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Ágrip  

Ritgerð þessi er lokaverkefni til B.A- prófs við Háskóla Íslands vorið 2016. „Bregðum á leik” 

er heiti verkefnis okkar. Helsta viðfangsefni þessarar greinargerðar er leikur í skólastarfi. 

Meginmarkmið hennar er að skoða og rýna í kenningar fræðimanna um ákveðna þætti 

sem tengjast leikjum svo sem skilgreiningar, viðhorf, markmið leikja og gildi þeirra í 

skólastarfi. Kynntar eru til sögunnar kenningar og sjónarmið fræðimanna í tengslum við 

nám barna í gegnum leik. 

Við rýnum í hugtak leiks, mikilvægi leiks og hvaða áhrif leikur hefur í kennslu. 

Rannsókn var unnin í þremur skólum á höfðuborgarsvæðinu, um var að ræða tvo almenna 

skóla og einn einkarekinn. Í hverjum skóla voru tekin viðtöl við tvo til fjóra kennara á 

yngsta stigi og voru þeir spurðir hvort þeir notuðu leiki í kennslu sinni og ef svo er hvaða 

leiki þeir noti þá helst. Einnig var spurt hvers vegna viðkomandi leikur varð fyrir valinu og 

að lokum var spurt hvort viðkomandi kennari telji að leikir séu notaðir mikið á yngsta stigi. 

Í niðurstöðum kom fram að allir kennararnir nota leiki í kennslu sinni að einhverju leyti, 

sumir nota leiki mjög lítið en aðrir töluvert. 
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Abstract 

This essay is a final project for B.A- degree at the University of Iceland in spring 2016. The 

name of our project is „Lets play”. The main focus of this report is on the game and how 

or if it’s used in the school’s activity on the youngest level. It‘s main objective is to review 

and examine the theories about certain aspects related to games such as definitions, 

goals of the games and value of education. We also present theories and perspectives of 

scholars associated with children's learning through play. 

We examine the concept of playing, the importance of the game and how the 

game has affected the teaching method. A study was conducted at three schools in the 

capital city area, two public schools and one private. Two to four teachers at the youngest 

level at each school were interviewed and asked whether they used games in their 

teaching and if so, which games they used the most. They were also asked why the 

relevant game was chosen and whether the teachers believe that games are used a lot at 

the youngest level. The results showed that all the teachers use games to some extent in 

their teaching, some use games very little while other use it considerably. 
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Formáli 

Við viljum þakka leiðbeinanda okkar Ásu Helgu Ragnarsdóttir fyrir frábæra leiðsögn og 

einnig viljum við þakka þeim skólum og kennurum sem tóku þátt í rannsókninni fyrir 

samvinnu og þátt þeirra í að gera þessa greinagerð að veruleika. 

 

Þetta lokaverkefni er samið af okkur undirrituðum. Við höfum kynnt okkur Siðareglur 

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

samkvæmt bestu vitund. Við vísum til alls efnis sem við höfum sótt til annarra  eða fyrri 

eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Við þökkum 

öllum sem lagt hafa okkur lið með einum eða öðrum hætti en berum sjálfar ábyrgð á því 

sem missagt kann að vera. Þetta staðfestum við með undirskrift okkar.  

 

Reykjavík, 10.maí 2016 

  

Bergþóra Rós Ólafsdóttir og Sædís Kjærbech Finnbogadóttir 
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1 Inngangur 

Leikir eru lífstjáning barna og gegna mikilvægu hlutverki í þroska- og námsleið þeirra. Ung 

börn eiga oft erfitt að sitja fyrir framan borð allan daginn með nefið ofan í námsbókum, 

hreyfing er mikilvæg og þá koma leikir að góðum notum.  

Öll börn leika sér og í gegnum leikinn ná þau oft að þroskast og læra reglur og 

samvinnu. Að nota leiki í kennslu getur gefið ótæmandi möguleika í skólastarfi og 

margþætt hlutverk, svo sem að efla nemendur félagslega eða námslega svo eitthvað sé 

nefnt. Markmið greinargerðarinnar er að auka notkun leikja sem kennsluaðferð, enda 

hafa höfundar haft brennandi áhuga á leikjum og reynslunámi frá unga aldri. 

Í þessari greinargerð veltum við því fyrir okkur hvort það sé eitthvað sem hindrar 

það að leikir séu notaðir í kennslu. Að auki skoðum við notkun leikja í skólastarfi og 

vörpum fram spurningunni: “Hvernig er hægt að auka notkun leikja hjá yngsta stigi 

grunnskóla?” 

Fjallað verður um hvers vegna höfundar völdu þetta tiltekna viðfangsefni. Rýnt 

verður í hvað fræðimenn hafa að segja um leiki og fjallað um gagnsemi og gildi þeirra. Þá 

er einnig skoðað hvaða kosti leikir hafa í kennslu og hlutverk kennara í leiknum. Teknir 

verða fyrir ákveðnir flokkar leikja og niðurstöður rannsóknar sem höfundar framkvæmdu 

verða kynntar.  

Rannsóknin var framkvæmd í þremur grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Í 

hverjum skóla voru tekin viðtöl við tvo til fjóra kennara á yngsta stigi og voru þeir spurðir 

hvort þeir notuðu leiki í kennslu sinni og ef svo er hvaða leiki þeir noti þá helst. Einnig var 

spurt hvers vegna viðkomandi leikur varð fyrir valinu og hvort ræða þurfi meira um 

mikilvægi leikja. Að lokum var spurt hvort viðkomandi kennari telji að leikir séu notaðir 

mikið í kennslu á yngsta stigi.  

Markmið rannsóknarinnar var að komast að því hversu mikið leikir eru notaðir á 

yngsta stigi grunnskóla. Með rannsókninni var leitað eftir svörum við 

rannsóknarspurningunni: Hversu mikið eru leikir notaðir á yngsta stigi grunnskólans? 

Einnig var reynt að varpa ljósi á mikilvægi og gildi leikja í kennslu á yngsta stigi grunnskóla. 



8 

Að lokum verða niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og rætt um niðurstöður. Von 

okkar er sú að niðurstöður rannsóknarinnar séu áhugaverðar til aflestrar og gagnist 

kennurum í leik og starfi. 
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2 Val á viðfangsefni 

Ástæðan fyrir því að við völdum að rannsaka hversu mikið leikir eru notaðir í skólastarfi er 

áhugi okkar á leikjum í starfi með börnum. Við höfum alltaf haft mikinn áhuga á leikjum 

alveg frá unga aldri og finnst gríðarlega gaman að fara bæði í leiki og kenna þá.  

Okkur langaði að dýpka skilning okkar á leikjum og tengja þá við skólastarf. Í námi okkar í 

Tómstunda- og félagsmálafræði við Menntavísindasvið Háskóla Íslands höfum við lært 

mikið um reynslunám sem kenningar fræðimannsins John Dewey byggja á. Reynslunám 

felst í því að börn læra í gegnum reynslu og upplifun, þar sem verkefnin sem þau glíma við 

eru sem raunverulegust og hafa tilgang sem aftur ýtir undir sjálfstæðan hugsunarhátt hjá 

þeim (Jakob Frímann Þorsteinsson, 2012). 

Persónulega aðhyllumst við kenningar Deweys og teljum að námsefni lærist vel og 

festist í minni nemenda í gegnum reynslu, þar á meðal í leik þar sem að börn fá að vera 

virkir þátttakendur og leikir stuðli þannig um leið að skapandi hugsun barnsins. Einnig 

lærðum við í námi okkar mikilvægi þess að efla liðsheild með leikjum. Slíkt hlýtur einnig að 

eiga við um nemendur í bekk. Reynsla okkar er að best sé að efla liðsheild með 

sameiginlegri reynslu eins og leikjum. 

Áhugi okkar á þessari greinagerð kviknaði þegar við sátum áfangann “Leikir í 

skólastarfi” haustið 2015 undir leiðsögn Ásu Helgu Ragnarsdóttur og Ingvars 

Sigurgeirssonar við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, þar sem kennarar kenndu okkur 

ákveðið námsefni í gegnum leiki ásamt því hversu mörg tækifæri leynast í leikjum. Það 

sem vakti undrun okkar var hversu fáir kennaranemar sátu áfangann eða aðeins fjórir af 

33 nemendum. Aðrir nemendur voru úr íþrótta-, tómstunda- og þroskaþjálfadeild. Þá 

fórum við að velta því fyrir okkur hvort leikir væru ef til vill ekki nægilega mikilvægir í 

kennslu, hvort ekki væri lögð áhersla á þá og hvort þeir væru lítt notaðir. 

Með þessar spurningar í farteskinu beindum við sjónum okkar að leikjum á yngsta 

stigi grunnskólans. Eru þeir notaðir í tengslum við kennslu og hvernig eru þeir þá notaðir?  

Hreyfiþörf nemenda er mikil á yngri stigum grunnskólans og mikilvægt að koma til 

móts við þá þörf. Leikir gætu verið áhugaverður kostur þar því börnum finnst gaman í 

leikjum, það eykur samkennd þeirra og hreyfiþörf þeirra fær útrás. 
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3 Leikur séð í fræðilegu ljósi 

Leikir gefa ótæmandi möguleika í skólastarfi og hafa margir fræðimenn velt fyrir sér 

mikilvægi leikja. Til að mynda taldi fræðimaðurinn Jean Piaget leikinn mikilvægan þátt í 

vitrænni þróun barna. Hann leit á leikinn sem þátt í vitsmunaþroska og hugsun barnsins 

og taldi að hægt væri að sjá á hvaða þroskastigi barnið væri út frá því í hvaða leik það léki 

sér (Valborg Sigurðardóttir, 1991).  

Francis Wardle (e.d) talar um ákveðin leikstig sem börn fara í gegnum, en þessi stig 

eru; hreyfi- og líkamlegur leikur, félagslegur leikur, uppbyggilegur leikur, ímyndunarleikur 

og leikur með reglum. Þessi stig segja til um þroskastigið sem börnin eru á þar sem þau 

læra hugtök og ákveðna hegðun á þessum tíma sem þau svo yfirfæra á leikinn. Wardle 

bætti við að regluleikir væru grunnur að siðferðisþroska barnsins og að leikirnir efli 

samvinnu þeirra við önnur börn.  

Vygotski taldi að vissir leikir svo sem hlutverka- og þykjustuleikir efli börn í 

félagslegum samskiptum sem og félagsfærni þeirra (Johansen & Brynhildsen, 1998). 

Hlutverkaleikir kenna börnum að tileinka sér fræðilega merkingu hluta sem er mikilvægt í 

þróun andlegs þroska barnsins (Frost, Wortham & Reifel, 2008). Leikur krefst mikillar 

sjálfsstjórnar þar sem börnin geta breytt hlutunum að vild og prófað sig áfram (Johansen 

& Brynhildsen, 1998). 

Erik H. Eriksons taldi leikinn vera mikilvægan og virkan þátt í mótun sjálfsins. Að 

leikurinn væri tjáningarháttur barnsins við að fást við veruleikann og þroska þar sem 

barnið skapar aðstæður þar sem það nær valdi á sjálfum sér og umhverfi sínu. Hann bætti 

einnig við að leikur fyrir fullorðna sé flótti yfir í annan veruleika en fyrir barnið er það leið 

til að sigrast á erfiðleikum og efla eigð sjálf (Valborg Sigurðadóttir, 1991).  

