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Útdráttur 

Þessi ritgerð er til B.Ed. prófs í kennaradeild við Háskólann á Akureyri vormisseri 2013. 
Ritgerðin fjallar um yngstu börnin í leikskólanum, leik þeirra og samskipti. Leitað verður eftir 
svari spurningarinnar: Hvernig er hægt að nýta leik til að stuðla að samskiptum, 
félagstengslum og vináttu barna að þriggja ára aldri í leikskóla. Til að finna svar við því verður 
vitsmunaþroski, félags- og tilfinningarþroski og líkams- og hreyfiþroski yngstu barnanna 
skoðaður. Fjallað verður um leikinn út frá sjónarhóli mannfræðinga, sálfræðinga og 
heimspekinga. Fjallað verður um hvernig leikir eru einkennandi hjá yngstu börnunum og 
þróun leiksins. Leikir sem fjallað verður eru: Þykjustu- og hlutverkaleikurinn og 
könnunarleikurinn. Fjallað verður um samskipti og vináttu barna og hvernig þau þróast. Í 
lokin verður svo fjallað um hvað leikskólakennari getur gert bæði til að stuðla að leik og 
leikrými svo það geti stuðlað að þroska hvers og eins. Þetta verður svo dregið saman í 
umræðukafla. 

 

Summary 

This is a B.Ed. essay at the Teachers department at the University of Akureyri, spring 
semester year 2013. The essay is about the youngest children in kindergarden, their play and 
communication. Mainly it will seek to answer the question: How can play be used to increase 
communication, social relationship and friendship of children up to three years old in 
kindergarden? In order to answer, text on intellectual-, social- and emotional development 
as well as physical and movement development will be analysed. The essay will look at play 
in terms of anthropology, psychology and philosophy where the father of kindergarden. The 
essay will look at what kind of games characterise the play of young children and the 
development of the play. The games that are discussed are: Pretend- and role play and the 
Heuristic play with objects. The essay also covers communication and friendship of children 
and how that can develop. In the end it will provide suggestions on what kindergarden 
teacher can do in order to improve play and play area so each and every child has the 
opportunity to develop its skills. This will then be summarised in a discussion chapter. 
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1. Inngangur 

Með auknum fjölda leikskóla í landinu hefur leikskólarýmum fyrir yngstu börnum fjölgað. 

Aukinn fjöldi hefur kallað á áherslur á að leikskólakennarar hugi sérstaklega að starfi með 

yngstu börnunum. Starfið með yngstu börnunum í leikskólanum (með yngstu börnum er í 

ritgerðinni átt við börn að þriggja ára aldri) hefur umfram annað vakið áhuga minn og þá 

sérstaklega hvað einkennir leik og samskipti þeirra yngstu. Fjölmargar áhugaverðar 

kenningar hafa verið settar fram um leik barna en samkvæmt helstu kenningasmiðum um 

þroska barna virðist flestir á því máli að um að fátt eitt sé sem einkenni leik barna umfram 

annað. Sumir halda því fram að börn undir þriggja ára aldri leiki sér ekki og að í raun séu lítil 

raunveruleg samskipti þeirra á milli og að virkni þeirra felist mest í að handfjatla hlutina en 

að sama skapi eru aðrir sem gera meira úr mikilvægi leiksins í þroskaferli barnsins. 

Leikur er börnum eðlislægur og læra þau margt í gegnum leikinn eins og kemur fram í 

Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011) en þar er leikur sagður 

vera stór þáttur í bernskunni og þungamiðjan í leikskólastarfi. Börn leika sér á eigin 

forsendum af fúsum og frjálsum vilja. Leikurinn gegnir stóru hlutverki í þroskaferli barnsins. 

Hann veitir vellíðan og gleði en getur þó einnig falið í sér átök og valdabaráttu. Leikurinn er 

ákveðin námsleið fyrir börnin en í gegnum hann gefst þeim tækifæri til að skilja og læra á 

umhverfi sitt auk þess að með leiknum myndast vettvangur fyrir þau til að tjá hugmyndir 

sínar, tilfinningar og reynslu auk þess sem þau þróa með sér félagsleg tengsl við önnur börn. 

Með þessu skapa börnin sér sína eigin menningu og myndun félagslegra hópa þar sem þau 

koma með sínar hugmyndir og taka þátt í lýðræðislegum athöfnum í gegnum leikinn og geta 

með því fyrst skilið hlutina frá sjónarmiðum annarra (Mennta- og 

menningarmálaráðurneytið, 2011:37).  

Í leiksskólastarfinu hefur leikur yngri barnanna ekki verið rannsakaður eins mikið í gegnum 

tíðina og leikur eldri barna, þrátt fyrir að fjölmargar kenningar og rannsóknir fræðimanna á 

þessu sviði hafi sýnt fram á að yngri börnin læri heilmikið í gegnum leikinn. Lengi vel hefur 

það viðhorf verið ríkjandi að yngstu börnin séu einfaldlega bara þarna á leikskólanum og að 

starfið með þeim felist í raun í ummönnun. En um leið og barn byrjar á leikskóla hefst að 
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sjálfsögðu, óháð aldri, heilmikið nám. Með þessari ritgerð verður leitast við að varpa ljósi á 

leik og samskipti yngstu barna í leikskóla og verður leitað eftir því að svara spurningunni: 

Hvernig er hægt að nýta leik til að stuðla að, samskiptum, félagstengslum og vináttu barna 

að þriggja ára aldri í leikskóla?  

Til að svara þeirri spurningu verður fjallað um yngstu börnin í leikskólanum. Gerð er grein 

fyrir vitsmunaþroska, félags- og tilfinningaþroska og líkams- og hreyfiþroska yngstu 

barnanna. Skoðað er hvernig leikur og samskipti þróast hjá þeim og hvað ýmsir fræðingar 

segja um leik og samskipti. Þeir fræðimenn sem fjallað er um eru: Gegory Bateson, Birgitta 

Knutsdotter-Olafsson, Jean Piaget, Lev Vygotsky, Fredrich Fröbel, Mildred Parten, Tina Bruce 

og Helen Schwartsman. Sérstaklega er gerð grein fyrir þykjustu/hlutverkaleik og fjallað um út 

á hvað hann gengur. Að lokum er litið á hvert hlutverk leikskólakennara er, bæði til að styðja 

við leik barna og við að móta og útbúa umhverfið. Í umræðukafla í lokin eru helstu 

niðurstöður dregnar saman og fjallað um gildi þeirra fyrir leik og samskipti barna að þriggja 

ára aldri. 
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2. Yngstu börnin í leikskólanum 

Hér er leitast við að skoða leikþroska barna þar sem áhersla er lögð á vitsmuna-, félags- og 

tilfinngaþroska auk líkams- og hreyfiþroska barna frá fæðingu til þriggja ára aldurs, og 

hvernig viðkomandi þroski birtist m.a. í leik barna (Santrock J. W., 2010:301). Samkvæmt 

Manning-Morton og Thorp, (2003:13-14) eru börn frá fæðingu til þriggja ára aldurs sífellt að 

þróa sjálfsmynd sína sem myndast í samskiptum við aðra og þá sérstaklega þá sem þeim 

standa næst. Sjálfsmynd barna hefur áhrif á nálgun þeirra í leik og í samskiptum auk skilnings 

á öðrum og umhverfi sínu. Manning–Morton og Thorp telja að gott sjálfstraust byggist að 

mestu á samskiptum barna við þá sem standa barninu næst. Ef barnið fær þjálfun við að efla 

sjálfstraust sitt getur það náð góðum árangri og er því mikilvægt að styðja við barnið. Ljóst er 

að fái barn góðan stuðning er það líklegra til að prófa sig áfram og taka tilfinningalega 

áhættu sem eykur líkur á því að það vaxi og dafni sem félagslegur einstaklingur með góða 

sjálfsmynd sem mun eiga auðvelt með að læra að vinna með öðrum og meta aðra í leik.  

Frost, Wortham, og Reifel, (2005:87-104) telja leik órjúfanlegan þátt í alhliða þroska og heilsu 

hvers barns og halda því fram að leikurinn efli vitsmunaþroska barna og stuðli að því að börn 

takist á við að leysa vandamál. Þau telja leik hafa mikilvægu hlutverki að gegna fyrir eðlilegan 

þroska barns. Sem dæmi má segja að leikurinn sé tæki barnsins til að vinna úr og hafa 

taumhald á því álagi sem það verður fyrir þegar kemur að því að uppfylla samfélagslegar 

kröfur. Samkvæmt þeim hefur leikur í raun læknandi áhrif á sálarlíf barna og hjálpar þeim að 

vinna sig úr og aðlaga sig hindrunum og vandamálum sem þau kunna að mæta og veitir þar 

með börnum nauðsynlegan andlegan stuðning. Til að átta sig á þroska barna getur verið 

hjálplegt að skoða hvernig hinir mismunandi þroskaþættir birtast hjá þeim á mismunandi 

aldri.  

2.1. Vitsmunaþroski  

Vygotsky (hjá Santrock, 2010) hélt því fram að börn fæddust með nokkra frum/grundvallar 

hugarvirkni, athygli, tilfinningar, skynjun og minni. Hvert samfélag útvegar barninu tæki til 

vitsmunalegrar aðlögunar. Hann sagði að félagsleg samskipti væri grunnur að vitsmunaþróun 

en kenning hans fjallar um vitþroska í félagslegu samhengi, félagsleg hugsmíðahyggja þar 
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sem barnið er virkur þáttakandi. Kjarni hennar er hvernig við getum nýtt samskipti við aðra 

til að geta skilið hluti. Börn læra menningu sína, hugsunarhátt og skilning við að leysa 

vandamál vegna samskipta við einhvern sem veit meira en þau. Hann hélt því fram að 

tungumálið væri grunnurinn að hugsuninni og að það hefði mikil áhrif á það hvernig maður 

lærir. Hann fjallar um þrjú stig málsins. Fyrst er félagslegt mál sem er notað í kringum barnið 

og þá lærir það félagsleg tákn sem verða burðargrind fyrir þá þekkingu sem einstaklingurinn 

smíðar sér. Um tveggja ára aldurinn fer það að nota sjálflægt mál og talar mikið upphátt t.d. í 

aðgerðum. Það er mjög mikilvægt að barn fari á þetta stig til þess að það standi betur þegar 

þau fara að túlka/hugsa sjálflægt mál þ.e. nota innra málið sem er í raun vitsmunaleg stýring 

og skipulagning á hugsun og athöfnum. Vygotsky kom með hugmyndina að “zone of proximal 

development” Mögulegur þroski með stuðningi hæfari einstaklings. Viðfangsefni sem barnið 

leysir ekki eitt og óstutt. Þarf stuðning frá öðrum sem veit meira (Santrock, 2010:40-42). 

