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Ágrip  

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða sandkassaleik barna í leikskóla. 

Viðfangsefnið var að skoða leik fjögurra og fimm ára barna í og við 

sandkassa. Þá var gagna aflað með myndbandsupptökum sem teknar voru á 

tveggja mánaða tímabili. Rannsakandi fylgdist með sandkassaleik barna en 

þar sem sá leikur er ekki einskorðaður við sandkassann var horft í þann leik 

sem spinnst út frá honum og getur þar af leiðandi farið fram á leiksvæðinu í 

kringum hann.  

Rannsóknarspurningin er: Hvernig leika fjögurra og fimm ára börn sér í og 

við sandkassa í leikskóla?  

Fjallað er um það hvernig leikur hefur almenn áhrif á þroska barna frá 

fæðingu og til fimm ára aldurs. Þar sem áhersla er lögð á þrjú þroskasvið en 

þau eru félagslegur þroski, hreyfiþroski og málþroski. Einnig eru skoðuð þau 

tækifæri sem leikur gefur börnum til náms og er þá horft til eftirtalinna leikja: 

þykjustu- og hlutverkaleiks, byggingaleiks og útileiks, þar með talið 

sandkassaleiks. Auk þess er skoðað hvort munur er á leik stráka og stelpna í 

sandkassa.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að í leik barna á aldrinum 

fjögurra til fimm ára birtist þykjustu- og hlutverkaleikur með ólíkum hætti 

hjá stelpum og strákum. Í sandkassaleik er þykjustu- og hlutverkaleikur 

algengasta leikjaformið hjá stelpunum. Einnig má greina byggingaleik hjá 

báðum kynjum en þó í meira mæli hjá strákum og gengur leikurinn þá 

aðallega út á að byggja fjöll og vegi til að aka eftir. Ekki var hægt að greina 

mun á leik barna eftir aldri í niðurstöðum rannsóknarinnar.  



 

Abstract 

The main objective of this research was to employ observational methods in a 

preschool environment and watch sandbox play among four and five year 

olds. Writing on the topic, the approach is structured around the issue 

whether there is any noticeable gender difference while playing in and 

around the sandbox. Relative data was collected and created by video 

recordings, shot in the period of two months. The research worker observed 

sandbox play among the children but within a wide, natural perspective. 

Hence, the observation was not simply confined to the sandbox itself but 

included as well any play as it developed from the sandbox, covering greater 

area in the playground. The study is motivated by the research question: How 

do four and five year olds play in and around the sandbox in preescool?  

To explore this question, the study will look at some general effects of 

play on child development, from birth to the age of five and leading to the 

conceptualisation of three stages of development: social-, motor- and 

language development. The study will also focus on the opportunities 

provided, through play, for kids to learn. These following games were 

especially examined: dramatic play and role play, constructing play, outdoor 

play and, to be sure, sandbox play. Eventually, the study looks at possible 

gender difference evident in sandbox play. 

The findings suggest that some difference can be observed in role play 

and in the games of make believe, of four and five year olds. When playing 

in the sandbox, role play and make believe were the most common types of 

play among the girls. Both sexes enjoyed constructing but this type of play 

was more common though among the boys and mostly involved constructing 

roads for toy cars. The findings do not suggest any difference in play patterns 

based on age.  
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1. Inngangur  

Leikur er flestum manna börnum eðlislægur og snemma má sjá fyrstu merki 

um leik ungra barna. Leikur fylgir einstaklingum í gegnum lífið þó 

birtingarmyndir hans breytist með aldri og þroska. Í leik æfir barn nýja færni, 

upplifir áskoranir og tekst á við áhugaverða og nýja hluti. Í gegnum tíðina 

hafa skoðanir verið skiptar á því hvaða hlutverki leikur gegnir og hver 

gagnsemi hans er. Valborg Sigurðardóttir (1992, bls. 48) nefnir að til eru 

einstaklingar sem eru þeirrar skoðunar að barn þurfi að læra gagnlega hluti og 

að leikur er eingöngu til að stytta barni stundir. Santrock (2006, bls. 281) 

talar um að leikur er flókið fyrirbrigði sem gefi barni tækifæri til að afla 

nýrrar vitneskju og upplifa hluti sem það hefur ekki gert áður. Valborg 

Sigurðardóttir (1992, bls. 48) segir leik vera gleðigjafa barns, nám þess og 

starf, ásamt því að vera þroskaleið þess og lífstjáning á leið til þekkingar. 

Hverjar sem skoðanir manna eru á gildi leiks þá hefur hann alla tíð verið eitt 

af einkennismerkjum leikskólastarfs á Íslandi.  

Barnavinafélagið Sumargjöf reisti fyrsta leikskóla landsins árið 1931 og 

var hann fyrst starfræktur sem sumardagheimili en síðar í heilsársrekstri. Við 

sumardagheimilið Grænuborg var útileikvöllur sem búinn var leikáhöldum og 

var hann sá fyrsti hér á landi. Þá voru nýttar þær stundir er veðrið var gott til 

útiveru þar sem börn gátu leikið sér að vega og róla ásamt því að leika sér í 

sandi (Gils Guðmundsson, 1949, bls. 27–29, 31).  

Fyrstu leikskólarnir lögðu áherslu á leik og útiveru í sínu starfi. Margt 

hefur bæst við starf leikskólanna en áhersla á leik og útiveru hefur haldist í 

gegnum árin. Í lögum um leikskóla (nr. 90/2008) má meðal annars sjá að 

leikskólum er ætlað að vera hvetjandi til náms og leiks þar sem áhersla er 

lögð á að barn læri í gegnum leik. Þá kemur fram í Aðalnámskrá leikskóla 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 32) að leikskóli er fyrsta 

skólastigið, þar hefst formleg menntun barns og sá tími er mikilvægur til 

náms og alhliða þroska.  
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1.1 Val á rannsóknarefni  

Við undirbúning þessarar rannsóknar ákvað ég að skoða leik barna, ég tel 

hann vera stóran þátt í daglegu lífi flestra þeirra. Ég hef alltaf haft gaman af 

því að fylgjast með og taka þátt í leik barna hvort sem er í leikskólastarfi eða 

frítíma. Ég ákvað að afmarka rannsóknina við þann leik sem á sér stað í 

útiveru í leikskóla. Þar sem það er frekar yfirgripsmikið efni þá ákvað ég að 

skoða sérstaklega leik fjögurra og fimm ára barna í og við sandkassa og 

fylgja leiknum eftir ef svo bæri til.  

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða leik fjögurra og fimm ára barna 

í sandkassa með áherslu á hvort greina megi mun á leik stráka annars vegar 

og stelpna hins vegar. Aðferðafræði rannsóknarinnar er eigindleg en teknar 

voru myndbandsupptökur af leik fjögurra og fimm ára barna í og við 

sandkassa. Leitast var eftir því að fá svar við rannsóknarspurningunni við 

greiningu ganga.  

Rannsóknarspurningin er: Hvernig leika fjögurra og fimm ára börn sér í og 

við sandkassa í leikskóla?  

1.2 Uppbygging ritgerðar  

Ritgerðin skiptist í sex aðalkafla sem heita inngangur, þroski og leikur, 

aðferðarfræði rannsóknar, niðurstöður, umræða og lokaorð.  

Annar kafli fjallar um fræðilega hluta ritgerðarinnar og skiptist hann í þrjá 

megin hluta. Fyrst er fjallað um þroska barns á leikskólaaldri út frá leik. 

Áhersla er lögð á hreyfiþroska, málþroska og félagsþroska en þessir 

þroskaþættir spila allir stórt hlutverk í möguleika barns til að taka þátt í leik 

og vera fullgildur þátttakandi í honum. Því næst er fjallað um leik, hvernig 

fræðimenn skilgreina hann og skoðað hvernig leikur og þroski spila saman. 

Einnig eru þau leikjaform sem helst eiga við um leik í sandkassa tekin fyrir. 

Að lokum er fjallað um leikskólabörn, stráka og stelpur, í 

leikskólasamfélaginu og í leik.  

Í þriðja kafla er rannsóknaraðferðinni gerð skil, rannsóknarspurningin er 

sett fram og gerð grein fyrir meginmarkmiðum rannsóknarinnar. Þá er 

rannsóknaraðferðinni lýst, þátttakendur útlistaðir, úrvinnslu gagna gerð skil 

og farið yfir nokkra þætti sem tengjast siðferðilegum atriðum.  
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Í fjórða kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar settar fram í þremur 

undirköflum. Þetta eru jafnframt þau þemu sem rannskandi greindi úr 

niðurstöðum rannsóknarinnar. Þau eru þykjustu- og hlutverkaleikur, 

byggingaleikur og munur kynja í leik. Í fimmta kafla eru niðurstöður 

rannsóknarinnar ræddar og að lokum er rannsóknarspurningunni svarað.  

Lykilhugtök rannsóknar eru: leikskóli (e. preschool), útileikur (e. outdoor 

play), þroski (e. development), stelpur (e. girls), strákar (e. boys), leikur (e. 

play). 
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2. Þroski og leikur  

Á fyrstu sex árum barns á sér stað merkilegt þroskaferli, þar sem það þroskar 

meðal annars ýmsa þætti í gegnum leik. Til að mynda þá eflist hreyfiþroski 

barns mikið á fyrstu mánuðum þess, það byrjar að hafa stjórn á höndum og 

fótum, lærir að sitja, skríða og ganga. Allt eykur þetta möguleika barns á 

fjölbreyttum leik. Þá eflist málþroski frá fyrsta hljóði barns sem er grátur og 

þróast síðar yfir í hjal, babl og með tímanum lærir barnið að mynda orð og 

setningar. Það tekur langan tíma að ná góðum málþroska og getur verið 

misjafn milli einstaklinga, hvernig og hversu hratt hann á sér stað. 

Félagsþroski eflist einnig mikið snemma á lífsleiðinni, barn lærir í fyrstu að 

leika við sjálft sig, þá við hliðina á öðrum börnum og yfir í það að hafa náð 

tökum á þeim félagsþroska sem felst í því að leika við önnur börn. Umræðan 

hér á eftir er afmörkuð við þessi þrjú þroskasvið en þau eru hreyfiþroski, 

málþroski og félagsþroski. Allir þessir þroskaþættir geta haft áhrif á leik 

barns, hvaða möguleika það hefur á þátttöku í grófhreyfileikjum, hvernig 

þeim gengur að koma skoðunum sínum á framfæri.  

Þegar þroskaferli barns er skoðað segja Fabian og Mould (2009, bls. 9–

10) að þegar barn fæðist sé það strax þátttakandi í samfélaginu og hefjist þá 

mikilvægt ferli sem er náttúruleg tenging barns við það fólk sem er í 

nærumhverfi þess. Hvert barn er einstakt á sinn hátt og til að það nái að verða 

heilsteyptur einstaklingur og geti náð sem bestum alhliða þroska verður 

samfélagið að leggja sitt af mörkum, ásamt því að varðveita sérkenni hvers 

og eins. Á sama máli eru Snæfríður Þóra Egilson og Þóra Leósdóttir (1997, 

bls. 13) en þær segja að þroski sé ákveðið ferli sem hefst þegar barn fæðist og 

nær fram til fullorðinsára. Um er að ræða ferðalag þar sem mismunandi 

þættir spila saman og hafa mikil áhrif á líf og þroska einstaklings. 

Í Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 

32) segir að leikskóli sé mikilvægur fyrir alhliða þroska og nám barns, þar 

hefjist formleg menntun þess. Þar skuli leggja áherslu á þann styrkleika sem 

hvert barn býr yfir, því efling bæði líkamlegs og andlegs þroska hvers barns 

er mjög mikilvæg fyrir það, fjölskyldu þess og þjóðfélagið í heild. Valborg 

Sigurðardóttir (1992, bls. 47) segir að leikur sé leið barns til að öðlast 
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þekkingu og þroska, sem þó gleymist oft þegar hugsað er til menntunar og 

uppeldis. Á sama máli er Kristján Guðmundsson (1992, bls. 95–96) en hann 

segir að eiginleiki leiks sé með þeim hætti að hann fylgi eftir þroska hvers 

barns og að barn velji leiki sem veki upp spurningar og ögri hæfileikum þess. 

Christophersen og Mortweet (2008, bls. 135) segja að í leik barns gefist 

tækifæri til að efla málþroska þess og félagsfærni og þar af leiðandi sé 

mikilvægt að nýta vel þann tíma sem barn er að leik. Undir þetta tekur 

Valborg Sigurðardóttir (1991, bls. 133) en hún segir að í leik efli barn þroska 

sinn og færni á ýmsum sviðum ásamt því að það bætir stöðugt við þekkingu 

sína. Þá segir hún einnig að leikur veiti barni innsýn inn í lífið og tilveruna, 

þar af leiðandi sé hann því svo mikilvægur.  

Í Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 

42) kemur fram að barn er félagsvera og hefur mikla þörf fyrir að koma fram 

með sínar hugmyndir, spyrja spurninga og segja frá sínum tilfinningum og 

líðan. Til þess notar barn margar og ólíkar leiðir en með góðum samskiptum 

er verið að stuðla að aukinni félagsfærni og bættri sjálfsmynd. Þar segir 

einnig að mikilvægt sé að barn geti tjáð sínar skoðanir og tilfinningar á 

margvíslegan hátt ásamt hæfni og leikni til þess að lesa í sitt nærumhverfi og 

túlka sína upplifun. 

2.1 Hreyfiþroski og leikur  

Hreyfiþroski er einn af þeim þáttum sem er mikilvægur fyrir barn til að auka 

möguleika þess á fjölbreyttum leik. Ingibjörg Georgsdóttir (2008, bls. 13) 

segir að hreyfigeta nýfædds barns sé mjög takmörkuð en hreyfiþroski þess 

tekur miklum framförum strax á fyrstu mánuðum þess. Frost, Reifel, 

Wortham (2008, bls. 125) segja að hreyfiþroski skiptist í tvo meginflokka, 

það er fínhreyfingar og grófhreyfingar. Þegar talað er um fínhreyfingar er 

meðal annars átt við fínni handa- og fingrahreyfingar en til grófhreyfinga 

teljast líkamlegar hreyfingar.  

Frost o.fl. (2008, bls. 93–94) segja að fyrst eftir fæðingu noti barn sjónina 

og skynfærin til þjálfunar og leiks. Þegar barn hefur náð þeim þroska að ná 

að grípa utan um hlut snýst leikur þess oft á tíðum um eigin líkama, barn 

sparkar, grípur í tær og sýgur fingur. Hrafnhildur Ragnarsdóttir (1993, bls. 

24) bendir á það að fyrstu vikurnar í lífi barns hafi það enga markvissa stjórn 

á hreyfingum sínum heldur séu þær tilviljunarkenndar en framfarir verði 
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miklar og í kringum eins til fjögurra mánaða hefur barn náð að samræma þær 

að einhverju leiti. Á sama máli eru Frost o.fl. (2008, bls. 94) sem árétta að 

þegar barn er á aldrinum eins til fjögurra mánaða snúist þroski þess og leikur 

um að rannsaka eigin líkama og hreyfingar en einnig hafi barn gaman af 

hljóðum og skærum litum. Upp úr fjögurra mánaða aldri getur barn haldið 

um hluti og skoðað en á þessu stigi fer sú skoðun fram með því að horfa á 

hluti og setja upp í sig. Í kringum fjögurra mánaða og til eins og hálfs árs 

tekur barn miklum framförum í hreyfiþroska. Barn getur tekið hluti og unnið 

með þá, fært á milli handa þar sem barn hefur orðið góða stjórn á hreyfingum 

hvorrar handar fyrir sig. Þá tekur við tími þar sem breytingar verða á 

hreyfiþroska barns og heimur þess til leiks stækkar, það byrjar að sitja, 

standa, skríða og ganga.  

Þá kemur Manniche (1997, bls. 163) inn á það að þegar barn er á aldrinum 

eins til tveggja ára byrji það að ganga en í fyrstu séu hreyfingarnar mjög 

óöruggar og leitandi, jafnvel megi segja að þær séu stirðlegar. Þegar barn fer 

að nálgast tveggja ára aldur eru allar hreyfingar þess orðnar öruggari, léttari 

og liprari. Undir það tekur Santrock (2006, bls. 155) en hann segir einnig að 

þegar barn er í kringum tveggja ára verði það öruggara í hreyfingum og er nú 

meðal annars fært um að ganga aftur á bak, sparka í bolta og hoppa án þess 

þó að missa jafnvægið og detta. Á þessum aldri segja Bee og Boyd (2010, 

bls. 193) að grófhreyfingar barns séu að taka framförum því nú geti það til að 

mynda klifrað hjálparalaust, farið um með stærri leikföng án aðstoðar og 

hefur náð auknu öryggi þegar það hleypur. Þá segir Santrock (2006, bls. 229) 

að þegar barn er komið á þriggja ára aldur hafi það orðið enn betra vald á 

hreyfingum sínum, það hleypur um og hoppar án nokkurra vandkvæða. 

Hinsvegar þegar horft er til fínhreyfinga barns á þessum tíma þá eru þær enn 

heldur klaufalegar og stirðar. Bee og Boyd (2010, bls. 193) segja að á þessum 

aldri séu fínhreyfingar barns komnar á það stig að það grípur stærri bolta með 

útréttar hendur. Santrock (2006, bls. 230) segir að þegar barn er um fjögurra 

ára aldur eru fínhreyfingar þess orðnar samhæfðari og nákvæmari. Á sama 

máli er Berk (2008, bls. 312) en hún segir að á þessum aldri sé barn til að 

mynda farið að geta klippt eftir línu.  

Við fjögurra ára aldur segir Santrock (2006, bls. 229) einnig að 

grófhreyfingar barns eflist, það er að segja það verður öruggara í hreyfingum. 

Um það segir Berk (2008, bls.312) að nú sé barn farið að hlaupa um af meira 

öryggi en áður og ekki eins stirðlega. Í kringum fimm ára aldur segja 
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Santrock (2006, bls. 229) og Berk (2008, bls. 312) að barn sé farið að hlaupa 

hraðar og hefur gaman af að fara í kapphlaup við aðra ásamt því að gera 

ýmislegt er tengist klifri. Nú hefur barn náð betri tökum á samhæfingu milli 

augna, handa og líkama. Í kringum fimm ára aldur segja Bee og Boyd (2010, 

bls. 193–194) að fínhreyfingar séu einnig mikið að þroskast og barn er farið 

að geta haldið á blýanti með réttri fingrasetningu. Auk þess að ráða við 

margskonar verkefni sem krefjast nákvæmni eins og að klippa og sauma svo 

eitthvað sé nefnt.  

