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Ágrip  

Markmið þessa lokaverkefnis er að skoða leik og mikilvægi hans í námi ungra barna á 

fræðilegum grundvelli. Með tilkomu þess að leikskólinn var formlega skilgreindur sem 

fyrsta skólastigið árið 1994 varð aukin áhersla á að skoða inntak starfsins og mikilvægi 

þess fyrir þroska og nám ungra barna. Leikur er ríkjandi í starfi leikskólans og er ein helsta 

þroska- og námsleið barna. Þegar börn hefja náms sitt í grunnskóla verða þáttaskil í lífi 

þeirra þar sem áherslur og hlutverk þeirra breytist. Í slíkum aðstæðum er mikilvægt að 

nýta fyrri þekkingu barna sem er þeim merkingarbær til að skapa samfellu milli skólastiga. 

Þá skiptir einnig hlutverk kennara, námsumhverfi og val kennsluaðferða máli. Máli mínu 

til stuðnings eru kenningar fræðimanna dregnar fram sem og niðurstöður innlendra og 

erlendra rannsókna sem gefa námi, leik og þáttaskilum í lífi barna gaum. Með skrifum 

þessa lokaverkefnis vona ég að það nýtist skólastjórnendum, leik- og grunnskóla-

kennurum, kennaranemum og foreldrum til að öðlast betri sýn á mikilvægi leiks í námi 

ungra barna, þá sér í lagi á mótum leik- og grunnskóla. 
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Formáli 

Tilgangur þessa lokaverkefnis er að gera grein fyrir mikilvægi þess að nýta leik námi leik- 

og grunnskólabarna. Sem verðandi kennari yngri barna í grunnskóla er mér annt um að 

verðandi nemendur mínir fá að læra á skemmtilegan og merkingarbæran hátt. 

Ritgerðarskrifin hafa aukið tilhlökkun mína á að nýta leik og fjölbreyttar kennsluaðferðir í 

kennslu minni í framtíðinni. Ritsmíð þessi hefði þó aldrei orðið að veruleika ef ekki hefði 

verið fyrir þolinmæði og stuðning unnusta míns Daða Arnar Jenssonar og sonar okkar, 

Arons Ísaks Daðasonar, þeim er ég afar þakklát. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim sam-

kvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, 

hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt 

hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að 

vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 
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1 Inngangur  

Reynsla mín í gegnum lífið hefur gefið leik sérstakan sess í hjarta mínu. Sem barn hafði ég 

unun að því að leika mér inni og úti með vinum mínum. Þegar kom að þeim tímapunkti að 

hefja nám mitt í grunnskóla helltist yfir mig ólýsanlegur kvíði. Ég vissi að hlutverk mitt 

myndi breytast og nú væri komið að því að læra að lesa og skrifa. Ég taldi andrúmsloft 

skólans einkennast að miklu aga þar sem börn mættu ekki leika sér, undir það var ég ekki 

tilbúin.  

Ég hef verið þess aðnjótandi að fá að starfa með börnum frá unglingsárum mínum, 

samhliða framhaldskólagöngu minni, eftir að henni lauk og fram að þeim tíma þegar ég 

hóf háskólamenntun mína. Á þeim tíma gerði ég mér betur grein fyrir mikilvægi leiksins 

hjá ungum börnum og hvaða lærdóm þau njóta í gegnum hann. Reynsla mín í upphafi 

grunnskólagöngu minnar var mér þó alltaf minnisstæð. Í ljós kom að agi og að kunna að 

fara eftir reglum væri stór partur af starfi grunnskólans og vægi leiksins minnkaði. Í 

gegnum háskólanám mitt varð mér betur ljóst að hlutverk kennarans og val kennslu-

aðferða skiptir miklu máli til að nemendur afli sér þekkingar á skemmtilegan og 

merkingarbæran hátt.  

Sem verðandi kennari ungra barna í grunnskóla sá ég því kjörið tækifæri til að 

skoða leik og hvaða vægi honum er gefið í námi ungra barna á mótum leik- og grunnskóla. 

Ritgerðarspurning mín hljóðar því svo, hvaða tilgangi þjónar leikur í námi ungra barna og 

hvernig má nýta hann sem kennsluaðferð til að móta betri samfellu á mótum leik- og 

grunnskóla? 

Stiklað verður á sögu leik- og grunnskólans með vísun í löggjöf, hlutverki leik- og 

grunnskólakennara, námsumhverfis, kennsluaðferða og kenninga sem skipta máli fyrir 

þroska, leik og nám barna og hvernig það nýtist til að móta betri samfellu milli skólastiga.  
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2 Nám og leikur  

Á árum áður var menntun í huga Íslendinga sjálfsmenntun eða sú menntun sem 

einstaklingar hlutu utan skipulagðar fræðslu eða skólastofnanna (Loftur Guttormsson, 

2008a). Menntun er víðfermari í dag og er bundin við stað og stund og skilgreind hverju 

sinni út frá þörfum einstaklinga og samfélagsins. Menntun stuðlar að því að bæta hæfni 

einstaklings til að takast á við lífið og efla eigin skilning á eiginleikum og hæfileikum. 

Skólakerfið er grundvöllur þess að samfélagið hlýtur almenna menntun (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011b). 

Almenn menntun skýrist út frá grunnþáttum menntunar sem eru læsi, sjálfbærni, 

heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Þessir þættir eiga stoð 

í löggjöf allra skólastiga. Grunnþættir menntunar eiga að endurspeglast í öllu starfi 

skólans, þar að segja starfsháttum, samskiptum og skólabrag sem ætlað er að mynda 

samfellu í skólakerfinu. Þegar lagt er mat á kennslu, nám og leik barna og ungmenna er 

áhersla lögð á að skoða hvernig grunnþættirnir hafa áhrif á skólastarfið. Grunnþættirnir 

eiga að gera einstaklingum kleift að vera læsir á samfélag, menningu, umhverfi og náttúru 

sína með það að markmiði að geta byggt sig upp andlega og líkamlega. Það þýðir að þeir 

þrói með sér vilja til að breyta, þróa og byggja upp það samfélag sem þeir lifa í, einir og í 

samvinnu við aðra (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011a; Mennta- og menningar-

málaráðuneyti, 2011b). 

Aðalnámskrár leik-, grunn- og framhaldsskóla hafa kafla þar sem fjallað er um 

þætti sem eru sameiginlegir á öllum skólastigum. Þar ber að nefna stefnumið mennta-

kerfisins, almenna menntun, markmið og mat skólastarfsins, grunnþætti menntunar, 

samfellu milli skólastiga, fagmennsku kennara, inntak og starfshætti skólastarfsins. Með 

tilkomu þess að leikskólastigið var formlega skilgreint sem fyrsta skólastig menntakerfisins 

var dregið úr mun skólastiganna og samstarf þeirra urðu auðveldari. Hugtök líkt og skóli, 

nám, menntun, kennsla, námskrá, námsefni, kennari, skólastjóri og nemandi viðgangast á 

báðum skólastigunum og bera þau öll sömu merkingu (Mennta- og menningarmála-

ráðuneyti, 2011a; Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011b).  
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2.1 Uppruni og hlutverk leik- og grunnskóla á Íslandi 

Það hvernig við lítum á barnið og hlutverk þess innan skólastofnana má rekja til ólíkra 

hugmyndafræða skólastiganna. Rómantískar hugmyndir um barn á leikskólaaldri hefur 

verið ríkjandi lengi þar sem barnið á að dafna í sínu náttúrulega umhverfi þar sem 

aðaláherslan er á barnið og athafnir þess. Í grunnskólanum snýst það við þar sem 

umhverfið og ytri þættir fara að skipta meira máli. Barnið er orðið móttakandi þekkingar 

og menningar þar sem áhersla er á kennsluaðferðir og námsgreinar (File og Gullo, 2002; 

Jóhanna Einarsdóttir, 2003). 

Grunnskóli í dag og það sem áður var eiga ekki margt sameiginlegt nema nafnið og 

það samfélag sem það tilheyrir. Samfélagið snýr ekki aðeins að nemendum og kennurum 

heldur er sjónum beint að mun fleiru. Þar ber að nefna forskriftir yfirvalda, foreldra, 

fjölskylduaðstæður, líðan nemenda og svo lengi mætti telja. Menntun á Íslandi beindist 

fyrst um sinn að almenningsfræðslu áður en skyldufræðsla tók við, sem vísar til hinnar 

lögboðnu fræðslu sem var hverju sinni. Fyrir það var heimakennsla í lestri og kristilegu 

efni sem var undir eftirliti sóknarpresta. Skólaskyldan miðaði við fermingu og tók enda að 

henni lokinni (Loftur Guttormsson, 2008a). 

Með tilkomu löggjafar- og fjárveitingarvaldi í lok 19. aldar þótti þörf á breytingum 

menntamála á Íslandi. Skyldufræðslan var færð í grunnskóla með tilkomu laga árið 1880 

þar sem reikningi og skrift var bætt við nám barna. Úr varð mynd grunnskólans í því formi 

sem einstaklingar kannast við í dag. Barnaskólar héldu takmarkað velli vegna lítilla sem 

engra fjárveitinga og því stóðu heimilin fyrir fræðslu barnanna, heimilisfólk eða 

farkennarar. Ungmennaskólar höfðu þó risið á þessum tíma en var ekki nema á færi þeirra 

auðameiri og einungis í boði fyrir drengi (Loftur Guttormsson, 2008a). 

Árið 1852 reis fyrsti grunnskólinn í nútímastíl á Eyrarbakka, sem markar stórt spor í 

grunnskólasögu Íslands. Í framhaldi risu hinir ýmsu barnaskólar í þorpum og bæjum. 

Skólinn sem stofnun skipti miklu máli á þessum tíma þar sem lög og ráðstöfun fjármagns 

réði ríkjum. Minni áhersla var á skólastarfið og inntak þess, námsefni, kennsluhætti og 

samskipti kennara og nemenda. Eftir miklar togstreitu hvernig og hver ætti að standa að 

fræðslu og fjárveitingu barna og ungmenna, sveitir eða ríki, var lagður jarðvegur að 

fræðslulögum sem sett voru árið 1907 og tóku gildi ári seinna. Þetta voru merk tímamót í 

íslenskri menntasögu þar sem lög voru sett um fræðslu barna (Loftur Guttormsson, 
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2008a). Með setningu fræðslulaganna var um leið kveðin á fjögurra ára skólaskylda fyrir 

10-14 ára börn. Með tilkomu lagasetningu árið 1926 opnast heimild til að mennta 7-10 

ára börn í skólahéruðum. Árið 1930 er komið á lögum um gagnfræðiskóla í kaupstöðum. 

Það er svo árið 1936 sem öll börn frá 7-14 ára gerast skólaskyld samkvæmt lögum, þó 

með örfáum undanþágum (Loftur Guttormsson, 2008b). 

Endurskipulag varð á skólakerfinu árið 1946 þar sem ný fræðslulög tóku gildi og 

skólaskylda lengd um eitt ár, fyrir nemendur 7-15 ára. Árið 1974 varð grunnskólahugtakið 

til og fræðslulög þess hljóðandi að öll börn og unglingar frá 7-16 ára aldurs gátu sótt nám í 

grunnskóla. Með tilkomu þessara breytinga var reynt að draga úr þeim mun milli barna- 

og unglingastigs sem áður hafði ríkt. Gildistaka laganna um að börn séu skólaskyld var þó 

ekki tekin í gildi fyrr en árið 1985. Það er svo árið 1991 sem núverandi skólaskylda tók á 

sig mynd. Við mörk leikskóla og grunnskóla hefst skólaskyldan, 6-16 ára aldurs (Hlynur 

Ómar Björnsson, 2008). Núverandi grunnskólalög eru frá árinu 2008 sem vísa til þeirra 

breytinga að sveitarfélög sjá um rekstur grunnskólanna (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Hlutverk og áherslur grunnskóla hafa breyst með tilkomu lagasetninga og 

breyttum áherslum. Í 2. gr grunnskólalaga frá árinu 2008 kemur eftirfarandi fram. 

Hlutverk grunnskóla, í samvinnu við heimilin, er að 
stuðla að alhliða þroska allra nemenda og þátttöku 
þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun. 
Starfshættir grunnskóla skulu mótast af umburðarlyndi 
og kærleika, kristinni arfleifð íslenskrar menningar, 
jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, umhyggju, 
sáttfýsi og virðingu fyrir manngildi. Þá skal grunnskóli 
leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu 
samræmi við stöðu og þarfir nemenda og stuðla að 
alhliða þroska, velferð og menntun hvers og eins. 
Grunnskóli skal stuðla að víðsýni hjá nemendum og 
efla færni þeirra í íslensku máli, skilning þeirra á 
íslensku samfélagi, sögu þess og sérkennum, högum 
fólks og á skyldum einstaklingsins við samfélagið, 
umhverfið og umheiminn. Nemendum skal veitt 
tækifæri til að nýta sköpunarkraft sinn og að afla sér 
þekkingar og leikni í stöðugri viðleitni til menntunar og 
þroska. Skólastarfið skal leggja grundvöll að frumkvæði 
og sjálfstæðri hugsun nemenda og þjálfa hæfni þeirra 
til samstarfs við aðra. Grunnskóli skal stuðla að góðu 
samstarfi heimilis og skóla með það að markmiði að 



11 

tryggja farsælt skólastarf, almenna velferð og öryggi 
nemenda (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

 

Sögu leikskólastigsins á Íslandi má rekja allt aftur til upphafs 19. aldar þegar barst til tals 

að stofna uppeldisstofnun fyrir ung börn í Reykjavík. Upphaflega voru sett á stofn gæslu-

úrræði með áherslu á að koma börnum við erfiðar aðstæður undir öruggar hendur og 

stuðla að velferð þeirra. Í framhaldi var gerð krafa um að fela menntuðum einstaklingum 

umsjá þessara barna. Fyrst var Uppeldisskóli Sumargjafar stofnaður árið 1946 sem stýrði 

tveggja ára verklegu og bóklegu námi en síðar, með tilkomu laga ára 1973 varð Fóstruskóli 

Íslands til og rekinn af Menntamálaráðuneyti. Árið 1998 var Fóstruskóli Íslands fluttur á 

háskólastig enda var leikskólinn formlega skilgreindur í lögum sem fyrsta skólastigið í 

skólakerfi landsins árið 1994. Þess ber þó að geta að Háskólinn á Akureyri hafði fengið 

leyfi árið 1996 að útskrifa leikskólakennara (Jón Torfi Jónasson, 2006). 

