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Ágrip 

Greinargerð þessari fylgir handbók sem höfundar hafa samið og hefur að geyma 

hugmyndabanka fyrir ömmur og afa, mömmur og pabba, börn og barnapíur í 

tengslum við leiki, lestur og frásagnir svo ungir og aldnir geti notið gæðastunda 

saman. Þeir söfnuðu saman leikjum, frásögnum og þulum í eina aðgengilega bók 

fyrir uppalendur og aðra sem á einn eða annan hátt koma að uppeldi barna. 

Samvera fjölskyldu veitir nánd og þroskar tengsl milli uppalenda og yngri 

kynslóðarinnar. Mikil menntun fer fram á heimilum og handbókin veitir tækifæri 

til heimspekilegra vangaveltna og rökræðna við yngri kynslóðina. Í 

greinargerðinni er skoðað og rýnt í kenningar fræðimanna um tiltekna þætti, svo 

sem skilgreiningu á leikjum, gildi þeirra, viðhorf, markmið leikja og leikir 

skoðaðir í sögulegu ljósi. Að auki er fjallað um uppeldisgildi sagna og frásagna og 

lærdóm barna í gegnum frásagnir og lestur. Að lokum eru rök færð fyrir því 

hvernig og hvers vegna handbók sem þessi getur gagnast við að brúa bilið milli 

skóla og heimilis. 

Abstract 

The authors of the following thesis have gathered ideas for games, stories and 

tales for grandparents, parents, kids and babysitters to use as a guidebook to 

enrich the development of their child's life. We gathered all sorts of games, tales 

and rimes into one accessable guidebook for all those involved in raising or 

working with children. The quality time the family spends together gives nurture 

and growth to the development of the family ties between older and younger 

generation. A lot of learning in life occurs at home, the guidebook gives 

opportunity for philosophical discussion and opens up subjects for older and 

younger generations to debate about. The guidebook comes with a thesis where 

closer look is taken into the different kind of theories about the different kind of 

views, values and  the learning value of the games through out the history. In 

addition there is a chapter about the value of reading books and listening to tales 

in the development of a child life. In the conclusion of the essay the authors give 

their perspective of why this guidebook could be a value in raising a child and 

creating a bond between older and younger generation and a bond between the 

home and the school. 
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Formáli 

Greinagerð þessi er hluti af 10 eininga (ECTS) lokaverkefni til B.Ed.-gráðu í 

grunnskólakennarafræði við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Verkefnið 

skiptist í tvennt. Annars vegar er um að ræða handbók sem samanstendur af 

leikjum, sögum og þulum þar sem safnað hefur verið saman efni fyrir ung börn og 

er handbókin ætluð fyrir ömmur og afa og aðra uppalendur. Hins vegar er um að 

ræða greinargerð sem styður við handbókina og varpar ljósi á tilurð hennar og 

tilgang. 

Leiðsagnarkennari okkar var Ása Helga Ragnarsdóttir leikari og aðjunkt við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands og kunnum við henni hjartans þakkir fyrir 

ómetanlega leiðsögn og aðstoð. Hvatning hennar og trú á verkefninu fleytti okkur 

áfram. 

Ingibjörg Frímannsdóttir, lektor í íslensku, var okkur stoð og stytta í öllu sem 

viðkom heimildaskráningu og uppbyggingu ritgerðarinnar. Ragnar Ingi 

Aðalsteinsson var okkur innan handar við skráningu heimilda og kunnum við 

honum bestu þakkir fyrir. Einnig viljum við þakka fjölskyldum okkar sem hafa 

sýnt ómælda þolinmæði meðan við unnum að verkefninu og verið okkur það 

bakland sem við þörfnuðumst svo mjög. 
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1. Inngangur 

„Það þarf heilt þorp til að ala upp barn“ -segir afrískt máltæki og ef til vill er 

eitthvað til í því. Samkennd í hverfum og þorpum er oft mikil og fólk ber ekki 

aðeins ábyrgð á og fylgist með eigin börnum heldur hjálpast allir að. 

Undirritaðar hafa unnið með börnum eða unnið störf þeim tengdum í fjölda ára, 

t.d. í leikskólum, grunnskólum og skólaseli og annar höfundurinn hefur að auki 

starfað sem dagmamma. Við höfum tekið þátt í að breyta þjóðfélagsháttum, 

meðvitað og ómeðvitað, og erum hluti af stórfjölskyldu þar sem amma og afi 

spiluðu stórt hlutverk í daglegum lífum okkar og við höfum séð þjóðfélagið 

breytast á þann hátt að afar og ömmur vinna sífellt lengur úti og eru minna inni á 

heimilum barna en áður. Síðustu þrjátíu ár eða svo hafa foreldrar farið meira út á 

vinnumarkaðinn og viðvera barna í skólum aukist. Börn eru misjafnlega á vegi 

stödd þegar þau koma í skólann í fyrsta sinn. Sum eru með litríkan orðaforða, 

mikið sjálfstraust og sjálfsaga á meðan önnur eiga erfitt með að tjá sig og hafa 

einhæfan orðaforða. Sum börn eru vön að tjá sig og hlusta í hópi en önnur ekki. 

Áhugi okkar á að skrifa um gæðastundir barna vaknaði í kennaranáminu, ekki síst 

í vettvangsnámi. Þar tókum við eftir því að bakland barna á sama eða svipuðum 

aldri var oft mjög mismunandi. Í þessu verkefni er því lagt upp með spurninguna: 

„Hvers vegna er mikilvægt að börn fái tíma til að eiga gæðastund með 

uppalendum sínum?“ Við höfum alltaf haft áhuga á að leika við og lesa fyrir 

okkar eigin börn og þau börn sem eru í okkar umsjá. Kennaranámið opnaði augu 

okkar enn frekar fyrir mikilvægi þessara þátta í lífi barna.  

Svo virðist sem gæðastundum barna með uppalendum hafi fækkað í því nútíma 

þjóðfélagi sem við lifum í og er það miður. Hraðinn í þjóðfélaginu er ótvírætt 

meiri en hann var fyrir þrjátíu árum og viðvera barna í skólanum sömuleiðis lengri 

en áður þegar börn voru aðeins í skóla fyrir eða eftir hádegi. Foreldrar vinna oftast 

úti og einnig amma og afi. Börnin eru í skólanum fram eftir degi, mörg fara í 

lengda viðveru og síðan taka ef til vill við íþróttir, tónlistarnám eða annað. Því er 

takmarkaður tími eftir fyrir gæðastundir með uppalendum. 

Þegar höfundar byrjuðu í skóla á sjöunda áratug síðustu aldar kunnu þeir að reima 

og þeir kunnu á klukku. Þegar skóla lauk hvern dag vissu þeir að líklega biði 

amma heima með kex og kakó og hlýjan faðm. Þeir gátu sest niður og sagt frá 
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viðburðum dagsins, fengið uppörvun og hughreystingu og síðast en ekki síst 

fengið tíma til að tjá sig. Amma og afi fóru með kvæði fyrir þá og með þeim, lásu 

sögur, fundu upp á skemmtilegum leikjum og fræddu höfunda um ýmsa hluti 

þannig að lærdómurinn varð að einum samfelldum leik og skemmtun. Kannski 

kenndu þau þeim svona mikið meðvitað og kannski ekki en það sem þau kenndu 

þeim nýttist vel og lærðist á skemmtilegan hátt. 

Nú eru breyttir tímar og líklegt að amma og afi, pabbi og mamma séu í vinnunni 

og lyklar hangi um hálsa barna. Skólinn virðist hafa tekið við töluverðu 

uppeldishlutverki, kennarar kenna ekki eingöngu grunnfög eins og lestur, skrift og 

stærðfræði heldur ala þeir börnin einnig að sumu leyti upp og því mikilvægt að 

samstarf heimilis og skóla sé gott. Sé tekið mið af því sem höfundar upplifðu á 

yngri árum þá kenndu amma og afi þeim mest í gegnum leik og frásagnir og þessi 

lærdómur lifir í endurminningunni. Er ekki æskilegt að nýta meira þessar aðferðir 

í skólanum til að brúa bilið milli heimilis og skóla? 

Greinargerð þessi fjallar um leiki og frásagnir þar sem skoðað er og rýnt í 

kenningar fræðimanna um þætti eins og skilgreiningu á leikjum, gildi þeirra, 

viðhorf, markmið leikja og þeir skoðaðir í sögulegu ljósi. Að auki er fjallað um 

uppeldisgildi sagna og frásagna og lærdóm barna í gegnum frásagnir og lestur. Að 

lokum eru rök færð fyrir því hvernig handbók af því tagi sem höfundar hafa samið 

getur komið að gagni við að brúa bilið milli heimilis og skóla. Greinargerðin 

skiptist í fimm hluta. Að fyrsta kafla, innganginum, loknum er í öðrum kafla 

fjallað um leiki og þýðingu leikja. Þar er varpað ljósi á mikilvægi leikja með tilliti 

til alhliða þroska barna og greint frá röksemdum fræðimanna því til stuðnings. Þá 

er fjallað um kenningar Erikson, Piaget og Dewey í tengslum við leiki. 

Hugmyndir þeirra um leiki og mikilvægi leikja með tilliti til þroska barna eru 

útskýrðar í stuttu máli.  

Fjórði kafli fjallar um mikilvægi frásagna. Fjallað er um sögulega arfleifð 

þjóðarinnar og mikilvægi þess að viðhalda þeirri venju að lesa og segja börnum 

sögur svo arfur genginna kynslóða glatist ekki. Einnig er fjallað um mótandi áhrif 

uppalenda á börn og hvert uppeldisgildi frásagna er. Flokkar sagna eru útskýrðir, 

mikilvægi frásagna og lesturs með tilliti til þroska barna, hvaða lærdóm þau öðlast 

í gegnum frásagnir og lestur og að síðustu hversu mikið tjáning breytist og 
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orðaforði eykst ef börn sem eiga gæðastundir þar sem lestur er viðhafður og þau 

fá tækifæri til að ræða um innihald bókanna. 

Handbók fyrir afa og ömmur er forsenda greinargerðarinnar. Í handbókinni eru 

leikir, sögur og þulur sem vonandi geta nýst eða orðið uppalendum hvatning til að 

njóta þess að vera með börnum sínum og barnabörnum. Að lokum er greint frá 

mikilvægi handbókarinnar og hvers vegna ákveðið var að ráðast í gerð hennar og 

hvaða markmiðum við viljum ná með því að virkja uppalendur sem og skólann til 

að taka upp kennsluaðferðir sem fela í sér kennslu í gegnum leik og frásagnir. 
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2. Leikir 

Allir eiga einhverja minningu um sjálfan sig sem barn, niðursokkið í leik, hvort 

sem er eitt eða með öðrum í hóp. Börn komu saman og léku sér í görðum og 

botnlöngum og hverfið eða þorpið endurómaði af skríkjum og hlátrasköllum. Nú 

til dags heyrist ekki eins mikið í börnunum nema þá helst á löngum 

sumarkvöldum.  

2.1. Hvað er leikur? 

Í greininni Play as Curriculum (Wardle, 2010) kemur fram að fræðimenn eigi í 

erfiðleikum með að skilgreina leiki þótt allir þykist þeir vita hvað leikur er. Í grein 

Valborgar Sigurðardóttur (1991) er fjallað um skilgreiningar á leikjum og er þar 

greint frá skoðunum Eriksons sem segir að í fjölbreytni sinni láti leikurinn ekki 

fjötra sig í einni sálfræðilegri kenningu eða skilgreiningu en hann segir einnig að 

allt bendi til þess að leikurinn sé órjúfanlegur þáttur í þroskaferli barna og sé 

mikilvægasta lífstjáning þeirra (Valborg Sigurðardóttir, 1991:108).  

