannig geta börn til dæmis prófað að vera 

foreldrar og geta sýnt dúkkunni ýmsar tilfinningar sem foreldrar sýna barninu 

sínu. Börn leika þá atburði sem eru að gerast í lífinu eða hafa gerst til þess að 

skilja þá betur (Van Hoorn o.fl., 1993:132). Þetta geta verið erfiðir atburðir eins 

og rifrildi foreldra, dauðsfall ættingja eða slys. Þetta geta einnig verið 

skemmtilegir atburðir eins og afmæli og ferðalag. Að skilja tilfinningar sínar er 

mikilvægt fyrir tilfinningaþroska barna (Bodrova og Leong, 2003:3). 

Þykjustuleikur eflir börn í því 

að sjá heiminn frá sjónarhorni 

einhvers annars. Þegar börn leika 

einhvern annan, til dæmis 

bílstjóra eða foreldri, þá sýna 

þau skilning á sjónarhorni sem er 

ekki þeirra eigið (Kavanaugh, R. 

D. og Engel, S., 1998:85). Með 

því að prófa ýmis hlutverk í 

þykjustuleiknum eru börn að prófa að nota þær tilfinningar sem fylgja 

hlutverkunum og sjá viðbrögð annarra. Það hjálpar þeim að öðlast skilning á 

mismunandi tilfinningum og hvernig á að bregðast við þeim (Frost o.fl., 

2008:146). Þannig eru börnin betur í stakk búin til að takast á við tilfinningar 

sínar og annarra í raunveruleikanum. Leikur er því nokkurskonar vandamálalausn 

þar sem börn skoða umhverfið og sig sjálf í tengslum við getu sína, tilfinningar, 

þarfir og áhuga. Í gegnum leik læra börn að þekkja sjálf sig og þróa með sér traust 

og virðingu fyrir sjálfum sér og hvað þau eru hæf til að gera í ögrandi 

viðfangsefnum. Í þykjustuleiknum er lítil hætta á mistökum og því er hann 

fullkominn vettvangur til þess að prófa sig áfram (Lillemyr, 2009:6). 

6.6 Málþroski og læsi 

Tungumálið gerir okkur kleift að tjá hugsanir okkar og skilja hugsanir annarra. Í 

þykjustuleik verður tungumálið tól barna því það gerir þeim kleift að deila með 

öðrum bæði alvöru og þykjustu (Bodrova og Leong, 1996:57). Leikur með 

tungumálið er alls staðar þar sem börn eru og á sér stað oft á dag (Van Hoorn 

 

Mynd 11 – Gætu verið að leika erfiðar tilfinningar sem  
tengjast veikindum 
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o.fl., 1993:20). Börn tala um það sem þau leika, setja orð á gjörðir sínar og 

útskýra það sem þau eru að gera (Olafsson, 1993:52). Í þykjustuleik nota börn 

tungumálið í samskiptum og tala mikið, hvort sem það er við sjálf sig eða aðra 

(Van Hoorn o.fl., 1993:131). Þykjustuleikur eflir orðaforða og meðvitund um 

mikilvægi tungumálsins (Bodrova og Leong, 2003:3) og hefur þannig mikil áhrif á 

málþroska barna sem eflist í gegnum samskiptin í leiknum. 

Í þykjustuleik nota börn tungumálið meðal annars til að semja um reglur og 

ræða hlutverk og markmið í leiknum. Þau breyta málnotkuninni í samræmi við 

hlutverk sitt, nota raddblæ og þá tjáningu sem fylgir hlutverkinu (Frost o.fl., 

2008:138). Barn beitir tungumálinu og raddblænum á ólíkan hátt eftir því hvort 

það leiki litla barnið, pabbann, ömmuna eða jafnvel sjóræningja. Það tungumál 

sem börn nota í leik er oft líkt því tungumáli sem þau heyra í bókum eða öðrum 

miðlum og það sem þau segja í leiknum verður oft eins og saga. Án tungumálsins 

 er leikurinn ekki jafn fjölbreyttur og 

spennandi (Bodrova og Leong, 1996:57; 