Leikskóli í dag er ekki lengur uppeldis- og gæsluúrræði fyrir börn sem búa við bága 

stöðu heldur menntastofnun. Áhersla var á að öll börn undir skólaskyldualdri fái þess kost 

að fara í leikskóla. Þar með var félagslegt jafnræði milli barna skapað og allir foreldrar 

aðstoðaðir í námi og uppeldi barna sinna. Þessu var framfylgt með lagasetningu árið 1991 

með faglegri ábyrgð hins opinbera á leikskólastiginu. Árið 1994 var leikskólinn formlega 

skilgreindur fyrsta skólastigið líkt og áður hefur verið tekið fram. Í framhaldi var 

Aðalnámskrá leikskóla gefin út árið 1999 sem snýr að lagalegum ramma og inntaki 

starfsins og er stöðugri endurmótun (Jón Torfi Jónasson, 2006).  

Leikskólaár barna eru afar mikilvæg fyrir komandi námsár í grunnskóla. Nemendur 

leggja mikilvægan grunn að námshæfni sinni strax á leikskólaaldri með öflun þekkingar 

sem nýtist þeim áfram til náms í grunnskóla. Í skýrslu Efnahags- og framfarastofnunar 

Evrópu, OECD, kemur fram að leik- og grunnskólar eiga að samræma hugmyndir sínar um 

nám þar sem leikskólinn leggur grunn að því námi sem barn stundar í lok leikskóla. Slík 

samvinna getur brúað betur það bil sem getur myndast þegar einstaklingar fara á milli 

skólastiga (Halldóra Haraldsdóttir, 2012). 

Markmið leikskóla eru gerð skil í 2. gr. leikskólalaga frá árinu 2008. Nauðsynlegt er 

að kunna á þeim skil svo velferð nemenda verði notið. Í lögunum kemur eftirfarandi fram. 
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Í leikskólum á velferð og hagur barna að vera leiðarljós 
í öllu starfi. Veita á börnum umönnun og menntun, búa 
þeim hollt og hvetjandi uppeldisumhverfi og örugg 
náms- og leikskilyrði. Stuðla á að því að nám fari fram í 
leik og skapandi starfi þar sem börn njóta fjölbreyttra 
uppeldiskosta. Starfshættir leikskóla eiga að mótast af 
umburðarlyndi og kærleika, jafnrétti, lýðræðislegu 
samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi, virðingu fyrir 
manngildi og kristinni arfleifð íslenskrar menningar. 
Meginmarkmið uppeldis og kennslu í leikskóla eru að: 
a. fylgjast með og efla alhliða þroska barna í náinni 
samvinnu við foreldra, 
b. veita skipulega málörvun og stuðla að eðlilegri færni 
í íslensku, 
c. hlúa að börnum andlega, vitsmunalega og líkamlega 
í samræmi við þarfir hvers og eins svo að börnin fái 
notið bernsku sinnar, 
d. stuðla að víðsýni barna og efla siðferðisvitund 
þeirra, 
e. leggja grundvöll að því að börn verði sjálfstæðir, 
virkir og ábyrgir þátttakendur í lýðræðisþjóðfélagi sem 
er í örri og sífelldri þróun, 
f. rækta hæfileika barna til tjáningar og sköpunar í 
þeim tilgangi m.a. aðstyrkja sjálfsmynd þeirra, 
heilbrigðisvitund, öryggi og hæfni til 
mannlegrasamskipta (Lög um leikskóla nr. 90/2008). 

 

Af ofangreindu má sjá margt líkt með skólastigunum, hlutverki og markmiðum. Aftur á 

móti eru nokkur atriði sem skilja skólastigin að. Það er ytri umgjörð, félagslegt samhengi, 

námskröfur og væntingar. Ytri umgjörð vísar til skipulags bygginga að innan og utan. 

Félagslegt samhengi vísar til þeirra breytinga sem verða á félagshópi nemenda þegar í 

grunnskólann er komið. Nemendur fara að eiga samskipti við nýjan og stærri hóp og 

samskiptamáti við grunnskólakennara eru ólíkari þeim sem áður var vanist við leikskóla-

kennara (Jóhanna Einarsdóttir, 2008). 

2.2 Námsumhverfi 

Námskrár eru verkfæri kennara til að halda vel utan um nám nemenda okkar samkvæmt 

lögum. Innan þeirra eru áform kennarans sem og nemandans sem þarf að skipuleggja á 

markvissan hátt til að markmiðum verði náð. Eitt þeirra er námsumhverfið sem þarf að 

stuðla að góðri námshæfni nemenda sem er undirstöðuþáttur fyrir góða menntun. Náms-
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umhverfi þarf að vera hvetjandi, vekja upp forvitni og áhugahvöt nemenda svo þeir finni 

til öryggis, hafi trú á eigin getu og njóti hæfileika sinna á margvíslegan og uppbyggilegan 

hátt (Jóhanna Einarsdóttir, 2010; Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011b).  

Námsumhverfið er húsnæði, búnaður, útisvæði, leiksvæði og nærumhverfi skóla inni 

og úti. Í gegnum námsumhverfið endurspeglast viðhorf og gildi starfsins sem byggir á 

skipulagi, hönnun og nýtingu umhverfisins. Námsumhverfið þarf að taka mið af reynslu, 

áhuga og þroska nemenda, vera öruggt, heilsusamlegt, aðlaðandi og hvetjandi fyrir þann 

breiða hóp nemenda og starfsmanna sem þar dvelja. Notast skal við örvandi rými og 

efnivið á fjölbreyttan hátt svo ofantalin atriði nái að njóta sín (Mennta- og menningar-

málaráðuneyti, 2011a). 

Skipulag umhverfis þarf að vera gert með tilliti til nemenda og þeirra þarfa. Kennarar 

þurfa að bjóða upp á efnivið sem ýtir undir leik og þróun hans auk þess sem efniviður þarf 

að vera þeim aðgengilegur. Ef efniviður er börnunum sýnilegur og aðgengilegur er líklegra 

að börnin séu óhrædd að blanda efniviðnum saman til að þróa leik sinn enn frekar. Náms-

umhverfi, aðbúnaður, dagskipulag og mannekla hindrar oft leik barna og þurfa kennarar 

og nemendur að gera það sem í þeirra valdi stendur til að leita lausna en ekki láta það 

draga úr sér hvatann. Mikilvægt er að stjórnast ekki of mikið af skipulagi og gefa 

nemendum tíma til að klára leikferlið sitt (Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Jóhanna 

Einarsdóttir, 2012; Johnson, Christie og Wardle, 2005). 

Niðurstöður rannsókna sýna fram á að mjög breytilegt er hvernig námsumhverfi, námi 

og leik er hagrætt innan skóla. Gjarnan festast gamlar venjur í sessi og erfitt virðist vera að 

breyta út af venjunni. Þá er mikilvægt að vega og meta hvort hefur meiri þýðingu fyrir 

börnin, dagsskipulagið eða námið (Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 

2012; Johnson, Christie og Wardle, 2005).  

2.3 Hlutverk kennara í leik- og grunnskóla 

Hlutverk kennara í námi barna er víðfeðmt. Þeir sinna kennslu, stjórnun, uppeldi, ráðgjöf, 

rannsóknum og þróunarstörfum. Áhugi og metnaður kennarans skiptir miklu máli svo 

fagmennsku verði við notið. Fagmennska byggir á sérhæfðri menntun þar sem þekking, 

viðhorf og siðfræði gætir innan starfsins. Fagmennskuna nýtir kennari til að mæta þörfum 

nemenda sinna, menntun og velferð. Kennari sinnir ekki aðeins því hlutverki að miðla til 

nemenda sinna heldur er hans skylda að ýta undir þeirra eigin þekkingarleit, frjóa hugsun 
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og leikni í námi. Kennarinn ber því ábyrgð á að útfæra og skipuleggja kennslu svo því verði 

við komið með markmið aðalnámskrár að leiðarljósi (Mennta- og menningarmála-

ráðuneyti, 2011a; Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011b).  

Hlutverk kennara í leik- og grunnskóla virðist að mörgu leiti vera orðið samofið. 

Nám þessara tveggja kennarastétta er orðið jafnlangt og ber á hræðslu innan stéttar 

leikskólakennara að hugmyndafræði leikskólans hopi fyrir hefðum grunnskólans. Tekið 

hefur verið svo stórt til orða að leikurinn eigi undir byr að sækja fyrir hefðbundnum 

námsgreinum (Jóhanna Einarsdóttir, 2012).  

Hlutverk kennara í leik barna er fjölbreytt. Gjarnan eru námsmarkmið tengd við 

leik barna og í því samhengi er hlutverk kennarans mikilvægt. Hann þarf að skapa 

námsumhverfi þar sem aðgangur er að efnivið sem hvetur til sköpunar, rannsóknar og 

lausnaleitar. Hann sér til þess að leikurinn fái nægilegt rými og tíma sem gefur þeim tök á 

að hreyfa sig, þróa og dýpka leik sinn. Ekki síður þarf kennarinn að styðja við sjálfsprottnar 

athafnir, eiga við börnin samskipti og tengsl í gegnum leikinn, styðja við jákvæða hegðun 

og sjá til þess að öll börn fái tækifæri til þátttöku (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2011a; Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2012). 

Góð kennsla er ein af forsendum þess að nemendur ná árangri í námi. Ef kennsla 

er ekki að skila árangri þarf kennari að endurskoða kennsluhætti sína og meta hvort 

breytinga sé þörf sem stuðla geta að auknum árangri nemenda sinna. Það snýst um að 

kennari sé faglegur, undirbúi sig vel og notist við kennsluaðferðir sem fá nemendur til að 

virkja huga sinn á eðlislegan hátt til náms. Kennari er ekki einungis í því hlutverki að miðla 

þekkingu til nemenda heldur fyrst og fremst að ýta undir virkni nemenda í eigin námi 

(Wolfgang, 2008). 

Erlendar rannsóknir hafa verið gerðar á upplifun nemenda á starfi leik- og 

grunnskólakennara en niðurstöður þeirra sýna fram á að upplifunin er misjöfn. Börnin 

töldu hlutverk grunnskólakennara fyrst og fremst vera að kenna lestur, skrift og 

stærðfræði þar sem þau fengju ekkert val um viðfangsefnið. Grunnskólakennarar notist 

við beina kennslu en leikskólakennarar leyfðu börnum að leika og höfðu ekki eins mikil 

afskipti af þeim líkt og grunnskólakennarar. Leikskólakennarar væru þó ávalt til staðar og 

aðstoða eftir óskum og þörfum (Dockett og Perry 2002, 2007; Griebel og Niesel, 2002). 
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Eitt er víst að hlutverk kennara er mismunandi eftir því hvaða kennsluaðferðum er beitt 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1999/2013). 

2.4 Kennsluaðferðir 

Kennsluaðferðir eru ein megin forsenda þess að nemendur ná markmiðum og hæfni-

viðmiðum í námi sínu. Námsumhverfið og kennsluaðferðirnar þurfa að vera fjölbreyttar, 

hvetjandi og styðjandi svo markmiðum verði náð (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2011b). 

Kennsluaðferð er samkvæmt skilgreiningu Ingvars Sigurgeirssonar „það skipulag 

sem kennari hefur á kennslu sinni, samskiptum við nemendur, viðfangsefnum og 

námsefni í því skyni að nemendur læri það sem að er keppt“ (Ingvar Sigurgeirsson 

1999/2013, bls. 12). Kennsluaðferðir eru mikilvægt verkfæri í fagmennsku kennara og 

þurfa þeir að geta gert þeim allra helstu góð skil í orði en fyrst og fremst í verki. Kennari 

velur þá kennsluaðferð sem hann telur henta best hverju sinni með nemendahóp sínum 

svo markmiðum verði náð (Ingvar Sigurgeirsson, 1999/2013; Hafdís Guðjónsdóttir, 

Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005). 

Kennari velur efni og inntak kennslu sinnar út frá markmiðum kennslu-

stundarinnar. Kennsluaðferðir eru svo valdar með markmið og efnistök kennslu-

stundarinnar í huga. Kennsluaðferðir eru því aldrei valdar af handahófi heldur miða af 

markmiðum, efnistökum og nemendahópnum hverju sinni. Val kennsluaðferðarinnar þarf 

að fela í sér tækifæri til náms þar sem vinnubrögð og virkni nemenda fá að njóta sín 

(Rúnar Sigþórsson, Börkur Hansen, Jón Baldvin Hannesson, Ólafur H. Jóhannsson og Rósa 

Eggertsdóttir, 1999a). Mikilvægt er þó að árétta að kennsluaðferð er ekki markmið heldur 

leið til þess að ná árangri í kennslu (Ísak Jónsson, 1962). Reynsla og endurteknar tilraunir í 

nemendahópi er lykill þess að finna aðferðir sem henta viðkomandi kennara og 

nemendahópi hverju sinni (Ingvar Sigurgeirsson, 1999/2013). 

Kennsluaðferðir miða aldrei við ákveðna tímalengd heldur er skipulag til skemmri 

eða lengri tíma. Notast má við fleiri en eina kennsluaðferð í senn þar sem sumum 

aðferðum er beitt í nokkrar mínútur meðan öðrum er beitt í margar kennslustundir. Aftur 

á móti er erfitt að segja hversu margar kennsluaðferðir eru til og telja þær jafnvel hlaupa á 

hundruðum. Engin ein kennsluaðferð eða afbrigði þeirra er talin betri en önnur og 

samkvæmt Ingvari Sigurgeirssyni hafa rannsóknir staðfest það. Hver og ein þeirra hefur 
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sína kosti og galla þar sem ólík hugmyndafræði liggur að baki. Hugmyndafræðina má rekja 

til ákveðinna kenninga í námssálarfræði, námskrárfræðum og menntaheimspeki (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999/2013). 

Mikilvægt er að beita fjölbreyttum aðferðum við kennslu þar sem reglulegar 

tilbreytingar eru nauðsynlegar nemendum. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því að þó 

ein aðferð henti um ákveðinn tíma er ekki víst að hún geri það til lengri tíma (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999/2013). Kennarar leggja gjarnan upp með háfleygar hugmyndir og eru 

litaðir af aðferðum fyrirmynda sinna frá barnæsku í kennslu og ætla sér að líkjast þeim. 

Þegar á hólminn er komið er ósennilegt að upprunalegu hugmyndir af eigin glansmynd 

hins fullkomna kennara standist. Nýbreytni hefur orðið í kennslu síðustu áratugi þar sem 

viðurkenning hefur orðið á mikilvægi notkun fjölbreyttra kennsluaðferða og/eða aðlögun 

eldri kennsluaðferða (Ingvar Sigurgeirsson, 1999/2013; Lilja M. Jónsdóttir, 1996). 

