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Útdráttur 

Leikurinn er þýðingarmikill vettvangur fyrir þroska og nám barna. Markmið þessarar 

ritgerðar er að varpa ljósi á mikilvægi þess að stuðla að þátttöku allra barna í leik í 

leikskóla ásamt því að gera grein fyrir hlutverki leikskólakennara. Í nútímasamfélagi 

vinnur leikskólakennari með fjölbreyttan barnahóp og kallar það á fjölbreyttar aðferðir 

til að koma til móts við þarfir allra. Í dag er litið á leik sem meginnámsleið barna þar 

sem þau byggja upp þekkingu með því að prófa sig áfram.  Hér er lögð megináhersla á 

mikilvægi leiksins í félagslegu samhengi. Greint er frá mikilvægi leiksins út frá 

kenningum um samskipti, boðskipti og félagsfærni. Leikurinn er mikilvægur staður fyrir 

öll börn til að þróa áfram hæfni sína, upplifa gleði og ánægju og mynda 

vináttusambönd. Þátttaka barna í leik örvar alhliða þroska og skiptir miklu máli fyrir 

félagsmótun þeirra og færni til samskipta. Börn hafa þó mismunandi hæfni til þátttöku 

í leik. Öll börn eiga rétt á jöfnum tækifærum til náms og er það hlutverk 

leikskólakennara að stuðla að þátttöku allra barna í leik í leikskóla. Hann þarf að skilja 

leikinn út frá heildrænu sjónarhorni og vera vakandi fyrir tækifærum sem bjóðast til að 

styðja nám allra barna.  
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Inngangur 

Flest börn í dag eru í leikskóla stóran hluta vökutíma síns og er því áhugavert að velta 

fyrir sér við hvað börnin fást meirihlutann af þeim tíma. Langoftast er svarið að þau 

fáist við leik. Á leikskólaaldri skapa börn sér í gegnum leikinn sameiginlega menningu 

auk þess sem hann er aðal tjáningarform og helsta námsleið þeirra. Leikurinn er einnig 

mikilvægur fyrir alhliða þroska allra barna (Lillemyr, 2009:8). Leik barna er því 

áhugavert að rannsaka. Leikskólinn á að vera vettvangur jafnra tækifæra til náms. Öll 

börn eiga rétt á að tilheyra barnahópnum og upplifa jákvæða og uppbyggilega 

leikskóladvöl þar sem starfsfólk veitir þeim margvísleg tækifæri til þátttöku í leik. Þetta 

er staðfest í Lögum um leikskóla nr. 90/2008 og Aðalnámskrá leikskóla (2011) sem er 

ætlað það hlutverk að vera leiðarvísir að öllu leikskólastarfi. Í lögunum stendur meðal 

annars: „Í leikskólum skal velferð og hagur barna hafður að leiðarljósi í öllu starfi. Veita 

skal börnum umönnun og menntun, búa þeim hollt og hvetjandi uppeldisumhverfi og 

örugg náms- og leikskilyrði. Stuðla skal að því að nám fari fram í leik og skapandi starfi 

þar sem börn njóta fjölbreyttra uppeldiskosta.“. Kveikjan að þessari ritgerð er löngunin 

til að kafa dýpra í leikinn í þeim tilgangi að öðlast betri skilning á honum. Það er 

verðugt verkefni til að átta sig á mikilvægi hans fyrir þroska og nám barna. Þá þekkingu, 

sem skapast við það, verður hægt að nýta í framtíðinni til að aðstoða börn við að finna 

leik við sitt hæfi og stuðla þannig að alhliða þroska.  

Barnahópurinn í leikskólum í dag er mjög fjölbreyttur og þegar leikurinn er 

skoðaður er vert að hafa í huga að börn eru jafn ólík og þau eru mörg. Þau hafa meðal 

annars mismunandi hæfni, áhugamál og námsþarfir og ólíka félags- og samskiptafærni. 

Öll börn eiga að fá tækifæri til leiks og menntunar. Kallar það á fagmennsku 

leikskólakennara sem felur meðal annars í sér að gera sér grein fyrir að hvert barn 

hefur sína styrkleika og veikleika. Þeir þurfa þar af leiðandi að vera meðvitaðir um að 

geta beitt þeim verkfærum, sem þeir hafa, til að geta á markvissan hátt stuðlað að 

jákvæðri leikreynslu barna. Leikskólinn er lærdómssamfélag þar sem börn og fullorðnir 

læra saman auk þess sem öll börn eiga rétt á að skoðanir þeirra, þarfir og réttindi séu 

virt. 

Leik barna er yfirleitt tekið sem sjálfsögðum hlut og honum er gjarnan bendlað 

við bernskuárin. Að skilgreina hugtakið leikur er erfitt og hafa fræðimenn komið fram 
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með mismunandi skilgreiningar í gegnum árin (Saracho og Spodek, 1998:2–3; Lillemyr, 

2009:75–148). Fræðimenn og rannsakendur hafa þó bent á margbreytilegar leiðir til að 

hugsa um leikinn þar sem hann er meðal annars tengdur tilfinningum, vitsmunaþroska, 

félagsfærni, menningu og menntun (Frost, Wortham og Reifel, 2008:3). Ekki er hægt að 

útskýra hvaða nám felst í leik með aðeins einni kenningu en með því að nýta margar 

kenningar styðja þær hver við aðra þannig að heildstæðari sýn fæst (Lillemyr, 2009:39). 

Þannig skapast möguleiki á að skýra hvaða og hvers konar nám felst í hinu flókna 

fyrirbæri leik.  

Markmið ritgerðarinnar er að varpa ljósi og öðlast skilning á lykilþáttum sem 

lúta að þátttöku allra barna til leiks í leikskóla ásamt því að gera grein fyrir hlutverki 

leikskólakennara í leik barna. Hann þarf að vera meðvitaður um að leikur inniheldur 

marga þætti sem stuðla að þroska og námi. Vonast er til að með lestri nái 

leikskólakennari að auka við þekkingu sína og nýta hana á vettvangi þegar kemur að 

leik og námi barna. Í ritgerðinni verður leitast við að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningu: Hvers vegna er mikilvægt að stuðla að þátttöku allra barna í leik 

í leikskóla? 

Í byrjun verður fjallað um hvað fjölbreytileiki barnahópsins felur í sér þegar 

kemur að leik í leikskóla. Í framhaldi verður fjallað um leik í sögulegu ljósi og komið 

verður inn á hvað felst í hinu flókna fyrirbæri leik. Gerð verður grein fyrir kenningum 

um samskipti, boðskipti og félagsfærni í tengslum við leik á leikskólaárunum. Að lokum 

verður fjallað um hlutverk leikskólakennara í leik barna.  
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1. Námstækifæri fyrir alla 

1.1 Fjölbreyttur barnahópur 

Í kjölfar hnattvæðingar einkennist nútíma samfélag af margbreytileika mannfólksins. 

Það á líka við leikskólana og er sá barnahópur, sem dvelur í leikskóla, því mjög 

fjölbreyttur. Tölur Hagstofu Íslands fyrir árið 2010, undirstrika fjölbreytileika 

barnahópsins í íslenskum leikskólum. Þar kemur fram að börn í leikskólum á öllu 

landinu með erlent móðurmál voru 1815 að tölu. „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 Ísland, e.d.). Þar að auki nutu 1232 börn sérstaks 

stuðnings í öllum leikskólum landsins en með sérstökum stuðningi er átt við „... börn 

sem vegna fötlunar, tilfinningalegra eða félagslegra erfiðleika fá sérstaka aðstoð eða 

þjálfun undir handleiðslu sérfræðinga.“ (Hagstofa Íslands, e.d.). Hafa þarf þó í huga að 

þetta er ekki það eina sem gerir barnahópinn fjölbreyttan. Börn eru jafn ólík og þau eru 

mörg og þó svo að þau séu ekki af erlendum uppruna eða hafi þörf fyrir sérstakan 

stuðning fagaðila þarf að bera virðingu fyrir ólíkum persónueinkennum hvers barns, 

taka mið af áhugasviði þess og veita því aðstoð þegar þörf er á.  

Þetta setur auknar kröfur á leikskólastarfið um að vinna með fjölbreytileika 

barnahópsins. Í daglegu starfi þarf að gera ráð fyrir þörfum ólíkra barna og koma til 

móts við þær. Það á að einkennast af því að fagna margbreytileikanum fremur en reyna 

að steypa öll börn í sama mót. Starfsmenn leikskóla ættu því að líta á fjölbreyttan 

barnahóp sem faglega ögrun frekar en mögulega hindrun í leik og starfi. Í dag leggur 

Aðalnámskrá leikskóla áherslu á að huga að margbreytileikanum í barnahópnum. Í 

henni kemur fram að reyna á að koma til móts við þarfir allra í leikskólanum og að 

leikskólastarf á að byggjast á virðingu fyrir ólíkum menningarheimum. Í leikskólanum á 

að ríkja jafnrétti og virða skal rétt allra barna sem í hann ganga óháð því hvaðan þau 

koma (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011:24). 

Leikskólinn á þó ekki eingöngu að tryggja jafnrétti í barnahópnum, fagna 

margbreytileikanum og koma til móts við þarfir allra heldur þarf hann einnig að tryggja 

rétt barna til náms. Ísland er aðildarríki að Samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins eða Barnasáttmálanum eins og hann er kallaður. Barnasáttmálinn var 

samþykktur á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna árið 1989, undirritaður af Íslands 
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hálfu árið 1990 og öðlaðist gildi hér á landi í nóvember 1992 (Jóhanna Einarsdóttir, 

2008b:116). Samkvæmt Barnasáttmálanum má greina réttindi barna í þrjá 

meginflokka: vernd, umhyggju og þátttöku (Margrét María Sigurðardóttir, 2008:7). Í 

28. gr. sáttmálans, 1. lið, kemur fram að aðildarríki eigi að viðurkenna rétt barna til 

menntunar þannig að þau fái öll að njóta sömu tækifæra (Samningur Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins, 1992). Öll börn eiga því rétt á þátttöku í leik þar sem 

hann er helsta námsleið þeirra. Börn með sérþarfir geta oft átt í erfiðleikum í leiknum 

en taka þó þátt í honum upp að vissu marki. Leikurinn er þeim jafn mikilvægur fyrir 

nám og andlegan þroska og öðrum börnum. Því er mikilvægt að tryggja að börn með 

sérþarfir njóti sömu reynslu af leik og börn sem eru ekki með sérþarfir (Frost, Wortham 

og Reifel, 2008:259,282). 

1.2 Nám án aðgreiningar 

Töluverð hugarfarsbreyting hefur orðið gagnvart námi barna og í dag er alla jafna litið 

svo á að börn eigi rétt á jöfnum tækifærum, óháð líkamlegum, andlegum, félagslegum 

eða efnahagslegum aðstæðum. Þessi hugarfarsbreyting gæti því verið ástæða þess að 

hugmyndafræði um nám án aðgreiningar hefur fengið aukna athygli í leikskólastarfi. 

Hugmyndin um nám án aðgreiningar spratt upp á ráðstefnu um menntun nemenda 

með sérþarfir í borginni Salamanca á Spáni árið 1994. Þar komu saman 92 fulltrúar 

ríkisstjórna og 25 alþjóðasamtaka, þar á meðal frá Íslandi, og staðfestu skuldbindingu 

sína við markmið um menntun allra barna. Á ráðstefnunni var samþykkt yfirlýsing og 

rammaáætlun um jöfn tækifæri til menntunar í skólakerfinu og er hún kölluð 

Salamanca-áætlunin. Þar var lögð áhersla á að skólar ættu að taka við öllum börnum, 

sama hver líkamleg, félagsleg, tilfinningaleg eða námsleg staða þeirra væri. Á 

ráðstefnunni lýstu ráðherrar yfir sannfæringu sinni um að hvert barn eigi frumrétt að 

menntun og því sé skylt að gefa öllum börnum kost á að ná og viðhalda viðunandi stigi 

menntunar. Einnig að börn séu mismunandi, með sérstaka hæfileika, áhugamál og 

námsþarfir og skipulag menntakerfis skuli taka mið af einstaklingsmun og mismunandi 

þörfum hvers og eins. Finna þarf því leiðir til að öll börn geti notið kennslu á 

árangursríkan hátt (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 1995:5,8,16). 

Samkvæmt yfirlýsingu ráðstefnunnar er litið á almenna skóla sem öflugasta 

tækið til að koma í veg fyrir mismunun og til að móta þjóðfélag án aðgreiningar ásamt 
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því að sjá til þess að allir fái tækifæri til menntunar. Stjórnvöld urðu sammála um að 

börn með sérþarfir eigi að mennta án aðgreiningar í samræmi við þá skólagöngu sem 

meirihluti barna hlýtur. Út frá því hefur sprottið hugtakið skóli án aðgreiningar. 

Skólakerfið stóð þar af leiðandi frammi fyrir því verkefni að þróa kennsluhætti sem 

taka mið af barninu og veita öllum nemendum góða kennslu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 1995:8,15–16). Ísland er eitt þeirra landa sem hefur 

skuldbundið sig til að taka tillit til réttinda hvers barns til menntunar og að koma til 

móts við þarfir hvers og eins. Grundvöllur þess er meðal annars að einbeita sér að því 

hvað barnið getur frekar en hvað barnið getur ekki. Börn eru misjöfn og missterk á 

ólíkum sviðum hvort sem þau eru með sérþarfir eða ekki. Helstu áhersluþættir náms án 

aðgreiningar lýsa sér meðal annars þannig: 

Við skipulagningu … er hugað markvisst að því að draga úr þeim hindrunum 

sem standa í vegi fyrir aukinni náms- og félagslegri þátttöku allra nemenda í 

almenna skólakerfinu og litið svo á að fjölbreyttar þarfir nemenda séu af hinu 

góða og hafi fyrst og fremst þau áhrif að auðga skólastarfið og fjölga 

námstækifærum allra nemenda. (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 

2009:65-66). 

