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Útdráttur 

Börn leika sér og hafa gert í mörg hundruð ár, en hvað það er sem leikurinn gefur þeim er ekki 

mörgum ljóst. Þeir sem horfa á leik án þess að rýna í hann sjá að í honum býr gleði og finnst 

jafnframt mörgum leikur vera hin mesta ringulreið. Hins vegar ef leikurinn er skoðaður má sjá 

margt forvitnilegt, þar sem börn eru að vinna úr sínum upplifunum hvort heldur sem þær eru 

góðar eða slæmar. Í leiknum gerist mikið, börn eiga í samskiptum, ýmist munnlegum eða 

táknrænum. Jafnframt eru þau að leitast við að leysa úr vandamálum sem og að komast að 

samkomulagi. Í ritgerð þessari er leitast við að skilgreina sjálfsprottinn, frjálsan leik barna og 

hver hans helstu einkenni eru. Ítarleg umfjöllun er um valda fræðimenn sem sett hafa fram 

kenningar um leikinn og hans áhrif á þroska ungra barna. Valdar voru kenningar sem 

endurspegla þá þroskaþætti sem valdir voru til umfjöllunar. Ákveðið var að fjalla um þrjá þætti 

í þroska barna en þeir eru: Vitsmuna-, félags- og málþroski. Jafnframt er leitast við að svara 

spurningunni: Hvernig hefur sjálfsprottinn, frjáls leikur áhrif á þroskaferil ungra barna? Fléttað 

er saman umfjöllun um þroskastig barna, frá fyrstu mínútum lífsins upp að sex ára aldri, og 

leiknum.  

 

Abstract 

Children and play have been entwined for hundreds of years, but the importance of play and 

what he means to children is not clear to many. Those who look at play without analyzing it see 

that there is joy in him and many feel that he is chaotic or cluttered. However, if you look deep 

we can see many interesting things, like children translating and interpreting their feelings and 

experiences, whether they are good or bad. There is a lot going on during play. Children 

communicate verbally and/or physically while striving to solve problems as well as to reach an 

agreement when those situations occur. The purpose of this essay is to define spontaneous free 

play of children and analyze what his main characteristics are. A detailed discussion from 

selected scholars about theories of play will be investigated and the influence play can have on 

the development of young children. Theories were selected to reflect the developmental factors 

chosen for consideration. The selected developmental factors in the developmental process of 

young children are discussed and defined, but they are intellectual development, social 

development and language development. The research questions is: how can spontaneous free 

play influence the development of young children? A comparison of childhood developmental, 

from the first minutes of life up to the age of six, and play will be interwoven throughout this 

essay. 
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1. Inngangur 

Öll ungviði leika sér, hvort heldur sem börn eða afkvæmi dýra. Þegar horft er á leik úr fjarlægð 

virðist hann yfirleitt bera með sér gleði fyrir þá sem taka þátt í honum (Huizinga, 1970, bls. 1). 

Hins vegar ef rýnt er í leikinn og af hverju hann er leikinn, þá liggur ekki alltaf að baki honum 

gleði (Chazan, 2002, bls. 19, 20). Í mörgum kenningum kemur fram að leikurinn er tækifæri 

fyrir börn að vinna úr þeirra persónulegu reynslu, hvort heldur sem góðri eða slæmri. Einnig 

eru þau að máta sig í ýmiss hlutverk í leiknum og átta sig á regluverki þessara hlutverka. Mætti 

því ætla að með sjálfsprottnum, frjálsum leik fá börn tækifæri til að auka skilning sinn á 

heiminum og hvernig það er að vera hluti af samfélagi.  

Þá hefur þessi sjálfsprottni, frjálsi leikur barna verið mér hugleikinn síðan ég sat 

námskeiðið: Leikur og leikuppeldi (LSK0156) við Háskólann á Akureyri á vorönn 2017. Einnig 

hef ég upplifað að oft er þeim sem koma að uppeldi barna óljóst hvað það er sem þessi 

sjálfsprottni, frjálsi leikur gefur börnum. Jafnframt hef ég fengið gagnrýni á það að vera að í 

þessu námi þar sem börn í leikskólum eru nú bara að leika sér. Hugnaðist mér því að skoða 

dýpra í leikinn og hvað það er í raun sem hann gefur börnum þroskalega séð.  

Verkefni þetta tekur á hinum sjálfsprottna, frjálsa leik, kenningum um leikinn, ásamt 

umfjöllun um ákveðna þroskaþætti. Finnst mér áhugvert að skoða vitsmunalegan þroska barna 

ásamt mál- og félagsþroska þeirra, sem og hvernig þessir þættir eflast í gegnum leikinn. Við 

vinnslu verkefnisins gekk ég út frá spurningunni; „Hvernig hefur sjálfsprottinn, frjáls leikur 

áhrif á þroskaferil ungra barna?“ Leitast verður við að svara spurningunni ásamt því að skoða 

nánar hvað börn eru að fást við í leiknum. Einnig verður skoðað hvert hlutverk leikskólakennara 

er í leiknum.  