John Dewey taldi að leikurinn kenndi börnum skapandi og gagnrýnandi hugsun í 

stað þess að notast við fyrirfram ákveðnar lausnir (Dewey, 2000). 

Karl Groos benti á að leikir væru eðlislæg sjálfsþroskun sem veki upp eðlishvata og 

sé góður undirbúningur fyrir þroska einstaklings. Hann bætti við að jafnmargir flokkar 

væru í leikjum og því hvað eðlishvatirnar eru margar (Valborg Sigurðardóttir, 1991). 
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Herbert Spencer hélt því fram að leikur veitti börnum útrás af þeirri umfram lífsorku 

sem til verður og því þurfi börn að leika sér til að hleypa þessari innibyrgðu orku út 

(Valborg Sigurðardóttir, 1991).  

Fröbel kom með kenninguna um að hægt væri að ná athygli og örva þroska, hæfni 

og þekkingu barna með því að nota leiki og leikföng (Valborg Sigurðardóttir, 1991).  

Af ofansögðu má vera ljóst að margir fræðimenn hafa skoðað leiki barna og allir 

telja þeir að hann hafi áhrif og örvi þroska þeirra. 

3.1 Hvað er leikur? 

Engin viðurkennd alhliða skilgreiningin er til á leik, en gefið er að leikur sé sjálfsprottinn og 

geti veitt gleði og vellíðan. Leikur hefur ákveðinn tilgang og reglur og leikir geta haft 

verulegt uppeldisgildi. Að mati Ingvars Sigurgeirssonar skapa leikir ótæmandi möguleika í 

skólastarfi (munnleg heimild Ingvar Sigurgeirsson, 29. ágúst 2015). Auðvelt er fyrir barnið 

að læra í gegnum leik og segir leikur barnsins okkur mikið um það hversu vel barninu 

gengur í samskiptum við aðra í ólíkum aðstæðum og hvað það lærir og þroskast (Lillemyr, 

2001). 

Leikur er barninu eðlislægur og felur í sér frjálst val, virkni, hvatvísi og er oftast 

skemmtilegur. Hann er ferli í sjálfum sér. Barnið tengir leikinn við skilning sinn á 

veruleikanum (Wardle, e.d). Leikurinn gefur til kynna hvernig barn upplifir umheiminn og 

skynjar hann, þar sem börn setja oft upp sögusvið til að æfa sig á mismunandi aðferðum 

til að bregðast við aðstæðum og yfirfæra síðan þennan leik yfir í raunveruleikann (Fox, J., 

e.d). 

Leikurinn er mikilvæg þroska- og námsleið þar sem barninu er leyft að njóta þess 

að vera barn (Valborg Sigurðardóttir, 1991). Leikur er lífstjáning og gleðigjafi barns sem 

einnig lætur ímyndunaraflið ráða ferðinni. Einnig mótast leikurinn af þroska, bakgrunni 

barnsins og uppeldisumhverfi (Lillemyr, 2001). 

Það sem er sameiginlegt í leik hjá börnum og fullorðnum er að leikur er æfing og 

endurtekning sem er fólgin í markmiðum og skemmtun (Þorbjörg Halldórsdóttir, 2006). 

Munurinn hins vegar á börnum og fullorðnum í leik er að fyrir börn getur leikurinn verið 

markmiðið í sjálfum sér. Barnið getur öðlast færni í leiknum sem það svo tileinkar sér og 
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notar alla ævi (Olofsson, 1992). Fyrir fullorðna er hins vegar nauðsynlegt að tilgangur og 

markmið séu sjáanleg með leiknum (Þorbjörg Halldórsdóttir, 2006). 

3.2 Flokkar leikja 

Til eru margir flokkar af leikjum. Nokkar vefsíður eru til með leikjum og sú þekktasta er 

líklegast leikjavefurinn. Leikjavefurinn er samvinnu- og þróunarverkefni kennaraefna og 

kennara. Þar safna þeir leikjum í sjálfboðavinnu og eru nú um 400 leikir á síðunni. 

Markmiðið er að safna saman góðum leikjum til að nota í skólastarfi og kynna þá með sem 

aðgengilegum hætti. Á leikjavefnum eru leikirnir flokkaðir í fimm aðalflokka með 20 

undirflokkum. Þessir flokkar ná yfir fjölbreytt efni og geta gefið góða heildarsýn yfir leiki. 

Þessir flokkar eru venjulegir námsleikir, rökleikir og heilabrjótar, orða- og málþroskaleikir, 

leikræn tjáning og hlutverkaleikir, hreyfi- og skynjunarleikir, ýmsir hóp- og samvinnuleikir 

og að lokum námspil og hermileikir (Ingvar Sigurgeirsson, e.d). 

Fræðimaðurinn Francis Wardle skiptir leikjum niður í fimm flokka en þeir eru:  

Líkamlegur leikur (e. Motor/physical Play):  Þessi tegund leiks bíður upp á mikilvæg 

tækifæri fyrir börn að þroska bæði sjálfsþroska og vöðvastyrk ásamt samþættingu vöðva, 

tauga og heilastarfsemi. Þá hafa nýlegar rannsóknir sýnt mikilvæga tengingu á milli 

örvandi tómstundaiðkunar og þroska í heila (Wardle, 1987). 

Samskiptaleikur (e. Social Play): Veitir fjölbreytt tækifæri til að taka þátt í félagslegum 

leikjum sem eru besta verkfærið fyrir framfarir í félagsþroska. Að eiga í samskiptum við 

aðra í gegnum leik. Í svona leikjum læra börnin samfélagslegar reglur eins og að þiggja og 

gefa, virðingu, samvinnu og að samnýta. Í gegnum leikinn læra börnin einnig að nota 

rökhugsun. Til þess að standa sig vel í heimi fullorðinna þá er heppilegt að börn taki þátt í 

mörgum félagsfærnileikjum (Wardle, 1987). 

Uppbyggjandi leikur (e. Consturctive Play): Er þegar að börn stjórna umhverfinu til þess 

að búa til hluti. Þessi tegund leiks á sér stað þegar að börn byggja turna, t.d. borgir með 

steinum og leika sér í sandi. Þessi tegund leiks gefur börnunum tækifæri á að gera tilraunir 

með hluti. Þau þurfa að finna út hvaða hluti hægt er að setja saman og hverja ekki, ásamt 

því læra þau grundvallaratriði í því að hlaða, byggja, stífla, teikna og reisa. Börn sem eiga 



13 

auðvelt með að nota og tengja saman hluti eru oft góð í að notfæra sér orð, hugmyndir og 

hugtök (Wardle, 1987). 

Ímyndunar leikur (e. Fantasy play): Í ímyndunarleik læra börn að skilja og prófa ný 

hlutverk og raunverulegar aðstæður, tilraunir með tungumál og tilfinningar (Wardle, 

1987). 

Regluleikir (e. Games with rules): Í gegnum regluleikinn læra börn að fylgja og virða 

reglur sem gilda bæði í leikjum og lögum og reglur í landinu sem þau búa í (Wardle, 1987). 

3.3 Mikilvægi leikja 

Rannsóknir benda til þess að börn læri betur í umhverfi sem leyfir þeim að kanna, 

uppgötva og leika sér, þannig eru þau í nánum tengslum við þróun þá sem á sér stað 

vitsmunalega- félagslega- tilfinningalega- og líkamslega hjá þeim sjálfum (Fox, J., e.d). Ef til 

vill má segja að börnin samsami sig þannig veröldinni í gegnum leik. Leikur er mikilvæg 

námsaðferð þar sem sköpunargleði barna fær að njóta sín (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2011). Leikur barna er ekki bara skemmtun. Mjög auðvelt er að tengja hann þeim 

námsþáttum sem verið er að vinna með í skólastarfinu hverju sinni. Leikir geta oft bætt 

málþroska, samskiptahæfni, félagsþroska, siðferðisþroska, sköpunargáfu og ímyndunarafl. 

Þá geta leikir jafnframt haft áhrif á vitsmuna-, tilfinninga- og hreyfiþroska (Anna 

Jeppensen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2010). 

Leikur gegnir stóru hlutverki í þroskaferli barnsins. Hann veitir vellíðan og gleði en 

getur þó einnig falið í sér átök og valdabaráttu. Leikurinn er ákveðin námsleið fyrir börnin 

en í gegnum hann gefst þeim tækifæri til að skilja og læra á umhverfi sitt auk þess að með 

leiknum myndast vettvangur fyrir þau til að tjá hugmyndir sínar, tilfinningar og reynslu og 

að auki þróa þau með sér félagsleg tengsl við önnur börn. Þannig skapa börnin sína eigin 

menningu og mynda félagslega hópa, þar koma þau með sínar hugmyndir og skilja hlutina 

út frá sjónarmiðum annarra og taka þátt í lýðræðislegum athöfnum í gegnum leikinn 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). 

Leikir í skólastarfi geta haft margþætt hlutverk. Kennari hefur ef til vill sett sér þau 

markmið með leiknum að efla nemendur félagslega eða námslega svo eitthvað sé nefnt. 

Oft eru leikirnir skemmtilegir og nemendur átta sig stundum ekki á að verið er að læra í 
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gegnum leikinn, en leikir geta verið einstaklega öflug kennsluaðferð (Anna Jeppensen og 

Ása Helga Ragnarsdóttir, 2010). 

Menningarlegt gildi leikja getur verið töluvert þar sem börn læra að nota 

ímyndunaraflið í leikjum og málþroski þeirra eykst. Í leik læra börn að vinna saman og 

taka tillit til hvors annars ásamt því að finna samúð með hvort öðru. Leiða má að því líkur 

að góðir leikir hafi mikið siðferðislegt og félagslegt gildi (Ólafur Guðmundsson og Elísabet 

Svavarsdóttir, 2011). Sumir leikir henta vel fyrir fólk á öllum aldri og geta þeir aukið tengsl 

á milli kynslóða. Sem dæmi má nefna að það getur verið áhugavert og gagnlegt að bjóða 

mið- eða unglingastigi í leiki með yngstu börnunum og efla þannig tengsl þeirra á milli. 

Leikir geta einnig verið góðir til þess að fá börn til að hreyfa sig meira sem ýtir undir 

heilbrigði (Una Margrét Jónsdóttir, 2010). Mikilvægt er að viðhalda leik sem 

kennsluaðferð í skólastarfi þar sem ein árangursrík leið til að öðlast bæði þroska og 

skilning nemenda á öllum aldri er í gegnum leik (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). 

3.4 Kostir þess að nota leiki í kennslu 

Kostir þess að nota leiki í kennslu er eins og fram hefur komið að þeir geta bætt 

málþroska, samskiptahæfni, félagsþroska, siðferðisþroska, sköpunargáfu og ímyndunarafl. 

Þá geta leikir jafnframt haft áhrif á vitsmuna-, tilfinninga- og hreyfiþroska (Anna 

Jeppensen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2010). Vitsmunaþroski nemandans eykst við þær 

aðstæður sem leikurinn skapar sem veldur því að nemendurnir byrja að þróa með sér 

hæfileikann til að setja sér markmið og hugsa á gagnrýninn hátt. Námsleikir þurfa ekki 

endilega að vera bundnir við skólastofuna og takmörkum hennar. Leikir geta til dæmis 

farið fram úti, í náttúrulegu umhverfi sem getur verið hvetjandi fyrir nemendur þar sem 

öðruvísi námsflæði skapast (Ólafur Guðmundsson og Elísabet Svavarsdóttir, 2011). 