Nám án aðgreiningar snýst þó ekki bara um að fjölbreyttur barnahópur fái að læra 

undir sama þaki. Það krefst góðrar skipulagningar en án hennar er hætta á að nám án 

aðgreiningar misheppnist. Fyrir mörgum er hugtakið eingöngu tengt því að setja börn 

með sérþarfir í venjulegt umhverfi skólakerfisins. Þótt það sé ein skilgreiningin þá er 

hugtakið hugsað í víðara samhengi. Nám án aðgreiningar snýst um meira en eingöngu 

að innlima börn með sérþarfir í skólakerfið. Það hugar einnig að kynþætti, stétt, kyni, 

þjóðerni, kynhneigð, fjölskyldubakgrunni, móðurmáli, trú, getu og áhuga. Hugtakið 

felur í sér að kennarar sýni öllum þessum þáttum og fleirum áhuga og geri ráð fyrir 

þeim (Sapon-Shevin, 2007:xiv–xv,8–10). 

Kennslu- og námshættir í skóla án aðgreiningar eru því sveigjanlegir og byggjast 

á styrkleika nemenda, vináttu og virðingu. Tekið er mið af fjölbreyttum barnahópi og 

reynt að skapa nám sem byggir á hæfni, áhuga, þekkingu og skilningi barnanna. Áhersla 

er lögð á aðferðir þar sem gengið er út frá árangursríku námi fyrir ólík börn. Meðal 

annars fá þau tækifæri til að vinna og læra saman. Þegar nám barna er metið er það 

gert með fjölbreyttum hætti og byggist á því að skoða ferlið sem þau fara í gegnum, 
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framfarir, stöðu og árangur (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2009:65–66). 

Leikskólinn þarf þar af leiðandi að virða réttindi allra barna til náms og er því afar 

mikilvægt að tryggja þátttöku þeirra til leiks. Þannig eru börnin gerð að virkum 

þátttakendum í daglegu starfi leikskólans ásamt því að reynt er að ýta undir að hverju 

barnið líði eins og það sé hluti af heild. 

1.3 Barnamenning 

Viðhorf til barna hafa breyst og þróast í gegnum árin og nú er gjarnan litið á börn sem 

virka meðlimi í hinum félagslega heimi frekar en verðandi meðlimi hans. Þar af leiðandi 

geti börn skapað sína eigin menningu innan hans og hefur sú menning gjarnan verið 

kölluð barnamenning (e. children’s cultures/peer cultures) (Wyness, 2006:166). 

Barnamenning hefur verið flokkuð í þrjá flokka. Sá fyrsti fjallar um menningu sem er 

ætluð börnum. Þar er átt við menningarlegar afurðir sem skapaðar eru af hinum 

fullorðnu og sérstaklega ætlaðar börnum, svo sem fjölmiðlar, bækur, tónlist, myndir og 

kvikmyndir. Margt af þessu efni er framleitt með það í huga að efla þroska barna. 

Annar flokkurinn fjallar um menningu með börnum. Þar er sá menningarheimur sem 

snýst um það sem börn og fullorðnir gera saman. Í menningarlegum athöfnum barna 

og fullorðinna eru hinir fullorðnu, það er að segja foreldrar, kennarar og aðrir í nánasta 

umhverfi barna, í lykilhlutverki (Herdís H. Oddsdóttir, 2004:31). Í þriðja flokknum er 

síðan sú menning sem er mikilvæg til að börn geti upplifað sig sem hluta af heildinni. 

Það er sú menning sem börn skapa sjálf, aðallega í gegnum athafnir augliti til auglitis 

(Corsaro, 2011:119) og samskipti sem þau eiga sín á milli af sjálfstæðum vilja. Þessar 

athafnir eru að mestu leyti búnar til af börnunum en þó þarf utanaðkomandi áhrif til að 

knýja þær áfram (Herdís H. Oddsdóttir, 2004:31). Telja má upp mörg einkenni 

barnamenningar en Corsaro (2011:150) telur tvö þemu ávallt birtast í henni: annars 

vegar að börn reyni ítrekað að ná stjórn á lífi sínu innan hennar og hins vegar að þau 

reyni að deila þeirri stjórn með öðrum börnum. Á leikskólaárunum skiptir því máli fyrir 

börn að fá tækifæri til félagslegrar þátttöku. 

Þessi menningarheimur, sem börnin skapa sjálf, verður að mestu leyti til í 

gegnum leikinn og hefur hann mikil áhrif. Leikurinn er algjört aðalatriði innan þessarar 

menningar og skapa börnin þar sterk tengsl sín á milli. Leikurinn, sem fer fram, 

endurspeglar í raun eigið líf barnanna, það er að segja þau búa sér til þykjustuleik þar 
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sem þau vinna úr reynslu sinni frá umhverfinu (Thyssen, 2003:607). Samhliða leiknum 

eru börnin djúpt sokkin inn í þann félagslega heim sem einkennist af samskiptum og 

myndun tengsla við jafningja. Börnin búa til félagslegar reglur og viðmið sem hafa áhrif 

á hegðun þeirra og stöðu í hópnum. Að vera meðlimur í hópi og barnamenningu, sem 

byggir á vinatengslum, er því talinn nauðsynlegur þáttur til að byggja upp hæfni í 

félagslegum samskiptum (Wyness, 2006:167–168). Því er nauðsynlegt að börn fái að 

upplifa sig sem hluta af heild og sem þátttakanda og meðlim í barnamenningu. Börn 

læra hvert af öðru og eru samskipti við önnur börn talin jafn mikilvægur hluti við 

uppbyggingu náms og þekkingar eins og samskipti milli barna og fullorðinna. 

2. Leikur og nám 

Oftast hefur verið litið á leik og nám sem aðskilin hugtök en í leikskóla samtvinnast 

þau. Í leiknum mynda börn þekkingu sína á umheiminum og hefur námið, sem hann 

felur í sér, bein áhrif á þroska þeirra. Það sem börn læra í gegnum leikinn hefur nú 

öðlast meira gildi og liggur skýringin líklegast í auknum áhuga á þroska og námi barna. 

Nú er talið að þessi tvö hugtök hafi gagnvirk áhrif á hvort annað í athöfnum barna. Það 

er að segja á meðan börn þroskast þá læra þau og á meðan þau læra þá þroskast þau 

(Samuelsson og Johansson, 2006:48,50). Því er spennandi að fylgjast með hvað gerist í 

barnahópnum í leik og hvernig þekking myndast hjá börnum á leikskólaaldri.  

Leikur er flókið fyrirbæri og að skilgreina hugtakið leikur getur verið erfitt eins 

og áður hefur komið fram. Fræðimenn hafa sett fram margar mismunandi 

skilgreiningar á hugtakinu leikur en það er samt aldrei hægt að segja að einhver ein 

skilgreining sé réttari eða betri en önnur. Hugtakið leikur er því enn regnhlífarhugtak 

(Bruce, 2004:143), það er að segja hugtak sem ótalmargt fellur undir. Það er þó hægt 

að samsama sig sumum skilgreiningum betur en öðrum út frá persónulegri reynslu af 

leik, þá bæði sinni eigin reynslu og reynslu af því að fylgjast með börnum í leik. Það eru 

til ótal form af leik og leika bæði börn og fullorðnir sér en þó á mismunandi hátt. Flestir 

geta samt verið sammála um að leikur er fyrst og fremst stundaður í þeim tilgangi að 

kalla fram ánægju og gleði. Lillemyr (2009:6,39) bendir á að helsta vandamálið við að 

skilgreina leik er að það er erfitt að skilja hann frá öðrum tegundum hegðunar. Hann 

bendir einnig á að leikurinn eigi sér margar hliðar og því sé erfitt að lýsa honum í aðeins 
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einni kenningu. Bruce (2004:143) segir vandamálið einnig geta verið vegna 

mismunandi viðhorfa til leiksins eftir menningu. 

2.1 Leikur í sögulegu ljósi 

Leikur barna hefur ekki alltaf verið talinn jafn þýðingarmikill fyrir þroska og nám og 

hann er álitinn í dag. Á öldum áður var hann jafnvel talinn gagnslaus dægrastytting og 

tímasóun. Hann væri uppfyllingarefni og afþreying í dauðum stundum, eitthvað sem 

börn gerðu einungis til að losa um orku og til að hafa ofan af fyrir sér áður en alvöru 

nám gæti farið fram. Sagan segir okkur að leikur barna hafi ekki verið álitið verðugt 

viðfangsefni til að fylgjast með, skrifa um eða greina. Þegar kenningar fræðimanna eru 

skoðaðar í tímans rás má sjá að sýnin á leik breytist töluvert þegar þær færast nær 

nútímanum. Friedrich von Schiller leit til að mynda þannig á að leikur væri umframorka 

sem maðurinn notaði til æðri athafna. Hann sagði leik vera undirstöðu lista og 

sköpunar og í leiknum skapaði barnið endalaust. Karl Groos sagði leikinn vera 

alhæfingu athafna og undirbúning fyrir verkefni fullorðinsáranna (Frost, Wortham og 

Reifel, 2008:8,16). Það var ekki fyrr en á 18. öld sem fræðimaðurinn Friedrich Fröbel 

var fyrstur allra til að benda á leikinn sem meginnámsleið barna (Bruce, 2004:129). Á 

svipuðum tíma sagði John Locke leikinn nauðsynlegan fyrir bernskuna og benti á 

mikilvægi hans fyrir líkamlega og andlega heilsu barna (Frost, Wortham og Reifel, 

2008:8). 

Hvernig sýn fræðimanna á leikinn sem fyrirbæri og kenningar um tilgang hans 

breytast eftir því sem þær færast nær nútímanum má meðal annars sjá af skrifum 

fræðimannanna Lillemyr og Bruce. Lillemyr (2009:6,9,20) fjallar um leik barna sem 

dæmigerða og ánægjulega athöfn þar sem börn velji sjálf hvort þau taki þátt eður ei. 

Leikur þeirra er margslunginn og á sér stað í þykjustuheimi þar sem hvert barn getur 

prófað sig áfram og tjáð sig um ýmislegt sem það upplifir, heyrir og sér. Leikurinn er 

tengdur tíma og rúmi, það er að segja innihald hans og sögusvið geta breyst mjög ört. 

Lillemyr segir börn fara í ákveðið ástand (e. flow) þar sem allt er mögulegt þegar þau 

séu í góðum leik. Þar séu þau mjög einbeitt og gleymi gjarnan stað og stund. Þegar 

börn leika sér búa þau einnig til ákveðið skipulag í leiknum þar sem meðal annars verða 

til ákveðnar reglur. 
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Bruce (2004:135,149) segir leik veita börnum tækifæri til að segja skilið við það 

sem er í gangi hér og nú og skapa sinn eigin heim þar sem þau stjórna hvernig 

aðstæðum er háttað. Hún segir allan frjálsan leik barna einkennast af því að börn noti 

reynslu úr lífi sínu í leik sinn. Hann sé ferli sem hefur enga ákveðna lokaafurð og þegar 

leikurinn endar hverfur hann jafn hratt og hann myndaðist. Í leiknum eru börnin ávallt 

við stjórnvöllinn og geti gert tilraunir með ýmiss konar reglur, til dæmis reglur sem 

hinir fullorðnu setja. Bruce bendir einnig á að leikur, sérstaklega í leikskóla, eigi það til 

að vera kennarastýrður og börnum sé leiðbeint í leik sínum að einhverri ákveðinni 

útkomu. Hér sé þó ekki um leik að ræða. Sænskar og norskar rannsóknir hafa einnig 

bent til þessa. Í þeim kemur fram að þegar börn vinna að viðfangsefni, skipulögðum af 

kennara í gegnum leik, flokka þau það ekki sem leik (Jóhanna Einarsdóttir, 2007:131). 

Það gefur til kynna að börn líta ekki á leik sem leik nema að hann sé sjálfsprottinn eða 

að þau hafi valið hann sjálf. Því er mikilvægt að þeir sem vinna með leikskólabörnum 

líti ekki á leik sem afþreyingu þar sem ekkert sérstakt eigi sér stað heldur sjái leik barna 

sem ferli sem knúið er áfram af innri hvöt þeirra og þar sem félagslegt nám fer fram. 

Breytingar á sýn fræðimanna á leikinn má ef til vill rekja til þess að viðhorf til 

barna og bernskunnar hafa einnig breyst og þróast mikið í gegnum árin. Hér áður fyrr 

áttu fullorðnir það til að líta á börn sem framtíðarþjóðfélagsþegna en síður á hvað þau 

eru og geta á líðandi stund, að þau séu börn með sitt eigið líf, þarfir og langanir 

(Corsaro, 2011:8). Bernskan var gjarnan afgreidd sem stig en í dag er hins vegar litið 

svo á að hún sé félagsleg smíð (e. social construction) og áhersla lögð á að börn séu 

ekki aðeins verðandi samfélagsþegnar heldur félagslegir gerendur (Anna Magnea 

Hreinsdóttir, 2008:50). Það viðhorf, sem er að mörgu leyti ríkjandi í dag um börn og 

bernskuna, eru kallaðar síðtímahugmyndir (e. postmodern perspectives). 