Samkvæmt Goodall og Smith (2010) er leikur innbyggður í börn frá náttúrunnar 

hendi. Börn njóta þess að leika sér og það er hægt að kenna þeim margt í gegnum 

leik enda séu þau námsfús. Börn þurfa umhyggju, tíma og rými til að þrífast 

eðlilega. Leikurinn er einstakur því hann tengir saman börn á mismunandi aldri. 

Börn sem hafa mismunandi bakgrunn og eiginleika geta leikið sér saman án þess 

að þjóðfélagsleg staða hefti þau. Leikurinn er sjálfstjáning barnanna og leið þeirra 

til þroska og þekkingar og þeirra eðlilegasta lífstjáning. Það að nota leiki sem 

kennsluaðferð getur hjálpað nemendum að þroska með sér hópkennd og 

samskiptahæfni og stuðlað að leikni í tali og hlustun. Leikir geta örvað 

persónulega og félagslega færni barna og það hafa margir kennarar uppgötvað og 

nýta sér óspart (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2006:50). 

2.2. Af hverju eru leikir mikilvægir? 

Er hinn frjálsi sjálfsprottni leikur að hverfa úr lífi barna? Erum við í okkar 

velferðarþjóðfélagi nógu vel upplýst um hversu mikilvægir leikir eru? Bílum og 

öðrum leikföngum fyrir fullorðna fjölgar sífellt og menn láta sem þjóðfélag okkar 

sé barnvænt, vegna þess að ýmis framkoma sem áður tíðkaðist í garð barna er ekki 

lengur liðin en getur verið að við fullorðna fólkið höfum gleymt því hvað það er 
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að vera barn? Lítill friður eða svigrúm er til hlaupaleikja eða annarra hreyfileikja 

sem voru vinsælir áður. Meira er litið á akademísk afköst barna á unga aldri og 

margir telja leiki barna eingöngu dægrastyttingu, helst til þess fallna að „hafa ofan 

af fyrir þeim“ svo þau séu til friðs (Valborg Sigurðardóttir, 1992:47).  

Jill Englebright Fox (2011) segir leikinn undirbúning fyrir lífið þar sem börn eru 

þátttakendur í hvoru tveggja af lífi og sál. Höfundar taka undir þetta sjónarmið því 

börn læra það sem fyrir þeim er haft. Fullorðnir, líf þeirra og störf eru fyrirmyndir 

barna. Börnin skapa síðan sinn eigin leik með þeim verkfærum sem til staðar eru 

og í því umhverfi sem þau eru í hverju sinni. Hegðun og samskipti barna við aðra 

endurspegla oft uppalendur þeirra og umhverfi, bæði ef litið er til málfars og 

félagslegrar hegðunar.  

Félagslegur þroski barna eflist mikið í gegnum leiki og um leið vitrænn þroski og 

málþroski. Leikir skipta líka miklu máli hvað varðar tilfinningalíf barna. Þeir eru 

kjörnir til að leysa úr vandamálum sem upp koma og mjög oft yfirfæra börn erfiða 

reynslu yfir á leiki eða leikföng eins og dúkkur og bangsa. Leikir eru aðferð 

barnanna til að skilja og vinna úr eigin reynslu. Hugmyndir barna um heiminn eru 

í mótun og þau prófa sig áfram í gegnum leik. Mismunandi leikir auka og bæta 

við mismunandi þroska. Í þykjustuleik þroskast samkennd barna og skilningur á 

öðrum sjónarhornum en þeirra eigin. Þau fá tækifæri til að prófa sig áfram í 

samskiptum sem erfitt væri að upplifa í raunveruleikanum, t.d. að prófa að vera 

mamman sem fer með barnið í leikskólann. Ómeðvitað reyna börn að sjá lífið út 

frá öðru sjónarhorni en sínu eigin. Sama á við um hópleiki, börnin læra 

sjálfsstjórn og að bæla árásarhneigð, auk þess sem þau virkja sköpunargáfu sína 

og boðskiptahæfni (Hrafnhildur Ragnarsdóttir,1993:41-43). Börn búa oft til 

aðstæður sem þau þekkja og hafa upplifað sjálf, til dæmis að fara til læknis og 

aðstæður sem þau hræðast gera þau að leik og skapa nýja reynslu. Með leiknum 

stjórna þau ótta sínum og breyta óttanum í spennu og losa streitu úr líkamanum. 

Einnig bendir Fox á í grein sinni að leikurinn ýti undir málþroska og félagslega 

færni barna (Fox, 2010). Francis Wardle (2010) tekur undir sjónarmið Fox og 

talar einnig um að leikurinn hafi mikla þýðingu fyrir þroska barnsins á öllum 

sviðum. Hann segir það áhyggjuefni hvað börn leiki sér núorðið lítið og hve lítið 

rúm sé fyrir leiki í námskrá skólanna. Í stað þess að leika sér spili börn tölvuleiki 
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heima og horfi á sjónvarp en rannsóknir sýni að heilinn þroskast og örvast meira 

við hreyfingu en kyrrsetu. 

Ef litið er til hreyfiþroska er hreyfing fyrsta viðbragðið sem barn sýnir og er 

upphafið á löngu ferli náms og almenns þroska. Oft er hreyfingu skipt í tvo hópa, 

grófhreyfingar og fínhreyfingar og örvun tekur fyrst til grófhreyfinga, þar sem þær 

eru undirstaða fínhreyfinga sem aftur eru undirstaða skriftar- og lestrarnáms. 

Markviss hreyfiþjálfun í gegnum leiki, leikræna tjáningu og dans örvar bæði 

stærri og smærri vöðvakerfi líkamans og býr börn undir það akademíska nám sem 

bíður þeirra í skólanum. Að sippa og hlaupa í skarðið örvar grófhreyfingar, svo 

dæmi séu tekin á meðan leikir þar sem börn púsla eða perla þjálfa fínhreyfingar 

(Marsibil Ólafsdóttir og Sunneva Filippusdóttir, 1989:7-9). 

2.2.1. Heima 

Mikið hefur verið rætt og skrifað um breytta þjóðfélagshætti á Íslandi undanfarin 

ár og nauðsyn þess að skólinn komi betur til móts við þarfir barna og heimila. 

Vegna vaxandi aðskilnaðar barna og fullorðinna hefur lífsmynstur barna breyst og 

það er staðreynd að börn búa við mismunandi heimilisaðstæður. Á sumum 

heimilum eða innan sumra fjölskylda er vel hlúð að börnum. Þar er mikið rætt við 

þau og þau örvuð til að tjá sig. Lesið er fyrir þau, sungið með þeim og farið með 

þulur og vísur. Þessi börn hafa meiri orðaforða en börn sem minna er hlúð að og 

eru að auki oft öruggari og kunna þá list að taka þátt í samræðum (Hlín Helga 

Pálsdóttir, 1987:139). 

Það er af sem áður var að afar og ömmur bíði heima þegar barnabörnin koma 

heim úr skólanum þótt reyndar sé það ekki algilt. Fyrir um þrjátíu árum þegar 

höfundar voru í barnaskóla var algengt að geta komið heim til afa og ömmu að 

skóla loknum. Nú vinna afar og ömmur oft langan vinnudag og stundum er ekki 

auðvelt að fá að koma við í vinnunni hjá þeim, aðstæður hafa breyst að því leyti 

að fólk vinnur oft langa vegu að heiman og erfiðara er fyrir börn að hlaupa í 

vinnuna til þeirra fullorðnu. Mörg börn ráða samt fram úr þessu og finna 

félagsskap eftir öðrum leiðum. Þau banka upp á hjá gamla fólkinu í blokkinni og 

fá að hjálpa því og fá í staðinn tíma, tíma til umræðna og samveru sem börnum er 

svo nauðsynleg. Eins og í skólum þurfa börn að finna til öryggis heimavið og í 

samskiptum við aðra. Ábyrg og hlý umönnun í skóla er grundvallaratriði fyrir 
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vellíðan og námi barna og sama gildir um heimili og umhverfið sem þau alast upp 

í (Valborg Sigurðardóttir, 1992:50). 

Uppalendum er annt um að börn taki framförum í námi og örvun heimavið er leið 

til að búa börnum gott veganesti áður en þau hefja skólagönguna. Í gegnum leiki 

og frásagnir, þulur og lestur örva börn alla þroskaþætti og nánd meðal 

heimilisfólks verður meiri ef vel er að verki staðið. Uppalendur hafa ákveðnar 

væntingar til skólagöngu barna sinna og þurfa að vita hvaða forsendur liggja á bak 

við það hvernig frammistaða þeirra er metin í skólanum. Mikilvægt er að skólar 

átti sig á þessu og byggi upp gott samstarf og samvinnu við heimilin til að auka 

öryggisnet barna enn frekar og hvetja heimilin til að auka gæðastundir með 

börnum sínum til að ýta undir námsþroska þeirra (Börkur Hansen, Jón Baldvin 

Hannesson, Ólafur H. Jóhannsson, Rósa Eggertsdóttir og Mel West, 1999:60). 

Skólaárið 2005-2006 var gerð rannsókn í nokkrum grunnskólum Reykjavíkur á 

hegðunarvanda nemenda. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að kennarar 

töldu skýra fylgni milli heimilisaðstæðna barna og hegðunar þeirra í skóla. Um 

60% þeirra sem svöruðu spurningalistanum töldu að skýringa væri að leita í 

slæmum félagslegum aðstæðum nemenda og helmingur svarenda taldi að 

óheppilegar uppeldisaðferðir foreldra bæri að nefna sem ástæðu. Margir 

viðmælendur kölluðu eftir aukinni ábyrgð foreldra, því að uppalendur þyrftu að 

huga að gildismati og forgangsröðun og gefa börnum sínum meiri tíma en þau nú 

þegar fengu (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2005-2006). 

Í þessari rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar og Ingibjargar Kaldalóns eru færð rök 

fyrir því að samvinna heimilis og skóla sé mikilvæg og hlutverk uppalenda í 

framförum barna í námi umtalsverð. 

2.2.2. Í skólastofunni 

Reynsluheimur barna sem eru að byrja í skóla er mjög fjölbreyttur. Í skólana mæta 

borgarbörn, dreifbýlisbörn, drengir og stúlkur sem hafa dvalið á mismunandi 

leikskólum með mismunandi áherslur, börn sem fóru ekki á leikskóla og börn sem 

eiga systkini og önnur ekki og svo mætti lengi telja.  

Segja má að leikurinn sé hin eðlilega leið barnsins til að læra og æfa lífsleiknina 

og ef það er gaman í leiknum þá er gaman að læra. Ef kennarinn blandar leik inn í 

kennsluna verða nemendur ánægðari og eins og Valborg Sigurðardóttir (1992) 
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segir í grein sinni Leikurinn – sjálfstjáning og sjálfsnám þá er leikurinn ekki 

aðeins gleðigjafi, heldur er hann barninu nám og starf. Í öllu uppeldi og einnig 

skólastarfi er því nauðsynlegt að hafa hugfast að leikurinn er náms- og þroskaleið. 

Regluleikir og aðrir leikir sem er stjórnað af fullorðnum eða kennara í 

skólastofunni eru mikilvægir en það er einnig mikilvægt að börn fái að njóta sín í 

frjálsum leik og að sá tími sem fer í frjálsa leikinn sé ekki tekinn í burtu á kostnað 

einhvers annars því mikill lærdómur fer fram í frjálsum leik. 