Dosman og Andrews (2012) tala um að börn stígi stór skref í vitsmunaþroska á leikskólaaldri 

og er það sá tími þegar þau læra á umhverfið sitt og fá aukin tækifæri til að kanna það. Ef 

litið er á þroska yngstu barnanna má sjá að um 18 mánaða aldurinn eykst sjálfstæði barnsins. 

Samtímis kemur gjarnan í ljós aukinn aðskilnaðarkvíði og ein afleiðing er að þau treysta enn 

meira á foreldra sína og finna til öryggis hjá þeim. Um tvegggja ára aldurinn eru þau komin 

með góðan orðaforða, endurspeglast hann gjarnan í þykjustuleik hjá þeim sem er lykillinn í 

þroskabreytingunni frá fæðingu til tveggja ára aldurs. Þau eru að takast á við að leysa hin 

ýmsu vandamál og er því nauðsynlegt að hjálpa þeim þannig að þau nái að treysta á eigin 

getu. Þetta er hægt t.d. með því að hrósa börnum og hvetja þau áfram. Félagslegu tengslin 

styrkjast enn frekar um tveggja og hálfs árs aldurinn og því er mikilvægt fyrir börn að vera í 

kringum jafningja til að þróa tilfinningaleg samskipti, samningaviðræður og að leysa 

vandamál. Að ná þeirri færni fljótt er líklegt til þess að ýta undir að þau nái að dafna vel í 

leikskólanum. Um þriggja ára aldurinn er talið að þau séu komin með aukin þroska og kunni 

að leika við önnur börn og að börnin eigi samskipti sín á milli. Ímyndunarleikurinn styður 

vitsmunalegan og félagslegan tilfinningaþroska þar sem þau eru betur farin að skilja 

tilfinningar annarra. Dregið hefur úr aðskilnaðarkvíða og aukið öryggi er komið hjá þeim 

(Dosman og Andrews, 2012:78-79). Samkvæmt Frost, Wortham, og Reifel (2005) eru börn 

tveggja til fjögurra ára í auknum mæli farin að hugsa um hluti og sjá fyrir sér hluti sem eru 

ekki á staðnum og farin að geta myndað tilfinningar gagnvart þeim. Með þessu opnast þeim 
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víðáttuheimur þykjustuleiksins. Leikurinn er mikilvægur hluti af vitsmunaþroska og hafa börn 

sem eru dugleg við þykjustuleiki oft frjótt ímyndunarafl og eru skapandi. Einnig hafa þau 

þann hæfileika að geta endursagt og endurleikið fyrri samtöl og endurleikið ýmsa atburði 

sem áttu sér stað fyrir einhverju síðan. Þetta kennir þeim einnig samningatækni og að sjá 

fyrir sér hvað gæti orðið. Hlutverk foreldra og kennara er að veita börnum efnivið til að 

þroska vitsmuni sína með krefjandi úrlausnarverkefnum (Frost, 2005:121). 

2.2. Félags- og tilfinningaþroski 

Félags - og tilfinningaþroski lærist einna helst með samskiptum við foreldra og systkini. Stór 

hluti af leikskólaárunum fer einnig í það að efla félagslega þroska barna og koma þar inn 

samskipti við önnur börn og kennara. Á leikskólaárunum þroskast félagshæfileikinn og þar 

gegna foreldrar og systkini stóru hlutverki. Sjálfsmat og stjórn á skapi er stór hluti af 

félagsþroska og svo samkenndin, sem er hluti af því að börn læra að bera virðingu fyrir 

tilfinningum annarra. Félagsþroski lærist meðal annars í gegnum leik (Frost o.fl., 2005:136).  

Börn sýna fljótt merki um samkennd með einstaklingum sem líða illa. Strax um tveggja ára 

aldurinn og jafnvel fyrr eru þau farin að sýna merki um að reyna að hjálpa og hugga aðilann 

sem líður illa. Ef þau sjá einhvern nákominn sér leiðan eiga þau til að rétta þeim snuðið sitt 

eða bangsa til huggunar. En það getur vafist fyrir þeim að setja sig í spor annarra. Þannig að 

það má segja að þau eru bundin við sjálfan sig. Þau sjá hlutina út frá sjálfum sér, það hjálpar 

þeim að fá snuðið sitt eða bangsann sinn þegar þeim líður illa (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 

1993:39). Þegar börn eru tveggja til þriggja ára eru þau farin að gera sér grein fyrir orsökum 

og afleiðingum sumra tilfinninga. Þau greina tilfinningar sem tengjast ákveðnum aðstæðum 

og nota tilfinningar í þykjustuleiki (Santrock, 2010). Eins og hefur komið fram hér áður þá 

fara félagsleg samskipti barna að mestu leyti fram í gegnum leiki. Börn eru mjög hrifin af 

öðrum börnum og sýna það fljótt og sækjast í að vera með öðrum börnum (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, 1993:41). Um tveggja ára aldurinn fer barnið að vera enn félagslyndara og 

hefur gaman að vera innan um aðra. Það er sjálft farið að geta lagt eitthvað af mörkum. Það 

hefur gaman af að draga að sér athygli með ýmsum uppákomum og líta eftir viðbögðum frá 

öðrum. Börnin eru farin að sækja að vera í samskiptum við önnur börn. Þau rannsaka hvert 

annað með því að snerta viðkomandi. Þar sem þau eru að læra á skynfæri sín og eru þar af 

leiðandi mjög upptekin af því að finna upp á einhverri nýrri hreyfingu, þá eiga þau það til að 
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vera klaufaleg og hrinda þegar þau ætla að sýna vinahót. (Álfheiður Skarphéðinsdóttir og 

Guðfinna Eydal, 2033:66-67).  Í Námskrá eins til tveggja ára barna í leikskólum í Kópavogi 

fjallar Sigríður Síta Pétursdóttir um að mikilvægt sé að hlúa og efla félags- og 

tilfinningaþroskann þegar hann er í mótun á bernskuárunum. Það er mikilvægt fyrir 

einstaklinginn að vera læs á tilfinningar sínar og annarra. Þegar barn fæðist byrjar það um 

leið að mynda tengsl við umhverfið sitt. Börn læra mikið í gegnum leik með jafnöldrum þar 

sem þau eru að læra ný hugtök og færni. Það hefur áhrif á þroska barnins það sem það lærir 

undir þriggja ára aldurinn. Félagslegt athæfi er að geta deilt með öðrum. Það er leið til að 

eiga eitthvað sameiginlegt með öðrum og komast í kynni við aðra (Sigríður Síta Pétursdóttir, 

2009:7-8). 

 

2.3. Líkams- og hreyfiþroski 

Grófhreyfingar eru þær hreyfingar sem börn nota þegar þau nota líkamann t.d. með því að 

hoppa og hlaupa og samhæfing milli handa og fóta. Fínhreyfingar eru samhæfing augna og 

handa en börn þjálfast í fínhreyfingum við að púsla, teikna, pinna o.fl. Þjálfun fínhreyfinga 

þjálfast einnig í daglegum athöfnum eins og því að borða og klæða sig (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003:48-50). Það er mikilvægt að haga umhverfinu með 

það í huga að börnin eigi auðvelt með að hreyfa sig þannig að húsgögn og annað sé ekki fyrir 

þeim. Hreyfiþroski hefur áhrif á möguleika barna í leik. Goldschmied og Jackson (2004:118-

19) tala um að um að við eins árs aldur hafi barnið náð auknum hreyfiþroska sem gefi því 

meiri möguleika í leik. Barnið er farið að geta ferðast um herbergið sjálft og getur þannig 

rannsakað umhverfið upp á eigin spýtur. Þar sem hreyfiþroskinn er að þroskast hratt á 

þessum aldri, nær barnið góðum framförum í gróf- og fínhreyfingum með auknum 

hreyfiþroska. Þegar barnið er komin á annað ár eru það farið að finna fyrir þörfinni að fá að 

rannsaka hluti upp á eigin getu. Það staldrar oft ekki lengi við á sama stað þar sem það hefur 

mikla hreyfiþörf á þessum aldri. Börnin  eru þá mikið í að hoppa frá einu í annað 

(Goldschmied, Elinor og Jackson, Sonia, 2004:118-119).  

Í Aðalnámskrá leikskóla, (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011) segir að það eigi að 

leggja áherslu á hreyfingu þar sem hún stuðli að líkamlegri og andlegri vellíðan. Hreyfing og 

örvun styrkir samhæfingu augna, fóta, handa og huga barna. Lagður er grunnur að andlegri, 
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líkamlegri og félagslegri velferð í skólum þar sem áhersla er lögð á daglega hreyfingu og 

markvisst hreyfiuppeldi (Mennta og menningarmálaráðuneytið, 2011:21).  

Samkvæmt Frost o.fl. (2005:58-59) hafa útileikir oftast mikil áhrif á hreyfingu. Kennurum og 

foreldrum þykir þessi hreyfing vera æskileg fyrir börnin þ.e. kennurum í formi leikja sem örva 

hreyfiþroska og foreldrum í formi íþrótta. Kröftugir útileikir stæla skrokkinn og eru einnig 

skipulagðir og fyrirfram ákveðnir. Nútíma lífstíll með bíl á hverju heimili, tímaskorti og fjölda 

afþreyingarefnis fyrir börn sem ekki fela í sér hreyfingu hefur valdið því að eina örvunin fyrir 

hreyfiþroskann fer fram í leikjum og íþróttum í leikskólanum og á öðrum stöðum (Frost o.fl., 

2005:58-59). Það má ná góðum árangri í frjálsum leik á vel skipulögðum leikvelli sem er vel 

búinn tækjum. Þar nýtur félagslegi þátturinn sín einnig betur þar sem leikirnir eru frjálslegri 

og taka til fleiri þroskaþátta svo sem félagslegra þykjustuleikja o.fl. Fullorðnir gegna 

mikilvægu hlutverki í leikþroska barna, því raunveruleiki dagsins í dag, þar sem börn eyða 

sífellt meiri tíma í að horfa á myndbönd og spila tölvuleiki eykur nauðsyn þess að foreldrar 

skilji mikilvægi þess að leiða börnin í leiki utandyra og sjá þeim fyrir nægri hreyfingu. Einnig 

er mikilvægt að leikskólakennarar viðhaldi þekkingu sinni á þroskandi útileikjum og sem fela í 

sér alhliða æfingar fyrir líkama og sál (Frost, 2005:58-59).  