Það að nota leiki sem kennsluaðferð getur auðveldað og hjálpað nemendum til að 

þroskast og þróa með sér samskiptahæfni og hópkennd ásamt því að bæta færni þeirra í 

tali og hlustun. Hægt er að tengja allar námsgreinar og námssvið við leik. Leikir eru 

nátengdir leiklist. Leikir og leikferli eru byggð upp á reglum, þörf barnsins til að leika sér 

og hafa leikir oft táknræna merkingu. Það er því auðvelt að tengja leikinn við námsefnið 

hverju sinni (Anna Jeppensen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2010). Fyrir börn sem skortir 

sjálfsaga og yfirvegun getur leikur hjálpað þeim að finna áhuga og aukið samstarfsvilja 
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þeirra. Þau börn sem eru feimin og með lítið sjálfstraust fá aukið sjálfstraust þegar þeim 

gengur vel í leik eða er falið hlutverk í leik sem þeim tekst vel að leysa. Með því að nota 

leiki í kennslu hljóta nemendur oft aukna starfsgleði til náms og þroska og þeir eiga það til 

að sameina bekkinn (Ólafur Guðmundsson og Elísabet Svavarsdóttir, 2011). 

Við það að nota leiki í kennslu fá nemendur tækifæri til að beita rökhugsun, safna 

reynslu og verða virk, bæði líkamlega og vitsmunalega. Nemendur skerpa ályktunarhæfni 

sína, hugmyndaflug eykst og oft á tíðum löngun eftir meiri vitneskju (Petersen & 

Mogensen, 2000). 

3.5 Eru hindranir við að nota leiki í kennslu ? 

Ef til vill mætti tala um tímaleysi kennara sem hindrun í því að nota leiki. Oft þarf að laga 

leikinn að námsefninu, breyta honum samkvæmt markmiðum kennarans og það getur 

tekið tíma. Undirbúningur getur orðið talsverður, útskýra þarf leikinn vel og finna til 

fylgihluti ef þeir eru notaðir. Þetta getur haft þau áhrif að kennari mikli fyrir sér að nota 

leiki og taki því það ráð að sleppa þeim. Geta má þess að kennarar veigra sér stundum við 

að nota leiki og spil vegna þess að frágangi barnanna er ábótavant (Ingibjörg B. 

Björnsdóttir, munnleg heimild 12.feb. 2016). 

Annarskonar hindranir gætu verið að kennarar hafa ekki nógu mikla þekkingu á 

leikjum og finni sér ekki tíma til þess að leita að leikjum til þess að nota. Þeir eru ef til vill 

ekki vanir því að nota leiki í kennslu sinni, þ.e. eru vanafastir í sínu kennsluumhverfi, þar 

sem oft er erfitt að breyta hinum hefðbundnu kennsluháttum (Carpenter, Fenneman, 

Franke, Levi & Empson, 2003 ). 

Ein hindrunin gæti verið skortur á áhöldum, þar sem oftar en ekki þarf ýmis áhöld í 

leiki í kennslu. Kennarar nefna að oft skorti fjármagn til þess að fjárfesta í áhöldum fyrir 

leiki. Einnig gæti fjöldi nemenda verið hindrun, þar sem oft eru ærsl og læti þegar 

nemendur eru í leikjum, það er líf og fjör (Ingibjörg B. Björnsdóttir, munnleg heimild 

12.feb. 2016). Kennari gæti sett það fyrir sig að erfitt er að stjórna fjölmennum bekkjum í 

leik. Sumir nemendur geta verið tapsárir sem getur verið erfitt að meðhöndla og kennari 

veigrar sér því við því að nota leiki. Einnig má nefna að kennsla er oft beintengd við 

námsefnið, að klára þurfi ákveðin verkefni fyrir ákveðinn tíma sem kemur í veg fyrir 
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skapandi tíma og dýpkun á náminu sem leikir geta einmitt oft nýst vel til að gera (Þórdís 

Friðbergsdóttir, munnleg heimild 12.feb. 2016). 

3.6 Hlutverk kennara í leik barna 

Skólinn á að vera staður þar sem börnin finna til öryggis, fái tækifæri til að þroskast og 

nýta hæfileika sína sem og að njóta æskunnar. Æskuskeiðið er mikilvægt í ævi 

einstaklings, enda er sérhver skóladagur og kennslustund að bjóða upp á þroskamöguleika 

sem nauðsynlegt er að nýta til fulls (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011)  

Fagmennska kennara felst í þekkingu, viðhorfum og siðferði sem beinist að 

nemendum bæði í menntun og velferð. Kennarar sjá um að veita nemendum tækifæri til 

að öðlast þekkingu og leikni sem og að örva starfsgleði og efla skapandi hugsun. 

Meginhlutverk kennarans er að beita kennslu- og uppeldisfræðilegri þekkingu í starfi með 

nemendum, bæði með því að viðhalda og vekja áhuga þeirra á námi, stuðla að góðum 

starfsanda, veita leiðsögn á fjölbreytilegan hátt og skapa vinnufrið meðal nemenda. Það 

felur í sér að skapa frjóar og fjölbreytilegar námsaðstæður. Ein mikilvægasta forsenda 

náms er að viðhalda eðlislægri forvitni barnsins og getur því ein gagnleg kennsluaðferð 

verið að nota leik í kennslu sem oft stuðlar að jákvæðum viðhorfum nemenda til námsins 

og er einnig góð leið til að kenna ungum börnum um, og á heiminn (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011). 

Til að kenna leiki er nauðsynlegt að hafa þekkingu og reynslu. Kennarinn verður að 

vanda val sitt á þeim leikjum sem hann notar í kennslu sinni en æskilegt er að hann velja 

leiki sem hæfa bæði þroska og aldri barnanna. Nauðsynlegt er að kennarinn kunni þá leiki 

sem hann notar í kennslu sinni og að hann láti börnin hafa frjálsa íhlutun upp að vissu 

marki um val á leikjum. Það er vænlegt og æskilegt að börn læri snemma að stjórna 

leikjum sínum sem mest sjálf til að auka þroska þeirra. Það á ekki aðeins við þegar kemur 

að kennslu yngstu nemendanna heldur einnig á efri stigum grunnskólans (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011). 

Þegar leikir eru valdir í kennslu er mikilvægt að þeir uppfylli ákveðnar kröfur, 

þessar kröfur geta til dæmis verið: 
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 Nægilega mikil áreynsla fyrir alla þáttakendur 

 Vekja gleði og áhuga sem veldur því að þátttakendur verða duglegri og leiknari  

 Leikirnir séu alhliða þroskandi andlega og líkamlega (Aðalsteinn Hallsson, 1969). 

Jóhanna Einarsdóttir (2010) talar um þrjá þætti sem þarf að huga að þegar leikir eru 

notaðir í tengslum við kennslu námsefnis. Í fyrsta lagi þarf að skoða námsskrána og 

námsefnið vel. Í öðru lagi þarf að skapa sameiginlega reynslu sem getur nýst í leiknum og í 

þriðja lagi þarf kennarinn að stýra leiknum í samráði við nemendur og fylgjast vel með. 

Kennari gegnir mörgum hlutverkum svo sem að tengja námskrána og leikinn, örva sköpun, 

koma með nýjungar og kynna önnur sjónarhorn og nýja möguleika fyrir nemendur 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2007). 

Mikilvægt er að kennarinn sé tilbúin að taka þátt í leikjunum, sé til staðar og sé félagi 

barnsins í leiknum á forsendum barnsins (Hohmann & Weikart, 1997). Þegar allir hafa náð 

tökum á leiknum er gott að nota hringekju sem kallar á sjálfstýringu leiksins hjá 

börnunum. Þessi tækni felst í því að setja upp stöðvar þar sem börnin ganga á milli og 

leysa verkefni. Það má segja að hringekja verði til þegar búið er að skipta svæðinu í 

skólastofunni upp í stöðvar með mismunandi uppsettum verkefnum þar sem nemendum 

gefst kostur á að vinna á eigin forsendum. Verkefnin geta verið mismunandi, bæði 

krefjandi og sveigjanleg (Ingvar Sigurgeirsson, 2005). Þessi kennsluaðferð getur verið gott 

kennslutæki sem þroskar félagsandann að mati Ingvars, og barnið á möguleika á umbun 

eftir stöðvavinnuna. 
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4 Rannsókn 

Rannsókn felst í því að leita eftir nýrri þekkingu með því að safna upplýsingum á bæði 

skipulagðan og nákvæman hátt. Þessir þættir eru allt frá því að uppgötva, safna saman 

staðreyndum og prófa tilgátur og sýna tengsl þar á milli. Með rannsóknum er verið að 

lýsa, skýra eða spá fyrir einhverju og eru þær mikilvægar að því leyti til að þær hjálpa til 

við ákvörðunartöku, þróun samfélaga og velferð (Eiríkur Smári Sigurðarson, 2013) .  

Rannsókn í tengslum við leiki á yngsta stigi grunnskóla var framkvæmd í þremur 

grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu þar af einum einkareknum. Haft var samband við 

fimm skóla en einungis þrír þeirra samþykktu að taka þátt. Tekin voru viðtöl við tvo til 

fjóra kennara í hverjum skóla. Tilgangur rannsóknar var að reyna að finna út hvort leikir 

væru mikið notaðir á yngsta stigi grunnskólans. 

Stuðst var í viðtölunum við eigindlega aðferð sem hefur þann tilgang að lýsa og 

veita skilning á því viðfangsefni sem tekið er fyrir (Schutt, 2012). 

Gætt var nafnleyndar og fóru viðtölin fram á vinnustöðum kennara í 

kennslustofunni, þar sem mikilvægt er að mynda traust á milli viðmælenda og þáttakenda 

sem og að skapa þægilegt andrúmsloft til að viðtalið verði sem áreiðanlegast (Þórólfur 

Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). Þegar viðtölin kláruðust voru þau skrifuð niður 

og þema greind, en þemun eru sameiginlegir þættir og ólíkir þættir sem hjálpa til við að 

komast að niðurstöðu rannsóknar. 

4.1 Rannsóknarspurning og aðferð 

Rannsókn þessi var gerð með tilviksathugun en í því felst að safna gögnum til að skil ja og 

varpa ljósi á tiltekið tilvik. Tilvikið getur verið stofnun, samfélag, hópur, einstaklingar eða 

fyrirtæki. Markmiðið er að afla eins mikillar þekkingar frá sjónarhorni einstaklinga um 

félagslegan veruleika. Með tilviksathugun er stuðst við eigindlega aðferð en í því felst að 

taka viðtöl við þátttakendur sem geta gefið áreiðanlegar upplýsingar um reynslu og 

viðhorf á tilteknu efni (Schutt, 2012). 

Eigindleg rannsóknaraðferð er eins og kom fram áður notuð til að afla upplýsinga 

um ákveðið efni sem hefur lítið verið rannsakað og er markmiðið að skilja viðhorf, 

sjónarhorn og reynslu þessa tiltekna einstaklings með það að leiðarljósi að skoða tiltekinn 
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veruleika. Aðferðin byggist á aðleiðslu þar sem fyrst er safnað saman gögnum og síðan 

þróast kenning út frá því. Með þessari aðferð gefst betri kostur á að dýpka og komast að 

merkingabærri sýn á félagslegan veruleika einstaklingsins heldur en með öðrum 

aðferðum. Þessi þekking eflir skilning á félagslegum veruleika og er grunnur þess að hægt 

sé að spyrja nýrra spurninga og þróa rannsóknir (Schutt, 2012).  