Leik má búa til úr hvaða viðfangsefni sem er. Sex ára börnum sem eru að æfa sig í 

að ganga hljóðlega um finnst gaman „að læðast eins og mýs“ og þegar þau eiga að 

mynda stafi úr stafrófinu með líkama sínum reynir á samstöðu og samvinnu. Hver 

stafur útheimtir heilabrot. Stafurinn „O“ þarfnast aðeins samvinnu tveggja 

nemenda en stafurinn „A“ er mun flóknari og börn þurfa að koma sér saman um 

útfærslu hans. Börn eru snillingar í að gera mikið úr litlu og það er hlutverk 

kennarans að ýta undir frjótt ímyndunarafl þeirra og hann hefur möguleika á að 

gera leikinn spennandi og getur þannig undirstrikað jákvæðar afleiðingar þess að 

leika leikina. Þá er ekki ólíklegt að öryggi barna aukist og að þau þrói sjálf leikinn 

áfram þegar þeir verða of auðveldir þannig að þeir séu við hæfi og ýti undir 

aukinn þroska. Þetta kemur einnig fram í grein Guðríðar Öddu Ragnarsdóttur 

(1999: án blaðsíðutals) sem segir að það ætti að hvetja kennara eindregið til að 

grípa hvert tækifæri sem gefst til að kenna börnum í gegn um leik. 

Meðal mikilvægustu markmiða skólastarfs er að efla félagsþroska nemenda og í 

því felst meðal annars að efla færni þeirra í samskiptum og samvinnu við aðra, s.s. 

samnemendur, kennara og annað fólk, og að búa þá undir að taka þátt í 

þjóðfélaginu sem fullgildir meðlimir. Félagsþroska er einkum hægt að þjálfa ef 

börnum er skapað tækifæri til samvinnu við aðra og þau tækifæri fást meðal 

annars í gegnum leikinn (Börkur Hansen, Jón Baldvin Hannesson, Ólafur H. 

Jóhannsson, Rósa Eggertsdóttir og Mel West, 1999:170). 

2.2.3. Innan vinahóps 

Börn leika sér hvort sem þau eru ein eða í hóp. Leikurinn er þeim í blóð borinn og 

mörg nýta þau allan tíma sem gefst til leikja. Félagsmannfræðingurinn Gregory 

Bateson hefur víða haft áhrif með boðskipakenningu sinni um leik og 

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

Samkvæmt honum geta boðin sem menn senda frá sér þegar þeir eiga í 
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samskiptum haft fleiri en eina merkingu. Innihald orða og kringumstæður mynda 

eina heild þar sem boðskipti fara fram með orðum, líkamstjáningu og athöfnum. 

Þeir sem aðhyllast boðskiptakenninguna veita boðskiptum í leik barna athygli. 

Leikurinn er þá túlkaður sem ummyndun eða endursköpun á veruleika barna en 

ekki eftirlíking eins og haldið er fram í kenningum Vygotskys og Leontjevs 

(Valborg Sigurðardóttir, 1991:50). Boðskipti eru undirstaðan í kenningu Batesons. 

Hann telur alla menningu, þar á meðal leikinn, byggjast á boðskiptum sem fela í 

sér táknmál og hefur þessi skoðun varpað nýju ljósi á leikinn sem hefur orðið til 

þess að kveikja áhuga á frekari rannsóknum. 

Catherine Garvey hefur rannsakað þykjustuleiki ungra barna í anda 

boðskiptakenningarinnar. Hún vill meðal annars öðlast skilning á því hvernig 

leikir barna verða til og þróast, hvernig ýmsir þættir leikja þróast og tengjast og 

hvernig þeir mynda loks flóknar heildir. Það sem helst vakti athygli hennar er hin 

fjölbreytta málnotkun í þykjustu- og hlutverkaleikjum. Leikurinn er „það sem sagt 

er“. Börn tala látlaust hvort sem þau eru í leik ein og sér eða með öðrum. Þau 

semja leikþráðinn jafnóðum, spinna hann í orði og athöfnum, ákveða hver leikur 

hvað og hvað hlutirnir eigi að tákna. Þau skálda samtöl og tilsvör og þessu fylgja 

alls konar munnlegar útskýringar og leikstjórn. Börn eru sannkölluð leikjaskáld, 

en þau eru einnig leikarar í leikverki um lífið og tilveruna eins og þau sjá það í 

sínu þykjustulandi. Það má því segja að þykjustu- og hlutverkaleikir barna séu 

undanfari leikhúsverka og leiklistar (Valborg Sigurðardóttir, 1992:60-61). 

Rithöfundar lifa sig inn í bækurnar sem þeir skrifa. Þeir loka sig af, og hleypa 

gjarnan engum inn á skrifstofuna sína eða það afdrep sem þeir nota við skriftir. 

Þeir hugleiða, skipa í hlutverk, búa til flækjur, leysa úr flækjum, hafa upphaf, 

rísandi og lok og þeir þurfa að sjá hlutina fyrir sér og til þess þurfa þeir að fá frið. 

Innlifun er lykilatriði þess að góð bók fæðist. 

Að sama skapi er mikilvægt fyrir börn að fá að leika sér án afskipta fullorðinna, 

hvort sem þau eru að leika ein eða með öðrum. Þau lifa sig að sönnu inn í leik 

hvort sem þau eru að teikna mynd eða byggja sandkastala og það að kalla á börn 

úr leik til að fá þau til að koma að borða, taka til eða flýta sér heim er eingöngu til 

þess fallið að eyðileggja leikinn. Börn missa einbeitinguna og innlifunina í 

leiknum og það er miður að geta ekki fengið að klára það sem byrjað er á (Eva 

Balke, 1992:178-180). 
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Með því að leika við aðra læra börn félagsleg gildi og venjur, eins og að gefa og 

þiggja, þau læra gagnkvæma samvinnu og hlutdeild. Börn læra einnig að nota 

siðferðislega rökhugsun og þróa tilfinningaþroskann. Þau eru ómeðvitað að 

undirbúa sig fyrir að takast á við viðfangsefni í heimi fullorðinna.  

Í kenningum sínum um leikinn leggja Vygotsky og Leontjev mikla áherslu á að 

leikurinn sé eftirlíking á hegðun og athöfnum fullorðinna. Hér þarf þó að taka 

fram að orðið leikur er eingöngu notað um þykjustuleiki og regluleiki hjá 

Vygotsky og Leontjev í sovéskri sálfræði. Þeir segja leikinn vera félagslegt ferli 

og mikilvægt siðgæðisafl og að í leik tileinki börn sér mannlegan og félagslegan 

veruleika, læri siðareglur þess og siðgæði. Þannig stuðli leikurinn að félagsmótun 

barnsins og eflir stöðuleika í þjóðfélaginu (Valborg Sigurðardóttir, 1992:53). 

2.3. Mikilvægi samveru 

Það er mikilvægt fyrir fjölskylduna að eiga stundir saman og gott að skipuleggja 

tímann fyrirfram svo allir viti hvað er í vændum. Það hefur jákvæð áhrif á tengsl 

fjölskyldumeðlima að hittast minnst einu sinni á dag til að fara yfir daginn og 

kvöldverðarborðið er upplagður vettvangur til að koma saman. Á meðan maturinn 

er snæddur ættu allir að hafa tækifæri til að tjá sig og fá stuðning, aðstoð og 

hvatningu frá sínum nánustu. Að sama skapi er ekki síður mikilvægt að geta verið 

maður sjálfur heima hjá sér, fengið útrás fyrir orkuna, gantast, hlegið og grátið. 

Samverustundir um helgar eru oft leið til að hrista fólk saman: fótbolti úti í garði, 

vatnsslagur, gönguferðir um nágrennið og útilegur með fjöldasöng. Tími fyrir 

faðmlög og sögur úr fortíðinni. Tengsl milli systkina aukast, sama hvort þau eru 

nálægt hvert öðru í aldri eða ekki. Sama á við um tengsl barna og forráðamanna 

og einnig ömmu og afa sem eru ósjaldan með í för. Frásagnir, leikir og umræður 

skapa vettvang til að segja frá því sem viðkomandi býr í brjósti og einnig að heyra 

og sjá hvernig aðrir fjölskyldumeðlimir eru og sjá hlutina frá öðrum sjónarhornum 

og læra að taka tillit til annarra. Þeir yngri læra af þeim eldri en þeir eldri læra 

ekki síður af þeim yngri. 

Bandaríski sálfræðingurinn Diana Baumrind (1971) hefur rannsakað tengsl þroska 

barna á forskólaaldri og uppeldishætti foreldra. Baumrind skipti börnunum sem 

tóku þátt í rannsókninni í þrjá hópa eftir sjálfsaga, sjálfstæði og sjálfstrausti þeirra 

og eftir því hversu athugul og vingjarnleg þau voru. Hún skipti foreldrum upp í 
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þrjá hópa: Skipandi, leiðandi og eftirláta foreldra. Leiðandi foreldrar kröfðust 

þroskaðrar hegðunar af börnum sínum. Þeir settu greinileg mörk um hvað væri 

tilhlýðilegt og hvað ekki og útskýrðu það vel. Leiðandi foreldrar hvöttu börnin 

sömuleiðis til að útskýra sjónarmið sín. Þannig lögðu þeir áherslu á að ræða við 

börnin og að fram kæmu bæði sjónarmið barna og foreldra, til dæmis þegar reglur 

voru settar. Þeir sýndu börnunum einnig mikla hlýju og uppörvun. Þessir 

uppeldishættir reyndust tamir foreldrum þeirra barna sem voru bæði virk og lipur í 

samskiptum. Þau voru sjálfstæð, öguð og höfðu trú á sjálfum sér auk þess sem þau 

voru að jafnaði bæði vingjarnleg og samvinnufús. Skipandi foreldrar eru 

stjórnsamir og stjórna börnum sínum með boðum og bönnum. Reglum þeirra má 

ekki andmæla, orð þeirra eru lög sem má alls ekki brjóta og er börnunum refsað 

fyrir misgjörðir. Skipandi foreldrar sýna börnum sínum sjaldan hlýju né hvatningu 

(Sigurður J. Grétarsson og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1983: ). Eftirlátir foreldrar 

skipta sér ekki mikið af börnum sínum og ala þau jafnvel upp í stjórnleysi og 

miklu frjálsræði, ekki er hugsað út í það að örva sjálfstraust barnanna né 

sjálfstæði. Fáar reglur eru settar og ekki eru gerðar athugasemdir ef þeim er ekki 

fylgt eftir. Foreldrarnir gera litlar kröfur um þroskaða hegðun en þeir sýna börnum 

sínum þó hlýju (Sigurður J. Grétarsson og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1983: ). 

Vinir skipta miklu máli fyrir börn og mörg börn eru aðeins nokkurra ára gömul 

þegar þau eignast félaga sem þau hafa mikil samskipti við, oft daglega. Eftir því 

sem börn eldast verður þeim mikilvægara að eignast vini og tilheyra hópi 

jafnaldra enda eru þau þá fær um að tengjast vinum sterkari tilfinningaböndum en 

áður og eiga gagnkvæm samskipti í tengslum við sameiginleg áhugamál. Vináttan 

breytist frá því að snúast í að velja félaga til að taka þátt í leikjum yfir í sífellt 

sterkari vináttu óháð því hvort félaga sé þörf í leiki. Árin með vinunum hafa mikla 

þýðingu fyrir þroska barna þar sem þau, ásamt öðrum þáttum, þjálfa 

samskiptahæfni og þolinmæði í umgengni og því að setja sig í spor og taka tillit til 

annarra. Því er fátt betra fyrir börn en góðir vinir. Vinátta systkina verður gjarnan 

mjög innileg og traust og sú samheldni helst yfirleitt allt lífið. Foreldrar og aðrir 

uppalendur barna nota mismunandi aðferðir við uppeldi og foreldrar sem eiga 

nokkur börn eru oftar reiðubúnir að deila með börnum sínum ábyrgð og kröfum 

daglegs lífs. Samveru og nánd þarf að hlúa að og þar getur leikurinn gegnt stóru 

hlutverki (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003:287-293). 
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Í grein Ágústu Pálsdóttur Uppeldi og lestur (1998) kemur fram að leiðandi 

uppeldisaðferðir séu líklegar til að ýta undir sjálfstæði og atorku barna. Hún hefur 

rannsakað lestur barna og í rannsókn hennar kom í ljós að leiðandi foreldrar áttu 

það sameiginlegt að hafa trú á að þeir gætu haft áhrif á lestrarvenjur barna sinna 

og þeir byrjuðu á því að vekja áhuga barnanna á lestri meðan þau voru mjög ung. 