Margrét Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir (2013, 

bls. 36) koma inn á að hreyfing sé mikilvægur þáttur í skólastarfinu. Þá sé 

nauðsynlegt fyrir barn að fá hvíld, næringu og hreyfingu til að efla 

líkamlegan þroska sinn, því góður grunnur er eitthvað sem barn ætti að geta 

búið að alla ævi. Því er mikilvægt, eins og Isenberg og Jalongo (1997, bls. 

52–53) segja, að til þess að hreyfiþroski barns eflist á sem fjölbreyttastan hátt 

sé mikilvægt að það fái tækifæri til að efla bæði fín- og grófhreyfingar með 

því til dæmis að lita og taka þátt í frjálsum leik.  

Það er því ljóst að fyrstu sex árin ná flest börn undraverðum framförum í 

hreyfiþroska, læra fjölbreytta nýja færni og eflast í fín og grófhreyfingum.  

2.2 Málþroski og leikur  

Gott vald á máli er mikilvæg forsenda þess að geta tjáð skoðanir sínar og haft 

samskipti við aðra. Það er barni mikilvægt að geta tjáð sig og sínar 

tilfinningar í daglegu amstri og leik. Ingibjörg Georgsdóttir (2008, bls. 14) 

segir að grátur sé í raun fyrsta hljóð barns og fljótlega eftir fæðingu geri barn 

sér grein fyrir því að með honum er því sinnt og gefin næring. Strax á fyrstu 

mánuðum barns byrjar það að mynda hljóð með hjali ásamt því að það 

hlustar á hljóð þeirra sem eru í umhverfi þess.  

Fabian og Mould (2009, bls. 35) segja að eftir því sem barn eldist læri þeir 

sem umgangast það að lesa úr svipbrigðum þess og tóntegund gráts, hvað það 

er sem veldur vanlíðan eða ánægju barns. Einnig verða skilaboð barns skýrari 

eftir því sem það eldist. Santrock (2006, bls. 189) bendir á að barn geti gert 

greinarmun á því með hvernig hljóm tungumál er borið fram löngu áður en 

það nær tökum á því að mynda orð sjálft. Algegnt er að fyrsta skiljanlega 

orðið sem barn segir megi heyra þegar það er á aldrinum átta til tólf mánaða 

gamalt.  
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Frost o.fl. (2008, bls. 104) segja að á tímabilinu frá fæðingu og til tveggja 

ára læri barn nægilega mikið til að geta talað og þróað orðaforða sem telur 

um það bil fimmtíu til tvöhundruð orð á móðurmáli þess. Á sama máli er 

Manniche (1997, bls. 170–171) en hún segir að í kringum tveggja ára aldur sé 

barn farið að efla orðaforða sinn. Þegar barn er á aldurskeiðinu tveggja til 

þriggja ára er það komið á það stig að mynda setningar ásamt því að vera 

duglegt við að spyrja ítrekað um sömu hlutina. Í kringum þriggja ára aldur 

segja Bee og Boyd (2010, bls. 231) að barn sé að átta sig að því að til dæmis 

þá sé ávöxtur samheiti yfir alla ávexti sem þó hafa hver sitt eigið heiti. Þá 

segja Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal (1995, bls. 69) að á 

þessum aldri byrji barn að gera sér grein fyrir því hvernig orð eru beygð og 

hvernig þau eru sett saman til að mynda réttar setningar. Á sama máli eru 

Frost o.fl. (2008, bls. 136) sem segja að í kringum fimm ára aldur sé barn 

farið að nota lengri setningar til að koma á framfæri því sem það vill segja. 

Þá er barn einnig farið að nota eintölu og fleirtölu ásamt því að sýna aukna 

getu í framburði og hljóðkerfisvitund.  

Í Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 

37) kemur fram að í leik komi upp spurningar sem og vandamál sem barn 

getur leyst á sínum forsendum, ásamt því að leikur bjóði upp á að barn geti 

notað tungumálið á fjölbreyttan hátt. Christophersen og Mortweet (2008, bls. 

146) koma inn á að þegar barn er á leikskólaaldri er á einfaldan hátt hægt að 

örva málþroska þess með vinnu í gegnum leik með þeim hætti að lýsa með 

orðum því sem verið er að gera. Þá segir Berk (2008, 360–361) að í gegnum 

leik geti skapast aðstæður þar sem hægt er að leiðrétta málfar barns á 

uppbyggilegan hátt. Undir það taka Isenberg og Jalongo (1997, bls. 48) en 

þau segja að í leik skapist aðstæður þar sem hægt er að efla málþroska barns 

til dæmis með samskiptum þegar barn er í þykjustu- og hlutverkaleik og 

byggingaleik svo eitthvað sé nefnt.  

Fabian og Mould (2009, bls. 26) segja að tungumál er kraftmikið verkfæri, 

til tjáningar og spurna, því er nauðsynlegt að þroska málið ásamt því að auka 

við skilning barns á því hvað orð merkja. Í leik skapast aðstæður sem nýta má 

til að örva og þjálfa orðaforða, því tungumál spilar stórt hlutverk í öllum leik. 

Undir þetta taka Frost o.fl. (2008, bls. 35) sem segja að þegar horft er í leik 

barna og þau samskipti sem eiga sér stað þar þá birtast þau á ýmsa vegu. Til 

að mynda að þegar barn er eitt í leik þá eigi það í samskiptum sem þó birtast 
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mun óljósar en þegar það leikur við önnur börn, þá eru samskiptin mun 

ljósari. 

Af þessu má sjá að málþroski barns eflist snemma á lífsleiðinni og tekur 

miklum framförum á leikskólaaldri og gefast þar fjölbreytt tækifæri í leik til 

málörvunar.  

2.3 Félagsþroski og leikur  

Félagsleg færni barns er mikilvæg til að það geti átt í samskiptum við 

jafnaldra, sem og aðra, sem það umgengst í daglegu lífi og leik. Fabian og 

Mould (2009, bls. 49) segja að þegar kemur að menntun yngri barna hafi 

orðið breytingar og sé tilfinninga- og félagsþroski nú viðurkenndir sem 

mikilvægir þættir í uppeldislegum þroska þeirra. Undir það taka Frost o.fl. 

(2008, bls. 20) sem segja að um miðja 20. öld hafi orðið viðhorfsbreyting til 

leikskólastarfs og leiks. Fræðimenn litu á hann meðal annars sem mikilvægan 

þátt í félagsþroska barns. Santrock (2006, bls. 348) segir að mikilvægt sé 

fyrir barn að öðlast félagslegan þroska til þess að geta átt í samskiptum við 

aðra og eignast kunningja og vini. 

Hrönn Pálmadóttir (2004, bls. 100) segir að barn styrki ýmsa þroskaþætti 

sína, til að mynda félagsþroska, þegar það er í leik. Þá hafi niðurstöður 

rannsókna einnig leitt í ljós mikilvægi félagslega þáttarins þegar barn er að 

þróa með sér leikhæfileika með öðrum börnum. Undir þetta tekur Ingibjörg 

Georgsdóttir (2008, bls. 15) en hún segir að barn sé félagsvera og til þess að 

það geti átt í jákvæðum samskiptum við önnur börn og fullorðna þurfi það að 

efla félagsþroska sinn og hefst það ferli á fyrstu mánuðunum í lífi þess. 

Hendric og Weissman (2007, bls. 47) segja að barn efli félagsþroska sinn 

þegar það er í leik með öðrum börnum. Þá segir Ingibjörg Georgsdóttir 

(2008, bls. 15) að fyrst um sinn sé barn að endurtaka það sem það sér, bæði 

hreyfingar og svipbrigði, þá fer sex til níu mánaða barn að gera greinarmun á 

hvort þeir sem eru í kringum það séu ókunnugir eða einhver sem barnið 

þekkir vel.  

Þá kemur Manniche (1997, bls. 142) inn á það að þegar barn er í kringum 

sex mánaða aldur fer það að sýna félagslegan þroska, það er að segja það 

hefur ánægju af öðrum börnum þó svo að þau leiki ekki saman heldur 

eingöngu hlið við hlið. Á sama máli er Frost o.fl. (2008, bls. 143) sem segja 

að þegar barn er á þessu stigi leiks þá leiki það sér eitt en leiknum svipar til 
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þess leiks sem hin börnin eru í. Þá taldi Piaget (Pence og Justice, 2008, bls. 

61) að samskipti barna væru sjálfmiðuð og í raun væru samtöl þeirra eintal 

fremur en samtal, þar sem líf þeirra snýst um það sem þau eru að gera fremur 

en það sem leikfélagi er að gera.  

Hrafnhildur Ragnarsdóttir (1993, bls. 39–41) segir að þegar barn er á öðru 

ári sé félags- og persónuleikaþroski þess kominn á það stig að það er frekar 

sjálfsmiðað og á erfitt með að sjá hlutina út frá öðrum. Þá fer áhugi þess á 

öðrum börnum að vaxa, þó þroskinn til að leika við aðra sé ekki til staðar, þá 

fylgist það með og hermir eftir leikjum annarra barna. Undir þetta taka Frost 

o.fl. (2008, bls. 112) sem segja að í kringum eins árs aldur hafi barn gaman af 

leikjum sem ganga út á það að benda, gefa og taka. Einnig segja þau að þegar 

barn er á aldrinum tveggja til þriggja ára fari það að sýna merki um að hafa 

skoðun á því við hvern það leikur og leikföngin eru farin að spila stærra 

hlutverk í félagslegum leik þess.  

Margrét Héðinsdóttir o.fl. (2013, bls. 68) segja að þegar hugað sé að 

menntun sé meðal annars átt við að barn þurfi að efla og þróa með sér 

fjölþætta lífsleikni. Þá segja Frost o.fl. (2008, bls. 31) að með félagsfærni 

þess læri það að takast á við þau mál sem upp kunna að koma en til þess sé 

leikur góð námsleið. Á sama máli er Valborg Sigurðardóttir (1991, bls. 133) 

en hún segir að það sé barni mikilvægt að nýta leik til náms og þroska. Þá 

nefnir hún einnig hve mikilvægur leikur er þegar horft er til þess að hann 

stuðlar að alhliða þroska barns til að mynda líkamsþroska, hreyfiþroska og 

félagsþroska. Leikur er lífstjáning barns og þess eðlilegasta tjáningarform. 

Burriss og Burriss (2011, bls. 3) segja að kennari geti eflt félagslegan þroska 

barns með því að stuðla að jákvæðum félagslegum samskiptum. Þá efli barn 

einnig félagsþroska sinn með því að aðstoða önnur börn í leik.  

Hér hafa verið færð rök fyrir því að líkt og hreyfiþroski og málþroski hafi 

félagsþroski mikil áhrif á líf og líðan leikskólabarns og möguleika þess á að 

eiga samskipti við aðra og taka þátt í leik. Mikilvægið er enn ljósara þegar 

rifjað er upp áherslan á leik í leikskólastarfi. Í næsta kafla er leikurinn til 

frekari skoðunar. 

2.4 Leikur  

Leikur er flestum börnum mikilvægur og hefur honum verið lýst á marga 

vegu og margvíslegar kenningar settar fram. Frost o.fl. (2008, bls. 30–31) 
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segja að meðal þeirra spurninga sem fræðimenn leita svara við sé hvernig og 

í hvaða samhengi leikur er hugsaður, á sama hátt reyna fræðimenn að 

skilgreina hvað er leikur og hvað ekki. Einnig segja þau að þegar horft er í 

leik barns þurfi að huga að því að leikur hefur ákveðna merkingu fyrir barn 

sem leikinn leikur. Erikson (Valborg Sigurðardóttir, 1991, bls. 22–23) mat 

leik svo, að þar sé um að ræða aðstæður sem barn ræður sjálft og nýtir sér til 

að þroskast, tjá sig og móta. Einnig telur hann að munurinn á milli leik barns 

og fullorðins sé sá að fyrir fullorðinn er leikur flótti en fyrir barn er hann góð 

leið til að sigrast á erfiðleikum og efla og styrkja eigið sjálf. Isenberg og 

Jalongo (1997, bls. 41) segja að margir fræðimenn telji að ef tækifæri til leiks 

er tekið af barni missi það tækifæri til hamingju og þroska.  

Piaget (Valborg Sigurðardóttir, 1991, bls. 32, 46) taldi að leikur sýni hvar 

barn sé statt í þroska og með honum haldi það áfram að eflast og þroskast. Þá 

telur hann einnig að eftir því sem barn verður eldra því líkari verði leikur 

hinum raunverulega heimi. Samfara því nefnir hann að eftir því sem barn 

eldist sýni það tilhneigingu til þess að hafa leik skipulagðan og 

raunverulegan, þar sem fyrri dulúð og skáldskapur víkur fyrir nýrri þekkingu. 

Þá segir Santrock (2006, bls. 281) að leikur veki upp forvitni og löngun hjá 

barni til að afla sér þekkingar um eitthvað sem er óvenjulegt eða nýtt, auk 

þess að leikur veitir barni ánægju og er spennandi. Rena Wilson sagði árið 

1949 (Paley, 2004, bls. 1) að leikur er vinna barns, með því átti hún við að 

barn á leikskólaaldri væri að finna og búa sér til verkefni alla daga þótt það 

liti út fyrir að vera leikur, slík vinna finnist ekki á öðrum skólastigum.  

Santrock (2006, bls. 281) telur að leikur geti haft þau áhrif, að barn skoðar 

og aflar nýrrar vitneskju sem það myndi ef til vill ekki gera annars. Því getur 

leikur verið flókinn, veitt barni tækifæri til að upplifa eitthvað nýtt, eitthvað 

sem kemur á óvart ásamt því að í leiknum getur einnig verið ósamræmi. 

Leikur er því bæði flókinn og mikilvægur og meðal annars getur það falist í 

því að kennari þarf að velja vel viðfangsefni og leikföng. Christophersen og 

Mortweet (2008, bls. 136, 139) segja til dæmis að þegar velja eigi leikföng 

fyrir barn þurfi að taka tillit til þess hve mikilvægur leikur er til að gera sér 

grein fyrir því hvaða leikföng henti best og hafa í huga þroska barns ásamt 

þeim leik sem það leikur.  
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2.5 Þykjustu- og hlutverkaleikur  

Þykjustu- og hlutverkaleikur er leikjaform sem getur birst í ýmsum myndum 

ásamt því að til eru mörg heiti yfir hann. Valborg Sigurðardóttir (1991, bls. 

113) talar um leik leikjanna sem einnig er nefndur þykjustu- og 

hlutverkaleikur eða ímyndunarleikur. Þegar barn er í þykjustuleik gengur 

leikurinn út á það að barn eða aðrir í leiknum láta sem þau séu einhver annar 

en þau eru í raun. Þá geta þau verið í hvað landi sem er, hvort heldur er um að 

ræða raunverulegan stað eða ímyndaðan, einnig geta hlutir sem barn notar í 

leik haft aðra merkingu eða tilgang í honum.  

Frost o.fl. (2008, bls. 201–202) koma inn á það að til þess að 

þykjustuleikur geti farið fram þurfi að eiga sér stað ákveðin en jafnframt 

einstök tegund af samskiptum. Til að barn geti verið þátttakandi í 

þykjustuleik þarf það að skilja þau samskipti sem eiga sér stað í honum. Með 

því er meðal annars átt við að þegar leikur gengur út á það að vera geimapar 

eða læknar, svo eitthvað sé nefnt, þá breytist hegðun barns og samskipti í 

samræmi við það hlutverk, ásamt því að hlutir í umhverfinu fá nýja 

merkingu. Á sama máli er Valborg Sigurðardóttir (1992, bls. 51–52) en hún 

segir að þegar barn leikur sér í þykjustuleik geti það leikið þann aðila sem 

það vill og haft þau völd sem sá aðili hefur í lífi þess, hvort heldur það er 

mamma, pabbi, hjálparsveitarmaður eða hver annar sem því dettur í hug. Þá 

geti þykjustu- og hlutverkaleikur einnig auðveldað barni, sem á erfitt með að 

segja með orðum það sem því liggur á hjarta, að tjá sig og tilfinningar sínar.  

Þá segja Isenberg og Jalongo (1997, bls. 181) að þegar barn er þátttakandi 

í þykjustu- og hlutverkaleik er það meðal annars að upplifa hegðun og 

tilfinningar þeirrar persónu sem það leikur. Þá er barn einnig að ímynda sér 

hvernig tilfinningar og hegðun birtast hjá þeim persónum sem eiga að vera í 

leiknum. Með þessu móti er barn að læra út á hvað heimurinn gengur á sinn 

hátt. Undir þetta taka Frost o.fl. (2008, bls. 113) sem segja að í þykjustuleik 

geti barn tjáð tilfinningar sínar á þeim sviðum sem það þekkir og má þar sem 

dæmi nefna heimili, búðir eða önnur viðfangsefni sem barn hefur tök á að 

setja upp.  

Hrafnhildur Sigurðardóttir (1992, bls. 120) segir að í þykjustu- og 

hlutverkaleik sé mikilvægt að barn hafi það svigrúm sem það þarf hverju 

sinni til að geta líkt eftir því sem hugur þess girnist úr umhverfinu og hinum 

raunverulega heimi. Hvort heldur um er að ræða persónur eða dýr, þá er barn 
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að setja sig í spor annarra og upplifa í gegnum leik. Með þessari aðferð er það 

að setja hluti í samhengi, ásamt því að hlutir geta verið eitthvað allt annað en 

upprunalegt gildi þeirra er. Þá læri barn að sýna öðrum börnum virðingu, efli 

til að mynda mál- og félagsþroska í leik auk þess sem það lærir að til þess að 

leikur geti gengið þá þarf það að temja sér samskipti sem byggja á samvinnu. 

Undir þetta taka Frost o.fl. (2008, bls. 201–202) sem segja að barn hafi 

ákveðið hlutverk í þeim leik sem það er í og með því sé það að örva 

ímyndunarafl sitt ásamt því að þjálfa hæfileika sína í að setja sig í spor 

annarra. Þá segir Hrafnhildur Sigurðardóttir (1992, bls. 120) einnig að 

þykjustu- og hlutverkaleikur geti verið flókið ferli sem tekur nýjar myndir 

eftir þroska og aldri þess barns sem hann leikur. Slíkur leikur hjá yngri 

börnum getur gengið út á það að klæða sig upp eða bjóða upp á veitingar.  