Saminn var viðtalsrammi með mörgum ólíkum spurningum sem þátttakendur 

svöruðu. Viðtalsramminn innihélt opnar spurningar og reynt var að hafa hann 

sveigjanlegan sem þýðir að rannsóknin getur tekið breytingum og þróast í aðra átt en 

upphaflega var gert ráð fyrir. Það sem ber að varast þegar valin er eigindlega aðferð, eru 

siðferðileg álitmál en þau geta til dæmis verið val um þátttöku, velferð þátttakenda, 

nafnleynd, trúnaður, öryggi rannsakenda og rammi rannsóknar. Öllu þessu þarf að huga 

að og gæta þess að fyllsta trúnaðar sé gætt. Einnig er mikilvægt að rannsakandinn sé 

hlutlaus og gæta þarf þess að alhæfa ekki né leiða viðmælandann áfram að svari (Schutt, 

2012).  

Þegar rannsókn er gerð með eigindlegum hætti þarf að gæta að réttmæti og 

áreiðanleika rannsóknarinnar en það er mælikvarði á gæði rannsóknarinnar (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003). Réttmæti er skipt niður í innra og ytra réttmæti. Innra réttmæti felst í 

þáttum sem hafa áhrif á skilgreindar aðstæður og hversu góðar og trúverðugar ályktanir 

mætti draga af niðurstöðum. Ytra réttmæti felst í því hvort hægt sé að alhæfa niðurstöður 

yfir á aðrar aðstæður (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Til að eigindlegar rannsóknir séu 

áreiðanlegar þurfa þær að ganga í gegnum ákveðna þætti, þessir þættir eru sannleiksgildi, 

notagildi, stöðugleiki og hlutleysi (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Markmið rannsóknarinnar var að komast að því hvort leikir séu notaðir í kennslu á 

yngsta stigi grunnskóla. Rannsóknarspurningin var eftirfarandi: Hversu mikið eru leikir 

notaðir á yngsta stigi grunnskólans? 

4.2 Þátttakendur 

Gæði þáttakenda skiptir miklu máli fyrir gæði rannsóknar svo sem upp á notagildi og 

trúverðugleika. Haft var samband við þátttakendur eftir tilgangsúrtaki en í því felst að 

þátttakendur eru valdir eftir því sem hentar best markmiði rannsóknarinnar (Morse, 
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1991). Það þýðir að þeir hafa persónulega þekking á fyrirbærinu sem myndar 

trúverðuleika í niðurstöðum. 

Mikilvægt er að velja þátttakendur eftir mismunandi stöðum og reynslu til að 

koma í veg fyrir skekkju á rannsókninni en það er ein af helstu ógnum við réttmæti í 

eigindlegum rannsóknum (Sigríður Halldórsdóttir, 2013 og Sandelowski, 1986). 

Þátttakendur voru kennarar í þremur grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Níu 

kennarar samtals og tóku þátt af fúsum og frjálsum vilja. Valdir voru ólíkir skólar til þess 

að fá sem fjölbreyttasta svörun. 

Skólastjórar hjálpuðu til við val á þátttakendum annaðhvort með því að mæla með 

kennara eða gefa kennaranum beint samband við rannsakendur, en í sumum tilfellum var 

haft samband beint við kennarana sjálfa. Haft var samband við ellefu kennara á yngsta 

stigi grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu og samþykktu níu þeirra að koma í viðtal. Af þeim 

níu viðmælendum voru áttu konur og einn karlmaður. Þau voru öll á mismunandi aldri og 

höfðu mislangan starfsaldur sem kennarar á yngsta stigi, meðal annars var einn að kenna í 

fyrsta skipti á yngsta stigi. Allir þáttakendur áttu auðvelt með að tjá sig, voru áhugasamir 

og hjálplegir. Fyllsta trúnaðar var gætt og kemur nafn skóla og kennara hvergi fram. 

4.3 Siðferðileg álitamál 

Þegar rannsókn er gerð eru nokkrir hlutir sem ber að varast eins og að ekki megi stunda 

rannsóknir á einstaklingum án þeirra vitundar né með því að beita blekkingum í 

rannsóknum (Alderson, 2004). Einnig skiptir miklu máli að rannsóknin skaði ekki 

þátttakendur (Ástríður Stefánsdóttir, 2013). Passa skal að rannsakandi haldi sig í þægilegri 

fjarlægð frá þátttakendum rannsóknarinnar því annars er hætta á að missa gagnrýna 

augað sem gæti valdið skekkju rannsóknarinnar (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Í stuttu 

máli sagt að ekki sé verið að taka viðtal við einstakling sem stendur rannsakanda næst.  

Í eigindlegum rannsóknum er sannleikurinn bundinn við þátttakendur í 

rannsókninni og hefur þátttakandi rétt á að vita í hverju þátttakan felst og hvernig 

upplýsingar um hann verða birtar, honum er einnig heimilt að draga þátttöku sína til baka 

hvar og hvenær sem er (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 
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Þau siðferðilegu álitamál sem geta komið upp í eigindlegri aðferð er eins og áður 

kom fram; val um þátttöku, velferð þátttakenda, nafnleynd, trúnaður, öryggi 

rannsakenda, rammi rannsóknar og að öruggt sé að fyllsta trúnaðar sé gætt. Einnig er 

mikilvægt að rannsakandinn sé hlutlaus og gæta þarf þess að alhæfa ekki né leiða 

viðmælandann áfram að svari (Schutt, 2012). 

Það sem gæti einnig verið talið sem siðferðilegt álitamál er ógnun við réttmæti sem 

er til dæmis valskekkja, það er þegar þátttakendur verða einsleitir. Það verður að vanda 

val þátttakenda vel, að auki getur ónóg gagnasöfnun haft áhrif eða gagnagreining en þá 

getur rannsakandi verið fljótfær í gagnasöfnun og gagnagreiningu sem gæti leitt til þess 

að gagnagreiningin sé illa gerð (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

4.4 Söfnun gagna 

Söfnun gagna í þessari rannsókn var framkvæmd með viðtölum við níu kennara og voru 

þau öll tekin upp með upptökuforriti. Viðtöl henta sérstaklega vel sem 

gagnasöfnunaraðferð þegar á að ná fram upplifun og reynslu og þekkingu fólks á 

ákveðnum þætti (Helga Jónsdóttir, 2013). 

Í viðtölunum var notast við viðtalsramma sem rannsakendur bjuggu til. 

Viðtalsramminn var gerður með opnum spurningum og var tilgangur þeirra að kanna 

hvort kennarar nota leiki í sínu starfi á yngsta stigi grunnskólans. Svörin frá þessum níu 

kennurum voru rituð niður og greind og fundin þemu. Þegar viðtölin voru greind var hægt 

að finna sameiginlega þætti og ákveðnar niðurstöður. 

4.5 Greining og úrvinnsla gagna 

Í eigindlegri rannsókn geta gögn verið margskonar, t.d. afrit af viðtölum, skráning á 

hugleiðingum og vangaveltum sem eru síðan skráð niður til aukins skilning á 

rannsóknarefninu (Bogdan & Biklen, 2003). Tilgangur með greiningu gagna úr viðtölum er 

að mati Bogdan og Biklens (1998), að finna meginþætti í frásögn þátttakenda og greina þá 

þætti í meginþemu samræðanna. Sem sagt kerfisbundin leit að upplýsingum sem gagnast 

til þess að svara rannsóknarspurningu rannsakenda. Þeir bæta við að þema endurspegli 

merkingu ákveðinnar reynslu sem hafi samvirk einkenni.  
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Í rannsókninni voru tekin viðtöl og voru þau vélrituð upp, orðrétt, en viðtalsrammin 

fylgir sem viðhengi þessarar greinagerðar. Við greiningu gagnanna lásu rannsakendur 

margoft yfir það sem sagt var og rýndu í merkingu orða og samhengi umræðnanna. Þemu 

voru flokkuð eftir styrkleika, en þeim var ætlað að lýsa viðhorfum þátttakenda til leikja á 

yngsta stigi grunnskólans. Við skoðuðum gögn aftur og aftur en með því töldum við að 

hægt væri að sjá ný þemu sem ef til vill höfðu farið fram hjá okkur í fyrstu greiningalotu. 

4.6 Þemu 

Eins og fram kom hér á undan er mikilvægt að finna þemu í rannsóknum. Í þessum kafla er 

fjallað um þau þrjú þemu sem komu upp í viðtölum við þátttakendur. Þau þemu sem við 

tókum eftir voru jákvæðni í garð leikja, tengsl kennara við leiki og tengsl nemenda við 

leiki.  

 

Jákvæðni í garð leikja 

Kennarar voru almennt jákvæðir í garð leikja, allir kennararnir töluðu um leiki á lifandi 

hátt og notuðu allir leiki í kennslu sinni. Tveir kennarar nefndu að þeim fyndist ekki hægt 

að kenna án þess að nota leiki í kennslu og töluðu um það að þeir myndu ekki vilja kenna 

ef þeir höfðu ekki leiki til að fara í með bekknum sínum.  

Sjö kennarar nefndu lærdómsgildi leikja og sögðu að oft á tíðum átta nemendur sig 

ekki að þeir séu að læra í gegnum leikinn. Þeir sögðu að nemendur hefðu ánægju af 

leikjum og þættu þeir skemmtilegir. Þeir nefndu einnig að leikir gæfu skólastarfinu mikið 

og gerðu daginn skemmtilegri bæði fyrir þá og börnin. Einn kennari nefndi sérstaklega það 

að leikir væru góð leið til að vekja áhuga nemenda, til dæmis þegar hann sér einhvern 

nemenda geispa þá hoppar hann strax í leik til að vekja bæði áhuga nemendanna og 

brjóta upp kennsluna. Tveir kennarar ræddu mikið um gildi leikja við skólastjórnendur og 

fengu í kjölfarið að sitja á leikjanámskeiði í Spáni þar sem þeir lærðu heilmikið um hvernig 

nota mætti leiki í kennslu. Einn kennarinn sem fór á námskeiðið var strax farinn að 

skipuleggja hvernig hann ætti að kenna fyrsta bekk öðruvísi og nota þá leiki.  
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Tengsl kennara við leiki 

Þegar við lásum yfir viðtölin, aftur og aftur, gátum við séð að kennarar veigra sér stundum 

við að nota leiki þrátt fyrir að vera mjög jákvæðir í garð þeirra. Þeir töluðu um áhaldaleysi 

og nauðsyn þess að komast yfir ákveðið námsefni. Að nauðsynlegt sé að vera búinn að 

klára ákveðin viðfangsefni fyrir ákveðinn tíma og því þurfi þeir að láta allt annað sitja á 

hakanum á meðan. Þeir upplifa pressu á að bókin skiptir miklu máli og í raun of miklu máli 

í námi barnanna að þeirra mati. Einnig nefndu þeir að þeir gleymi að nota leiki eða eru 

óöruggir á því hvernig leikur virkar. Stundum væru þeir einfaldlega ekki i stuði til að vera 

með leiki og nefndi einn kennari að hann einfaldlega treysti sér stundum ekki til að vera 

með leiki. Þó nefndu allir þeir kennarar sem rætt var við að þeir vildu gjarnan auka notkun 

leikja í kennslu sinni og minnka áherslu á bóknám. 