Bodrova og Leong, 2003:52). Í 

þykjustuleik eru börn sífellt að tala, þau 

hugsa upphátt og lýsa fyrir sjálfum sér 

hvað þau ætla að gera og hvernig þau 

gera það og þannig stjórna þau eigin 

athöfnum. Þegar þau þroskast verður 

þetta tal að hugsunum og þau tala ekki 

eins mikið upphátt við sjálf sig (Duncan 

og Lockwood, 2008:39;75). Börn nota einnig málið til þess að fá einhvern til að 

gera eitthvað og prófa sig áfram með ýmiss konar hljóð, orð og setningar. Þeim 

finnst spennandi að láta eitthvert orð merkja eitthvað annað en það  gerir í 

alvöru, þau leika sér að því hvernig orðið hljómar og búa til bullorð sem hafa 

enga merkingu en hljóma skemmtilega (Lillemyr, 2009:10). 

Það er ekki eingöngu málþroski barna sem eflist í þykjustuleik því hann hefur 

mikil áhrif á læsi. Hæfni til að nota þykjustutal og segja frá leiknum eins og sögu, 

 

Mynd 12 – Tungumálið gefur þykjustuleiknum  
gildi „Okkas eru í lyftu“ 
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að ímynda sér að leikföng tali og búa til ímyndaða sögu eins og börn gera í leik er 

hluti af læsi. Í leik búa börn sér til hlutverk, ímyndaðar aðstæður og samtöl og  

það eflir táknræna hugsun þeirra 

(Van Hoorn o.fl., 1993:20; Frost o.fl., 

2008:138). Að nota tákn í 

þykjustuleik ýtir undir og þróar læsi 

barna. Þau nota það efni í leiknum 

sem þau hafa áður heyrt eða séð til 

dæmis í sögum eða ævintýrum. Þar 

vinna þau úr texta og upplifun og eru 

því bæði að efla málþroska og læsi. 

Táknræn hugsun í leik er undanfari 

táknrænnar hugsunar í rituðu máli og með henni eiga börn auðveldara með að 

skilja ýmis tákn í umhverfinu og menningunni. Það að einn hlutur getur táknað 

annan hlut, samanber kenningu Vygotsky, er mjög mikilvægt í þróun læsis hjá 

börnum. Þegar börn eru til dæmis í búðarleik og skrifstofuleik búa þau til peninga 

með því að skrifa stafi og tölur á blað og þykjast skrifa og lesa, þá fara þau að 

skilja að bókstafir tákna stafi og tölustafir tákna tölur (Van Hoorn o.fl., 1993:21). 

Núorðið snýst hugtakið læsi um miklu meira en að börn byrji að lesa og 

skrifa. Læsi snýst um samkomulag manna um málnotkun og merkingu orða. Það 

snýst fyrst og fremst um sköpun merkingar með hinum ýmsu miðlum. 

Meginmarkmið læsi er að börn verði þátttakendur í að umskapa og umskrifa 

heiminn með því að skapa eigin merkingu og bregðast við því sem þau lesa með 

hjálp miðla og tækni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011:12-13). Það 

gera börn í þykjustuleik þegar þau bregðast við því sem þau heyra og sjá. 

 

Mynd 13 – Drengur les fyrir vinkonu  
og býr til ímyndaðan söguþráð 
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7 Ærslaleikur 

Ærslaleikur er tegund þykjustuleiks þar sem börn eru að efla alhliða þroska.  

Einkenni ærslaleiks eru að hlaupa, elta, flýja, glíma, hoppa, öskra, láta sig detta 

og slá hvert annað í þykjustunni. Þessar athafnir eru oft ýktar og þeim fylgja 

jákvæðar tilfinningar eins og gleði, vellíðan og spenna (Frost o.fl., 2008:151; 

Midtsand, N. E., 2008:1461). Ærslaleikur 

hjálpar börnum að efla félagsfærni og 

samúð með öðrum þar með talið 

hæfnina til að viðhalda vinskap. Hann 

eykur einnig getu barna til að stjórna 

eigin tilfinningum, skilja tilfinningar 

annarra og setja sig í spor annarra 

(Midtsand, 2008:1463). Þegar börn eru í 

ærslaleik eru þau ekki aðeins að þjálfa 

líkamann, þau eru að læra. Þau læra 

hvernig líkaminn hreyfist, hvernig félagarnir bregðast við þegar breyting er gerð á 

leiknum, hvernig á að semja um þessar breytingar, hvað á að gera ef einhver 

meiðir sig í alvöru og hvernig á að tjá hugsanir sínar til annarra þátttakenda í 

leiknum (Tannock, M. T., 2008:357). 

