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Ágrip 

 

Tilgangur þessa lokaverkefnis var að komast að því hvernig leikir hentuðu í 

fjölmenningarlegu umhverfi. Leikskólar landsins eru vel flestir orðnir 

fjölmenningarlegir þ.e. nemendum frá öllum heimshornum hefur fjölgað svo um 

munar undanfarin ár. Leikurinn er talin vera undirstaða alls náms leikskólabarna 

og er því mikilvægur hlekkur í fjölmenningarlegu uppeldi þeirra. Í verkefninu 

skoðuðum við hvað fjölmenningarkennsla felur í sér og hvað nokkrir fræðimenn 

leggja áherslur á. Við vildum finna leið til að byggja upp sjálfsmynd barna og 

félagsleg samskipti og komumst að því að samvinnunám er góð leið til þess en 

hún er frekar grunnskólamiðuð. Með samvinnuleikjum teljum við að hægt sé að 

aðlaga þessa hugmyndafræði að leikskólastigi vegna þess að samvinnuleikir eru 

góð leið til að efla og örva tillitssemi, hjálpsemi og samskiptahæfni. Við gerðum 

handbók sem inniheldur safn af samvinnuleikjum sem á að auðvelda starfsfólki 

leikskóla að vinna með fjölbreyttan barnahóp í gegnum leikinn.  

Efnisorð: 

Fjölmenning, fjölmenningarleg kennsla, sjálfsmynd barna, samvinnunám, sam- 

vinnuleikir, leikur og hreyfing. 
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Inngangur 

 

Samfélag okkar er orðið margbreytilegt hvað varðar uppruna, menningu, 

tungumál og trúarbrögð. Við þurfum að aðlaga okkur að því og hlúa að þessu 

skemmtilega margmenningarsamfélagi sem við búum í. Fjöldi leikskóla eru nú 

farnir að huga að þessum málaflokki með því að setja fram stefnur og markmið í 

skólanámskrár. Markmiðin eru oftast skýr en sjaldnast eru leiðir að 

markmiðunum settar fram á skýran hátt. Margir fræðimenn (Groos, Vygotski, 

Piaget,o.fl.) hafa haldið því fram að börn læri í gegnum leikinn. Aðalnámskrá 

leikskóla (1999) leggur áherslu á leikinn og í henni segir að leikur feli í sér nám. 

Samvinnuleikir er námsleið sem hentar vel í fjölmenningarlegu uppeldi. Markmið 

okkar með þessu verkefni er að tengja leikinn við og aðlaga hann að 

fjölmenningarlegu uppeldi og samvinnunámi. Verkefnið er sett fram í tveimur 

hlutum og er fyrri hluti fræðileg umfjöllun um hvað felst í fjölmenningu og 

fjölmenningarlegri kennslu. Við fylgjum hugmyndum Guðrúnar Pétursdóttir 

(1999, 2003) um fjölmenningarlega kennslu og byggjum einnig á hugmyndum 

Johnson og Johnson (2010) um samvinnunám í hverju það felst og aðferðir. 

Guðrún Pétursdóttir (2003) segir að jákvæð sjálfsmynd sé lykilatriði í 

uppbyggjandi samskiptum við aðra. Við skoðum áherslur sem settar eru fram af 

ýmsum fæðimönnum í kaflanum um sjálfsmynd barna og félagsleg samksipti. Að 

lokum fjöllum við um leikinn, hvernig nokkrir fræðimenn skilgreina hann og hvers 

vegna hann er mikilvægur í þroskaferli barna. Einnig  fjöllum við um hvernig 

leikurinn birtist í ólíkri samfélagskipan og segjum meðal annars frá rannsókn sem 

Yumi Gosso (2010) gerði meðal frumbyggja í Brasilíu. Seinni hluti verkefnisins er 

sérstök handbók sem inniheldur fjölda leikja þar sem áhersla er lögð á samvinnu, 

tillitsemi og hjálpsemi og fleiri þætti sem nauðsynlegt er að kenna börnum svo 

þau læri þá eiginleika sem þarf í nútíma fjölmenningarsamfélagi (Guðrún 

Pétursdóttir, 2003).  
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1. Fjölmenning og skólastarf. 

 

1.1. Hugtakið fjölmenning 

 

Í bókinni Fjölmenning á Íslandi (2007) segir Hanna Ragnarsdóttir frá einum 

áhugaverðasta höfundi á sviði fjölmenningarfræða, Bhikhu Parekh, sem er 

prófessor í stjórnmálafræði. Hann heldur því fram að það sé einkum þrenns 

konar menningarlegur fjölbreytileiki í nútíma samfélögum. Í fyrsta lagi nefnir 

hann til sögunnar að þó að borgarar hafi annað hvort ólíkar skoðanir og venjur 

eða þrói með sér ólíkan lífsstíl, þá er menningin sameiginleg í stórum dráttum, 

þ.e. þeir vilja ekki skipta um eða endurnýja menninguna heldur víkka svið hennar. 

Í öðru lagi nefnir hann róttækari og meira ríkjandi menningu í samfélaginu sem 

þegnar annað hvort afneita eða viðurkenna fræðilega og hunsa í framkvæmd eða 

reyna að endurskipuleggja. Í þriðja lagi nefnir hann að í flestum 

nútímasamfélögum er að finna nokkur minni samfélög. Þessi samfélög hafa hvert 

sína eigin sögu og lífsstíl sem þau kjósa að viðhalda og miðla. Þar á meðal eru t.d. 

nýir innflytjendur og eldri samfélög tiltekinna hópa. Hugtakið fjölmenningarlegt 

samfélag er almennt notað um samfélög þar sem um er að ræða allar þrjár 

gerðirnar. Tvær fyrstu gerðir fjölbreytileika samfélaga hafa verið til í flestum 

samfélögum sögunnar. Þriðja gerðin er tengd notkun hugtakanna 

fjölmenningarlegur og fjölmenningarhyggja. Ákveðin hreyfing um þriðju gerð 

kom fyrst fram í samfélögum þar sem allir áttu að samlagast og tileinka sér sömu 

þjóðmenningu. Síðan kom í ljós að ekki vildu allir samlagast eða samfélagið gat 

ekki samlagað og varð því ný ögrun fyrir samfélagið (Hanna Ragnarsdóttir, 2007). 

  

Hanna Ragnarsdóttir (2007) vitnar í Homi K. Bhabha (2003) prófessor við Harvard 

University sem segir að í umræðunni um menningu og fjölmenningarsamfélög sé 

það sjónarhorn varasamt að litið sé á fjölmenningu eða stöðu minnihlutahópa 

sem utanaðkomandi ágengni. Hann bendir á að leggja ekki of mikla áherslu á 

mismun hópa eða á minnihlutahópa gegn meirihlutahópum. Hann telur einnig að 
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hugmyndin um að menning sé virk, breytileg og sveigjanleg sé nauðsynleg þegar 

rætt er um mörk hópa, uppruna og þjóðerni (Hanna Ragnarsóttir, 2007) 

Ísland er fjölmenningarlegt samfélag sem þýðir að hér búa einstaklingar og 

fjölskyldur frá mörgum þjóðum. Það er mismunandi menning, trúarbrögð, 

tungumál, hefðir og venjur í fjölmenningarlegu samfélagi. Samkvæmt Hönnu 

Ragnarsdóttir (2007) eru lykilhugtök í fjölmenningarlegu samfélagi og 

grundvallargildi í skólastafi mannréttindi, virðing og fjölbreytileiki. Þessu tengt 

eru önnur hugtök og gildi, má þar nefna víðsýni, umburðarlyndi, samkennd og 

ábyrgð.  