 

Tengsl nemenda við leiki 

Síðasta þemað sem fjallað er um er tengsl nemenda við leiki, þar kom í ljós að nemendur 

gátu haft áhrif á leiki í kennslu, bæði á jákvæðan og neikvæðan hátt. Það jákvæða er að 

nemendur átta sig oft ekki á að þeir eru að læra í gegnum leikinn og upplifa ánægju af 

leikjum og þykja þeir skemmtilegir. Hinsvegar er neikvæða hliðin sú að sumir nemendur 

eiga erfitt með að fylgja reglum og eiga það til að eyðileggja fyrir hinum þegar farið er í 

leiki. Mikill hávaði myndast og kennarar eiga stundum erfitt með að ná nemendum niður 

eftir leiki. Það kom einnig fram að nemendur væru lengi að koma sér úr íþróttum og sundi  

og þá gæfist minni tími í svokallaðan frjálsan tíma sem oft gæfi möguleika til leikja.  

 

4.7 Niðurstöður 

Hér verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknar en eins og áður hefur verið komið 

fram var tilgangur hennar að skoða hvort leikir væru mikið notaðir á yngsta stigi 

grunnskólans. Í rannsókninni var leitað svara við spurningunni: Hversu mikið eru leikir 

notaðir á yngsta stigi grunnskólans? 

Í viðtölum við kennara ræddu þeir um reynslu sína af leikjum í skólastarfi á yngsta 

stigi grunnskólans. Rannsakendur reyndu að nota opnar spurningar sem veita 
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þátttakendum tækifæri til að tjá sig og orða hugmyndir sínar og hugsanir, þó eru einstaka 

spurningar í viðtalsrammanum sem kalla á svarið já eða nei, en þá reyndu höfundar að fá 

nánari útskýringu í tengslum við svarið.  

 

Notar þú leiki í kennslu þinni á yngsta stigi? 

Allir níu kennararnir sem rætt var við sögðust notast við leiki í kennslu sinni og nota leiki 

sem tengdir eru við námsefnið. Helst notuðu þeir leiki í kennslustundum í fögum eins og 

lífsleikni, stærðfræði og íslensku. Einn viðmælandi sagðist frekar leggja áherslu á að syngja 

og að kenna nemendum lög en tveir kennarana sögðust nota leiki á milli kennslustunda. 

 

Hvaða leiki notið þið? 

Í viðtölunum kom fram að kennararnir nota oft sömu leikina í kennslu sinni. Rétt er að 

geta nokkurra leikja sem voru mest notaðir að mati viðmælenda: 

Að komast yfir landamærin: Þessi leikur snýst um að komast yfir landamæri með orðum 

sem byrja á fyrirfram ákveðnum staf eða hafa stafinn í orðinu. Með þessu æfa börnin sig í 

að hlusta, læra um efnið sem verið er að vinna með og velta fyrir sér orðunum og bæta 

vonandi við sig orðaforða. 

Boom: Þessi leikur er stærðfræðileikur sem notaður er í stærðfræðikennslu þegar verið er 

að kenna margföldunartöfluna. Nemendur sitja í hring og og leikurinn gengur hringinn. 

Tökum sem dæmi sjö sinnum töfluna. Þá byrjar einn að telja og segir 1 og sá næsti segir 2 

og svo framvegis en í stað þess að segja þær tölur sem ganga upp í 7 er sagt boom og 

næsti heldur síðan áfram að telja. Hægt er að gera leikinn erfiðari með því að láta hringinn 

snúast við þegar sagt er boom. 

Hringekja: Þá eru nokkur spil og leikir í boði á sama tíma. Börnunum er skipt upp í minni 

hópa og raðað niður á stöðvar. Þau eru í ákveðinn tíma á hverri stöð og þegar tíminn er 

liðinn fara þau á næstu stöð. Þá vita þau alltaf hvert þau eiga að fara næst og hvað er gert 

á hverri stöð fyrir sig. 

Flestir kennaranna sem tekið var viðtal við nota leiki úr stærðfræðibókinni Sprota. 

Einnig nota þeir aðra leiki svo sem rímleiki, klappa atkvæði, hvíslleiki, bingó, að flokka í 
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tunnur, fara út í leiki og nota spurningarkeppni úr því námsefni sem kennt hefur verið í 

síðustu viku. Þeir notast við leiki úr námsbókinni Leikur að læra, svo sem að vinna tveir og 

tveir saman þar sem annar gefur fyrirmæli á meðan hinn hlustar og skrifar eða teiknar 

eftir fyrmælunum.  

Einn kennari sagðist nota mikið bolta í kennslu sinni eða tvisvar til þrisvar sinnum í 

viku. Boltann notar hann með þeim hætti að hann spyr spurningar sem geta verið upp úr 

hvaða námsefni sem er. Sá sem grípur boltann á að svara spurningunni. Þetta þjálfar 

nemendur ekki bara námslega heldur þjálfar þá einnig í að grípa. 

 

Hvaða leikir voru notaðir í síðustu viku? 

Þegar kennararnir voru spurðir út í hvaða leiki þeir hefðu notað í síðustu viku höfðu þeir 

allir notað einhverja leiki, þó hafði enginn farið í sömu leikina. Í einum skólanum höfðu 

samræmd próf verið í gangi svo ekki var eins mikið um leiki og vanalega. Þar var aðallega 

farið í stærðfræðileiki sem gætu undirbúið börnin undir samræmda prófið. Þeir leikir sem 

notaðir voru í skólunum á þessum tíma voru: 

Tröppuleikur: Notast var við tröppurnar í matsalnum en þar eru sex tröppur. Kennarinn 

sagði öllum nemendum að fara í einhverja ákveðna tröppu og sá sem var síðastur var úr 

leik. Notast var við allskonar aðferðir við að segja börnunum í hvaða tröppu þau ættu að 

fara. Aðferðirnir voru til dæmis plús og mínus, margföldun og deiling. Þá þurftu börnin að 

reikna dæmin til að vita í hvaða tröppu þau ættu að fara. 

Teningaleikur: Börnin fengu tvo teninga og þau skiptust á að kasta. Þau áttu að búa til 

stærðfræðidæmi úr útkomunni sem fékkst þegar teningunum var kastað. 

Tvöföldun talna: Notast var við teninga, eins marga og maður vildi. Markmiðið með 

leiknum var að tvöfalda útkomuna. Ef að nemendurnir gátu gert það fengu þeir að halda 

áfram. Svipað eins og í slönguspili. 

Leiklist: Með félagsfærni að leiðarljósi voru börnin beðin um að leika aðstæður í tengslum 

við efnið sem þau voru að læra. Þetta urðu lítil atriði sem hægt var að ræða um. 

Boðhlaup: Skipt er í þrjú lið og er hlaupið í áttina að kennaranum sem kastar fram 

spurningu. Þessar spurningar eru til dæmis um sérnöfn og samnöfn, stærðfræði og margt 
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fleira. Kennarinn getur bætt hreyfingu við leikinn, t.d. að nemendur eigi að hlaupa eins og 

könguló eða hoppa á einum fæti.  

Einn kennarinn sagðist nota mikið leikinn Jakob segir og athyglisleiki eins og til 

dæmis leikinn hver er með lyklana. Geta má þess að tveir kennaranna notuðu 

hringekjuleik, sem útskýrður er hér að framan. Eins og sést þá voru lang flestir leikirnir 

stærðfræðileikir, þeir voru þó flestir notaðir í einum skóla. Ástæðan er sú að þar voru 

samræmd próf í gangi og höfðu þau áhrif á kennsluna þar sem prófin eru mælikvarði á 

árangur nemenda. Prófað er úr námsefni á landinu öllu. Þar sést hvernig nemendur 

skólans standa sig samanborðið við aðra skóla í landinu. Í hinum tveimum skólunum voru 

viðtölin tekinn á öðrum tíma og því voru engin próf í gangi þá og var leikjavalið 

fjölbreyttara.  

 

Hver valdi leikina?  

Allir þeir leikir sem farið var í voru valdir af kennurunum. Aðeins einn kennari sagðist 

stundum vera búinn að velja þrjá leiki fyrirfram og leyfa síðan nemendunum að velja einn 

leik til að fara í en þá er það meiri hluti nemenda sem ræður. Einum kennara fannst það 

mjög sniðug hugmynd að leyfa nemendunum að velja leikina, en hann hafði ekki prófað  

það áður. Sem sagt einn af níu kennurum hafði leyft nemendum sínum að velja hvaða leik 

þau vildu fara í.  

 

Hvers vegna urðu þessir leikir fyrir valinu? 

Alla leikina sem kennararnir fóru í með nemendum sínum völdu þeir vegna þess að þeir 

tengdust því námsefni sem verið var að vinna með hverju sinni. Einn kennarinn sagði að 

nemendunum þætti ótrúlega skemmtilegt að fara í spurningaleikinn með boltanum þar 

sem þeir líta á þetta sem leik og átta sig ekki á því að þeir eru að læra í leiðinni. 

Í skólanum þar sem samræmdu prófin voru fóru kennararnir í stærðfræðileiki til að 

auka undirbúning fyrir prófin. Flestir leikirnir sem kennararnir töluðu um tengdust því 

námsefni sem verið var að fara í.  
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Hefur verið rætt um leiki í skólastarfi og gildi þeirra við foreldra, aðra kennara eða 

skólastjórnendur? 

Allir níu kennararnir höfðu rætt við einhvern um gildi leiks í skólastarfi. Einn hafði aðeins 

rætt við annan kennara en tveir þeirra höfðu rætt við skólastjórnendur og fengið í 

framhaldi af því að fara á námskeið um leiki í skólastarfi á Spáni. Einn kennari sagðist 

mikið hafa rætt um leiki og þá sérstaklega við foreldra sem eru meðvitaðir um að nota 

mikið af leikjum í kennslunni. 

 

Er þörf fyrir að ræða gildi leikja meira? 

Það voru einungis þrír kennarar sem sögðu að það þyrfti að ræða meira um gildi leikja í 

kennslu. Þeir þrír voru almennt sammála um það að sex ára börn eigi ekki að sitja við borð 

allan daginn. Að það væri hægt að gera svo miklu meira með nemendunum bæði með 

skapandi og fjölbreyttu starfi. Á meðan hinum sex kennurunum fannst óþarfi að ræða 

meira um gildi leikja. 

 

Eru hindranir við það að nota leiki í kennslu? 

Kennararnir voru allir frekar sammála um hvað hindrar þá í að nota leiki meira í kennslu 

sinni og kom fram að helstu hindranirnar væru námsefnið og þeir sjálfir. Þeir nefndu 

einnig aðstöðu og búnað og læti þegar nemendur fara í leiki. 

Námsefni: Hver einn og einasti kennari nefndi það að skólabókin eigi það til að hindra 

kennara í að nota leiki meira í kennslu þar sem miklar kröfur eru gerðar á að klára 

ákveðinn blaðsíðufjölda fyrir ákveðinn tíma. Það gerir það verkum að kennarar festast 

frekar í bókinni til að ná að klára að fara yfir námsefnið á tilsettum tíma, í stað þess að 

geta dýpkað námið með leikjum eða öðrum hætti.  

Kennarar: Flestir kennaranna eða fimm af níu nefndu að kennararnir sjálfir væru hindrun. 

Það er að segja, að þeir kunni ekki leiki til þess að fara í með bekknum sínum og nefndu 

þeir einnig að það geta komið erfiðir dagar þar sem þeir sjálfir séu ekki í stuði til að vera 

með leik.  