Þegar kennsluaðferð er beitt skiptir verklag kennarans miklu máli. Það er að segja 

hversu góða verkstjórn hann hefur, hvernig hann nær að vekja áhuga og hvaða 

spurningatækni hann beitir. Við það reynir á fas hans og framkomu til að leggja merkingu í 

það sem sagt er. Það skiptir máli hvort kennari nær augnsambandi, hvernig hann hreyfir 

sig, hvaða orð hann notar, hver raddbeiting og tjáning hans er. Val á kennsluaðferð og 

hvernig henni er beitt mynda saman kennsluhætti kennarans (Ingvar Sigurgeirsson, 

1999/2013).  

Ingvar Sigurgeirsson vísar í beina og óbeina kennslu (e. direct and indirect 

instruction) samkvæmt skilgreiningum Kaplans í bók sinni Litróf kennsluaðferðanna. Með 

beinni kennslu er kennari í aðalhlutverki, nemendur hafa lítið val og unnið er frekar í 

stórum hópum en litlum. Markmið kennslustundanna eru skýr, verkefni sett fram á 

skipulagðan hátt með bóklegum áherslum þar sem nemendur fá góðar útskýringar, gefin 

eru dæmi og spurðar staðreyndaspurninga (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012; Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999/2013). „Undir óbeina kennslu flokkar Kaplan ýmsar leitaraðferðir og 

uppgötvunarnám sem byggir á spurningum, athugunum og heimildaöflun þar sem 

nemendur eiga að uppgötva það sem þeim er ætlað að læra“ (Ingvar Sigurgeirsson, 

1999/2013, bls. 45). Erfitt virðist þó að gera grein fyrir því hvort ákveðnar kennsluaðferðir 

geti verið flokkaðar líkt og Kaplan talar um. Í leitaraðferðum er kennarinn gjarnan í stóru 

hlutverki við að útskýra og því er hæpið að um óbeina kennslu sé að ræða. Einnig hefur 
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verið leitast við að flokka kennsluaðferðir eftir því hvort þær eru kennara- eða 

nemendamiðaðar. Sú síðari leggur áherslu á sjálfstæð vinnubrögð nemenda og 

upplýsingaöflun. Viðfangsefnið er því flókið og er fyrrnefndur listi yfir kennsluaðferðir ekki 

tæmandi (Ingvar Sigurgeirsson, 1999/2013). 

Vandasamt getur verið að velja hentuga kennsluaðferð fyrir nemendur. Vandinn 

byggist gjarnan á raunhæfi þeirra til framkvæmdar og sumar eru flóknari í framkvæmd en 

aðrar. Það verður til þess að sumar eru notaðar í mjög miklu mæli meðan aðrar lítið sem 

ekkert. Ástæðan gæti verið sú að of mikið bil er milli fræðilegra kenninga og 

raunveruleikans í skólastofunni til að fá þeim framkvæmt. Auk þess eru til fjölmargar 

kennsluaðferðir sem jafnvel hafa ekki heiti eða hefur ekki verið um þær skrifað sem 

kennarar beita (Gerður G Óskarsdóttir, 2012; Ingvar Sigurgeirsson, 1999/2013). 

Rannsóknir Ingvars Sigurgeirssonar sem framkvæmdar voru árið 1992 og 1994 sýna að í 

nærri 60% tilfella er raunin sú (Ingvar Sigurgeirsson, 1999/2013). 

Ingvar Sigurgeirsson (1999/2013) skiptir kennsluaðferðum í níu flokka eftir eðli, 

einkennum, aðferðafræði, uppruna og markmiðum þeirra. Tilgangurinn er að geta 

glöggvað sig á kostum þeirra og göllum, útfærslu og auðvelda einstaklingum að notast við 

þær. Kennsluaðferðirnar eru; 

1. Útlistunarkennsla 

2. Þulunám og þjálfunaræfingar 

3. Verklegar æfingar 

4. Umræðu- og spurnaraðferðir 

5. Innlifunaraðferð og tjáning 

6. Þrautalausnir 

7. Leitaraðferðir 

8. Hópvinnubrögð 

9. Sjálfstæð, skapandi viðfangsefni  

Aðferðirnar má notast við í grunnskóla jafnt sem leik- og framhaldsskóla (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2012). Fyrsta kennsluaðferðin er útlistunarkennsla sem byggir á miðlun 

kennarans til nemenda sinna. Kennarinn þarf því að vera vel að sér í viðfangsefninu þar 

sem hann miðlar, útskýrir, vekur áhuga og umhugsun nemenda sinna. Hlutverk nemenda 

er að hlusta, muna og velta námsefninu fyrir sér. Dæmi um kennsluaðferðir í slíkri kennslu 
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eru stuttir og langir fyrirlestrar, sýnikennsla, sýningar, skoðunarferðir og önnur bein 

kennsla (Ingvar Sigurgeirsson, 1999/2013). 

Yfirheyrsluaðferðir, einfaldar spurnaraðferðir, endurtekningaræfingar, kennslu-

bókavinna og einfaldir spurnar- og námsleikir tilheyra kennsluaðferðaflokki tvö, þulunámi 

og þjálfunaræfingum. Slíkar aðferðir byggjast á að þjálfa ýmsa leikni, minni og þekkingu 

nemenda. Kennari er við stjórn þar sem markmiðið er að nemendur tileinki sér áður 

upptalin atriði og geti gert þeim skil (Ingvar Sigurgeirsson, 1999/2013). 

Þriðja kennsluaðferð Ingvars Sigurgeirssonar (1999/2013) er verklegar æfingar 

sem eru hvað þekktastar í kennslu list- og verkgreina sem byggist á að þjálfa vinnubrögð 

og efla leikni nemenda. Kennari skipuleggur verkefni í þægilegu náms- og vinnuumhverfi 

sem hentar hverju sinni auk þess að halda verkstjórn. Nemendur æfa og framkvæma svo 

eftir bestu getu það sem lagt er upp með. 

Númer fjögur eru umræðu- og spurnaraðferðir sem byggja á allt frá óformlegum 

umræðum til formlegra rökræðna þar sem ákveðnum ramma reglna er fylgt. Hlutverk 

kennara í umræðu- og spurnaraðferðum er að finna nemendum krefjandi umræðuefni, 

spurningar eða aðrar aðferðir sem virkja þá til umræðna, rökræðu og skoðanaskipta. 

Mikilvægt er að kennarinn beiti góðri umræðu- og spurnartækni svo góðar námsaðstæður 

skapist (Ingvar Sigurgeirsson, 1999/2013). Þessa kennsluaðferð má nota í pörum, litlum 

hópum eða með öllum bekknum (Morris, 2012). 

Fimmta kennsluaðferðin er innlifunaraðferð og tjáning sem eru fjölbreyttar 

aðferðir þar sem sköpun og hugarflug nemenda ræður ríkjum. Tilgangurinn er að 

nemendur lifi sig inn í aðstæður, í huganum og/eða með túlkun á hlutum, lifandi eða 

dauðum. Dæmi um slíkar aðferðir eru frásagnir, sjónsköpun, leikræn tjáning og „hugarflug 

með leiðsögn“ þar sem kennari skapar aðstæður og bregður á leik með nemendum sínum 

þar sem ákveðnu viðfangsefni eru gerð skil (Ingvar Sigurgeirsson, 1999/2013).  

Leitaraðferð er sjötta í röðinni og er aðferð þar sem nemendur kynnast 

vísindalegum vinnubrögðum, afla sér upplýsinga og vinna úr þeim á skipulagðan hátt 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1999/2013). Með notkun leitaraðferða verða nemendur virkari í 

eigin námi og kennari er í hlutverki verkstjóra en er ekki að miðla (Rúnar Sigþórsson ofl., 

1999b). Viðtöl, tilraunir, náttúruskoðanir, heimildasöfnun og fleira eru dæmi um 

leitaraðferðir (Ingvar Sigurgeirsson, 1999/2013). 
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Hópvinnubrögð teljast til kennsluaðferða númer átta í röðinni (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999/2013; Lilja M. Jónsdóttir, 1996). Hópvinnubrögð byggja á því að 

nemendur vinna saman í hóp að útlausn viðfangsefna. Slíkt samstarf felur í sér samvinnu 

þar sem þarf að beita aðferðum, afmarka viðfangsefni í sameiningu og skipta með sér 

verkum (Ingvar Sigurgeirsson, 1999/2013). 

Sjálfstæð skapandi viðfangsefni tilheyra síðasta kennsluaðferðaflokki Ingvars 

Sigurgeirssonar og er því níundi í röðinni. Hér reynir hvað mest á sjálfstæði einstaklings 

þar sem hann vinnur einn eða í hópi þar sem ákvörðun er tekin um skapandi viðfangsefni 

sem krefst stöðugrar mótunar og þróunar. Nemendur finna upp, undirbúa, hanna, þróa, 

framleiða og setja á legg þjónustu. Sjálfstæð skapandi verkefni geta einnig snúist um að 

endurhanna eitthvað sem er nú þegar til, t.d. einhverja starfsemi líkt og búð, skrifstofu 

eða leikhús (Ingvar Sigurgeirsson, 1999/2013). Þemanám er þekkt aðferð innan þessa 

kennsluflokk. Algengt er að þemanám fari fram í hópum þar sem upplýsingum er safnað 

um ákveðið viðfangsefni og oft þvert á námsgreinar. Unnið er með upplýsingarnar þar 

sem þær eru flokkaðar, skráðar og miðlað á fjölbreyttan hátt (Lilja M. Jónsdóttir, 1996). 

Kennsluaðferðir eiga til að skarast og er aldrei útilokað að nota nokkrar samtímis í 

einu. Sem dæmi geta hópvinnubrögð flokkast sem umræðu og spurnaraðferðir, 

þrautalausnir eða leitaraðferðir. Það sem mestu máli skiptir er að notast við fjölbreyttar 

aðferðir í kennslu. Ef kennsla er of einhæf er ekki ósennilegt að dragi úr eldmóð nemenda 

og kennara í námi. Nemendahópar eru fjölbreyttir og því þarf að nálgast þá á fjölbreyttan 

hátt (Ingvar Sigurgeirsson, 1999/2013). 

Niðurstöður rannsóknar þar sem reynsla grunnskólabarna í 1. bekk er skoðuð sýna 

fram á að börnum þykir skemmtilegast í skólanum þegar námið er verklegt. Sérgreinar líkt 

og sund og leikfimi voru vinsælar en að auki að kljást við viðfangsefni þar sem börnin hafa 

val, vinna frjálst eða frímínútur með vinum sínum. Nemendum þótti leiðinlegast að gera 

það sem þeim fannst erfitt. Þar má helst nefna atriði tengd lestrar- og stærðfræðinámi. Að 

auki fannst þeim leiðinlegt ef félagsleg samskipti gengu ekki vel, t.d. árekstrar við 

skólafélaga. Þess vegna er frjáls leikur með skólafélögum börnum afar mikilvægur og er 

því slæmt ef til árekstra kemur (Jóhanna Einarsdóttir, 2008). 

Rannsókn á starfsháttum í grunnskólum frá árinu 2014 sýnir fram á meiri 

fjölbreytni í kennslu nemenda á yngsta stigi í grunnskóla en á öðrum stigum. Kennari er 
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áberandi í kennslunni, notast við hópkennslu en samt sem áður fjölbreyttar og 

sveigjanlegar kennsluaðferðir. Notkun fjölbreyttra kennsluaðferða minnkar jafnt og þétt 

eftir því sem nemendur verða eldri (Ingvar Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur 

Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014). 

Niðurstöður alþjóðlegra samanburðarrannsóknar á vegum OECD kemur fram að 

kennsla yngri barna er mun einstaklingsmiðaðri en hjá eldri nemendum. Þar er frekar 

tekið tillit til einstaklingsmunar í yfirferð námsefnis. Sé litið á niðurstöðurnar með tilliti til 

kennsluaðferða á Íslandi er mun algengara að notast sé við beina kennslu þar sem kennari 

er í aðalhlutverki og virkni nemenda síðri. Það sem kemur þó mest á óvart er að kennarar 

á Íslandi voru lang áhugasamastir á að nýta sér kennslu í anda hugsmíðahyggju þar sem 

áhersla er lögð á virkni nemenda (Ingvar Sigurgeirsson ofl., 2014). 

Starfshættir hafa tekið breytingum í skólum. Það vísar til skipulagsins og 

framkvæmda á námi og kennslu nemenda (e. teaching and learning; school practices). Allt 

frá kennslurýmum og að þeim aðferðum sem kennarinn beitir í sinni kennslu. Kröfur um 

þjálfun nemenda í rökhugsun, vinna í mismunandi samsettum hópum, notkun 

upplýsingatæknis, aukið samstarf kennara o.s.frv. kallar á breytta starfshætti. Starfshættir 

skóla mótast af þeim faghópi sem vinnur þar hverju sinni auk stefnumörkunar í skóla- og 

aðalnámskrám. Aftur á móti er lítið um það getið hvernig og hvaða kennsluaðferðum er 

beitt í grunnskólum. Veltur það því allt á kennaranum að velja aðferðir sem hentar 

nemendahópnum og vinna um leið að þeim markmiðum sem námskrár kveða á um. Þó er 

kveðið á um inntak starfshátta í leikskólum í lögum um leikskóla og aðalnámskrá leikskóla. 

Skýrt er tekið fram hvernig kennslunni skal háttað þar sem skapandi starf og leikur er 

ríkjandi og ekki eigi að notast við beina kennslu (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012). 

2.5 Leikur 

Leik er ekki einfalt að skilgreina en býr hann þó yfir ákveðnum einkennum. Samkvæmt 

Aðalnámskrá leikskóla er leikur órjúfanlegur þáttur bernskuáranna, er börnum eðlislægur 

og sjálfsprottinn. Hann er ein helsta leið barna til náms þar sem þau fá tækifæri til að 

kanna og skilja umhverfi sitt, tjá hugmyndir og tilfinningar og um leið öðlast reynslu, nýja 

sýn og þekkingu (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011a). Leikur getur verið 

algjörlega frjáls en samt verið partur af lærdómsferli barna. Hann er áhyggjulaus, 

skemmtilegur, án reglna þar sem áhersla er lögð á athöfn en ekki útkomu. Börn nota 
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leikinn til að upplifa, skilja og læra á umhverfi sitt þar sem þau þróa félagsleg tengsl við 

önnur börn. Þau tjá hugmyndir og tilfinningar sínar með því að kynnast sjónarhornum 

hvors annars, miðla, semja og leita lausna án afskipta þar sem kennarinn sér til þess að því 

verði notið (Jóhanna Einarsdóttir, 2010).  