European Agency for Development in Special Need Education eru samtök sem 

aðildaríki ESB stofnuðu sem vettvang fyrir samstarf á sviði sérkennslu. Árið 2008 

gerðu þessi samtök greiningu á sérkennslu með sérstaka áherslu á innflytjendur 

og tóku 25 aðildarlönd þátt í þessari greiningu, þar á meðal Ísland. Í 

niðurstöðunum kemur m.a. fram að það virðist sem fólk í Evrópu líti ekki á 

margmenningarlegt samfélag, þar sem bakgrunnur fólks er mismunandi, sem 

auðgun fyrir samfélagið eða menntakerfið, heldur sem krefjandi eða ögrandi 

ástand. Vegna þessara viðhorfa hafa helstu evrópskar og alþjóðlegar stofnanir 

hvatt innlend yfirvöld til að styðja alla nemendur og veita þeim hágæða menntun 

þrátt fyrir mismunandi uppruna þeirra og menningarlegar aðstæður (SNE, 2008).  

Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðana, UNESCO (1994), hefur lýst því skýrt 

yfir að skólar ættu að rúma öll börn án tillits til líkamlegra, vitsmunalegra, 

félagslegra, tilfinningalegra, tungumála og annarra aðstæðna. Þetta ætti að fela í 

sér fatlaða og bráðger börn, börn frá fjarlægum löndum, börn frá tungumála-, 

þjóðernis- eða menningarlegum minnihlutahópum og börn frá öðrum 

menningaheimum sem eiga undir högg að sækja. 

Samkvæmt Hagstofu Íslands árið 2009 voru á leikskólum landsins alls 18.716 

börn. Sama ár voru börn með annað móðurmál en íslensku samtals 1.614 sem 

gera um 8,6% . Tæp 70% þeirra barna voru í leikskólum höfuðborgarsvæðisins 

eða 1103 börn. Móðurmál þessara barna eru í allt 19 talsins. Á heimasíðu 
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Hagstofu Íslands segir „Með móðurmáli er átt við það tungumál sem barnið lærir 

fyrst, er því tamast og talað er á heimili þess, stundum aðeins af öðru foreldri“ 

(Hagstofa Íslands, 2011). Mörg sveitafélög hafa sett fram fjölmenningastefnu 

fyrir leikskóla, þær eru misjafnlega ítarlegar og innihalda lítið hvaða leiðir á að 

fara. Sumir leikskólar hafa farið þá leið að gera sína eigin fjömenningarstefnu um 

hvaða leiðir skulu farið.  

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2007) gerði m.a. athugun á hvernig málaflokkurinn 

fjölmenning væri meðhöndlaður í skólastefnu ríkis og fimm fjölmennustu 

sveitafélugum landsins. Hann bendir á að þó að mikið hafi verið lagt í þá vinnu 

hjá ýmsum sveitafélögum að gera stefnumótandi skjöl um fjölmenningu í 

skólastarfi þá hafi þau óljóst lögformlegt gildi gagnvart skólastarfi. Sum þessara 

skjala eru viljayfirlýsingar en önnur í formi aðgerðaáætlana. Í niðurstöðum kemur 

m.a. fram að hugmyndafræðin á bak við stefnumótunina í þessum málaflokki er í 

fæstum tilvikum fastmótuð eða samstæð nema þá helst nauðsyn fyrir 

íslenskukennslu fyrir útlendinga. Hann gerir m.a. þá kröfu að fjölmenning verði 

gerð að þungamiðju skólakerfisins og betur verði tekist á við viðfangsefni er fylgja 

margbreytilegri og ólíkri menningu. Þetta er í samræmi við skýrslu 

framkvæmdarstjórnar Evrópusambandsins um fólksflutninga (2008) þar sem 

kemur fram að aukinn fjöldi innflytjenda hefur mikilvæg áhrif á menntakerfið. 

Skólar verði að aðlaga sig að ört fjölgandi nemenda með mismunandi bakgrunn 

og veita þeim hágæða hefðbundna menntun eftir þeirra þörfum. Skólar verði að 

vera leiðandi í því hlutverki að skapa samfélag án aðgreiningar svo nemendur geti 

kynnst og virt hvort annað. Tungumála- og menningarlegur fjölbreytileiki í skólum 

getur veitt okkur ómetanlega auðlind (SNE, 2008). 

Þær skólastefnuyfirlýsingar, markmið og aðgerðir sem settar hafa verið fram hér 

á landi eru fremur almenns eðlis í flestum tilvikum (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 

2007). Árið 2001 setti til dæmis Reykjavíkurborg fram stefnu um fjölmenningu 

sem á að hafa til hliðsjónar á öllum leikskólum og viðurkenndi þar með 

opinberlega að vinna þyrfti sérstaklega með börn og foreldra af erlendum 

uppruna. Menntaráð samþykkti endurskoðun á þessari stefnu árið 2006 og 
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gerðar voru kröfur um að skólanámskrár hafi upplýsingar um hvernig væri unnið 

að þessum málum (Björk Helle Larsen, Fríða B. Jónsdóttir og Hildur Blöndal ofl., 

2007). Þar kemur fram að í fjölmenningarlegu samfélagi á leikskólum eigi að eiga 

sér stað virk samskipti milli innflytjenda og innfæddra íslendinga. Allir 

einstaklingar eigi að standa jafnfætis og bera gagnkvæma virðingu hver fyrir 

öðrum. Þeir starfi saman og leiki saman en ekki einungis hlið við hlið 

(Reykjavíkurborg, 2001).  

Aukin umræða fór fram um þennan málaflokk og smám saman fór 

leikskólasamfélagið að gera sér grein fyrir hlutverki sínu og ábyrgð gagnvart 

foreldrum og börnum af erlendum uppruna. Með þessari stefnu jókst fræðsla til 

starfsfólks leikskóla og það viðhorf að börn af erlendum uppruna sé aukið álag og 

jafnvel vandamál fer vonandi óðum minnkandi í skólasamfélaginu (Björk Helle 

Larsen o.fl., 2007). Í Aðalnámskrá leikskóla (1999) er tekið fram að leikskólar eigi 

að taka tillit til þess í starfi sínu og skólanámskrágerð að börn búi við mismunandi 

uppeldisskilyrði, sé úr ólíkum fjölskyldugerðum og af ólíku bergi brotin. Mikilvæg 

byrjun er því að vera í góðu samstarfi við foreldra barna af erlendum uppruna í 

þeim tilgangi að kynnast þeirra heimamenningu og gera hana sýnilega öllum 

börnum leikskólans. Þannig verða foreldrarnir virkir þáttakendur í skólastarfinu 

og meðvitaðari um menntun barna sinna, og starfsfólk fær betri innsýn og jafnvel 

fræðslu frá foreldrunum um mismunandi heimamenningu. Líklegt er að börnin 

upplifi frekar að þau tilheyri samfélaginu og séu hluti af því ef tillit er tekið til 

menningu þeirra og hún sýnileg (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2010). 