Hér er búið að fara yfir nokkra þroskaþætti hjá barninu. Það má með sanni segja að það sé 

mikið er gerast í þroska barna á fæðingu og til þriggja ára. Því er mikilvægur þáttur í leikskóla 

að hinn fullorðni fylgist með þroskaferlinu hjá börnunum og hjálpi þeim að þroska þessa 

þætti. Hér á eftir verður litið yfir samskipti og vináttu barna.  

 

2.4. Samskipti barna 

Því er haldið fram að þeir fræðimenn sem skrifað hafa um samskipti barna séu ekki á sömu 

skoðun hversu fær þau eru í samskiptum við önnur börn. Pence og Justice (2009) greina frá 

að sumir fræðimenn haldi því fram að ung börn séu ekki fær um að sýna samskipti meðan 

aðrir haldi því fram að svo ung börn séu fær í samskiptum. B.F. Skinner hélt því fram að börn 

lærðu ekkert nema að þeim væri kennt það en Vygotsky var ekki sammála því. Hann hélt því 

fram að allt nám barna færi fram í gegnum samskipti (Pence og Justice, 2008:59-60). Bateson 

hafði mikinn áhuga á leik og samskiptum en samkvæmt kenningum hans senda börn í leik frá 

sér ákveðin merki, bæði yrt og óyrt samskipti, en með því eru þau að gefa til kynna að þau 
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séu í leik. Þegar börn eru að leika sér ein eru þau líka að hafa samskipti þó að merkin séu 

kannski ekki eins augljós (Frost o.fl., 2005:34). Áður en börn ná þroska til að tjá sig með 

orðum nota þau líkamsmál til tjáningar. Börn á aldrinum eins til þriggja ára er athugul á 

umhverfið sitt, eru virk og eru fljót að eignast vini (Guðrún Alda Harðardóttir, 2001:66). Börn 

á þessum aldri leika sér oft á tíðum með leikföng af ýmsum toga og  þurfa að læra að deila 

leikföngum með öðrum börnum. Þau finna sér félaga og fyrstu vináttusamböndin koma til 

(Frost, 2005:109). Það má segja að þegar börn fæðist hafi þau strax þörf fyrir náin tengsl sem 

verði smám saman til þess að þau verði félagsverur. Strax á fyrsta árinu gleðjast þau yfir 

nærvera annarra, en félagsskapur þeirra við jafnaldra sína kemur svo ekki fyrr en um tveggja 

ára aldurinn. Það er því mikilvægt að börn séu í samskiptum við jafnaldra sína sem og 

fullorðna þar sem þau eru sífellt að öðlast félagsleg samskipti. Mikilvægt er að koma til móts 

við þarfir barnsins með ástúð og hlýju til að það eflist og verði virkara sem félagslegur 

einstaklingur. Ef ekki er komið á móts við þessar þarfir þá gæti farið svo að barnið verði 

óvirkara og dragi sig í hlé. Þau hafa ánægju af hermileikjum og herma eftir öðrum til að fá 

athygli frá þeim (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003:287-288).  

Það má segja svo að börn séu fljót að læra samskipti þar sem þau eru athugul á umhverfið 

sitt og byrja snemma að herma eftir öðrum. Þeim er ekki kennt það með beinni kennslu 

heldur læra þau í gegnum leik og læra af þeirri reynslu sem þau búa yfir. 

2.5. Vinátta barna 

Judy Dunn (2007) telur að fræðimenn hér áður fyrr hafi talið að börn mynduðu ekki 

vinatengsl fyrr en um sex til sjö ára aldur fyrir utan fjölskyldu. Náin vinatengsl sem væru full 

af ást og umhyggju myndu svo ekki myndast fyrr en jafnvel seinna. Það eru skiptar skoðanir á 

því hvort börn geti myndað vinatengsl án þess að hafa myndað sterk tengsl við fjölskyldur 

sínar og þá einna helst mæður sínar. En rannsókn sem var gerð á vináttu barna hefur leitt 

það í ljós að börn virðast vera alveg jafn fljót að mynda vinabönd þrátt fyrir  að hafa ekki átt 

náið samband við móður. Dunn segir frá sögu í bókinni þar sem Freud og Burlingham (1944) 

fylgdust með tveimur drengjum á aldrinum 15 til 20 mánaða mynda vinatengsl. Spurningin 

var hvort ung börn gætu orðið vinir. Þeir telja svo vera miðað við þessa tvo drengi því á 

aðeins tveimur mánuðum höfðu myndast sterk tengsl og gátu þeir varla séð af hvor öðrum. 

Áhugavert er að skoða að strákarnir mynduðu margskonar tengsl, svo sem ást, hatur, öfund, 
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keppni, meðaumkun, verndartilfinngu, forvitni, samúð og jafnvel skilning fyrir hvor öðrum 

(Dunn, J, 2006:12-14). Börn geta því myndað vinatengsl/ félagstengsl mjög snemma á ævinni. 

Þessi tengsl má sjá meðal barnanna á leikskólum.  

Hér að ofan hefur verið fjallað um samskipti og vináttu. Þó talið sé að ung börn sýni ekki bein 

samskipti þá hafa þau ríkulega þörf fyrir að vera innan um önnur börn. Þau eru fljót að læra 

af hinum þar sem þau fylgjast vel með hvort öðru þrátt fyrir að vera ekki með bein samskipti 

sín á milli. Í næsta kafla verður fjallað um leik barna. Settar hafa verið margar kenningar í 

tengslum i við leikinn og verður litið til nokkurra þeirra í kaflanum.  
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3. Leikur 

Í þessum kafla er leikur barna að þriggja ára aldri skoðaður. Fjallað er um hvað nokkrir 

mannfræðingar, sálfræðingar og heimspekingar segja um leik og félagsleg tengsl barna. 

Fjallað er um þróun nokkurra gerða leiks m.a. hlutverka/þykjustuleik og könnunarleik. 

3.1. Leikur frá sjónarhóli mannfræðinga  

Frost o.fl. (2005:34-35) fjalla um mannfræðinginn Gregory Bateson (1905-1980) sem var á 

meðal þeirra fyrstu sem setti fram sérstaka kenningu um leik og samskipti. Í hans augum er 

heimur ímyndunar kort og raunveruleikinn er svæðið sem hægt er að kortleggja. Lykilatriðið í 

kenningum Bateson er það sem kallast leikrammi, öryggisrammi leiksins. Ramminn er það 

sem við gefum í skyn að við viljum fara úr raunveruleikanum yfir í ímyndunina. Öryggisrammi 

leiksins, leikafstaða/leikviðhorf og leikmerki setja ramma utan um leikinn. 

 Fyrir innan rammann ráða rök leiksins. Leikurinn verður veruleiki, brotinn út úr 

raunveruleikanum. Stóllinn getur t.d. verið hestur. 

 Börn geta hoppað inn og út úr ramma leiksins. Innan ramma leiksins getur barnið æft 

sig og prófað sig áfram án þess að taka alvarlegar áhættur. Þegar barnið ræður ekki 

við aðstæður leiksins fer það út úr honum í öruggan raunveruleikann. 

Bateson leit svo á að boðskipti væru meginforsenda allra samskipta. Hann skipti þessum 

boðskiptum í þrjú meginhugtök:  

 Texti/innihald: Það sem sagt er og/eða gert. 

 Samhengi: Þær aðstæður sem orðin eða athöfnin koma fram í. 

 Hliðarboðskipti: Segja til um hvernig túlka skuli skilaboðin. Hliðarboðskipti skapa 

ramma fyrir samtal/leik þar sem þau gefa til kynna hvernig boðskiptin, yrt eða óyrt 

skuli túlkuð (Frost, 2005:34-35). 

 

Leikur og hinn leikandi maður hefur verið viðfangsefni mannfræðinnar. Helen Schwartzman 

er á meðal mannfræðinga sem hafa skoðað leik barna má nefna sem skoðaði leikinn út frá 

menningarlegri starfsemi. Schwartzman var með þeim fyrstu sem gerðu grein fyrir 
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rannsóknum á leik barna út frá sjónarhorni mannfræðinga. Bók hennar, Transformations: 

The Anthopology of Children‘s Play (1978) fjallar um rannsóknir hennar á leik barna. Í fyrsta 

lagi horfir hún á leikinn út frá menningu. Í öðru lagi greinir hún á milli rannsókna á almennum 

leik og leik barna. Í þriðja lagi kannar hún hugmyndir og hugmyndakerfi sem hafa mótað 

menningu á sjónarmið á leiknum. Í fjórða lagi greinir hún frá helstu fræðilegu sjónarmiðum 

sem geta gefið vísindamönnum spurningar til að svara í rannsóknum sínum. Að lokum 

rökræðir hún gögn sem varða leik barna sem segja frá menningarsamhengi hennar að leikur 

sé menningarleg starfssemi. Hún styðst við kenningu Sigmund Fraud og hans framlög til 

mannfræðinnar á rannsóknum á leik barna í umfjöllun hans um „leikinn til að miðla“ (Frost, 

2005:192). 

3.2.Leikur frá sjónarhóli sálfræðinnar  

Masser (1994) fjallar um að kenningar Lev Vigotskys hafi mótast af menningar- og 

félagslegum áhrifum. Maðurinn hegði sér mismunandi eftir mismunandi menningarheimum. 