Þessir foreldrar vildu vekja athygli barna sinna á ýmsu sem þeim gæti þótt 

áhugavert en reyndu þó ekki að þröngva skoðunum sínum upp á börnin eða að 

stjórna því sem þau lásu. Þeir tóku þátt í að velja efni með börnunum sínum, 

veittu þeim áhuga og tóku þátt í umræðum með börnunum sínum (Ágústa 

Pálsdóttir, 1998:17-18). 

Rannsóknir hafa ítrekað sýnt að börn sem alast upp við leiðandi uppeldishætti, 

sýna síður en börn sem hljóta uppeldi af öðrum toga merki þunglyndis, kvíða og 

áhættuhegðunar, s.s. vímuefnaneyslu og afbrotahneigð. Leiðandi uppeldi ýtir 

jafnframt undir þroska, virkni, sjálfstæði, sjálfsaga og sjálfstraust hjá börnum. Það 

sem einkennir leiðandi foreldra er að þeir krefjast ábyrgrar hegðunar af börnum 

sínum og þeir sýna mikla umhyggju en setja um leið skýr mörk. Þetta eykur líkur 

á því að hugmyndir allra fá að njóta sín á réttlætisgrundvelli (Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir, 2007:287-289). 
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3. Leikurinn í sögulegu ljósi 

Ýmsar kenningar hafa verið settar fram um leik barna og rætt hefur verið og ritað 

um leik barna í þjóðfélaginu út frá ýmsum sjónarhornum. Þær kenningar um leik 

sem hafa haft mest áhrif á undanförnum árum og áratugum á skólastarfi hér á 

landi eru kenningar sálkönnuða á borð við Erikson, Piaget, Bateson og kenningar 

sálfræðingsins og uppeldisfrömuðarins John Deweys. Þessir fræðimenn telja 

leikinn vera mikilvægan fyrir andlegan, líkamlegan, tilfinningalegan og 

félagslegan þroska. Börn byrja fljótt að leika, innan við eins árs aldur og þau eiga 

oft frumkvæði að leik, bæði við fullorðna og önnur börn. 

3.1. Erikson 

Erik H. Erikson (1902-1994) setti fram kenningu um þroska fólks frá vöggu til 

grafar. Þar gerði hann ráð fyrir stigbundnum þroska og taldi leitina að sjálfum sér 

eitt mikilvægasta hlutverk hvers barns. Á hverju þroskaskeiði þarf að takast á við 

ákveðin verkefni og því betur sem verkefnið er leyst af hendi þeim mun betur 

gengur á næsta þroskaskeiði. Á hverju skeiði eykst einnig styrkleiki fólks. Erikson 

sagði að í leik ímyndi börn sér „vald sjálfsins“ eða eigið vald og það sé tilgangur 

leiksins (Valborg Sigurðardóttir, 1992:50-52). 

Í grein Valborgar Sigurðardóttur, Leikurinn, sjálfstjáning og sjálfsnám (1992) 

bendir hún á að Erikson telji leikinn vera aðaltjáningarform barna og eru 

þykjustuleikir og myndsköpun í þessu tilliti mikilvægastir. Í þykjustuleikjum geta 

börn notið ímyndaðs valds sem þau hafa ekki í raunveruleikanum. Þau geta leikið 

hetjuna sem bjargar kettinum úr trénu. Þau leika mömmu og pabba sem öllu ráða, 

ömmu og afa sem bíða með opinn faðminn og heilræði á vör, þau leika lækninn 

sem sker upp og jafnvel sjúklinginn sem stendur sig eins og hetja. Með þessu efla 

börn eigið sjálf og styrkja sjálfsmynd sína. Í leik létta börn af sér áhyggjum og 

reyna í leiknum að gera sér grein fyrir þeim, gefa tilfinningunum nafn. Erikson 

sagði það börnum stundum vera lífsnauðsynlegt að leika sér ein til að takast á við 

það sem hefur hent þau í daglegu lífi. Það má því segja að leikurinn sé hið 

eðlilega sjálfstjáningarform barna og þau tjá hug sinn og tilfinningar best í leik 

(Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007:266-267). 
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3.2. Piaget 

„Það er ekki hægt að kenna hverjum sem er hvað sem er, heldur er viss þroski 

undirstaða náms“ (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007:161). 

Jean Piaget (1896-1981) var svissneskur sálfræðingur og einn af frumkvöðlum 

þróunarsálfræðinnar. Hann er hvað þekktastur fyrir kenningar sínar um 

vitsmunaþroska barna. Piaget leit fyrst og fremst á leikinn sem aðferð til að efla 

hugsun barna og vitsmunaþroska. Í rannsóknum sínum lagði hann megináherslu á 

að fylgjast með myndun tákna í leik og gildi táknmyndunar fyrir hugsun barna. 

Kjarninn í leikkenningu hans er að sérhvert vitþroskaskeið barna eigi sér 

hliðstæðu í leik þeirra eða með öðrum orðum, að leikurinn endurspegli vitþroska 

barna (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007:161-163). 

Piaget aðgreindi fjögur þroskastig greindar sem hvert um sig hefur ákveðin 

einkenni. Þau eru: 

 Skynhreyfistig 0-2 ára, skemu nefnast sálfræðilegar formgerðir á þessu 

stigi, t.d. sogskema og bitskema. 

 Foraðgerðarstig 2-7 ára, táknbundin hugsun kemur fram. Sjálflægni 

einkennir hugsun. Varðveisluskilning vantar. 

 Stig hlutbundinna aðgerða 7-12 ára, hlutbundin aðgerðarhugsun kemur til 

og varðveisluskilningur eykst. 

 Stig formlegra aðgerða 12-16 ára, sálfræðilegar aðgerðir ná fullum þroska 

og vísindaleg hugsun kemur fram (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 

2007:161-163). 

Eðlislægur munur er á ólíkum stigum en þar sem Piaget taldi hugsun mótast mest 

af þroska taugakerfisins væri röð stiganna óbreytanleg og ekki hægt að sleppa úr 

stigi heldur yrði að ganga í gegnum þau í röð. Þó eru til einstaklingar sem vegna 

meðfæddra galla ná ekki fullum þroska en hjá heilbrigðum einstaklingum þroskast 

hugsunin á tiltekinn hátt frá einu stigi til annars. Barn á skynhreyfistigi fer til 

dæmis að því loknu á foraðgerðarstig en hoppar ekki yfir það og beint yfir á stig 

hlutbundinna aðgerða (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007:161-163). 

Sjálflægni er eitt megineinkenni hugsunar á foraðgerðarstiginu en birtingarmynd 

hennar er sú að börn geta ekki séð hluti frá öðru sjónarhorni en sínu né sett sig í 

spor annarra. Þetta kemur til af því að börn geta ekki greint nægilega mikið á milli 
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sín og annarra. Á aldrinum tveggja til sjö ára geta börn ekki fylgt leikreglum þótt 

þau haldi því fram að þau geri það. Piaget rannsakaði leik barna og komst að því 

að börn mynda sínar eigin leikreglur og fylgir þá hvert barn sínum reglum. 

Sjálflægni kemur auk þess skýrt fram í máli barna á forskólaaldri. Þau leggja sig 

lítið fram um að laga tal sitt að hlustandanum og finna heldur enga þörf til að færa 

rök fyrir máli sínu enda sé þeirra hlið á málinu eina mögulega hliðin (Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir, 2007:161-163). 

Samkvæmt varðveislulögmálinu halda hlutir, fólk og fyrirbæri 

grundvallareinkennum sínum, eins og magni, lengd, fjölda, þyngd, kyni og 

rúmtaki þótt ytra útlit þeirra eða uppröðun breytist. Skilningur barna á 

varðveisluhugtakinu hefur verið kannaður í fjölda rannsókna bæði af Piaget og 

öðrum sálfræðingum. Börn sem hafa öðlast skilning á varðveislulögmálinu eru 

komin yfir á stig hlutbundinna aðgerða vegna þess að á foraðgerðarstigi er 

hugsunin ófullkomin að því leyti að hún getur ekki metið aðstæður að fullu út frá 

eigin reynslu. Samkvæmt Piaget geta börn á foraðgerðarstigi ekki tengt saman tvo 

atburði sem eru aðskildir í tíma. Þau geta ekki rakið atburði aftur í tíma í 

huganum, eins og að segja frá í réttri tímaröð hvað gerðist í leik sem er 

nýafstaðinn, það er að segja að hugsunin er ógagnhverf.  

Á stigi hlutbundinna aðgerða verða ákveðin skil í greindarþroska. Börn fara að 

hafa skoðanir og útskýra hluti og fyrirbæri upp á eigin spýtur. Um er að ræða 

hugsanaferli sem gera börnum kleift að rekja atburðarás fram og aftur, 

varðveislulögmálið hefur tekið sér bólfestu. Börn losna undan hinni sjálflægu 

hugsun og þau fara að velta hlutunum fyrir sér. Þegar þau verða eldri fara þau að 

finna fyrir þörfinni að rökræða en þá er farið að örla á aðgerðarhugsun. Þroskinn 

stigmagnast og börn byggja á því sem fyrir er (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 

2007:170-172). 

Á aldrinum 7-11 ára ná regluleikir yfirhöndinni en regluleikir eru leikir þar sem 

fylgt er ákveðnum leikreglum. Börn vinna saman að því að búa til eigin leikreglur 

sem allir þátttakendur leiksins þurfa að samþykkja og allt svindl er illa séð. 

Rannsóknir Piaget beinast aðallega að ytra formi eða formgerð leiksins en ekki að 

innihaldi leiks eins og athuganir sálkönnuða.  
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Hugmyndir Piaget um skólastarf falla undir hugmyndafræði hugsmíðahyggjunnar 

en samkvæmt henni er virkni forsenda náms. Piaget taldi þekkingu ekki staðlaða 

mynd af raunveruleikanum heldur smíði einstaklingurinn sér sína eigin þekkingu 

eða mynd af veruleikanum. Hvað skólastarf varðar skiptir miklu að börnin séu 

virk, reiðubúin að læra og að jafnvægi skapist milli barna og þekkingarinnar sem 

þau viða að sér. Piaget segir að börn verði að ná vissu þroskastigi áður en þau geta 

meðtekið tiltekna hluti. Það þurfi að byggja ofan á reynslu þeirra. Piaget bendir 

einnig á að í kennslu þurfi að huga öðru fremur að því að börn séu sjálf virkir 

aðilar í eigin þroska og því þurfi að leggja áherslu á kennsluaðferðir sem byggi á 

virkni barna. Piaget ítrekar nauðsyn þess að börnum sé gert ljóst að heimurinn er 

ekki bara svartur eða hvítur, að hægt sé að velta hlutunum fyrir sér á margan hátt 

og frá mörgum sjónarhornum og að börn læri best ef þau er virk í eigin námi og 

það ýti undir þroska þeirra (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007:170-172). 

Leikurinn stuðlar að því að æfa alla þessa þætti. Í leik eru börn virk og hugsun 

þeirra er þeirra eigin og engra annarra. Þau víkka sjóndeildarhringinn og læra að 

setja sig í spor annarra.  