Síðtímahugmyndir leggja áherslu á uppstokkun gamalla viðhorfa og reglna ásamt því að 

ögra fólki og hvetja það til umhugsunar um skoðanir sem voru áður viðteknar (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2008a:22). Samkvæmt síðtímahugmyndum er engin algild þekking, 

skilningur eða raunveruleiki sem bíður þess að verða uppgötvaður heldur er þekkingin 

félagsleg smíð (e. socially constructed) og háð tíma, menningu og umhverfi hverju sinni 

(Dahlberg, Moss og Pence, 2007:23). Áhersla er lögð á margbreytileikann og að börn 

hafi ólíkar raddir, hæfni og styrk. Þar af leiðandi er því hafnað að öll börn hafi algilda 

eiginleika og þroskist eins alls staðar í heiminum. Það er háð aðstæðum og umhverfi 
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barna hverju sinni. Síðtímahugmyndir hafna því að öll börn fari eins í gegnum 

skólakerfið og lögð er áhersla á fjölbreyttar námsaðferðir. Litið er á ung börn sem 

öfluga meðlimi samfélagsins sem eru sterk, hæf, vel að sér og taki virkan þátt í sköpun 

menningar og þekkingar (Jóhanna Einarsdóttir, 2008a:24). Einnig er litið svo á að börn 

hafi sjónarmið, innsæi og reynslu sem er sérstök og geti þar af leiðandi upplýst og 

kennt hinum fullorðna um ýmislegt er varðar líf þeirra og þau sjálf (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2008b:115). Af þessu má sjá að þekking á barninu, námi og þroska þess 

hefur leitt í ljós að börn eru getumiklir einstaklingar sem eru færir um að læra strax frá 

fæðingu (Jóhanna Einarsdóttir, 2008b:115). 

Í dag er yfirleitt litið á leik sem mikilvæga athöfn, sem höfði sterklega til barna 

(Lillemyr, 2009:4), en ekki eyðslu á umframorku eða sem undirbúning undir 

fullorðinsárin. Það má meðal annars sjá af því að í Aðalnámskrá leikskóla kemur fram 

að leikur sé órjúfanlegur þáttur bernskuáranna og meginnámsleið barna auk þess sem 

hann skapi fjölda námstækifæra (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011:27). Því 

má segja að mikilvægi leiks sem sjálfstætts fyrirbæris sé orðið viðurkennt. Hann er tæki 

til að vinna úr upplýsingum og reynslu sem börnum berast frá umhverfinu og í gegnum 

hann læra börn að eiga félagsleg samskipti við annað fólk. Leikurinn er líka ávallt 

knúinn áfram af innri hvöt eða þörf barnsins til að leika sér. Hann vekur mikla gleði og 

er stór hluti af menningu og félagslífi barna. Í dag er aukin áhersla lögð á að 

þekkingarmyndun barna mótist í félagslegu umhverfi. Leikurinn er stór þáttur í þessu 

umhverfi barna og felur hann í sér mikil samskipti. Því er áhugavert að skoða hvað 

þessi samskipti, sem eiga sér stað í leiknum, þýða fyrir félagslegan þroska barna. Hér á 

eftir verður því fjallað um kenningar tveggja fræðimanna um mikilvægi leiks og 

samskipta í barnahópnum fyrir þekkingarmyndun, nám og þroska. Kenningar þeirra 

geta aðstoðað leikskólakennara á fjölda vegu þegar kemur að því að fylgjast með leik 

barna og styðja við nám og þroska þeirra. 

2.1.1 Kenning Vygotskys um hvernig börn tileinka sér nýja þekkingu 

Lev Semyonovich Vygotsky er fræðimaður sem hefur haft töluverð áhrif víða um heim 

með kenningu sinni um hvernig börn tileinka sér nýja þekkingu. Þrátt fyrir að hann hafi 

aðeins lifað til 38 ára aldurs og mörgum spurningum varðandi kenninguna sé enn 

ósvarað er talið að hún hafi meðal annars haft áhrif á það hvernig kennarar vinna með 
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ungum börnum og hvernig sálfræðingar hugsa um þroska barna (Bodrova og Leong, 

1996:6). 

Í kenningu sinni lagði hann töluverða áherslu á hlutverk umhverfisins og að allt 

nám og þekkingarmyndun barns færi fram í gegnum félagslegar athafnir (Lillemyr, 

2009:90). Undirstöðu kenningar hans má í stuttu máli lýsa á eftirfarandi hátt. Börn eru 

fær um að byggja upp sína eigin þekkingu og er það ferli ávallt tengt félagslegum 

samskiptum (e. socially mediated). Nám getur stutt við þroska ásamt því að tungumálið 

gegnir lykilhlutverki í þekkingarmyndun barna (Bodrova og Leong, 1996:8–9). 

Tungumálið taldi hann skipta miklu máli að því leyti að tengslin á milli þess og athafna 

(e. action) væri kraftmikill þáttur í þroska barna. Tungumálið virkaði sem hjálpartæki 

fyrir börn til að finna lausnir á erfiðum verkefnum, vinna bug á hvatvísri hegðun, finna 

lausnir á vandamálum og hafa stjórn á eigin hegðun. Tákn og orð sagði hann fyrst og 

fremst vera leið fyrir börn til að eiga félagsleg samskipti við annað fólk (Vygotsky, 

1978:27–28). 

Skiptar skoðanir hafa verið meðal fræðimanna um hvort nám og þroski séu 

aðskilin eða tengd fyrirbæri. Vygotsky leit svo á að þessi fyrirbæri væru samþætt og 

stakk hann upp á nýrri leið til að hugsa um það hvernig nám og þroski ynnu saman. 

Kallar hann þá hugmynd sína svæði mögulegs þroska (e. zone of proximal 

development). Innan svæðis mögulegs þroska getur barn verið á tveimur mismunandi 

þroskastigum. Munurinn á milli þessara þroskastiga er fólginn í bilinu á milli þess sem 

barn veit og getur framkvæmt sjálft án aðstoðar og þess sem það getur gert með hjálp 

reyndari aðila, fullorðnum eða jafningjum. Svæði mögulegs þroska leiðir í ljós þá þætti 

sem hafa enn ekki náð fullum þroska en eru í þroskaferli hjá barni. Þessi kenning hans 

hefur veitt kennurum og sálfræðingum tæki til að skilja hvernig barn þroskast og 

tileinkar sér nýja þekkingu. Með þessa hugmyndafræði Vygotskys í huga er hægt að sjá 

bæði hvaða þekkingu og færni barn hefur og einnig hvaða þekking og færni er að 

þroskast og byggjast upp hverju sinni. Hann lítur svo á að barn tileinki sér ekki færni 

eða þekkingu á ákveðnu andartaki og hafi þar með náð fullum tökum á aðgerðinni 

heldur prófi barn sig áfram og þekkingarmyndun þess sé einungis rétt að byrja. 

Kenning hans staðfestir hvernig nám og þroski vinna saman (Vygotsky, 1978:79–87,90) 

og í framhaldi af því veltir hann fyrir sér hvert hlutverk leiks sé í þroskaferli barna. 
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 Vygotsky taldi ekki eingöngu sambandið milli náms og þroska vera samþætt 

heldur einnig sambandið milli leiks, náms og þroska (Lillemyr, 2009:93). Hann taldi 

leikinn vera ríkjandi athöfn á leikskólaárunum og leiðandi áhrifaþátt í þroska barna 

ásamt því að hann hefði ávallt tilgang fyrir þau (Vygotsky, 1978:101,103). Leikur 

barnsins gæti því verið mjög áhrifarík leið til náms og þroska (Lillemyr, 2009:93). 

Vygotsky leit svo á að þörf barns til leiks væri sprottin upp frá því að það hefði þarfir 

eða langanir sem það vildi fá uppfylltar. Til að uppfylla þær færi barnið inn í heim 

ímyndunar og léki sér. Hann greindi því leik barns í sundur frá öðrum athöfnum þess 

þannig að í leik skapaði barnið ímyndaðar aðstæður (Vygotsky, 1978:93). Taldi hann 

hæfni barns til að geta ímyndað sér mikilvæga og að ímyndunin væri tæki til að skilja 

umheiminn betur. Hann lagði einnig töluvert upp úr ánægjunni og reglunum sem 

einkenna leik (Lillemyr, 2009:93). Hann taldi leik í þykjustuheimi innihalda ýmiss konar 

reglur, til dæmis um hegðun. Barn getur til að mynda ímyndað sér að það sé móðir og 

að dúkka sé barn. Þar af leiðandi þarf það að fara eftir ákveðnum reglum sem lúta að 

móðurhlutverkinu (Vygotsky, 1978:94), reglum sem það hefur upplifað og fengið 

reynslu af úr eigin umhverfi. 

Vygotsky sagði leikinn hafa töluverð áhrif á þroskaferil barns og að í honum auki 

barn við þekkingu sína og þroskist að mörgu leyti (Vygotsky, 1978:103). Hann taldi alla 

einstaklinga hafa ákveðin tæki sem hjálpuðu þeim að muna, einbeita sér og hugsa 

skýrar. Þessi tæki kallar hann verkfæri hugans (e. tools of the mind). Þessi verkfæri og 

þessa hugsun sagði hann börn þróa áfram í gegnum leik og taldi hann að þegar börn 

hefðu náð stjórn á verkfærunum gætu þau notað þau í sína þágu og þar af leiðandi 

tekið meiri ábyrgð á eigin námi. Þau börn, sem skortir þessi verkfæri, eiga erfiðara með 

að tileinka sér nýja þekkingu og læra nýja hluti því þau geti ekki beitt huga sínum af 

sjálfsdáðum (Bodrova og Leong, 1996:3–4,18). Vygotsky taldi að þegar barnið léki sér 

lærði það að bregðast við aðstæðum og áreiti á vitrænan hátt en ekki eingöngu út frá 

því sem er að gerast á ákveðnum stað á líðandi stundu. Með öðrum orðum: barnið nær 

að hugsa utan þess sem er að gerast í augnablikinu og treystir því ekki eingöngu á það 

sem það sér. Leikurinn geri því einnig mögulegt að fara eftir fjölda reglna, sem erfitt er 

að fara eftir í daglegu lífi, og skapi þar af leiðandi svæði mögulegs þroska fyrir barnið. 

Eðli leiksins er að barnið geti athafnað sig fyrir ofan getu sína, það er eins og í leik sé 

barnið höfðinu hærra en það í rauninni er. Auk þess veiti leikurinn barni vettvang til að 
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framkvæma aðgerðir í heimi ímyndunar, að stjórna sér sjálft og móta eigin áætlanir. 

Leikurinn bjóði því upp á fjölda aðstæðna fyrir tileinkun nýrrar færni sem geri hann að 

hæsta mögulega stigi þekkingarmyndunar og sé þar af leiðandi mikil uppspretta fyrir 

áframhaldandi þroska (Vygotsky, 1978:96–97,102–103).  

2.1.2 Boðskiptakenning Batesons 

Mannfræðingurinn Gregory Bateson var með þeim fyrstu til að koma með kenningar 

um samskipti barna í leik. Hann var brautryðjandi í samskiptakenningum og eins og 

Vygotsky taldi hann félagslega þáttinn, sem leikurinn inniheldur, afar mikilvægan fyrir 

áframhaldandi nám. Í kenningum sínum kafar hann dýpra en Vygotsky þegar kemur að 

því að skoða hvað fer fram í félagslegum samskiptum barna í leik. Í einni af kenningum 

sínum fjallar hann um þau samskipti og boðskipti sem eiga sér stað í leiknum (Frost, 

Wortham og Reifel, 2008:35–36). 

Hann setti fram kenningu sína um boðskipti eftir að hafa fylgst með öpum í 

dýragarði fljúgast á. Aparnir voru í því sem við myndum kalla leik eða „gamnislag“ en 

ekki alvöru slag þó svo að þeir hafi hnoðast, nartað og bitið hver í annan. Augljóst var 

fyrir Bateson að slagurinn var ekki í alvöru. Hann velti þá fyrir sér þeim óyrtu boðum 

sem dýrin sendu frá sér til að gera hvert öðru grein fyrir að hér væri ekki að ræða um 

alvöru áflog heldur leik (Bateson, 1983:179). Í framhaldi velti hann þá fyrir sér þeim 

boðum sem börn senda á milli sín í félagslegum leik. 

Bateson taldi samskipti vera flókið ferli sem innihéldi marga aðra þætti en 

aðeins notkun tungumálsins. Til dæmis er ekki nóg að skilja einungis orð og 

orðasambönd heldur þurfa menn að skilja þau tákn, sem send eru með orðum, til að 

átta sig á merkingunni á bak við þau. Þegar menn skiptast á skilaboðum þá senda þeir 

einnig frá sér boð sem eru til dæmis látin í ljós með líkamshreyfingum, svipbrigðum og 

tóni (Bateson, 1983:412). Þau boð fléttast inn í orðin sem sögð eru og kallar Bateson 

það hliðarboðskipti (e. metamessages) (Bateson, 1979:114–115). Því eru skilaboð ekki 

einungis send með orðum heldur er einnig um að ræða óyrt boð sem gefa til dæmis til 

kynna hvort sendandanum sé alvara eða hvort hann sé í leik (Bateson, 1983:179). 