Frost o.fl. (2008, bls. 112) segja að í kringum eins árs aldur megi sjá 

merki um táknrænan leik. Í slíkum leik er barn að gera eitthvað fyrir sjálft sig 

eins og að þykjast borða eða drekka eitthvað. Þessi leikur þróast svo í það að 

leika leikinn með öðrum börnum en það leiðir til þess að mál og samskipti 

fléttast inn í leikinn. Barn er farið að leika sér í auknu mæli þegar það er í 

kringum tveggja ára. Þá minnkar það að barn skoði eingöngu hlut en nýtir 

hann frekar í leik. Santrock (2006, bls. 283) bendir á að þykjustu- og 

hlutverkaleik megi sjá hjá barni þegar það er í kringum átján mánaða aldur. 

Hrafnhildur Sigurðardóttir (1992, bls. 120–121) segir að tveggja og hálfs árs 

er barn farið að taka forystu og halda á vit ævintýranna, þar ræðst 

söguþráðurinn af eigin reynslu og upplifun. Á aldrinum þriggja til fimm ára 

er barn komið með þykjustu- og hlutverkaleik á annað stig þar sem kennari er 

jafnvel farinn að hafa hlutverk, það er þó á forsendum barnsins. Þá er barn 

farið að setja fleiri reglur en áður og valdahlutverk orðin sýnilegri og 

verkaskipting að jafnast út. Santrock (2006, bls. 283) segir að það sé í 

kringum fjögurra til fimm ára aldur sem þykjustuleikur barns nái hámarki en 

fari svo minnkandi eftir það. Þegar barn leikur sér í þykjustuleik geta hlutir í 

nærumhverfi þess fengið nýja merkingu. Má sem dæmi um slíkan leik nefna 

að borð getur verið bíll og barn verið að laga bílinn með því einu að halda 

utan um borðfótinn. Þá segir hann að þegar börn eru í slíkum leik þá notist 

þau við ákveðna hluti ásamt því að búa til og byggja ýmis sköpunarverk sem 

þjóna ákveðnum tilgangi í leiknum.  
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Í Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 

40) er bent á að til að ímyndunarafl og sköpunarkraftur barns fái að njóta sín 

hvað best er mikilvægt að sá efniviður sem því standi til boða í leikskóla sé 

fjölbreyttur og hvetjandi ásamt því að barn geti notað hann á margvíslegan 

hátt. Þá þurfi einnig að huga að því að með efniviðnum geti barn byggt á 

eigin reynslu. Undir það taka Isenberg og Jalongo (1997, bls. 178, 180) sem 

segja að mikilvægt er að vanda það val á þeim efnivið sem barni standi til 

boða þar sem það getur haft áhrif á framvindu leiks. Einnig þurfi að huga að 

hvar og hvernig það svæði sem barn hefur til leiks hafi áhrif á það hvernig 

það leikur leikinn. Það hvernig kennari fylgist með og tekur þátt getur stutt 

við leik ef það er gert á varkáran en jafnframt gagnrýninn og uppbyggilegan 

hátt.  

Út frá þessu má sjá að þykjustu- og hlutverkaleikur gengur að miklu leiti 

út á það að barn lætur sem það er einhver annar en það er í raun ásamt því að 

hlutir í umhverfi þess fá nýja merkingu og tilgang. 

2.6 Byggingaleikur  

Byggingaleikur getur birst í ýmsum leik þar sem hægt er að notast við ólíkan 

efnivið og viðfangsefnið getur einnig verið af fjölbreyttum toga og má þar 

sem dæmi nefna að leikur getur snúist um að byggja hús, vegi og brýr eða 

búa til kökur. Um hann segir Valborg Sigurðardóttir (1991, bls. 133) að þegar 

barn leikur sér í sköpunar- og byggingaleik er það að kynnast margskonar 

efnivið og eiginleikum hans. Ásamt því að barn þjálfast í meðhöndlun og 

vinnslu á efniviðnum, þá öðlast það einnig tækifæri til að tjá tilfinningar sínar 

og hugsanir á fjölbreyttan hátt. Þá bendir Santrock (2006, bls. 283) á að sumir 

rannsakendur telji byggingaleik með þeim leik sem er hvað vinsælastur 

meðal leikskólabarna. Þá kemur einnig fram að þegar barn hefur náð leikni í 

að teikna og er farið að geta mótað hús eða persónur á blað þá sé þar um að 

ræða afbrigði af byggingaleik. Þegar barn leikur sér í byggingaleik þá er það í 

raun að búa til sitt eigið sköpunarverk eða finna lausn út frá þeim efnivið sem 

það hefur.  

Valborg Sigurðardóttir (1991, bls. 108–109) bendir á að byggingaleikur er 

sjálfsprottinn og að það er leikurinn sjálfur sem barn hefur ánægju af en ekki 

afrek hans. Þegar barn leikur sér að kubbum þá er það í raun það sem barnið 

býr til úr þeim sem er meginatriði en ekki að hafa not fyrir það. En eins og 



16 

kemur fram í Uppeldisáætlun fyrir dagvistarheimili: Markmið og leiðir 

(Menntamálaráðuneyti, 1985, bls. 41) þá er um að ræða leikjaform sem hefur 

áhrif á alhliða þroska barns. Þegar barn leikur sér í byggingaleik er það meðal 

annars að tjá sínar tilfinningar og getur notað til þess fjölbreyttan efnivið og 

má þar sem dæmi nefna kubba, liti, leir og sand. Undir það taka Frost o.fl. 

(2008, bls. 113) sem segja að þegar barn tekur þátt í skapandi leik notar það 

sitt hugmyndaflug til að skapa eða endurupplifa hlutverk. Einnig segja þau að 

barn verði meðvitað um getu sína til að búa eitthvað til sem það á og skapar 

sjálft hvort heldur notast er við blað og blýant eða mold og sand.  

Frost o.fl. (2008, bls. 152) koma inn á það að kubbar hafa verið hluti af 

leikskólastarfi í langan tíma eða í meira en eina öld, þó hafi þeir ekki alltaf 

verið í því formi sem við þekkjum í dag. Kubbar hafa verið hannaðir í 

ýmsum stærðum í gegnum tíðina eftir því sem þekking á hreyfifærni barns 

hefur aukist. Hendrick og Weissman (2007, bls. 252) segja að þegar barn 

notast við kubba geti það byggt upp hús og fleira á skömmum tíma ásamt því 

að geta á margvíslegan hátt tengt annan efnivið við kubbaleik. Í rannsókn 

sem Elva Önundardóttir gerði (2011, bls. 93) kemur meðal annars fram að í 

gegnum leik með einingakubba öðlist barn betri sýn á umhverfi sitt ásamt því 

að geta komið hugmyndum sínum betur á framfæri og þróað félagsleg tengsl 

við leiksystkini sín. Þá skapast oft spurningar í leiknum sem börn reyna sjálf 

að finna svör við.  

Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson 

(2012, bls. 44) segja að þegar horft er til sköpunar í skólastarfi þá er það 

hlutverk kennara að vekja upp forvitni og spurningar ásamt því að hvetja barn 

til að leita fjölbreyttra leiða að markmiði sínu. Þá segja Isenberg og Jalongo 

(1997, bls. 212) að það er í höndum kennara að skipuleggja umhverfi barns 

þannig að það virki hvetjandi til sköpunar.  

Eins og fram hefur komið þá getur byggingaleikur birst í mörgum ólíkum 

formum jafnt úti sem inn, þar sem barn getur þroskað fjölbreytta þætti í 

gegnum leik.  

2.7 Útileikur  

Útileikur er mikilvægur þáttur í þroska barns en Fabian og Mould (2009, bls. 

49) segja að miklar breytingar hafi orðið á menntun yngri barna og er sú 

menntun mikilvægur þáttur í uppeldislegum þroska og til eflingar á 
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tilfinningaþroska og félagsþroska þeirra. Þá fari nú á tímum uppeldi og 

útivera fram í leikskólum, þó undantekningar kunni að finnast á því. Santer, 

Griffiths og Goodall (2007, bls. 66) segja að leiksvæði sem barni býðst í 

útiveru þurfi að vera framlenging á einn eða annan hátt á því leiksvæði sem 

það hefur í leik inni. Aftur á móti segir White (2011, bls. 47) að í útiveru hafi 

barn ákveðið frelsi, ásamt því að barn geti aukið við þann leik sem það 

aðhefst innandyra. Þannig skapist möguleiki til aukinnar þekkingar sem síður 

er til staðar í inniveru og má í því samhengi nefna efnivið eins og vatn og 

sand. Einnig hefur barn í útiveru aukið frelsi og möguleika til að fara á milli 

staða og blanda saman efnivið án þess að þurfa að hafa áhyggjur af því að 

valda öðrum ónæði eða verða skítugt svo eitthvað sé nefnt. Þá segir í 

Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 44) 

að umhverfi leikskóla, ásamt þeim efnivið sem þar er notaður, þurfi að ýta 

undir ímyndunarafl barns og auka forvitni þess þannig að hugmyndir þess, 

tjáning og sköpunarkraftur geti notið sín. Örva þarf forvitni barns, 

vangaveltur þess og ígrundun, því þurfi að hvetja það til að leita ólíkra lausna 

og spyrja spurninga.  

Frost o.fl. (2008, bls. 127–129, 320–322) segja að til þess að leikskólabarn 

geti þróað með sér hreyfifærni þá þurfi það til að mynda útileiksvæði sem er 

vel skipulagt og útbúið með leiktækjum við hæfi. Sú þróun hefur verið víða 

að barn er í minna mæli í frjálsum leik heima hjá sér, því má leikskóli ekki 

gleyma að skipuleggja tíma þar sem barn getur leikið frjálst og þjálfað sína 

hreyfi- og félagsfærni. Þegar stunda á leiki sem ganga út á hreyfingu, hávaða 

eða sóðaskap er útisvæði ákjósanlegur kostur. Þá má ætla að útisvæði bjóði 

upp á fjölbreyttari og náttúrulegri efnivið en finna má innandyra. Dæmi um 

slíkan efnivið er sandur, gras, mold, steinar og spýtur. Í útileik leikur barn sér 

í fyrirferðameiri leikjum sem krefjast hreyfingar, þá er einnig oft og tíðum 

aldursblandaðri hópar á útisvæði þar sem þau yngri læra af þeim sem eldri 

eru. Á sama máli eru Santer o.fl. (2007, bls. 66) sem segja að í útiveru geti 

barn fengið tækifæri til þess að greina umhverfi sitt, efla alhliða þroska og 

finna sín takmörk svo eitthvað sé nefnt.  

Fabian og Mould (2009, bls. 34–36) segja að það er meðfædd þörf hjá 

hverju barni að vilja rannsaka flest alla hluti í umhverfinu sem það elst upp í 

til að geta skilið þá betur. Það skiptir því máli að geta skilið þessa hegðun 

barns til að geta hvatt það áfram og stutt á þessu þroskaferli. Mikilvægt er að 

reyna að öðlast skilning á því hvernig barn sér heiminn, ein leið til þess er að 
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fylgjast með því í leik, ræða við það og fræðast um hvað það er að hugsa. Um 

útiveru segir White (2011, bls. 47) að þar gefist barni tækifæri til að vera 

afslappað og hugmyndaríkt um leið og það getur verið það sjálft og 

uppgötvað ólíkar leiðir. Til að mynda þá getur barn sótt innblástur frá því að 

horfa á skýin til þess að verða ofurhetja í leik. Þá kemur fram í Aðalnámskrá 

leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 30) að umhverfi 

leikskóla eigi að vera öruggt og hvetjandi til náms og leiks, veita á barni 

menntun og umönnun. Hvetja þarf barn til þess að læra í gegnum leik og 

skapandi störf og njóta fjölbreyttra uppeldiskosta. Einnig eiga starfshættir 

leikskóla að mótast af þáttum eins og jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, 

umhyggju og virðingu fyrir manngildum, svo eitthvað sé nefnt.  

Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 

40) segir að þegar horft er til leiks barns á leikskólaaldri er ljóst að 

leikskólalóðin og útfærsla hennar er mjög mikilvæg. Það er til þess að barn 

geti notið hreyfingar og tjáð sig á ýmsa vegu en leikskólalóðin þarf að nýtast 

á sem fjölbreyttastan hátt til leiks og náms. Þá þarf lóðin að hafa hvetjandi 

áhrif á barn, bjóða upp á val á sem fjölbreyttustum efnivið, bæði tilbúnum og 

náttúrulegum. Aziz og Said (2012, bls. 204–205) segja að það sé barni 

mikilvægt að leikumhverfi þess sé hvetjandi, þar sem því gefst tækifæri til að 

skoða umhverfi sitt ásamt því að það veki barn til umhugsunar. Einnig kemur 

fram að það er réttur barns og þörf að hafa tækifæri til leiks úti. Þá kemur 

fram í Reglugerð um starfsumhverfi leikskóla (nr. 655/2009 5. gr.) að til 

lámarksaðstöðu telst til að mynda afmörkuð lóð sem skipulögð er með 

fjölbreytta aðstöðu til leiks og náms. Í lögum um leikskóla (nr. 90/2008) segir 

að eitt af markmiðum umhverfis leikskólabarns skuli vera að barn hljóti 

málörvun og efli alhliða þroska sinn svo eitthvað sé nefnt. Umhverfið þarf að 

vera hvetjandi til náms og leiks ásamt því að veita barni menntun og 

umönnun þar sem meginmarkmiðið er að það læri í gegnum leik.  

Í grein Kristínar Norðdahl sem birtist í Netlu (2005a, án bls.) kemur hún 

inn á það að hönnun leiksvæða er ekki ný af nálinni og að hafa þurfi í huga, 

við hönnun leiksvæða, að þau efli alhliða þroska barns. Því er algengt að sjá á 

leiksvæðum leikföng á borð við rennibraut, hjól, rólur og vegasölt ásamt 

ýmsum efnivið eins og vatn og sand sem og margskonar önnur leikföng. 

Margrét Héðinsdóttir o.fl. (2013, bls. 61) segir meðal annars að skólalóð eigi 

að vera framlenging á skólahúsnæði og að þar eigi að finna efnivið sem 

styður við hreyfingu barns. Hendrick og Weissman (2007, bls. 63) koma inn 
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á það að mikilvægt er að útileiksvæði sé vel skipulagt og sama gildir um 

innleiksvæði. Til að skapa gott umhverfi þar sem barn getur leikið sér er til 

að mynda ekki nóg að hafa rólur, rennibraut og sandkassa. Það þurfi einnig 

að hafa aðgengi að efnivið þar sem barn getur nálgast mold, sand, vatn og 

önnur leikföng svo eitthvað sé nefnt. Undir það taka Burriss og Burriss 

(2011, bls. 5) sem segja að útisvæði, hvort heldur það er af náttúrunnar hendi 

eða manngert, þá auki það þekkingu barns að fá að umgangast ólíkan efnivið 

eins og steina, mold, vatn og sand. Þetta styður það sem kemur fram í 

rannsókn sem Kristín Norðdahl (2005b, bls. 2) gerði en þar segir meðal 

annars að barn nýti útileiksvæði í leikskóla vel og þar af leiðandi þurfi að 

huga að þörfum barns þegar skipuleggja og hanna á útivæði. Þá sé einnig 

mikilvægt að útisvæði er hvetjandi til fjölbreyttrar hreyfingar ásamt því að 

þar er að finna ólíkan efnivið sem hvetji barn til þroska og náms. White 

(2011, bls. 51–52) segir að í útiveru hafi barn aðgengi að efnivið sem það 

lærir hvað mest af en fjölbreyttir möguleikar á efnivið til að rannsaka og nýta 

til leiks gagnast barni hvað best til náms. Barn getur nýtt efnivið á ólíkan hátt 

eftir því hvað því dettur í hug, fært til hluti og blandað saman efnivið og 

mótað umhverfið að leik sínum. 

Þá segja Frost o.fl. (2008, bls. 321–323, 329) að barn á aldrinum tveggja 

til fimm ára er að efla hreyfiþroska sinn ásamt því að leikur þess er farinn að 

vera raunverulegri, því þarf efniviðurinn að styðja við leikinn og er sandur 

þáttur í því. Sandur er einnig mikilvægur þegar barn er í byggingaleik úti. 

Algengt er að barn nýti sér sandkassa og svæðið í kringum hann þegar það er 

í táknrænum leikjum úti. Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir (1995, 

bls. 175–177) segja að byggingaleikur og sköpun geti einnig verið hluti af 

þykjustuleik þar sem barn byggir hús úr sandi og ímyndar sér að þar sé komin 

höll. Á meðan slík bygging er í vinnslu getur einnig átt sér stað ákveðinn 

leikur þar sem barn ímyndar sér ákveðna atburðarrás. Í rannsókn um leik 

barna í útiveru í leikskóla sem Azlina og Zulkiflee (2012, bls. 278) gerðu 

sýna niðurstöður að þegar barn er að leik í sandkassa þá skapist þar 

möguleiki á samskiptum ásamt því að auka tækifæri til félagslegra leikja. 

Undir þetta tekur Elkind (2007, bls. 128–129) en hann segir að algengt sé að 

barn komist í snertingu við jörðina í fyrsta skipti þegar það er að leik í 

sandkassa. Barn getur notað sand á marga og ólíka vegu og formað hann á 

fjölbreyttan hátt, þá má nota sand í fjölbreytta leiki ásamt því að hægt er að 

strá honum yfir málningu á blaði til að fá hrjúfa áferð svo dæmi sé tekið.  
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Margrét Héðinsdóttir o.fl. (2013, bls. 39) segja að leikskólalóð þurfi að 

vera þeim kostum búin að hægt er meðal annars, að stunda leiki og sköpun 

hvort heldur sem er skipulagt starf eða frjálst. Isenberg og Jalongo (1997, bls. 

278) segja að sá efniviður sem notaður er í útiveru geti skapað ýmsa 

möguleika í leik og námi barns. Þá getur sandur til að mynda haft róandi áhrif 

á barn þegar það er í leik. Einnig skapar efniviðurinn möguleika á að barn 

öðlist til dæmis skilning á hugtökum sem tengjast vísindum og sköpun.  

Með hliðsjón af þessu má sjá að útivera er barni mikilvæg samfara því að 

efniviður og umhverfi sé hvetjandi og stuðli að frekari þroska þess.  