3.3. John Dewey 

John Dewey (1859-1952) var bandarískur prófessor í heimspeki, sálarfræði og 

uppeldisfræði. Þroski er meginhugtak í uppeldisfræðum Deweys. Hann var einn 

þeirra fyrstu sem notfærði sér þróunarsálfræði á vísindalegan hátt í tengslum við 

uppeldisfræði. Hann taldi allt og alla hafa möguleika til að þroskast og að öll 

þróun innan samfélagsins væri háð þroskamöguleikum einstaklingsins sem byggir 

samfélagið og öfugt. Það er þroskahvötin og sköpunarmátturinn sem gerir 

tæknilegar framfarir og almenna þjóðfélagsþróun mögulega (Hartman, 1983:25-

27). 

Samkvæmt kenningum Deweys er kennsla mikilvægur máttarstólpi samfélagsins. 

Í grein Sven Hartman John Dewey, faðir framsækinnar uppeldisfræði (1983) 

kemur fram að Dewey líti sem svo á að skólinn sé ómissandi stofnun í 

þjóðfélaginu og að með menntun geti þjóðfélagið haft gát á og stjórnað þeim 

miklu möguleikum til þroska sem blunda í öllum. Hann vildi tengja skólann 

umhverfi og samfélagi og brúa bilið milli samfélagsins og barna sem í framtíðinni 

munu taka meiri þátt í að móta samfélagið. Hann sagði það mikilvæga þekkingu 
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að geta leyst viðfangsefni, bæði verkleg og fræðileg, í samræmi við það sem 

samfélagið býður hverju sinni. Undirstaða þessarar þekkingar verður alltaf að vera 

eigin reynsla einstaklingsins og þar kemur fram grunnkjarni kenningar Deweys, 

„learning by doing“ eða að læra með því að framkvæma (Hartman, 1983, 27-33). 

Þegar kemur að menntun sagðist Dewey meðal annars trúa því að öll menntun 

fæli það í sér að einstaklingur eignist, með virkri þátttöku, hlutdeild í félagsvitund 

mannkynsins. Um skólann sagði hann að menntun væri lífsferli, lífið sjálft, en 

ekki undirbúningur fyrir ókomin ár, og að skólinn ætti að þróast og vera eins og 

einfölduð mynd af samfélaginu. Hann hélt því fram að heimili og skóli ættu að 

eiga gott samstarf og skólinn gæti nýtt sér og byggt ofan á þá þekkingu sem börn 

öðlast heima hjá sér og í nærumhverfi sínu (Hartman, 1983:31-33). 

Dewey bætti við að hann tryði því að við níðumst á eðli barnsins og að við gerum 

okkur erfitt fyrir að ná góðum árangri í uppeldi þegar við leggjum fyrir barnið allt 

of skyndilega margar og ólíkar námsgreinar, svo sem lestur, skrift, landafræði og 

svo framvegis án þess að þær tengist lífi þess. Hann lagði einnig áherslu á að þær 

greinar sem veiti möguleika á tjáningu og sköpun, væru lykill að öllu námi. 

Dewey taldi leik vera öfluga námsleið og að börn lærðu best með því að 

framkvæma hlutina sjálf. Hann sagði það mikilvægt að kenna þeim að njóta og 

nýta tækifæri daglegs lífs og prófa sig áfram og einnig að reynsla væri undirstaða 

þekkingar. Þegar börn læri í gegnum leik kemur athafnasemi á undan 

aðgerðaleysi, tjáning á undan meðvituðum áhrifum og vöðvaþroski og skynþroski 

eykst. Leikurinn knýr börnin til að horfa fram á við og sjá hvað gæti gerst, hann 

vekur upp spurningar og nýjar hugmyndir fæðast og börn læra með því að nota þá 

þekkingu sem þau hafa þegar áunnið sér til að læra meira (Hartman, 1983:31). 

  



24 

4. Frásagnir 

Frásagnir hafa fylgt manninum frá örófi alda og stundum mætti ætla að við 

þörfnuðumst þeirra jafn mikið og vatns og svefns. Það skiptir engu máli við hvern 

er talað þegar talið berst að frásögnum, allir hafa einhverjar minningar af sögum 

frá barnæsku, hvort sem þær voru lesnar upp fyrir viðkomandi eða honum sagt 

frá. Sögur sem við heyrðum sem börn og við heyrum aftur eða lesum vekja upp 

minningar, góðar eða slæmar. Sögur virðast vera órjúfanlegur hluti af lífi okkar og 

hvort sem þær eru hugsaðar til skemmtunar, fræðslu eða aðeins til að drepa 

tímann lifa þær með okkur og sumar berum við áfram og miðlum til næstu 

kynslóða. Í bók Ásgeirs S. Björnssonar og Baldurs Hafstað, „Eitt verð ég að segja 

þér...“ er frásögn skilgreind sem mikilvægur hluti hins mælta máls og að 

mælandinn sé einn en auðvitað með áheyrendum. Þær eru fjölbreytilegar enda 

tilgangurinn með sögum mismunandi en alltaf er það lögmál til staðar að frásögn 

hefur bæði mælanda og áheyranda. 

4.1. Bókmenntaþjóðin mikla 

Við erum bókmenntaþjóð og útlendingar kalla Ísland oft sögueyjuna. Það er stolt 

okkar að geta tekið upp bók og finna tengingu við landið og menningararfinn. Við 

eigum safn gamalla bóka sem við höfum lagt mikið á okkur að varðveita. Við 

eigum ævintýrasögur, fornsögur, hryllingssögur, draugasögur, hetjusögur, 

dýrasögur, sögur af álfum og vættum og svo mætti lengi telja (Ásgeir S. 

Björnsson og Baldur Hafstað, 1988:31). Margir Íslendingar geta sagt sögur af 

nánast hvaða steini sem verður á vegi þeirra. Við viljum trúa því að við lesum 

mjög mikið, að öll börn yfir sex ára aldri kunni að lesa og að heimilislestur tíðkist 

enn á öllum heimilum. Í OECD-skýrslu frá 1987 segir að 99.9% Íslendinga séu 

læsir (Erna Árnadóttir,1995:48). Það að vera læs er ekki bara að geta stautað sig 

fram úr táknunum sem eru á blaðinu heldur felst miklu meira í því að vera læs. Að 

vera læs er að geta lesið textann en skilningur á lesefninu þarf að fylgja til að geta 

innbyrt þá þekkingu sem í textanum býr. Ein einfaldasta skilgreining á lesskilningi 

er sett fram af Bandaríkjamanninum Frank Smith sem segir að lesandinn spyrji sig 

stöðugt spurninga um það sem hann les. Lesskilningur er það að finna svör við 

þessum spurningum (Guðmundur B. Kristmundsson,1987:70). 
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Bókmenntir eru arfur mannkynsins og það er mikilvægt að rjúfa ekki tengsl milli 

manna og bókmenningar. Það má læra mikið af lestri bóka, auka skilning á 

textum, auðga ímyndunaraflið og margt í bókum eykur skilning þess sem les á 

samfélaginu og óskráðu reglunum sem þar gilda. Bókmenntir eru félagslegt 

fyrirbæri og veita börnum aukinn skilning á umhverfinu og sjálfum sér. Það 

opnast nýr heimur fyrir einstaklingi sem hættir að stauta sig fram úr texta og 

byrjar að lesa af öryggi. Það er mikilvægt að leggja talsvert á sig til að svo verði. 

En hver á að kynna bækurnar, sögurnar, kvæðin og þulurnar fyrir börnunum 

(Guðmundur B. Kristmundsson, 2011a)? Best væri ef börn fengju að kynnast 

bókunum í gegnum uppalendur sína jafnt og skóla og að bóklestur yrði hluti af 

þeirra daglega lífi. 

Þeir sem lesa mikið, þykir gaman að lesa og eru aldir upp við lestur leiða kannski 

ekki hugann að þessari spurningu og gleyma því ef til vill að það standa ekki öll 

börn í sömu sporum og þeir sjálfir. Það eru ekki öll börn sem hlaupa heim úr 

skólanum og hafa ömmu og afa eða pabba og mömmu heima, tilbúin til að tala við 

börnin, segja þeim sögur, kenna þeim kvæði og ríma með þeim (Erna Árnadóttir, 

1995:48). Það er ekki einu sinni sjálfgefið að uppalendur barna lesi bækur, 

sjálfum sér til afþreyingar og skemmtunar. Sjónvarp og myndbönd koma að 

einhverju leyti í stað bóka til að svala þörf fólks fyrir því að láta segja sér sögur en 

eitthvað hlýtur að vera á sig leggjandi til að Íslendingar verði áfram þjóð sem les 

bækur, gamlar sem nýjar (Þuríður J. Jóhannsdóttir, 1993:14). 

4.1.1. Mótandi áhrif forráðamanna og umhverfis á börn 

En það var amma mín sem fóstraði mig úngan, og ég er hreykinn af að 

hafa setið við fótskör þeirrar konu sem fjærst var því að vera tísku háð eða 

aldarfari, allra kvenna, þeirra er ég hef þekt. Súngið hefur hún eldforn ljóð 

við mig ómálgan, sagt mér æfintýr úr heiðni og kveðið mér vögguljóð úr 

kaþólsku. Það mælti mín móðir og Ólafur liljurós eru mínir fyrstu 

lærdómar. Sex vetra gamall sat ég á rúmstokki hennar, prjónaði illeppa 

handa kettinum og nam undraverða hluti úr forneskju. Túngutak hennar 

var hreint og sterkt og einginn hljómur falskur í málfarinu. Ég hef ekkert 

þekt rammíslenskara en mál þessarar fornaldarkonu. Það var hvorki 

norrænt einsog fonsögurnar, né latínukent einsog miðaldaritin né 

dönskuskotið eins og siðbótaríslenskan. Það var mál átta hundruð ára 
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gamallar menníngar úr íslenskum uppsveitum, ósnortið og undursamlegt, 

gagnsýrt hinum óskilgreinilega keimi upprunans líkt og viltur ávöxtur. Nú 

eru sögurnar lagstar í lóg fyrir mér og svo er um ævintýrin og þulurnar, því 

að mér er svo gjarnt á að gleyma. En hinu trúi ég ekki, að þau fræði hafi 

látið hug minn ómótaðan, sem ég nam að skemli ömmu minnar.  

(Halldór Laxness 1956:22-24) 

Eins og sést á þessum stutta texta sem tekinn er úr minningarbók Halldórs 

Laxness Heiman ég fór (1956) var honum ljóst að amma hans hafði mótandi áhrif 

á hann og að hann ætti henni margt að þakka. Bækur Halldórs Laxness eru 

Íslendingum hugleiknar og segja má að hann hafi sjálfur haft mótandi áhrif á 

fjölda Íslendinga. Börn mótast af því umhverfi sem þau alast upp í og það barn 

sem elst upp við að bækur séu hafðar við hönd er líklegra til að líta á það sem 

eðlilegan hluta af daglegu lífi en barn sem kemst lítið í kynni við bækur í uppvexti 

sínum. 

Rannsóknir benda til þess að lestur og lesefni á heimilum skipti máli og í mörgum 

löndum er kveðið á um kosti þess að verja ákveðnum tíma til lesturs á degi 

hverjum. Stofnanir eins og UNESCO sem láta sig læsi þjóða varða leggja áherslu 

á að fjölskyldan sé öll læs og lesi ákveðið mikið lesefni yfir daginn. Það þarf að 

gera uppalendum grein fyrir mikilvægi þess að lesa og ræða um það sem lesið er, 

hvort sem lesið er í tímariti eða bók. Lestur barns þarf líka að fá rúm á heimilinu. 

Barnið þarf að fá að taka þátt í umræðunum og leggja sitt af mörkum og gott er að 

uppalendur lesi eitthvað af því sem barnið les svo þeir geti opnað umræður sem 

barnið getur verið þátttakandi í. Það skiptir máli að barnið finni að það geti tekið 

þátt í samræðum og fengið að segja frá því sem það er að lesa til að örva áhuga 

þess á lestri og hvetja það til frekari lærdóms (Guðmundur B. Kristmundsson, 

2011a). 