 



28 

Nemendur: Það kom einnig fram hjá viðmælendum að mikil læti geta myndast þegar farið 

er í leiki og vilja kennara reyna að forðast það. Sumir kennarar eru með fjölmenna bekki 

og eiga erfitt með að ná nemendum niður eftir leiki. Nemendur eru oft á mismunandi 

þroskastigi, sumir eiga erfitt með reglur í leikjum og geta því ekki farið í leiki. Einn 

kennarinn sagði að í þeim tilfellum reyndi hann að einfalda leikinn svo að allir gætu verið 

með. Annar nefndi að það væri oft erfitt að fara í leiki þar sem börnin eru lengi að koma 

sér út og inn úr bæði fríminútum, leikfimi og sundi og sögðu að það kæmi niður á 

svokölluðum frjálsum tíma sem oft væri notaður í leiki. 

Aðstaða og búnaður: Viðmælendur nefndu að aðstöðu til leikja væri oft ábótavant og 

búnaður ekki fyrir hendi. Fjórir af níu kennurum sögðu að ekki væri nægilega gott rými 

inni í kennslustofunni til þess að fara í leiki og nefndi einn kennari sérstaklega að hann 

ætti ekki þann búnað sem þyrfti eins og til dæmis bolta, keilur og ýmislegt dót sem þarf að 

eiga fyrir leikina. Annar nefndi að rýmið sem hafði verið notað fyrir leiki áður hefði farið í 

annað. Það væri erfitt að komast á opið svæði. Hann nefndi einnig að auðvitað væri hægt 

að fara út en að það væri ekki hluti af menningunni í skólanum. 

 

Mætti nota meira leiki í kennslu á yngsta stigi í grunnskóla? 

Allir níu kennararnir voru sammála um að það mætti nota fleiri leiki í kennslu og sagði 

einn þeirra að honum fyndist að leikir ættu að vera 50% af kennslu barna á yngsta stigi 

grunnskólans. Annar viðurkenndi að hann mætti vera duglegri að nota leiki í sinni kennslu 

enn einn sagðist strax vera byrjaður að plana hvernig eigi að nota leiki með 1.-2. bekk á 

næsta ári. Einn kennari sagði að það mætti vera miklu meira af leikjum í sínum bekk. Þar 

sem hann væri með fjölmennan bekk og mikið námsefni sem þarf að fara yfir fyrir 

ákveðinn tíma, sætu leikirnir hins vegar frekar á hakanum. Fleiri leikir myndu hins vegar 

gefa skólastarfinu mjög mikið. 

 

Hvað þarf að gera til þess að leikir séu meira notaðir eða gildandi í skólastarfi? 

Þær tillögur sem viðmælendur mæltu með til að leikir væru meira notaðir eða gildandi í 

skólastarfi eru: 
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Að kenna leiki: Það sem kennararnir níu voru allir sammála um var að það þyrfti að kenna 

kennurum að leika sér. Kennarar virðast oft vera óöruggir og feimnir og þarf því að gera 

meira af því í kennaranáminu að kenna nemendum að nota leiki meira í starfinu. Um leið 

og kennarar eru búnir að læra leiki og kenna börnunum þá, þá er þetta ekkert mál. Þegar 

einn kennari fer að nota leiki í kennslu sinni smitar það út frá sér til annarra kennara.  

Að fara á námskeið: Viðmælendur töldu að mikilvægt væri að fara á námskeið þar sem 

kennarar fengju fræðslu um það hvernig auðga megi námið með því að nota leiki í 

kennslunni. Þar væri aðaláherslan á að leiðbeina kennurum um leiki og sérstaklega væri 

það gott fyrir þá sem eru ekki fljótir að finna upp leiki fyrir krakka. Bent var á að krakkar 

vilja leika sér og læra eitthvað nýtt í leiðinni. 

Að nota fagið: Kennararnir sögðu að það ætti að nota meira fagið heldur en bækurnar og 

reyna að vera ekki bundinn við að klára námsefnið. Að það þyrfti að opna umræðu um 

leiki og fá kennara til að fá fleiri hugmyndir t.d. að vera með einhvern hugmyndabanka á 

netinu ásamt því að kynna betur leiki. 

Hafa tilbúið efni: Þrír kennarar voru sammála því að það þyrfti að útbúa leikjabanka sem 

væri fyrir hendi eins og námsspil og leiðbeiningar. Dæmið sem einn kennarinn tók var að í 

fyrra fór hann með nemendur sína í útibingó og þá hefðu þurft að vera til gögn svo 

kennarar gætu nýtt sér það. 

Kennararnir nefndu einnig að skrifa þurfi bækur um leiki og auka hugmyndaflug 

kennara með því að vera með greinar fyrir kennara sem fjalla um að nýta sér leiki og koma 

með lýsingu á leikjum og því hvernig má útfæra þá. Góð æfing fyrir kennarar er að búa 

sjálfir til efnið en einnig gæti líka verið gott að hafa tilbúið efni sem þeir geta svo prófað 

sig áfram í.  

Frumkvæði: Þrír kennaranna vildu meina að það væri á þeirra frumkvæði að nota leiki í 

kennslu, að þeir stjórna hvað er gert og hvernig það er gert. Að hafa gaman af því sem 

verið að gera og nota þá aðferðir sem virka, því ef nemendur hafa gaman af náminu er 

það stór sigur.  
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Er erfiðara að fá eldri kennara til að kenna leiki? 

Þessi spurning kom upp í einu viðtali þegar verið var að ræða um hvernig hægt væri að 

auka leiki í kennslu. Kennari taldi að eldri kennarar notuðu síður leiki, ef til vill af því að 

þeir væru búnir að kenna lengi og þá eru þeir bara komnir með ákveðið form á kennsluna 

sína og það sé erfitt að breyta því. Þegar nýr kennari kemur inn í starfið er hins vegar hægt 

að segja að hérna í þessum skóla þá gerum við þetta svona og þá fylgir maður þeirri 

stefnu. En hver kennari þróar sína kennslu, það kennir enginn kennari alveg eins og 

kennarinn i stofunni við hliðina á. Það er erfitt að kenna gömlum hundi að sitja en það 

þýðir ekki að það megi ekki reyna það. Allir hafa einhvern tíma á lífsleiðinni farið í leik eða 

kennt leik og því ætti ekki að vera erfitt að setja einn leik í gang til að breyta til.  

 

Það sem viðmælendur vilja koma á framfæri 

Í lok viðtala náðu rannsakendur góðu spjalli við viðmælendur. Kennararnir höfðu ýmislegt 

til málanna að leggja í tengslum við leiki. Það sem þeir nefndu helst var að það mætti 

slaka á í bóknámi og hætta að láta bækur stjórna kennslunni. Þeir bættu við að gott væri 

að hafa leikjamöppu við höndina sem innihéldi leiki og lýsingu á þeim. Það tekur oft svo 

langan tíma að búa til leiki. Viðmælendur töldu að almennt vildu kennarar nota meira leiki 

til að dýpka það sem verið er að kenna, að æskilegt sé að námi sé ekki stjórnað af bókum. 

Viðmælendur minntu á að ekki má gleyma því að börn verða að fá að leika sér. Það má 

ekki bara keyra þau áfram af því kennarinn er með góðan bekk, það verða allir að fá smá 

frelsi til að leika sér. 

Athyglisvert var að viðmælendur nefndu að þeir teldu að þau börn sem alast upp 

þar sem mikið er um leiki á heimilum þeirra hafi betri orðaforða.  

Viðmælendur lögðu einnig áherslu á að ekki væri hægt að kenna án þess að nota 

leiki, þeim mætti ekki gleyma. Viðmælendur sögðu að börn verði að vera virk í kennslu og 

að þau verði virkari um leið og leikur hefst. Þeir bættu einnig við, að það verði að stokka 

upp í kennslunni yfir því sem verið er að gera, því að góða starfið þarf að vera skemmtilegt 

og börnum finnst alltaf gaman þegar það eru leikir. Viðmælendur töldu leiki vera 

mikilvæga í skólastarfi, það að fara í leik gerir skólastarfið skemmtilegra þó það sé ekki 

nema í mínútu eða tvær. Hins vegar bættu þeir við að leikir þyrftu töluverða stjórnun og 
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undirbúning. Ekkert mál er að standa og kenna með kennarapriki, en leikir búa oft til 

hamagang og þurfa mikla stjórnun. Kennarar þurfa að temja sér ákveðinn aga þegar þeir 

stjórna leikjum og það lærist með árunum. Allir kennararnir sögðu síðan; Það er svo gott 

fyrir börnin að vera í leikjum og þeir hafa uppeldislegt gildi. 

 

4.8 Umræður 

Í umræðukafla þessum munu rannsakendur reyna að túlka og meta niðurstöður. Þeir 

munu velta fyrir sér svörum þátttakenda, vega og meta þeirra svör og síðast en ekki síst 

velta fyrir sér hvort þeir hafi fengið svör við rannsóknarspurningu þeirri er lagt var upp 

með; Hversu mikið eru leikir notaðir á yngsta stigi grunnskólans?  

Að auki velta rannsakendur fyrir sér hvaða þýðingu niðurstöður rannsóknarinnar 

geta haft fyrir notkun leikja í kennslu. 

Eins og fram hefur komið hafa margir fræðimenn rætt um kenningar leiks og 

ávinning leikja í kennslu, meðal annars kemur fram í aðalnámskránni að mikilvægt er að 

viðhalda leik sem kennsluaðferð í skólastarfi þar sem hún er árangursrík leið til að öðlast 

bæði þroska og skilning nemenda á öllum aldri. Því veltum við því fyrir okkur nokkrum 

atriðum við lestur niðurstöðu rannsóknarinnar. Ofarlega í huga okkar er hversu mikil 

áhersla er á bóknám í starfi kennara á yngsta stigi, sterk áhersla var á að það þyrfti að skila 

ákveðnu námsefni á ákveðnum tíma. Þar sem allir kennararnir sögðu að námsefnið hindri 

þá í að nota fleiri leiki í kennslu, því veltum við því fyrir okkur hvaðan þessar ströngu 

kröfur koma, koma þær úr aðalanámsskrá eða frá skólastjórnendum? Hugmyndir okkar 

eru að þær koma sennilega úr báðum áttum en aðalnámskrá er eitthvað sem allir 

kennarar verða að fara eftir. Það ætti svo að vera í höndum kennaranna hvernig þeir skila 

námsefninu frá sér og hvaða kennsluhætti þeir ætli að nota.  

Eisner (2002) benti á að til að nemendur þrífist í námi, þurfi kennari að skapa 

tækifæri til þess að barnið fái að byggja ofan á reynsluheim sinn við raunverulegar 

aðstæður og viðfangsefni. Hann lagði áherslu á að fagið og nemandinn ættu að gilda 

jafnmikið þegar teknar eru ákvarðanir um námskrána. Hann bætti við að gæta skuli að því 

hvað er ekki sett í námskrána jafnmikið og því sem er sett í hana, því það sem er kennt og 

er ekki kennt gefur skilaboð til nemenda um hvað er mikilvægt fyrir menntun og reynslu í 
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samfélaginu. Hann taldi að vefa ætti listgreinar meira inn í nám barna, myndlist, tónlist, 

leiklist, leiki og aðrar greinar þar sem hreyfiþörf nemenda fær útrás.  