2.8 Börn í leik  

Oft og tíðum eru hlutir er tengjast börnum á leikskólaaldri markaðssettir með 

kynjaskiptingu í huga en hvenær byrja börn að huga að því að þau eru ekki 

eins? Hér á eftir verður meðal annars skoðað hvenær barn byrjar að velta 

fyrir sér kynjamun ásamt því að á hvaða aldri barn eru þegar það velur sér 

leikfélaga eftir kyni. Einnig verður skoðað hvort barn leiki sér með ólíkum 

hætti eftir því af hvaða kyni það er. Þá verður horft til þess hvort munur er á 

leik stráka eða stelpna á leikskólaaldri eða hvort leikur þeirra er með 

svipuðum hætti óháð kyni. Þar sem jafnrétti er einn af grunnþáttum 

menntunar er vert að velta því fyrir sér hvað felst í því hugtaki. Kristín 

Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og Berglind Rós Magnúsdóttir (2013, bls. 8) 

segja að algegnt er að tengja jafnrétti við rétt og stöðu kynja. Þó nái hugtakið 

yfir fleiri þætti eins og skilgreint er í þemahefti um grunnþáttinn jafnrétti en 

þar er það skilgreint meðal annars sem menning, tungumál, búseta, 

trúarbrögð, aldur og kyn.  

Þegar barn fæðist er eitt það fyrsta sem gert er að greina það eftir kyni. 

Síðan hefur kyn áhrif á fjölmarga þætti eins og uppeldi, val á lit og gerð fata, 

leikfangaval og afþreyingarefni. Einnig á þá kynjabundnu eiginleika og 

hegðun sem er styrkt eða hafnað af samfélaginu. Lucas-Stannard (2013, bls. 

6) hafnar því að kynjamunur sé svo mikill sem af er látið og telur að 

eiginleikar og áhugi eigi að skipta megin máli. Einstaklingur eigi að fá 

tækifæri til að verða sá sem hann vill, eða getur orðið, án þess að þröskuldar 

séu settir í veg hans vegna kyns. Hún segir frá fjölmörgum ólíkum 

rannsóknum sem sýna fram á að munur vegna kyns má að miklu leiti rekja til 

þess að frá fæðingu er barn alið upp ólíkt eftir kyni, það fái mismunandi 
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athygli, örvun og hvatningu svo fátt eitt sé nefnt. Eliot (2009, bls. 3) segir að 

við fæðingu megi greina smávægilegan kynjamun á milli barna. Það eru svo 

viðbrögðin við þessum litla mun sem geri hann mikinn og víðtækan, jafnvel 

svo að hann verði að þeim sannleika að stelpur eru félagslyndari en strákar en 

þeir aftur meira fyrir hreyfingu. Bronwyn (2003, bls. 21) telur að 

einstaklingur geti staðsett sig á mörgum stöðum, með margvíslegum hætti 

með því að læra á fjölmörg litbrigði samfélagsins. Bæði út frá því hvernig 

aðrir flokka hann en einnig þvert á móti því sem aðrir ætlast til af honum. Það 

er hins vegar erfitt að fara gegn því sem talið er eðlilegt.  

Santrock (2006, 264) segir að í raun er það hjá foreldrum barna sem 

aðgreining kynja hefst. Þá líði ekki á löngu þar til jafningar taki virkan þátt í 

þrýstingi frá samfélaginu um að styrkja karlmannlega og kvenlega hegðun. 

Ragnhildur Bjarnadóttir (1996, bls. 106) segir að margir hafi leitað skýringa á 

mun kynja. Margt bendir til þess að um félagsmótun sé að ræða og megi þar 

nefna að stöðluð ímynd og kynjamiðað uppeldi spili sinn þátt. Davies (2003, 

bls. 5) segir að þegar horft er í það hver einstaklingurinn er megi velta því 

fyrir sér hvort hann flokkist sem manneskja eða kynvera. Þá megi einnig 

skoða hvað það er sem hefur áhrif á mótun manneskju en þar geta áhrif frá 

samfélaginu ásamt félagsmótun haft sín áhrif. Segir hann að einstaklingur 

hafi í raun lítil sem engin áhrif og hafi þar af leiðandi litlar skoðanir þegar 

kemur að eigin áhuga og vilja.  

Guðný Guðbjörnsdóttir (2007, bls. 103) fjallar um að fræðimenn innan 

sálfræði séu sammála um að barn byrji að taka eftir að það er af sitt hvoru 

kyni á aldrinum tveggja til þriggja ára. Undir það tekur Santrock (2006, bls. 

261) þegar hann segir að barn er í kringum þriggja ára aldur þegar það fer að 

átta sig á því hvort það er stelpa eða strákur. Dunn (2004, bls. 99) segir að 

barn fari ekki að huga að kyni leikfélaga fyrr en á aldrinum tveggja og hálfs 

til þriggja ára og leitist þá eftir að leika við barn af sama kyni. Guðný 

Guðbjörnsdóttir (2007, bls. 103–104) segir að það er ekki fyrr en barn nái sex 

til sjö ára aldri að það geri sér grein fyrir því að klæðnaður og fleira breyti 

ekki kynímynd þess.  

Frost o.fl. (2008, bls. 214) segja að víða um heim hafi leikur barns verið 

rannsakaður með mun stráka og stelpna í huga. Fræðimenn sem horfa í 

kynjamun í leik eru meðvitaðir um hvernig hann birtist, þegar hlutverk barna 

í leik er skoðað ásamt vali þess á leikföngum svo eitthvað sé nefnt. Browne 

(2004, bls. 5–6) segir að jafnrétti og jöfnuður er ofarlega á bógi, hefur aukist 
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og er mikilvægur þáttur í menntun. Þetta hefur einnig gerst hér á landi eins og 

sjá má á lögum, Aðalnámskrá, þemahefti um jafnrétti, stefnum sveitarfélaga 

og áherslu á einstaklingsmiðað nám. Til þess að ná jafnrétti þarf að 

viðurkenna og greina þau öfl sem eru að verki í umhverfi barns. Þannig má 

finna leiðir til breytinga. Í Aðalnámskrá leikskóla (Mennta og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 35) kemur fram að leggja eigi áherslu á 

lýðræðislegt starf sem meðal annars er byggt á fjölbreytileika, virðingu og 

jafnrétti. Hvert barn eigi að vera hluti af samfélagi og hóp þar sem það hefur 

meðal annars tækifæri til að hafa áhrif á sitt umhverfi.  

Þá segja Kristín Dýrfjörð o.fl. (2013, bls. 18) að enn séu uppi gamlar 

hugmyndir af því hlutverki sem kynin hafa, þrátt fyrir að þróun til jafnréttis 

eigi sér stað. Því sé mikilvægt að vinna með börnum og vekja þau til 

umhugsunar um þessi mál. Þá kemur Margrét Pála Ólafsdóttir (2012, bls. 22) 

inn á það að enn í dag, þrátt fyrir aukna þekkingu, þá eru börn hvort heldur 

um er að ræða stráka eða stelpur að líða fyrir kyn sitt í stað þess að fá að 

blómstra sem einstaklingar á sínum forsendum. Þá eru strákar fyrirferðameiri 

á útileiksvæðinu en stelpur og þeir fá meira pláss til að ærslast á meðan 

stelpur haldi sig til hlés. Kruse (1998, bls. 46) segir að ein leið sem hægt er 

að fara til að vekja barn til umhugsunar um jafnrétti er að hafa barnahópa 

kynjaskipta og blandaða til skiptis. Með því geti barn gert sér grein fyrir því 

hvað er líkt með því og hvað er ólíkt út frá kyni.  

Í rannsókn sem Kruse (1998, bls. 46, 50) gerði sýndu niðurstöður meðal 

annars að þegar stelpur og strákar voru í kynjaskiptum hóp sýndu stelpur 

síður óöryggi, feimni og hlédrægni ásamt því að samkeppni þeirra á milli 

minnkaði og vinátta jókst. Þá sýndu niðurstöður einnig að þegar strákar voru 

í kynjaskiptum hóp urðu samskipti þeirra á milli betri þó sumir hafi fundið 

fyrir því að vera neðarlega í valdabaráttunni.  

Kristín Dýrfjörð o.fl. (2013, bls. 12) benda á að algengt er að fólk hafi 

hugmyndir um hefðbundin kynhlutverk, í því samhengi bendi fólk oft og 

tíðum á eðli kynja ásamt því að karlar og konur eru sköpuð til ólíkra verka. 

Þó kynjamunstur geti verið sjáanlegt þá eru þau ekki jafn einsleit og margir 

telja, þá geta stelpur verið ólíkar hvor annarri og sama má segja um stráka. 

Niðurstöður rannsókna Kruse (1998, bls. 55) sýndu einnig að þegar horft er 

til kynjaskipta og kynjablandaðra hópa megi velta því upp hvor aðferðin er 

betri eða hvort gæta þurfi jafnvægis þar á milli. Einnig þurfi að gæta þess að 
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ýta ekki undir endurtekin og útslitin orð þar sem lögð er áhersla á hægláta 

hegðun stelpna og kraftmikla hegðun stráka. 

Beal (1994, bls. 70) bendir á að barn horfi eftir því sem aðrir gera í 

kringum það. Þá er það tilhneiging þess að herma eftir þeim sem eru af sama 

kyni ásamt því að vilja líkjast þeim fyrirmyndum sem það sér og á. Á sama 

máli er Montgomery (2009, bls. 127) sem segir að á vissum tímapunkti í 

barnæsku leiti barn eftir leikfélaga og fyrirmynd af sama kyni. Ásamt því að 

tilhneiging þess er sú að því semur betur við barn af sama kyni. Þá segir 

Santrock (2006, bls. 261) að þegar barn er á leikskólaaldri fari það að átta sig 

á kynhlutverki sínu, hvort það er stelpa eða strákur. Í kynhlutverki felst meðal 

annars að átta sig á því hvernig strákur eða stelpa eigi að haga sér. Undir það 

tekur Montgomery (2009, bls. 128) sem segir að á þessum aldri er barn að 

átta sig á því hvað felst í kynhlutverki þess. Hún segir einnig að þegar barn er 

á leikskólaaldri er algengt að það eigi vin af gagnstæðu kyni en þegar það 

eldist eykst hætta á stríðni tengdri kyni sem geti dregið úr sjáanlegum 

tengslum milli kynja. 

Munur á leik stráka og stelpna hefur verið mörgum fræðimönnum 

hugleikinn en Lucas-Stannard (2013, bls. 7) segir að fyrstu hugmyndir um að 

munur er á kyni og kyngervi komi fram um miðja síðustu öld. Þá voru færð 

rök fyrir því að það er munur á kyni og þeirri hegðun sem viðkomandi er 

ætlað að sýna eftir því af hvoru kyni hann er. Kyngervi er félagslegt, tengt 

uppeldi og áhrifaþáttum í umhverfi. Síðan þá hafa sjónarmið tekist á þar sem 

skýringin á kyn og kyngervi er notuð jöfnum höndum yfir orðið kyn. Þessi 

misvísandi skilningur og hugtakanotkun flækist enn fyrir í umræðu um 

jafnrétti. Montgomery (2009, bls. 42) færir rök fyrir því að kynhlutverk eru 

ólík á milli samfélaga og því megi draga þá ályktun að þau séu afurð 

samfélagsins en ekki líffræðilegra þátta. Áhrif þessarar félagslegu 

kynjamótunar hefur áhrif á fjölmarga þætti í lífi og starfi barns, þar á meðal 

leik. Frost o.fl. (2008, bls. 186) segja að bæði strákar og stelpur kjósi að leika 

við börn af sama kyni. Stráka leika fremur utandyra en stelpur, þeir leika í 

stærri hóp en stelpur og fremur við jafnaldra. Strákar eru oftar í boltaleik á 

meðan stelpur spjalla, leika í leiktækjum eða leika leik þar sem þarf að 

skiptast á. Þau segja einnig að strákar leiki óþroskaðri leik en stelpur, leiki 

einir, ærslaleik og hnoðist. Stelpur aftur á móti leika í hóp, hljóðlátari leik og 

uppbyggilegri leik. Lýsing þeirra vekur tvær spurningar. Annars vegar hvort 

að leikur stelpna er litinn jákvæðari augum en leikur stráka. Hins vegar hvers 
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vegna það er svo mikill greinanlegur munur á leik stráka og stelpna á sama 

aldri.  

Dunn (2004, bls. 99) velti fyrir sér hver er munurinn á strákum og stelpum 

og vináttu kynjanna. Það megi sjá mun á leik þeirra, einkum þegar um 

þykjustuleik er að ræða, þá eru strákar í meiri hasar með sverð og læti á 

meðan stelpur eru í prinsessu- og ævintýraleik. Á sama máli eru Frost o.fl. 

(2008, 113, 215–216) en þau segja einnig að gömul hefð sé fyrir því að 

flokka leiki barna eftir kyni. Þá eru til rannsóknir sem sýna að leikur stelpna 

sé rólegri og að þær nýti leikinn til að teikna, lesa og leika sér með dúkkur 

svo eitthvað sé nefnt. Þegar horft er í leik stráka þá megi sjá hraða og hasar, 

þá nýti strákar til að mynda leikinn til að byggja, gera vegi og keyra bíla. Í 

rannsókn sem gerð var af Guðrúnu Öldu Harðardóttur (2005, bls. 677) kemur 

fram, að sögn leikskólakennara, að algengara er að strákar fari í hasar og 

ofurhetjuleiki en stelpur. Þá leiti þær frekar í leiki þar sem unnin eru verkefni 

eins og að teikna og lita.  

Margrét Pála Ólafsdóttir (2012, bls. 103) kemur inn á þann mun sem er á 

leik stráka og stelpna og birtist í formi byggingaleiks og hlutverkaleiks. Þar 

nefnir hún hvernig stelpur hafi þá tilhneigingu til að fara í leik er snýr að 

móðurhlutverki, það er að segja vera mamma, lítið barn og hafa til mat þar 

sem til leiksins má nýta hvern þann efnivið sem finnst hverju sinni til að 

skapa kökur, barnarúm og þær aðstæður sem til þarf. Þá kemur hún inn á það 

hvernig strákar skapa umhverfi, byggja hús og vegi fyrir bíla til að aka um á 

þó svo að oft og tíðum sé megintilgangur leiksins sá að byggja upp umhverfi 

fremur en að nota það til leiks. Á sama máli eru Frost o.fl. (2008, bls. 216, 

321) en þau segja að strákar eru meira í hasar og eltingaleik en stelpur meira í 

leik með dúkkur ásamt leik sem þjálfa félagslega færni og eru rólegri. Einnig 

segja þau að strákar stundi tilþrifameiri leiki þegar þeir eru úti heldur en þeir 

geri þegar þeir eru inni. Þá kemur einnig fram að leikur stelpna sé ákveðnari 

úti en inni. 

Ragnhildur Bjarnadóttir (1996, bls. 106) segir að sem dæmi megi nefna að 

þegar skoðaðir eru leikir og áhugamál kynja er nálgun þeirra ólík. Þá er 

hegðun stelpna ólík stráka á þann hátt að þær eru tillitsamari og eiga 

auðveldara með að aðlagast nýjum reglum á meðan strákar eru 

fyrirferðameiri og standi frekar á sínu. Santrock (2006, bls. 264) segir frá 

rannsókn sem gerð var á sex börnum af sama kyni. Þar fengu börnin leikföng 

sem þau máttu nota að vild í leik. Kom þá í ljós að tilhneiging stráka var að 
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para sig saman í stærri hópa og reyna að öðlast viðurkenningu innan hópsins. 

Þá fóru þeir frekar í leiki sem gengu út á slagsmál og kapp svo eitthvað er 

nefnt. Þá voru stelpur frekar í smærri hóp og léku sér í rólegri leikjum.  

Margrét Pála Ólafsdóttir (2012, bls. 102) nefnir að meðal annars er ein af 

röksemdum hennar fyrir kynjaskiptum leikskóla sú að aðeins þá geti börn 

notið sín og haft jafnan rétt hvort heldur um er að ræða stráka eða stelpur. 

Þegar skoðaður er samanburður sem gerður var á vali barna kemur í ljós að 

fyrstu mánuði skólans völdu stelpur rólega leiki eins og að vera í 

hlutverkaleik og listakrók. Þá völdu strákar kraftmeiri leiki sem buðu upp á 

meiri hreyfingu og má þar nefna byggingakrók, púðastofu og útisvæði. Eftir 

þrjá mánuði höfðu stelpur aukið veru sína í púðastofu til muna og þegar 

skólinn hafði starfað í fjóra mánuði var viðvera beggja kynja orðin jöfn og 

eftir fimm mánuði voru stelpur farnar að velja púðastofuna oftar en strákar.  

Af þessu má sjá að fræðimenn telja að munur er á leik kynja, þá er leikur 

stráka oft og tíðum fyrirferðameiri en stelpna þar sem þeirra leikur einkennist 

frekar af umönnun og rólegum leik.  
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3. Aðferðarfræði rannsóknarinnar  

Í þessum kafla verður sagt frá rannsóknarspurningunni sem lagt var upp með 

við vinnu á þessari rannsókn. Þá verður fjallað um með hvaða hætti 

rannsakandi safnaði gögnum sem notuð voru, ásamt því að sagt verður frá 

þátttakendum, greint frá úrvinnslu gagna og þeim leyfum sem fengin voru.  

3.1 Rannsóknin  

Meginmarkmiðið með þessari rannsókn var að skoða hvernig fjögurra og 

fimm ára börn leika í og við sandkassa. Ásamt því að horfa í leikinn þá var 

horft í það hvort munur væri á leik kynja án þess þó að horft væri sérstaklega 

í samskipti þeirra. Til þess að fá sem besta mynd af fyrrgreindum atriðum var 

börnum fylgt eftir í leik þeirra og leitað var svara við spurningunni: Hvernig 

leika fjögurra og fimm ára börn sér í og við sandkassa í leikskóla?  

Við rannsóknina var notast við eigindlega aðferð en Sigurlína 

Davíðsdóttir (2013, bls. 229) segir að margir innan eigindlegra rannsókna 

hafi þá skoðun að með slíkri aðferð sé rannsakandinn að rannsaka 

viðfangsefni á þeim stað sem þau gerast á. Þá var notast við 

myndbandsupptökur við gagnaöflun. Um slíka aðferð segja Kristín 

Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson (2013, bls. 355) meðal annars að þegar 

unnið er úr myndbandsupptökum skuli hafa hugfast að slík vinna geti tekið 

drjúgan tíma. Þá sé oft og tíðum hægt að greina ýmis atriði í slíkum gögnum 

sem annars gætu farið fram hjá rannsakanda. Helga Jónsdóttir (2013, bls. 