Ærslaleikur er leikur með tilfinningar og gildi. Þar er oft leikið með ótta, 

hræðslu og ógnir þótt börn sýni gleði og vellíðan í leiknum. Þessi tegund leiks 

krefst þess að börnin taki tillit hvert til annars. Í ærslaleik verða leikmerkin að 

vera mjög skýr svo auðvelt sé að skynja að þetta sé leikur en ekki alvara 

(Olafsson, 1993:15;116). Það er hægt að sjá hvort börn eru í raunverulegum 

slagsmálum eða gamnislag með því að skoða leikmerkin sem þau senda. Börn  

geta slegist í þykjustuleik þótt þau hafi ekki lent í alvöru slagsmálum og upplifa 

þá hvernig það er að slást. Aðal munurinn á börnum sem eru að slást í 

alvörunni og þeim sem slást í leik er að í alvörunni eru börnin reið, þau slá fast og 

reyna að hitta og meiða andstæðinginn. Eftir slagsmálin eru þau í uppnámi og 

 

Mynd 14 – Glíma í gamnislag 
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óvinir. Í gamnislag eru börnin glöð, brosandi og hlæjandi því leikurinn veitir þeim 

gleði. Gamnislagurinn hefur aðra uppbyggingu en alvöru slagsmál því börnin 

skipta um hlutverk í leiknum, elta og flýja. Að gamnislag loknum eru börnin vinir  

 (Frost o.fl., 2008:151; 

Midtsand, 2008:1461; Olafsson, 

1993:114). Börnin sem eru í 

leiknum verða að vera sammála 

um að þau séu í gamnislag og 

það þarf að skilja hvenær það er 

kominn tími til að hætta. Þau 

þurfa einnig að vera meðvituð 

um að passa styrk sinn, 

sérstaklega þegar slegist er við 

einhvern minni eða veikari. Gamnislagur getur auðveldlega orðið að alvöru 

slagsmálum ef ekki er farið eftir reglum leiksins (Olafsson, 1993:114). 

Í ærslaleik fara börn oft í ákveðin hlutverk og eru til dæmis að leika góða og 

vonda manninn, lögguna og bófann, ljónið og krókódílinn sem ætla að éta hina 

og skiptast á að vera sá vondi. Það er mjög mikilvægt í ærslaleiknum að börn skilji 

að það sé hægt að breyta sér í leiknum. Það sem maður gerir í ærslaleik hefur 

aðra þýðingu en það sem maður gerir í raunveruleikanum. Þannig geta börn skilið 

að það sé engin ástæða til þess að verða hræddur í alvörunni þegar barn breytir 

sér í tröll sem ætlar að ná öðrum. Þegar leikur verður of hættulegur eða 

ógnvekjandi er hægt að fara út úr leikrammanum, samanber kenningu Batesons, 

og inn í raunveruleikann sem er mikilvægt í ærslaleiknum (Olafsson, 1993:17;32). 

Hinir fullorðnu sjá oft ekki mikilvægi ærslaleiksins og telja hann oft vera 

hávaða og læti og reyna að stöðva hann í fæðingu, því eru börn oft svelt 

reynslunni sem ærslaleikur veitir (Midtsand, 2008:1461). Ærslaleikur hefur lítið 

verið skoðaður en oft hefur verið talið að hann sé óæskilegur innan leikskóla. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að starfsfólk leikskóla þekki ærslaleikinn og viti að 

hann eigi sér stað en veit ekki hvaða gildi hann hefur fyrir þroska barna. Það segir 

að ærslaleikur sé ekki æskilegur vegna óttans við það að börn slasi sig eða aðra. 