Bateson sagði það vera mikilvægt að geta sent frá sér og greint (eða kóðað) þessi boð, 

þótt þau séu ekki sögð munnlega, til að geta átt eðlileg samskipti (Bateson, 1979:114–

115). Hann segir samskipti og málnotkun ekki vera óslítanleg hvort frá öðru heldur geti 



19 
 

mjög mikið af samskiptum farið fram með þessum hliðarboðskiptum (Bateson, 

1983:424). 

Til að geta tekið þátt í leik er mikilvægt að gera sér grein fyrir hvað er í alvöru og 

hvað er „í þykjustunni“ (Bateson, 1983:179). Meðan á leik stendur verða börn að geta 

skilið þessi hliðarboð til að geta verið með í leikferlinu ásamt því að skilja hvað er að 

gerast hverju sinni. Sýn Batesons var sú að hegðun, sem er tekin alvarlega í 

raunveruleikanum, er ekki tekin alvarlega í leiknum. Það má líkja þessu við leik apanna 

en þegar þeir nörtuðu var því ekki ruglað saman við bit sem ætti sér stað í alvöru 

áflogum. Þessu má einnig líkja við það þegar barn býður einhverjum í teboð í 

þykjustunni þá býst gesturinn ekki við því að fara úr teboðinu minna svangur en þegar 

hann kom (Frost, Wortham og Reifel, 2008:35–36). 

Eins og Vygotsky taldi Bateson leikinn gera börnum kleift að eiga samskipti um 

eitthvað sem á sér ekki stað hér og nú. Bateson sagði þetta stóra stökk í samskiptum 

örva huga barna og skapa þroskandi ferli með því að þau þurfi að vinna úr hlutum sem 

eru ekki beint fyrir framan þau. Börnin öðlist þá færni í því að hugsa um hluti utan þess 

sem þau eru að gera í augnablikinu. Leikurinn er því mikilvægur vegna þess að hann 

leyfir börnunum að sýna hegðun sem er bæði í og úr samhengi við raunveruleikann og 

gera greinarmun þar á milli (Frost, Wortham og Reifel, 2008:36). 

Lykillinn í kenningu Batesons fjallar um að vera meðvitaður um það sem hann 

kallar leikramma. Með leikramma á hann við þegar gefin eru boð eða leikmerki um að 

vilji sé fyrir því að skipta úr raunveruleika yfir í ímyndun. Til að skýra þetta betur má 

líkja raunveruleikanum við landakort og heimi ímyndunar við ákveðið landsvæði sem 

hægt er að afmarka. Til þess að vera félagslegur þátttakandi í leik er mikilvægt að taka 

að sér hlutverk og nýta sér þessi leikmerki. Allir í sama leikramma þurfa að vera 

sammála um ímyndaða heiminn í leiknum og hvað eigi að fara fram í honum. Leikur 

barna gerir þeim kleift að þróa með sér sveigjanleika hlutverka, það er að segja að geta 

hoppað úr einu hlutverki í annað, sem þau eiga einnig eftir að þurfa að takast á við í 

framtíðinni. Á fullorðinsárunum gegnum við mörgum hlutverkum, til dæmis sem maki, 

foreldri, starfsmaður, vinur og fleira. Þetta segir Bateson að megi rekja til þjálfunar í að 

skipta á milli hlutverka sem barn í leik. Rannsóknir sýna að skilningur á boðskiptum og 

geta til að skipta um hlutverk séu börnum afar gagnleg í samskiptum (Frost, Wortham 

og Reifel, 2008:35–36). Bateson segir að því megi álykta að samskipti, sem börn læra í 
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leik, séu afar mikilvæg fyrir áframhaldandi samskiptahæfni, það er að segja að þróun 

leiksins sé grundvöllur fyrir þróun samskipta fyrir barnið í framtíðinni (Bateson, 

1983:181). 

Vygotsky og Bateson eru sammála um mikilvægi leiksins og að í honum eigi sér 

stað mikilvæg þekkingarmyndun í félagslegum samskiptum. Þeir segja báðir þátttöku í 

leik þjálfa getu barna til að hugsa utan þess sem er að gerast á líðandi stundu og telja 

þeir það báðir vera mikilvægt stökk í þroskaferli barna. Þeir eru einnig sammála um að 

getan til að fara inn í heim ímyndunar sé afar mikilvæg. Vygotsky fjallar um mikilvægi 

þess að geta búið til reglur og farið eftir þeim, að geta unnið úr og uppfyllt þarfir eða 

langanir ásamt því að komast á hæsta svæði mögulegs þroska. Bateson fjallar um 

mikilvægi þess að geta skipt um hlutverk í heimi ímyndunar og hvernig það nýtist í 

samskiptum á fullorðinsárum. Helsti áherslumunur kenninganna er að Vygotsky leggur 

meira upp úr mikilvægi tungumálsins til þekkingarmyndunar og farsælla félagslegra 

samskipta í leik. Bateson skoðar aftur á móti þessi félagslegu samskipti út frá fleiru en 

aðeins tungumálinu, það er að segja þeim hliðarboðskiptum, sem eiga sér stað í 

leiknum, og þeim leikmerkjum sem börnin senda á milli sín.  

2.2 Leikur í leikskóla 

Flest börn á leikskólaaldri eyða miklu af tíma sínum í leik og er leikur án efa eitt af 

helstu þemum leikskólastarfs í dag (Lillemyr, 2009:4). Þegar kenningar Vygotskys og 

Batesons eru skoðaðar saman veita þær gagnlega innsýn í hvers vegna þátttaka barna í 

leik sé mikilvæg fyrir nám og þroska. Leikurinn skapi börnum tækifæri til að vera fyrir 

ofan sína eigin getu og þar af leiðandi sé hann mikilvægur vettvangur fyrir þau til að 

byggja upp þekkingu ásamt því að æfa og þróa færni sína til uppbyggilegra félagslegra 

samskipta. Fræðimenn 20. aldar hafa einnig bent á að leikur sé ein af helstu 

tjáningarleiðum barna á leikskólaaldri. Börn og fullorðnir upplifa sömu tilfinningar en 

vinna úr þeim á ólíkan hátt. Hinir fullorðnu tjá sig yfirleitt munnlega en börn eiga 

auðveldara með að tjá sig í gegnum leik (Frost, Wortham og Reifel, 2008:146) auk þess 

sem geta þeirra til að tjá sig munnlega er enn að þroskast á fyrstu árunum. Því má segja 

að sú sýn, sem er ríkjandi í dag, er að leikurinn sé börnum eðlislægt tjáningarform og 

vettvangur fyrir þau til að vinna úr tilfinningum sínum, hugsunum og reynslu. Af þessu 
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má sjá mikilvægi þess að átta sig á því hvað fer fram í leiknum og að leikur er ekki 

eingöngu afþreying. 

Það sem fer fram í leiknum og á milli barna í leik er síður en svo einfalt ferli. Því 

er erfitt að nefna eina ástæðu fyrir mikilvægi þess að stuðla að þátttöku allra barna í 

leik. Það er þó ljóst að þátttaka í leik örvar alhliða þroska barna og eins og Vygotsky 

bendir á er leikurinn ákaflega þýðingarmikill vettvangur fyrir þekkingarmyndun og nám. 

Leikur í barnahópi er mjög félagslegur og reynir töluvert á samskipti. Hann veitir 

börnum fjölbreyttan vettvang til að prófa sig áfram, takast á, finna lausnir með hvert 

öðru, læra á sjálf sig og öðlast sjálfsöryggi (Lillemyr, 2009:6,8,10). Hann skapar því 

vettvang fyrir börn til að byggja upp eigið sjálfstraust og getu þegar kemur að 

félagslegum samskiptum (Moyles, 1989:8). Í leik prófa börnin áfram hæfni sína, færni 

og það sem þau hafa nýlega lært og sameina alla þá þætti og styrkja. Þau nota síðan 

hæfileika sína til að byggja ofan á þekkingu sína af sjálfsöryggi (Bruce, 2004:150). 

 Lillemyr (2009:7) tekur fram að þegar barn leikur sér veit það að leikurinn er í 

þykjustunni en ekki alvara og er því áhættulaus. Þar af leiðandi er barnið óhrætt að 

prófa sig áfram án þess að mistakast. Hann segir einnig að það sem börn fáist við í leik 

sínum hafi ávallt einhverja merkingu eða færi þeim einhvers konar merkingu. Þar að 

auki bendir Bruce (2004:157) á, eins og Vygotsky, að börn eru á hæsta mögulega stigi 

þekkingarmyndunar, sem þau eru fær um að vera á, þegar þau leiki sér. Leikurinn er 

því öruggur og hvetjandi vettvangur fyrir börn til að prófa að takast á við nýja hluti. 

2.3 Félagsleg samskipti í leik 

Eins og fram hefur komið felur leikur barna í sér félagsleg samskipti og er því almennt 

haldið fram að leikur endurspegli og stuðli að aukinni félagsfærni barna (Creasy, Jarvis 

og Berk, 1998:27). Leikurinn og það sem fer fram í honum er mikilvægur grundvöllur 

fyrir börn til að byggja upp vináttutengsl og hæfni í samskiptum við jafningja. Kemple 

bendir á að það hafi almennt verið talinn mikilvægur og viðurkenndur þáttur í 

leikskólastarfi að styðja við börn í félagslegum aðstæðum og stuðla að myndun 

vináttusambanda (Kemple, 2004:xi). 

Margar tillögur hafa verið settar fram um hvað hugtakið félagsfærni (e. social 

competence) þýði en flestir fræðimenn eru sammála um að það tengist því hvernig 

einstaklingur skilgreini og flokki áskoranir og árekstra í mannlegum samskiptum. 
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Félagsfærni innihaldi einnig getuna til að koma af stað og halda úti samskiptum við 

aðra, leysa vandamál, byggja upp vináttusambönd og geta á árangursríkan hátt nálgast 

persónuleg markmið. Hjá börnum á leikskólaaldri er færnin til að halda uppi 

samskiptum við jafningja mikilvæg til að geta átt jákvæð samskipti sín á milli 

dagsdaglega. Tækifæri til að þróa og auka félagsfærni sína í hópi jafningja bíður upp á 

ólíka reynslu og fjölbreyttari tækifæri heldur en samskipti við fullorðna og eru þau 

mikilvæg fyrir áframhaldandi þroska barnsins. Í jafningjahópnum fær barnið tækifæri til 

að prófa færni sína áfram. Til dæmis þegar barn leysir ágreining við annað barn skapar 

það mikilvægt tækifæri fyrir hið fyrrnefnda til að setja sig í spor þess síðarnefnda og 

komast að samkomulagi auk þess sem það gerir kröfur um samskiptahæfileika þess 

(Kemple, 2004:3–5). 

Börn á sama aldri geta eigi að síður verið á misjöfnum stað hvað varðar 

félagsfærni og hæfni til samskipta við aðra (Kemple, 2004:7). Góð félagsleg samskipti 

milli barna í leik krefst þess meðal annars að börnin geti skilið þau hliðarboðskipti og 

leikmerki sem þau senda hvert öðru. Börn, sem hafa ekki góða félags- og 

samskiptafærni, geta átt erfitt með að lesa í þessi merki og því misskilið leikhegðun 

annarra (Creasy, Jarvis og Berk, 1998:126). Börn, sem eiga í erfiðleikum sem þessum, 

skortir því hæfnina til að geta tekið þátt í uppbyggilegum og ánægjulegum samskiptum 

við jafningja sína í leik. Þar af leiðandi eiga þau það á hættu að taka ekki eins virkan 

þátt í þeirri gleði og spennu sem leikurinn inniheldur. Leikurinn er því mikilvægur 

vettvangur fyrir öll börn til að þróa og þroska góða félagsfærni og samskiptahæfileika 

við aðra (Kemple, 2004:11). Eitt af meginhlutverkum leikskólakennarans ætti því að 

vera að styðja við og stuðla að góðum samskiptum í barnahópnum. 

2.4 Mismunandi hæfni barna til þátttöku í leik 

Eins og komið hefur fram er barnahópurinn í leikskóla fjölbreyttur og í honum eru börn 

með mismunandi félagsfærni. Þar á meðal eru börn með sérþarfir og börn sem eiga við 

samskiptaerfiðleika að stríða. Sum börn þarf að styðja vegna erfiðleika sinna en önnur 

ekki. Þau sem ekki fá stuðning vegna erfiðleika sinna geta átt erfitt uppdráttar í 

barnahópnum. Börn, sem eiga á hættu að lenda í neikvæðu samskiptaferli, eru líkleg til 

að glíma við sama vanda á unglings- og fullorðinsárum. Rannsóknir benda til þess að 

það að vera hafnað af leikfélögum geti verið forspá um erfiðleika í framtíðinni (Hrönn 



23 
 

Pálmadóttir, 2004:98). Sérþarfir og vandkvæði í samskiptum geta verið af ýmsum toga. 

Sérþarfir geta verið af líkamlegum, vitsmunalegum og andlegum toga eða blanda af 

þessum þáttum. Hafa þarf þó í huga að öll börn eru með einhverja getu til þátttöku í 

leik (Frost, Wortham og Reifel, 2008:287). 