Ánægjulegt er að svörin við spurningunni hvort kennarar nota leiki í kennslu, 

benda til að þeir noti þá að einhverju leyti og þá aðallega í íslensku, stærðfræði og 

lífsleikni. Vangaveltur okkar eru, af hverju þurfa leikirnar alltaf að vera tengdir námsefninu 

og hvort leikirnir séu eingöngu notaðir í þessum þremum fögum? Væri ekki hægt að nota 

þá í fleiri kennslustundum til að dýpka námsefnið betur og gera það áhugaverðara eða til 

að brjóta upp kennsluna og gera hana fjölbreyttari. Við veltum því einnig fyrir okkur hvort 

ekki sé hægt að kenna námsefnið í bókinni án þess að nota bókina sjálfa, er ekki til dæmis 

hægt að kenna um húsdýrin í gegnum leik eða söng? 

Þegar spurt var hvaða leikir voru notaðir í síðustu viku sáum við að þegar próf eru í 

gangi er önnur áhersla í skólastarfinu en þegar engin próf eru í gangi. Okkur fannst gott að 

sjá að leikir voru notaðir til að dýpka námsefnið fyrir samræmdu prófin bæði með 

hreyfingu sem minnkar stress og til að efla skilning á námsefninu, sérstaklega eins og með 

tröppuleikinn sem var blanda af reynslunámi og skemmtun. Okkur fannst einnig gott að 

sjá að leikirnir voru ekki lagðir á hilluna þrátt fyrir próf, þótt þeir hafi verið notaðir í minna 

mæli. Við spáðum því fyrir okkur hvort þetta sé svona í öðrum skólum? Það er að segja 

hvort leikir séu notaðir þrátt fyrir að próf séu í nánd. 

Þegar kemur að valinu um leiki, þ.e.a.s hver velur leikina, var athyglisvert að sjá að 

aðeins einn kennari leyfði nemendum sínum að velja hvaða leik ætti að fara í. Ef til vill er 

sniðugt að leyfa nemendum að koma með nýja leiki inn við og við eða að leyfa þeim að 

velja á milli ákveðinna leikja, að spyrja nemendur hvaða leik væri hægt að fara í, í dag. Við 

veltum því fyrir okkur hvort það væri ekki stundum hægt að fara í leiki til að hafa gaman af 

og efla bekkinn sem eina heild en ekki einungis að fara í leiki sem tengjast námsefninu. 

Þeir geta þjónað þeim tilgangi að efla hópkennd eða ef til vill sem umbun. Eru kennarar ef 

til vill hræddir við að nemendurnir velji hávaðasaman leik sem erfitt er að stjórna og að 

þeir hafi ekki hemil á nemendunum í leiknum eða að nemendur velji leik sem kennarinn 

kann ekki?  

Þegar rætt var um gildi leikja var gott að vita til þess að skólastjóri sendi kennara 

sína á námskeið til að öðlast meiri vitneskju um mikilvægi leikja og innleiða þá vitneskju til 
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annarrra í kennslu. Athyglisvert var að heyra að aðeins einn kennari ræddi um gildi leikja 

við foreldra meðan aðrir gerðu það ekki. Spurning hvort kennurum finnist ekki mikilvægt 

að foreldrar viti um mikilvægi leikja í kennslu eða heima fyrir. Því veltum við því fyrir okkur 

af hverju hinum sex kennurunum fannst óþarfi að ræða gildi leikja meira, er það vegna 

þess að þeir hafa rætt svo mikið um þá við aðra? Gæti ef til vill verið að kennurum finnist 

leikir ekki mikilvægir í kennslu, að þeim finnist bóknám mikilvægara? 

Okkur finnst slæmt að hugsa til þess að kennarar sjái sjálfan sig sem hindrun. 

Nauðsynlegt er að finna leiðir til að yfirstíga þessa hindrun. Við veltum fyrir okkur hvernig 

best er að gera það, ef til vill má benda á sjálfstyrkingarnámskeið og auðvitað 

leikjanámskeið. Einnig væri gagnlegt að fá liðsstyrk frá öðrum kennurum með því að hafa 

tvo bekki saman og fara saman í leiki. Önnur hugmynd gæti verið að nota einn af 

skipulagsdögum skólans til að undirbúa meira af skapandi námi og fá hugmyndir frá 

öðrum kennurum eða skólum.  

Það að nemendur hafi áhrif á kennsluna skiljum við vel þar sem þroskastig 

nemenda er mismunandi og erfitt getur reynst fyrir suma að fara í ákveðna leiki. Þá getur 

verið nauðsynlegt að auðvelda leikina eins og einn kennari segist gera. Við veltum fyrir 

okkur af hverju það bitni á frjálsa tímanum að krakkarnir séu lengi að koma úr íþróttum og 

sundi, það tekur alltaf tíma og á að gefa þeim nægan tíma til þess. Það á ekki að þurfa að 

bitna á kennsluaðferðum.  

Einn kennari segir að það sé ekki hluti af menningunni í skólanum að fara út. Við 

veltum því fyrir okkur hvers vegna það er? Hvað er það sem stjórnar menningu skólans ? 

Eru það kennararnir, skólastjórnendurnir eða nemendurnir? Í stuttu máli finnst okkur það 

furðulegt að kennarar nýti ekki útisvæðið betur þar sem útivera gefur ótrúlega mörg 

tækifæri til lærdóms, upplifunar og til að öðlast reynslu. Einnig eru þessar vangaveltur 

kennaranna með aðstöðu og búnað umhugsunarefni, er ekki alltaf hægt að búa til rými til 

leikja? Það er hægt að færa borð og stóla út í horn, eða skella sér í útifötin og nota 

skólalóðina eða opin svæði í grennd við skólann. Það er alltaf hægt að finna hluti til þess 

að nota í leikina, í staðinn fyrir að nota keilur er hægt að nota tómar plastflöskur. Ef sagt 

er að ekki séu til boltar í skólanum, þá hlýtur að vera hægt að fá lánaða bolta í 

íþróttasalnum. Ef það er er ekki hægt þá má alltaf biðja barn í bekknum að koma með 
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boltann sinn í skólann. Það er örugglega einhver sem á bolta í bekknum eða þekkir 

einhvern sem á bolta.  

Allir þessir ofangreindu þættir snerta rými skólans og áhöld. Þarf ekki að leggja 

áherslu á það í skólum að stundum þurfi sal eða annað rými þar sem auðvelt er að fara í 

leiki? Að auki þarf að huga að því að útisvæði nýtist vel. Í aðstæðuviðhorfi til náms sem 

Hafþór Guðjónsson (2012) fjallar um, segir að mikilvægt sé að skapa fjölbreyttar aðstæður 

til náms fyrir mismunandi þarfir nemenda. Með því að færa námið út fyrir skólastofuna og 

út í umhverfið, samfélagið eða náttúruna þá reynir á nemendur á ólíkan hátt, þeir 

uppgötva samfélag sitt og nær-umhverfi. Þessi hugmyndafræði tengist hugmyndum 

Eisners (2002) og Deweys (2000) um að samspil einstaklings við umhverfið sitt sé 

mikilvægt. Bæta má við, að samkvæmt viðtölunum við kennarana, er mikilvægt að skólar 

komi sér upp sérstakri hirslu með búnaði eins og boltum, keilum, hringjum, blöðum 

o.s.frv. bæði til að nýta í skapandi kennslu fyrir kennara og til notkunar í leiki.  

Það vakti áhuga okkar að allir kennararnir vilja bæta sig og nota fleiri leiki í kennslu 

sinni. Einn kennarinn er byrjaður að skipuleggja kennslu fyrir næsta vetur, en af hverju 

byrjar hann ekki bara strax að nota leikina í kennslunni? Eftir hverju er hann eiginlega að 

bíða? Okkur finnst samt gott og jákvætt að kennarinn sé byrjaður að hugsa út í það 

hvernig hægt væri að bæta leikjum inn í kennsluna. Leikir sem kennsluaðferð getur verið 

góður kostur og gagnlegt fyrir kennarar að tileinka sér og æfa sig í að nota leiki í kennslu. 

Það sakar ekki að prófa því það verður enginn snillingur í fyrstu tilraun. 

Við erum sammála því að kenna þurfi kennurum leiki, þar sem það er alltaf verið 

að búa til nýja leiki og gott að vera í takt við tímann. Engin skömm er að því að kunna ekki 

leik, því oft á tíðum getur maður gleymt hvernig leikurinn er eða gleymt hvað hann heitir 

þar sem það er svo langt síðan að maður fór í hann. Gott er að halda sig í æfingu þar sem 

æfingin skapar meistarann. Velta má fyrir sér hvort nám í gegnum leik ætti ekki að vera 

meira rætt í kennaranámi. Kynna þyrfti fyrir öllum kennaranemum fjölda leikja sem hægt 

er að tengja við námsefni. Þannig fær hver kennaranemi góða innsýn inn í flokka leikja og 

getur nýtt þá að námi loknu. Mikilvægt er að innleiða leikjanotkun í kennaranáminu og 

ræða mikilvægi leikja í framtíðarstarfi þeirra. Eitt af hlutverkum nýrra kennara gæti verið 
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að koma með nýjar kennsluaðferðir og hugmyndir sem gætu nýst hinum kennurunum 

sem fyrir eru eða eins og sagt er; einn jákvæður getur smitað út frá sér. 

Það að aðeins fjórir kennnaranemar sóttu áfangann “Leikir í kennslu” sýnir að það 

þarf að leggja meiri áherslu á gildi leikja í kennaranámi. Ingvar Sigurgeirsson (2005) leggur 

áherslu á að fjölbreytni skiptir miklu máli þegar kennsla er skipulögð og að forðast eigi 

einhæfa kennslu. Með því að hafa tilbreytingu í kennsluaðferðum aukast líkurnar á að 

kennarar haldi áhuga nemenda. Nemendur eru ólíkir og þeim henta ólíkar leiðir við nám 

og því er mikilvægt að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir. Howard Gardner (1983) bendir 

réttilega á þetta í fjölgreindarkenningu sinni, en kenning hans gengur út á að nemendur 

hafa mörg greindarsvið og eru mismunandi sterkir á þeim sviðum og því þurfi að nota 

ólíkar fjölbreyttar leiðir í námi.  

Þær hugmyndir sem kennararnir komu með til þess að auka leiki í kennslu voru 

góðar og gagnlegar, þeir bentu á að bjóða uppá námskeið sem gæti nýst bæði í starfi og 

sem styrking við feimna og óörugga kennara. Við veltum því fyrir okkur hvort svona 

námskeið séu haldin hér á Íslandi og hvort þau séu haldin nógu oft til að minna kennara á 

mikilvægi leikja? Öll umræða kennaranna beindist að því að nota fagið sem segir okkur 

það að kennarar séu tilbúnir að notast við aðrar aðferðir heldur en einungis bókina og séu 

reiðubúnir til þess að læra meira um leiki á bæði leikjavef eða í leikjabanka. Að dýpka 

megi námið með skapandi hætti. Benda má á að til er leikjabanki með yfir fjögur hundruð 

leikjum, vefurinn er í umsjón Ingvar Sigurgeirssonar kennara við kennaradeild Háskóla 

Íslands. Þar eru ótal leikjaflokkar og greinagóðar lýsingar allt eftir áhugasviði kennaranna. 

Það er ljóst að það þarf öflugri kynningu á vefnum fyrst kennarar nefna hann ekki. 

Athyglisvert var að heyra einn kennarann segja að sum börn sem nota leiki heima 

fyrir séu með betri orðaforða en önnur börn og má nefna því til stuðnings orð Sigurðar 

Konráðssonar, hann telur að best sé að auka orðaforða barna með því  að kenna og nota 

orð í sambandi við raunverulegar atburði, leik eða starf. Leikur milli foreldra og barna 

getur verið hvoru tveggja til góðs þar sem börn læra málið af fullorðnum. Margs konar spil 

eru til fyrir foreldra og börn til að ná árangri saman til  að auka orðaforða barnsins. 