 

Mynd 15 – Brosandi og hlæjandi börn í ærslaleik 
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Það þarf að vera hægt að tala um ærslaleikinn og ræða ávinning þess konar leiks 

fyrir börn og hvað eigi að leyfa og hvað ekki til þess að hann öðlist meiri virðingu í 

augum fullorðinna. Börn fara í ærslaleik þótt þau viti að hann sé ekki talinn 

æskilegur (Tannock, 2008:357-360). Þau eiga það til að leika þessa leiki þegar 

fullorðnir eru ekki nálægir og skipta svo yfir í annan leik þegar einhver fullorðinn 

fylgist með þeim (Samuelsson, I. P. og Sheridan, S., 2009:141). Það gæti verið 

vegna þess að börnin þurfa á þessari tegund leiks að halda til þess að efla alhliða 

þroska og fá líkamlega útrás. 
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8 Hlutverk fullorðinna 

Það er ekki hægt að tala um nám barna í gegnum þykjustuleik án þess að minnast 

á hlutverk fullorðinna. Fullorðið fólk skipar stóran sess í lífi allra barna. Það ber 

ábyrgð á uppeldi þeirra og velferð og gegnir stóru hlutverki í leik þeirra og námi. Í 

Aðalnámskrá leikskóla (2011) kemur fram að hlutverk leikskólakennara í leik 

barna sé að styðja við nám þeirra í gegnum leikinn með því að skapa leikumhverfi 

og veita aðgang að fjölbreyttu leikefni sem hvetur börn til að rannsaka, finna 

lausnir og skapa. Einnig eiga leikskólakennarar að gefa nægan tíma og rými fyrir 

leikinn, eiga samskipti við börnin og vera vakandi fyrir þeim tækifærum sem upp 

koma í leiknum og nota þau til þess að styðja við nám þeirra (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011:27). Vygotsky sagði að nám ungra barna færi 

fram í félagslegu samhengi og því er hlutverk hins fullorðna mikilvægt í námi og 

þroska barna. Fullorðnir geta verið nokkurs konar vinnupallar í leik og námi 

barna, samanber kenningu Vygotsky. Þeir geta stutt við börn í þykjustuleik, til 

dæmis ef það koma upp samskiptavandamál á milli barna þá getur hinn fullorðni 

leiðbeint börnunum í gegnum vandamálið þar til þau ráða við það sjálf (Kemple, 

2004:56). Börn læra með aðstoð hinna fullorðnu, þau læra með því að herma 

eftir þeim og í gegnum beina kennslu, þau byrja að læra og þroskast daginn sem 

þau fæðast og gera það með hjálp hinna fullorðnu (Vygotsky, 1978:84). 

Í gegnum tíðina hefur mikið verið rætt um hvaða hlutverki hinir fullorðnu eigi 

að gegna í þykjustuleik barna. Hlutverk þeirra er margþætt og ólíkar áherslur hafa 

komið fram. Talað hefur verið um að hinir fullorðnu eigi eingöngu að hafa áhrif 

með því að undirbúa umhverfið, útvega leikefni og sjá til þess að börnin fái 

nægan tíma og rými fyrir leikinn (Jóhanna Einarsdóttir, 1999:35). Einnig hafa 

hlutverk eins og fyrirmynd, þátttakandi, stjórnandi, sá sem skipuleggur 

leikaðstæður og áhorfandi komið fram ásamt því að sjá til þess að börnin séu 

örugg og að vera til staðar fyrir þau (Frost o.fl., 2008:157; Rinaldi, C., 2001:89). 

Hinn fullorðni getur stundum þurft að leiðbeina börnum sem villast af leið í 



36 

þykjustuleiknum, beint þeim í rétta átt eða hjálpað þeim að komast inn í leik (Van 

Hoorn o.fl., 1993:133). 