149) fjallar um það að þegar gerð sé myndbandsupptaka geti rannsakandi til 

dæmis safnað gögnum þar sem sjá megi hvernig samvinna einstaklinga 

birtist, einnig megi þar sjá líkamstjáningu og atferli. Þá segir Forman (2010, 

bls. 3) að oft og tíðum sé erfitt fyrir rannsakanda að gera sér grein fyrir því 

sem hann er með á myndbandsupptökum fyrr en hann hefur horft á 

myndbandið í nokkur skipti. Samkvæmt Braun og Clarke (2006, bls. 79) er 

þemagreining aðferð sem notuð er í eigindlegum aðferðum til að bera kennsl 

á og greina mynstur og þemu. Aðferðin gerir rannsakanda kleift að nálgast 
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niðurstöður skipulega ásamt því að gefa svigrúm til að komast nær 

gögnunum og fá dýpri skilning á innihaldinu.  

Þátttakendur rannsóknarinnar eru börn á aldrinum fjögurra til fimm ára á 

einum leikskóla á norðurlandi. Leikskólinn hefur verið starfræktur um margra 

ára bil og er hann þriggja deilda leikskóli. Á deildinni þar sem gagna var 

aflað er starfshlutfall faglærðra leikskólakennara gott og einungis einn 

starfsmaður ófaglærður. Á deildinni eru tuttugu og tvö börn, átta fjögurra ára, 

þar sem hlutfall stráka og stelpna er jafnt en fimm ára börnin eru fjórtán 

talsins þar af níu stelpur.  

3.2 Gagnaöflun og úrvinnsla  

Gagnaöflun fór fram á haustönn í útiveru barnanna á útisvæði leikskólans 

bæði fyrir og eftir hádegi. Rannsakandi notaði farsíma til að taka upp en á 

þann hátt taldi hann sig geta tekið upp myndbönd án þess að trufla börnin í 

leik. Þegar rannsakandi hóf gagnaöflun þurftu börnin að fá að skoða símann 

sem notaður var til verksins en að því loknu veittu þau því litla sem enga 

athygli hvort síminn var með í för eða ekki. Það er skoðun rannsakanda að 

farsímar eru algeng tæki sem flest börn umgangast á einn eða annan hátt og 

því ekki eftirtektarverð. Þar af leiðandi haldi leikur barnanna óþvingaður 

áfram. Rannsakandi safnaði gögnum á tveggja vikna tímabili en upptökur 

fóru fram á fjórum fyrirfram ákveðnum dögum í samráði við starfsfólk 

leikskólans. Alls voru tekin upp 22 myndskeið en tímalengd þeirra var frá 

fjórum mínútum og upp í rúmar tuttugu mínútur, allt eftir því hve lengi 

börnin voru í leik. Þá reyndi rannsakandi eftir fremsta megni að ná þeim 

augnablikum er börnin voru að leik í og við sandkassann og fylgdi þeim eftir 

um lóðina til að fá heildarmynd af leik þeirra.  

Parten rannsakaði leik tveggja til fimm ára barna og setti í kjölfarið fram 

sex lýsingar á þátttöku barna í leik (Frost o.fl., 2008, bls. 44). Lýsingar 

hennar ná vel utan um leik úti og voru valdar sem leið til að þemagreina 

niðurstöður rannsóknarinnar, hún skipti leik í eftirfarandi flokka. Leikur þar 

sem barn er að fást við eitthvað en án sjáanlegra markmiða (e. uninvolved, 

stundum einnig kallað unoccupied play), hér kallað dund. Leikur þar sem 

barn er eitt að leika sér og niðursokkið og einbeitt (e. soliary, stundum kallað 

independent play), hér nefnt sjálfstæður leikur. Leikur þar sem barn horfir á 

önnur börn leika sér en tekur einungis þátt með því að spjalla við börnin um 
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leikinn (e. onlooker play), hér eftir kallað áhorf. Leikur þar sem barn leikur í 

nálægð annarra barna eða samhliða þeim, gjarnan að sambærilegu 

viðfangsefni en á ekki samskipti (e. parallel play), hér er notað hugtakið 

samhliða leikur. Leikur þar sem barn sýnir áhuga á öðrum börnunum í 

leiknum en ekki viðfangsefni (e. associative play), hér valið að tala um spjall. 

Leikur þar sem barn er þátttakandi og hefur áhuga bæði á leiknum og 

leikfélögum, hér er átt við samvinnuleik (e. cooperative play), og það hugtak 

er notað hér eftir.  

Svæðið sem rannsakandi aflaði gögnum á einskorðaðist ekki við hinn 

hefðbundna sandkassa heldur einnig það leiksvæði sem umleikur hann og 

börnin tengdu við leikinn á einn eða annan hátt. Á þeim tíma sem gagnaöflun 

fór fram voru sumir dagar það sem telja má hefðbundnir en einnig fóru 

upptökur fram á dögum sem voru óvenjulegir, svo sem að einn daginn var 

skipt um sand í sandkassanum og það hafði þau áhrif að börnin voru 

uppteknari af leik í sandinum en ella hefði orðið. Við gagnaöflunina lagði 

rannsakandi sig fram eftir fremsta megni að trufla ekki leikinn og þá 

atburðarás sem átti sér stað hverju sinni en á sama tíma að fanga hvert 

augnablik í leiknum á myndband. 

Rannsakandi skoðaði hverja upptöku í lok þess dags sem upptakan fór 

fram og rýndi í gögnin og fékk tilfinningu fyrir þeim. Því næst voru gögnin 

skoðuð aftur og skráð niður hvaða leikjaform það væru sem birtust í leik 

barnanna. Megin þemun sem komu í ljós voru þykjustu- og hlutverkaleikur, 

byggingarleikur ásamt Parten flokkunum: dund, sjálfstæður leikur, áhorf, 

samhliða leikur, spjall og samvinnuleik. Einnig hvort þau væru að leika sér 

saman, í hóp eða ein, og þá hvort væri munur á leik þeirra eftir aldri. Þegar 

hafist var handa við úrvinnslu gagna skoðaði rannsakandi 

myndbandsupptökurnar í heild til að sjá betur hvernig og hvaða leikjaform 

það væri sem einna helst birtist í leik barnanna. Þá var horft aftur á 

upptökurnar og nú sérstaklega á þau dæmi sem komu fram og mynstrin og 

þemu staðfest. Þá var leitað sérstaklega eftir tengslum þema á milli og 

samhenginu sem þau birtust í. Eftir að hafa þemagreint leikinn var horft eftir 

því hvort sjáanlegur munur væri á því hvernig börnin léku leikinn. Því næst 

skoðaði rannsakandi upptökurnar aftur og horfði þá sérstaklega eftir tengslum 

þema á milli og samhenginu sem þau birtust í, skráði niður og greindi 

meginþemu sem notuð voru þegar unnið var að niðurstöðum 

rannsóknarinnar. 
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3.3 Siðferðilegir þættir  

Þegar unnið er að rannsókn þar sem börn eru þátttakendur þarf að huga að 

ýmsum siðferðilegum þáttum og þarf rannsakandi að vera meðvitaður um 

eigin ábyrgð. Um siðferði í rannsóknum gilda fjórar meginreglur en eins og 

Sigurður Kristinsson (2013, bls. 73–74) segir þá er það í fyrsta lagi 

sjálfstæðisreglan sem snýr að því að sýna sjálfstæði þátttakenda virðingu. En 

þegar gerðar eru rannsóknir þar sem þátttakendur eru börn getur þessi þáttur 

verið nokkuð snúinn þar sem velta má fyrir sér hve vel börn geta tekið 

upplýsta ákvörðun. Önnur reglan er skaðleysisreglan en hún snýr að því að 

þátttakendur hljóti ekki skaða af þátttöku sinni í rannsókninni og var reynt að 

framfylgja því eins vel og unnt er. Velgjörðarreglan er sú þriðja og snýr hún 

að því hver gagnsemi rannsóknarinnar er. Þá er það fjórða og síðasta reglan 

en hún er réttlætisreglan og snýr hún að þátttakendum og því hver ávinningur 

þeirra er með slíkri rannsókn. Í raun má segja að ekki sé um beinan ávinning 

fyrir þátttakendur þessarar rannsóknar þó mögulega megi telja að svo geti 

verið fyrir leikskólastarf í heild þar sem niðurstöður rannsóknarinnar gætu 

vakið umræðu um leik barna.  

Áður en hafist var handa við gagnaöflun fyrir rannsóknina var leitað 

tilsettra leyfa, samþykki leikskólastjóra og deildarstjóra á deild fjögurra og 

fimm ára barna leikskólans. Einnig var foreldrum sendur tölvupóstur þar sem 

kom fram að rannsókn þessi væri hluti að M.Ed. ritgerð og gefið færi á að 

afþakka þátttöku fyrir hönd barns síns. Jóhanna Einarsdóttir (2006, bls. 771–

772) segir að þegar unnið er að rannsókn þar sem börn eru þátttakendur þurfi 

að leita eftir samþykki frá foreldrum eða forráðamönnum þar sem hlutverk 

þeirra er að gæta hagsmuna barna sinna. Þá þurfi rannsakandi einnig að gæta 

þess að gögnin eru meðhöndluð á þann hátt að ekki er hægt að rekja þau til 

einstakra barna. Rannsakandi sótti einnig um tilsett leyfi til persónuverndar 

en eins og Sigurður Kristinsson (2013, bls. 84) segir þá er eitt af hlutverkum 

slíkrar nefndar að hafa eftirlit með því að rannsakandi meðhöndli 

persónuupplýsingar rétt og samkvæmt lögum persónuverndar. Í rannsókninni 

verður þess gætt að nafn leikskólans komi hvergi fram, ásamt því að farið 

verður varlega með allar þær upplýsingar sem rannsakandi hefur undir 

höndum og verður gögnunum eytt þegar vinnu þessarar rannsóknar er lokið. 
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4. Niðurstöður 

Hér verður sagt frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Þegar gögnin voru þema 

greind kom í ljós að megin þemun, þykjustu- og hlutverkaleikur, 

byggingaleikur, Parten flokkarnir: dund, sjálfstæður leikur, áhorf, samhliða 

leikur, spjall og samvinnuleik. Einnig kom í ljós kynja munur sem ekki var 

hægt að horfa fram hjá. Niðurstöður eru settar fram eftir dögunum fjórum 

sem upptökurnar fóru fram á og þeir eru skilgreindir svo: dagurinn með nýja 

sandinum, dagurinn sem rigndi, dagurinn sem perlumölin kom og síðasti 

dagurinn.  

4.1 Aðstæður  

Rannsóknin var gerð á útileiksvæði á leikskóla í þéttbýliskjarna á 

norðurlandi. Útisvæði leikskólans er rúmgott og býður upp á fjölbreytta 

möguleika til leiks. Þar er staðsettur hóll á miðri lóðinni og eru tröppur upp á 

hólinn, tveir turnar sitt hvoru megin við þær og ein rennibraut. Þennan hól má 

nýta til margra verkefna allt eftir því hvaða árstími er. Við rætur hólsins er 

staðsettur stór sandkassi og er lítið hús í miðju hans með syllu í glugganum 

og bekk til að sitja á. Skammt frá sandkassanum, á malbikuðu plani er annað 

leikhús sem er með stórum gluggum á tveim hliðum með syllum og vegghillu 

inni í húsinu. Á malarplani, einnig skammt frá sandkassanum, er turn með 

rennibraut og er hægt að fara inn í turninn undir rennibrautinni og leika sér. Á 

leikskólalóðinni má líka finna nokkrar rólur, vegasalt og matjurtagarð svo 

eitthvað sé nefnt.  

Skipulag útiverunnar í leikskólanum gengur út á það að hafa ekki öll 

börnin á sama tíma í útiveru fyrir hádegi. Reynt er að haga dagskipulaginu á 

þann hátt að yngstu börnin eru úti á meðan þau elstu eru inni í hópastarfi eða 

öðru skipulögðu starfi, þó kemur fyrir að börnin eru úti á sama tíma part af 

útiverunni fyrir hádegi. Eftir hádegi eru elstu tveir árgangarnir saman í 

útiveru til að byrja með en yngri börnin bætast svo í hópinn þegar þau hafa 

lokið hvíld.  
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Vert er að taka fram að sandkassaleikur í þessari rannsókn er ekki 

einskorðaður við sandkassann heldur er einnig um að ræða þann leik sem 

spinnst út frá sandinum. Fylgir því rannsakandi börnunum eftir um 

leiksvæðið til að fanga þann leik sem þau eru í. Eftir að rannsakandi hafði 

skoðað gögnin mátti greina tvö meginþemu í leik barnanna en þau eru 

þykjustu- og hlutverkaleikur og byggingaleikur.  

Þá daga sem rannsakandi var að afla gagna voru nokkrir ólíkir þættir sem 

spiluðu ákveðið hlutverk í þeim leik sem börnin fóru í. Til að mynda þá var 

einn daginn verið að skipta um sand í sandkassanum og fylgdust þá börnin 

með út um gluggann. Af umræðunni sem skapaðist þeirra á milli mátti heyra 

hvernig áhugi þeirra á nýjum efnivið færðist í aukana. Börnin ræddu um það 

sín á milli hvernig nýi sandurinn yrði viðkomu og hvernig yrði að leika sér 

með hann. Annan daginn var útiveran blaut þar sem rigning setti sinn svip á 

útiveruna og gaf börnunum sinn efnivið í leik. Vatnið var notað óspart og 

virtist gefa börnunum margar hugmyndir til leiks. Þriðja daginn var komin 

perlumöl í haug á planið sem nota átti í stíga á lóðinni en áður en það var gert 

var hann nýttur til leiks. Fjórða og jafnframt síðasta daginn má segja að 

útiveran hafi verið hefðbundin, ekki voru neinar nýjar eða óvenjulegar 

aðstæður sem höfðu áhrif á leik barnanna.  

4.2 Þykjustu- og hlutverkaleikur  

Hér verður farið í gegnum gögnin með þykjustu- og hlutverkaleik að 

leiðarljósi á áður skilgreindum fjórum dögum.  

Dagurinn með nýja sandinum  

Verið var að skipta um sand í sandkassanum og fylgdust börnin með út um 

gluggann. Fljótt sköpuðust umræður um sandinn ásamt því að upp komu 

spurningar um það hvaðan hann væri og hvernig hann væri viðkomu. Börnin 

voru fljót í útiföt þegar kom að útiveru til að fara og prufa að leika í nýja 

sandinum sem virtist koma úr fjöru þar sem í honum mátti sjá skeljar. Þrjár 

stelpur á aldrinum fjögurra til fimm ára eru saman í leik í litla húsinu sem er á 

malbikaða planinu við hlið sandkassans. Stelpurnar eru búnar að vera að baka 

sandkökur í form og raða þeim í vegghillurnar inni í húsinu. Þá hafa þær 

einnig staðið í ströngu við þrif þar sem vörubíllinn sem kom með sandinn 
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hafði misst smá sand á planið við sandkassann og framan við húsið þar sem 

leikurinn fór fram. Ein stelpan úr hópnum er í óðaönn að sópa stoppar í smá 

stund og horfir hugsandi á hinar tvær og segir „hvað erum við aftur gamlar í 

leiknum, erum við ekki 20 ára?“ Hinar stelpurnar sammælast henni um 

aldurinn og fjórða stelpan bætist í leikinn og er þrifum þeirra að verða lokið 

og rökræða þær nú um hvar best sé að raða kústunum og öðru dóti sem þær 

eru með til leiksins. Inn í húsið kemur einn strákur sem er á öðru ári og veltir 

um koll kökum sem búið var að raða á hilluna ein stelpan hrópar upp „ó sjáið 

þið, hann skemmdi kökurnar“ þá svara önnur úr hópnum „það er í lagi við 

þrífum þetta bara“ Áfram heldur leikur þeirra á sömu leið við bakstur og þrif.  

Tveir strákar á aldrinum fjögurra og fimm ára eru einnig að prufa nýja 

sandinn. Þeir eru með tóma drykkjarflösku sem þeir fundu í sandinum og 

byrja að útskýra fyrir einni þriggja ára stelpu „sjáðu þetta er ekki neitt 

venjuleg flaska sem við fundum þetta er fjársjóðsflaska“ þeir moka holur og 

troða flöskunni ofan í og moka svo upp aftur. Þeir telja sem sagt að þetta sé 

fjársjóðsflaska og gengur leikur þeirra út á það að grafa flöskuna niður og 

leita svo að henni.  

Segja má að fjársjóðsleikur strákanna hafi smitað út frá sér því ein fimm 

ára stelpa er í svipuðum leik nema að hún er að grafa niður leikföng og 

trédrumba og spyr þá sem eru í kring hvort þeir telji að hún geti fundið 

hlutinn aftur og segir hróðug í hvert skipti „ég get það“ svo mokar hún þá 

upp. Þá er einn fjögurra ára strákur mjög upptekinn þar sem hann er að moka 

holu, „ég er að finna fiska“. Strákurinn er sannfærður um að í nýja sandinum 

sé hægt að finna fisk.  

Þá eru tvær fimm ára stelpur saman í sandkassanum, þær eru að vinna 

saman að því að búa til köku. Það sem gerir bakstur þeirra frábrugðin þeim 

sem hinar stelpurnar voru að gera er að til verksins nota þær fötu, skóflu og 

trjádrumb. Þær byrja á því að slétta sandinn og leggja trjádrumbinn niður sem 

nú gegnir hlutverki kökunnar, þá taka þær skóflurnar og byrja að moka 

sandinum, í þessu tilfelli kreminu, úr fötunni ofan á drumbinn og slétta svo úr 

svo kakan verði bein og fín. Þá stendur önnur þeirra upp og fer og týnir 

fíflablóm til að skreyta kökuna og saman vinna þær að því að leggja blómin á 

og telja um leið og eru blómin þrettán. Þetta er gert af mikilli nákvæmni og til 

að jafnt bil sé á milli blómanna stendur önnur þeirra upp til að tína fleiri 

blóm, situr þá hin áfram og telur hve mörg þau eru og kallar til hinnar „það 
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vantar þrjú blóm“. Þau eru sótt til viðbótar og raðað á kökuna, þá er verkinu 

lokið og kakan auglýst til sölu með tilheyrandi hrópum og köllum.  