 

Samkvæmt skýrslu SNE (2008) ættu skólar að hafa fjölmenningarlega stefnu sem 

er í samhengi við námskrána og uppfylla þannig þarfir allra. Slík stefna myndi 

krefjast þess að starfsfólk sækti sér þekkingu og færni til að öðlast betri skilning á 

fjölmenningarlegum fjölbreytileika. Meginmarkmiðið er að veita nám án 

aðgreiningar og nauðsynleg úrræði til allra skóla og forðast þannig aðskilnað milli 

menninga (SNE, 2008). 
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1.2. Fjölmenningarleg kennsla 

 

Markmið með fjölmenningarlegri kennslu er að stuðla að víðsýni nemenda fyrir 

menningu og trúarbrögðum annarra þjóða, sem og þeirra sem á einhvern hátt 

tilheyra minnihlutahópum innan þjóðfélagsins. Guðrún Pétursdóttir (1999) segir 

að fjölmenningarleg kennsla þýði sameiginlegur lærdómur eða fræðsla fólks með 

mismunandi menningarlegan og trúarlegan uppruna eða mismunandi þjóða. 

Banks (2008) segir að lykilmarkmið fjölmenningarlegrar kennslu sé að hjálpa 

einstaklingnum að öðlast meiri sjálfsskilning með því að skoða sig út frá 

sjónarmiðum annarra menningarheima. Annað mikilvægt markmið að hans mati í 

fjölmenningarlegri fræðslu er að veita öllum nemendum hæfni, viðhorf og 

þekkingu sem þarf til að aðlagast í fjölmenningarlegu samfélagi, innan ríkjandi 

menningar, og milli menningarheima annarra þjóðarbrota. Guðrún Pétursdóttir 

(1999 ,2003) segir að fjölmenningarleg kennsla sé alltaf kennsla gegn 

kynþáttarhatri og þannig ætti hún að vera hluti hins hefðbundna kennaranáms. 

Fjölmenningarleg kennsla er ekki eingöngu að halda upp á hátíðisdaga eða aðra 

sérstaka daga viðkomandi menningar eða þjóðar, eða verkefni til nokkurra vikna 

eða ára, heldur þarf hún að vera langtíma áætlun sem er í stöðugri þróun (Banks, 

2008). 

Fjölmenningarleg kennsla er því uppeldisstefna sem miðar að því að kenna öllum 

nemendum óháð uppruna eða bakgrunni gagnkvæman lærdóm sem nemendur 

geta dregið hver af öðrum og koma í veg fyrir að menn fjarlægist eigin menningu 

(Guðrún Pétursdóttir, 1999; 2003). Nieto (2002) leggur áheslu á að hún eigi ekki 

að vera bundin því hvort skólinn sé margmenningarlegur þ.e. hvort það er 

fjölmenningarleg blöndun í nemendahópnum, heldur á hún alltaf að vera til 

staðar til að víkka út sjóndeildarhring og viðhorf nemenda til annarra þjóða og 

menningu þeirra. Banks (2008) er sömu skoðunar og leggur áherslu á kennslu 

allra nemenda, ekki bara minnihlutahópa heldur líka nemenda sem tilheyra 

hinum ráðandi meirihluta.  
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Nieto (2002) telur að fjölmenningarleg kennsla ætti að tilheyra grunnmenntun í 

samfélaginu og fléttast inn í námskrána sem sjálfsagður hluti af henni. Slík nálgun 

er undirstöðuatriði til að lifa í nútíma samfélagi og ef nemendum er ekki kennt út 

frá margmenningarlegu sjónarhorni þá er ekki verið að undirbúa þá fyrir lífið í 

samfélaginu eins og það er í dag. Það er því mikilvægt að allir nemendur hvort 

sem skólinn sé margmenningarlegur eða ekki, öðlist þekkingu, viðhorf og 

hæfileika til þess að falla inn í nútímasamfélag. Skólinn er því mikilvægur 

vettvangur til að móta mat barna á umhverfi þeirra og heiminum (Banks, 2008). 

 Guðrún Pétursdóttir (1999) segir í bók sinni Fjölmenningarleg kennsla, að skipta 

megi fjölmenningarlegri kennslu niður í fimm megin lögmál. 

1. Samkennd, þar sem nemendum er kennt að virða það að ekki eru allir eins, 

finna til með öðrum og setja sig í spor annarra og kenna þeim umburðalyndi og 

skilning gagnvart fólki sem talar annað tungumál eða hefur aðra menningu. Ef 

börn finna til samkenndar eru þau næmari gagnvart öllum tegundum fordóma og 

geta því spornað við því. 

2. Samstöðu, þar sem nemendum er gerð grein fyrir mikilvægi þess að taka upp 

málstað þeirra sem minna mega sín. Kennsla í samstöðu vinnur gegn 

aðgerðaleysi gagnvart misrétti og örvar virka baráttu fyrir jafnrétti allra.  

3. Virðingu, fyrir annarri menningu og fræða nemendur um mismunandi 

menningarsamfélög og þannig stuðla að því að þau öðlist virðingu fyrir sinni eigin 

menningu og rétti annarra til sömu virðingar á þeirra menningu þó ólík sé. 

4. Uppeldi gegn þjóðernishyggju, þar sem unnið er með hinn gullna meðalveg 

milli ættjarðarástar og þekkingu á sinni eigin menningu og hins vegar að 

upphefja sína menningu yfir aðra menningu. Það er mikilvægt að leggja áherslu á 

jafngildi allrar menningar, þó áhersla sé lögð á íslenska tungu og íslenska 

menningu almennt. 

5. Uppeldi gegn kynþáttarhatri, með því að auka víðsýni og réttlætiskennd 

nemenda og draga fram í sviðsljósið þá duldu kynþáttafordóma sem birtist í 

öllum myndum. Það þarf að kenna nemendum að horfa með gagnýnum hætti á 

umhvefi sitt og annað sem ýtir undir kynþáttafordóma. 
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Fjölmenningarleg kennsla þarf alltaf að ná þvert í gegnum öll svið 

uppeldisfræðinnar til þess að ná árangri. Það ber mestan árangur ef það er hluti 

af heildarstefnu skólans að finna farveg til að gera nemendum ljóst að vinna gegn 

fordómum og bera virðingu fyrir fjölbreytileika, samvinnu og samstarfi sé hluti af 

öllu því sem við gerum (Guðrún Pétursdóttir, 2003). Það er sérstaklega mikilvægt 

að virkja alla nemendur til þátttöku í fjölmenningarlegu samfélagi, þar sem 

saman koma einstaklingar af ólíkum uppruna og með ólíkar hefðir varðandi virka 

lýðræðislega þátttöku (Hanna Ragnarsdóttir, 2007). Það er því mikilvægt að 

fjölbreytileiki mannlífsins sé sýnilegur á hinum ýmsu sviðum námsins eins og t.d. 

að hafa ákveðið þemaverkefni um margbreytileika samfélagsins. Í 

fjölmenningarlegu samfélagi þurfa nemendur að temja sér og læra gagnrýna 

hugsun því ekki er hægt að gera ráð fyrir því að þeir hafi þekkingu á því hvað felst 

í þátttöku í lýðræðislegu samfélagi. Eins og fram kemur í lögmálunum fimm sem 

Guðrún Pétursdóttir (2003) setur fram um fjölmenningarlega kennslu er 

mikilvægt að nemendur í fjölmenningarlegu samfélagi tileinki sér víðsýni, 

umburðarlyndi, samkennd, ábyrgð, virðingu og mannréttindi til þess að geta átt 

uppbyggileg samskipti við samnemendur svo og aðra þegna 

fjölmenningarsamfélagsins. Að vera með jákvæð samskipti og samvinnu finna 

einstaklingar í gegnum eigin reynslu að það skilar betri árangri. Markmiðið er að 

nemendur verði fjölmenningalega hæfir einstaklingar, sem kunna að meta og 

nýta þennan fjölbreytileika til góðs (Guðrún Pétursdóttir, 2003). 