Samkvæmt Vigotsky er leikurinn ein meginuppspretta í þroska barnsins. Almennt er fjallað 

um kenningu Vygotsky á þann veg að skilningur í félagslegu samhengi þurfi að eiga sér stað 

áður en uppbygging geti hafist á vitsmunaþroskanum. Þetta gefur áberandi færni í félagslegri 

hegðun. Sérstaklega mikilvægir þættir í hugmyndum Vygotsky er að greina á milli færni 

barna sem þau geta framkvæmt sjálf. Hæfileiki hins mögulega þroska er aðeins hægt að 

framkvæma með stuðningi og aðstoð hæfari einstaklings. Vygotsky trúði að við slíkan 

stuðning gæti það veitt börnum hæfni til að geta leyst verkefni án stuðnings annarra. Vegna 

þessa hafa fylgismenn kenninga Vygotsky talið félagslega þroskann undirstöðu fyrir félagslegt 

ferli. Einkum hefur starf hans náð útbreiðslu til að sjá muninn á félagslegum samskiptum, 

samskipti og málþroska. Út frá þessu geta ákveðnar aðgerðir verið túlkaðar viljandi af 

fullorðnum t.d. með ósjálfráðri svörun (gráti). Í félagslegum samskiptum er ætlast til að hinn 

fullorðni bregðist við þessu eins og þeir hafi vísvitandi samskipti. Niðurstaðan er sú að 

ungbörn viðurkenna að athafnir þeirra geti haft áhrif á aðra, t.d. ungbörn geta náð í leikföng, 

jafnvel sem eru í langt í burtu frá þeim, eftir að þau eru búin að sjá hinn fullorðna fara og ná í 

þau og rétti þeim. Ung börn byrja að uppgötva að þau geti haft áhrif á hinn fullorðna og þau 

byrja að hafa félagsleg samskipti (Messer, 1994:27). 
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Fræðimennirnir Sigmund Freud og Eric H. Ericson telja að leikur geti hjálpið barni við að 

vinna sig út úr sálarflækjum og hræðslu. Það losni um umfram orku ef spennu er aflétt í leik 

og barnið geti þar með tekist á við vandamál lífsins. Meðferðarsérfræðingar nota til dæmis 

leik í meðferðum sínum svo börnin geti losað um reiði og spennu sem hefur safnast upp. 

Með þessu finnur barnið minna fyrir því að það sé í meðferð og það fer frekar að tala um 

tilfinningar sínar í ljósi þess. Það er svo margt hægt að gera í gegnum leik og flestum börnum 

þykir gaman að leika sér (Santrock, 2010:173).  

Jean Piaget (1896-1980) var þekktur fyrir rannsóknir sínar á vitsmunaþroska barna en hann 

byggði rannsóknir sínar út frá þroska barnsins og hélt því fram að leikurinn væri fyrst og 

fremst þáttur í vitsmunaþroska barnsins. Kenningar hans fjalla um að þróun leiks og 

vitsmunir barna haldist í hendur og að hægt sé að sjá á hvaða þroskastigi barnið er út frá 

leikjaformi þess. Í rannsóknum sínum lagði Piaget áherslu á að fylgjast með táknmyndun 

barna í leik og gildi þeirra. Piaget taldi einkum tvö ferli einkenna vitsmunaþroska barns en 

þau eru:  Aðlögun og samlögun. Hann taldi að ef barn aðlagar sig ytra umhverfi og líkir eftir 

því þá eigi sér stað aðlögun en þegar barn vinni með upplifun sína og reynslu í gegnum leik sé 

um samlögun að ræða. Með auknum þroska fylgir aðlögun og samlögun og börn eru með því 

að bæta við þekkingu sína og þroska. Piaget taldi að börn færu ákveðnar leiðir í leik sínum og 

að þau myndu byrja á æfingaleikjum. Æfingaleikurinn er þegar barnið fer um og skoðar og 

notar endurtekningar eins og að láta dót eða aðra hluti detta. Táknleikurinn kemur um 

tveggja ára aldurinn en þá geta börn notað tákn fyrir aðra hluti, það er að segja látið hlut/dót 

vera annað en hann er. Einfaldir hlutverkaleikir koma í kjölfar æfinga- og táknleiksins en þá 

er barnið farið að samsama sig upplifun sinni og reynslu. Efsta stigið taldi hann vera 

regluleiki, en það er þegar börn leika eftir reglum (Goncu, A. og Perone, A., 2005; Santrock, 

2010:38). Þess ber þó að geta að Piaget hefur fengið mikla gagnýni á kenningu sína þar sem 

hann skoðaði eingöngu sín eigin börn. Börnin voru aldrei skoðuð á meðal jafningja eða meðal 

annarra barna. Vygotsky fylgdist vel með skrifum Piaget og þótti margt til þeirra koma en 

hefur líka gagnrýnt þær. Til dæmis fjallar hann um að „barns síns tíma“ sé lýsing á þroska 

hvers barns sem er í andstöðu við kenningu Piaget sem lýsti hinum algildu þáttum í þróun 

sálarlífsins. Annað sem þeir voru ekki sammála um er að Vygotsky taldi að börn leiki sér ekki 

undir þriggja ára aldri, heldur séu þau eingöngu að handfjatla hluti. Hann notar eingöngu 

orðið leikur yfir þykjustu- og hlutverkaleik (Valborg Sigurðardóttir, 1991:63-64).  
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3.3. Leikur frá sjónarhóli heimspekinnar 

John Dewey (1859-1952) var amerískur sálfræðingur sem enn í dag hefur nokkur áhrif á 

hugmyndir manna. Á hans tíma var þjóðfélagið að breytast mjög hratt og munu hugmyndir 

hans hafa mótast nokkuð af því. Hann var m.a. hlynntur því að koma lýðræði og frjálsræði í 

meira mæli inn í menntakerfið og skrifaði hann m.a. allmikið um leiki og mikilvægi þeirra 

með tilliti til frjálsræðis og frelsis (Frost, 2005:17-18). 

Í grein Jóhönnu Einarsdóttir, Reynsla og nám barna, í bókinni John Dewey í hugsun og verki 

(2010) segir hún að samkvæmt Dewey þá túlki börn, tjái og endurskapi reynslu sína í leik. Í 

tilraunaskólanum sem Dewey setti upp í Chicago léku börnin sér og bjuggu til hluti sem 

tengdust heimili þeirra eins og að ganga frá eftir sig, huga að blómum/gróðri og taka þátt í 

matargerð. Dewey lagði mikla áherslu á umhverfið sem hluta af námi barna, að 

vettvangsferðir væru ómissandi, að börn læri því með að greina og kanna umhverfið sitt. 

Farið sé með yngstu börnin  og heimili þeirra skoðuð og svo sé alltaf farið lengra og lengra 

eftir því sem barnið eldist. Dewey vildi meina að ef barnið ynni að verkefnum sem vekti hjá 

því áhuga þá myndi það stuðla að námi þess og vekti hjá því meiri áhuga að vinna og þróa 

verkefnið. Mikil áhersla var að vinna að þemaverkefnum að mati Dewey‘s. Til að verkefnin 

gætu verið raunverulega menntandi, setti Dewey upp fjögur skilyrði sem voru:  

 Það þarf að vekja áhuga. Ef verkefni fangar ekki hugann þá mun nemandinn snúa sér 

frá því. 

 Það þarf að fela í sér hugsun og vera einhvers virði í sjálfu sér, þ.e. að standa fyrir 

eitthvað sem hefur gildi í lífinu sjálfu. 

 Það þarf að vekja forvitni og leiða nemandann inn á ný svið. 

 Það þarf að fá rúman tíma meðan að því væri unnið (Ólafur Páll Jónsson, 2010:66-70).  

Því má segja að kenning Deweys eiga vel heima hjá yngstu börnunum þar sem þau eru að 

læra af reynslu sinni. Þau herma eftir því sem þau upplifa og endurspeglast það oftast í 

þykjustuleik hjá þeim. 
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3.4. Hugmyndir Fröbels 

Fredrich Fröbel er best þekktur sem upphafsmaður leikskólans (e. kindergarten). Hann 

helgaði líf sitt menntun barna þar sem hann lagði mikla áherslu á mikilvægi leiksins. Fröbel 

lagði þunga áherslu á vægi leiks í þroskaferlinu og að leikurinn væri í raun námstæki fyrir 

börn. Fröbel taldi að barnið gæti best skilið umheiminn í gegnum leik, getu sína og styrkleika 

og síðast en ekki síst kynnst sjálfum sér. Fröbel var þeirrar skoðunar að maðurinn þroskaðist 

innan frá og uppeldi skyldi því vera frjálst og fylgja eðlilegum þroska barnsins (Waddington, 

David, 2010:359-360). Að hans mati var leikurinn á bernskuárunum hámark mannlegrar 

þróunar og leikurinn væri frjálsleg tjáning innri veru barnsins. Á þessu stigi er leikurinn 

frumdæmi um andlega sköpun mannsins. Hann er mynd af öllu mannlegu lífi. Leikurinn 

skapar frelsi, ánægju, fögnuð og sátt við heiminn. Í leiknum er að finna uppsprettur alls góðs 

sem spretta út frá honum. Barn sem nýtur sín er niðursokkið í leikinn og nýtur hans verður 

eflaust óáreittur, duglegur og þolinmóður einstaklingur (Mhyre, 2001:107). Hugmyndin með 

stofnun Kindergarten var ekki að vera með einhverja stofnun fyrir börn, heldur átti hvert 

heimili að vera garður barnsins þar barnið gæti notið sköpunar- og athafnaþrár sinnar með 

frjálsum hreyfingum og þannig þroskað með sér ríkt tilfinningarlíf (Myhre, 2001:107-108). 

Uppeldisfræði Fröbels byggir á hugmyndum hans um rétt sérhvers mannsbarns til að njóta 

frelsis. Hann taldi að barnið ætti rétt á að efla sjálft sig og eitt af meginmarkmiðum hans var 

að þroska persónuleika sérhvers barns. Áherslur hans voru ekki mjög frábrugðnar því sem við 

þekkjum í dag. Hann lagði áherslu á frjálsa leikinn, dagleg störf og að örva börn með 

stærðfræðilegum viðfangsefnum meðal annars með Fröbel leikgjöfum. Fröbel lagði mikla 

áherslu á að til að geta mætt þörfum barna og hvatt þau áfram þyrfti kennarinn að gera 

fræðilegar athuganir á börnum (Waddington, 2010; Corter, C. og Wolanski, A., 2008).  