Þykjustuleikurinn sjálfur hefur sérstakan tilgang fyrir börn, hann er 

mikilvægur út af fyrir sig, heillandi og ánægjulegur án þess að tákna eitthvað 

annað. Tilgangurinn í huga barnsins getur því oft verið sá að hann sé 

skemmtilegur (Lillemyr, 2009:7). Þykjustuleikur er dýrmætur fyrir börn og því er 

mikilvægt að hinir fullorðnu hafi það í huga þegar þeir taka þátt í leiknum og 

skapa leikumhverfi. Í dag er orðið viðurkennt að börn læri í gegnum þykjustuleik 

og lögð er meiri áhersla á að hinir fullorðnu séu þátttakendur í honum en áður. 

Það þarf þó að hafa í huga hvernig hinir fullorðnu taka þátt í leiknum og er það 

oft spurning um viðhorf og hæfni hvers og eins hvernig þátttakan er. Það þarf til 

dæmis að hafa í huga hvernig leikefni er keypt fyrir börnin, hvað á að gera ef barn 

er árásargjarnt í leik eða ef samskipti eru erfið á milli barnanna (Lillemyr, 

2009:25-26). Hinn fullorðni þarf að þekkja leikmerkin sem börn senda í 

þykjustuleiknum svo hann viti hvenær barn sé að leika og hvenær barn sé að sýna 

óæskilega hegðun, samanber kenningu Batesons um leikmerkin, til þess að geta 

tekið þátt í leiknum og gripið inn í ef þess þarf. Þegar barn er í leik er það 

miðpunkturinn í heimi leiksins og það er mikilvægt að hinir fullorðnu gleymi því 

ekki (Lillemyr, 2009:19). 

Þykjustuleikur barna virðist oft tilgangslaus í augum fullorðinna því frá þeirra 

sjónarhorni getur leikurinn virst ruglingslegur. Þeir verða að æfa sig að sjá leikinn 

frá sjónarhorni barnsins í stað þess að einblína á eigið sjónarhorn (Samuelsson og 

Carlsson, 2009:49). Rannsóknir hafa sýnt fram á það að starfsfólk leikskóla telji 

hlutverk sitt í leik barna vera að fylgjast með, vera nálægt og veita aðstoð þegar 

þess þarf. Þeir sögðu jafnframt að börnin þyrftu tíma og pláss fyrir leikinn og að 

þau ættu að fá örvandi leikefni (Samuelsson og Sheridan, 2009:138). Sumir halda 

því fram að kennarar eigi að taka þátt í þykjustuleiknum, ögra börnum og styðja 

við þau í leiknum svo að hann geti þróast (Samuelsson og Sheridan, 2009:150). 

Rannsóknir í íslenskum leikskólum benda til þess að starfsfólk haldi sig til hlés í 

leik barna og sé hikandi við að taka þátt í leiknum nema að frumkvæðið komi frá 

börnunum og að hlutverk fullorðinna sé að sjá til þess að börn fái næði og 
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aðstæður til að leika sér (Jóhanna Einarsdóttir, 1999:49). Viðtöl sem tekin voru 

við íslensk börn sýndu að þau vildu frekar leika sér án hinna fullorðnu en fyndist 

samt skemmtilegt þegar hinir fullorðnu væru með í leiknum. Út frá þessu má 

draga þær ályktanir að börnin vilji hafa starfsfólk nálægt sér þegar þau leika þótt 

það sé ekki endilega hlutverk starfsfólks að leika við börnin (Ásgerður 

Guðnadóttir, 2011:6). Það hefur þó verið talið sem áhrifamikill þáttur í að örva 

þykjustuleikinn ef hinn fullorðni tekur þátt í leiknum sem leikfélagi barnanna því 

þá styrkjast tengslin á milli barnsins og hins fullorðna (Samuelsson og Carlsson, 

2009:215; Jóhanna Einarsdóttir, 1999:37). 