2. Samvinnunám. 

 

Jean Piaget (1926) telur að vitrænnn þroski velti á þeirri virkni sem felst í að 

einstaklingarnir samræmi skoðanir sínar og viðhorf og leysi þannig saman úr 

ágreiningi. Reynsla barns og upplifun þess stuðlar að þessum þroska, þar með 

talin samvinna og samkipti við önnur börn. Samvinna og önnur félagsleg 

samskipti hjá börnum að meðtöldu samskiptum við fullorðna krefst þess að 

spyrja spurninga, skiptast á upplýsingum, vinna saman, rökræða, mótmæla, nota 

sannfæringakraftinn og samanburð. Það kemur því ekki á óvart að 
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samvinnuverkefni hafa viðvarandi áhrif á virkni lítilla hópa (Rubin, Bukowski, 

Laursen, 2009). 

Karl Lewin (1938) lagði fram að ef hópuinn hefur foringja sem börnin hafa komist 

að samkomulagi um og stuðlar að samvinnu þá myndaðist öðruvísi andrúmsloft, 

hugmyndaflug og samskipti yrðu meira skapandi en ef leiðtoginn væri 

afskiptalaus. Hann hélt því fram að með samvinnu og þátttöku allra í hópnum þá 

myndaðist heildstæðari og vinsamlegri samskipti innan hópsins og afköstin yrðu 

meiri (Rubin og fl., 2009). 

Í nokkrum rannsóknum sem hafa verið gerðar um félagsleg samskipi barna kom í 

ljós nokkur sjónarmið sem eru sameiginleg í niðurstöðum. Eitt af því er að 

samvinna barna í hópum leiðir til viðvarandi tengsla milli barna og hefur áhrif á 

þá sem einstaklinga (Rubin o.fl., 2009). Ein kennsluaðferð til að ná þessu fram er 

samvinnunám sem hefur verið skilgreind í stuttu máli sem aðferð til að kenna 

nemendum að vinna saman að verkefnum og ljúka þeim í samvinnu við hvort 

annað (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2002). Dr. D.W.Johnson og dr. R.T Johnson 

prófessorar í sálfræði og kennslufræðum hafa gert rannsóknir um samvinnunám 

frá 1983. Þeir leggja áherslu á fimm grunnþætti sem þurfa að vera til staðar í 

samvinnunámi. Jákvæða samvirkni, persónuleg samskipti, einstaklings ábyrgð, 

samskipta og hópavinnufærni og sjálfsmat hópsins. Með því að hafa hópana litla 

þá er auðveldara að ná þessum grunnþáttum fram. Stærð hópsins skiptir máli, 

litlir hópar eru lykilatriði í samvinnunámi til þess að ná sem bestum árangri 

(Bertucci, Conte, Johnson og Johnson, 2010 og Kagan, 2001).  

Í hópavinnunni verða nemendur að vinna saman og komast að sameiginlegu 

markmiði, þeir skipta með sér vinnu og passa að upplýsingaflæði sé gott. Allir 

verða að vera virkir og hafa jákvæð og uppbyggileg samskipti með því að hjálpa 

hvert öðru og þannig byggja upp sameiginlega þekkingu. Í rannsókn sem Johnson 

og Johnson (2010) gerðu á árangri miðað við stærð hópsins, kom fram í 

niðurstöðum að með samvinnu tveggja og samvinnu fjögurra nemenda í hóp 

varð mun meiri árangur en ef um einstaklingsverkefni var að ræða. Ekki var 

munur á árangri á milli þess að vinna tvö saman eða fjögur saman.   
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Dr. Spenser Kagan (2001) er sammála þeim að mestu leyti en leggur þó meiri 

áherslu á hlutverk kennara í samvinnunámi. Kennarar sem beita hans aðferð 

þurfa að kunna margar mismundi leiðir til að virkja nemendur í samvinnunámi og 

vita hvenær hver þeirra hentar. Kennarar eiga að byggja upp samvinnu meðal 

nemenda með ýmsum leiðum og þannig eflist félagsþroskinn með, en Johnson og 

Johnson leggja áherslu á að samvinnan komi smátt og smátt, jafnvel að byrja á 

því að hafa tvo saman og vinna sérstaklega með félagslega þáttinn (Bertucci o. fl., 

2010). Kagan (2001) leggur líka áherslu á að samvinnunám eigi að alltaf að 

fléttast inn í kennsluna en eigi ekki að vera sérstök aðferð sem er sett inn í 

kennslu sem verkefni. 

CLIM (Cooperative Learning in Multicultural Groups) er ein kennsluaðferð í 

samvinnunámi sem þykir henta mjög vel til að ná markmiðum 

fjölmenningarlegrar kennslu. Hún byggir á hugmyndafræði Elizabeth Cohen um 

margþætt fyrirmæli sem hefur að markmiði að tryggja fulla þátttöku og virkni 

allra nemenda. Með CLIM aðferðinni er stefnt að því að auka hæfni nemenda til 

að takast á við fjölbreytileikann í nútímasamfélagi og í mannlegum samskiptum 

(Guðrún Pétursdóttir, 2003). Í þessari aðferð eru sett fram ákveðin CLIM – 

kennsluefni sem kennarinn er búin að útfæra og nemendur eiga að vinna saman. 

Hann er síðan leiðbeinandi og í því hlutverki að hvetja nemenur að leita sér 

þekkingar og nauðsynlegrar hæfni og viðhorfa til að ljúka verkefninu. Markmiðið 

með CLIM aðferðinni er að auka félagsfærni nemenda með því að þeir læri að 

vinna saman á árangursríkari hátt og læri að virða og meta hver annan (Guðrún 

Pétursdóttir, 2003).  