Þegar unnið var með börnum með sérþarfir hér áður fyrr var áhersla lögð á að 

bregðast við vandamálum barnanna með því að lagfæra börnin. Nú er horft til þess 

sem barnið getur frekar en þess sem það getur ekki. Ekki hefur alltaf verið litið á 

félagsfærni sem mikilvægan þátt í þroska barna. Nú eru þó taldir ákjósanlegir kostir að 

geta til dæmis sett sig í spor annarra, deilt með öðrum og unnið úr ágreiningi. Af þeim 

ástæðum er nú hugað meira að félagslegum þroska barns þar sem gengi þess í 

samskiptum við önnur börn getur spáð fyrir um gengi á fullorðinsárunum. Stuðningur 

við börn með erfiðleika á því ekki að fara fram eingöngu með hinum fullorðna heldur á 

hann að vera samtvinnaður öllu daglegu starfi. Samfara hugmyndafræði um skóla án 

aðgreiningar er nú vaxandi skilningur á því að starfshættir leikskóla eigi að koma til 

móts við öll börn. Börnin eiga því ekki að henta leikskólakerfinu heldur á leikskólakerfið 

að aðlagast þeim (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2002:12–13). Börn læra við allar aðstæður 

án tillits til þess hvort þau eru með sérþarfir eða ekki. Þau læra í leik, samskiptum, 

daglegum athöfnum og skipulögðum stundum. Við þessar aðstæður þarf að miða við 

þarfir hvers barns (Rannveig Traustadóttir, 2000:42). Leikgeta barna með sérþarfir er ef 

til vill ekki eins þróuð og hjá börnum á sama aldri sem hafa ekki sérþarfir en 

leikskólakennari getur hjálpað barninu til að vera hluti af barnahópnum svo að það 

öðlist betri leikreynslu (Frost, Wortham og Reifel, 2008:287). 

Ein helsta áskorun leikskólakennara er að viðurkenna hæfni barnsins til 

þátttöku í leik og þá sérstaklega í frjálsum leik sem er algengur í leikskólanum. Sá 

leikur, sem hinn fullorðni leiðir eða vinnur markvisst með börnunum, er frábrugðinn 

frjálsum leik. Barn með sérþarfir þarf þó á báðum tegundunum að halda til að upplifa 

gleðina, sem leiknum fylgir, og fá fjölbreytt tækifæri til félagslegs þroska. Algengt er að 

leikskólakennari sé meira stýrandi í leik með börnum með sérþarfir. Rannsóknir benda 

samt til að þau kjósi frekar að vera með öðrum börnum í félagslegum athöfnum en 

athöfnum sem stýrðar eru af fullorðnum. Börn með sérþarfir eiga því á hættu að fá 

færri tækifæri til þátttöku í frjálsum leik (Frost, Wortham og Reifel, 2008:270–271).  
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Það getur einnig komið fyrir að börn eigi í miklum erfiðleikum með að komast 

inn í leik. Sum börn eru örugg í leikumhverfi sínu og eiga auðvelt með að ganga beint 

inn í leik vina og kunningja sinna en önnur eru óörugg og eiga því erfiðara með að gera 

tilraunir til að taka þátt. Þau síðarnefndu geta jafnvel átt það til að horfa á leikinn og 

fylgjast með ánægjunni, sem honum fylgir í barnahópnum, en gera eingöngu 

misheppnaðar tilraunir til inngöngu eða engar tilraunir yfirleitt. Þar af leiðandi fá þau 

síður en önnur börn tækifæri til að eignast vini og byggja upp gagnkvæma vináttu. Þar 

sem þau taka ekki eins mikinn þátt og jafningjar þeirra í góðum félagslegum leik eiga 

þau hættu á að verða eftir á í samskipta- og félagsfærni.  

Börn, sem eiga í samskiptaerfiðleikum, eiga það til að hafa meiri samskipti við 

fullorðna en önnur börn. Það getur orðið til þess að minni líkur séu á að þau sýni því 

áhuga eða sækist eftir því að taka þátt þegar jafningjar þeirra hefja leik. Þar af leiðandi 

eru þau líklegri til að vera hunsuð af jafningjum. Í dag er litið á félagsleg samskipti sem 

leið fyrir börn með sérþarfir til að yfirstíga málörðugleika sína ásamt því að auka 

félagslegan þroska. Einnig hefur komið í ljós að börn, sem eru komin lengra í 

málþroska, læra af því að eiga samskipti við börn sem eru eftir á í tungumálinu eða eiga 

við erfiðleika að stríða í samskiptum (Frost, Wortham og Reifel, 2008:271–272,275). 

Börn læra hvert af öðru og því má segja að því fjölbreyttari sem barnahópurinn er því 

fleiri tækifæri til náms og þroska myndast í hópnum. Ljóst er að félagsleg samskipti eru 

nauðsynleg fyrir öll börn, ekki hvað síst börn sem glíma við vandkvæði í leik. Börn með 

sérþarfir og börn með samskiptaerfiðleika ættu því ekki að vera svipt tækifærum til að 

eignast raunverulega vináttu, vera hluti af hóp og taka þátt í ánægjunni sem leikurinn 

skapar.  

Eins og fram hefur komið veitir leikurinn barni öruggt skjól til að prófa sig áfram 

ásamt því að skapa því tækifæri til að vera fyrir ofan sína eigin getu. Þar af leiðandi er 

leikurinn mikilvægur vettvangur fyrir börn til að æfa og þróa færni sína til 

uppbyggilegra samskipta. Þau þurfa meðal annars að fá tækifæri til að þróa skilning á 

hliðarboðskiptum sem eru ekki einungis mikilvæg í leik heldur í öllum samskiptum á 

lífsleiðinni. Öll börn eiga rétt á að taka þátt í leik en geta haft mismunandi hæfni til 

þess. Því þarf leikskólakennarinn að stuðla að þátttöku allra barna þar sem þau eiga öll 

að fá jöfn tækifæri til náms og þroska. Leikskólakennarinn þarf að vera á verði á 

vettvangi þar sem hann er með fjölbreyttan barnahóp sem ekki er allur staddur á sama 
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stað hvað varðar félagsfærni og getu til samskipta. Hann þarf að vita hvenær er þörf á 

að styðja við barn í leik og hvenær beita þarf markvissri íhlutun. Hér á eftir verður 

fjallað um hlutverk leikskólakennara til að stuðla að þátttöku og góðri leikreynslu allra 

barna.  

3. Hlutverk leikskólakennara í leik barna 

Það ætti að vera markmið allra sem vinna með leikskólabörnum að þau upplifi vellíðan, 

gleði og ánægju í leikskólanum og öðlist jákvæða leikreynslu í námi sínu. Eitt 

mikilvægasta hlutverk þess sem vinnur á leikskóla er að fylgjast með og styðja við 

náms- og þroskaferli barna í leikskólastarfinu. Í umfjölluninni hér á eftir verður fjallað 

um hvert hlutverk leikskólakennara er þegar kemur að leik barna. Hann þarf að vera 

meðvitaður um hvað gerist í leik, hvað vekur gleði og spennu og stuðlar að námi og 

þroska ásamt því að vera vakandi fyrir hvað hann geti gert til að stuðla að þátttöku 

allra barna í leik. Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla, sem er ætlað að vera leiðarvísir 

fyrir þá sem vinna með leikskólabörnum, er hlutverk hins fullorðna meðal annars fólgið 

í því að: 

… vera vakandi fyrir áhuga barna og því sem gerist, spyrja opinna spurninga og vinna markvisst 

með það sem börn eru að fást við og sýna því áhuga. Í leik læra börn hvert af öðru en hlutverk 

hins fullorðna í leik barna er engu síður mikilvægt og margþætt. (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011:38). 

Fyrir fullorðinn einstakling, sem ekki hefur fengið að kynnast hvaða gildi leikurinn 

hefur, getur verið erfitt að líta á hann sem vettvang þar sem barnið er að læra og auka 

við þekkingu sína. Það getur einnig reynst honum erfitt að nýta leikinn til að styðja við 

barnið og vinna á markvissan hátt. Það krefst fagmennsku og kunnáttu að líta á leikinn 

ekki einungis sem eitthvað sem hefur mikið skemmtanagildi fyrir barnið heldur líka 

lærdómsgildi.  

Leikskólakennarinn þarf því að vera virkur þátttakandi þegar kemur að leik 

barna ásamt því að vera meðvitaður um hvað hann geti gert til að börn fái þarfir sínar 

uppfylltar í leik og nái að skapa sér merkingarbæra reynslu til þekkingarmyndunar. 

Felst það meðal annars í því að geta metið hvenær þörf er á að styðja við barn eða 

beita markvissri íhlutun. Íhlutunaraðferðir geta verið af margvíslegum toga og er 
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mikilvægt að leikskólakennarinn hafi í huga að engin ein íhlutunaraðferð virkar eins á 

öll börn í barnahópnum. Hann þarf ávallt að muna að hann er að vinna með 

fjölbreyttan barnahóp sem í eru börn með ólíka færni á mismunandi sviðum. Líta þarf á 

öll börnin sem hæfa einstaklinga með sína styrkleika. Það er því fagleg áskorun fyrir 

leikskólakennara að leita fjölda leiða til að koma til móts við þarfir hvers og eins ásamt 

því að finna leiðir fyrir börn til að gerast þátttakendur í leik og vera hluti af 

barnahópnum.  

3.1 Athuganir og skráningar í leik 

Hlutverk leikskólakennara er að stuðla að áframhaldandi þroska og uppbyggilegri 

þekkingarmyndun hjá öllum börnum í leikskólastarfinu hvort sem þau eru með 

sérþarfir eða ekki. Áhrifamesta aðferðin til að fylgjast með náms- og þroskaferli barna í 

leikskóla er að fylgjast með börnum í leik og notast við aðferð sem byggir á athugunum 

(e. observation) (Smidt, 2007:156) og skráningum (e. documentation) (Petersen, 

1996:94). Athuganir og skráningar fela í sér að fylgjast með og skrá niður upplýsingar 

um barnið sjálft og barnahópinn í heild. Hægt er að nota margar leiðir til að skrá niður 

upplýsingar um lærdómsferli barna. Til dæmis má skrá niður punkta, notast við 

myndbandsupptökur og taka ljósmyndir (Giudici, 2001:84). Hvernig skráningin fer fram 

á vettvangi er eitthvað sem leikskólakennari eða starfsmannahópurinn ákveður í 

sameiningu. Það er engin ein leið réttari en önnur heldur er sú leið einfaldlega notuð 

sem hentar best hverju sinni (Smidt, 2007:158). 

Margar ástæður eru fyrir því að gott er að notast við athuganir og skráningar. 

Aðferðin er meðal annars notuð til að skoða gengi barns í leikskólanum og hvar það er 

statt í námi. Með því að fylgjast með börnum í leik er hægt að safna töluverðum 

upplýsingum um hvað fer fram í barnahópnum, hvernig börn afla sér þekkingar og 

hvað fer fram í samskiptum þeirra á milli. Einnig hjálpar aðferðin til við að safna 

upplýsingum sem lúta að til dæmis málþroska, hreyfiþroska og félagsfærni. Að fylgjast 

vel með barni í leik hjálpar til við að koma auga á hvort barn þarf á markvissri örvun að 

halda í einhverjum þætti alhliða þroska. Aðferðina er auk þess hægt að nota til að móta 

kennsluaðferðir með börnum með sérþarfir (Petersen, 1996:94–95). Þegar metið er á 

hvers konar stuðningi barn þarf að halda fylgist leikskólakennarinn grannt með ferlinu, 
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sem barnið gengur í gegnum, skráir niður upplýsingar og nýtir sér þær síðan í starfi 

(Smidt, 2007:158).  

Til að mynda er áhrifaríkt að notast við skráningu til að leita úrræða fyrir börn 

með leikerfiðleika. Það koma ekki einungis upp vandræði innan leiksins heldur eiga 

sum börn einnig í erfiðleikum með að komast inn í leik með jafningjum sínum. Corsaro 

segir mikilvægt að leikskólakennari fylgist með samskiptunum sem eiga sér stað þegar 

barn er að gera tilraunir til að komast inn í leik. Hann segir börn beita mismunandi 

aðgerðum til að komast inn í leik með jafningjum og í sumum tilfellum nota þau jafnvel 

röð aðgerða. Það virðist fara eftir aðstæðum hvaða aðgerð börn beita. Stundum noti 

þau óyrta inngöngu, það er að segja ganga beint inn í leikinn án þess að segja nokkuð 

eða biðja um leyfi. Í sumum tilfellum hringsóla þau í kringum leikinn og þá sem í honum 

eru til að fylgjast með honum og reyna að ná sambandi. Þau geta einnig átt það til að 

vísa í tengsl við jafningja sína, það er að segja að nýta sér tengslin sem þau eiga við þá 

sem í leiknum eru til að fá samþykki (Corsaro, 2003:42–43). Áhrifaríkasta leiðin er þó 

talin vera þegar barn fylgist með leiknum, sem það langar að taka þátt í, áður en það 

reynir inngöngu. Með því að fylgjast með leiknum áttar það sig á út á hvað hann 

gengur og getur jafnvel valið sér hlutverk fyrir fram. Þar sem sú aðgerð er ekki líkleg til 

að raska leiknum sem var fyrir er líklegra að barnið fái að taka þátt (Greve, 2009:83). 

Þegar barn sýnir leik annarra barna áhuga en virðist samt í flestum tilfellum 

standa utan leiksins er það hlutverk leikskólakennara að fylgjast með og skrá niður 

hvaða aðferðum barnið beitir til að reyna að fá inngöngu eða hvort það gerir tilraunir 

til þátttöku yfirleitt. Ef leikskólakennarinn notast við athuganir og skráningar veitir það 

honum betri sýn á hvað fer fram í leiknum og hjálpar til við að greina vandamálið. 