Börn bjóða fullorðnum oft að taka þátt í þykjustuleik með sér. Þau bjóða til 

dæmis hinum fullorðna í mat, gefa honum ís eða þykjast hringja í hann 

(Samuelsson og Sheridan, 2009:140). Þátttaka fullorðinna í þykjustuleik barna 

getur haft bæði jákvæð og neikvæð áhrif á leikinn. Sumir fullorðnir taka stjórnina 

í leiknum, til dæmis með því að segja börnunum hvað og hvernig þau eigi að leika 

sem verður oft til þess að leikurinn verður ekki eins spennandi í augum barnanna 

og verður að athöfn sem er stýrð af hinum fullorðna en ekki börnunum. Það er 

mikilvægt að finna jafnvægið á milli þess að styðja við leikinn og halda honum 

alveg barnsins (Bodrova og Leong, 2003:49). Fullorðnir þurfa að gera sér grein 

fyrir því hvenær þeir eru að þrengja sér inn í leik barna og hvenær þeir eru að 

styðja við þau (Jóhanna Einarsdóttir, 1999:51). Fullorðnir geta haft mikil áhrif á 

börnin og því er mikilvægt að þeir geri sér grein fyrir því hvaða hlutverk þeir hafa 

í leiknum. 

Það er mikilvægt að hinir fullorðnu fylgist með börnum í þykjustuleik því þar 

endurspeglast áhugasvið þeirra, hugmyndir og færni (Ásgerður Guðnadóttir, 

2011:2). Með því að fylgjast með leiknum geta hinir fullorðnu einnig lært 

ýmislegt um leikinn, börnin sjálf og sjónarhorn þeirra á leikinn. Það að fylgjast 

með þykjustuleik barna getur verið notað sem verkfæri í uppeldi þeirra ef 

þekking á leik er til staðar og á því hvað börn geta lært í gegnum hann (Lillemyr, 

2009:156). Þegar hinn fullorðni viðurkennir leik barna er hann í rauninni að 

viðurkenna barnið sjálft (Van Hoorn o.fl., 1993:iii).  
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9 Samantekt og lokaorð 

Þessu fræðsluefni er ætlað að upplýsa fólk um hvað börn læra í þykjustuleik. Það 

er erfitt að skilgreina þykjustuleikinn en vitað er að hann er leið barna til náms og 

þroska og aðalnámsleið þeirra í leikskóla. Þykjustuleikurinn er mjög fjölbreyttur 

og getur oft virkað tilgangslaus fyrir hina fullorðnu. Börn byrja snemma að leika 

sér í þykjustuleik og fara þá inn í ímyndaðan heim þar sem allt getur gerst. Það 

getur hjálpað börnum að skilja raunveruleikann því að í þykjustuleik leika börn 

atburði sem þau þekkja til að skilja þá betur. Ef þekking á leik er ekki til staðar er 

erfitt að koma auga á það sem börn eru að læra. Það þarf að vera hægt að segja 

hvað börn eru að læra, hvernig þau læra og af hverju leikurinn er helsta námsleið 

þeirra. Heilarannsóknir og kenningar hafa sýnt fram á hversu mikilvægur 

leikurinn er í námi og þroska barna og að börn læri margt í þykjustuleiknum. Með 

þykjustuleik eflast félagsfærni og samskipti, vitsmunaþroski, rökhugsun, líkams- 

og hreyfiþroski, tifinningaþroski, málþroski og læsi. 

Í gegnum þykjustuleikinn verða börn færari í félagslegum samskiptum. Í 

honum eiga þau í fjölbreyttum samskiptum sem gera þeim kleift að öðlast betri 

félagslegan skilning. Þau þroskast félagslega í leik með öðrum börnum og prófa 

sig áfram í samskiptum á jafningjagrundvelli. Í þykjustuleiknum eflist einnig 

vitsmunaþroski barna. Vitsmunaþroski gefur til kynna hvernig einstaklingar skilja, 