Í CLIM aðferðinni er fylgst náið með stöðu nemenda og sérstaklega þeirra sem 

eiga undir högg að sækja, og miðast kennsluefni, þjálfun í félagsfærni og 

samsetning hópanna við það. Hún er ekki endilega hópavinna, einmitt vegna 

mismunandi „stöðu“ nemenda. Nemandi með hærri „stöðu“ í nemendahópnum 

er líklegri til að sýna meiri þátttöku en nemandi með lága „stöðu“ (Guðrún 

Pétursdóttir, 2003). Í CLIM samvinnunámi er ekki lögð áhersla á litla hópa eins og 

Johnson og Johnson (2010) og Kagan (2001) leggja svo mikla áherslu á. 
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Nemendur  fá tækifæri til að upplifa félaga sína í skólanum bæði sem hóp og 

einstaklinga sem hafa áhrif á líðan og hegðun annarra með samvinnu og 

framkvæmd. Í samvinnunámi þurfa hóparnir að vera litlir, það gerir kennaranum 

auðveldara um vik að fylgjast með og verður síður til þess að einn nemandi geti 

verið óvirkur í hópnum (Bertucci ,2010 og Kagan, 2001).  

Ákveðnir þættir eru mikilvægir í fjölmenningarlegri kennslu og nýtast aðferðir 

samvinnunáms vel til að örva þá. Samvinnunám býður upp á tækifæri til að hafa 

virk samskipti og samvinnu í fjölmennigarlegum hóp og gefur tækifæri til að taka 

þátt og æfa samskipti. Einnig skapast skilyrði til að allir nemendur geti tekið þátt í 

lærdómsferlinu. Gert er ráð fyrir þekkingu og hæfni allra nemenda t.d 

tungumálahæfni, menningarþekkingu eða félagsfærni og að námsefnið auki 

víðsýni með því að skoða allt út frá ólíkum sjónarhornum. Guðrún Pétursdóttir 

(2003) leggur áherslu á að samskipti séu lykilhlutverk í fjölmenningarlegri 

kennslu. Í samvinnunámi eru allir í hópnum ábyrgir fyrir árangri hópsins í heild og 

hver fyrir öðrum. Nemendur vinna saman í litlum hópum eða pörum sem hvetja 

til umræðna, læra að sjá hlutina frá ólíkum sjónarhornum, komast að 

samkomulagi og hjálpast við að taka ákvörðun.  

 

2.1. Sjálfsmynd barna og félagsleg samskipti. 

 

Sjálfsmynd er sú hugmynd sem einstaklingurinn hefur um sjálfan sig. Mikilvægt 

er að byggja upp jákvæða sjálfsmynd hjá börnum. Ef börn líta á sig á jákvæðan 

hátt er líklegt að þau líti á aðra á jákvæðan hátt (Guðrún Pétursdóttir, 2003). Því 

sterkari sem sjálfsmyndin er hjá barninu því betur er það í stakk búið að takast á 

við einhverskonar mismunun í umhverfinu og vinna gegn fordómum. Kennarar 

þurfa að vera meðvitaðir um að barnið læri að skilja sinn eigin styrk og styrk 

hvers annars. Sjálfsmynd barna byggir mikið á því hvernig það upplifir samskipti 

sín við jafnaldra og aðra og því eru þessir tveir þættir, sjálfsmynd og félagsleg 

samskipti, tengd að verulegu leyti (Berger, 1991). Hugmyndir um sjálfið er í örri 

þróun í bernsku og á unglingsárum. Barnið þróast frá því að gera vart greinarmun 
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á milli sjálfs og skynheims, til þess að sjá sig sem stórt eða lítið, strák eða stelpu. 

Smátt og smátt verða til hugmyndir um eiginleika og skoðanir. Sjálfshugmyndir fá 

ákveðinn stöðugleika en hætta samt ekki að breytast (Jakop Smári, 1993).  

Samkvæmt Berger (1991) þarf barn að fá að sýna frumkvæði og upplifa þannig 

hvað það getur. Ef barn fær stuðning í að sýna frumkvæði og sjálfstæði styrkist 

sjálfsmyndin. Með auknum vitrænum þroska öðlast barnið skilning á tilfinningum 

sínum og annarra og verður þannig meðvitaðra um sig sjálft og aðra. Hæfni til að 

átta sig á og taka þátt í tilfinningum annarra er grundvöllur félagslegrar 

hegðurnar og réttlætiskenndar (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993). Félagsleg 

sjálfsmynd endurspeglar gildi og skoðanir hópsins sem viðkomandi persóna 

tilheyrir. Gott sjálfsmat og trú á eigin getu eru mikilvægir þættir sjálfsmyndar 

barna og unglinga og þar hafa kennsluaðferðir, viðhorfin í skólunum og öll 

skólamenningin mikið að segja. 

 

Félagsmótun á sér stað við mannleg samskipti og byrjar því strax við fæðingu. 

Barnið lærir hvaða hegðun er viðeigandi og hvers konar hegðun er ætlast til af 

þeim. Allir sem barnið umgengst hafa áhrif á félagsþroska barnsins og þar á 

meðal er leikskólinn. Um leið og barn byrjar á leikskóla þá eru til staðar félagsleg 

samskipti. Börnin byrja á því að fylgjast með hvort öðru og leika sér hlið við hlið. 

Sjálflægnin gerir það að verkum að barnið er ekki sveiganlegt í samskiptum og 

hermir það gjarnan eftir öðum (Berger,1991). Smátt og smátt fer barnið að leita  

eftir samskiptum við önnur börn og hlutverkaleikur byrjar að þróast. Það lærir að 

samsama sig og líkja eftir hlutverki fullorðinna. Eftir því sem sjálfsmynd barnsins 

þróast verður það vissara um hvaða hlutverk það vill leika. Félagsleg tengsl verða 

mun meiri um fjögurra ára aldurinn. Aukinn málþroski gerir það að verkum að 

þau geta reynt að leysa úr ágreiningi sjálf og þau reyna gjarnan að sýna fram á 

sjálfstæði sitt. Um fimm ára aldurinn fer barnið að vera sjálfstæðara og fer að 

leita eftir hrósi frá öðrum um hvernig það stendur sig. Stelpur öðlast sjálfsmynd 

um kvennímynd og strákar um karlímynd (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna 

Eydal ,1995). Vaxandi geta þeirra í samskiptum og félagsvitund gerir þeim kleift 
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að taka þátt í fjölbreyttum leik við mismunandi aðstæður með öðrum börnum og 

kynnast þannig mismunandi félagslegum samskiptum (Berger, 1991). 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að börn á leikskólaaldri eru farin að gera sér grein fyrir 

ólíkum hópum í samfélaginu og ólíkum valdahlutföllum þessara hópa (Elsa 

Sigríður Jónsdóttir, 2007). Það er því nauðsynlegt að vera meðvitaður um að allir 

séu jafnir þátttakendur sem eitthvað hafa til málanna að leggja. Í Aðalnámsskrá 

leikskóla (1999) segir að í leikskóla á að hvetja barn til að virða skoðanir annarra 

og sýna öðrum virðingu og umburðalyndi. Í leikskólanum á barnið að fá tækifæri 

til að eiga frumkvæði, leika sér, gleðjast, hjálpa öðrum og láta til sín taka. Í leik 

með öðrum börnum eflist eigið sjálf og sjálfsmynd skerpist. Leikreglur lærast og 

vináttubönd skapast (Valborg Sigurðardóttir, 1991). Með þátttöku sinni í hópnum 

nær barnið að þróa félagslegu sjálfsmyndina sína og félagslega færni og öðlast 

smám saman hæfni til að vera virkur þátttakandi í hópum samfélagsins. 