4.1.2. Hefð fyrir sögum og uppeldisgildi þeirra 

Það að segja sögu frá eigin brjósti eða rifja upp sögu og segja börnum munnlega 

án bókar er góð iðja. Einnig er að sama skapi mikilvægt að lesa fyrir börnin. Það 

að lesa fyrir þau uppfyllir öll þau skilyrði sem frásögn án bókar hefur en auk þess 

læra þau að umgangast bækur, fá tilfinningu fyrir því í hvaða átt stafirnir fara og 

að það sé akkur í því að læra á þessa stafi til að hafa lykilinn sem þarf til að leysa 
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gátuna sem er á blaðsíðunum. Barnið sér að þeir fullorðnu lesa bækur og blöð sér 

til skemmtunar og fróðleiks og er líklegra til að sækja í það því hvernig á barnið 

að trúa því að bókin sé eitthvað til að sækja í ef hinn fullorðni velur alltaf 

sjónvarpið fram yfir bókina (Ágústa Pálsdóttir, 1998:13-14)? 

Í þjóðsögum jafnt og ævintýrum er uppeldislegur tónn og þeim sem hlustar er 

greint frá hvernig eigi að bregðast við aðsteðjandi vanda og hvernig beri að haga 

sér svo vel fari. 

Sögur eins og þjóðsögur eru upplýsandi um hagi fólks í því landi sem sögurnar 

gerast. Sama gildir um kvæði og þulur sem ganga mann fram af manni. 

Þjóðsögurnar greina frá atvinnuháttum, utan húss sem innan, siðum og venjum, 

mannfögnuðum og ferðalögum (Ásgeir S. Björnsson og Baldur Hafstað, 1988:35). 

Örnefni og kunnir staðir koma gjarnan við sögu og þannig gefa þjóðsögur 

landslaginu líf og lit. Við ferðumst með sögumanninum út um allt land, upp á 

hálendi, yfir hrikaleg fjöll, yfir sandauðnir og hvílumst í djúpum gróðursælum 

dölum. Fræðst er um lífshætti fólks á mismunandi tímum og þannig fá lesendur 

innsýn í líf fólks fyrr á öldum. 

Ævintýri eru oft sett í flokk með þjóðsögum en hér er farið eftir skilgreiningu 

Ásgeirs S. Björnssonar og Baldurs Hafstað í bókinni Eitt verð ég að segja þér 

(1988) en þeir vísa í að ævintýri dragi sig aðeins frá þjóðsögum þótt margt sé líkt 

með þeim í uppbyggingu. Ævintýrið sé frekar tímalaust og staðlaus og er fullt af 

undrum og kynjaverum. Bettelheim segir í bók sinni The Uses of Enchantment 

(1976) að ævintýri veiti börnum útrás fyrir ýmsar hvatir. Hann telur að ævintýrin 

fjalli fyrst og fremst um öfl sálarlífsins og geti þess vegna stutt við þroskaferil 

barna. Söguhetjan er oftast af lágum stigum en sigrast að lokum á drottnandi og 

illum öflum og börn eigi auðvelt með að samsama sig söguhetjunni. Heimur 

ævintýrsins sé því í raun heimur mannsins í hnotskurn og för hetjunnar að heiman 

leið barnsins út í lífið og óvissuna. 

Í þjóðsögum og ævintýrum er tvennt sem máli skiptir. Annars vegar er 

efniviðurinn og hins vegar formgerðin. Í efniviði felast einstök efnisatriði, svo 

sem minni, atburðir og hugmyndir og í formgerðinni birtist úrvinnsla efniviðarins. 

Nokkur einkenni eru ríkjandi í þjóðsögum og ævintýrum eins og að sagan er 

rökvísleg heild í réttri tímaröð, með kynningu, atburðarás, risi og lausn. Jafnvægi 
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er raskað og allt reynt til að koma jafnvægi aftur á. Andstæður eru mikilvægar í 

formgerðinni, eins og góður/vondur, ríkur/fátækur, vitur/heimskur, fallegur/ljótur. 

Talan þrír kemur mjög oft fyrir en einnig sex, níu og tólf. Alþjóðleg minni eru rík, 

eins og vonda stjúpan (Ásgeir S. Björnsson og Baldur Hafstað, 1988:13). 

Ævintýri draga sig svo aðeins frá þjóðsögum og nöfnin í ævintýrum eru oft 

lýsandi um eðli persóna og kjör, sbr. Öskubuska. Föst orðatiltæki eru notuð í 

ævintýrum eins og til dæmis „einu sinni var“, „köttur út í mýri“, „úti er ævintýri“. 

Ævintýrið er tímalaust og staðlaust, virðist gerast í forneskju en er þó síungt. 

Ævintýri eru oft full af furðum og undrum, kynjaverum, álögum og töfragripum 

(Ásgeir S. Björnsson og Baldur Hafstað, 1988:14). 

Ævintýri og þjóðsögur hafa verið gagnrýndar, meðal annars fyrir rýran þátt 

kvenkynspersóna í ævintýrum. Þær birtast frekar sem áhorfendur en gerendur og 

hafa lítil áhrif á framvindu sögunnar. Einnig hefur gagnrýnin beinst að því hversu 

ógnandi og grimm sígild ævintýri geta verið enda voru þau ekki samin með börn 

sérstaklega í huga. Eins og sálfræðingurinn Verena Kast bendir á er í ævintýrum 

litið á hið illa sem eðlilegan þátt í lífinu og til að takast á við illu öflin verður að 

horfast í augu við þau og viðurkenna að þau séu til. Hún bendir einnig á að 

samfara átökunum við hin illu öfl og allt sem söguhetjan þarf að ganga í gegnum 

sem hún hefði annars ekki gert, verður breyting á henni og högum hennar en 

einnig verður breyting á hinu illa afli. Oft er því haldið fram að sigurinn í 

ævintýrinu sé sigur hins góða yfir því illa en Kast segir að það sé ekki rétt, heldur 

er þörf söguhetjunnar fyrir að taka út þroska aðalatriðið og söguhetjan er ekki 

aðeins góð, hún býr líka yfir myrkum öflum (Kristín Unnsteinsdóttir, 2005:27). 

Bettelheim er á sama máli og Kast. Hann leggur áherslu á að hin hrottalegu örlög 

illvirkjanna veiti útrás illum hvötum sem blunda í okkur öllum og segir að það sé 

einmitt þessi tvíhyggja eða andstæður í ævintýrunum sem skoða megi sem tákn 

um hið tvöfalda eðli mannsins. Það sem skipti samt mestu þegar ævintýrið sé búið 

er að því lýkur vel, það sé barninu mikilvæg staðfesting á mætti hins góða, að það 

borgi sig að vera frekar góður en illur (Ásgeir S. Björnsson og Baldur Hafstað, 

1988:35).  

Börn lenda oft í ýmsum aðstæðum sem þau eiga í erfiðleikum með að takast á við 

og ævintýri eins og „Hans og Gréta“ geta sýnt börnum að þótt þau lendi í 
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hremmingum er alltaf von og allir eigi möguleika á að sigrast á erfiðleikum 

sínum. Ævintýri sem búið er að milda þannig að refsing sé minni eru barninu 

gagnslaus. Það kemur fram í rannsókn bókmenntasérfræðingsins Ann Trousdale á 

viðbrögðum barna við sígildum ævintýrum. Þar kemst hún að þeirri niðurstöðu að 

tilraunir fullorðinna til að milda þá viðburði sem ævintýrin greina frá geti í raun 

haft öfug áhrif á börnin. Samkvæmt Trousdale vekur refsing illvirkjans í 

ævintýrinu ekki ótta hjá börnunum en aftur á móti geti skortur á refsingu vakið 

ugg og skelfingu (Kristín Unnsteinsdóttir, 2005:27). 

Uppeldislegt gildi þjóðsagna og ævintýra tengist einnig ritmálinu. Sögurnar eru 

skrifaðar á einfaldan og kjarnyrtan hátt. Setningaskipanin einkennist af 

aðalsetningum fremur en aukasetningum og sögurnar eru hljómmiklar og oft 

skreyttar með stefjum, stuðlun og rími. Þjóðsögurnar eru vel til þess fallnar að æfa 

munnlegan flutning, en munnlegan flutning þarf að æfa og vanda val sitt á orðum 

eins og þegar saga er skrifuð (Ásgeir B. Björnsson og Baldur Hafstað, 1988:34). 

4.1.3. Flokkar frásagna 

Í bók Ásgeirs S. Björnssonar og Baldurs Hafstað: „Eitt verð ég að segja þér..“. 

eru frásagnir flokkaðar í þrjá aðalkafla eftir eðli og einkennum: Fjas, reynslusögur 

og alþýðlegar frásagnir. 

Fjas einkennist af fullyrðingum, t.d. um landsmál og heimsmál, sem slegið er fram 

án rökstuðnings. Ekki er um venjuleg boðskipti eða samtal að ræða heldur 

tjáningu til að eyða þögn og skapa þægilegt andrúmsloft án þess að nokkur geri 

kröfu til þess að fjasið sé tiltakanlega vel heppnað. Dæmi um fjas er malandi 

útvarpsmanns á milli laga eða hjal í heita pottinum (Ásgeir S. Björnsson og 

Baldur Hafstað, 1988:10). 

Í reynslusögu er sögumaðurinn sjálfur ævinlega nálægur. Hann segir söguna í 

fyrstu persónu og er yfirleitt í aðalhlutverki og grípur gjarnan til beinnar ræðu í 

frásögninni. Sagan er með form, þar er upphaf, miðja og endir og viss spenna ríkir 

í atburðarásinni. Reynslusagan á sér oftast nær rætur í veruleikanum þótt 

sögumaður hlaði oft inn óskhyggju sinni, ýkjum og jafnvel kynjaefni. Oft 

einkennir hraði reynslusögur og þekktastar þeirra eru veiðisögur, hvort sem verið 

er að veiða dýr, hitt kynið eða landa samningi (Ásgeir S. Björnsson og Baldur 

Hafstað, 1988:12). 
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Orðið þjóðsaga er skilgreint í bók Ásgeirs S. Björnssonar og Baldurs Hafstað, Eitt 

verð ég að segja þér (1988) sem höfundarlaus frásaga í lausu máli sem gengið 

hefur í munnmælum alþýðu mislengi og er oft með sannsögulegum kjarna. Fjöldi 

íslenskra þjóðsagna tengjast þó þekktum einstaklingum, örnefnum og stöðum. 

Skil þjóðsagna og ævintýra er stundum óljós og er kannski hægt að segja að 

þjóðsagan sé tengdari daglegu lífi manna. Þjóðsögur eru til í flestum löndum og 

oft flakka sagnaminni milli landa og breytast í meðförum þeirra sem segja söguna 

í hverju landi fyrir sig og taka mið af þeirra menningu. Það er algengast í þeim 

flokki sem kallast ævintýri og eru sérstök deild þjóðsagna en sjálfstæður flokkur. 

Margar þjóðsögur spretta upp af reynslusögum og breytast í meðförum þriðja 

aðila en eru þó alltaf bundnari samfélagi, tíma og einstaklingum en ævintýrið. Þær 

endurspegla það þjóðfélag sem talað er um og eru því ýmist með yfir sér blæ 

bjartsýni eða bölsýni og eru sögulok eftir því. 

Flokkar íslenskra þjóðsagna eru á margan hátt öðruvísi en í grannlöndunum, enda 

mótast sögurnar af því fólki sem segir þær, lífskjörum þeirra og staðháttum. 