Samkvæmt lýsingu Parten (Frost o.fl., 2008, bls. 44) á leik barna er 

þennan dag hægt að sjá dæmi um samvinnuleik þegar stelpurnar eru að baka 

og þrífa. Einnig er um samvinnuleik að ræða hjá strákunum þar sem þeir eru í 

sjóræningjaleik. Þá má sjá sjálfstæðan leik þar sem strákurinn er að leita að 

fiskum.  

Dagurinn sem rigndi 

Pollar voru víða á leiksvæðinu og voru börnin fljót í pollaföt til að komast 

sem fyrst út. Börnin unnu að því að safna vatni í tiltæk ílát og var tilgangur 

barnanna með söfnun þessari var jafn fjölbreyttur og þau verkefni sem þau 

tóku sér fyrir hendur. Fimm ára strákur er búinn að setja smá sand í tvær fötur 

og mokar svo vatni í þær. Þá segir hann við rannsakandann „svo byrjum við á 

moldinni“ og gefur rannsakanda merki um að elta sig að runnabeði. 

Strákurinn er að búa til köku og notar til verksins fjölbreyttan efnivið sem er 

settur í af nákvæmni eins og um uppskrift sé að ræða. Þegar að runnanum er 

komið eru þar annar fimm ára strákur og ein fjögurra ára stelpa og fylgjast 

þau með af áhuga. Strákurinn byrjar að setja mold í aðra fötuna og spyr hin 

börnin hvort þau vilji fá hina fötuna til að búa til súpu. Þau þiggja boðið og 

hefjast handa við verkið en það er ýmislegt sem vantar og er það stelpan sem 

hleypur eftir því. Í leik þessara tveggja barna telur rannsaskandi að stelpan sé 

áhorfandi og handlangari þar sem hún nær í allan efnivið og strákurinn sér 

um að hræra í súpunni. Nú er strákurinn búinn að setja mold, í fötuna í þessu 

tilfelli deigið, og gefur rannsakanda merki um að koma aftur með sér að finna 

það sem upp á vantar. Næst á listanum hans er gras og tjáir hann rannsakanda 

að það eigi að vera „bara pínku lítið, ekki of mikið“. Leiðangrinum er svo 

haldið áfram því enn vantar eitt af aðalefnunum en sem eru 

„súkkulaðibaunir“ um er að ræða ber af Gljámispilsrunna sem bætt er ofan á 

blönduna í fötunni og er þá kakan tilbúin.  

Einnig voru þrjár fimm ára stelpur að leika sér í runnanum við það að búa 

til „drullugraut“ og notuðu þær sand, mold og vatn ásamt því að eitt og eitt 

laufblað var tekið af runnanum og sett sem krydd í grautinn og spjölluðu þær 

mikið um nærumhverfi sitt og það hvernig litlu krakkarnir þyrftu að haga sér 

til að lenda ekki í hættu. Þá var einn fjögurra ára strákur að leika sér með 
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vatnið sem hann hafði safnað saman í fötu og fengið pensil hjá 

leikskólakennara til þess að hann gæti málað veggina á litla húsinu sem 

staðsett er í sandkassanum.  

Samkvæmt lýsingaraðferð Parten (Frost o.fl., 2008, bls. 44) á leik barna er 

þennan dag hægt að sjá dæmi um samvinnuleik þegar strákurinn og stelpan 

vinna saman að því að búa til súpu, einnig þar sem stelpurnar eru að búa til 

drullugraut. Þá má sjá sjálfstæðan leik hjá stráknum sem er að baka og einnig 

hjá stráknum sem er að mála húsið með vatni.  

Dagurinn sem perlumölin kom  

Mölina átti að nota í stíga á lóðinni, áður en það var gert mátti nota mölina til 

leiks. Þarna var nýr efniviður og því voru börnin fljót að fara í útiföt og út á 

leiksvæðið. Malarhaugurinn virtist gefa tækifæri á skemmtilegum leik, en að 

auki hafði rignt um morguninn sem gerði útisvæðið ekki síður spennandi í 

augum barnanna. Þennan fyrrnefnda malarhaug nýttu strákarnir sér til leiks 

og voru þeir sex saman á aldrinum fjögurra til fimm ára. Leikur þeirra var 

sjóræningjaleikur sem gekk út á það að þeir voru allir „vondir sjóræningjar“ 

sem voru að berjast um yfirráð yfir haugnum. Einnig voru þeir að reyna að 

finna fjársjóð og unnu þeir ýmist saman í liði eða sem einstaklingar við 

fjársjóðsleitina. Í þetta skiptið var sparkbíll notaður sem fjársjóðskista sem 

staðsett var uppi á hólnum þar sem allir gátu séð hann, þrátt fyrir það mokuðu 

drengirnir víðsvegar holur í malarhauginn.  

Tvær stelpur á aldrinum fjögurra og fimm ára voru saman að moka vatni í 

fötur og mátti sjá á því hvernig þær gengu til verksins að þær voru í kappi við 

tímann til að ná sem mestu vatni áður en það þornaði upp. Þegar þær voru 

komnar með vatn í fötur sínar blönduðu þær sandi saman við og náðu sér í 

pensla og kökuform og fóru með í húsið sem er við hlið sandkassans. Þegar 

þær voru komnar í húsið hófust þær handa við verkefni sitt en það var að 

baka kökur og mála veggina og mátti vart á milli sjá hvort væri meira 

spennandi.  

Í sandkassanum voru tvær fimm ára stelpur og voru þær að moka sandi í 

haug og í miðjum haugnum var lítill rekaviðardrumbur. Þegar rannsakandi 

spurði þær hvað þær væru að gera var svarið „búa til eldfjall“. Eftir stutta 

stund kom rannsakandi aftur þar sem stelpurnar tvær voru enn að leik en svo 

virtist sem leikurinn hefði þróast eitthvað á þessum mínútum sem liðnar voru. 
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Önnur stelpan tók sand í lófa sér og bankaði á drumbinn og sneri honum og 

endurtók þetta í nokkur skipti. Rannsakandi spurði þær út á hvað leikurinn 

gengi og litu þá stelpurnar upp til rannsakanda með hneykslunarsvip og 

sögðu „við erum að krydda lambalærið“. Að því sögðu héldu þær áfram 

eldamenskunni.  

Einn fimm ára strákur hjólaði fram hjá sandkassanum með kerru fasta við 

hjólið. Tók hann svo stefnuna á áðurnefndan malarhól og hjólaði upp á 

hólinn, náði sér í skóflu sem var í kerrunni og hóf að moka. Þegar hann hafði 

mokað svolitla stund tók hann upp aðra skóflu sem hékk á stýrinu, í þessu 

tilfelli talstöð, „stjórnstöð stjórnstöð vantar samband við stjórnstöð“ og virtist 

hann fá samband þar sem hann byrjaði að tala við aðra hjálparsveitamenn um 

að fólkið væri hvergi sjáanlegt, hann var einn í leiknum og því um eintal að 

ræða. Talaði hann við aðra ímyndaða hjálparsveitamenn og fékk þau skilaboð 

að hann væri að leita á röngum stað. Settist hann þá aftur á hjólið og hjólaði 

lítinn hring, kom svo aftur að malarhaugnum og hóf að leita aftur og nú bar 

leitin árangur fólkið fannst og gat þá hjálparsveitarmaðurinn haldið af stað í 

næsta útkall. Í raun var hann einn í þessum leik í fyrstu en þó komu nokkur 

börn og voru tilbúin að leggjast í hjólakerruna og vera einstaklingurinn sem 

var bjargað og ekið með til byggða.  

Lýsingar Parten (Frost o.fl., 2008, bls. 44) á leik barna má sjá á þessum 

degi til að mynda sem samvinnuleik þegar strákarnir eru saman í 

sjóræningjaleik, einnig þegar tvær stelpur eru saman að búa til eldfjall. Þá má 

sjá dæmi um samhliða leik þegar stelpurnar safna vatni í fötur önnur til að 

mála með og hin til að nota í bakstur. Einnig er dæmi um sjálfstæðan leik hjá 

stráknum sem er að hjóla um svæðið og leita af týndu fólki.  

Síðasti dagurinn 

Útivera var hefðbundin og börnin klæddu sig eftir veðri. Sex stelpur á 

fimm ára aldri eru í sandkassanum og eru þær með eina stóra gröfu sem þær 

skiptast á með að nota en allar eru þær að moka sömu holuna. Þær hafa tekið 

eftir leikfangi sem rétt glittir í ofan í holunni. Eftir svolitla stund berast 

fagnaðarlæti frá hópnum sem er búinn að ná leikfanginu upp ásamt því að 

hafa fundið einn mjúkan stein, í þessu til felli eitt „egg“. Við þetta magnast 

nú gröftur þeirra til að athuga hvort ekki séu fleiri „egg“ í sandinum. Tvær af 

stelpunum fara nú með „eggið“ í húsið sem er staðsett við hlið sandkassans 
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og byrja þær bakstur á meðan hinar þrjár skiptast á að grafa og finna fleiri 

„egg“. Stelpurnar notast við lítinn vörubíl og safna eggjunum á hann hér 

gegnir hann hlutverki körfu. Þær fara varlega með „eggin“ þar sem þær telja 

að þau séu yfir hundrað ára gömul. Ekki líður á löngu þangað til stelpurnar 

tvær í húsinu kalla að nú sé kakóið tilbúið og kökur með. Eftir að þær eru 

búnar í kaffitíma fara sömu þrjár aftur í sandkassann að grafa á meðan hinar 

tvær ganga frá og halda áfram að útbúa góðgæti og selja. Nú er ekki þörf fyrir 

fleiri „egg“ þannig að verkefnið breytist og eru þær að grafa svo „stórt bað“ 

að þær geti allar baðað sig í einu. Þá gerist það að ein stelpan stendur upp 

með þeim afleiðingum að sandur hrynur ofan í holuna og féll það ekki í 

góðan jarðveg hinna í hópnum. Kemur þá „hjálparsveitastrákurinn“ og byrjar 

að moka sandinn upp úr holunni en þegar því er lokið telur hann að 

björgunarstörfum sé lokið og hverfur aftur til fyrri starfa.  

Þennan dag er hægt að sjá dæmi um samvinnuleik þar sem stelpurnar eru 

saman að moka holu og leita að eggjum og strákurinn kemur til þeirra og 

hjálpar þeim, samkvæm lýsingum Parten (Frost o.fl., 2008, bls. 44) á leik 

barna.  

Þegar skoðað er hvernig þykjustu- og hlutverkaleikur birtist í þeim 

gögnum sem rannsókn þessi byggist á má sjá að leikur stráka og stelpna er 

ekki með öllu eins en ekki er merkjanlegur munur út frá aldri. Til að mynda 

þá er fjallað meira um stelpur í þessum hluta og má rekja það til þess að þær 

voru áberandi fleiri sem léku sér í þessu leikjaformi í útiverunni. Þá virtist 

viðvera þeirri vera lengri og sem dæmi um það þá var algengara að stelpurnar 

nýttu alla útiveruna í leik sinn á meðan strákarnir voru að skipta um 

leikjaform í útiverunni.  

4.3 Byggingaleikur 

Hér verður farið í gegnum gögnin með byggingaleik að leiðarljósi á áður 

skilgreindum fjórum dögum.  

Dagurinn með nýja sandinum  

Fjögurra ára stelpa er að moka með langri skóflu og virðist meginmarkmið 

hennar vera að prufa nýja sandinn og moka haug. Þá eru saman ein fimm ára 

stelpa og einn fjögurra ára strákur að moka hól en samvinnan gengur ekki 
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sérstaklega vel þar sem þau eru ekki að stefna að sömu markmiðunum. 

Stelpan ætlar að gera hólinn „jafn stórann og var hóll“ en strákurinn stefnir 

að því að gera marga minni hóla. Áður en langt um líður eru þau komin í aðra 

leiki með öðrum börnum.  

Einn strákur á fimm ára aldri kemur út í nýja sandinn og horfir á hauginn 

af nýjum sandi í miðjum sandkassanum. Honum fallast hendur í fyrstu vegna 

þess að fyrir höndum er mikil vinna að hans mati við að moka niður nýja 

sandhauginn. Hann fer samt af stað og leitar eftir verkfærum sem henta í það 

verk og þann leik sem hann hefur í huga. Hann kemur fljótt aftur í 

sandkassann með litla traktorsgröfu og hefst handa við að leggja vegi. Áður 

en langt er liðið á vegagerð stráksins fer hann og sækir tengivagn á 

traktorsgröfuna og byrja þá framkvæmdir af miklum ákafa og bætast við tveir 

fjögurra ára strákar í vinnuna sem einnig eru með traktorsgröfur og 

tengivagna. Nú má sjá hvernig vegurinn og umhverfið í kring er að myndast 

og liggur vegurinn út fyrir sandkassann og hlykkjast aðeins upp hólinn. 

Strákarnir tveir sem bættust í hópinn eru ákveðnir í umhverfisvinnunni við að 

búa til fjöll og fleira. Vinnan er unnin á skipulagðan hátt þar sem gröfurnar 

eru notaðar til að moka upp á tengivagnana og ekið á vegarenda þar sem 

unnið er með efnið eins og um raunverulega vegavinnu er að ræða. Fimm ára 

strákurinn stjórnar verkinu og lætur vita hvar vanti efni og hvar eigi að sturta 

úr vögnunum. Allt í einu telur annar fjögurra ára strákurinn sig hafa fundið 

hákarl í sandinum og það í miðri vinnu við að fylla á tengivagninn og 

„hákarlinn er risa stór“ svo er ekki gert neitt meira úr því og vegagerðin 

heldur áfram. Leikurinn heldur áfram með sama móti nema allt í einu er 

efniviðurinn í tengivögnunum orðinn að kúamykju sem verið er að bera á 

túnin. Þá kemur einn strákur að þeim og spyr hvað þeir séu að gera og svarar 

sá sem stjórnað hefur verkinu „sérðu ekki að við erum að vinna hérna“ og 

leikurinn heldur áfram.  

Lýsingar Parten (Frost o.fl., 2008, bls. 44) á leik barna má sjá þennan dag 

til dæmis hjá stelpunni sem er ein að leika sér í sandkassanum en þar er um 

dund að ræða. Einnig eru strákarnir sem eru að gera veginn og bera á túnin í 

samvinnuleik.  
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Dagurinn sem rigndi  

Hér telur rannsakandi ekki hægt að greina að börnin væru í byggingaleik þar 

sem þau voru upptekin að nota vatnið í aðra leiki, sem falla undir þykjustu- 

og hlutverkaleiki.  

Dagurinn sem perlumölin kom 

Í sandkassanum eru tvær fimm ára stelpur sem eru að moka sandi í haug með 

traktorsgröfum. Í miðjum haugnum er lítill rekaviðardrumbur og þegar 

rannsakandi spurði þær hvað þær væru að gera var svarið „búa til eldfjall“. 

Kom rannsakandi aftur að stelpunum sem voru enn að leik en frekari 

byggingavinna virðist hafa hætt eða þróast, því nú snerist leikurinn um 

eldamennsku.  

Samkvæmt lýsingu Parten (Frost o.fl., 2008, bls. 44) á leik barna er 

þennan dag hægt að sjá dæmi um samvinnuleik þar sem stelpurnar eru að búa 

til eldfjall.  

Síðasti dagurinn  

Saman voru sex fimm ára stelpur að moka holu í sandkassanum. Þær skiptust 

á að moka með stórri gröfu en leikurinn gekk út á það að ná upp leikfangi 

sem var á kafi í sandinum. Þá kemur til þeirra einn fimm ára strákur sem er 

búinn að vera á samskonar gröfu að moka holu rétt hjá stelpunum og óskar 

eftir því að fá að prufa að moka í þeirra holu. Á meðan hann er að aðstoða 

stelpurnar fer ein og prufar hans gröfu og gerir holu við hlið hans. Leikur 

þeirra tveggja virðist ganga út á það að grafa holur. Nú berast fagnaðaróp frá 

stelpuhópnum, þær eru búnar að moka upp hlutinn sem reyndist vera mjúkur 

steinn í þessu tilfelli eitt „egg“ og er ætlun stelpnanna að reyna að moka upp 

fleiri slík. Nú fækkar í hópnum þar sem tvær af þessum sex stelpum halda af 

stað í önnur verkefni. „Eggin“ eru sett á lítinn vörubíl í þessu tilfelli í 

hlutverki „körfu“ og telja stelpurnar að þessi „egg“ séu búin að liggja í 

sandinum í „hundrað ár“.  

Nú er strákurinn búinn að fylgjast með leiknum í smá stund og kallar á 

stelpurnar til sín og biður um þeirra álit hvort holan hans er orðin nægilega 

djúp. Stelpurnar eru á þeirri skoðun að svo er ekki þar sem markmið þeirra er 

að gera miklu dýpri holu en nú þegar er komin, því þær eru að búa til „bað“. 
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Síðan gerist smá óhapp því ein stelpan stendur upp þannig að sandur hrynur 

ofan í holuna. Taka börnin sig saman um að laga þetta og kemur strákurinn 

með sína gröfu yfir til stelpnanna og moka þau saman upp úr holunni. Þegar 

því er lokið fer hann aftur að vinna í sinni holu. 

Eins og Parten (Frost o.fl., 2008, bls. 44) setur fram lýsingar á leik barna 

þá er þennan dag hægt að sjá dæmi um samvinnuleik þegar stelpurnar eru 

saman að moka holu og leita að eggjum og strákurinn kemur til þeirra og 

hjálpar þeim. 

Þegar litið er yfir hvernig byggingaleikur birtist er algengara að sjá stráka 

í byggingaleik og stelpur í þykjustu- og hlutverkaleik. Þá mátti sjá að 

strákarnir entust mun lengur í leiknum því tilhneiging stelpnanna var sú að 

leikur þeirra þróaðist oft á tíðum yfir í þykjustu- og hlutverkaleik. Strákarnir 

voru hins vegar einbeittari í því að grafa holur og byggja vegi til að aka á 

óháð aldri.  

4.4 Munur kynja í leik 

Hér verður horft í leik barnanna með það í huga að sjá hvort kynjamunur 

birtist í leik þeirra og þá með hvaða hætti. Þetta verður gert út frá áður 

skilgreindum fjórum dögum.  