Félagslega sjálfsmyndin vísar til þess að maðurinn skynjar sig sem hluta af og 

þátttakanda í félagslegum samskiptum og birtist í þörf fyrir nánd, sameiningu og 

samkennd með stærri heild (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2007). Hegðun og viðhorf 

gagnvart fólki í hópnum eða utan hans eru einnig hluti félagslegrar sjálfsmyndar.  

 

2.2 Samvinnuleikir 

Þó svo að flestar rannsóknir hafi verið gerðar á eldri skólastigum en leikskólastigi 

þá er hægt að nýta hugmyndafræðina líka á leikskólastigi. Markmiðin eru alltaf 

þau sömu, að auka félagslega færni, að einstakingar læri að virða hvort annað, 

taka tillit til hvors annars og vinna saman. Samvinnuleikir leggja áherslu á að efla 

samvinnu milli barna. Þeir hafa það markmið að allir vinni saman og hjálpist að 

og þannig styrkja sjálfsmynd barnsins með því að vera hluti af hópnum og finna 

fyrir trausti. Börnin þurfa að vinna saman að því að sigrast á þeim þrautum sem 

fyrir þau eru lögð í leiknum. Því betur sem þau vinna saman þeim mun léttara er 

að vinna leikinn eða ljúka verkefninu (Langran og Purcell, 1994).  

Samvinna krefst samskipta eða tjáskipta á einhvern hátt, trausts og þróunar 

jákvæðrar félagslegrar samkiptafærni. Með samvinnuleikjum læra börnin að deila 

með sér, setja sig í spor annarra, finna til með öðrum og vinna saman og lynda 
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saman. Einstaklingarnir í leiknum verða að aðstoða hvern annan með því að 

vinna saman sem ein heild, hver og einn er nauðsynlegur hlekkur með sínu 

framlagi í leiknum. Enginn situr hjá og hefur ekkert hlutverk. Sú staðreynd að allir 

vinni að sama markmiðinu verður til þess að einstaklingurinn finnur að hann er 

mikilvægur í leiknum. Árangurinn er því ávinningur fyrir alla. Leggja verður 

áherslu á að allir séu virkir þátttakendur og er það hlutverk kennara að koma til 

móts við hvern einstakling um leið og tekið er mið af öllum hópnum og stuðla 

þannig að stöðugum framförum (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 

2010).  

 

Samvinna kallar á samskipti í hópnum og getur þannig verið góður leikur fyrir 

feimin börn, ef hópurinn er lítill verða þau öruggari að tjá sig. Þannig upplifa 

börnin líka frekar að það sé hlustað á þau og komast auðveldar að sameinginlegri 

niðurstöðu. Samskipti í leik hafa ákveðinn tilgang, skipta máli og eru 

þýðingarmikil. Þau eru góð til að byggja upp orðaforða og tjáningu hjá börnum, 

spurningar verða til og börnin leita að svari og leysa vandamál í sameiningu. 

Samvinnuleikir skapa oft þægilegt andrúmsloft og styrkja vináttutengsl (Langran 

og Purcell, 1994).   

 

 

3. Leikurinn. 

 

Margir fræðimenn hafa rannsakað leik barna, hvaða hlutverki hann gegnir í 

þroska og þróun mannsins. Fyrstu kenningar í Evrópu um leik komu fram um 

1630 þegar John Comenius sem var uppeldisfrömuður og umbótasinni færði rök 

fyrir því að svo framarlega sem barn meiði sig ekki í leik ætti að hvetja það en 

ekki aftra því frá því að leika (Smith, 2010). 

Leikurinn er stærsta afrek barnsins, hann er sjálfsprottinn tjáning af náttúrunnar 

hendi. Þetta sagði Fröbel (1826) sem fyrstur manna stofnaði leikskóla. Hann hélt 
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því fram að leikurinn væri langt í frá hversdagsleg athöfn heldur hefði djúpa 

þýðingu og væri hluti af þroska barnsins. Karl Groos (1861-1946) færði rök fyrir 

því að leikur væri athöfn og útfærsla á færni sem væri nauðsynleg í 

sjálfsbjargarviðleitni. Hann hélt því fram að leikurinn og notagildi hans kæmi að 

ómetanlegu gagni sem undirbúningur undir fullorðnsárin og alvöru lífsins. Hann 

vildi meina að „aðalástæðan fyrir bernsku væri svo að leikurinn gæti átt sér stað“ 

( Smith, 2010). María Montessori (1870-1952) sem var fyrst kvenna á Ítalíu til að 

fá læknisgráðu, lagði aftur á móti meiri áherslu á vitsmunalegan þroska og 

raunverulegar aðstæður í leik. Ímyndunarleiki eða sjálfsprottna hlutverkaleiki 

mat hún ekki mikils en lagði meiri áherslu á uppbyggjandi leikefni sem stuðlaði að 

mismunandi skynjun og samsvörun í lit og lögun. Hún vann mikið með börn sem 

áttu erfiðan bakgrunn eða voru í minnihlutahóp af einhverjum öðrum ástæðum. 

Henni fannst mikilvægara fyrir þessi börn að upplifa leikinn í gegnum 

raunverulegar aðstæður heldur en ímyndaðar (Smith, 2010). Vygotsky (1896-

1934) lagði áherslu á mikilvægi fullorðinna og eldri barna í námi þeirra yngri og 

taldi að vitrænn þroski barna örvist í samkiptum við þroskaðri einstaklinga. Hann 

taldi að í leiknum hegði barn sér eins og það væri höfðinu hærra en það sjálft 

(Jóhanna Einarsdóttir, 1999). Þó að eldri kenningarnar hafi fengið sinn sess á 

hverjum tíma, þá hefur enginn þeirra gefið fullnægjandi skýringar fyrirbærinu 

leikur. 

  

Svissneski líffræðingurinn Jean Piaget (1896-1980) hefur haft mikil áhrif á 

uppeldisfræði og kennslufræði nútímans. Hann lagði áherslu á vitmunaþroska og 

hugsun barna og vildi meina að sjálfsprottinn leikur væri veigamikill þáttur í 

vitsmunaþroska barnsins. Leikurinn væri tjáning á hugsun og vitþroska. Kenning 

Piaget er stigbundin þróunarkenning. Þannig þróist leikir barna frá frumstæðum 

skynhreyfileikjum gegnum táknleiki, yfir í háþróaða leiki með flóknum reglum. Þó 

hann hafi haft mikil áhrif á þróunarsálfræði samtíðar sinnar þá hefur hann hlotið 

gagnrýni, til dæmis er bent á að börn leiki í raun táknleiki eða hlutverkaleiki fram 

á unglingsár. Einnig hefur verið bent á að börn í sumum frumstæðum 
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þjóðflokkum leiki eingöngu hreyfileiki eins og til dæmis eltingaleik en ekki 

táknleiki eða þykjustuleiki (Valborg Sigurðardóttir, 1991). Sjónarmiðin eru mörg í 

kenningum fræðimanna, en það þýðir ekki að þær þurfi að útiloka hver aðra að 

öllu leyti. Þótt leikurinn láti ekki fjötra sig í neinni einni skilgreiningu eða einni 

sálfræðikenningu bendir allt til þess að leikurinn sé órjúfanlegur þáttur í 

þroskaferli barnsins (Valborg Sigurðardóttir, 1991). Nútímakenningar um leik eru 

ekki eins almennar, þær takmarka sig fremur við einstaka þætti leiksins. 