Viðhorf til leiks hefur breyst mikið undanfarna áratugi. Leikur var talinn hér árum 

áður gagnslaus afþreying barna sem þyrfti að venja þau sem fyrst af. Í dag er vitað betur 

með tilkomu náms- og þroskakenninga sem styðja við mikilvægi leiks fyrir nám og þroska 

barna (Hrafnhildur Sigurðardóttir, 1992). Enga síður hefur sprottið upp sú umræða hvort  

leikur sé á undanhaldi vegna aukinnar tæknivæðingar í heiminum. Leikur barna hefur 

færst í miklu mæli frá hinum sjálfsprottna leik að sjónvörpum, tölvur og öðrum 

raftækjum. Inntak og áherslur í skólastarfi, þá sér í lagi leikskólum leggja þó ríkja áherslu á 

leikinn enda líkt og bent hefur verið er hann börnum nauðsynlegur til þroska og náms og 

er órjúfanlegur partur af bernsku barna (Valborg Sigurðardóttir, 1992).  

Leikur er ekki aðeins ætlaður börnum heldur einnig fullorðnum en hefur þó 

sérstaklega mikið gildi fyrir börn líkamlega og andlega. Leikur er partur af menningu barna 

þar sem þau uppgötva heiminn. Innan leiksins er mikið frelsi þar sem einstaklingur gleymir 

stað og stund í eigin lausnaleit á viðfangsefninu. Gjarnan nýta börn leikinn til að takast á 

við verkefni sem þau ráða ekki við í daglegu lífi (Lillemyr, 2009). 

Leikur gefur börnum góð tækifæri til félagslegrar þátttöku. Leikur er oft með 

öðrum einstaklingum þar sem unnið er saman að markmiðum þar sem beitt er 

skipulögðum aðferðum. Innan leiksins fá börn stöðu þar sem þau eru metin af félögum 

eftir hlutverki og vinsældum leiksins. Greina má í gegnum leik barna þann lærdóm sem 

hann felur í sér, þróun og félagsleg samskipti í mismunandi aðstæðum. Leikur hefur 

mikilvægt skemmtanagildi fyrir börn sem einkennist af spennu og áskorunum (Lillemyr, 

2009). 

Leikur barna getur tekið fljótar og óvæntar breytingar þar sem þau yfirgefa eða 

bætast í leik annarra. Með því efla þau sjálfsmynd sína og sjálfstraust þar sem þau eru 

stöðugt að kynnast sjálfu sér. Í gegnum leikinn er börnum óhætt að mistakast eða í raun 

lítil hætta á að mistakast þar sem allt er leyfilegt. Með þessu öðlast börn lærdóm þar sem 

þau læra að meta gildi og viðmið samfélagsins í gegnum þau mistök sem verða í stað þess 

að þurfa að kljást við það í raunaðstæðum. Leikur barna mótast af því samfélagi og 
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menningu sem barnið lifir í og er algengt að barn sé að endurskapa heim hinna fullorðnu 

(Lillemyr, 2009). 

Leik má skipta í leikjaflokka sem byggir á einkennum og uppeldisgildum þeirra. 

Skörun getur átt sér stað þar sem leikir geta tilheyrt fleiri en einum leikjaflokk 

(Menntamálaráðuneyti, 1993). Einnig er hægt að flokka leiki í þrennt eftir því hver er við 

stjórn hverju sinni. Fyrsti flokkurinn miðar að því að leikurinn er á forsendum barnsins án 

virks stuðnings fullorðins einstaklings. Annar flokkurinn miðar að því sama og sá fyrsti 

nema stundum beitir kennarinn inngripum eða virkum stuðningi. Þriðji flokkurinn er leikur 

gagngert notaður sem kennslutæki til náms þar sem unnið er eftir skýrum 

námsmarkmiðum (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012). 

Skynfæra og hreyfileikir eru þeir leikir þar sem notast er við að beita líkamanum. 

Leitast er við að nota hreyfingar þar sem vöðvar og skynfæri þjálfast. Í gegnum slíka leiki 

snerta, flokka og kanna börn stærð, lögun, lit og þyngd hinna ýmsu hluta. Börn efla 

orðaforða og hugtakaskilning í gegnum skynfæra og hreyfileiki. Þessir leikir eru undirstaða 

fyrir þróun flóknari leikja þar sem börn skapa, byggja og hreyfa sig. Mikilvægt er að 

leiksvæði barnanna ýti undir hreyfingu þeirra til eflingu grófhreyfinga og andlegrar og 

líkamlegrar vellíðunar (Menntamálaráðuneyti, 1993). 

Sköpunar- og byggingaleikir krefjast þess að nemendur nýti sér viðleitni til að nota, 

móta og tengja saman ólíkan efnivið. Með notkun á fjölbreyttum efnivið kynnast 

nemendur eiginleikum og möguleika þeirra. Dæmi um slíkan efnivið er sandur, leir, 

kubbar, litir, pappír og annað sem til fellur í skapandi leik (Menntamálaráðuneyti, 1993). 

Þykjustu- og hlutverkaleikir byggjast upp á því að börn fara inn í ímyndaðan heim þar 

sem þau þykjast vera annað en þau eru í raun. Slíkir leikir endurspegla reynsluheim, 

menningu og samfélag barnanna þar sem þau setja sig í hlutverk fyrirmynda og annarra 

persóna. Slíkir leikir efla tilfinninga-, félags- og málþroska barna þar sem börn tjá og takast 

á við tilfinningar sínar (Menntamálaráðuneyti, 1993). Byggingaleikir með kubba þróast 

gjarnan í hlutverka- og þykjustuleiki þar sem ákveðin þemu verða til í gegnum ríkjandi 

boðskipti. Þróun slíkra leikja líkist einna helst leikhúsverki (Valborg Sigurðardóttir, 1992). 

Regluleikir krefjast þess að farið sé eftir ákveðnum reglum. Notkun slíkra leikja eykst 

við lok leikskólaaldurs. Regluleikjum er gjarnan stjórnað af fullorðnum einstakling, þá 

sérstaklega til að byrja með. Margir þessara leikja byggja á hreyfingu líkt og eltingaleikur, 
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dansar, og feluleikir. Slíkir leikir henta einstaklega vel til að efla félags- og siðgæðisþroska 

og samvinnu barna (Menntamálaráðuneyti, 1993). 

Þrátt fyrir erfiðleika við að skilgreina leik má glöggt sjá í kenningum og skilgreiningum 

að hann gegnir mikilvægu hlutverki í menntun og þroska ungra barna (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2010). Einstaklingar þróa hugsun sína, tungumála-, félags-, og málfærni í 

gegnum leik auk þess sem hann hefur áhrif á tilfinningaþroska þeirra. Færni í þessum 

þáttum hefur áhrif á hvernig einstaklingnum mun vegna í samfélaginu í framtíðinni. 

Leikurinn hefur stórt hlutverk bæði í lífi barna og fullorðinna og þá sérstaklega þegar 

notast á við hann í kennslufræðilegum tilgangi. Þar má meðal annars nefna tungumála-, 

leiklistar- og kvikmyndakennslu (Lillemyr, 2009). Leikurinn hefur ávallt verið settur á háan 

stall og er eitt áhrifamesta tjáningarform mannsins (Lillemyr, 2009; Jón Torfi Jónasson, 

2006). 

Kennslufræðilegur leikur snýst um að nota leik til að uppfylla námsmarkmið 

nemenda svo þau njóti markviss lærdóms. Með því eru skipulagðir leikir samþættir við 

ýmsa námsþætti. Með þessu fá börn að njóta þess sem þeim þykir hvað skemmtilegast að 

gera, það er að leika sér en um leið að byggja upp þekkingu á skemmtilegan, 

merkingarbæran og jákvæðan hátt. Námsmarkmiðin þurfa að tengjast námskrám þar sem 

kennari nýtir leikinn markvisst til að skapa nemendum sínum jákvæða reynslu í gegnum 

það sem fengist er við (Jóhanna Einarsdóttir, 2010).  

Kostir þess að notast við leik í kennslu eru margir. Kennari þarf ekki að finna 

kveikju á námsefninu heldur er leikurinn sjálfur kveikjan. Ástæðan er sú að leikur er 

börnum eðlislægur og ánægjulegur. Viðfangsefni námsins verður því ánægjulegt og krefst 

ekki stöðugrar hvatningar. Í gegnum leik upplifa börn sig frjáls þar sem þau hafa val á 

viðfangsefni sem veitir þeim meiri ánægju. Það er því í höndum barnanna að velja 

viðfangsefni og hafa stjórn á þeim leik sem er í gangi undir handleiðslu kennarans. Hann 

er þeim til staðar, fylgist með og nýtir leikinn til náms. Líkt og áður hefur verið tekið fram 

er mikil áhersla lögð á ferlið en ekki afurð í leik og er kennslufræðilegur leikur engin 

undantekning. Nemendur fá að taka áhættur þar sem þau prófa sig áfram með 

mismunandi aðferðum og eru óhrædd við að gera mistök. Nemendur eru ekki metnir af 

afurð leiksins heldur ferlinu sem er hið mikilvægasta í námi barna. Með slíkri vinnu er 

markvisst unnið að því að örva skapandi hugsun nemenda þar sem þau fara fjölbreyttar 



24 

leiðir að lausn. Síðast en ekki síst gefur kennslufræðilegur leikur nemendum tækifæri til að 

þróa með sér þekkingu byggða á fyrri þekkingu. Nám þeirra verður því samfelldara og 

merkingabærara (Jóhanna Einarsdóttir, 2010). 
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3 Náms- og þroskakenningar 

Menntunarfræði ungra barna sækir hugmyndir sínar og gildi í hin ýmsu fræðasvið. Þar ber 

að nefna sálfræði, heimspeki og félagsfræði. Kenningar spretta frá þessum fræðasviðum 

og gjarnan þvert á þau. Náms- og þroskakenningar segja okkur hvaða gildi námið og 

leikurinn hefur fyrir samfélagið, menntun og barnið sjálft. Í gegnum þær geta fagaðilar 

borið saman niðurstöður rannsókna sinna við kenningar. Viðhorf kennara á leiknum hafa 

svo áhrif á hvaða kennsluaðferðum þeir beita í starfi sínu (Lillemyr, 2009). 

3.1 Menntunarheimspeki John Dewey 

John Dewey var bandarískur heimspekingur og menntafrömuður. Hann hafði mikinn 

áhuga á að skoða tengsl náms, menntunar og reynslu einstaklinga (Dewey 1938/2000). 

Hann taldi menntun haldast í hendur við persónulega reynslu fólks (e. learning by doing), 

þar sem menntun flytur menningu á milli kynslóða. Samfélagið gæti þó tekið breytingum 

og menningin aðlagast eftir því (Gunnar E. Finnbogason, 2010). 

Dewey lagði áherslu á samfellu í reynsluheim einstaklings. Hann taldi mikilvægt að 

skólastarf byggi á fyrri reynslu einstaklings og þannig væri hægt að byggja við fyrri reynslu 

einstaklingsins á merkingarbæran hátt. Vegna samfellureglu Deweys flytur einstaklingur 

eitthvað frá fyrri aðstæðum yfir í þær nýju (Dewey, 1938/2000). Aftur á móti taldi Dewey 

þurfa að gæta jafnvægis milli þess gamla og nýja auk hins fjarlæga og nálæga. Það þýðir 

að það sem einstaklingur þekkir nú þegar kveikir hugsun til að ná tökum á því sem nýtt er. 

Þetta er sambærilegt því þegar unnið er með auðveld og erfið verkefni. Ef einstaklingur er 

stöðugt að kljást við of einföld verkefni leiðir það ekki af sér rannsakandi hugsun og sama 

skapi ef viðgangsefni eru of erfið vekur það upp vonleysi (Dewey, 1910/2000). 

Kennarinn gegnir viðamiklu hlutverki í leik og námi barna samkvæmt Dewey. Hann 

þarf að sjá þeim fyrir verkefnum byggða á reynslu þeirra svo reynsluheimur þeirra vaxi. 

Hann fordæmdi að kennarar eigi markvisst að undirbúa nemendur fyrir þáttaskil 

skólastiga. Hann lagði upp úr því að víkka reynsluheim nemenda hér og nú sem leiðir af 

sér nýtingu fyrir skólagöngu einstaklings í framtíðinni (Dewey, 1938/2000). 
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3.2 Sálkönnunarkenningar 

Sálkönnunarkenningar hafa víðtæk áhrif á skilning manna á leik ungra barna. Þar fremstan 

í flokki ber að nefna Sigmund Freud. Hann greindi persónuleikann í þrjá þætti og taldi 

sálarlíf manna stjórnast einna helst af tveimur þeirra. Þættirnir þrír eru frumsjálf (e. id), 

sjálf (e. ego) og yfirsjálf (e. super ego). Frum- og yfirsjálfið og togstreitan þeirra á milli taldi 

Freud persónuleikann stjórnast af. Frumstæðasti þáttur persónuleikans er frumsjálfið sem 

er samansafn óbeislaðra hvata og þarfa. Hvatirnar taldi hann stjórnast í gegnum lögmál, 

vellíðunarlögmálið. Þegar einstaklingur fær útrás hvata sinna er lögmálinu fullnægt. Sjálf, 

frumsjálf og yfirsjálf hafa áhrif á mismunandi þætti persónuleikans. Sjálfið er hinn 

vitrænni þáttur persónuleikans, frumsjálfið hinn hvatræni þáttur og yfirsjálfið hinn siðræni 

þáttur. Togstreita verður á milli þessara þátta þar sem barn tekst á við hvatir, þarfir og 

óskir í þróunarferli sínu (Valborg Sigurðardóttir, 1991). 

Freud notaðist fyrst um sinn við dáleiðslu til lækningameðferðar en síðar 

samtalsmeðferðir þar sem upp úr því sprettur hin frjálsa hugrenningaaðferð. Eftirmenn 

Freuds notuðu frjálsan leik í stað hugrenningaraðferðinar. Leikurinn var notaður sem 

meðferð á veikum börnum til greiningar og skilnings á vanda þeirra. Freud taldi leik 

mikilvægan part af geðheilsu barna. Hann skrifaði þó aldrei kenningar um leikinn en gefur 

þó hlutverki hans gaum í geðhreinsunarkenningunni. Sú kenning á rætur að rekja til 

Aristótelesar og byggir á því að barnið fær útrás tilfinninga sinna í gegnum listir og leik og 

þar með hreinsar sál sína af þeim hneigðum sem það fær ekki fullnægt í 

raunveruleikanum. Barnið getur því látið í ljós tilfinningar, reiði, afbrýðissemi og sæst á við 

líðan sína í gegnum leikinn (Valborg Sigurðardóttir, 1991). 

Erik H. Erikson var lærisveinn Freuds. Hann taldi leik vera part af sálrænni þróun og 

þroska barns þar sem barnið notar leikinn til að ná valdi á sjálfu sér, umhverfinu og 

veruleikanum. Leiknum skipti Erik í þrjá heima eftir þróun leiksins, einkaheim, litla heim 

og stóra heim (Lillemyr 2009; Valborg Sigurðardóttir, 1991).  