Dagurinn með nýja sandinum 

Segja má að börnin hafi verið óvenju mörg að leik í sandkassanum þennan 

dag fyrst eftir að þau komu í útiveru. Misjafnt var hversu lengi þau stoppuðu 

í sandkassanum og hvert viðfangsefnið var. Sum börnin létu sér nægja að 

koma við sandinn og finna hvað hann var hreinn og mjúkur á meðan önnur 

nýttu alla útiveruna í sandkassaleik. Þau börn sem stoppuðu stutt við voru 

ýmist ein að leik eða í pörum, þar virtist aldur ekki skipta máli ásamt því að 

enga kynjablöndun var að sjá. Ekki var neitt um stóra hópa í þetta skiptið. Til 

að mynda þá voru þessi börn að moka sand í fötur og búa til rákir með 

fingrunum og virtist leikurinn ganga að mestu út á það að sjá og finna 

hvernig nýi sandurinn var viðkomu. Þá voru tveir fimm ára strákar að leika 

sér saman, í fyrstu eru þeir að moka með skóflu þegar þeir reka hana í 

eitthvað sem er hart og segir annar þeirra „oj þetta er örugglega gamall 

kúkur“. „Er það“ segir hinn „getur þetta ekki verið risaeðlubein“. Þeir 
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mokuðu áfram og fylgdust nokkur börn með af áhuga en þegar þau sáu að 

hvorugur hafði rétt fyrir sér, þar sem þetta var trjádrumbur, snéru börnin sér 

að því sem þau höfðu áður verið að gera. Hrópar nú annar strákurinn „sjáið 

þið hvað er í skónum mínum“ og hvolfir sandi úr skónum sínum og kviknar 

nú þessi hugmynd hjá strákunum að fylla skóna sína af sandi og reyna að 

troða tánum í þá. Einnig var ein fimm ára stelpa að moka yfir sokkabuxurnar 

sínar og finna hvernig sandurinn þjappaðist að fótum sér.  

Þá voru þrjár fimm ára stelpur saman í leik sem gekk út á það að baka og 

þrífa húsið sem er á malbikaða planinu við sandkassann. Leikur þeirra heldur 

áfram á svipuðum nótum við að baka, laga til og þrífa. Þó er misjafnt hversu 

margar þær eru því sumar þeirra fara í önnur verk inn á milli og eru þær því 

frá þremur og allt upp í fimm og allar á aldrinum fjögurra til fimm ára.  

Einn fimm ára strákur kemur í sandkassann og byrjar að búa til vegi og 

fleira þar sem hann notar traktorsgröfu með tengivagni til leiksins. Í þennan 

leik bætast svo við tveir fjögurra ára gamlir strákar. Það má glögglega sjá að 

þar sem fimm ára strákurinn hóf leikinn og gaf hinum leyfi til að vera með, 

þá er það hann sem segir hinum til um það hvernig hann vill hafa þetta og því 

stjórnar hann verkinu með því að láta vita hvar og hvenær á að sækja og 

sturta efniviðnum. Þessi leikur strákanna stendur alla útiveruna með örlitlum 

áherslubreytingum því þegar vegagerð var langt komin breyttist sandurinn á 

tengivögnunum í kúamykju.  

Tveir strákar annar fjögurra ára gamall og hinn fimm ára eru að leika sér 

með tóma drykkjarflösku. Í fyrstu gengur leikur þeirra út á það að fylla hana 

af sandi og sturta aftur úr. Þeir ræða sín á milli um það hve mikill sandur fari 

í flöskuna ef henni er snúið á hvolf og „troðið“ svo ofan í sandinn. Þeir skoða 

muninn á sandmagninu eftir því hve djúpt henni er troðið og hvernig hún 

snýr. Áður en langt um líður er leikurinn með þessa fyrrnefndu flösku búinn 

að breytast í fjársjóðsleik þar sem flaskan hefur fengið nafnið 

„fjársjóðsflaska“.  

Þá er einn fjögurra ára strákur að moka holu til að leita að fiskum í 

sandinum og segist hann hafa fundið „fullt af fiskum“ í honum. Eftir nokkra 

stund kemur ein fimm ára stelpa og fer að leika við hann en leikurinn breytist 

og fer að snúast um það eitt að moka hóla. Þessi samvinna gengur ekki í 

langan tíma því stelpan er fljótlega komin í leik með jafnöldru sinni sem 

gengur út á það að baka kökur og þrífa. Á öðrum stað í sandkassanum eru 

tvær fimm ára stelpur að baka og skreyta köku af mikilli nákvæmni leikur 
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þeirra er mjög rólegur og gefa þær sér tíma til að telja blóminn og finna út 

hve mörg vanti upp á til að jafnt bil sé á milli blómanna.  

Samkvæmt lýsingum Parten (Frost o.fl., 2008, bls. 44) er þennan dag hægt 

að sjá dæmi um dund þar sem börnin eru að finna hvernig sandurinn er 

viðkomu án þess að önnur sjáanleg markmið séu. Þá er samvinnuleikur hjá 

strákunum sem eru að moka upp drumb en þar er einnig áhorf þar sem önnur 

börn eru að fylgjast með. Samvinnuleikur er í fleiri tilfellum og má þar nefna 

þegar stelpurnar eru að baka og þrífa, ásamt strákunum sem eru í 

fjársjóðsleik. Einnig er strákurinn sem er að leita að fiskum í sjálfstæðum 

leik.  

Daginn sem rigndi  

Tveir fjögurra ára strákar eru að moka vatni í fötu og koma til rannsakanda 

og kvarta yfir einni fjögurra ára stelpu vegna þess að „hún er að skemma 

vatnið“. Rannsakandi gengur með þeim og aðstoðar börnin við að finna lausn 

í málinu. Þegar strákarnir eru búnir að safna vatninu heldur annar þeirra 

áfram að safna vatni á meðan hinn fer með vatnið sitt að húsinu sem er við 

hlið sandkassans og byrjar að mála veggina. Á meðan á þessu stendur er ein 

fimm ára stelpa að baka kökur við hlið hans.  

Þá er einn fimm ára strákur að moka vatni í tvær fötur sem í var smá 

sandur og þegar föturnar eru fullar labbar hann af stað í nálægt runnabeð. 

Hann hittir einn fimm ára strák og eina fjögurra ára stelpu í runnabeðinu, 

hann býður þeim aðra fötuna svo þau geti búið til súpu en sjálfur er hann að 

búa til köku. Hann setur mold í sína fötu og gengur síðan af stað um lóðina til 

að safna þeim efnivið sem hann vantar sem er meðal annars gras og ber. Á 

sama tíma eru hin tvö börnin í runnanum að búa til súpu. Súpugerðin gengur 

vel en þó þarf ekki að fylgjast lengi með til að sjá ákveðið munstur í 

samvinnu þeirra þar sem strákurinn situr í beðinu og hrærir í súpunni og lætur 

stelpuna vita hvað vantar og hún hleypur af stað. Í sama runnabeði eru þrjár 

fimm ára stelpur að búa til graut þar sem notast er við vatn, sand, mold og 

laufblöð. Þær ræða málin sín á milli og virðast ekki þurfa að ræða 

eldamennskuna því umræða þeirra snýr að daglegum hlutum í leikskóla eins 

og yngri börnum og fleira.  

Lýsingar Parten (Frost o.fl., 2008, bls. 44) á leik barna má sjá þennan dag 

til að mynda þegar strákarnir eru að moka vatni í fötur en þar er um samhliða 
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leik að ræða. Einnig er samvinnuleikur hjá börnunum sem eru að búa til súpu, 

drullugraut og kökur.  

Dagurinn sem perlumölin kom  

Sex strákar sem allir eru fjögurra til fimm ára gamlir eru að leika sér á 

malarhólnum. Leikurinn er blanda af baráttu um yfirráð yfir hólnum, ásamt 

því að unnið er að fjársjóðsleit. Þennan leik leika strákarnir mest alla 

útiveruna. Þá eru tvær stelpur ein fjögurra ára gömul og hin fimm ára saman 

að keppast við að moka upp rigningarvatni frá morgninum. Þegar þær hafa 

safnað vatni í fötur fara þær með það í húsið sem er við hliðina á 

sandkassanum, þar sem það er notað til þess að mála og baka kökur.  

Í sandkassanum eru tvær fimm ára stelpur að leika sér með traktorsgröfur 

og gengur leikur þeirra fyrst um sinn út á það að búa til eldfjall. Til þeirra 

gengur strákur jafngamall þeim og fær lánaða eina traktorsgröfuna til að 

vinna með annars staðar á leikskólalóðinni. Stelpurnar halda áfram að moka 

og búa til eldfjall, eftir skamma stund hafa áherslur leiksins breyst og fjallið 

er orðið að lambalæri og þær komnar á fulla ferð í eldamennsku.  

Samkvæmt lýsingum Parten (Frost o.fl., 2008, bls. 44) á leik barna er 

þennan dag hægt að sjá dæmi um samvinnuleik þar sem stelpurnar eru að búa 

til eldfjall og krydda lambalæri. Einnig er um samvinnuleik að ræða hjá 

strákunum sem eru í fjársjóðsleit. 

Síðasti dagurinn  

Sex stelpur allar fimm ára gamlar er saman komnar í sandkassanum. Þær eru 

að grafa holu og til verksins nota þær eina stóra gröfu og skóflur. Í fyrstu 

gengur leikurinn út á það að ná upp leikfangi sem er ofan í sandinum. Til 

þeirra kemur strákur á sama aldri og spyr hvort hann megi prufa að moka og 

þær leyfa honum það en síðan heldur hann aftur til þess leiks sem hann var í 

áður. Þegar búið er að ná leikfanginu upp breytist leikurinn og stelpurnar 

byrja að tína upp mjúka steina í þessu tilfelli „egg“ sem verður til þess að 

tvær úr hópnum fara í húsið við hlið sandkassans til að baka köku. Hinar 

stelpurnar halda áfram að tína „egg“ til bakstursins þangað til þær telja sig 

vera komnar með nóg. Þá fær leikurinn aftur nýja merkingu og þær moka 

stóra holu sem á að vera „stórt bað“. Nú er vin þeirra og jafnaldra farið að 
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vanta athygli og biður hann stelpurnar að koma og skoða holuna sem hann er 

búinn að vera að gera og segja sér til um hvort hún sé nægilega djúp. Þær 

telja að svo sé ekki. Þær fara aftur að sinni holu og byrja að grafa og vinur 

þeirra kemur til að aðstoða þær eftir að ein stelpnanna hafði stigið á kant 

holunnar með þeim afleiðingum að sandur rann ofan í hana.  

Lýsingar Parten (Frost o.fl., 2008, bls. 44) á leik barna er þennan dag hægt 

að sjá þar sem stelpurnar eru að moka holu til að leita að eggjum og búa til 

bað en þar er um samvinnuleik að ræða.  

Þegar skoðað er í þessum gögnum hvernig strákar og stelpur leika sér í og 

við sandkassa má sjá að leikur þeirra er oft ólíkur, þó aldur virðist ekki hafa 

áhrif þar á. Tilhneiging stelpnanna er svolítið áberandi á þá leið að elda, baka 

og þrífa þó einnig mætti sjá þann leik hjá strákunum. Kveikja að 

eldamennsku strákanna gat eins verið efniviðurinn, það er vatnið og moldin, 

frekar en leikjaformið sjálft. Þá voru strákarnir sjóræningjar en stelpurnar 

virtust ekki hafa sama áhuga á slíkum leik. Þegar horft er til byggingaleiks þá 

var ekki oft sem stelpurnar fóru í slíka leiki en tilhneiging þeirra í slíkum 

leikjum var að þeir enduðu ævinlega á því að tengjast eldamennsku eða 

heimilinu á einn eða annan hátt. Strákarnir notuðu reiðhjólin meira til leiksins 

ásamt því að nota stórar gröfur eða traktorsgröfur með tengivagna til að gera 

vegi og aka eftir. Rannsakandi sá aldrei í gögnum sínum að stelpurnar nýttu 

traktorsgröfur eða aðra bíla til slíks leiks.  
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5. Umræða 

Í umræðukafla eru niðurstöður rannsóknarinnar skoðaðar og verður 

rannsóknarspurningin höfð til hliðsjónar ásamt fræðilegum grunni 

rannsóknarinnar.  

Þá verða dregnar ályktanir út frá niðurstöðunum er varða leik barnanna á 

leikskólanum og tengdar við fræðilegan grunn rannsóknarinnar til þess að 

öðlast aukinn skilning á leik barnanna.  

Meginniðurstöður rannsóknarinnar sýna að stelpur og strákar á aldrinum 

fjögurra til fimm ára leika fjölbreyttan leik í og við sandkassa og nýta 

tiltækan efnivið á marga vegu. Þá sýna niðurstöður rannsóknarinnar einnig að 

þegar horft er í leikinn má glögglega sjá mun á leik barnanna eftir kyni en 

ekki eftir aldri.  

5.1 Þykjustu- og hlutverkaleikur  

Niðurstöður sýna að fjölbreyttur þykjustu- og hlutverkaleikur á sér stað í og 

við sandkassa meðal barna á aldrinum fjögurra til fimm ára. Til að mynda er 

algengt að sjá börnin baka kökur og er þá misjöfnum aðferðum beitt. 

Algengast var þó að sjá börnin setja sand í form og bjóða þau til sölu þannig 

en þó var það í sumum tilfellum sem kökurnar voru losaðar úr formunum en 

þá var erfiðara að selja þær. Það má því segja að oft og tíðum hafi leikurinn 

gengið út á hin hefðbundnu heimilisstörf eins og að baka og þrífa þetta rímar 

við það sem Valborg Sigurðardóttir (1991, bls. 133) segir en samkvæmt 

henni þá er barn að læra í gegnum leik með því að bæta við færni sína og 

þekkingu ásamt því að öðlast frekari innsýn á sitt raunverulega umhverfi. 

Einnig segir hún að það sé flestum börnum eðlilegt að sjá þegar þrifið er í 

umhverfi þeirra og því má segja að þegar börn eru að þrífa og raða dóti í 

hillurnar eru þau að endurspegla sinn raunverulega heim.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að flest börnin virtust tengja sandinn 

við flesta leiki sína á einn eða annan hátt í útiverunni. Þar má meðal annars 

sjá að börnin notuðust við fjölbreyttar aðferðir og efni við eldamennskuna. 
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Þegar skoðað er hve fjölbreyttar kökur barnanna voru þá má sjá að á meðan 

sum létu sér nægja hreinan sand og form þá voru önnur sem sléttuðu sand yfir 

trjádrumb og skreyttu með blómum af mikilli nákvæmni. Einnig voru sum 

börn með flóknari útfærslur og náðu í fjölbreytt efni víðsvegar af lóð 

leikskólans. Um það segja Frost o.fl. (2008, bls. 329) að þegar barn er á 

aldrinum fjögurra til fimm ára er algengt að það noti sandkassann og svæðið í 

kringum hann í þykjustu- og hlutverkaleik.  

Áhugavert var að sjá í niðurstöðum rannsóknar að sum börnin notuðu 

efniviðinn í annarskonar eldamennsku því þrátt fyrir það að bakstur væri 

algengari var nokkuð um það að börnin væru að sjóða súpur og grauta og 

krydda lambalæri. Það er í takt við það sem kemur fram í Aðalnámskrá 

leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 40) en þar er 

meðal annars komið inn á það hve mikilvægt það er fyrir barn að sá efniviður 

sem það hafi sé fjölbreyttur og að það geti byggt á eigin reynslu og 

ímyndunarafli. Á sama máli er Valborg Sigurðardóttir (1991, bls. 113) en hún 

segir að mikilvægt sé að barn hafi fjölbreyttan efnivið og leiktækifæri. Þegar 

barn er í þykjustu- og hlutverkaleik er það í raun að leika sjálft sig eða 

einhvern annan og hlutir í umhverfi þess geti fengið nýtt hlutverk.  

Eins og niðurstöður rannsóknarinnar sýna þá var malarhaugurinn á 

leikskólalóðinni orðinn að vettvangi fyrir sjóræningjaleik sem gekk út á að ná 

yfirráðum yfir haugnum. Þá var þessi tiltekni haugur einnig nýttur í leik sem 

gekk út á það að barnið var hjálparsveitamaður sem þurfti að komast upp á 

fjall til að bjarga fólki. Í leikinn notaðist hann við þríhjól, kerru og skóflu sem 

bíl, sjúkrabörur og talstöð og svo hjólaði hann upp á hauginn í leit að fólki í 

vandræðum. En um þykjustu- og hlutverkaleik segja Frost o.fl. (2008, bls. 

113) meðal annars að barn geti í gegnum leik tjáð tilfinningar sínar á þeim 

sviðum sem það þekkir. Þá segir Valborg Sigurðardóttir (1992, bls. 51) að 

þegar barn leikur sér í þykjustuleik getur það leikið þann aðila sem það vill 

hvort sem það er mamma, pabbi, hjálparsveitamaður eða einhver annar sem 

barni dettur í hug. 

Í niðurstöðum rannsóknar mátti oft og tíðum sjá börnin í fjársjóðsleit sem 

þó gat birst með ólíkum hætti, til að mynda voru börnin stundum að grafa 

niður leikföng eða aðra hluti til þess eins að moka þá upp aftur. Þá kom 

einnig fyrir að börnin voru að moka holur til að sjá hvort þau finndu eitthvað 

spennandi í sandinum en slíkir leikir gátu tekið nýja stefnu í miðjum leiknum. 

Frost o.fl. (2008, bls. 201–202) koma inn á það að til þess að þykjustuleikur 
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geti farið fram þurfi að eiga sér stað ákveðin en jafnframt einstök tegund af 

samskiptum og barn verði að skilja þau til að geta verið þátttakandi. Þar er átt 

við að ef leikur gengur út á það að vera geimapi eða læknir þá breytast 

samskipti og hegðun barns í samræmi við hlutverkin og hlutir í umhverfinu fá 

nýja merkingu. Dæmi um slíkan leik kom vel fram í niðurstöðunum þegar 

nokkrar stelpur eru saman að moka holu til að ná upp leikfangi en þær finna 

egglaga stein og fer þá leikurinn að snúast um að tína egg og hefja síðan 

bakstur. Leikurinn tekur svo aftur nýja stefnu og holan breytist í stórt baðkar. 

Santrock (2006, bls. 283) talar um að í kringum fjögurra til fimm ára aldur sé 

þykjustuleikur barns í hámarki. Þá geti hlutir í nærumhverfi þess fengið nýja 

merkingu í leik. 

Í niðurstöðum rannsóknar má sjá dæmi um leik þar sem að barn eitt mokar 

holu í nýja sandinn þar sem það er sannfært um að þar sem sandurinn var 

sóttur í fjöru sé þar hægt að finna fisk. Um leik segir Santrock (2006, bls. 