 

Allstaðar í heiminum leika börn sér og þá skiptir engu máli frá hvaða 

menningarsvæði þau koma eða hvaða tungumál þau tala. Þegar börn leika sér er 

það merki um heilbrigðan þroska. Leikur hjá börnum er svo algengt fyrirbæri og 

þeim svo náttúrlegt að í sumum menningarsamfélögum er litið á leikinn sem 

vinnu eða starf bernskunnar. Þegar börnin leika eftir hluverk fullorðinna þá koma 

þau með hluta af menningu sinni inn í leikinn (Yumi Gosso, 2010).  

Það er hægt að líta svo á að leikur hafi áhrif á menningu og menning fullorðinna 

hafi áhrif á leikinn en það er líka hægt að líta svo á að menningin hafi breytt leik 

barna með tímanum þar sem menningin sjálf hefur breyst. Í samfélögum þar sem 

fátækt ríkir er tíminn til að leika sér minni, sérstaklega hjá stelpum. Börnin verða 

að taka þátt í heimilsstörfum til að aðstoða fullorðna fólkið. Við sex ára aldurinn 

fara þau að taka á sig þá ábyrgð að hugsa um yngri systkini og hugsa meira um 

heimilið (Gosso, 2010).  

 

Yumi Gosso gerði rannsókn (2005) á leik barna meðal Parakanã indijána í norður 

Brasilíu. Samskipti við þennan þjóðflokk hófust ekki fyrr en eftir 1970 og hefur 

hann þegið aðstoð Brasilískra yfirvalda frá 1986, sem aðallega felst í heilsugæslu, 

menntun og stuðningi í landbúnaði. Þar fylgja börnin mæðrum sínum þar til þau 

verða þriggja til fjögurra ára en eftir það er þau með eldri börnum í hóp án 

eftirlits fullorðinna. Þau fylgjast vel með hvað fullorðnir gera og eru algerlega 

frjáls í umhverfi sínu. Þau eru ekki skömmuð eða beitt refsingum. Um sjö ára 

aldurinn fara stelpurnar að sjá um heimilistörf og strákarnir að byrja að fara á 

veiðar með feðrum sínum. Frá ellefu til fimmtán ára eru þau talin fullorðin og 
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sumar stelpur orðnar giftar og strákarnir farnir að veiða einir. Hún segir að þrátt 

fyrir það að börnin séu ekki undir eftirliti foreldra eða annarra fullorðinna vita 

börnin hvaða hegðun er ætlast til af þeim alveg eins og börn frá öðrum 

samfélugum. Börnin leika sér, en nýta tímann á milli verka í það. Í leiknum nota 

stelpurnar áhöld sem mæður þeirra nota til að mylja korn og þykjast vera að 

mylja korn eins og þær. Strákarnir nota boga og örvar og skjóta út í loftið. Þegar 

þau eru til dæmis að fara að ná í grænmeti þá leiki þau sér saman á leiðinni með 

eltingaleik eða elta fugla svo dæmi séu tekin. Einnig kom fram í rannsókninni að 

munur er á þeim tíma sem stelpur og strákar nota til að leika sér. Stelpurnar hafa 

minni tíma en strákarnir þar sem meiri ábyrgð var sett á þær varðandi yngri 

systkini og heimilisverk. Í mörgum frumbyggja samfélögum eru börnin frjálsari í 

leik og misjafnt hvernig litið er á leikinn (Gosso, 2005). 

 

Gosso bendir á að án tillits til samfélags þá benda rannsóknir til þess að börn 

leika sér í þeim raunveruleika sem þau kynnast og búa þannig til sína eigin 

menningu. Þau leika eftir hlutverk fullorðinna í þessum raunveruleika. Í 

niðurstöðum kemur fram að í öllum þjóðfélögum búa börnin sér til sínar eigin 

leiðir til að leika eftir hlutverkin í samfélaginu. Þau læra það ekki eingöngu með 

því að fylgjast með fullorðnum, heldur líka í gegnum samskipti við önnur börn. 

Þau blanda raunveruleikanum og ímyndunaraflinu og búa þannig til nýjar reglur í 

leikinn (Gosso, 2010).  

 

3.1 Hreyfing barna. 

 

Hreyfiþörf barna á leikskólaaldri er mikil. Við fjögurra ára aldurinn er hreyfiþörfin 

hvað mest og áhugi á hreyfileikjum eykst (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna 

Eydal, 1995). Hreyfing hefur mikil áhrif á líkamlegt ástand og atgervi barna. 

Hæfileg hreyfing er frumforsenda fyrir góðum hreyfiþroska (Anton Bjarnason, 

2007). Berger (1991) heldur því fram að regluleg hreyfing og hvatning sé börnum 
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jafn mikilvæg og fullorðnum. Ef hreyfiþjálfunin og hreyfileikirnir eru 

aldursmiðaðir og áhersla lögð á samvinnu frekar en keppni milli einstaklinga þá 

er það ávinningur fyrir barnið, bæði líkamlega og félagslega. 

 

Anton Bjarnason (2007) segir að mörg 6 ára börn komi illa út úr hreyfiþroskaprófi 

og það sé ekki að furða þar sem börn á leikskólaaldri fái litla sem enga markvissa 

hreyfiþjálfun. Hann vitnar í rannsókn sem nemendur við HÍ gerðu og að í 

niðurstöðum hafi komið fram, að leikskólastjórnendur hafi viðurkennt að betur 

mætti huga að þessum þætti í leikskólastarfi og að leikskólakennurum þætti 

mikilvægara að börnin léku sér frjálst í útiveru, sem annars væri kjörinn 

vettvangur til hreyfilþjálfunar eða hreyfileikja. Í frjálsum leik vill það oft vera 

þannig að þau börn sem eru með góðan hreyfiþroska hreyfa sig meira en hin sem 

virkilega þurfa á því að halda. Þess vegna er svo nauðsynlegt að vera með 

skemmtilega hópleiki fyrir leikskólabörn svo hægt sé að virkja öll börnin (Anton 

Bjarnason og Hermundur Sigmundsson, 2007). Þegar börn fá tækifæri til að þjálfa 

og æfa hreyfifærni sína í samvinnu við önnur börn þá verður sjálfsmyndin og 

sjálfstraustið betra (Berger, 1991). 

  

Allir virðast þroskast með leik sem er í senn ögrandi og krefjandi hvort sem um er 

að ræða hlutverkaleiki eða hreyfileiki. Leikurinn hefur þann eiginleika að ögra 

hæfileikum og skapa krefjandi spurningar og fylgja þannig eftir þróun barnsins á 

flestum sviðum (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993).  