Margir fræðimenn hafa sett fram ýmsar kenningar um leikinn og hvernig hann eflir 

alhliðaþroska barna. Fjallar kafli þrjú um þessar kenningar ásamt umfjöllun um þrjá fræðimenn 

sem hafa sett kenningar fram, hver á sínu sviði. Fyrst er að nefna Vygotsky sem setti fram 

kenningu um svæði hins mögulega þroska, einnig rannsakaði hann tengsl leik barna og 

vitsmunaþroska þeirra. Fjallað er um hvernig Vygotsky leit á leikinn og hvaða áhrif hann taldi 

leikinn hafa á þroska barna. Því næst er Garvey og hennar kenningar sem fjalla um málþroska 

barna og hvernig börn nýta málið og tjáskipti almennt í leiknum. Að lokum er fjallað um 

Erikson, sem var sálkönnuður og setti hann fram stigskipta kenningu um almennan þroska, frá 

fæðingu til elliára. Umfjöllun er um fyrstu stigin sem spanna frá fæðingu til sex ára aldurs, 
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ásamt því að fjalla um hvernig hann leit á leikinn sem leið barna til að takast á við ýmsa 

erfiðleika sem þau upplifa á sinni lífsleið.  

Í fjórða kafla er umfjöllun um valda þroskaþætti og hvernig leikurinn efli þá. Fyrst er 

umfjöllun um vitsmunaþroska og hvernig hann tengist inn í leikinn. Þar á eftir kemur umfjöllun 

um málþroskann og hvernig leikurinn breytist með auknum málþroska barna. Að síðustu er 

fjallað um félagsþroska og hvernig hann eflist í gegnum leikinn. Umræðukafli er í lok ritgerðar 

þar sem fléttað er saman innihaldi ritgerðarinnar.   
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2. Leikur barna 

Í þessum kafla er umfjöllun um leik barna ásamt því að skoða hver námsvið leikskóla eru og 

hvernig þau fléttast við leik. Einnig verður fjallað um hver einkenni hins sjálfsprottna, frjálsa 

leiks eru og hvert hlutverk leikskólakennara er í leiknum. 

Leikur hefur fylgt mönnum í áraraðir, áður en að menning varð til þá var til leikur. Það 

má sjá leik hjá öllum dýrategundum og leikreglur sem birtast þar má tengja við þær reglur sem 

sjást í leikjum barna (Huizinga, 1970,bls. 1). Á fyrri öldum var litið á börn sem vinnuafl jafnt á 

við hina fullorðnu. Áttu þau því ekki að leika sér heldur að taka þátt í þeim störfum sem til féllu. 

Þegar komið er inn á nítjándu öldina er farið að líta á barnaæskuna og hennar leiki sem jákvæðan 

hlut. Samhliða fóru að koma fram kenningar sem ýttu undir að gefa börnum rými til leiks og 

lærdóms (Hughes, 1995, bls. 10). Í skrifum Platós og Aristótelesar hefur þó mátt sjá að þeir 

hvöttu til leiks barna, á þann hátt að þau nýttu sér hann til að æfa sig á hlutverkum sem þau 

myndu taka að sér á fullorðins árunum (McKeon, 191, bls. 1303).  

Leiknum fylgir oftast gleði. Í gegnum hann vinna börn úr reynslu sinni, þau takast á við 

heiminn og allt er mögulegt (Chazan, 2002, bls. 19, 20). Börn nýta leikinn til að flýja 

raunveruleikann en samtímis eru þau í raun að læra hvernig þau eigi að takast á við hann. Í 

leiknum eru þau í öruggu umhverfi þar sem þau sjálf ráða ferðinni. Samhliða því eru þau að 

máta sig við ýmiss hlutverk sem þau sjá hina fullorðinu í samfélaginu sinna (Tsao, 2002, bls. 

230-231). Samræmist það kenningum Vygotksy (1967, bls. 9) þar sem hann segir að í leik séu 

börn að máta sig í margskonar hlutverk. Einnig eru þau frjáls frá tíma og rúmi og geta ferðast 

þangað sem hugur þeirra ber þau hverju sinni. Jafnframt læra þau í leiknum að allt það sem þau 

gera hefur afleiðingar. Þau læra því að setja sér reglur í honum, því þau geta ekki framkvæmt 

allt það sem þeim dettur í hug (Wood, 2013, 1.Kafli, undirkafli children‘s definitions, 4. 

málsgrein). Þegar barnahópurinn fær sjálfur að velja sér leikefni þá eflist sjálfstæði þeirra. 