(Sigurður Konráðsson, 2000). 
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Þegar á heildina er litið virðist svolítið skorta á frumkvæði kennaranna, þeir taka 

ekki af skarið og skella sér í leiki, vangaveltur okkar snúa að því hvernig hægt er að auka 

frumkvæði kennara til að nota leiki í kennslu sinni, hvað þarf að gera? Þurfa 

skólastjórnendur að hvetja þá áfram, nemendurnir að hvetja eða aðrir kennarar ? Eða er 

þetta allt undir þeim sjálfum komið? 

Það vakti athygli okkar þegar kennari nefndi að það væri erfitt að breyta um 

kennsluform, það finnst okkur vera hálfskrítið, við hefðum haldið að fjölbreytnin væri af 

hinu góða. Mikilvægt er að breyta til bæði til að koma í veg fyrir stöðnun og einnig með 

það í huga að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir. Á undanförnum árum hefur athygli 

margra fræðimanna beinst að því að finna aðferðir til að auðvelda kennurum að 

skipuleggja kennslu og koma í leiðinni til móts við ólíkar námsaðferðir og námsstíl 

nemenda. Gardner (1983), jafnt og Ingvar (2005) leggja áherslu á að mikilvægt sé að 

kennarar prófi sig áfram með skapandi kennsluaðferðir og miðli reynslu sinni áfram. 

Við samantekt á niðurstöðum stendur upp úr að bóknám virðist stjórna töluverðu í 

námi barnanna. Kennararnir höfðu áhuga á að nota leiki ennfrekar en fannst þeim 

þröngur stakkur búinn og fannst þeir hafa lítinn tíma í leiki þar sem þeir þyrftu að komast 

yfir svo mikið af bókum. Einnig kom berlega í ljós að kennarar eru ekki með næga 

kunnáttu í leikjum, en eru áhugasamir um að breyta því. Í niðurstöðum rannsóknarinnar 

kemur skýrt fram að kennarar hafa almennt ekki næga þekkingu á leikjum eða veigra sér 

við að nota þá. Ef til vill þurfa kennarar aðstoð við að kynnast fleiri leikjum til að þeir noti 

þá meira. Það mætti gera annaðhvort með því að bjóða upp á leikjanámskeið í 

endurmenntun eða minna á bækur um leiki. Einnig væri gott að innleiða leiki í 

námsbækurnar og auglýsa markvisst leikjabankann, bæði með því að kynna vefinn í 

skólum, bæði fyrir kennurum og nemendum og mögulega að bjóða upp á þann valkost að 

kennarar færu á milli skóla og kenndu áhugaverða leiki, bæði fyrir nemendur og kennara. 

Mögulega gætu ákveðnir kennarar verið í því hlutverki að kenna leiki í skólum.  

Til þess að efla notkun leikja væri hægt að hafa þann valkost að leyfa nemendum 

að ráða hvaða leik sé farið í eða fá þá til að búa til leiki sem tengjast námsefninu. Þannig 

dýpka þeir reynsluheim sinn, er þeir þurfa að hugsa, finna og rökræða hvernig best sé að 
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búa til leikinn á sem fjölbreyttastan máta (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, 

2011).  

Takmarkmarkanir rannsóknarinnar eru fjöldi þátttakenda, ef vel á að vera hefði 

þurft að spyrja fleiri. Rannsóknin var einungis gerð meðal skóla á höfuðborgarsvæðinu og 

því er erfitt að færa niðurstöður rannsóknarinnar yfir á aðra skóla á landinu. Þessi 

rannsókn getur þó gefið yfirsýn um notkun leikja á yngri stigum, hvað gengur vel og hvað 

mætti betur fara og mögulegar lausnir í þeim efnum. Ljóst er að leggja þarf meiri áherslu á 

kennslu leikja í kennaranámi, endurmenntun kennara og fjölbreyttar leikjabækur og vefi.  

Að lokum skoðuðum við hvort rannsóknarspurningu okkar var svarað; Hversu mikið 

eru leikir notaðir á yngsta stigi grunnskólans? Svarið við þeirri spurningu er að kennarar 

nota leiki að einhverju leyti en vilja nota þá meira en þeir gera nú. Sá vilji og áhugi er 

vonandi hvatning til þess að breyta til. 
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5 Framtíðarsýn 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að leikir séu ekki nægilega nýttir á yngsta stigi 

grunnskóla. Viðmælendur nefndu margt því til hindrunar, of mikil áhersla á bóknám, rými 

ekki nægjanlegt, ekki næg þekking á leikjum, of mikil læti í sumum leikjum, vöntun á 

búnaði og kennslugögn af skornum skammti.  

Það má ef til vill segja að það sé engum hollt að sitja í margar klukkustundir 

niðursokkinn í skólabók, hvað þá ungum börnum. Leikir geta því verið góður kostur þar 

sem þeir bjóða oftast upp á mikla hreyfingu.  

Hugmyndir okkar eru að blanda saman reynslunámi og kennslu, með því að 

innleiða námsefni sem væri byggt upp þannig að kennslan væri dýpkuð í gegnum leik. 

Námsefnið gæti til dæmis verið útbúið í anda bókarinnar Markviss málörvun en markmið 

þeirrar bókar er að kenna læsi í gegnum leik.  

Sýnt hefur verið fram á að reynslunám er mjög skilvirkt en það fer fram í gegnum 

upplifun, þekkingu og reynslu viðkomandi á ákveðnu efni. Verkefnin sem glímt er við ýta 

undir sjálfstæðan hugsunarhátt barna (Jakob Frímann Þorsteinsson, 2012). Mikilvægt er 

fyrir barn að fá tækifæri til að upplifa, sjá og snerta það sem er verið að læra til að öðlast 

gagnrýna hugsun (Dewey, 2000). Okkar upplifun af reynslunámi er sú að við lærum meira 

af því að fá að prófa og upplifa hlutina sjálfar.  

Annar möguleiki væri að bjóða hverjum skóla upp á námskeið þar sem kennarar fá 

að prófa og taka þátt í leikjum sem þeir geta síðan nýtt við kennslu. Námskeiðið væri 

haldið árlega og gæti þannig stuðlað að auknu sjálfstrausti kennara í tengslum við notkun 

leikja. Á slíku námskeiði væri einskonar endurmenntun sem rifjar upp leiki ásamt því að 

kenna nýja leiki og ræða um skapandi aðferðir. Þar geta kennarar komið með sínar 

skoðanir og ráðlagt öðrum kennurum um aðferðir og vinnuhætti. Einnig væri hægt að 

velta fyrir sér möguleikum útikennslunnar svo sem útileikjum og öðrum leikjum sem 

náttúran bíður upp á. 

Ráðlagt væri að auka mikilvægi leikja í kennslu hjá kennaranemum með því að 

hafa skylduáfanga sem ber heitið “Leikir í skólastarfi”. Þar gætu kennarar tileinkað sér leiki 
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til að nota í kennslu sinni í framtíðinni. Einnig væri hægt að nýta einn af skipulagsdögum 

kennara fyrir skapandi starf með leiki í forgrunni. 

„Það er leikur að læra, leikur sá er mér kær “ syngja börn enn þann dag í dag. Það er 

trú rannsakenda að á næstu árum aukist leikjanotkun í kennslu yngstu barna í skólastarfi.  
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6 Lokaorð 

Fræðimenn eru sammála um það að leikur sé mikilvægur og að margt sé hægt að greina 

hjá börnum eftir því hvernig þau leika sér. Leikur er oft sjálfsprottinn og hefur 

skemmtanagildi fyrir þátttakendur. Í gegnum leik aflar barnið sér reynslu sem eykur 

skilning þess á veruleikanum. Hver leikur hefur ákveðinn tilgang og reglur og er hægt að 

flokka leiki niður í leikjaflokka. Í Aðalnámsskrá grunnskóla kemur fram að leikur er 

mikilvæg námsaðferð og að kostir leiksins séu margir og hefur hann áhrif á allt 

þroskaferlið.  

Rannsókn okkar var eigindleg og var framkvæmd í þremur grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu. Þar sem rætt var við samtals níu kennara á yngsta stigi. Tilgangurinn 

var, eins og áður hefur komið fram, að kanna hvort kennarar væru að nota leiki í kennslu 

sinni á yngsta stigi grunnskólans. Höfundar vita ekki til þess að rannsókn eins og þessi hafi 

verið framkvæmd áður og voru niðurstöðurnar áhugaverðar.  

Kennarar eru fagaðilar en hlutverk þeirra samkvæmt aðalnámsskrá grunnskólans 

er að sjá um að veita nemendum tækifæri til að öðlast þekkingu og leikni ásamt því að 

örva starfsgleði og efla skapandi hugsun nemandans. Í rannsókn vorri kom fram að 

kennarar telja að það sé margt í skólastarfinu sem hindrar þá í að nota leiki í meiri mæli 

en þeir gera. Hindranir sem kennarar nefna eru aðstöðuleysi, að eiga ekki þau áhöld sem 

þarf í leikinn, þroskamismunur nemanda, óöruggi og kunnáttuleysi þeirra sjálfra þegar 

kemur að leikjum. Við teljum að þetta séu allt hindranir sem auðvelt er að vinna bug á ef 

viljinn er fyrir hendi.  

Þegar við fórum að rýna í niðurstöðurnar veltum við fyrir okkur ýmsum leiðum 

sem hægt væri að fara til að koma í veg fyrir þær hindranir sem standa í vegi fyrir 

kennurum. Til dæmis væri hægt að fara út í umhverfið ef rýmið í kennslustofunni er ekki 

nægilegt, hafa sérstaka aðstöðu í skólum fyrir áhöld og bjóða upp á ákveðið 

leikjanámskeið til að vinna með óöryggi og kunnáttuleysi kennara sem nefnt var í 

rannsókninni.  

Það virðist vera að allir kennararnir noti leiki að einhverju leyti en vildu gjarnan 

geta notað þá meira. Möguleikarnir eru til staðar það þarf aðeins ofurl itla hjálp eins og 

nefnt er hér að framan.  
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Von okkar er sú að þessi greinagerð geti veitt innblástur og hvatningu í framtíðinni 

fyrir kennara til að nota meiri leiki samhliða bókinni í kennslu á yngsti stigi gunnskóla.  
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Viðauki: Viðtalsrammi 

Viðtalsrammi rannsakenda var eftirfarandi: 

1. Notar þú leiki í kennslu þinni á yngsta stigi ? 

2. Ef svo er, hvaða leiki notar þú þá? Ef ekki, hvað telur þú að hindri þig í að nota leiki í 

kennslu þinni? 

3. Getur þú lýst fyrir mér hvaða leiki þú notaðir í síðust viku? 

  Valdir þú leikina eða nemendur? 

  Kallaði námsefnið á þessa leiki? 

4. Hvers vegna urðu þessir leikir fyrir valinu? 

5. Hefur þú/þið rætt um leiki í skólastarfi og gildi þeirra við foreldra, aðra kennara eða 

skólastjórnendur? 

  Finnst þér að það þurfi að ræða það? 

6. Finnst þér að það mætti nota meira leiki á yngsta stigi grunnskólans? Ef svo er, hvað 

heldur þú að þurfi að gera til þess að leikir séu meira notaðir/meira gildandi í skólastarfi? 

 

 

 