Landslagið á Íslandi er oft hrikalegt og fjölmörg örnefni tengjast tröllum, álfum 

og draugum. Menn hafa skipt þjóðsögunum í flokka, t.d. tröllasögur, draugasögur, 

huldufólkssögur, útilegumannasögur, galdrasögur, náttúrusögur og sögur um 

sæbúa (Ásgeir S. Björnsson og Baldur Hafstað, 1988:23). 

Allar þessar sögur hafa gengið mann fram af manni og nefnast þá 

munnmælasögur en þjóðsögur og ævintýri eru auðvitað einnig til í rituðu máli. 

Auk þjóðsagna og ævintýra má einnig nefna helgisögur, kímnisögur og síðast en 

ekki síst goðsögur og hetjusögur (Ásgeir S. Björnsson og Baldur Hafstað, 

1988:31). 

4.2. Mikilvægi frásagna og lesturs  

Það að lesa fyrir barnið stutta stund á hverjum degi er ódýr og einföld leið til að 

hjálpa barninu til þroska, auðvelda því skólagöngu og auka þekkingu þess. Með 

því að lesa fyrir barnið á hverjum degi leggjum við grundvöll að velgengni þess. 

Þegar við lesum aukum við málþroska barnsins og gefum því verkfæri til að takast 

á við framtíðina. Það skiptir máli að hvetja til lesturs því með honum ýtum við 

undir málþroska barna, vitsmunaþroska og tilfinningaþroska. Að auki eflir lestur 

félagsþroska því barnið hlýtur að standa betur að vígi því víðsýnna sem það er og 
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með því að lesa og virkja ímyndunaraflið getur barnið fremur sett sig í spor 

annarra þegar það á við (Erna Árnadóttir, 1995:51). 

Ímyndunaraflið er einn af mikilvægustu eiginleikum mannsins. Það er leið 

barnsins til að átta sig á margbreytileika lífsins. Það sem fullorðnum þykir leikur 

getur börnum þótt dauðans alvara og börn samsama sig söguhetjunni í sögunni 

alveg eins og þau lifa sig inn í þykjustuleikina hvort sem þau eru í hlutverki 

hetjunnar eða skúrksins. Lestur ævintýra og ferðalag með ímyndunaraflinu getur 

hjálpað börnum að takast á við sorg og hræðslu. Það er gott að geta flúið þegar 

manni líður illa og það er gott að geta upplifað flóknar tilfinningar í gegnum 

söguna, tekið að sér hlutverk söguhetjunnar, gengið í gegnum raunir hennar og 

reynt að breyta sögunni á þann veg sem maður vill (Erna Árnadóttir, 1995:50), 

(Bettelheim, 1976:46). 

Lestur getur einnig verið róandi, jafnvel þótt sögurnar séu spennandi. Sögurnar 

eru róandi á þann hátt að þegar barnið les er það inni í sínum eigin heimi, sínu 

eigin einkabíói. Lestur er líka róandi á þann hátt að lestrarstund getur verið 

gæðastund barna og uppalenda eða systkina. Margir tengja það að lesa fyrir 

börnin sín við að sýna þeim ástúð og hlýju og auk þess er lestur stundum notaður 

til að veita börnum umbun eða huggun. Hægt er að njóta þess að lesa á hvaða tíma 

dagsins sem er, í einrúmi eða með öðrum (Ágústa Pálsdóttir, 1998:15). 

4.2.1 .Lærdómur í gegnum frásagnir og lestur 

H.C. Andersen sagði eitt sinn „að lifa er að ferðast“ og á það einkar vel við. 

Barnið ferðast mikið þegar það heyrir sögu eða þegar lesið er fyrir það. Frásögnin 

og lesturinn opna nýjar víddir, hvort sem um eru að ræða ferðasögur, sögur af 

fólki eða upplýsingar um nýja tækni. Barnið lærir um önnur lönd, fortíð og nútíð 

og hugsanlega framtíð. Sjóndeildarhringurinn er víkkaður með því að hlýða á 

sögur af fólki sem býr ekki við sömu kjör, sendibréf frá pennavini hinu megin á 

hnettinum eru lesin, börn lifa sig inn í ævintýrasögur og flýja hversdagsleikann 

um stund. Í einum málshætti segir: „fávís er bóklaus maður“ og er nokkuð til í því 

og það má ef til vill segja að fátækari er maður án sagna og kvæða. 

Auk alls þess sem upp hefur verið talið hér að ofan er ótalinn sá lærdómur sem á 

sér stað þegar upplýsingar eru innbyrtar. Hugur barnsins er á fleygiferð og barnið 

eykur við þekkingu sína á málinu sjálfu í leiðinni. Vitþroski hefur áhrif á 
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málþroska og auðsýnt er að greinileg tengsl eru á milli lélegs málsþroska, 

takmarkaðs orðaforða og lestrarörðugleika. Tal margra barna er oft óskýrt við 

upphaf skólagöngu og þau hafa ýmsa málgalla, svo sem lélegan framburð, lítinn 

orðaforða, takmarkaðan hugmyndaheim og sum vita ekki mikið um það sem ekki 

er í þeirra nærumhverfi. Lestur stuðlar að aukinni máltilfinningu, eykur orðaforða 

og framburð og mikilvægt er að gefa sér tíma til að ræða við börnin til þess að þau 

æfist í að ná valdi á hugsunum sínum, nota nýfenginn orðaforða og tengja við það 

sem þau kunna nú þegar. Börn gera sér smám saman grein fyrir málinu sem tæki 

til að hafa áhrif á umhverfi sitt og geta tjáð sig á æ flóknari máta. Að lesa fyrir 

börn á leikrænan máta getur skerpt tilfinningu þeirra fyrir hlutverki málsins og 

aukið ánægju þeirra af lestri (Guðmundur B. Kristmundsson, 2011b), 

(Guðmundur B. Kristmundsson, 2011c). 

Þeir þættir sem stuðla að auðugu talmáli hjá börnum eru til dæmis frjáls tjáning, 

frjó og sjálfstæð skapandi hugsun og eigið frumkvæði (Hlín Helga Pálsdóttir, 

1987:139-140). Þegar höfundar voru að alast upp á seinni hluta tuttugustu aldar 

voru afi og amma stór hluti af lífi þeirra. Það er af sem áður var að börn fái 

mikinn tíma með afa og ömmu, oft býr stórfjölskyldan ekki nálægt hvert öðru og í 

mörgum tilfellum vinna bæði amma og afi úti, sem og báðir foreldrarnir. Börnin 

eru í leikskóla lungann af deginum, eða í skóla og þá mjög oft í lengdri viðveru og 

það er varla hægt að halda því fram að nægilega mikið máláreiti eigi sér stað inn á 

þessum stofnunum þótt starfsfólkið sé allt að vilja gert að uppfræða og kenna 

börnum. Tíminn er einfaldlega ekki nægur til að sinna hverju barni fyrir sig. Börn 

eru frekar þöglir móttakendur í skólanum þar sem kennari er með mörg börn í 

bekk. Þar er ekki alltaf hægt að leyfa börnum að tjá sig eins og þau þurfa við þann 

fullorðna án truflunar annarra (Hlín Helga Pálsdóttir, 1987:140).  

4.3. Tjáning og orðaforði 

Málið er miðill en það er einnig tæki til að leita sér þekkingar. Málið er stór hluti 

af sjálfsmynd barna, þau þurfa orðaforða til að geta tjáð sig á þann hátt sem þau 

þarfnast. Málið og orðaforðann þurfa börnin að tileinka sér. Að lesa fyrir börn frá 

unga aldri gerir þau meðvitaðri um tungumálið. Þau hlusta á fólk tala, heyra 

blæbrigðin, tóninn og hreiminn. Þau greina á milli tóntegunda, skilja tilfinninguna 

sem fylgir blæbrigðunum, finna undirölduna í málinu. Þau fá tilfinningu fyrir 
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málinu og það verður verkfæri þeirra og þau geta notað það til að tjá sig. Lestur 

eykur máltilfinningu og það er að auki góð aðferð til að bæta orðaforða barnsins 

og hjálpa því að móta hugsanir sínar. Það að lesa fyrir barnið eða segja því sögu 

frá eigin brjósti þjónar auk þess öðrum tilgangi. Í grein sinni Viltu lesa fyrir mig 

segir Erna Árnadóttir (1995:49): „Það hefur eitthvað með sjálfan verknaðinn, 

aðstæðurnar að gera. Þetta snýst um öryggi, tilfinningar, nálægð, hlýju. Þegar þú 

lest fyrir barnið á það líka alla athygli þína og þið eigið eitthvað sameiginlegt sem 

enginn annar á hlutdeild. í. Þetta er heimur þinn og barnsins, óviðkomandi er 

bannaður aðgangur“  
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5. Handbók fyrir afa og ömmur 

Höfundar tóku eftir því í vettvangsnámi sínu í kennaranáminu að margir 

nemendur í fyrsta bekk grunnskóla virtust eiga í erfiðleikum með ýmis atriði sem 

lágu vel fyrir öðrum jafnöldrum þeirra. Atriði eins og að reima skó eða kunna á 

klukku virtust vefjast fyrir börnum en einnig var orðaforði oft minni hjá sumum 

börnum en öðrum jafnöldrum þeirra og þau höfðu ekki kynnst mörgum algengum 

leikjum eins og Köttur og mús og Hlaupa í skarðið, svo dæmi séu tekin. Höfundar 

veltu fyrir sér hvort breyttir þjóðfélagshættir gætu haft einhver áhrif þar á. 

Hlutverk afa og ömmu í lífi barna var þýðingameira á árum áður. Nú eru flestir 

afar og ömmur úti á vinnumarkaðnum og því ef til vill minna um gæðastundir en 

áður. Hugmyndin með handbókinni var því að safna saman á einum stað úrvali 

leikja, frásagna, kvæða og þula þannig að auðvelt væri fyrir afa og ömmu að grípa 

í bók og eiga stund með barnabörnum. Í handbókinni eru tillögur til að auka 

þroskagildi gæðastundanna sem börnin eiga með ömmu og afa og öðrum 

uppalendum. Hún er einnig hvatning til ömmu og afa til að verja meiri tíma með 

barnabörnum sínum. 

5.1. Aðalnámskrá 

Í Aðalnámskrá grunnskóla frá 2007 segir meðal annars að við lok 4. bekkjar eigi 

nemendur að: 

 geta greint og lýst ýmsum tilfinningum, t.d. hamingju, gleði, sorg og reiði. 

 virða og átta sig á tilgangi leikreglna í mannlegum samskiptum. 

 geta tjáð hugsanir, skoðanir, tilfinningar og væntingar. 

 hafa lært leiðir til að efla samskiptafærni sína sem felur meðal annars í sér: 

 færni í samvinnu. 

 að sýna tillitssemi. 

 að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum. 

 að setja sig í spor annarra. 

 að hlusta á aðra og sýna kurteisi. 

 að hafa áræði til að spyrja gagnrýninna spurninga. 

 

Í Aðalnámskrá grunnskóla, lífsleikni (2007:5) segir orðrétt: 
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Lífsleikni gefur dýrmæt tækifæri til þess að efla félagsþroska nemenda og 

borgaravitund. Fengist er við þætti sem tengjast því að vera þátttakandi í 

lýðræðislegu þjóðfélagi, s.s. jafnrétti, réttindi, skyldur og ábyrgð, 

mannréttindi, umburðarlyndi og gagnkvæma virðingu. Fjallað er um að 

vinna með öðrum, tilheyra fjölskyldu, eiga vini og félaga og setja sig í spor 

annarra. Í námsgreininni er horft á nemandann í heild, færni til samskipta, 

gagnrýninnar hugsunar, tjáningar og þess að færa rök fyrir máli sínu. 