Vandamálið getur stafað af mörgu, til dæmis af því að barnið skilji ekki út á hvað 

leikurinn gangi og sé því ekki velkomið. Það getur einnig verið vegna þess að barnið 

nær ekki að greina leikmerkin sem Bateson taldi vera nauðsynleg til að geta tekið þátt í 

leik. Til að kanna þetta getur leikskólakennari til dæmis skráð niður hvað fer fram í 

samskiptum í barnahópnum. Eftir að hafa náð að greina vandann með athugunum og 

skráningum getur leikskólakennarinn hafist handa við að leita úrræða við 

erfiðleikunum. Með viðeigandi íhlutun ætti hann að geta hjálpað barninu að þróa 

áfram þau verkfæri sem Vygotsky taldi skipta miklu máli fyrir öll börn til að geta 

tileinkað sér nýja þekkingu og lært nýja hluti. 
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Athuganir og skráningar nýtast því leikskólakennaranum að mörgu leyti. 

Aðferðin hjálpar meðal annars til við að velja viðeigandi kennsluaðferðir fyrir 

fjölbreyttan barnahóp (Petersen, 1996:94). Þær gera honum kleift að fylgjast með 

hvernig börn læra, hugsa og hegða sér og í framhaldi af því skipuleggja hvernig hægt sé 

að auka færni þeirra með íhlutun sem taki mið af styrkleikum þeirra. Athuganir og 

skráningar hjálpa honum því við að skipuleggja bæði eigið starf og starf barnanna 

ásamt því að aðferðin er gott vinnutæki til að leggja mat á eigin kennsluaðferðir (Smidt, 

2007:158,160). Leikskólakennari þarf reglulega að skoða þær aðferðir, sem hann beitir 

í starfi, með því að spyrja sig spurninga eins og: Virka aðferðirnar, sem ég nota, fyrir 

þetta tiltekna barn eða barnahópinn? Hvað get ég gert til að bæta aðferðir mínar? 

Hvaða aðferðir get ég notað til að koma betur til móts við barnið? 

Athuganir og skráningar á að notast við á hverjum degi og er mikilvægt að þær 

séu markviss þáttur í leikskólastarfinu. Leikskólakennarinn þarf að þróa áfram hæfni 

sína við að athuga og skrá upplýsingar um nám barna. Athuganir og skráningar ýta 

undir og efla fagmennsku leikskólakennara. Þessar aðferðir fela meira í sér en að horfa 

á barnahópinn. Leikskólakennarinn þarf að læra að vera með augu og eyru opin fyrir 

því sem gerist í umhverfinu hverju sinni. Samskipti, athafnir og hegðun barnanna eiga 

að geta sagt honum hverju hann skuli fylgjast með sérstaklega og hvað hann skuli skrá 

niður (Petersen, 1996:98-99). Því þarf leikskólakennarinn ávallt að halda opnum huga á 

meðan safnað er saman upplýsingum. Skráningin er að lokum notuð til að setja upp 

mynd af námsferli hvers barns og deila niðurstöðum með foreldrum. Gott er að halda 

utan um skjöl, sem hafa verið notuð við skráninguna, til að geta lagt mat á þroska- og 

námsferil barnsins yfir langan tíma. Skráningarferli á að enda með skriflegri skýrslu þar 

sem hinn fullorðni leggur mat á stöðu barnsins (Smidt, 2007:158,160,165–167).  

3.2 Íhlutun leikskólakennara í leik barna 

Börn með sérþarfir eða aðra erfiðleika er að finna í flestum leikskólum og er það réttur 

þeirra allra að fá tækifæri til þátttöku í leik og þarfir sínar uppfylltar. 

Leikskólakennarinn þarf ávallt að vera reiðubúinn til að aðstoða og koma inn í frjálsan 

leik barna þegar hann telur þörf vera á. Þegar hann kemur til dæmis auga á barn sem á 

ítrekað í erfiðleikum með félagsleg samskipti við jafningja þarf hann að hjálpa barninu 

og veita því verkfæri til að tileinka sér nýja færni. Þegar leikskólakennari veitir barni 
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eða börnum aðstoð í leikaðstæðum til að bæta ákveðna færni er yfirleitt talað um að 

hann sé að beita íhlutun (e. intervention) (Kemple, 2004:103).  

Hægt er að beita íhlutun og styðja við börn í leik sínum á fjölda vegu. Ávallt þarf 

að hafa í huga að barnahópurinn er fjölbreyttur og þar af leiðandi þurfa börnin 

mismikinn og ólíkan stuðning. Til að átta sig á hvers konar íhlutun eða stuðning 

leikskólakennarinn ætti að veita barni eða börnum í leik þarf hann að fara í gegnum 

athugana- og skráningaferlið sem lýst er hér að framan. Það ferli auðveldar honum að 

meta hvað hann geti gert til að styðja við og stuðla að aukinni færni barna. Hérna 

verður fjallað um hvernig leikskólakennari getur stutt við börn með náttúrulegum 

íhlutunaraðferðum (e. naturalistic strategies) sem fara fram í daglegu starfi en þeim er 

yfirleitt auðvelt að beita án mikillar fyrirhafnar eða tíma að hálfu kennarans. Þær geta 

annars vegar verið fólgnar í því að kennarinn grípi þau tækifæri, sem gefast, til 

stuðnings við börn og hins vegar í skipulagðari íhlutun (Kemple, 2004:55–56).  

Ljóst er að félags- og samskiptafærni leikskólabarna lærist og þroskast fyrst og 

fremst í gegnum gagnvirk félagsleg samskipti í leik. Leikskólakennarinn þarf því að vera 

vakandi fyrir að nýta þau tækifæri sem gefast til að auðvelda og ýta undir jákvæð 

félagsleg samskipti milli barna (e. on-the-spot teaching). Hann leiðbeinir þá börnum í 

gegnum erfið samskipti sem þau virðast ekki ráða við sjálf. Það getur meðal annars 

verið fólgið í því að koma með ábendingar eins og að sýna möguleika á annarri lausn, 

setja sig í spor hins aðilans, að skiptast á og hlusta á hvert annað (Kemple, 2004:56–

58). 

Fyrir þau börn, sem eiga í töluverðum erfiðleikum með að komast inn í leik eða 

kljást við vanda í leiknum, er mikilvægt að fá markvissa leiðsögn og aðstoð frá hinum 

fullorðna. Erfiðleikar, sem börn geta glímt við, geta verið af ýmsum toga. Börn geta til 

dæmis átt erfitt með að nálgast markmið sín upp á eigin spýtur og læra í gegnum leik 

án aðstoðar. Sum eiga erfitt með að finna leik við sitt hæfi og vafra því um deildina og 

staldra stutt við á hverju leiksvæði. Önnur geta átt í vandræðum með ákveðna 

leikfærni. Hlutverk leikskólakennarans, þegar kemur að því að styðja við og stuðla að 

þátttöku barna í leik, er þar af leiðandi ólíkt eftir því hvers konar stuðning hvert barn 

þarfnast (Widerstrom, 2005:25). 

Þegar leikskólakennari kemur auga á barn sem á erfitt uppdráttar í leik og 

þarfnast greinilega stuðnings þarf hann að byrja á því að finna út við hvað barnið þurfi 
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aðstoð. Í framhaldinu ákveður hann síðan hvaða markmiðum þarf að vinna að og við 

hvaða aðstæður hann getur aðstoðað barnið (e. planned incidental teaching). Þegar 

leikskólakennari hefur ákveðið markmið með íhlutuninni skráir hann niður aðferðir 

sem hann getur notað til að ýta undir uppbyggileg félagsleg samskipti barnsins við 

jafningja sína. Þeir sem vinna með börnum þurfa þó ávallt að muna að það er engin ein 

uppskrift að því hvernig á að styðja barn í leik- og/eða samskiptaerfiðleikum. En með 

því að kennarinn velti fyrir sér aðferðum, sem hann geti beitt, er hann betur undir það 

búinn að styðja barnið í leikaðstæðunum. Þegar leikskólakennarinn hefur hugað að 

þessum atriðum er komið að því að framfylgja áætluninni. Hann ákveður þá tiltekinn 

tíma sem hann ætlar til stuðningsins, til að fylgjast með og skrá niður framfarir 

barnsins. Eftir þann tíma skoðar hann stöðu barnsins, ígrundar hvernig til tókst og 

metur hvað ætti að gera í framhaldinu (Kemple, 2004:58–61). 

Þann stuðning, sem leikskólakennari veitir börnum með íhlutun sinni, hvort sem 

hún er skipulögð eða felst í því að grípa þau tækifæri sem gefast, er hægt að líta á sem 

vinnupalla (e. scaffolding) (Kemple, 2004:62). Hugmyndin að því að nota vinnupalla er 

unnin út frá kenningum Vygotskys um svæði mögulegs þroska. Líkja má svæði 

mögulegs þroska við byggingasvæði (Bodrova og Leong, 1996:43) og barninu við 

byggingu sem vinnupallarnir eru notaðir til að styðja við, byggja ofan á og móta (Berk 

og Winsler, 1995:26). Þar sem barnið er á hæsta svæði mögulegs þroska í félagslegum 

leik er gott að leikskólakennarinn nýti tækifærið til að auka við þekkingu barnsins í 

þeim aðstæðum.  

Þegar notast er við vinnupalla er ekki átt við að verkefninu, sem barnið er að 

reyna að leysa, sé breytt á einhvern hátt heldur eiga vinnupallarnir að veita barninu 

stuðning til að hjálpa því í gegnum verkefnið svo að með tímanum axli það eigin ábyrgð 

á verkefninu. Þegar barnið nær betri tökum á því byrjar leikskólakennarinn að draga sig 

í hlé. Vinnupallarnir eru hægt og rólega teknir utan af byggingunni þar til byggingin nær 

að standa ein og sér, það er að segja þegar barnið nær fullum tökum á að leysa 

verkefnið upp á eigin spýtur. Með þessari íhlutunaraðferð einbeitir leikskólakennarinn 

sér að ferlinu, leggur áherslu á að barnið byggi sjálft ofan á eigin þekkingu og skapi sér 

reynslu sem hefur merkingu fyrir það. Leikskólakennarinn þarf að vara sig á því að gefa 

barninu ekki rétta útkomu heldur leiða það áfram með vísbendingum og spurningum. 

Til að aðferðin virki þarf barnið þó að hafa áhuga á verkefninu og vilja til að leysa það 
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(Bodrova og Leong, 1996:42). Leikskólakennari, sem er laginn við að fylgjast með leik 

barna, er því góður í að koma auga á hvenær er þörf á því að notast við vinnupalla til 

að hjálpa barni að ná tökum á námi sínu. 

3.2.1 Íhlutun í daglegu starfi 

Þegar íhlutunaraðferðum er beitt í starfi með börnum er mikilvægt að huga að því að 

aðferðirnar taki mið af þörfum og aldri viðkomandi barns. Þeir sem vinna með börnum 

eru oft líklegri til að beita aðferðum, sem eru mjög stýrandi (e. highly directive or 

controlling strategies), frekar en að sníða stuðninginn og íhlutunaraðferðina að 

einstaklingsmiðuðum þörfum hvers barns. Kemple bendir þó á að í leikskólastarfi sé ein 

áhrifaríkasta íhlutunaraðferðin til að styðja við félagsleg samskipti barna í 

leikaðstæðum sem þau hafa valið sér sjálf (Kemple, 2004:56,63). Widerstrom (2005:25) 

bendir einnig á að vegna ánægjunnar, sem leikurinn veiti börnum, sé hann ein af bestu 

leiðunum fyrir þau til að þróa og æfa færni sína. Þar af leiðandi er ákjósanlegt fyrir 

þann sem ætlar að styðja barnið og reyna að stuðla að aukinni færni þess að gera það í 

gegnum frjálsan leik barnsins við jafningja sína. Við íhlutun þarf leikskólakennarinn að 

hafa í huga að börn þurfa mismikinn stuðning í samskiptum við jafningja sína og getur 

hann því valið úr fjölda aðferða. Hér verða nefndar nokkrar aðferðir, bæði óbeinar og 

beinar, sem kennarinn getur nýtt til að styðja við leik og uppbyggileg samskipti barna 

ásamt því að mæta einstaklingsmiðuðum þörfum þeirra. 

Óbeinar stuðningsaðferðir, sem leikskólakennarinn getur beitt, eru nokkrar. 

Leikskólakennarinn getur hugað að staðsetningu sinni þegar börn greinir á hvert við 

annað. Það að hann sé staðsettur nálægt barnahópi getur veitt sumum börnum nægan 

stuðning til að leysa vandamálið. Þau finna þá að hann er til staðar og reiðubúinn til að 

veita aðstoð ef þörf er á. Að sama skapi getur hann sent barni óyrtar vísbendingar og 

styrkjandi athugasemdir til að ýta undir jákvætt samskiptaferli. Sem dæmi um óyrtar 

vísbendingar má nefna það að setja hönd sína á öxl barnsins eða líta hvetjandi í átt til 

þess. Styrkjandi athugasemdir felast til dæmis í því að hrósa börnunum og benda þeim 

á að þeim hafi gengið vel að leysa þann ágreining sem var á milli þeirra. Auk þessa 

getur hann gefið barni vísbendingu, sem hjálpar því að skilja hegðun annars barns, og 

hvatt hið fyrrnefnda til að velta fyrir sér og túlka hegðun leikfélaganna þegar það á 
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erfitt með að ganga inn í leik. Þetta getur meðal annars falist í því að spyrja barnið hvað 

það haldi að annað barn sé að leika (Kemple, 2004:64). 