 

4. Handbókin 

 

Í fjölmenningarlegu samfélagi nútímans verður hæfnin til að takast á við 

margvíslegan fjölbreytileika sífellt mikilvægari. Börnin koma úr mismunandi 

umhverfi, með ólíka reynslu og ólíkt uppeldi svo dæmi séu nefnd. Í gegnum 

samvinnuleiki fá börnin að upplifa félaga sína sem hóp en ekki bara sem 

einstaklinga. Börnin öðlast reynslu í samskiptum og samvinnu sem getur verið 
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flókið ferli (Langran og Purcell, 1994). Mikilvægt er að leggja áherslu á að efla 

samvinnu milli barnanna þegar unnið er með fjölbreyttan barnahóp. Einnig er 

mikilvægt að litið sé á fjölbreytni barnahópsins sem styrkleika. Samskipti, nám og 

kennsla verður líka alltaf að vera án fordóma og því er nauðsynlegt að allt 

starfsfólk skoði viðhorf og vinnubrögð sín (Fríða Bjarney Jónsdóttir og Anna 

Margrét Þorláksdóttir, e.d.). Kennarar eiga að skilgreina það sem er líkt og ólíkt 

með nemendum og viðurkenna ólíka menningu og tungumál ásamt því að kynna 

sér þá fjölbreytni sem fyrirfinnst í hverju samfélagi og meta eiginleika ólíkrar 

menningar með því að sýna það í verki í allri kennslu (Banks, 2007). Kennarar 

þurfa að vera meðvitaðir um að öll börnin fái tækifæri að tjá sig og vera 

þátttakendur. Þeir þurfa að bregðast við hinu óvænta og beita fagmennsku sem 

byggist á heildrænni sýn (Hafsdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir ,2010). 

Banks (2008) segir að kennarar sem eru stöðugt meðvitaðir um 

margbreytileikann í nemendahópnum geti betur unnið með fjölbreytileikann í 

hópnum. Guðrún Pétursdóttir (2003) segir að með samvinnunámi og 

samvinnuleikjum byggjum við upp stuðning og umhyggju innan hópsins. Í 

samvinnuleikjum þurfa börnin að vinna saman að því að ljúka verkefnum og því 

betur sem þeim tekst að vinna saman þeim mun léttara verður verkefnið 

(Langran og Purcell, 1994).  

Í Aðalnámskrá leikskóla (1999) segir að leikurinn sé mikilvægasta þroskaleið 

barnsins. Félagsþroski örvist með því að stuðla að góðum og traustum 

samskiptum milli barnanna, hvetja þurfi barn til þess að virða skoðanir annarra 

og stuðla að því að barn fái notið sín óháð uppruna, menningu og trú. Í 

samvinnuleikjum þurfa að eiga sér stað samskipti í hópnum og þannig geta þeir 

verið góð leið til að byggja upp orðaforða og tjáningu hjá börnum. Með því 

upplifa þau að hlustað sé á þau og komast auðveldar að sameiginlegri 

niðurstöðu. 

Samvinnuleikirnir í handbókinni innihalda jákvæð samskipti og börnin þurfa að 

komast að samkomulagi til að halda áfram í leiknum. Með því að kenna barninu 

að bera virðinu fyrir sjálfum sér og öðrum, efla trú á eigin getu og þar með 
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sjálfstraustið er verið að örva tilfinningaþroska (Berger, 1991). Í bókinni eru leikir 

sem ýta undir þessa þætti, meðal annars söguleikur sem börnin spinna með 

samvinnu í hópnum. Þegar barninu er kennt að sýna umhyggju, umburðalyndi, 

sáttfýsi og samvinnu er verið að örva siðgæðisþroska og siðgæðisvitund. Í 

hreyfileikjum lærir barnið skilning á styrk sínum og getu og barninu vex 

sjálfstraust (Aðalnámskrá leikskóla, 1999). Leikirnir í handbókinni krefjast allir 

umburðarlyndi, sáttfýsi og samvinnu. Börnin þurfa að hlusta hvert á annað, 

hjálpast að til að hægt sé að framkvæma leikinn og taka tillit til hvors annars svo 

hægt sé að klára leikinn. Þó svo markmið leikjanna sé alltaf að efla samvinnu, 

hjálpsemi, tillitsemi, málörvun og sjálfstraust, þá eru leiðirnar misjafnar.  

Markmiðið með þessari handbók er að auðvelda starfsfólki leikskóla aðgengi að 

samvinnuleikjum og upplýsa þau hvernig samvinnuleikir eru og markmiðin með 

þeim. Bertucci o.fl. (2010) telja það mikilvægt að hóparnir séu litlir. Því mælum 

við með því að í hópunum vinni saman tvö til fjögur börn, með því skapast líka 

aukið traust og öryggi í barnahópnum. Ef um stærri hreyfileik er að ræða þá er 

hópnum skipt og fjögur til sex börn vinna saman í hóp. 

  

Handbókin er í formi A-5 möppu. Öll blöðin eru harðplöstuð og er einn eða tveir 

leikir á hverri blaðsíðu. Að okkar mati er þægilegt að geta tekið það blað úr 

möppunni sem leikurinn er á meðan verið er að kenna hann. Ekkert blaðsíðutal 

er í handbókinni og er ástæðan fyrir því að við teljum hana vera langtímaverkefni 

og hægt er að bæta við leikjum eftir þörfum. Við teljum líka mikilvægt að allir 

komi að gerð leikjabókarinnar þ.e. starfsfólk, börn og foreldrar og því er líka 

mikilvægt að hún sé opið verkefni sem alltaf má bæta í. Við söfnuðum saman 

leikjum sem við teljum vera samvinnuleiki úr ýmsum áttum. Allar heimildir eru í 

heimildarskrá aftast í bókinni.  

4.1 Hvers vegna samvinnuleikjahandbók? 

 

Þegar við ákváðum að gera leikjabók með samvinnuleikjum kynntum við okkur 

þær handbækur sem við fundum sem innhéldu leiki. Ekki voru það margar bækur 
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sem við fundum en þær sem við komumst yfir voru oftast sérhæfðar 

hreyfileikjabækur eða bækur með áherslu á leiki og söngva. Í 

hreyfileikjabókunum er mjög algengt að um sé að ræða keppnisleiki þar sem 

þátttakendur jafnvel duttu úr leiknum eða þurftu að sitja hjá í eina umferð. Í 

söngleikjabókunum þurfa kennarar jafnvel að kunna fyrirfram ákveðin lög sem 

ekki er uppgefið hvernig hljóma eða þeir þurfa að kunna að lesa nótur. Sumar 

bókanna voru svo þétt skrifaðar og þungar að þær virka beinlínis fráhrindandi. 

Besta uppsprettan af samvinnuleikjum reyndist vera á veraldarvefnum og þá var 

oft um erlendar síður að ræða. Að okkar mati þarf leikjahandbók vera þægileg í 

meðförum, aðlaðandi og með hæfilega miklum texta í bland við myndefni. Við 

teljum að bókin okkar sé frábrugðin öðrum leikjabókum að því leyti að hún 

innheldur eingöngu samvinnuleiki sem er góð leið til að vinna með 

margbreytileika barnahópsins og börnin eru með í leiknum alveg til enda. Í henni 

eru leikir sem allir kennarar og annað starfsfólk geta nýtt sér án þess að hafa 

einhverja sérþekkingu eins og að kunna að lesa nótur. Hún er mjög aðgengileg og 

einföld og þægileg til lestrar og notkunar.  
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