varðveita og nýta upplýsingar sem þeir fá. Í þykjustuleik fást börn við það sem 

þau heyra, sjá og skynja til þess að skilja það betur. Eftir því sem 

vitsmunaþroskinn eflist verða börnin hæfari að leika. Einn þáttur í 

vitsmunaþroska er rökhugsun en í þykjustuleiknum gefast mörg tækifæri til 

rökhugsunar. Þar fást börn við fjölbreytt viðfangsefni, nota táknræna hugsun og 

leika sér með hugtök stærðfræðinnar sem er góður undirbúningur fyrir frekara 

nám. Þykjustuleikurinn er líkamlegur því börn hugsa, ímynda sér og athafna sig í 

gegnum líkamann. Þau læra með því að vera virk og bregðast líkamlega við 

heiminum og því eflist líkams- og hreyfiþroski barna í gegnum þykjustuleikinn. Í 

þykjustuleiknum læra börn einnig á tilfinningar sínar, þau læra að þekkja, skilja 
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og stjórna tilfinningum sínum og þekkja tilfinningar annarra. Þau sýna bæði 

jákvæðar og neikvæðar tilfinningar í leiknum og nota þykjustuleikinn til þess að 

læra að tjá þessar tilfinningar, þannig eflist tilfinningaþroski í gegnum 

þykjustuleikinn. Málþroski og læsi eru einnig þættir sem eflast í þykjustuleiknum. 

Börn tala mikið og heyra önnur börn tala í leiknum sem verður til þess að 

orðaforði þeirra og málvitund eykst. Tungumálið verður þannig að verkfæri 

barnanna í leiknum. Það sem þau segja leiknum er eins og saga og þau ímynda 

sér að leikföng tali sem eflir táknræna hugsun. Táknræn hugsun í leik er 

undanfari táknrænnar hugsunar í rituðu máli og læsi. Allir þessir þættir eflast 

með aðstoð frá hinum fullorðnu eða færari einstaklingum og því verða þeir 

fullorðnu að vera meðvitaðir um hvað þeir geta gert til að ýta undir þessa 

þroskaþætti í þykjustuleik barna. 

Þegar fylgst er með börnum í leik er alltaf hægt að sjá eitthvað nýtt. Það er 

mikilvægt að geta gefið sér tíma til að skoða þykjustuleik barna og velta honum 

fyrir sér. Þar fást börn við fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast alhliða þroska 

þeirra. Við höfum báðar reynslu af því að vinna sem ófaglærðir starfsmenn í 

leikskólum þar sem við litum ekki á leik sem helstu námsleið barna. Leikurinn var 

að okkar mati eingöngu skemmtun barnanna og við töldum hlutverk okkar vera 

að fylgjast með að allt færi vel fram. Eftir að hafa verið í 

leikskólakennarafræðináminu höfum við lært hversu mikilvægur leikurinn er í 

námi og þroska barna. Okkur finnst því mikilvægt að miðla þessari þekkingu til 

annarra. Tilgangurinn með þessu fræðsluefni er að sýna fram á það hversu 

mikilvægur þykjustuleikurinn er fyrir börn og hvaða nám fer fram í gegnum hann. 

Einnig vonumst við til þess að það fái fólk til að hugsa um þykjustuleikinn og sjá 

mikilvægi hans í leikskólastarfi. Að bera virðingu fyrir leik barna er í raun það að 

bera virðingu fyrir barninu og það er það sem leikskólastarf á að snúast um. 
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11 Fylgiskjöl 

11.1 Leyfisbréf  

Leyfisbréf vegna lokaverkefnis leikskólakennaranema Háskóla 

Íslands um að nemar fái að taka myndir af börnum í leik á 

tímabilinu 27. febrúar - 16. mars og birta þær í lokaverkefni 

sínu 

 

Ég undirritaður forráðamaður, heimila hér með að: 

 

______________________________________________ 

                   Nafn barns 

 

megi birtast á mynd í lokaverkefni leikskólakennaranema 

 

______________________________________________  

   Undirskrift forráðamanns 

 

 

Verkefni þetta er lokaverkefni til B.Ed.-gráðu tveggja nema í 

leikskólakennarafræðum við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Verkefnið er 

handbók um mikilvægi leiks barna. Okkur finnst mikilvægt að myndir styðji við 

efnið og þess vegna viljum við fá að taka myndir af börnum í leik. Nöfn barnanna 

og nafn leikskólans mun ekki koma fram. 
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