Samkvæmt Erikson byrjar leikur barns í einkaheim þess. Þar fer leikurinn fram að 

mestu í eigin líkama barnsins og í aðstæðum sem snýst um það. Leikur barnsins einkennist 

að stöðugri endurtekningu þar sem það kannar skynjanir, hreyfingar og myndun hljóða. 

Síðar flækist leikurinn og barnið fer að beina leiknum til annarrar manneskju, oftast 

móður. Litli heimur snýst um barnið, hluti og einstaklinga í umheimi þess. Ef kemur til 



27 

vandræða innan litla heimsins getur það leitt til þess að barnið leiti aftur í einkaheim sinn. 

Leikþörf og leikgleði barna eykst til muna milli tveggja og fimm ára aldurs. Samleikur fer 

að taka á sig mynd, börn fara að deila leikföngum, leikreynslu og skilja afleiðingar gjörða 

sinna. Hér er barn komið í þriðja heim leiksins, stóra heim skv. Erikson (Lillemyr 2009; 

Valborg Sigurðardóttir, 1991). 

Samkvæmt Erikson ganga einstaklingar í gegnum átta erfiðleikakreppur (e. crises) 

á ævi sinni og þar af fjórar þeirra fram að unglingsárum. Lillemyr (2009) útskýrir fyrstu 

fjórar kreppurnar svo. 

1. Traust/vantraust: Snýst um að á fyrstu árum barns þarf það að læra að 

mynda traust við foreldra sína. Barn þarf að treysta á að foreldrar komi 

aftur við aðskilnað. Annað hvort myndar barn traust eða ekki sem getur 

birst í aðskilnaðarkvíða þegar foreldrar eru ekki á staðnum. 

2. Sjálfstæði/vanmáttarkennd: Þetta kreppustig er ríkjandi milli eins og þriggja 

ára aldurs. Börn þurfa mikla hvatningu og hrós fyrir það sem vel er gert. 

Mikilvægt er að kröfur til barnsins séu í samræmi við þroska þess. Ef illa 

gengur upplifir barn vanmátt og missir trú á eigin getu. 

3. Frumkvæði/sektarkennd: Er ríkjandi hjá börnum frá þriggja til sex ára 

aldurs. Á þessum aldri fer barnið að sýna frumkvæði, verður sjálfstætt og 

gerir hluti á eigin vegu. Ef barni mistekst getur það upplifað sektarkennd og 

í verstu tilfellum missir það trú á eigin getu og tapar þar með frumkvæði 

sínu. 

4. Iðni/vanmáttur: Er kreppustig sem byrjar um sex ára aldur og varir fram á 

unglingsár. Þetta stig snýst um hæfni barnsins og hvað það getur. Ef 

barninu gengur vel hefur það trú á eigin getu. En ef illa gengur eða mistekst 

tapar það trú á getu sinni og finnur til vanmáttar.  

Það hvernig einstaklingar takast á við þessar kreppur hefur áhrif á persónuleika 

viðkomandi. Persónuleiki tekur mikilvæga mynd á sig í gegnum samskipti við lykilpersónur 

í lífi okkar. Hjá börnum er mikilvægt að foreldrar og þeir sem standa börnunum næst grípi 

inn í þegar á við svo ekki verði stöðnun í þroska þeirra. Erikson notaðist við leik til að vinna 

með erfiðar tilfinningar hjá börnum, svokallaða geðhreinsun. Leikmeðferð hans byggði á 

frjálsum leik en leikur og leikreynsla er börnum mikilvæg fyrir sjálfsmynd sína. Í leik barna 
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skipta þau viðbrögð annarra miklu máli þar ber að nefna hrós og viðurkenningar (Lillemyr, 

2009). 

Slæm reynsla getur leitt til afturfarar í leik barnsins (e. regression). Slíkt getur leitt 

til kvíða og orðið valdur þess að barn hætti að leika sér (e. play breakdown). Svo slíkt komi 

ekki til þarf að fylgjast með innihaldi leiksins og styðja við hann (Lillemyr, 2009). 

3.3 Vitsmunakenningar 

Vygotsky setti fram kenningu um nám og leik barna. Kenning hans kallast 

félagsmenningarkenning (e. sociocultural theory) og byggir á þroskasvæðum, eða mörk 

um hin mögulega þroska (e. zone of proximal development). Kenningin felur í sér hvað 

barn getur gert eitt og óstutt og mörk þess sem það ræður við með stuðningi getumeiri 

barns og/eða fullorðins einstaklings (Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 

2012; Lillemyr, 2009). 

Samkvæmt Vygotsky er leikur náms og þroskaleið barns þar sem það sýnir sína 

bestu færni. Í gegnum leik reynir barn að kljást við það sem það hefur ekki á færi sínu í 

raunveruleikanum. Leikurinn skapar þroskasvæði sem gefur barninu möguleika á að 

þroskast. Með aðstoð þess sem er hæfari má hafa áhrif á hvernig einstaklingur lærir og 

þroskast. Mikilvægt er að ögra barninu með því að setja hærri markmið en það ræður við 

eitt og óstutt og á þroskasvæði þess. Barnið gæti því notið aðstoð þess sem færari er með 

von um að ná markmiðum eitt og óstutt í sömu aðstæðum í næstu tilraun (Ingibjörg Ósk 

Sigurðardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2012; Lillemyr, 2009). 

Ýmsir eftirmenn Vygotsky ýta kenningu hans á hærri stall. Þeir leggja enn frekari 

áherslu á hlutverk kennarans þar sem á að sjá barninu fyrir örvandi og hvetjandi leik- og 

námsumhverfi. Kennari eða sá fullorðni á að sjá barninu fyrir viðeigandi viðfangsefnum, 

hvetja það í leik, spyrja og leiðbeina sem leiðir barnið áfram. Mikilvægt er að huga að 

áhugasviði barnsins og styðja það áfram og ýta undir frekari þroska. Viðfangsefnið þarf því 

að vera það krefjandi að barnið sé að fást við verkefni sem reynir efri þroskasvæðin 

(Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2012).  

Kenning Vygotsky hefur nú á tíðum leitt hug fræðimanna að mikilvægi þess að hafa 

hæfari einstakling í starfi með ungum börnum í námi og leik. Hlutverk leikskólakennara er 

að styðja við leik barnanna (e. skaffholding) en um leið að undirbúa þau fyrir komandi 

grunnskólagöngu (Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2012). 
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Bedrova (2008) er einn þeirra fræðimanna sem vinnur áfram með kenningu 

Vygotsky. Hún leggur mikla áherslu á að barnið fái að leika á sínum forsendum en enga 

síður er hlutverk hins fullorðna afar mikilvægt. Hún leggur mikla áherslu á að hinn 

fullorðni í leik barna geti ýtt undir frekara nám og aukið námsmöguleika barna í 

framtíðinni. Stuðningurinn getur ýtt undir að barn þori að setja sér háleitari markmið og 

þori að takast á við verkefni utan síns þroskasviðs sem leiðir til frekari þroska. 

Holzman (2009) svaraði þeim gagnrýnisröddum að oft ættu kennarar erfitt með að 

setja sig inn í leik barnanna og meta hvenær væri tímabært að ýta undir frekari þroska. Í 

slíkum tilfellum reynir á fagmennsku kennara og meðvitund þeirra á því hvað leikur felur í 

sér og setja sig í spor þeirra með því að nýta sér ímyndun og reglur leiksins til að ýta undir 

þroska nemenda sinna. 

Niðurstöður íslenskrar rannsóknar styðja við hugmyndir Vygotsky um mikilvægi 

stuðnings kennara í leik barna. Þá sérstaklega þegar ný börn bætast í barnahópinn og 

einnig ef ágreiningur kemur upp þar sem börn hafa ekki sjálf stjórn á að leysa. Mikilvægt 

er að meta hvort raunverulega sé þörf á inngripi. Leikur þar sem mikill hávaði er þýðir ekki 

endilega að ágreiningur sé innan hópsins. Það gæti verið partur af leikferlinu og táknað 

skemmtun og það sé nóg um að vera. Niðurstöður leiddu þó í ljós að ekki var talin þörf á 

að hin fullorðni sé í samskiptum við barnið í leik með ákveðin námsmarkmið í huga. 

Áhersla var lögð á að börn lærðu í gegnum leik þar sem engin skilgreind námsmarkmið 

voru höfð að leiðarljósi (Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2012). 

Jean Piaget var líffræðingur sem þekktastur var fyrir rannsóknir sínar á vitsmunum 

og hugsun einstaklingsins. Þar er að segja hvernig hugsun barns þróast í röklega hugsun 

líkt og hjá fullvaxta einstaklingi (Valborg Sigurðardóttir, 1991). Hann taldi barn þroskast í 

samvirkni við líffræðilega þætti þar sem áþreifanleg reynsla og félagsleg samskipti ættu 

sér stað. Það skýrist á þann hátt að einstaklingur túlkar og skilur umhverfið háð þeirri 

þekkingu og reynslu sem hann áður hefur öðlast. Vitsmuni sína þroskar hann með því að 

aðlaga hugmyndir sínar að umhverfinu með samlögun (e. assimilation) eða aðhæfingu (e. 

accommodation). Samlögun felur í sér að barn aðlagar upplýsingar og reynslu að þeirri 

reynslu, þekkingu og þroska sem það býr nú þegar yfir á sinn hátt. Aðhæfing er öfugt ferli 

við samlögun. Barn aðlagar hugsun og atferli sitt að umhverfinu til að afla nýrrar reynslu. 
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Vitsmunir einstaklings þroskast svo í samspili þessara tveggja þátta (Lillemyr, 2009; 

Valborg Sigurðardóttir, 1991). 

Piaget setti fram vitsmunakenningu um leik (e. cognitive theory of play). Kenningin 

snýst um að barn þroskar vitsmuni sína í gegnum ákveðin stig í ákveðinni röð. Lögmálin 

eru algild, þar sem allir einstaklingar ganga í gegnum þau og eru óháð viðfangsefni 

(Lillemyr, 2009). 

Fyrsta stig kenningar Pigaet er skynhreyfistig (e. sensorimotor stage) sem á sér 

stað frá fæðingu til tveggja ára aldurs. Börn eru að uppgötva tengsl milli sín og 

umheimsins. Með öðrum orðum þá er barn að þróa vitsmuni sína í gegnum skynjun og 

hreyfingu. Annað stigið er foraðgerðarstig (e. preoperational stage) sem á sér stað frá 

tveggja ára aldri til sex ára. Barn er farið að skynja heiminn frá eigin sjónarhorni og er afar 

sjálflægt. Barnið er farið að skilja tákn (e. symbols), myndir og nota orð til að lýsa hlutum 

Þriðja stigið er stig hlutbundinna aðgerða (e. concrete operational stage) sem barn nær 

tökum á milli sjö og ellefu ára aldurs. Barn verður fært um varðveislu magns og fjölda. Það 

er ekki fært um óhlutbundna hugsun á þessu stigi heldur notar rökhugsun hlutbundið til 

að túlka reynslu og skynjanir Fjórða stigið er stig formlegra aðgerða (e. formal operational 

stage) sem kemur fram frá tólf ára aldri. Formleg hugsun barns er mynduð, sem þýðir að 

barnið getur hugsað óhlutbundið og orðið sér úti um þekkingu á margan hátt (Santrock, 

2008). 

Piaget skipti leik í þrjú stig sem þróast eftir stigum vitsmunakenningarinnar. 

Leikirnir eru skynhreyfileikir (e. funcional play), táknleikir (e. sympolic play) og regluleikir 

(e. rule play). Leikirnir eru ekki alltaf bundnir við ákveðinn aldur en þróast þó alltaf í 

þessari röð og helst í hendur við vitsmunafærni barna (Lillemyr, 2009).  

Skynhreyfileikir byggja á öllum skynhreyfiskemum og hegðunarmynstri barna. 

Barnið þróar með sér ákveðið skema sem er skynhreyfiathöfn sem felur í sér 

endurtekningar og æfingar athafnar sem þjónar engum tilgangi og því ekki gerð 

ánægjunnar vegna. Skynhreyfileikir vara allt upp að tveggja ára aldri (Lillemyr, 2009; 

Valborg Sigurðardóttir, 1999). 

Táknleikir fela í sér að börn noti hlut til að tákna annan hlut. Gjarnan gera börn það 

til að endurupplifa atburði sem felur í sér slæma minningu til að umbreyta honum á 

táknrænan hátt. Táknleikir eru algengir hjá börnum upp úr eins og hálfs árs aldri til þriggja 
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ára aldurs. Táknleikir geta þó varið hjá börnum upp að táningsaldri (Lillemyr, 2009; 

Valborg Sigurðardóttir, 1999). Dæmi um táknleik er þegar hlutir fá mannlega eiginleika. Til 

dæmis þegar barn lætur bangsann sinn sofa og/eða tala í síma (Lillemyr, 2009). 

Regluleikir taka við táknleikjum yfirleitt um fjögurra ára til sjö ára aldurs en þó 

stundum ekki fyrr en um sjö til ellefu ára aldur. Regluleikir fela í sér leik sem inniheldur 

reglur sem hafa verið samþykktar af heildinni. Regluleikir geta verið gamlir leikir sem hafa 

farið á milli kynslóða eða regluleikur sem gerist hér og nú innan hópsins. Reglurnar geta 

verið sveigjanlegar, óbrjótanlegar og geta þróast ef sátt er innan hópsins (Lillemyr, 2009). 

3.4 Virknikenningar 

Vygotsky er maðurinn á bak við virknikenningar (e. activity therory) sem einnig eru 

kallaðar sovéskar kenningar (e. enviromental perspectives of play/ Soviet psychology). 

Samkvæmt slíkum kenningum mótast mannshugurinn í menningar- og félagslegu 

samhengi (Valborg Sigurðardóttir, 1999).  

Vygotsky taldi leik ungra barna forsenda fyrir þroska þeirra. Þroska barnsins taldi 

hann þurfa að skoða út frá óskum, þörfum, tilhneigingu og hvata til athafna. Vygotsky 

hafnar því að leikur barns eigi rætur að rekja til vitrænna þátta heldur er hann drifinn 

áfram af þörfum þess og hvötum. Leikurinn lýsir sér í athöfnum þar sem einstaklingur 

gerir allt sem hann vill, getur og má til að fullnægja hvötum sínum. Það þýðir að það sem 

barn hefur ekki á færi sínum sökum þroska getur það upplifað í gegnum leikinn, þykjustu- 

og hlutverkaleik þar sem það setur sig í ákveðin hlutverk. Barn reynir því við hlutverk sem 

er æðri þeirra getu sem það býr yfir í raunveruleikanum, t.d. sem bílstjóri (Valborg 

Sigurðardóttir, 1999). 