Eins og hér hefur komið fram þá ber þessum fræðingum ekki alltaf saman um kenningar um 

leik barna. Fræðingarnir sem nefndir voru hér að framan koma úr ólíkum menningarheimum 

og ólíkum áttum. Þeir eru að skoða leikinn út frá ólíku sjónarhorni. Þeir eru sammála í því að 

öll börn leika sér og hafa gaman að leik og vera með öðrum og að leikurinn sé námsleið 

barnanna. En hvernig þróast leikurinn hjá börnum? Í næsta kafla verður farið í hvernig 

leikurinn þróast hjá börnum. 
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4. Þróun leiksins 

Frost o.fl. (2005) fjallar um að leikurinn eigi sér margar birtingarmyndir og margar nálganir 

en einnig eru margar og mismunandi skoðanir á leiknum. Sem dæmi má nefna að ef barn 

leikur sér í þykjustuleik þá geta sumir litið svo á að leikurinn sé barnaleg vitleysa. Aðrir geta 

litið á þykjustuleikinn sem tómstund eða ímyndun. Svo eru það þeir sem líta á þennan leik 

barnsins sem leið til að læra um viðfangsefni leiksins. En allir eru sammála að leikurinn er 

góður fyrir börn og að þau hagnist á leiknum á margvíslegan máta. Leikurinn er eins og 

breiðstræti þar sem börn læra og þroskast. Margar af hugmyndum, tilgátum og kenningum 

okkar um leik barna eiga rætur sínar að rekja aftur til nítjándu aldar. Þessar kenningar sem 

móta sýn okkar má rekja til byltingarkenndrar þróunar, kenninga Charles Darwins (1859) um 

þróun mannsins (Frost, 2005:7-9).  

4.1. Mildred Parten (1932) um þróun leikja hjá börnum 

 Morton og Thorp (2003) segja frá félagsfræðingnum Mildred Parten sem rannsakaði leik 

barna en samkvæmt kenningum sem hún setti fram þá skipti hún þróun leiksins með 

jafningjum upp í stig. Fyrsta stigið skildgreindi hún sem einleik (e. solitary play). Þar kanna 

börnin umhverfið upp á sínar eigin spýtur. Börnin líta á önnur börn sem hluti af umhverfinu 

en ekki einhvern til að hafa samskipti við. Síðar þróast þessi leikur í hlið við hlið leik (e. 

paralell play), þar sem þau leika hlið við hlið, fylgjast með hvort öðru og jafnvel ögra þeim 

sem er þeim við hlið. Á þessu stigi eru þau komin í tengslaleik (e. assocative play). Því stigi er 

svo náð í lok þriðja árs þar sem þau leika saman er samt á sínum forsendum. Lokastiginu er 

síðan náð með samvinnuleiknum (e. cooperative play). Einnig segja þær frá Tinu Bruce sem 

var ekki sammála þeirri hugmynd og hélt því fram að þróun jafningjaleiks væri ekki svona 

auðveld leið á milli stiga. Hún líkti þróun leiks við vef sem færi stækkandi. Hún hélt því fram 

að ung börn væru farin að leika sér í tengsla- og samvinnuleik og tekur sem dæmi feluleikinn. 

Hún telur leikinn eiga upphaf sitt í samvinnuleik og síðar kæmi einleikurinn út frá því 

(Manning-Morton and Thorp, 2003:73-74). Kenning Parten byggir á því hvernig börn þróa 

með sér leik eftir aldri. Hér á eftir er hægt að sjá hvernig hún byggir þróun leiksins upp eftir 

því hvernig leikurinn þróast hjá börnum. 
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 Tekur ekki þátt, stendur til hliðar eða hreyfir sig tilviljanakennt (Unoccupied play). 

 Leikur sér eitt óháð öðrum börnum (Solitary play). 

 Áhorfandi (Onlooker play). 

 Leikur við hlið annars barns (Parallel play). 

 Leikur með öðrum án mikils skipulags = Að gefa, lána eða leiða (Associative play). 

 Samvinnuleikur (Cooperative play). 

 Skynhreyfileikur (Sensorymotor play/early infancy). 

 Æfingaleikur (Practice play/primarily in infancy).  

 Þykjustuleikir/táknleikir (Pretense/symbolic play). 

 Félagslegur leikur (Social play/peer interactions). 

 Uppbyggjandi leikir (Constructive play). 

 Fylgja reglum og að keppa (Santrock, 2010:305). 

Hér að neðan verður sérstaklega fjallað um þau stig í kvarða Partens sem einkenna leik 1-3 

ára barna.  

4.2. Skynfæraleikir/Æfingaleikir 

Það má segja að skynhreyfistigið nái frá fæðingu til um það bil tveggja ára aldurs. Ungabörn 

eru að byggja upp skilning á heiminum með því að samhæfa skynfærin við líkamlegar 

grófhreyfingar. Við tveggja ára aldurinn hafa börn náð tökum á hinum margslungna 

skynhreyfiþroska (Santrock, 2010:174-175). Börn staldra oft ekki lengi við í 

skynhreyfileikjum. Upphaf þessara leikathafna er t.d. þegar barn lætur hluti detta og 

endurtekur þá athöfn nokkrum sinnum (Valborg Sigurðardóttir, 1991:36-37). 

4.3. Tákn/þykjustu leikur/frjáls leikur 

Áður er börn byrja á tákn- og þykjustu leikjum eru þau byrjuð að leika í samhliðaleik. Þau 

leika sér ein með sitt dót í kringum önnur börn sem eru jafnvel að leika með eitthvað allt 

annað. Þau fara að reyna að hafa áhrif á önnur börn með að leika með sama leikfangið og 

reyna þannig að hafa áhrif á hitt barnið (Frost, 2005:138). Fyrstu hreyfileikir barnsins er við 

líkamann eða við fingur og tær. Leikirnir verða fjölbreyttari eftir því sem hreyfiþroskinn eykst. 

Með fínheyfingum geta börnin skoðað hluti betur en grófhreyfingarnar gefa börnum kost á 

að kanna aðra staði. Barnið getur farið að nota báðar hendur til ólíkra verka um eins árs 

aldurinn. Á þessum aldri er leikföng með hljóðum og tökkum vinsæl en bækur og dúkkur 
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koma svo síðar inn. Um tveggja ára aldurinn eru börnin farin að leika sér saman í 

þykjustuleik. Þau líkja eftir foreldrahlutverkinu og leikurinn breytist eftir því sem þau eldast í 

það að þau eru farin að setja sér reglur. Þegar börnin eru farin að geta tjáð sig styrkir félags- 

og hlutverkaleikurinn sjálfan ímyndunarleikinn. Það er að sjálfsögðu lærdómsríkt að vera 

með þemabundin verkefni. En því má ekki gleyma að börn hafa einnig þörf fyrir að leika sér í 

sjálfsprottnum leik. Því þarf að gefa þessum leik góðan samfelldan tíma (Valborg 

Sigurðardóttir, 1991:112). 

4.3.1. Þróun þykjustuleika frá 1-3 ára 

Julia Manning-Morton og Maggie Thorp fjalla (2003) fjalla um að upphaf félagslegs 

þykjustuleiks sé þegar barnið deilir reynslu sinni meðal jafningja. Reynsla þessi er oft tengd 

umönnun þeirra. Þar sem börnin eru með takmarkaðan orðaforða fara þessi samskipti 

iðulega fram í hreyfingum, bendingum og svipbrigðum. Börn um 15 – 20 mánaða eru þegar 

farin að herma eftir leik hjá hvort öðru og samhengi leiksins eykst þegar samskiptin koma inn 

í leikinn (Manning-Morton and Thorp, 2003:76). 

Valborg Sigurðardóttir (1991) setur upp þróun þykjustuleikjanna á eftirfarandi hátt: 

Einfaldir þykjustuleikir (1-2ja ára). 

Barnið lætur eins og það sé sjálft að framkvæma einfalda athöfn. Það drekkur úr 

bolla og borðar af disk og sefur.  

Barnið lætur eins og aðrir séu að framkvæma einfalda athöfn. Lætur dúkku drekka og 

borða af disk og lætur dúkku/bangsa sofa. 

Samsömun (2-3ja ára). 

Barnið líkir eftir öðrum. Það leikur mömmuna með því að taka dúkku í fangið og gefa 

henni að drekka og svæfa hana. Hlutverkið er skilgreint sem athöfn og lýsir tengslum. 

Barnið notar hluti sem líkjast raunverulegum hlutum til að líkja eftir verkinu. Það 

notar orð, handahreyfingar og önnur látbrögð í stað þykjustuathafna og hluta. Þannig 

ummyndar barnið athafnir og hluti, t.d. tekur krít og segir „þetta er teskeiðin“ hrærir í 

bolla „ég hræri hratt því ég er að flýta mér“. (Samanber „leikurinn er það sem sagt 

er“) (Valborg Sigurðardóttir, 1991:131). 
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Samkennd barna þroskast í þykjustuleik og skilningurinn út frá öðrum sjónarhornum en 

þeirra eigin eykst einnig. Með þykjustuleik fá börnin tækifæri til að prófa sig áfram í 

samskiptum sem þau geta ekki upplifað í raunveruleikanum. Þau prófa að vera móðirin sem 

fer með barnið í leikskólann o.s.frv. Börn reyna ómeðvitað að sjá lífið út frá öðru sjónarhorni 

en sínu eigin. Börn læra að nota sköpunargáfu og boðskiptahæfni sína (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, 1993:42-43). Eftir því sem vitsmunaþroskinn eflist bætast nýjar víddir inn í 

leikathafnir barnsins. Táknrænn- og þykjustuleikir hefjast með þroska minnisins eða um 18 – 

24 mánaða en þá öðlast barnið færni í að leggja hluti fram á huglægan hátt. Tákn og 

þykjustuleiki má flokka í eftirfarandi þætti:  

 Hreyfiskynjunartimabilið þar sem þykjustuleikur er einstaklingsathöfn sem á síðan 

eftir að þróast út í leik með öðrum.  

 Táknræna stigið þar sem barnið fer út fyrir eigin athafnir með því að taka aðra hluti 

eða fólk með í leikinn.  

 Þriðja stiginu er svo náð við tveggja ára aldurinn þar sem barnið getur farið að nota 

tungumál sitt til að lýsa þykjustuathöfnum (Frost, 2005:95-96).  

4.4. Könnunarleikurinn 

Ein þeirra sem hefur sérstaklega þróað hugmyndir um leik yngstu barnanna er Elinor 

Goldschimed, leikskólaráðgjafi sem starfar í Bretlandi, Ítalíu og Spáni, en hún hefur útfært 

leik fyrir yngstu börnin í leikskóla sem kallast: Heuristic play with objects. Hildur 

Skarphéðinsdóttir hefur þýdd þetta hugtak könnunarleikinn. 