Þegar óbeinar aðferðir eru ekki nægilegur stuðningur við barn getur 

leikskólakennarinn beitt beinni aðferðum, til að mynda hvatt barn til að túlka hegðun 

leikfélaganna eða aðstoðað barnið með því að túlka hegðun leikfélaganna fyrir það. 

Þetta gerir kennarinn með því að fylgjast með, ásamt barninu sem á í erfiðleikum, með 

leik annarra barna. Hann ræðir við barnið og kemur jafnvel með ábendingar um hvað 

sé í gangi í leiknum. Ágreiningur og samskiptaerfiðleikar milli barna geta komið upp oft 

yfir daginn. Einfalt dæmi um þetta er þegar tvö börn vilja bæði leika sér með sama 

hlutinn í einu og geta ekki fundið lausn í sameiningu. Þá er það hlutverk 

leikskólakennarans að hvetja börnin til að hugsa hvaða aðferðum þau geti beitt til að 

leysa vandamálið. Ef börnin eiga erfitt með að finna sjálf lausnaleiðir getur 

leikskólakennarinn stungið upp á aðferðum sem þau geta notað, til dæmis að skiptast á 

(Kemple, 2005:64). 

Enn beinni aðferðir til að styðja við leik og samskipti barna eru fólgnar í því að 

leikskólakennarinn veitir barni orð eða aðferð og segir því hvernig það gæti notað 

hana. Veltum fyrir okkur eftirfarandi dæmi: Leikskólakennarinn kemur auga á Nonna, 

sem stendur og horfir á Kára í kubbahorninu, en veit ekki hvernig hann á að byrja að 

leika sér við hann. Leikskólakennarinn fer þá til Nonna og segir honum að fara og 

setjast hjá Kára og biðja hann fallega um nokkra kubba. Ef barnið ræður illa við að fara 

sjálft inn í leikinn getur kennarinn, í aðstæðum sem þessum, tekið yfir hlutverk 

barnsins. Þá fer leikskólakennarinn með Nonna að kubbunum og biður Kára um að 

rétta Nonna nokkra kubba svo hann geti leikið sér við hann (Kemple, 2004:64). Einnig 

getur stundum verið nauðsynlegt fyrir leikskólakennarann að setjast niður með barninu 

og leika við það. Veltum fyrir okkur öðru dæmi: Magnús er í dúkkukróknum, heldur á 

dúkku og gengur einn um með hana. Leikskólakennarinn kemur auga á Magnús og 

hegðun hans bendir kennaranum á að hann hafi áhuga á því að leika sér með dúkkuna 

en viti ekki hvernig hann eigi að fara að því. Leikskólakennarinn fer þá og sest niður hjá 

Magnúsi með aðra dúkku og segir til dæmis við hann: „Eigum við að gefa börnunum að 

borða? Hérna er peli fyrir þitt barn og hérna er peli fyrir mitt barn. Sjáðu hvernig ég 

ætla gefa barninu mínu að drekka.“ Með þessu sýnir leikskólakennarinn Magnúsi 
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hvernig hegðun hann geti sýnt og hvað hann geti sagt til að koma leik af stað 

(Widerstrom, 2005:25).  

Reikna má með því að í barnahópnum séu erlend börn sem hafa annað 

móðurmál en íslensku. Börn, sem hafa ekki náð tökum á tungumálinu, gætu átt í 

erfiðleikum með að gera sig skiljanleg í leik með jafningum. Þau geta til dæmis átt erfitt 

með að tala skýrt, mynda setningar eða skilja aðra. Börn, sem eiga við málörðugleika 

að stríða, taka ekki þátt í leik á sama stigi og þau börn sem eru komin lengra í notkun 

tungumálsins. Það hefur sérstaklega áhrif á leik sem inniheldur mikið af málnotkun, 

eins og til dæmis hlutverkaleik. Því er mikilvægt að leikskólakennari styðji barnið og 

tryggi að það sé hluti af barnahópnum. Að eiga samskipti við önnur börn í leik getur 

hjálpað barninu að ná betri tökum á tungumálinu. Börn flytja og deila þekkingu sín á 

milli og því er mikilvægt að barnið sé þátttakandi í athöfnum sem innihalda félagsleg 

samskipti (Frost, Wortham og Reifel, 2008:271–272). Leikskólakennari fylgist með barni 

í leik og er til staðar til að veita stuðning ef þörf er á. Hann getur meðal annars hjálpað 

barninu að gera sig skiljanlegt eða skilja aðra með því að gefa því tíma þegar það er að 

reyna að koma hugsunum sínum á framfæri. Einnig getur leikskólakennarinn 

endurtekið þau orð, sem fara á milli barnanna í samskiptum, og spurt barnið spurninga 

þegar því gengur illa að koma skoðunum sínum á framfæri. 

 Þegar leikskólakennari ætlar að beita markvissum stuðningi í formi íhlutunar til 

að styðja við félagsleg samskipti barna í náttúrulegu umhverfi er mælt með því að hann 

spyrji sig ákveðinna spurninga til að komast að því hvers konar stuðning nauðsynlegt sé 

að veita ákveðnu barni. Þær eru: 

1. Hvað hef ég séð þetta barn gera í svipaðri stöðu? 

2. Hversu mikla eða litla hjálp þarf barnið frá mér til að ná markmiðum sínum í 

þessari stöðu? 

3. Hvernig get ég hjálpað börnunum að einblína á hvert annað í stað þess að 

einblína á mig þegar ég er að styðja barnið? 

Þessar spurningar geta aðstoðað leikskólakennarann á marga vegu. Þær geta hjálpað 

honum að koma auga á og einbeita sér að getu og styrkleikum þess barns sem hann 

ætlar að aðstoða. Þær hvetja hann til að hugsa um hvers konar stuðning sé 

nauðsynlegt að veita barninu og fá hann til að velta fyrir sér hvert hlutverk sitt sé í 
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leiknum. Hann þarf nefnilega að gæta þess að börnin geti átt samskipti hvert við annað 

án þess að hann stýri samskiptunum of mikið (Kemple, 2004:65).  

Ef börn eiga í erfiðleikum með að leysa úr ágreiningi í ákveðnum aðstæðum er 

mikilvægt að leikskólakennarinn aðstoði börnin við að leysa vandamálið gegnum 

samræður með börnunum. Veltum fyrir okkur eftirfarandi dæmi: Börnin Sigmar og Lára 

eru saman á kubbasvæðinu. Sigmar hefur verið að nota vörubíl í leik sínum þar sem 

hann er að byggja hús. Hann færir sig síðan frá vörubílnum til að sækja fleiri kubba. 

Lára sér þá vörubílinn á gólfinu, tekur hann og byrjar að leika sér með hann. Þegar 

Sigmar sér þetta rífur hann vörubílinn af Láru. Upp frá þessu rís mikill ágreiningur og 

börnin eru fljótlega bæði orðin reið og farin að öskra og gráta. Þegar 

leikskólakennarinn kemur inn í aðstæður sem þessar hvernig á hann þá að bregðast 

við? Hann gæti leyst vandamálið með því að segja Láru að láta Sigmar hafa vörubílinn 

til baka og biðjast afsökunar en það myndi þó ekki hjálpa börnunum að skilja og læra 

hvernig þau geti tekist á við aðstæður sem þessar síðar í lífinu. Það er svipað og að 

segja börnum að „nota orðin sín“ til að leysa vandamálið. Það myndi aðeins virka fyrir 

þau börn sem vissu hvaða orð þau ættu að nota og hvernig. Leikskólakennarinn þarf 

því að velta fyrir sér hvaða aðferð hann geti beitt til að styðja börnin til að leysa úr 

ágreiningi sínum á farsælan hátt sem þau skilja og geta síðan beitt sjálf síðar meir. 

Hann getur farið í gegnum ákveðið ferli með börnunum þegar aðstæður sem þessar 

koma upp. Ferlið er eftirfarandi: 

1. Leikskólakennarinn aðstoðar börnin við að skilgreina vandamálið og gætir að 

því að bæði börnin fái að segja sína hlið á málinu. 

2. Leikskólakennarinn umorðar og endurtekur það sem börnin hafa sagt til að 

ganga úr skugga um að þau skilji sjónarhorn hvort annars. 

3. Leikskólakennarinn kemur börnunum í skilning um að þau beri ábyrgð á því 

að finna lausn á vandamálinu í sameiningu. 

4. Leikskólakennarinn leiðbeinir börnunum í því að finna lausn og getur komið 

með hugmyndir. Þetta gerir hann þar til börnin hafa komist að sameiginlegri 

niðurstöðu um lausn á vandamálinu. 

5. Þegar lausnin er fundin ræðir leikskólakennarinn við börnin um hvernig þeim 

leið að vinna saman og hvernig gekk að finna lausnina. 
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Það getur tekið dálítinn tíma fyrir leikskólakennarann að venjast þessum 

vinnubrögðum og hann getur jafnvel velt fyrir sér hvort það sé alltaf tími til að fara í 

gegnum þetta ferli með börnunum. Þá er mikilvægt fyrir hann að hafa í huga að það er 

þýðingarmikið að kenna börnum þessa samskiptafærni á leikskólaaldri. Með því er 

hann að færa börnunum verkfæri í hendurnar sem ættu að nýtast þeim til að leysa úr 

svipuðum aðstæðum síðar á lífsleiðinni. Hann þarf einnig að muna að það fer eftir 

þörfum og getu þeirra barna, sem í hlut eiga, hversu mikinn stuðning hann þarf að 

veita. Sumum börnum þarf hann að veita beinan stuðning en fyrir önnur er nóg að 

hann sé nálægur og komi með tillögur sem börnin geta nýtt sjálf. Það getur tekið 

dálítinn tíma fyrir leikskólakennarann að komast upp á lagið með að beita þessari 

aðferð en með þolinmæði og tíma geta þessi vinnubrögð orðið honum eðlileg (Kemple, 

2004:68–69,74). 

Hlutverk leikskólakennara, þegar kemur að því að styðja við nám barna í 

félagslegum leik, er því margþætt. Hann þarf ávallt að vera meðvitaður um það sem 

fram fer í leiknum til að geta stutt við nám og þroska barna. Hann þarf að vera vel að 

sér varðandi það hvernig barn myndar þekkingu sína og hvað hann geti gert til að 

styðja við það ferli (Hurst og Joseph, 1998:8). Hann þarf að skilja hvað á sér stað í 

leiknum og þekkja leiðir barna til að ganga inn í leik ásamt því að vita hvaða 

samskiptamáti ýtir undir uppbyggileg samskipti, sjálfstæði og sjálfstraust barna. Það 

felur meðal annars í sér að hugsa um hvaða ferli hann sjálfur hefur gengið í gegnum og 

hvað hafi gert hann sjálfan að þeim einstaklingi sem hann er í dag. Sýn 

leikskólakennarans á þekkingarmyndun barna hefur langtímaáhrif á sjálfsmynd og 

viðhorf barna til náms (Hurst og Joseph, 1998:9). Leikskólakennari á að vera virkur 

þátttakandi sem felur meðal annars í sér að vera til staðar og veita aðstoð til að 

auðvelda börnum að eiga jákvæð og uppbyggileg samskipti í leik. Hvort sem íhlutun 

leikskólakennarans er óundirbúin eða skipulögð er hún alltaf jafn mikilvæg til að styðja 

við nám barna. 

4. Samantekt og umræða 

Mikilvægi þess að stuðla að þátttöku allra barna í leik í leikskóla er margþætt. Í dag eru 

breyttir tímar og við lifum í fjölmenningarlegu samfélagi. Það gerir það að verkum að 
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alla daga vinnum við með fjölbreyttan barnahóp sem kallar á nýja sýn á barnið og nýjar 

aðferðir til að komast til móts við öll börnin. Það gerir því auknar kröfur til fagmennsku 

leikskólakennara að tryggja jákvæða leikskólagöngu allra í barnahópnum. Það krefst 

þess meðal annars að hann sé meðvitaður um þau réttindi sem börn hafa. Hann þarf 

að líta á fjölbreyttar námþarfir barna sem af hinu góða og sem faglega ögrun fyrir 

sjálfan sig auk þess sem þær bjóði upp á fleiri námstækifæri fyrir öll börnin. Því er 

áhrifaríkt að styðjast við hugmyndafræði um nám án aðgreiningar þar sem áhersla er 

lögð á að börn séu mismunandi, hafi ólíkar námsþarfir og á að koma til móts við þarfir 

allra. Að vinna eftir hugmyndafræði um nám án aðgreiningar felur meira í sér en að 

hafa öll börn undir sama þaki í námi. Það þarf að sjást í starfi að skapaðar séu 

námsaðstæður fyrir börn með ólíka hæfni. Það krefst fagmennsku leikskólakennara og 

góðs skipulags að einbeita sér að styrkleikum allra barna svo að þau fái sem mest út úr 

námi sínu og upplifi jákvæða leikreynslu. Að stuðla að þátttöku allra barna í leik er 

gríðarlega mikilvægt til að þau fái öll að upplifa sig sem hluta af heildinni. Það er að 

segja barnamenningunni sem myndast í leiknum. Tækifæri til að vera virkur 

þátttakandi í henni veitir börnunum stað til að byggja upp gagnkvæm vinatengsl við 

jafningja ásamt því að skapa og gefa umhverfi sínu merkingu.  