Leontjev og Elkonin sækja hugmyndir sínar um leik í kenningum Vygotsky. Þeir 

voru áhugasamir um uppruna og eðli leiks og töldu hann vera börnum eðlisleg athöfn til 

að gera sér grein fyrir hinum manngerða heimi. Saman þróuðu þeir virknikenninguna (e. 

activity theory) sem sækir hugmyndir sínar í marxíska heimspeki, með öðrum orðum þá 

töldu þeir vinnu það eina sem skapar einstaklingi efnahagsleg gæði (Lillemyr, 2009). 

Leontjev og Elkonin töldu athafnir manna vera þrennskonar og ríkjandi á ákveðnu 

þroskaskeiði hverju sinni. Athafnirnar eru leikur, nám og vinna. Leikinn töldu þeir 

mikilvægan fyrir börn á leikskólaaldri þar sem áhersla er lögð á félagsmótun og lærdóm á 

heiminn. Þeir töldu leik ekki sjálfsprottinn heldur þróast upp úr raunverulegum 
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fyrirmyndum þeirra fullorðnu. Fullorðnir eiga að hafa frumkvæði að leik við börn svo lengi 

sem skilningur er á aðstæðum og þroska barnanna í leiknum, þannig læra börn að leika 

sér. Leikur er því ávallt eftirlíking atferlis eða athöfnum fullorðins fólks og aðeins notað 

um þykjustuleiki og regluleiki. Nám er ríkjandi athöfn hjá grunnskólabörnum en vinna hjá 

fullorðnum (Valborg Sigurðardóttir, 1999; Lillemyr, 2009). 

3.5 Vistfræðikenningar 

Urie Bronfenbrenner (1979) gerði líkön sem byggja á vistfræðilegri nálgun. Hann útskýrir í 

þeim mikilvægi tengsla ólíkra þátta í umhverfi einstaklings. Einstaklinginn ber að skoða í 

heildrænu samhengi við umhverfi sitt þar sem félagslegir, sögulegir, menningarlegir og 

umhverfislegir þættir vinna saman, eru gagnvirkir og hafa áhrif á þroska einstaklingsins.  

 Vistkerfi einstaklingsins skiptist í mismunandi lög eftir reglum, venjum og 

hlutverkum sem hafa mismunandi áhrif á þroska einstaklings. Einstaklingurinn er 

miðpunktur kerfisins og skiptist í nærkerfi (e. microsystem), millikerfi (e. mesosystem), 

stofnanakerfi (e.exosystem) og lýðkerfi (e. macrosystem). Kerfin taka til þátta sem standa 

einstaklingnum misnálægt (Bronfenbrenner, 1979). 

Innst er að finna nærkerfið sem inniheldur það sem er einstaklingi nálægast t.d. 

fjölskyldu, vini og skóla. Þættir innan nærkerfana mynda samskiptanet eða tengingu sín á 

milli sem myndar millikerfið. Það gerir það að verkum að mismunandi atburðir geta haft 

áhrif á hvorn annan. Til dæmis ef heimilisaðstæður eru slæmar getur það haft áhrif á 

námsgengi og líðan nemenda í skóla. Því næst er stofnanakerfi sem myndar heild utan um 

fyrri kerfin tvö. Stofnanakerfi eru umhverfislegar og félagslegar aðstæður sem tengjast 

einstaklingi óbeint en hefur áhrif á skilyrði hans til að þroskast. Dæmi um slíkt eru 

fjölmiðlar, yfirvöld og vinnustaðir sem tengjast nærkerfi einstaklingsins. Ysta kerfið er 

lýðkerfi sem er samfélagið í heild og öll þau kerfi sem tengjast því, menning, gildismat, 

siðir, lög, trú og skipulag samfélagsins (Bronfenbrenner, 1979; 1986). 

Síðar meir bætti Bronfenbrenner (1986) við líkanið fimmta kerfinu sem er lífkerfi 

(e.cronosystem). Það kerfi vísar til þeirra atburða í lífi einstaklings sem verða vegna  

breytinga til skemmri tíma og atburða í þjóðfélaginu, t.d. flutningar og stríð. 

Yfirfærslulíkan Dunlop og Fabian (2002) er byggt er á vistfræðinálgun 

Bronfenbrenners. Líkanið skýrir tengsl og samskipti einstaklinga og stofnana í umhverfi 

barna þegar þau ganga í gegnum flutning á milli skólastiga, leik- og grunnskóla. Með 
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tilkomu líkans þeirra er reynt að sýna myndrænt þessi tengsl, áhrifaþætti og breytingar 

sem hafa bein og óbein áhrif á flutning einstaklinga milli skólastiga. 

 

Mynd 1 Yfirfærslulíkan Dunlop og Fabian (2002; Jóhanna  Einarsdóttir, 2007). 

Yfirfærslulíkan Dunlop og Fabian (2002) sýnir á myndrænan hátt hvernig ólíkir þættir 

umhverfisins hafa áhrif á einstaklinga. Barnið, fjölskyldan og skólinn eru þættir sem 

mynda gagnvirk tengsl þegar barn flyst á milli skólastiga. 

3.6 Samskiptakenningar 

Þeir sem aðhyllast samskiptakenningar leggja áherslu á mikilvægi félagslegra samskipta, 

sköpunar og sjálfsskilnings í leik. Samskipti skapa forsendur fyrir framgang leiksins og 

skapa ferli innan hans þar sem formgerð, innihald og merking mótast (Valborg 

Sigurðardóttir, 1991). 

Félagsleg tengsl eru talin mikilvæg fyrir þroska einstaklings. Til að félagsleg tengsl 

geti átt sér stað þarf að skapa einstaklingum forsendur til samskipta og þátttöku í leik. 

Mikilvægt er að einstaklingar upplifi sig sem part af hóp eða öðru félagslegu samhengi 

enda grundvöllur fyrir félagslega athöfn einstaklings þar sem m.a. sjálfsmynd einstaklings 

myndast. Það að vera partur af heild, tilheyra, finna nánd og öryggi auk þess að finna 

væntingar og kröfur til sín er hluti af þroskaferli einstaklings (Lillemyr, 2009). 
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Félagsmannfræðingurinn Gregory Bateson er þekktur fyrir framlag sitt til 

samskiptakenninga. Beteson var mjög upptekin af sambandi fólks og því sem gerist þeirra 

á milli í samskiptum. Kenning hans kallast boðskiptakenning og þar notar hann leik sem 

dæmi um boðskipti. Boðskipti fela í sér táknræna athöfn þar sem einstaklingur miðlar 

yrtum og óyrtum boðum (e. signal). Þau fela í sér orð, táknkerfi, tilfinningar, hugsun, 

upplifun og hvers konar reynslu. Yrt boðskipti fela í sér orð en óyrt boðskipti ekki, þau eru 

án orða og fela í sér hreyfingu líkamsparta, látbragð, svipbrigði o.s.frv. (Valborg 

Sigurðardóttir,1991).  

Innan boðskiptakenningar Bareson eru þrjú mikilvæg hugtök. Hugtökin eru 

innihald, samhengi og hliðarboðskipti. Hann gefur því skil á þann hátt að allt sem við 

segjum eða gerum vísi til innihalds boðskiptanna. Samhengi vísar aftur á móti til aðstæðna 

og samhengi þar sem orð eða athöfn á sér stað. Þessi tvö hugtök, innihald og samhengi 

haldast þó í hendur þar sem leggja þarf merkingu í það orð og athafnir í þeim aðstæðum 

sem þær gerast (Valborg Sigurðardóttir, 1991). 

Hliðarboðskipti (e. metacommunication) túlka inntak annarra orða og athafna. 

Hliðarboðskiptin greina á milli þess hvort við séum að gera hlutina í raun eða hvort í gangi 

sé leikur. Til að átta sig á því þarf einstaklingur að hafa lagt merkingu í inntak og samhengi 

aðstæðna. Margir kannast við orðið gamnislagur og merkingu þess. Hliðarboðskipti vísa til 

þess hvort um ásetning sé að ræða þar sem einstaklingur brýtur á öðrum einstaklingi eða 

hvort slagurinn er í gamni eða öllu heldur leikur. Í því samhengi skipta boðskiptin máli og 

tjáning og beiting líkamans. Munur er á að slá með opnum hnefa eða krepptan líkt og í 

alvöru slagsmálum. Hliðarboðskipti telur Bateson vera meginforsenda til mannlegra 

samskipta. Með þeim hefur barn á valdi sínu að læra og æfa í leik (Valborg Sigurðardóttir, 

1991). 
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4 Samfella milli skólastiga 

Mikil tímamót verða í lífi barna þegar þau hætta í leikskóla og byrja í grunnskóla. Ekki 

hefur verið talin ástæða til að hugmyndafræði grunnskóla verði færð í leikskóla né að 

hlutverk leikskóla sé að undirbúa nemendur fyrir grunnskóla. Hæfni barns til að læra hefst 

við fæðingu og eru skólastigin tvö bæði mikilvægt tímabil í lífi barna sem mynda samfellu í 

þeirra námsferli. Skapa þarf því samfellu í hugmyndafræði, kennslufræði og skipulagi 

skólastiganna til að auðvelda þáttaskil milli skólastiga (Jóhanna Einarsdóttir, 2003).  

Talað er um þáttaskil í skólagöngu barna (e. educational/school transitions) þegar 

farið er frá einu skólastigi yfir á annað, eða úr einum skóla í annan. Þessi skil einkennast af 

samfellu, talsverðri samfellu eða rofi eftir því hvernig gengur (Gerður G. Óskarsdóttir, 

2012).  

Samfella (e. continuity) vísar til heildar af einhverju tagi sem er órofin. Til marks um 

samfellu í námi er talað um tvo reynsluheima sem þykja á einhvern hátt líkir. Rof (e. 

discontinuity) er aftur á móti þegar reynsla er slitrótt og sundurlaus og nær ekki tengslum 

við fyrri reynslu. Svo ekki komi til rofs þarf að tengja reynsluheim skólastiganna saman 

sem gerir þáttaskil nemenda mun auðveldari og árangursríkari þar sem einstaklingur 

upplifir að hann getur tekið reynslu sína og yfirfært á nýjar aðstæður. Mikilvægt er að 

tengja saman hugmyndafræði, kennslufræði og skipulag skólastiga leik- og grunnskóla svo 

samfella verði (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012). 

Þáttaskil í lífi einstaklings standa yfir í ákveðinn tíma þar sem þau hafa umfangsmiklar 

breytingar í för með sér t.d. á sýn, viðhorf, hegðun, samskipti og hlutverk einstaklinga. 

Þáttaskilin hafa ekki aðeins áhrif á einstaklinginn sem í gegnum þau ganga heldur allt sem 

að honum stendur t.d. fjölskyldu, nám og skólasamfélagið. Því er mikilvægt undirbúa sig 

vel ef við verður komið. Vita þarf hvernig skal bregðast við og hvaða hæfni viðkomandi býr 

yfir til að fást við breytingar, nýjar aðstæður og nýjar kröfur sem þáttaskilunum fylgir 

(Gerður G. Óskarsdóttir, 2012).  

Í námssamfélaginu er farið í gegnum þrjú ferli í þáttaskilunum. Einstaklingur kynnist 

því nýja, aðgreinir það frá því gamla og að lokum aðlagast því nýja. Námsumhverfi leik- og 

grunnskóla eru ólík, félagsleg staða barna verður ný og námskröfur breytast með tilkomu 
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nýrrar stefnu, hefðum, námskrá, kennsluaðferðum og umhverfi. Sem dæmi, barn sem 

kemur úr leikskóla í grunnskóla tekur nýja stöðu innan grunnskólans. Barnið verður yngst 

frá því að vera elst (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012). Þáttaskil vekja gjarnan blendnar 

tilfinningar þar sem einstaklingur hlakkar til að takast á við ný verkefni í nýjum aðstæðum. 

Aftur á móti ef ekki vel tekst geta afleiðingarnar orðið til óafturkræfar og valdið álagi, 

kvíða, hræðslu við frekara nám, dregið úr námsárangri, valdið námserfiðleikum og jafnvel 

brottfalli úr skóla eða með öðrum orðum rofi (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012; Halldóra 

Haraldsdóttir, 2012). 

Til að samfellan verði góð er mikilvægt að nemendur fái að vinna með fyrri reynslu og 

nám á næsta skólastig, það er algjört lykilatriði til að skapa nemendum öryggi og 

námstækifæri. Flutning nemenda úr leikskóla yfir í grunnskóla þarf að undirbúa vel og 

þurfa nemendur að hafa fengið kynni af grunnskólanum áður en grunnskólaganga þeirra 

hefst. Mikilvægt er að öll gögn fylgi nemendum úr leikskólanum í grunnskólann svo 

velferð þess og þroski verði sem best er á kosið. Frumkvæði til samstarfs er ekki bundið 

ákveðnu skólastigi, heldur er það samstarf þeirra beggja þar sem kennarar eru vel 

upplýstir um nám og starfsaðferðir hvers annars. Það er gert með því markmiði að auka 

samfellu milli skólastiga sem eykur líkur á auknu sjálfstrausti nemenda og betri stuðning 

við nám þeirra (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011a).  

Jákvæð þáttaskil fela oftast í sér ávinning fyrir nemendur. Slíkt getur aukið tækifæri 

einstaklings til vinatengsla, samfélagsfærni og námstækifærin verða ögrandi en ekki 

ógnvænleg. Um leið eflist vitsmuna-, tilfinninga- og félagsþroski einstaklinga (Halldóra 

Haraldsdóttir, 2012). Rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi þess að aðlagast skóla og 

námi frá fyrstu tíð. Einstaklingar sem aðlagast vel eru sáttari við skólastarfið, skólann, 

námið og betur staddir félagslega heldur en þeir sem eiga erfitt með að aðlagast 

(Broström, 2002). 

Í aðalnámskrá leik- og grunnskóla (2011) er kveðið á um tengsl skólastiga. Með 

tilkomu laga leik- og grunnskóla árið 2008 var áhersla lögð á mikilvægi sveigjanleika og 

samfellu í skólastarfi. Það þýðir að bæði skólastigin þurfa að huga að ýmsum atriðum sem 

varða nemendur sína við flutning þeirra á milli skólastiga. Mikilvægt er að bæði skólastigin 

vinni í góðu samstarfi með starfsmönnum, foreldrum og nemendum skólastiganna þar 



37 

sem velferð nemendanna er í fyrirrúmi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011a; 

Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011b).  

Ekki er kveðið á um hvernig framkvæmd skal háttað til að mynda góða samfellu við 

flutning nemenda milli skólastiga. Hér á landi hefur umræðan fyrst og fremst beinst að 

góðu samstarfi milli leik- og grunnskóla. Þess skal þó getið að þrátt fyrir gott samstarf eigi 

sér stað er ekki víst að samfella milli skólastiganna verði góð. Umræðan er þó að taka 

breytingum í átt að hagsmunum nemenda, hugsun þeirra, áhuga og hvernig megi auka 

samfellu í námi og námsumhverfi þeirra (Gerður Ó. Óskarsdóttir, 2012). 