Hildur (2003) lýsir leiknum þannig að hann felist í því að bjóða hópi barna upp á aðgang á 

fjölda ólíkra hluta sem þau fá að leika sér með í ákveðnu rými án afskipta fullorðinna. Þau fá 

að leika sér að þessu í stuttan tíma eða um það bil 15 – 60 mínútur. Nafnið ber þess merki að 

börnin fá að kanna möguleika hlutanna á eigin forsendum. Kosturinn við þennan leik er að 

efniviðurinn þarf ekki að kosta neitt. Leikefnum er safnað í taupoka sem bundin er aftur með 

snæri en ráðlagt er að hafa um það bil 50-60 hluti í hverjum poka. Gott er að hafa teppi á 

gólfi þar sem könnunarleikurinn á að fara fram því það dregur úr hávaða. Mikilvægur þáttur í 

könnunarleik er að reyna að draga úr hávaða þannig fá börnin góða þögn til að rannsaka 

hlutinn. Varast skal hafa önnur leikföng í boði á meðan könnunarleikurinn fer fram. Í hverjum 

hóp er að hámarki átta börn og einn starfsmaður með þeim. Kennari undirbýr leiktímann 
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með því að dreifa pokunum um leikrýmið. Tillögur sem hægt er að hafa með í leiknum geta 

verið t.d. mismunandi tegundir af ílátum s.s. kökubox, öskjur úr pappa eða tré, plastflöskur, 

eggjabakkar, dúskar, borðtenniskúlur, gólfkúlur, rör, tvinnakefli, pappahólkar af ýmsum 

stærðum og gerðum, hárrúllur, þvottaklemmur, keðjur af ýmsum stærðum og gerðum, stórir 

hnappar, krukkulok, könglar, skeljar og ýmislegt annað sem starfsfólki dettur í hug. Mikil 

áhersla er lögð á að kennarinn skipti sér sem minnst af leiknum. Mikilvægt er að börnin taki 

saman eftir að leiktímanum lýkur en þá getur kennari talað við þau á meðan og með því eflt 

málþroska þeirra í leiðinni. Börnin tína saman hlutina og rétta kennaranum. Kennari getur þá 

verið vakandi yfir því að spyrja „viltu rétta mér krukkurnar“. Einnig getur hann notað orðin 

„fyrir framan þig“, „fyrir aftan þig“ og „við hliðina á þér“. Þegar barn réttir kennara eða setur 

hlutinn ofan í pokann er mikilvægt að kennari þakki börnunum fyrir þegar þau rétta honum 

hlutinn með því að segja „takk fyrir“ (Hildur Skarpéðinsdóttir, 2003:24-25).  

Gerðar hafa verið rannsóknir á börnum í könnunarleik og hafa þær sýnt fram á það að börn 

geta unað sér og haldið einbeitingu í þessum leik í 30 mínútur og jafnvel lengur án þess að 

fullorðin sé að skipta sér af leiknum. Því þarf að vera gott úrval af hlutum fyrir börnin til að 

vinna með. Tilgangur leiksins er að börnin fái að læra á sínum eigin forsendum án þess að 

einhver fullorðinn sé að skipta sér af. Barnið fær tækifæri til að rannsaka og komast að 

niðurstöðu. Þess vegna er áherslan lögð á að hinn fullorðni sé ekki mikið að skipta sér af. 

Kennarinn situr afsíðis og fylgist með leiknum, skráir niður leikinn og gætir að tímanum því 

það þarf að gefa tíma í frágang því hann er einnig nauðsynlegur. Kennari grípur þó að 

sjálfsögðu inn í leikinn ef til dæmis barn er að henda hlutum eða trufla aðra í leiknum 

(Goldschimied og Jackson, 2004:133).  

Samantekt 

Hér hefur verið farið yfir hvernig leikurinn þróast og gerð grein fyrir ýmsum kenningum  sem 

hafa verið settar fram um það. Í stuttu máli má draga þetta saman þar sem flestir eru 

sammála því að börn byrja á að leika sér ein, svo hlið við hlið. Næst kemur þykjustu- og 

hlutverkaleikur, fyrst ein svo með öðrum. Eins og má sjá að þá eru þau byrjuð mun yngri að 

leika í þykjustuleik en áður var talið. Könnunarleikurinn er frekar nýr hér á landi en þar fá 

börnin tækifæri til að fá að rannsaka ólíkan efnivið og prufa sig áfam með hann. Það má segja 

það að sem flestir leikskólar eigi að taka þennan leik inn hjá sér með yngstu börnunum þar 
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sem sjálfbærni er hugtak sem komið er inn í Aðalnámskrá leikskóla. Þessi leikur er í anda 

sjálfbærninnar þar sem hlutir eru notaðir sem hefði annars verið hent. Í Aðalnámskrá 

leikskóla er fjallað um sjálfbærni til menntunar. Þar kemur fram að sjálfbærni tengist samspili 

umshverfis, félagslegra þátta og efnahags. Þegar um er að ræða menntun til sjálfbærni þurfa 

nemendur að fá tækifæri til að takast á við þau viðfangsefni sem eru tengd þessum þáttum. 

Sjálfbærnimenntun felst því í lýðræðislegum vinnubrögðum og að nemendur allra skólastiga 

öðlist vilja og áhuga til þátttöku í samfélaginu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011:17-19). En hvað getur leikskólakennari gert til að stuðla að leik og samskiptum? Í næsta 

kafla verður skoðað hlutverk kennarans. 
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5. Hlutverk leikskólakenns 

Í þessum kafla er farið í hvert hlutverk leikskólakennara er til að stuðla að leik barna og hvað 

hann geti gert til að móta og útbúa umhverfi sem styðji við leik og þroska barnanna. 

Í Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011) er kafli um 

fagmennsku kennara en þar kemur fram að: 

 „Fagmennska kennara byggist á sérfræðilegri starfsmenntun, þekkingu, viðhorfum og siðferði 

 starfsins. Fagmennska kennara snýst um nemendur, menntun þeirra og velferð. Markviss 

 samskipti og góð kennsla stuðlar að námi og aukinni hæfni barna og ungmenna. Á kennurum 

 hvílir ekki aðeins sú skylda að miðla þekkingu til nemenda heldur einnig að veita þeim 

 tækifæri til að afla sér þekkingar og leikni, örva starfsgleði þeirra og efla frjóa hugsun. 

 Kennarar leiðbeina börnum og ungmennum í námi og mati á því og vinna að því að þeir 

 tileinki sér heilbrigða lífshætti. Þeir leitast við að skapa góðan skólabrag, réttlátar vinnureglur 

 og hvetjandi námsumhverfi“ (Mennt- og menningarmálaráðuneytið, 2011:11).  

Mikilvægt hlutverk kennara er að stuðla að leik barna og í næsta kafla verður farið í það hvað 

kennari geti gert til að stuðla að leik barna. 

5.1. Til að stuðla að leik barna 

Guðrún Alda (2001) segir að í starfi leikskólakennara sé hlustum mikilvægust og það á ekki 

síst við um yngstu börnin þrátt fyrir að þau séu ekki farin að tjá sig með orðum. Það eru þrír 

þættir sem þarf að hafa efst í huga í starfi í leikskóla en þeir eru: Traust, nám og samskipti. 

Leikskólakennarinn þarf að hafa í huga hvaða reynslu börnin búi yfir. Það hafa verið gerðar 

rannsóknir á því að samskipti ungra barna minnka ef eldra systkini kemur inn í hópinn og ef 

það eru fleiri fullorðnir en börn. Kennari þarf að geta lært að túlka og skilja hegðun barna 

sem höfðar til sjálfsprottins náms barnsins. Þar sem ung börn eru ekki farin að tjá sig með 

orðum þá er góð leið að setja upp myndir af leikföngum og öðrum athöfnum í daglegu 

leikskólastarfi. Þar geta börnin notað myndirnar til að tjá sig og sagt frá hvað þau vilja. Einnig 

er gott að vera með skráningar þar sem gjörðir barnanna er skráðar (Guðrún Alda 

Harðardóttir, 2001:67-68). Í Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðurneytið, 
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2011) kemur fram að „Hlutverk leikskólakennara er að styðja við nám barna í gegnum leik á 

margvíslegan hátt, m.a. með því að“: 

 

 Skapa fjölbreytilegt leikumhverfi og veita aðgengi að leikefni sem hvetur börn til 

að rannsaka, finna lausnir og skapa. 

 Gefa leik nægan og samfelldan tíma. 

 Gefa leik nægjanlegt rými svo að börnin hafi svigrúm til að hreyfa sig og til að 

þróa leik og dýpka. 

 Styðja við sjálfsprottnar athafnir og áhuga. 

 Eiga samskipti við börn og mynda tengsl við þau í gegnum leik. 

 Vera vakandi fyrir þeim tækifærum sem upp koma í leik og nota þau til að kveikja 

áhuga barna og styðja við nám þeirra. 

 Styðja við og efla jákvæð samskipti í leik. 

 Sjá til þess að öll börn hafi tækifæri til þátttöku í leik úti og inni (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011:38). 

Rannsókn Knutsdottir-Olafsson (1929) leiddi í ljós að það væri enginn leikur í gangi ef það 

vantaði hinn fullorðna en þá á hún sérstaklega við leik hjá yngstu börnunum. 

Leikskólakennarar þurfa að finna bil á milli þess að vera að stjórna leiknum eða örva hann. Ef 

leikskólakennari er mjög stýrandi í leik barnsins þá er hann ekki að nálgast sjónarhorn 

barnsins heldur er hann búinn að ákveða hver útkoman af leiknum verður en við það fær 

barnið sjálft ekki að upplifa að það hafi átt þátt í leiknum og að hlustað hafi verið á það. 

Leikskólakennarinn á frekar að leggja áherslu á að vera þátttakandi með börnunum og þá 

verða samskiptin á milli hans og barnanna stöðug. Börnin finna að þau geti haft áhrif á 

leikinn þegar þau finna að leikskólakennarinn hlustar á skoðanir þeirra. Með því að hlusta á 

skoðanir barnanna þá aðlagar leikskólakennarinn leikinn að börnunum og með því helst 

virkni í leiknum (Valborg Sigurðardóttir, 1991:101). Með því að sýna leiknum virðingu þarf 

leikskólakennarinn að skapa aðstæður fyrir leik og gefa leiknum heildstæðan tíma og passa 

upp á að sá tími verði ekki rofinn. Mikilvægt er að skapa rými fyrir hlutverkaleik þar sem 

börnin geta verið í honum í ró og næði. Rannsóknir hafa sýnt fram á það að ef 

leikskólakennari sé virkur í leik barnanna þá endist tími leiksins mun lengur. Börn þurfa að 

hafa fyrirmyndir í leiknum og þekkja leikmerkin, í þykjustunni og í alvörunni. Þessi 
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leikmerkiþurfa þeir fullorðnu að kenna börnunum. Barnið þarf að þekkja hvað t.d. sorg og 

hvað er gleði til að geta leikið það í hlutverkaleik (Knutsdotter Olofsson, 1990). 