Samhliða því læra þau að miðla málum þar sem hópurinn þarf að vera sammála um hvaða efni 

verður fyrir valinu hverju sinni (Hurwitz, 2003, bls. 102, Pellegrini og Smith, 1998, bls. 52). 

Ásamt því að eiga í samskiptum við leikfélaga eru börn að mynda tengsl við umheiminn 

og auka skilning sinn á honum (Hurwitz, 2003, bls. 101, Tsao, 2002, bls. 231). Þá hefur lengi 

verið litið á leik barna sem einn af aðalþáttum í lærdómssamfélagi leikskóla. Er þá sérstaklega 

litið til hins sjálfsprottna, frjálsa leiks og hvernig börn læra í gegnum hann (Lindqist, 1996 bls. 

56-57, og Golinkoff, Hirsh-Pasek og Singer, 2006, bls. 8). Þá kemur fram í Aðalnámskrá 
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leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 41) að í gegnum leikinn læri börn 

samskipti og eru þau samskipti þeirra lærdómstækifæri. Eigi leikskólar því að tvinna allt starf 

innan þeirra þannig að nám barna eigi sér stað í gegnum leik og samskipti. 

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

34) ber íslenskum leikskólum að gefa börnum rými til leiks þannig að þau fái tækifæri til að 

efla ímyndunarafl sitt og sköpunarkraft. Jafnframt verða kennarar í skólum að vera vakandi yfir 

áhuga barnahópsins og styðja við það sem vekur áhuga þeirra. Þeir geta til dæmis stutt við 

börnin með því að gefa leiknum tíma til að þróast og haft fjölbreytt leikefni aðgengilegt 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 38). Þá kemur fram í 2.gr laga um leikskóla 

(nr 90/2008) að leikskólum beri að haga námi barna þannig að það eigi sér stað í gegnum leik. 

Lærdómur og leikur helst í hendur í námi ungra barna og þarf að hafa það í huga þegar 

námsmarkmið þeirra eru sett upp. En oft eru markmið með námi ungra barna mjög 

kennaramiðuð (Singer, 2015, bls. 27). Einnig er fullorðnum ekki alltaf sýnilegt hvaða lærdóm 

börn eru að draga af leiknum þar sem hluti hans fer fram í huga barnanna (Wood, 2013, 1.kafli, 

undirkafli defining play, 8. málsgrein). Aðalnámskrá leikskóla setur fram að leikur sé 

aðalnámsleið barna í leikskólum og því beri leikskólum að gefa börnum nægjanlegt rými til að 

leika sér (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 37).  

2.1. Námssvið leikskóla og leikur 

Í þessum kafla er í stuttu máli gert grein fyrir námssviðum leikskóla samkvæmt Aðalnámskrá 

leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 41-45). Námssvið leikskóla eru: 

læsi og samskipti; heilbrigði og velferð; sjálfbærni og vísindi; sköpun og menning. Leikskólar 

skulu flétta þessum sviðum í allt sitt starf og hafa leikinn sem leið barnahópsins að námi.  

Þannig byggir námssviðið læsi og samskipti til dæmis á því að barnahópurinn fái 

tækifæri á að prófa sig áfram með tungumálið, fái tækifæri á að segja sína skoðun og deila 

hugmyndum sínum með öðrum. Þegar börn læra að eiga í jákvæðum samskiptum þá styrkist 

sjálfsmynd þeirra, en hún er í örum vexti á þessum árum.  

Námssviðið heilbrigði og velferð leggur áherslu á að börn í leikskólum fái tækifæri á að 

hreyfa sig bæði frjálst og í ákveðnum hreyfistundum. Einnig skuli leggja línur fyrir heilbrigða 

lífshætti, hvort heldur sem er í mataræði eða hreinlæti. Jafnframt að starfsfólk leikskóla skuli 
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hafa hag barnahópsins að leiðarljósi og sinna þeim af umhyggju og hlýju ásamt því að mynda 

góð tengsl við hann.  

Sjálfbærni og vísindi leggja upp með að byggja á fróðleiksfýsi barnahópsins. Gefa 

börnum tækifæri á að rannsaka og kanna á sínum forsendum. Einnig að ýta undir eðlislæga 

forvitni þeirra með því að spyrja opinna spurninga og gefa þeim rými á að leita lausna á sínum 

hraða. Mikilvægt er að börn læri að bera virðingu fyrir sínu nánasta umhverfi og náttúrunni.  