Niðurstöður rannsóknar Halldóru Haraldsdóttur (2012) voru þess eðlis hvort hugað 

væri að samfellu milli skólastiga, einkum í læsiskennslu barna og leiddu í ljós að svo er. 

Almennt skipuleggja skólastofnanir samstarf í von um betri samfellu, enda er kveðið á um 

það í aðalnámskrám. Aftur á móti er misvel að því staðið milli skóla. Minni áhersla virðist 

vera á að samræma kennsluhætti. Hindranir liggja þó aðallega í mismunandi viðhorfum 

sem skapast milli skólastiganna. Innan hvers skólastigs ríkja viðhorf, menning, 

hugmyndafræði og hlutverk auk mismunandi markmiða sem skólastigin hafa sett sér. Slíkt 

getur gert samfelluna erfiðari þar sem nemendur þurfa að samsama sig ólíkum 

menningarheimum. Sífellt er þó reynt að draga úr þessum menningarmun. Hindranir geta 

einnig falist í erfiðleikum í samstarfi heimilis og skóla sem lúta að sjónarmiðum 

skólastarfsins, uppeldi og væntingum.  

Þó ekki sé kveðið á í beinum orðum hvernig undirbúa skal börn fyrir þáttaskilin gefa 

niðurstöður rannsókna hér á landi upplýsingar um hvernig hefur verið unnið að því að 

mynda samfellu milli skólastiga. Mikil áhersla hefur verið á upplifun foreldra, kennara og 

rekstraraðila. Áherslan beinist þó í auknum mæli að upplifun og sjónarhorni barnanna til 

að búa þau betur undir breytingar. Því samfella byggir á því að öðlast sýn barnanna og 

vinna með þeirra fyrri reynslu. Barnæska einstaklinga er félagslega mótuð þar sem þau 

hafa sín eigin viðhorf og skoðanir sem ber að taka alvarlega (Jóhanna Einarsdóttir, 2011). 

Í 12. grein Barnasáttmálans er þess getið að börn eigi rétt á að tjá skoðanir sínar sem 

varða líf þeirra og þátttöku í samfélaginu (Barnasáttmáli sameinuðu þjóðanna, 1992). 

Þrátt fyrir að áhersla sé lögð á rödd barnsins þýðir það síður en svo að ekki þurfi að taka 

mark á foreldrum, kennurunum og rekstraraðilum. Börn eru mótuð af sjónarmiðum í sínu 

menningarlega, félagslega og sögulega umhverfi þar sem ákveðnar lykilpersónur skipta 
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máli. Mikilvægt er að leggja mat á sjónarmið barna með það í huga hvernig samskipti og 

valdaskipan annarra hefur áhrif. Börn móta sjónarmið sín í samskiptum við annað fólk. 

Viðhorf þeirra til skólastiganna byggir á því sem þau sjá og upplifa. Foreldrar, kennarar, 

systkini og frændsyskini eru dæmi um áhrifavaldar sem geta haft mótandi áhrif á upplifun 

nemenda við þáttaskilin (Jóhanna Einarsdóttir, 2003; Jóhanna Einarsdóttir, 2011). 

Þrátt fyrir að kveðið sé á í námskrám og barnasáttmála um rétt barns til lýðræðislegrar 

þátttöku virðist það ekki alltaf ná fram að ganga. Nemendur upplifa sjaldan lýðræðislega 

starfshætti í grunnskólum. Kennari sér um ákvarðanatökur hvað skal læra en nemendur 

telja sig frá að ráða í frímínútum hvað er gert (Jóhanna Einarsdóttir, 2008). 

Rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur (2003) sem fólst í því að skoða viðhorf leikskólabarna 

til grunnskólans leiddi í ljós að nemendur gera greinargóðan mun á starfsemi 

skólastiganna. Börnin litu á grunnskólann sem raunverulegri skóla þrátt fyrir að þau telji 

sig læra margt í leikskólanum. Lýsingar barnanna á viðfangsefnum leikskólans voru 

fjölbreytt en grunnskólans voru fábreyttari og takmörkuðust að miklu leyti við kyrrsetu við 

borð þar sem allir þegja og kljást við lestur, skrift og reikning. Þrátt fyrir þennan mun þá 

telja leikskólabörnin grunnskólagönguna mikilvægt skref í lífi sínu þar sem búast má við 

breytingum. Í grunnskólanum þarf að takast á við námsefni, þar gilda ákveðnar reglur og 

venjur í stað áherslu á ríkjandi samskipti og leik við önnur börn líkt og í leikskólanum. 

Nemendur telja hlutverk sitt í grunnskóla mun alvarlegra en í leikskóla. Sem dæmi þá eru 

hreyfing í leikskóla og íþróttir í grunnskóla ekki sambærilegt. Íþróttir í grunnskóla væru 

formlegri þar sem þjálfuð væri ákveðin færni og er mun flóknari en í leikskóla.  

Þekkt aðferð hér á landi til að auðvelda þáttaskil verðandi grunnskólabarna er heim-

sókn í grunnskólann þar sem þau fá skoða húsakynni og leika á útisvæði grunnskóla-

lóðarinnar. Oft er staðið að sameiginlegu jólaföndri, vinabekkir myndaðir milli leik- og 

grunnskólans sem heimsækja hvort annað, sýna hvort öðru kennslustofurnar og vinna 

saman verkefni. Slíkt samstarf hefur leitt af sér góða raun þar sem leikskólanemendurnir 

koma öruggari í grunnskólann en talið var (Halldóra Haraldsdóttir, 2012). 

Aftur á móti þó að gott samstarf gefi góða raun kemur það eitt og sér ekki í veg fyrir 

kvíða og spennu sem myndast í aðdraganda grunnskólagöngunnar. Grunnskólaumhverfið 

er þeim nýtt og spennandi, þau kynnast nýjum krökkum og læra eitthvað nýtt. Þrátt fyrir 

þessa spennu eru framandi hlutir börnum oft kvíðvænlegir. Nemendur kvíða að takast á 
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við verkefni sem koma í stað ríkrar leikmenningu leikskólans, þar ber að nefna sund, 

reikna, prjóna og sauma. Nemendur telja sig einnig eiga eftir að sakna kennara, 

starfsfólks, leiktækja, leikfanga, skólalóð leikskólans og það að leika sér inni og úti. Einnig 

nefna nemendur hræðslu gagnvart samskiptum við eldri nemendur og skólastjóra. Eldri 

nemendur gætu strítt þeim og mikilvægt væri að sýna skólastjóranum mikla virðingu þar 

sem hann er strangur og beitir viðlögum (Jóhanna Einarsdóttir, 2003). Svipaðar 

niðurstöður er að finna í danskri rannsókn þar sem nemendur voru kvíðnir vegna þess 

sem tæki við í grunnskólanum. Kennari væri stjórnsamur, skammaði börn og í skólanum 

ættu þau að sitja kyrr, hafa hljóð og fylgjast með hvað kennarinn hefur að segja (Broström 

1999; Broström 2001).  

Ekki er algilt að allir nemendur upplifi kvíða við þáttaskil. Þýsk rannsókn gerð af 

Griebel og Niesel (2002) leiddi í ljós að börn hlökkuðu til skólabyrjunarinnar. Niðurstöður 

rannsóknarinnar eru þó á margan hátt svipaðar því sem gert er hér á landi við þáttaskil 

barnanna. Það sem mestu máli skipti voru viðhorf og frásagnir foreldra barnanna um 

þáttaskilin. Frásagnir og viðhorf foreldra móta viðhorf barna þeirra og því skiptir máli að 

tala jákvætt í áheyrn þeirra. Börn upplifa minna val um viðfangsefni í grunnskóla en 

leikskóla og kennarinn stjórnar. Það sem sker sig kannski hvað mest úr er að foreldrar eru 

áhugasamastir um námsgengi og einkunnir í rannsókn Griebel og Niesel og sjónum ekki 

beint að líðan nemenda. 

Margt í leikskólastarfi er óbeinn undirbúningur nemenda fyrir grunnskólann. Í 

leikskóla læra börn reglur, sjálfstæði, samskipti, mannasiði, sitja kyrr, hafa hljóð, fara í 

vettvangsferðir o.m.fl.. Leikskóli er ekki markvisst að undirbúa nemendur fyrir 

grunnskólann heldur er unnið með samskipti og félagslega þætti sem er partur af 

leikskólastarfi. Við slíkt skapast góðar venjur í skólastarfinu sem nýtist börnum við 

þáttaskilin (Jóhanna Einarsdóttir, 2011). 

Misjafnt er hvort og þá hvenær leikur telst ekki lengur vera við hæfi sem leið barna í 

námi. Hér er þó gjarnan vísað til sjálfsprottins leiks sem er samt sem áður talinn partur af 

lærdómsferli ungra barna. Í gegnum sjálfsprottinn leik afla einstaklingar sér nýrrar 

þekkingar, færni og leikni. Gjarnan er vísað til leiksins svo að hann er þroskandi og stuðli 

að námi en oft án frekari útskýringar. Leikurinn getur þó haft ólíka mynd þar sem hann er 
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á forsendum barnsins en einnig sem kennslumiðuð athöfn undir stjórn kennarans (Gerður 

G. Óskarsdóttir, 2012). 

John Dewey (1956) var einn þeirra sem fordæmdi kennslufræðilegar stefnur sem 

sýndu fram á námsgreinar og áhuga barnsins sem aðskildan hlut. Dewey (1916; 

1938/2000) taldi námsgreinar vera part af aðferðum þar sem hlutverk kennarans er skýrt 

hvað varðar aga, stjórnun og miðlun námsefnis í kennslustundum. Áhersla er lögð á 

áhuga, frumkvæði og frelsi barnsins og þar er gengið út frá því að barnið geti ekki öðlast 

skilning á námsefni utan frá heldur verður það að koma frá barninu sjálfu. Slíkt krefst fyrst 

og fremst að barnið öðlist þekkingu á því sjálfu til þess að geta aflað þekkingar utan frá. 

Dewey áleit þessa tvo þætti eiga að tengjast en ekki vera aðskilda. Mikilvægast taldi hann 

að líta á námsgreinar, barnið og tengslin þar á milli. Skólinn sér um að skólaumhverfið sé 

þroskavænlegt fyrir leik og starf með námsmarkmið í huga. Kennari sér um skipulagningu 

námsins en nemandi tekur þátt í mótun þess. Í þessu samhengi leggur Dewey áherslu á 

samfellu í námi barna þar sem barn í námi sínu bætir við fyrri þekkingu af leikskólanum 

eða á heimilum. Broström (2007) er sama sinnis og Dewey. Hann telur leik góða leið til 

þess að auka samfellu milli skólastiganna (e. transitory activity). Með notkun kennslu-

fræðilegs leiks er leitast við að yfirfæra áhugahvöt barna á leik í námsaðstæður. Þannig 

verður hvati til náms samofinn leiknum þar sem barnið eykur skilning sinn og þekkingu.  

Rannsóknir Miller og Almond (2009) sýna fram á betri félagsfærni, samhygð, 

innsæi, hugmyndaflug, betri málkunnáttu og sjálfsstjórn hjá börnum sem nýta sér flókna 

félags- og þykjustuleiki til náms heldur en börn sem leika sér minna. Með því eru börnin 

að öðlast námstækifæri í gegnum leikinn sem skapar jákvætt viðhorf þeirra til náms. 

Mikilvægt er að að gefa börnum tækifæri til að leika og rannsaka viðfangsefni, með því 

eflist sjálfstæði og áhugi nemenda til náms frekar en í gegnum kennarastýrða 

bekkjarkennslu.   

Íslensk rannsókn leiddi í ljós að í mörgum leikskólum er formleg kennsla byrjuð á 

elstu deildum leikskólans. Deila má um ágæti þess og þarf að meta hvort barn sé 

hreinlega tilbúið til þess. Upplifun starfsfólks eru gjarnan sú að verið er að þvinga barn til 

að læra bókstafi án nokkurs áhuga (Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 

2012). 
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Niðurstöður rannsóknar Jóhönnu Einarsdóttur (2011) með fyrrum leikskólabörnum 

leiddi í ljós að skipulögð verkefni í leikskólum eru börnum sjaldan minnisstæð. Þessi 

verkefni eru gjarnan starfsfólki leikskólanna hvað minnisstæðust vegna þess tíma sem 

tekur í undirbúning og framkvæmd. Þetta eru gjarnan verkefnin sem starfsfólk telur 

lærdómsríkust en eiga ekki stað í minnum barnanna. Þegar starfsfólk leikskóla upplifir að 

börn séu að gera sem minnst eru það í raun þær stundir sem börnunum finnst 

merkingabærastar og minnisstæðastar. Útiveru telja börn eftirminnilegast þar sem frjáls 

leikur er alls ráðandi og kennarinn fylgist með. Vangaveltur eru á lofti hvort skólastarf 

leikskólabarna sé orðið of skipulagt. Leikurinn á undir högg að sækja og er orðinn 

vanmetin námsleið. Niðurstöður rannsóknar með fyrrum leikskólabörnum leiðir í ljós að 

börn sakna leikskólans, vilja fara í hann aftur því þar fá þau að leika sér. 

Grunnskólakennarar eru öllu jafna áhugasamir að nýta leik markvissar til kennslu. 

Framtaksleysi telja þeir gjarnan ástæðu þess að þeir nýta hann ekki eins og þeir vilja 

(Halldóra Haraldsdóttir, 2012). Kennarar finna fyrir auknum þrýstingi að notast við 

formlega kennslu strax í fyrsta bekk. Tímaleysi, námsefni, samræmd próf, foreldrar, 

námskrár og aðrir ytri þættir gera það að verkum að kennarar upplifa þrýsting á kostnað 

skapandi kennslu. Kennarar þurfa að hagræða kennslu sinni á þá leið að hún uppfylli 

viðmiðunartíma námsgreina, yfirferð ákveðins námsefnis og sjá til þess að hæfniviðmiðum 

sé náð. Í leikskóla sé aftur á móti meira val um viðfangsefni þar sem leikur og skapandi 

skólastarf fær meiri tíma (Jóhanna Einarsdóttir, 2008). 
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5 Umræður 

Hvaða tilgangi þjónar leikur í námi ungra barna og hvernig má nýta hann sem 

kennsluaðferð til að móta betri samfellu á mótum leik- og grunnskóla? Spurningu þessari 

er ekki auðsvarað en með því að skoða fræðileg rit, kenningar og rannsóknir má færa rök 

fyrir mikilvægi leiks í námi ungra barna og þá sér í lagi á mótum leik- og grunnskóla.  