Þegar hlutverk kennara í leik barna er skoðað þá hefur verið litið á hlutverk kennara þannig 

að þeir geti eingöngu haft áhrif á leikinn með því að útbúa leikföng, leikumhverfi og gefi 

leiknum nægan tíma og rými (Jóhanna Einarsdóttir, 1999:35). En nú er farið að líta svo á að 

kennarar séu virkari í leik barna með því að taka þátt og grípa inn í leikinn. Almennt ber 

mönnum ekki saman um hvernig og hversu mikið kennari getur haft áhrif. Sumir eru þeirra 

skoðannar að kennari eigi ekki að hafa áhrif á leikinn heldur sé leikurinn eign barnsins á 

meðan aðrir telja að kennari eigi að vera virkur í leik barna. Svo koma aðrir sem fara 

milliveginn þarna á milli. Á undanförnum árum hafa kenningar Vygotsky fengið mikla athygli 

varðandi hlutverk leikskólakennarans í leiknum. Hann leggur áherslu á að hinn fullorðni sé 

mikilvægur hlekkur í námi þeirri yngri því vitrænn þroski örvist einna helst hjá börnum í 

gegnum samskipti við þroskaða einstaklinga. Telur hann að leikurinn „skapi svæði mögulegs 

þroska“, barnið hagi sér sem eldra í leiknum „sé höfðinu hærra en það sjálft“ (Jóhanna 

Einarsdóttir, 1999:35). Eins fjalla Morton og Thorp (2003) um hugmyndir Tinu Bruce sem 

leggur áherslu að hlutverk kennarans sé að tryggja leiknum nægilegan góðan tíma, gott val á 

efni, og rými fyrir frjálsa leikinn. Á þann hátt geti börnin deilt upplifun, tilfinningum og átt 

samskipti sín á milli auk þess að þróa hæfni, leikni og takmörk sín í leiknum. Mikilvægasti 

þátturinn í góðum leik er tíminn sem gefinn er fyrir hann (Manning-Morton and Thorp, 

2003:115).  

Fræðimenn hafa skiptar skoðanir á því hvert hlutverk kennarans er og hvernig hann geti haft 

áhrif á leikinn. Jóhanna Einarsdóttir (1999) fjallar um Cristie sem þróaði kenningar Smilansky. 

Hún var þeirrar skoðunar að þátttaka gæti bæði verið innan frá og utan frá. Einnig taldi hún 

að þegar hinn fullorðni hefði afskipti innan frá þá væri hinn fullorðni að taka fullan þátt í 

leiknum og væri þannig góð fyrirmynd. Afskipti utan frá er aftur á móti þannig að þá fær 

leikurinn að fljóta og hinn fullorðni fylgist með leiknum, að hann sé uppbyggjandi. Hinn 

fullorðni er til staðar til að grípa inn í leikinn ef þess þarf. Vygotsky er hins vegar á þeirri 

skoðun að með þátttöku fullorðna í leiknum læri börnin af þeim sem eldri eru. Hlutverk 

leikskólakennara er þá að örva leik barnanna þar sem hann ýtir undir andlegan þroska, 

ævintýraþrá, forvitni og sjálfstæði (Jóhanna Einarsdóttir, 1999:36-38). 
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Í ljósi þess sem hér er komið fram er ljóst að leikskólakennari getur haft áhrif á leikinn án 

þess að stjórna honum. Börn eru fljót að læra af þeim sem eldri eru og því er mikilvægt að 

vera góð fyrirmynd barnanna. 

 

5.2. Mótun umhverfisþátta sem styðja ofangreinda þætti 

Lindon og Langston (e.d.) vitna í skrif Margaret McMillian sem segir að herbergis- eða 

deildarskipulag þurfi að vera þannig útbúið að börn geti haft aðgang að nokkrum svæðum til 

að geta notið sín. Tillögur sem þær koma með geta verið: 

 Svæði fyrir hlutverkaleik. 

 Virk leiksvæði fyrir frjálsan leik. 

 Byggingasvæði. 

 Svæði til að nýta til skynjunar. 

 Svæði fyrir skapandi starf. 

 Bókahorn/notalegt horn. 

 

Lindon og Langston, (e.d.:8-9) segja að velja skuli hljóðlátan stað fyrir bækur, hafa gott svæði 

fyrir byggingaleik og huga skuli að því að hafa hann á stað þar sem eru mottur/teppi til að 

draga úr hávaða og skapa meiri þægindi. Setja púða í kósý hornið því púðar segji heilmikið og 

geti gert svæðið notalegra. Það er mikilvægt að geta boðið upp á staði þar sem börn geta 

fengið að vera í friði með sjálfum sér. Þau hafa tilhneigingu til að finna sér skot þar sem þau 

geta setið og með bakið upp við stuðning. Ungum börnum þykir gott að vera í litlum rýmum 

með lága lofthæð eins og t.d. í hellum, þannig getur stór pappakassi verið útbúinn sem lítið 

hús. Húsgögn í herberginu/deildinni skulu vera í hæð barnanna Stólar eiga að vera þannig að 

börnin nái niður á gólfið með fæturna þegar setið er á þeim. Börn skulu hafa aðgang að 

hillum sem þau ná sjálf til en þannig geta þau náð í það sem þau langar að vera með hverju 

sinni.  

Sigríður Síta (2009) setur fram í Námskrá 1-2 ára barna í leikskólum Kópavogs að það sé 

réttur barnins til að fá að þroskast í fallegu umhverfi og á skólinn ekki að vera þar sem 

undantekning. Barnið er að læra flestar athafnir daglegs lífs, hvort sem það er úti eða inni. 
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Það er hægt að finna margt í umhverfi barnsins sem hægt er að vinna með t.d. rýmið, 

efnivið, liti, lykt og hljóð. Ábyrgð leikskólakennarans er því að skapa slíkar aðstæður í 

umhverfinu að börnin og hinir fullorðnu geti fengið tækifæri til að rannsaka, upplifa og gert 

tilraunir. Mikilvægt er að horfa á umhverfið út frá augum barnanna svo þau geti dafnað og 

þroskast á eigin forsendum. Efniviður skal vera aðgengilegur fyrir börnin því ef hann er 

lokaður inn í skáp eða óaðgengilegur fyrir börnin þá er með því að senda börnunum þau 

skilaboð að þau geti ekki bjargað sér sjálf, að þau þurfa aðstoð frá hinum fullorðna. Að hafa 

opinn/skapandi efnivið hentar börnunum þar sem þau eru að kanna heiminn. Með 

opnum/skapandi efnivið nota börnin flest skynfæri sín. Leikefni leikskólans skal vera öruggt, 

ögrandi, lokkandi og aldursmiðað. Það skiptir máli hvar staðsetning leikefnis er og það þarf 

að hafa í huga hversu aðgengilegur efniviður er og hvað er við hliðina á hverju (Sigríður Síta 

Pétursdóttir, 2009:8-9).  

Með þessu má segja að það sé margt sem leikskólakennari þarf að hafa í huga sem vinnur 

með ungum börnum. Það er ekki bara að vera til staðar, heldur þarf að hann að fylgjast með 

einstaklingsþörfum hvers barns auk þess að huga að skipulagi. 
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6. Samantekt og umræður 

Í upphafi var sú rannsóknarspurning sett fram hvernig hægt væri að nýta leik til að stuðla að, 

samskiptum, félagstengslum og vináttu barna að þriggja ára aldri í leikskóla? Turnbull og 

Justice, (2008:60) benda á að börn eru farin að leika sér í þykjustu- og hlutverkaleik mun 

yngri en áður hefur verið talið. Þau eru fljót að læra af hinum fullorðnu og líkja eftir þeim. 

Hafa ber í huga að börn eru fljót að læra af öðrum og þar er leikskólakennarinn ekki 

undanskilinn því mikilvægt er að leikskólakennarinn sé góð fyrirmynd barnanna og byggi upp 

traust milli sín og barnsins. Kenning Vygotsky fjallar um að börn læri af þeim sem eldri eru. 

Hann talar um að hæfileika hins mögulega þroska er hægt að framkvæma með aðstoð og 

stuðningi hæfari einstaklings (Messer, 1994:27). Með þessu má segja að þegar börn eru búin 

að sjá eitthvað gert einu sinni sem þeim þykir áhugavert, þá gera þau tilraunir með það 

þangað til að þau geta gert það sjálf án aðstoðar. Þegar börn læra eitthvað nýtt þá finnst 

þeim gaman að endurtaka hlutina. 

Það er kannski eitthvað til í kenningum Skinner um að börn læri ekkert nema það sem þeim 

er kennt og þar með talið samskipti. Það er bara í raun spurning um hvernig beri að líta á það 

hvað leikskólakennarinn sé að kenna þeim á hverjum tíma. Er hann að kenna þeim með 

beinni kennslu eða óbeinni? Börn eru athugul á alla sem eru í kringum þau þannig að þau 

fylgjast með öllum og læra af þeim og má því í raun segja að börnin séu alltaf að læra af 

kennaranum og öðrum. Börnin læra í gegnum leik og umhverfið og af þeirri reynslu sem þau 

upplifa hvort sem það er innan- eða utandyra. Santrock (2010) segir að skynfæraleikir séu 

einkennandi frá fæðingu til um það bil tveggja ára aldurs. Á þeim aldri lærir barnið með því 

að handfjatla hluti. Með því að handfjatla hlutina þá eru barnið að rannsaka hlutinn og finna 

út úr því hvernig hann virkar (Santrock, 2010:175). 

Með þessu sem hefur verið greint frá má segja að börn séu að samhæfa skynfæri sín og 

jafnframt auka gróf- og fínhreyfingar sínar eftir því hvaða hluti þau eru með hverju sinni. 