Leikur er flókið fyrirbæri sem hefur verið erfitt að skilgreina í gegnum tíðina en 

fræðimenn hafa komið með mismunandi kenningar um leikinn og eru flestir sammála 

um mikilvægi hans fyrir alhliða þroska barna. Nú er talið að leikur og nám séu ekki 

aðskilin hugtök heldur samtvinnist þau í starfi leikskólans. Með því að skoða leikinn í 

sögulegu ljósi og út frá því hvernig sýn á hann hefur breyst, samhliða breyttum 

viðhorfum til barna og bernskunnar, veitir það fjölbreyttari sýn á mikilvægi hans fyrir 

nám og þroska. Nú er litið á leik sem meginnámsleið barna þar sem þau byggi upp 

þekkingu sína með því að prófa sig áfram. Leikurinn er því þýðingarmikill vettvangur 

fyrir þekkingarmyndun og nám og eru öll börn fær um að byggja upp sína eigin 

þekkingu. Það er þó ekki jafn auðvelt fyrir þau öll. Ástæðuna fyrir því hversu mikilvægt 

það er fyrir öll börn að fá að taka þátt í leik má meðal annars sjá hjá fræðimönnunum 

Vygotsky og Bateson. Vygotsky taldi að allt nám færi fram í gegnum félagslegar athafnir 

og að innan leiks væru börn á hæsta svæði mögulegs þroska. Leikurinn skapaði börnum 

þannig vettvang þar sem þau gætu ávallt verið fyrir ofan eigin getu. Þar gætu þau 

einnig þróað áfram ýmis verkfæri sem væru þeim nauðsynleg. Að hafa færni til að 
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halda úti uppbyggilegum samskiptum við aðra er mikilvæg fyrir alla, einnig börn á 

leikskólaaldri. Vegna þess að leikurinn veitir börnum tækifæri til að vera fyrir ofan eigin 

getu og er í þykjustunni er hann að mörgu leyti hinn fullkomni vettvangur fyrir þau til 

að prófa og æfa færni sína til félagslegra samskipta.  

Þegar kemur að þekkingarmyndun og samskiptum milli barna í leik lagði 

Vygotsky töluvert upp úr mikilvægi tungumálsins. Bateson skoðaði þetta aftur á móti 

út frá öðru sjónarhorni sem er mjög gagnlegt að velta fyrir sér. Hann lagði áherslu á að 

töluverð samskipti gætu átt sér stað án þess að notast væri við tungumálið. Hann sagði 

að í leiknum lærðu börn þau hliðarboðskipti sem við notumst við í daglegum 

samskiptum. Þau lærðu að greina og senda frá sér óyrt boð með líkamstjáningu og 

svipbrigðum, annaðhvort með eða án orða. Með óyrtum boðum sendi börnin einnig frá 

sér leikmerki, til dæmis til að gefa til kynna hvað sé alvara og hvað sé leikur. Til að geta 

tekið þátt í leiknum taldi Bateson nauðsynlegt að kunna að senda frá sér þessi boð og 

taka á móti þeim. Þessi færni, að geta skilið hliðarboð og leikmerki, er undirstaða þess 

að geta átt farsæl samskipti í leik og síðar á lífsleiðinni. Þau samskipti, sem eiga sér stað 

í leiknum, mætti því segja að leggi grunninn að því að geta byggt upp jákvætt 

samskiptaferli síðar á lífsleiðinni. 

 Þegar kenningar Vygotskys og Batesons eru bornar saman má sjá að þeir töldu 

báðir að í leiknum þróuðu börn með sér ákveðna færni sem nýtist þeim alla ævi. 

Vygotsky leit svo á að í leik læri börn til dæmis að fara eftir fjölda reglna og þrói, það 

sem hann kallar, verkfæri hugans. Þetta eru verkfæri sem einstaklingur þarf að nota 

alla tíð. Við veltum því fyrir okkur hvort við notum þessi verkfæri á fullorðinsárum, 

meðal annars til að koma skipulagi á hugsun okkar. Daglegt líf á fullorðinsárum krefst 

þess oft að menn noti ákveðin verkfæri hugans. Þegar menn leysa til að mynda 

verkefni sem krefst einbeitingar í ákveðinn tíma þá þurfa þeir að nota verkfæri sín til að 

útiloka utanaðkomandi áreiti. Það er ekki eitthvað sem gerist af sjálfu sér heldur krefst 

það þjálfunar. Þetta á ekki eingöngu við flókin verkefni heldur einnig þegar menn gera 

eitthvað jafn látlaust og að fara í búðina án innkaupalista. Þá eru verkfærin notuð til að 

muna hvað ætlunin var að kaupa. Því þurfa menn á verkfærunum að halda til að leysa 

einföldustu verkefni. Þessi verkfæri eru fyrst þróuð í leiknum. Því er mikilvægt að börn 

fái tækifæri til að taka þátt í leik þar sem þau þjálfa þessi verkfæri í einföldum 

athöfnum, til dæmis í tengslum við hvað börnin langi að gera næst í leiknum og hvernig 
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þau vilja að hann gangi fyrir sig. Því fyrr sem menn læra að nota og þróa þessi verkfæri, 

því betur nýtast þau á lífsleiðinni. 

Bateson taldi að í leik þróaði barnið meðal annars færni til að skipta úr einu 

hlutverki í annað. Við nánari skoðun kemur í ljós að menn skipta stöðugt um hlutverk á 

fullorðinsárum þótt það sé ekki endilega meðvitað. Það fer eftir umhverfi og 

aðstæðum í hvaða hlutverk menn fara hverju sinni. Til dæmis eru menn ekki í sama 

hlutverki, eða notast við sömu tegund samskipta, þegar þeir eru á fundi með yfirmanni 

eða í afslöppun með vinahópnum. Þetta krefst sveigjanleika og ákveðinnar færni í 

félagslegum samskiptum sem lúta að ákveðnum, óskrifuðum reglum. Börn ættu því að 

fá tækifæri til þátttöku í leik þar sem þau prófa sig áfram og þróa þessa færni. 

Þátttaka barna í leik skiptir miklu máli fyrir félagsmótun þeirra ásamt því að hún 

örvar alhliða þroska. Leikurinn er mikilvægur staður fyrir öll börn til að þróa áfram 

hæfni sína, upplifa gleði og ánægju og mynda vináttusambönd því í leik ætti barnið að 

vera óhrætt við að prófa sig áfram. Ástæðan fyrir því er að barnið veit að leikurinn er í 

þykjustunni og þar af leiðandi áhættulaus. Börn hafa mismunandi hæfni til þátttöku í 

leik og félagslegra samskipta. Það breytir þó ekki því að öll börn eiga rétt á að fá að 

taka þátt í leik og öll hafa þau einhverja getu til þess. Besta leiðin fyrir börn með 

sérþarfir og börn með samskiptaerfiðleika til að þróa ákveðna færni er fólgin í því að 

vera þátttakandi í leik með jafningjum. Stuðningur við börnin ætti ekki að fara fram 

utan starfsins á deildinni heldur við raunverulegar aðstæður þar sem þau eru hluti af 

barnahópnum. Leikur í jafningjahópi veitir öllum börnum mikilvægan og öruggan 

vettvang til að setja sig í spor annarra, læra að hliðra til sjónarmiðum sínum til að 

komast að sameiginlegri niðurstöðu og semja. Því má segja að grunnurinn að 

uppbyggilegu og jákvæðu samskiptamynstri sé lagður í leikskólanum í gegnum leik.  

 Það er í hlutverki leikskólakennara að tryggja þátttöku allra barna í leik svo að 

þau fái öll að upplifa sömu tækifæri til náms og þroska. Til að geta stuðlað að jákvæðri 

leikreynslu og þekkingarmyndun barna þarf leikskólakennarinn að skilja leikinn út frá 

heildrænu sjónarhorni og hvað hann er þýðingamikill fyrir þekkingarmyndun barna. 

Hann þarf að líta á öll börnin sem hæfa einstaklinga með sína styrkleika og hjálpa þeim 

við að nýta þá í námi sínu. Hann þarf einnig að vera vakandi fyrir tækifærum, sem 

bjóðast í leiknum, til að styðja enn betur við nám barna. Til að leggja mat á og fylgjast 

með námi og þroska er áhrifaríkt að hann notist við athuganir og skráningar. Sú aðferð 
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hjálpar leikskólakennara að rýna enn betur í leikinn og koma auga á börn sem eiga í 

erfiðleikum. Að notast við þessa aðferð felur meira í sér en að horfa á börnin í leik. Það 

er í rauninni hægt að sitja tímunum saman og fylgjast með börnum í leik án þess að vita 

almennilega hvað fer fram í honum. Að beita athugunum og skráningum á markvissan 

hátt krefst mikillar þjálfunar. Því lengur sem leikskólakennari hefur notast við aðferðina 

því betri verður hann í að koma auga á hverju hann skuli fylgjast með og hvað hann eigi 

að skrá niður hverju sinni. Hann verður einnig færari í því að rýna í gögnin, sem hann 

hefur safnað, greina vandann og finna viðeigandi úrræði. 

Aðferðin hjálpar leikskólakennaranum einnig við að greina hvenær er þörf á að 

hann stígi inn í leik barna til að veita stuðning við að leysa ákveðin verkefni og hvenær 

hann eigi að leyfa börnunum sjálfum að leysa vandamálin. Hafa skal í huga að börn 

læra mest af því að greiða úr vandamálum sjálf en ef þau geta það ekki þarf 

leikskólakennarinn að veita þeim aðstoð við að finna lausn, til dæmis með 

ábendingum. Hann þarf að líta á lausn verkefna og ágreinings sem lærdómsferli. Því 

getur til dæmis verið áhrifaríkt að notast við vinnupalla. Kennarinn veitir þá reglulegan 

stuðning en dregur sig smá saman í hlé þar til börnin ná að leysa verkefnið upp á eigin 

spýtur. Leikskólakennarinn þarf að vera meðvitaður um að hann getur daglega notað 

ýmsar aðferðir til að styðja við nám og þroska allra barna. Barnahópurinn er 

fjölbreyttur og krefst ólík færni þeirra mismunandi stuðnings og íhlutunar. Engin ein 

kennsluaðferð hentar öllum börnunum og hann þarf ávallt að muna að hlutverk hans 

er að styðja við nám allra, ekki einungis þeirra sem eiga erfitt uppdráttar í 

barnahópnum. 

Mikilvægi þess að stuðla að þátttöku allra barna í leik er því ljóst. Börn tileinka 

sér margvíslega færni í gegnum leikinn og þá fyrst og fremst í gegnum félagsleg 

samskipti í barnahópnum. Þetta er færni sem er nauðsynlegt að búa yfir alla tíð. 

Leikskólakennari skal samt alltaf hafa í huga að leikurinn er miðdepill menningar barna 

og þarf hann að bera virðingu fyrir henni. Leikurinn kallar fram tilfinningar eins og 

gleði, ánægju og spennu og er meginástæða þess að börn hafa löngun til að mæta í 

leikskólann dag hvern. 
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Lokaorð 

Það nám, sem barn fer í gegnum í félagslegu umhverfi jafningja sinna, er eitthvað sem 

hefur vakið sérstaka athygli okkar frá því við hófum nám í leikskólakennarafræði. Sem 

verðandi leikskólakennarar teljum við afar mikilvægt að búa yfir þekkingu á því námi 

sem leikurinn felur í sér og að geta litið á hann frá heildrænu sjónarhorni. Við lögðum 

fyrst og fremst áherslu á þá þekkingarmyndun sem á sér stað í félagslegum 

samskiptum í barnahópnum. Öll börn eru félagsverur sem hafa þörf á að leika sér, 

mynda vináttusambönd og upplifa sig sem hluta af heild. Í leiknum öðlast þau færni í 

félagslegum samskiptum sem á eftir að nýtast þeim alla ævi. Nauðsynlegt er að við, 

sem og aðrir leikskólakennarar, gerum ráð fyrir fjölbreytileikanum í barnahópnum og 

lítum svo á að öll börn hafi eitthvað fram á að færa til að auðga leikskólastarfið. Þess 

þarf að gæta að líta ekki einungis á börn sem samfélagsþegna framtíðarinnar heldur 

sem einstaklinga sem hafa sína eigin menningu, sjónarhorn og skoðanir. Öll eru þau 

getumiklir einstaklingar en styrkleikar þeirra geta legið á ólíkum sviðum.  

Það er fagleg áskorun fyrir leikskólakennara að leita leiða til að geta komið til 

móts við öll börn og tryggt að þeim líði vel í leik og námi. Fagmennska leikskólakennara 

byggist því að miklu leyti á því að styðja við leik barna svo að þau öðlist jákvæða 

leikreynslu og fái sem mest út úr námi sínu. Vinnan við þessa ritgerð hefur veitt okkur 

tækifæri til að skyggnast betur inn í það sem fer fram í leiknum ásamt því að sýna 

okkur fram á mikilvægi þess að leikskólakennari sé ávallt með opin augu og eyru þegar 

kemur að því að fylgjast með þroska og námi barna í leik. Að okkar mati er það síðan í 

verkahring allra leikskólakennara að deila þekkingu sinni og upplýsa annað starfsfólk 

um að vera meðvitað um gildi leiksins. Þannig eiga allir sem vinna með börnum að geta 

verið betur í stakk búnir til að styðja við þekkingarmyndun barna og jafnvel meta 

hvenær þörf er á íhlutun. Þó skal ávallt hafa í huga að leikurinn skapar börnunum ekki 

einungis tækifæri til náms og þroska og til að öðlast nýja þekkingu heldur hefur hann 

einnig í för með sér ómetanlega gleði og ánægju sem aldrei má taka frá þeim. 
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