Áherslur á lífsleiknikennslu í skóla undirstrika þá staðreynd að skólinn er 

vinnustaður barna þar sem verðmætt uppeldi fer fram. Þar sem skólinn getur 

aldrei komið í stað heimilis er samvinna heimilis og skóla mikilvæg fyrir 

skólagöngu barna. Börnin læra það sem fyrir þeim er haft og þegar þau koma í 

skólann hafa þau mótast af því nærumhverfi sem þau hafa alist upp í. Svo virðist 

sem ömmur og afar spili ekki jafn stórt hlutverk í uppeldi barna eins og áður og 

stundirnar sem þau eiga með barnabörnum eru færri og öðruvísi vegna breyttra 

þjóðfélagshátta. Handbók fyrir afa og ömmur er í raun hugmyndabanki fyrir 

uppalendur. Þar er að finna valið efni sem samanstendur af leikjum og frásögnum 

svo auðvelt sé að grípa í og njóta tímans sem átt er saman. 

5.2. Af hverju leikir? 

Í skólanum fer félags- og lífsleiknikennsla fram á ýmsan hátt og er að miklu leyti 

samofin öðrum greinum eða fyrir utan námskrá. Heima fer óformleg 

lífsleiknikennsla fram á hverjum degi og er ekki síður mikilvæg. Börn búa yfir 

hæfni til að leika sér, setja sig í spor annarra og lifa sig inn í ímyndaðar aðstæður. 

Þessa hæfni er gott að hvetja þau til að nýta og að þau hugsi um afleiðingar gjörða 

sinna og hugsi út í hvort þau séu hlýleg þeim sem þau umgangast. Í bók Önnu 

Jeppesen og Ásu Helgu Ragnarsdóttur, Leiklist í kennslu (2006) er kennsluaðferð 

lýst sem heitir Kennari í hlutverki og er notuð í skólum í lífsleiknikennslu. Þar 

segir hvernig kennarinn fer í hlutverk og gerir nemendum sínum þar með 

auðveldara fyrir að fara í sín hlutverk. Hann verður virkur þátttakandi og getur 

haft áhrif á gang ferilsins og sagt ýmislegt sem hann myndi annars ekki segja. 

Tilgangur þessarar aðferðar er að opna nýja möguleika til að takast á við 

viðfangsefni, hjálpa nemendum að setja sig í spor annarra, skýra sýn þeirra á 
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viðfangsefnið, hvetja nemendur til að taka sjálfstæðar ákvarðanir og styrkja þá í 

að komast að niðurstöðu (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2006:17).  

Hið sama gildir um heimilin. Sá fullorðni getur brugðið sér í hlutverk rétt eins og 

kennarinn og börnin, sem nú lenda í ákveðnum aðstæðum, þurfa að taka 

ákvarðanir, semja sín á milli og leysa vandamál sem kunna að koma upp. Stýrðir 

hlutverkaleikir, frjálsir þykjustuleikir og regluleikir eru leikir sem börnum er tamt 

að leika. Það hjálpar þeim að meta erfið siðferðisleg vandamál sem upp kunna að 

koma í þeirra daglega lífi, hjálpar þeim að skilja þarfir annarra og þau þjálfast í að 

ræða mál eins og hvað það er að vera góður eða slæmur og hvaða gjörðir eru réttar 

eða rangar. Þetta býr börnin undir að geta tekið þátt í þjóðfélaginu sem fullgildir 

samfélagsþegnar (Winston 2000:93-94). 

5.3. Af hverju frásagnir? 

Við erum sagnafólk, frá forneskju hafa sögur verið sagðar til að færa þekkingu og 

gildi milli kynslóða auk þess sem sögur voru sagðar fólki til skemmtunar. Í 

gegnum frásögnina er hægt að þróa hugtakaskilning með því að setja upplifanir úr 

raunveruleikanum eða ímynduðum heimi í orð (Winston 2000:ix). 

Alls kyns sögur, þjóðsögur, sögur af hetjum og skúrkum, sögur um hollustu og 

dauða, ást og tryggð eru sögur sem börn geta lifað sig inn í og túlkað og notað til 

að íhuga veröldina á sinn hátt. Fyrir börn, eins og aðra, kortleggja sögurnar 

mögulegar upplifanir og reynslu. Sögurnar eru oft með mjög sterkan 

siðferðislegan boðskap og þær gefa hugmyndir um hvernig líf þeirra gæti orðið 

eftir því hvernig þau velja að lifa því. Í raun má segja að góð frásögn hrífi ekki 

eingöngu áheyrandann heldur gefur hún honum forsendur fyrir hvernig hann ætti 

að haga lífi sínu. Sögur eru oftar en ekki notaðar vegna eiginleika þeirra til að 

þroska siðferðislegt ímyndunarafl og þær bjóða upp á að byggja upp ferli í 

leikrænni tjáningu til að dýpka skilning barna á sögunni enn frekar (Winston, 

2000:ix-x). Sama má gera með ævintýrin og í bók sinni The Uses of Enchantment 

(1976) heldur Bettelheim því fram að ævintýri séu í raun heimurinn í hnotskurn, 

þau séu mikilvæg fyrir persónuleikaþróun barna. Hann segir brottför og prófraunir 

söguhetjunnar vera táknrænar fyrir þroska barnsins sem fyrr eða síðar verður að 

standa á eigin fótum. Börn samsama sig söguhetjunni, enda er söguhetjan oftast 

lítill bógur og með sömu vandamál og flestir þekkja. Hann telur að góður endir 
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ævintýris stuðli að bjartsýni barna og að grimmar refsingar, sem ævintýrin hafa 

svo oft verið gagnrýnd fyrir, veiti þeim útrás fyrir bældar og bannaðar hvatir, svo 

sem hatur og hefnigirni vegna þess óréttlætis sem því finnst það oftlega vera beitt 

(Bettelheim, 1976:46). 

Höfundar telja að ef þetta sé rétt geti sögur hjálpað börnum að takast á við flókin 

tilfinningaleg vandamál, greint tilfinningarnar og skilið þær. En til að börn verði 

ekki bara óvirkir hlustendur er mikilvægt að þeir séu þátttakendur og að fá börn til 

að lesa með, eða lesa fyrir aðra og velta sögunum fyrir sér er stórt skref fyrir þau 

til að skilja söguna og um leið er kærkomið að fullorðnir og börn sameinist í 

samræðum og leikrænni tjáningu. 
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Lokaorð 

Þegar höfundar lögðu upp með spurninguna hvers vegna það sé mikilvægt að börn 

fái tíma til að eiga gæðastund með uppalendum sínum höfðu þeir unnið með 

börnum í fjölda ára. Þeim kom á óvart hversu mikil gjá er á milli barna á sama 

aldri á ýmsum sviðum, hvort sem um var að ræða að kunna á klukku, kunna 

kvæði utanbókar eða kunna skil á reglum í algengum leikjum barna. Höfundar 

ákváðu því að skrifa handbók sem gagnast gæti bæði innan heimilis og skólans. 

Handbókin er með leikjum og sögum því það var hugmynd höfunda að koma til 

skila því sem þeir höfðu sjálfir upplifað í barnæsku. Höfundar hafa mikið velt 

fyrir sér gildi afa og ömmu í þjóðfélaginu og finnst vanta í umræðuna hversu 

mikilvægt það er fyrir börn að umgangast eldra fólk. Stundirnar sem uppalendur 

eiga með börnum eru oft af skornum skammti og það er skoðun höfunda að 

mikilvægt sé að hver stund sé gæðastund. Það að leika saman, lesa saman og njóta 

þess að vera saman eru skemmtilegar og uppbyggilegar stundir og börn búa alla 

ævi að því að hafa fengið að njóta góðra samvista við uppalendur sína.  

Börnum er eðlislægt að leika sér og samskiptareglur þeirra við önnur börn og 

fullorðna lærast oft í gegnum leik. Hreyfifærni er einnig stór þáttur sem æfist í 

leiknum og grófhreyfingar, fínhreyfingar, jafnvægi og þol eru þættir sem börn 

þurfa að öðlast færni í og gagnast þeim í daglegu lífi og er nauðsynlegur grunnur í 

námi í skóla. Félagslegur þroski barna eflist í gegnum leiki og leikir skipta miklu 

máli í lífi barna á margan hátt. Þeir eru kjörnir til að leysa úr vandamálum og þeir 

eru aðferð barna til að vinna úr eigin reynslu. Uppeldislegt gildi leikja kemur 

meðal annars fram í þykjustuleikjum þar sem börn prófa að setja sig í spor annarra 

og læra þannig að til eru fleiri hliðar á málunum en þeirra eigin. Þau æfa samskipti 

við aðra sem eru nauðsynleg til að hægt sé að þrífast í þjóðfélagi sem byggir á 

mannlegum samskiptum. Það er skoðun höfunda að gera ætti leiknum hærra undir 

höfði því hann er svo miklu meira en bara dægrastytting fyrir börn. Hann er 

undirbúningur fyrir lífið og oft endurspeglun daglegs lífs í smækkaðri mynd.  

Í gegnum frásagnir og lestur víkka börn sjóndeildarhringinn og ná oft að samsama 

sig sögupersónunni og fá þannig óbeina leiðsögn um hvernig þau eigi að taka á 

sínum eigin vandamálum. Lesturinn örvar einnig ímyndunarafl barna, eykur 

orðaforða og bætir málfar. Aukinn orðaforði stuðlar að því að þau geti tjáð sig á 

mun skýrari hátt en annars væri. Lestur getur einnig verið hluti af notalegri 
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samveru barna við aðra, svo sem afa og ömmu og aðra fullorðna. Lestur og 

frásagnir geta opnað umræður um ýmis málefni og eru góð leið til að leysa 

vandamál sem upp geta komið hjá börnum. Með því að lesa eða hlusta á aðra 

segja sögu geta börn horfið um stund inn í sinn eiginn einkaheim þar sem þau eru 

ýmist hetjur, prinsar, prinsessur eða hvað sem þeim dettur í hug. Börn þurfa 

þennan tíma sem bóklestur gefur til að geta slakað á í erli dagsins. 

Vinnan við gerð handbókarinnar og greinargerðarinnar hefur verið gefandi og er 

það von höfunda að hún megi nýtast sem flestum. Við gerð verkefnisins hafa 

höfundar viðað að sér ýmsu efni til að dýpka skilning sinn á umfjöllunarefninu og 

þá sérstaklega hvernig leiki börn leika, hvaða leikir eigi á hættu að falla í 

gleymsku og skoðað leiki út frá öðru sjónarhorni en áður. Leikir sem áður voru 

aðeins skemmtileg afþreying eru núna í augum höfunda uppbyggjandi fyrir börn 

og góð leið til að auka þroska þeirra með því að leyfa þeim að njóta sín í því sem 

þeim þykir skemmtilegast. Sama á við um frásagnir og þótt höfundar hafi mikinn 

áhuga á bæði leikjum og frásögnum opnuðust nýjar gáttir þegar kom að 

skilgreiningu á ævintýrum og þjóðsögum og áhrifum þeirra á sálarlíf barna. Eftir 

gerð handbókarinnar og greinargerðarinnar eru höfundar enn á þeirri skoðun að 

hlutverk afa og ömmu við barnabörn sín sé það mikilvægt að það sé brýn þörf á að 

rannsaka hvernig hægt væri að brúa það bil sem virðist nú vera að myndast á milli 

kynslóðanna. Það er einnig skoðun höfunda að nauðsyn gæðastunda barna með 

uppalendum sínum skipti mjög miklu máli fyrir börnin, uppalendurnar og 

skólakerfið vegna þess uppeldislega og félagslega þroska sem börn fá þegar vel er 

hlúð að þeim. Það er skoðun höfunda að tenging milli kynslóða megi ekki rofna.  
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