Börn eru sífellt að bæta við sig nýrri þekkingu og sökum þess er mikilvægt að 

leikskólakennarar séu meðvitaðir um það og aðstoði barnið eftir bestu getu að efla þessa 

þætti hjá börnunum.  
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Með þykjustu- og hlutverkaleik þjálfast og eflist barnið í samskiptum, félagstengslum og 

vináttu. Börn hafa takmarkaðan orðaforða. Þau nota líkamann mikið til að eiga samskipti við 

aðra (Manning-Morton and Thorp, 2003:76). Þrátt fyrir að þau leiki sér einnig ein í þessum 

leikjum til að byrja með þá er leikurinn fljótur að þróast þannig að fleiri taka þátt í honum þar 

sem börnum er það náttúrulega eðlislægt að sækjast í það að leika eða vera í samskiptum við 

jafningja. Hrafnhildur Ragnarsdóttir (1993) talar um að þegar börn byrja í þessum leikjum 

verður stöðug þróun. Þau séu sífellt að bæta við einhverju sem þau sjá eða heyra og birtist 

það í framhaldi í leiknum hjá þeim (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993:42-43).  

Könnunarleikur er frekar nýr hér á landi og hafa nokkrir leikskólar hér á landi tekið hann upp. 

Börnin fá tækifæri til að rannsaka hlutinn án nokkurra afskipta fullorðinna (Hildur 

Skarphéðinsdóttir, 2003:24). Börnin eru með öðrum börnum í leiknum þrátt fyrir að leikurinn 

snúist um að börnin séu ein að rannsaka hlutinn. Hildur skýrir frá margskonar hlutum sem 

hægt er að nota í könnunarleik. Börnin rannsaka hlutina, lögun þeirra, stærð og áferð. 

Barninu gefst tækifæri til að rannsaka hlutinn að eigin frumkvæði en þannig lærir barnið 

hvað hægt sé að gera við hlutinn og velta fyrir sér hvort einhverjir passi saman o.s.frv. (Hildur 

Skarphéðinsdóttir, 2003:24). Því má segja að leikurinn bjóði upp á marga möguleika og höfði 

vel til yngstu barnanna, þar sem ung börn eru sífellt í rannsóknarleiðangri. Börn eru forvitinn 

að eðlisfari og fylgjast vel með hvort öðru. Þau eru sífellt að athuga hvað hinir eru að gera og 

þannig geta þau lært af hvort öðru. Goldschimed og Jackson (2004) telja að mikilvægt sé að 

leikskólakennarinn skrái leikinn niður til að athuga virkni hjá börnunum og hvernig þau leika 

með hlutina. Með skráningu getur leikskólakennarinn einnig fylgst með einstökum börnum 

og getur metið þroska þeirra. Þó svo að leikskólakennarinn sé afskiptalaus í leiknum þarf 

hann að vera tilbúinn að hjálpa börnunum að leysa ágreining ef hann kemur upp og örva 

börnin ef þau sýna leiknum ekki mikinn áhuga (Goldschimied og Jackson, 2004:133). Það er 

t.d. hægt með því að leikskólakennari sýni barninu hvað sé hægt að gera með hlutinn. 

Hlutirnir sem notaðir eru í leiknum þurfa ekkert að kosta neitt sem er stór kostur því leikföng 

í dag eru ekki ódýr og leikskólar þurfa sífellt að vera að reyna að spara. Með því að nota hluti 

sem annars yrði hent er komið inn á sjálfbærnina. Sjálfbærni er hugtak sem komið er inn í 

Aðalnámskrá og tengist sjálfbærnin samspili umhverfis, félagslegra þátta og efnahags og eiga 

leikskólar að stuðla að því að koma sem flestum þáttum inn í sjálfbærnina (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011:17-19). Það má geta þess að áður en könnunarleikur eða 
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aðrar nýjungar eru teknar inn í starfið þá er mikilvægt að kynna hugmyndafræðina fyrir 

starfsfólki. Í innganginum kom fram að sumir fræðimenn séu þeirrar skoðunar að ung börn 

leiki sér ekki beint heldur séu þau eru bara þarna en þvert á móti tel ég að ung börn leiki sér. 

Þau leika sér einungis ef til vill á annan máta en þau sem eldri eru. 

Fram hefur komið í þessari ritgerð að stór skref séu stigin þegar börn byrjar í leikskóla. 

Vitsmuna-, félags-, tilfinninga-, líkams- og hreyfiþroskinn eru í stöðugri þróun og eflast enn 

meir með auknum aldri (Manning-Morton and Thorp, 2003:13). Af þeim sökum er mikilvægt 

að efla viðkomandi þætti hjá barninu með aðferðum eins og stuttum vettvangsferðum sem 

gefa barninu tækifæri á að rannsaka umhverfið sitt þar sem þau sjá eflaust meira sem vekur 

áhuga þeirra en fullorðnir. Það er margt sem leikskólakennarar þurfa að hafa í huga sem 

vinna með yngstu börnunum. Guðrún Alda Harðardóttir (2001:67) talar um að hlusta þurfi á 

börnin. Þó þau séu ekki farin að geta tjáð sig með orðum þá nota þau aðrar aðferðir til að tjá 

sig. Þau tjá sig með líkamanum, nota bendingar og svipbrögð til að ná athyglinni. Með þessu 

má segja að það sé mikilvægt að fylgjast með hverju barni, hvort það sé að reyna að ná 

athygli með því að nota líkamann. Einnig er mikilvægt að leikskólakennarinn kenni þeim 

hvernig eigi að umgangast önnur börn þar sem þau eru að læra og virðast oft klaufaleg við að 

ná athygli annars barns og eiga það jafnvel til að hrinda þegar þau eru að sýna vinahót eða 

vilja leika við viðkomandi (Álfheiður Skarphéðinsdóttir og Guðfinna Eydal, 2033:66-67). 

Leikskólakennarar þurfa einnig að hafa í huga leikefni. Bæði leikefni sem stuðli að þroska 

barna og leikefni sem börnin notist við í þykjust- og hlutverkaleik þar sem það hefur sýnt sig 

að börn eru byrjuð snemma í þessum leikjum.  

Margrét, Fanný og Erla (2013) segja að umhverfi skólans sé það sem myndi skólastarfið og 

hafi áhrif á líðan okkar. Mikilvægt sé að það sé góð birta og huga skuli að loftræstingu, 

hljóðvist og að góðu aðgengi út á skólalóð. Mikilvægt sé að huga að leiksvæði og það þurfi að 

bjóða upp á fjölbreytta hreyfingu. Leiksvæði sem býður upp á fjölbreytta samveru í námi og 

leik eflir félagsþroskan (Margrét Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, 

2013:63). Ljóst er að börn þurfa gott rými til að athafna sig þar sem hreyfiþroskinn er í 

stöðugri þróun. Flest börn sem hefja leikskólagöngu sína eru farin að ganga sjálf og því er 

mikilvægt að leikskólakennarar hugi að rými og hvernig það sé skipulagt því það er jafn 

mikilvægt að börnin fái gott rými til að athafna sig og geti aukið hreyfiþroskann (Frost, 

2005:58-59). Hægt er að nýtast við stuttar vettvangsferðir til að auka hreyfiþroska ungra 
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barna en gjarnan er gott að fara á eitthvað óslétt svæði t.d. þar sem er mikið af þúfum. Oft 

heyrist að það sé svo erfitt að fara með ung börn í vettvangsferðir en svo þarf ekki að vera. 

Þessar ferðir geta verið settar þannig upp að þau séu aðeins að fara rétt út fyrir lóðina því 

það þarf ekkert að fara langt með þau til að þau kynnist náttúrunni á sem fjölbreyttastan 

hátt. Börn eru misjöfn og þurfa að geta fundið sér stað sem þeim líður vel á og er því 

mikilvægt að útbúa pláss þar sem börnin geta fengið að vera í „friði“ óáreitt. Eins og Lindon, 

J. og Langston, A. (e.d.) koma inn á þá er mikilvægt að huga að skipulagi með þarfir barna í 

huga. Þar nefna þær nokkrar tillögur að svæðum, frá opnum svæðum til bókahorna/kósý 

horna þar sem ung börn leita oft eftir því að geta setið með bakið upp við eitthvað (Lindon, J. 

og Langston, A., e.d.). Flestum börnum finnst gott að setjast niður í lítið „kósý“ horn með bók 

meðan aðrir velja frekar að vera á mikilli hreyfingu.  

Það er margt sem þarf að hafa í huga þegar unnið er með ungum börnum. Leikskólakennari 

þarf að hafa í huga hvaða leikefni henti best ungum börnum. Hann þarf að fylgjast með 

hverju barni fyrir sig og þá er gott að vera með skráningar þar sem kennari getur fylgst með 

þroska barnanna. Huga þarf að leiksvæðum og gefa leiknum góðan tíma svo börn geti notið 

sín. Eitt það mikilvægast að mínu mati er að leikskólakennari hlusti á börnin hvort sem þau er 

að tjá sig með líkamanum eða orðum. 
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Lokaorð 

Leikur yngstu barnanna er ekki síður mikilvægur og leikur þeirra eldri. Margar kenningar hafa 

komið fram um leik yngstu barnanna og er alveg hægt að „týna“ sér í kenningum um leik 

barna. Var hér í þessari ritgerð stiklað á stóru í kenningum um það efni. Það eru fleiri 

fræðimenn sem hafa komið fram með kenningar um leik barna en hér var fjallað um þær 

kenningar fræðimanna sem ég þekki. Þrátt fyrir það að fræðimenn séu ekki alltaf sammála 

um að svo ung börn séu byrjuð að leika sér eru þeir þó langflestir á sama máli um að 

leikurinn hafi mikilvægt gildi fyrir barnið og að það læri heilmikið í gegnum hann. Það er bara 

spurningin um hvernig fræðimenn líta á leikinn. Þó börn virðist eingöngu vera að handfjatla 

hluti þá eru þau að rannsaka þá og afla sér meiri þekkingar. Þau sækjast eftir því að vera með 

jafningjum sínum, læra af hvort öðru og af hinum fullorðnu. Mikilvægt er við, hin fullorðnu, 

séum fyrirmynd barnanna. Ung börn hafa mikla þörf fyrir hreyfingu og stoppa því ekki lengi 

við á hverjum stað heldur vaða úr einu í annað þar sem þau eru alltaf að sjá eitthvað nýtt 

sem vekur meiri áhuga hjá þeim. Sýna þarf barninu virðingu þar sem það getur ekki alltaf 

skilið tilfinningar annara. Mikilvægt er því að leikskólakennari hafi það að leiðarljósi í starfi 

sínu að veita barninu umhyggju og að það finni fyrir öryggis. Leikskólakennari þarf að hafa í 

huga að skapa barninu leikefni við þess hæfi og þroska þess. Að leyfa barninu að rannsaka 

sjálft og stuðla að því að hjálpa barninu að verða sjálfstæður einstaklingur. 
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