Á árum áður var menntun aðeins ætluð strákum og þeim efnameiri (Loftur 

Guttormsson, 2008a). Nú er tíðin önnur þar sem menntun á Íslandi telst mannréttindi. 

Hún er bundin stað og stund og skilgreind út frá einstaklingum og því samfélagi sem það 

lifir í (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011b). Ef saga grunnskólans er skoðuð má 

sjá að síður var lögð áhersla á inntak menntunar, líðan nemenda eða fjölskylduaðstæður 

þeirra. Áður virtist allt snúa um ytri umgjörð menntunarinnar, hver skildi fá menntun og 

hver sæi um fjárveitingar til menntun barnanna (Loftur Guttormsson, 2008a). Með 

tilkomu lagasetningar breyttust áherslur þar sem ákveðnum aðilum er falin fjárumsjá, 

fræðsluskyldu komið á og áherslum beint að hlutverki og inntaki menntunarinnar (Loftur 

Guttormsson, 2008b). 

Leikskólastigið var formlega skilgreint sem fyrsta skólastigið með lagasetningu árið 

1994 (Jón Torfi Jónasson, 2006). Nánast fram að þeim degi hafði leikskólinn vera talinn 

uppeldis- og gæsluúrræði en ekki menntastofnun líkt og hann er í dag (Jón Torfi Jónasson, 

2006). Vitað er að leikskólaár eru börnum afar mikilvæg fyrir nám og þroska þeirra auk 

þess sem það er mikilvægur undirbúningur grunnskólagöngu þeirra (Halldóra 

Haraldsdóttir, 2012). Hlutverk kennara í leik- og grunnskólum eru ekki frábrugðin, þeir 

keppast við að mæta þörfum, menntun og velferð nemenda sinna svo fagmennsku þeirra 

verði við notið (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011a; Mennta- og menningar-

málaráðuneyti, 2011b). Aftur á móti upplifa nemendur hlutverk leik- og grunnskóla-

kennara á mjög misjafnan hátt. Þeir telja grunnskólakennara sinna beinni kennslu þar sem 

nemendur fá ekki val á viðfangsefnum. Leikskólakennarar gæfu nemendum aftur á móti 

meira val þar sem þeir fá að njóta þess að leika sér án afskipta kennarans þó hann væri 

ávalt til staðar (Dockett og Perry, 2002, 2007; Griebel og Niesel, 2002). Ljóst er að störf 

leik- og grunnskólakennara eru frábrugðin af upplifun nemenda að dæma. Það sem skilur 
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hlutverk þeirra að eru ólíkar áherslur skólastiganna, val kennsluaðferða og náms-

umhverfið (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012). 

Niðurstöður rannsóknar á starfsháttum grunnskóla frá árinu 2014 sýnir fram á að 

kennsla yngri barna er mun fjölbreyttari en í eldri bekkjum. Kennarar eru oftast í aðal-

hlutverki og nemendur síður virkir en samt sem áður eru íslenskir kennarar áhugasamir að 

nýta sér kennslu í anda hugsmíðahyggjunar þar sem lögð er áhersla á virkni nemenda 

(Ingvar Sigurgeirsson ofl., 2014). Það sem kemur á óvart við þessar niðurstöður er að 

samkvæmt rannsókn sem gerð var af reynslu grunnskólabarna í 1. bekk þótti nemendum 

skemmtilegast í skólanum þegar námið var verklegt en leiðinlegust voru viðfangsefni sem 

voru erfið og kröfðust kyrrsetu (Jóhanna Einarsdóttir, 2003, 2008). Því má velta vöngum 

yfir því hvað í raun veldur því að virkni nemenda sé ekki eins mikil og raun ber vitni. 

Nemendum þykir verklegt nám skemmtilegast og kennarar sýna því áhuga en samt sýna 

niðurstöður rannsóknar fram á litla virkni nemenda í kennslustundum.  

Aðalnámskrá grunnskóla 2011 kveður ekki á um hvernig og hvaða kennslu-

aðferðum skal beitt í grunnskólum, slíkt er val kennarans. Aftur á móti er skýrt tekið fram í 

aðalnámskrá leikskólanna að skapandi starf og leikur eigi að vera ríkjandi í starfi 

leikskólans og ekki notast við beina kennslu (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012). Ljóst er af 

ofangreindum atriðum að verklegt nám er börnum mikilvægt og þarf því kennarinn að 

velja kennsluaðferðir sem eru börnunum merkingabærar til öflun þekkingar. Leikur er 

börnum afar mikilvægur en hefur átt undir högg að sækja og talinn vanmetin náms- og 

þroskaleið í námi barna (Jóhanna Einarsdóttir, 2011). Fræðimenn, kenningar og 

rannsóknir hrekja þó þá hugmynd. Leikur er náms- og þroskaleið þar sem einstaklingur 

eflir líkams-, tilfinninga- og félagsþroska sinn (Lillemyr, 2009).  

Vygotsky setti fram félagsmenningarkenningu sem byggir á þroskasvæðum hins 

mögulega þroska. Hann taldi einstaklinga þroskast í gegnum nám og leik þar sem hin 

fullorðni setur barni hærri markmið í námi og leik en það ræður við eitt og óstutt. Slíkt 

eflir og þroskar einstakling í gegnum nám og leik (Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Jóhanna 

Einarsdóttir, 2012; Lillemyr, 2009). 

Sálkönnunarkenningar Freud og Erikson gefa leik barna gildi fyrir tilfinningaþroska 

þeirra. Freud taldi börn vinna með tilfinningar sínar í gegnum leik. Erikson tók í sama 

streng nema útfærði kenningu á þann hátt að hún lýsir stigskipt hvernig leikur hefur áhrif 
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á sálræna þróun og þroska barns til að ná valdi á sjálfu sér, umhverfinu og veruleikanum 

(Valborg Sigurðardóttir, 1991). 

Leikur er ekki aðeins partur af námsferli barna heldur getur hann verið frjáls, 

skemmtilegur, áhyggjulaus, sjálfsprottinn og án reglna þar sem áhersla er lögð á ferli en 

ekki útkomu (Jóhanna Einarsdóttir, 2010). Leikur barna einkennist af samskiptum þar sem 

þau efla félagsþroska sinn. Bateson var einn þeirra sem hafði mikinn áhuga á samskiptum 

barna í leik enda félagsleg tengsl forsenda þess að börn taki þátt og eigi samskipti í leik. 

Kenning hans, boðskiptakenningin flokkar boðskipti í leik og áhrif þeirra á þroska og 

athafnir barna (Valborg Sigurðardóttir, 1999). 

Piaget taldi leik mikilvægan fyrir þroska barna. Hann taldi einstakling þroskast með 

samlögun nýrrar reynslu að þeirri eldri í félagslegu samhengi. Aftur á móti taldi hann 

einstakling einnig geta aðlagað hugsun sína og atferli að umhverfinu til að afla nýrrar 

hugsunar (Lillemyr, 2009; Valborg Sigurðardóttir, 1999). 

Námsferli hefst við fæðingu og varir út allt lífið (Jóhanna Einarsdóttir, 2003). Það 

að hætta í leikskóla og byrja í grunnskóla er börnum afar mikilvægt skref. Við slík þáttaskil 

þarf að mynda samfellu milli skólastiganna þar sem tveir ólíkir reynsluheimar tengjast 

saman (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012). Góð samfella byggir á því að öðlast sýn barna og 

vinna með þeirra fyrri reynslu á merkingarbæran hátt (Jóhanna Einarsdóttir, 2011). 

Samfelluregla John Dewey er lýsandi fyrir þetta ferli. Hann taldi menntun haldast í hendur 

við reynsluheim einstaklings. Skólastarf ætti að mynda samfellu þar sem einstaklingur 

byggir við fyrri þekkingu á merkingarbæran hátt. Hlutverk kennarans er mikilvægt í þessu 

samhengi. Hann á ekki að undirbúa samfelluna markvisst heldur sjá nemendum fyrir 

verkefnum sem byggja á fyrri reynslu barnsins sem verður til þess að reynsla þess eykst 

(Dewey, 1938/2000). 

Rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur (2011) með fyrrum leikskólabörnum leiðir í ljós að 

börn sakna þess mikið að leika sér þegar í grunnskólann er komið. Ljóst er að leikur er 

börnum ekki síður mikilvægur á grunnskólaaldri og má því draga þá ályktun að hann sé 

ákjósanleg leið til að vinna með fyrri reynslu barna við flutning úr við flutning úr leikskóla í 

grunnskóla. Rannsóknir Jóhönnu Einarsdóttur (2003, 2008) leiða þó annað í ljós. Kennarar 

telja ástæðu þess að þeir nýti ekki leik og skapandi kennslu í starfi sínu vera vegna utan að 

komandi þrýstings um að nota formlegar kennsluaðferðir strax í 1. Bekk. Þar má nefna 
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tímaleysi, þrýsting frá foreldrum og sú krafa að fylgja viðmiðum námskrár (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2008). Kennsluaðferðir eru það skipulag sem kennarinn notar til að vinna að 

þeim markmiðum sem keppt er að. Vinna má með fjölbreyttar og margar kennsluaðferðir 

í einu til að ná fram markmiðum. Í þessu samhengi reynir á hæfni og fagmennsku 

kennarans að nota kennsluaðferðir þar sem unnið er með fyrri reynslu til að skapa 

samfellu en um leið ná markmiðum (Ingvar Sigurgeirsson, 1999/2013). 

Þau þáttaskil þegar barn fer úr leikskóla í grunnskóla getur verið barninu strembið 

en einnig orðið að mikilvægri og jákvæðri reynslu í lífi þess sé unnið að því að mynda 

samfellu á milli skólastiga (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012). Bronfenbrenner (1979) hannaði 

vistfræðilíkan sem lagði áherslu á samverkandi þætti í lífi barna sem hefðu áhrif á þroska 

þess. Dunlop og Fabian (2002) útfærðu yfirfærslulíkan út frá  vistfræðilíkani Bronfen-

brenners og sýndu fram á hvernig ólíkir þættir og tengsl þeirra í lífi barna hafa áhrif á 

flutning barna á milli skólastiga. Yfirfærslulíkanið endurspeglar vel fræðilegt lesefni Gerðar 

G. Óskarsdóttur (2012) um skil skólastiga og þær rannsóknir sem gerðar hafa verið í 

málaflokknum. Þar ber að nefna rannsókn Halldóru Haraldsdóttur (2012), Boström (1999, 

2001, 2002, 2007), Griebel og Niesel (2002) og Jóhönnu Einarsdóttur (2003, 2011). Allar 

þessar rannsóknir beina sjónum að þáttum úr umhverfi barnsins sem hefur áhrif á flutning 

milli skólastiga. Þar ber að nefna námsumhverfi, námsaðferðir, viðhorf og samstarf 

heimila, menningu, væntingar o.m.fl. 

Niðurstöður rannsókna og annarra fræða hér í þessum skrifum hafa leitt í ljós að 

leikur er börnum afar mikilvæg náms- og þroskaleið (Jóhanna Einarsdóttir, 2010; Lillemyr, 

2009; Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011a; Mennta- og menningar-

málaráðuneyti, 2011b; Valborg Sigurðardóttir, 1991), börn sakna þess að leika sér þegar í 

grunnskólana er komið (Jóhanna Einarsdóttir, 2003) enda er hann þeim skemmtilegur, 

eðlislægur og partur af mikilvægri reynslu barnsins (Jóhanna Einarsdóttir, 2010). Til að 

samfella verði farsæl þarf að vinna með fyrri reynslu barna (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012; 

Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011a). Dewey (1916, 1938/2000) og Broström 

(2007) lögðu áherslu á að leikur væri notaður til að auka samfellu milli skólastiga. Íslenskt 

skólakerfi hefur öll þau verkfæri í hendi sem styðja mikilvægi þess að nota leik 

markvissara í kennslu ungra barna. Áhuginn er til staðar en skortur á framkvæmd 

(Halldóra Haraldsdóttir, 2012). Mikilvægt er að kennarar og verðandi kennarar sinni 
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fagmennsku sinni að alúð og leyfi áhuga, reynslu og hvöt barna að njóta sín betur í 

náminu. Leikur er barnsins nám. 

 

 



47 

6 Lokaorð 

Menntun stuðlar að því að einstaklingur efli hæfni sína til að takast á við lífið þar sem 

eiginleikar og hæfileikar hans fá notið. Áherslur í skólstarfi hafa tekið breytingum þar sem 

líðan nemenda og inntak náms skiptir ekki síður máli en ytri umgjörð þess. Það er á valdi 

kennara að nota kennsluaðferðir og skipuleggja námsumhverfið svo námsmarkmiðum 

verði náð á skemmtilegan og merkingarbæran hátt. Markmið ritgerðarinnar var að skoða 

hvaða vægi leik er gefið í námi ungra barna og hvernig megi nýta hann sem kennsluaðferð 

til að mynda betri samfellu milli leik- og grunnskóla.  

Leikur er helsta náms- og þroskaleið barna í leikskóla en er notaður í takmörkuðu 

mæli í grunnskólum. Aftur á móti þykir nemendum skemmtilegast að leika sér og vilja 

síður fást við verkefni sem krefjast kyrrsetu og reynast þeim erfið. Notkun 

kennslufræðilegs leiks krefst þess að nemendur vinni að ákveðnum námsmarkmiðum í 

gegnum leik. Barn er virkt í eigin þekkingaröflun þar sem það vinnur með fyrri þekkingu og 

þróar. Í gegnum leik þróa nemendur, tungumála-, félags- og málfærni auk tilfinninga-

þroska sinn. Leikur gefur einnig góða raun til að móta betri samfellu milli skólastiga þar 

sem mikil áhersla er lögð á nýtingu fyrri þekkingar. Nemendur upplifa að sú þekking og 

færni sem þeir búa yfir frá leikskólagöngu sinni sé merkileg og not sé fyrir hana til frekara 

náms. 

Það er von höfundar að kennarar ungra barna nýti sér leik í markvissara mæli í 

kennslu í náinni framtíð. Námsmarkmiðum er hægt að ná á fjölbreyttan og skapandi hátt 

en ekki einungis í gegnum námsbækur þar sem hver einstaklingur situr á sínum stól við 

sitt borð. Kennarar þurfa passa að festast ekki í viðjum vanans og nýta sér frekar leiðir 

sem koma betur til móts við þarfir nemenda. Þannig ná þeir fram kennslumarkmiðum 

sínum á sama tíma og nemendur öðlast jákvæða reynslu af skólastarfinu. Með leikinn að 

vopni ættu bæði kennarar og nemendur að finna fyrir þeirri ánægju sem þessi fjölbreytta 

kennsluaðferð hefur fram að færa. 
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