281) að hann veiti ánægju og sé spennandi, hann geti því haft þau áhrif að 

barn skoðar og aflar nýrrar vitneskju sem það myndi ef til vill ekki annars 

gera. Leikur getur því verið flókinn, veitt barni tækifæri til að upplifa eitthvað 

nýtt, eitthvað sem kemur á óvart ásamt því að í leik getur verið ósamræmi. 

Einnig segir Hrafnhildur Sigurðardóttir (1992, bls. 120–121) að í þykjustu- 

og hlutverkaleik sé mikilvægt að barn hafi það svigrúm sem það þarf hverju 

sinni til að geta líkt eftir því sem hugur þess girnist úr umhverfinu og hinum 

raunverulega heimi. Þá sé barn að setja sig í spor annarra og upplifa í gegnum 

leik, með þessu er barn að setja hluti í samhengi en þeir geta einnig verið allt 

annað en upprunalegt gildi þeirra gaf til kynna. Leikur getur því verið flókið 

ferli sem tekur nýjar myndir eftir þroska og aldri barns.  

5.2 Byggingaleikur 

Byggingaleikur birtist meðal annars í sandkassanum í misjöfnu formi. Eins 

og fram kemur í niðurstöðum rannsóknarinnar þá getur viðfangsefni hans 

snúist um ýmsa þætti eins og að byggja upp og grafa niður. Um það segir 

Santrock (2006, bls. 283) meðal annars að hjá leikskólabarni sé 

byggingaleikur vinsælastur, í slíkum leik sé barn að búa til sitt eigið 

sköpunarverk eða finna lausnir út frá þeim efnivið sem það hefur. Sjá má í 

niðurstöðum rannsóknarinnar að börnin bjuggu til fjöll og hóla, ýmist eitt og 

sér eða í samvinnu með öðrum. Stundum var um hefðbundið fjall að ræða en 
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einnig gat fjallið verið eldfjall. Misjafnt var eftir því hver leikurinn var hvort 

fjallið var aukaatriði í leiknum eða þá að leikurinn snerist eingöngu um 

fjallið. þá kemur fram í Uppeldisáætlun fyrir dagvistarheimili: Markmið og 

leiðir (Menntamálaráðuneyti, 1985, bls. 41) að þegar barn leikur sér í 

byggingaleik er það að tjá sínar tilfinningar og getur notað til þess 

fjölbreyttan efnivið og má þar sem dæmi nefna leir og sand. 

Fram kemur í niðurstöðum rannsóknarinnar að börnin nýta sandinn og 

nærumhverfi hans til þess að byggja upp vegi en til þess notuðu þau litlar 

traktorsgröfur og tengivagna sem þau ýttu um veginn um leið og hann var 

skapaður. Þessi tiltekni leikur byrjaði í sandkassanum og teygðist hægt og 

rólega út fyrir ramma hans og áður en langt var liðið var leikurinn búinn að 

taka á sig nýja mynd því börnin voru farin að dreifa kúamykju á tún. Hvað 

slíkan leik varðar segja Frost o.fl. (2008, bls. 321–323) að þegar 

leikskólabarn er á aldrinum tveggja til fimm ára er hreyfiþroski þess að eflast 

og leikur að verða raunverulegri. Þá þurfi efniviður að styðja við leik og þar 

sé sandur einn þáttur ásamt því að vera mikilvægur í byggingaleik úti. Þá 

segir Valborg Sigurðardóttir (1991, bls. 133) að með leik sé barn að læra á 

sinn hátt, bæta við þekkingu sína, þroska og færni á ýmsum sviðum. Ásamt 

því að opna barni innsýn inn í hinn raunverulega heim, lífið og tilveruna.  

Í niðurstöðum rannsóknarinnar má sjá hvernig sú einfalda birtingamynd 

sandkassaleiksins, að moka holu, getur haft misjafna þýðingu eftir því hvert 

viðfangsefni leiksins er og hver það er sem leikur leikinn. Má í því samhengi 

nefna að nokkur barnanna voru að leik þar sem verið var að moka upp 

leikföng en áður en langt um leið eru þau búin að finna stein sem er egglaga 

og þá breytist leikurinn úr fjársjóðsleik í eggjatínslu sem þróast síðar áfram 

yfir í bakstur. Þegar líður á tíma útiverunnar er holan sem byrjað var að grafa 

í upphafi að breytast í baðkar. En Frost o.fl. (2008, bls. 113) segja að þegar 

barn tekur þátt í skapandi leik notar það sitt hugmyndaflug til að skapa eða 

endurupplifa hlutverk. Einnig segja þau að barn verði meðvitað um getu sína 

til að búa eitthvað til sem það á og skapaði sjálft þegar það notar ólíkan 

efnivið.  

5.3 Munur kynja í leik 

Þegar niðurstöður rannsóknarinnar voru skoðaðar út frá því hvort munur væri 

á leik barnanna eftir kyni og aldri, var horft eftir því hvernig börnin léku sér. 
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Einnig voru niðurstöður rannsóknarinnar skoðaðar með það í huga hvort 

sama viðfangsefni er í leik stelpna og stráka. Daginn sem skipt var um sand í 

sandkassanum voru óvenju mörg börn að leik í honum. Þó var ekki hægt að 

greina að um beinan leik væri að ræða hjá sumum þeirra því oftast stoppuðu 

þau stutt við og gekk leikur þeirra út á það eitt að finna hvernig nýi sandurinn 

var viðkomu, þá voru þau mest ein á ferð en stundum í litlum hópum. 

Santrock (2006, bls. 264) segir að þegar barn er á þriðja ári fari að bera á því 

að það vilji leika við börn af sama kyni en sá áhugi vex eftir því sem barn 

eldist eða allt til tólf ára aldurs. Sýna niðurstöður rannsóknarinnar þegar horft 

er eftir því hvernig strákar og stelpur leika sér í pörum eða hópum að það er 

algengara að hóparnir eru kynjaskiptir. Hvað aldurinn varðar virðist skipta 

minna máli, það er að segja börnin léku saman óháð aldri. Dregur 

rannsakandi þá ályktun að þar sem fjögurra og fimm ára börnin eru saman á 

einni deild leikskólans þá eru þau síður að velta fyrir sér ólíkum aldri.  

Margrét Pála Ólafsdóttir (2012, bls. 103) segir að munur sé á því hvernig 

hlutverkaleikur birtist í leik stráka og stelpna. Í því samhengi nefnir hún að 

stelpur hafi tilhneigingu til að fara í leiki er snúa að móðurhlutverki það er að 

segja vera mamma eða barn og hafa til mat og nýta þann efnivið sem þær 

hafa til að skapa þær aðstæður sem til þarf. Þegar skoðaðar eru niðurstöður 

rannsóknarinnar með þykjustu- og hlutverkaleik í huga má sjá að algengara 

er að sjá stelpur að leik þar sem leikurinn gengur út á það að baka kökur, elda 

mat og laga til. Oftast voru þessar stelpur í pörum eða stærri hópum. Beal 

(1994, bls. 70) fjallar um að barn horfi eftir því sem aðrir gera í kringum það 

og því sé það tilhneiging þess að herma eftir þeim sem eru af sama kyni 

ásamt því að vilja líkjast þeim fyrirmyndum sem það á og sér. 

Þegar horft er í þykjustuleik hjá stelpum og strákum segir Dunn (2004, 

bls. 99) að sjá megi mun á slíkum leik kynjanna því þar eru strákar í meiri 

hasar með sverð og læti, á meðan stelpur eru í prinsessu- og ævintýraleik. Á 

sama máli eru Frost o.fl. (2008, bls. 216) sem segja að hasar og eltingaleikir 

eru algengari hjá strákum og að stelpur eru frekar í rólegum leikjum sem 

þjálfa félagslegri færni. Þykjustu- og hlutverkaleikur stráka birtist í 

niðurstöðum rannsóknarinnar einna helst sem sjóræningja- og fjársjóðsleikur 

en í slíkum leik eru strákarnir oftast í pörum eða stærri hópum. Þó mátti sjá 

strákana elda mat og baka kökur en þá var leikur þeirra örlítið frábrugðinn 

samskonar leik stelpnanna og telur rannsakandi að kveikjan að leiknum hafi í 

raun verið vatnið sem safnaðist í polla í rigningunni. 
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Þegar börnin léku sér í þykjustu- og hlutverkaleik sýna niðurstöður 

rannsóknarinnar að algengara var að börnin léku sér í hópum óháðum aldri 

frekar en eitt og sér. Hópar barnanna voru yfirleitt ekki kynjablandaðir en 

kom þó fyrir að strákur og stelpa léku sér saman við eldamennsku en í því 

tilfelli sýndu niðurstöður að stelpan var áhorfandi frekar en þátttakandi þar 

sem hennar hlutverk var að hlaupa eftir því sem vantaði. Margrét Pála 

Ólafsdóttir (2012, bls. 22) kemur inn á það að strákar séu fyrirferðameiri á 

leiksvæðinu en stelpur og þeir fá meira pláss til að ærslast á meðan stelpur 

haldi sig til hlés. 

Margrét Pála Ólafsdóttir (2012, bls. 103) kemur inn á þann mun sem er á 

leik kynjanna og birtist í formi byggingaleiks. Þar segir hún hvernig strákar 

skapa umhverfi, byggja hús og vegi fyrir bíla til að aka á þó svo að oft og 

tíðum sé megintilgangur leiksins að byggja upp umhverfið fremur en að leika 

með það. Það styður það sem niðurstöður rannsóknarinnar sýna að algengara 

er að sjá stráka í byggingaleik í sandkassa en stelpur, einnig má sjá að 

byggingaleikur þeirra birtist með ólíkum hætti þar sem áherslurnar eru ekki 

þær sömu. Þegar skoðaðar eru niðurstöður rannsóknarinnar með byggingaleik 

í huga má sjá dæmi um slíkan leik hjá börnunum þegar þau eru að grafa holur 

og moka fjöll. Í þau skipti sem stelpurnar voru að grafa holur var það til þess 

að ná í leikföng, finna efnivið í bakstur eða búa til baðkar. Þá gekk 

samskonar leikur strákanna yfirleitt út á það að grafa sem dýpstu holuna, eða 

vera í fjársjóðs- og sjóræningjaleik. Einnig mátti sjá sambærilegan mun í 

leiknum þegar unnið var að því að búa til fjöll og hóla. Þar voru stelpurnar að 

búa til ákveðnar tegundir fjalla á meðan strákarnir bjuggu til umhverfi sem 

tilheyrði bílaleikjum og var þá markmiðið að gera fjöll og hóla til að keyra 

yfir. Þá sýna niðurstöður rannsóknarinnar það að stelpurnar nýttu 

traktorsgröfur eingöngu til að moka með á meðan strákarnir notuðu þær til að 

moka, draga tengivagna og keyra um, í og við sandkassann.  

Þá má sjá að þegar börnin eru í byggingaleik eru strákarnir ýmist að leika 

sér einir eða í hópum og í þau skipti sem kynin léku sér saman var það þegar 

strákarnir bættust tímabundið í leik stelpnanna til að aðstoða þær og var sú 

aðstoð af þeirra eigin frumkvæði. Í rannsókn sem Guðrún Alda Harðardóttir 

gerði árið 2005 (bls. 676–677) segir að þegar barn er yngra en þriggja ára 

hafi kyn þess ekki áhrif á val á leikfélaga en þó birtist kynjahlutverk í leik. Þá 

væri einnig algengt að barn léki við önnur börn af sama kyni þegar þau eru á 

aldrinum fjögurra til fimm ára, þó er það ekki algilt því sum völdu að leika 
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við börn af gagnstæðu kyni. Ljóst er að munur er á leik stráka og stelpna þó 

aldur virðist ekki hafa áhrif þar á. Rannsakandi veltir því fyrir sér hvort sá 

munur er til kominn vegna þess að stelpur og strákar eru í eðli sínu ólík eða 

hvort uppeldisáhrifa samkvæmt eðlishyggju samfélagsins hafi þar áhrif á. 

Fræðimenn eru ekki á eitt sáttir um hve mikill munur er á börnum eftir kyni. 

Rannsóknir hafa í auknum mæli sýnt minni mun en talið var, til að mynda þá 

veltir Dunn (2004, bls. 99) fyrir sér hver er munurinn á vináttu stráka annars 

vegar og stelpa hins vegar, þá sé munur á leik þeirra og tekur sem dæmi að 

strákar eru meira í hasar leik en stelpur í ævintýra- og prinsessuleik. 

Montgomery (2009, bls. 42) færir rök fyrir því að kynhlutverk séu ólík á milli 

samfélaga, þar er því ekki líffræðilegi þátturinn sem hafi áhrif heldur sé um 

að ræða samfélagsafurð.  

5.4 Rannsóknarspurningu svarað  

Lagt var upp í rannsókn þessa með það í huga að leita svara við 

spurningunni: Hvernig leika fjögurra og fimm ára börn sér í og við 

sandkassa í leikskóla?  

Niðurstöður sýna að börn leika sér á fjölbreyttan hátt í og við sandkassa 

og geta margir utanaðkomandi þættir haft áhrif á það hvernig leikurinn 

þróast.  

Til að mynda birtist í þykjustu- og hlutverkaleik ákveðinn munur á leik 

stelpna og stráka óháð aldri þar sem tilhneiging stelpnanna var sú að sinna 

heimilisstörfum, bakstri og tiltekt á meðan strákarnir léku sjóræningja, 

björgunarmenn og leituðu þeir eftir týndu fólki eða fjársjóðum. Þó ber að 

varast að alhæfa því strákarnir bökuðu einnig kökur og elduðu súpu en 

kveikjan að þeirra leik gat allt eins verið rigningin frekar en leikjaformið 

sjálft. Einnig fóru stelpurnar í einhverskonar fjársjóðsleik en þeirra leikur var 

ekki eins fyrirferðarmikill og leikur strákanna. 

Svipaðar niðurstöður fengust þegar horft er til byggingaleiks þar sem 

strákarnir byggðu vegi, óku bílum og sinntu bústörfum. Stelpurnar byggðu 

fjöll og þrátt fyrir að hafa traktorsgröfur til verksins þá voru þær ekki að nota 

þær sem ökutæki til aksturs heldur eingöngu til að moka upp og búa til fjall.  

Þegar skoðað er hvernig kynjablöndunin birtist í niðurstöðum 

rannsóknarinnar þá virðist ekki vera mikið um að börnin leiki sér í 



48 

kynjablönduðum hóp í og við sandkassa, hvað aldur þeirra varðar þá virðist 

hann ekki hafa teljandi áhrif. 
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6. Lokaorð 

Þegar horft er yfir það ferli sem vinnan við þetta verkefni hefur verið má 

segja að hún hafi verið skemmtileg en á sama tíma krefjandi. Við gagnaöflun 

fékk ég tækifæri til að verja tíma í að fylgjast með börnum að leik á annan 

hátt en ég hafði gert áður sem starfsmaður á leikskóla. Áður en gagnaöflun 

hófst á sandkassaleik fjögurra og fimm ára barna átti ég von á því að börnin 

myndu verja mestum tíma sínum í og við sandkassann. Þótti mér áhugavert 

að geta fylgst með því hvernig þessi tiltekni leikur gat verið með einum eða 

öðrum hætti hvar sem var á leiksvæðinu. Markmið mitt var að leita svara við 

rannsóknarspurningu minni: Hvernig leika fjögurra og fimm ára börn sér í og 

við sandkassa í leikskóla?  

Áður en ég hóf að skoða myndbandsupptökurnar hafði ég gert mér 

hugmyndir um þær niðurstöður sem þar væri að finna. Tilgáta mín var sú að 

strákar væru í auknu mæli að baka, elda og þrífa í sandkassaleik en stelpur 

meira í leik með bíla, öfugt við það sem ég tel að þau annars geri innandyra. 

Því má segja að niðurstöður rannsóknarinnar hafi komið mér á óvart, þó þeim 

svipi til þess sem fræðimenn hafa sagt. Frost o.fl. (2008, bls. 216) segja að 

strákar séu meira í hasar og eltingaleikjum en stelpur séu í rólegri leikjum 

sem þjálfa félagslegri færni þeirra.  

Þá hefur vinna mín við þessa rannsókn einnig opnað augu mín fyrir því 

hve stóran þátt leikur spilar í þroska barns ásamt því hve sandkassaleikur er 

fjölbreyttur í og við sandkassa hjá börnum á aldrinum fjögurra og fimm ára. 

Þá hafði ég ekki leitt hugann að því hvernig samskipti stráka og stelpna kynja 

birtast í leik óháð aldri. Velti ég því fyrir mér sem foreldri og verðandi 

kennari hvort ómeðvitað sé verið að ýta undir mun kynja í leik, eins og 

rannsóknir sýna, og tel ég þá mikilvægt að koma þeim upplýsingum á 

framfæri við kennara. Það er frumforsenda þess að einhverjar breytingar geti 

átt sér stað. Því er mikilvægt að gerðar séu fleiri rannsóknir í íslenskum 

leikskólum með áherslu á leik barna með kynjamun í huga.  
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10. september 2013 
Kæru foreldrar! 

 
Ég heiti Heiðdís Pétursdóttir og er á fimmta ári í kennaranámi við 

Háskólann á Akureyri. Hluti af námi mínu felst í að vinna 

meistaraprófsverkefni sem m.a. felur í rannsókn. Áhugi minn liggur í 

að skrifa um og skoða leik barna við sandkassa með það að markmiði 

að athuga hvort greina megi mun á leik barna eftir kyni. 

 
Erindið er að óska eftir samþykki frá ykkur fyrir því að ég fái að 

fylgjast með og taka upp á myndband leik barna í og við sandkassa á 

næstu vikum. Ég mun síðan skoða upptökur og greina leik og 

samskipti en eyði upptökum að því loknu. Ekki mun koma fram í 

hvaða skóla rannsóknin var framkvæmd né heldur verða börn 

nafngreind. Rannsóknin verður tilkynnt til persónuverndar og trúnaðar 

gætt í hvívetna. 

 
Leiðbeinandi minn er Anna Elísa Hreiðarsdóttir lektor við 

Háskólann á Akureyri og ef spurningar vakna má senda henni 

fyrirspurn á póstfangið annaelisa@unak.is 
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ykkar og ég vona að þið sjáið ykkur fært að verða við ósk minni. Ef 

hins vegar þið viljið það síður vinsamlegast látið deildarstjóra vita fyrir 

20. september og eftir óskum ykkar verður farið.  

 
Með von um jákvæðar viðtökur,  

Heiðdís Pétursdóttir nemi. 
 