Þá leggur sköpun og menning upp með að hvetja barnahópinn í að vinna sjálfstætt og að 

hann fái að kynnast menningu, hvort heldur sem er menningu staðarins, menningu landsins eða 

upprunans. Þá skulu börn fá tækifæri á að skapa á sínum forsendum, með margvíslegum efnivið. 

Jafnframt að þau séu kynnt fyrir ólíkum bókmenntum og sönglögum.  

Leikurinn fléttast vel inn í öll þessi svið og ættu börn að geta byggt allt sitt nám frá 

námssviðunum í gegnum hann. Kemur það fram í aðalnámskránni að námsviðin skuli vera hluti 

af leik barnanna og byggja á þeirra áhuga, jafnframt að stuðla að sjálfstæði og ánægju þeirra.  

2.2. Einkenni sjálfsprottins og frjáls leiks 

Til að leikur sé frjáls þarf hann að vakna út frá áhugasviði barna, að þau fái að velja sér efnivið 

og leikfélaga. Jafnframt þurfa þau að gera sér grein fyrir því að barnahópurinn þarf að vera 

sammála um hvaða efni sé valið, því þarf hópurinn sem heild að miðla málum og koma sér 

saman um leikinn. Í gegnum leikinn eru börn einnig að prufa sig áfram með nýjar hugmyndir 

og tilraunir. Þó að fullorðnum þyki slíkt ekki vera nýtt af nálinni þá eru þessar hugmyndir og 

tilraunir nýjar í huga hvers barns. Einnig má sjá að þó að leikurinn sé í þykjustunni þá er hann 

mjög alvarlegur og raunverulegur í augum barnahópsins, þar sem þau eru að læra á samfélagið 

og menninguna sem þau alast upp í (Wood, 2013, 1.kafli, undirkafli defining play, Figure 1.1). 

Í rannsókn þeirra Maria Andrée og Lottu Lager-Nyqist (2013, bls. 1747) kom fram að börn nýta 

sjálfsprottna og frjálsa leikinn til að takast á við verkefni og leysa þau. Þannig setja þau upp 

ímyndaðar aðstæður og setja sig í hlutverk sem þau þekkja til að takast á við vandamálin. 

Þá má leikur ekki vera skipulagður af hinum fullorðna þó að hann geti verið til stuðnings 

við leikinn. Leikurinn verður að spretta upp frá þeim sem eru að leika leikinn, það er börnunum. 

Oft eru börn áræðnari í leik heldur en í daglegum samskiptum. Þau velja sér oft viðfangsefni í 

leiknum sem reynir verulega á getu þeirra, þar sem börn eru að læra á hver þeirra geta er. 
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Yfirleitt er leikur fullur af gleði og ánægju þar sem börnin velja sér leikefnið og félagana og 

hann byggir á áhuga þeirra og hugmyndum. En ef leikur fer að verða á mörkum þess sem börn 

líta á sem vinnu fremur en leik þá er hætt við að ánægjan láti undan (Wood, 2013, 1.kafli, 

undirkafli defining play, Figure 1.1).  

Þar sem leikur á sér oft stað í samfélagi við aðra, þá þurfa börn að miðla málum og 

komast að samkomulagi um fyrirkomulag leiksins. Eflir það leiðtogahæfileika þeirra ásamt því 

að ýta undir andlegan og tilfinningalegan þroska. Jafnframt sem það eykur færni þeirra á að láta 

sér lynda við aðra í hinu daglega lífi (Frost, Wortham og Reifel, 2012, bls. 71). Til þess að 

leikurinn efli færni barnahópsins þurfa kennarar innan skóla að vera meðvitaðir um hvað 

lærdóm leikurinn gefur ásamt því að gefa hópnum tækifæri á að ígrunda val sitt á leikefni hverju 

sinni (Yang, 2000, bls. 3).  

Sjálfsprottinn, frjáls leikur barna getur birst í hvaða leikgerð sem er, þar sem leikur getur 

tekið á sig margar myndir, en á meðan hann kemur frá áhuga barna þá líta þau á að þau séu 

frjáls að leika sér. Um leikinn segir Valborg Sigurðardóttir (1991, bls. 108-109) að hann sé 

sprottinn frá börnunum sjálfum, hann er takmarkið og því hægt að greina hann frá vinnu. Í  

honum felst ánægja, það sést að börn eru glöð þegar þau leika sér, börn leika sér af því þau velja 

það og leikurinn á hug þeirra allan.  

 Valborg Sigurðardóttir (1991, bls. 112) nefnir þykjustu- og hlutverkaleik vera þann leik 

sem hvað helst efli alhliða þroska barna. Telur hún að það þurfi að gefa honum nægjanlegt rými 

til að hann nái að blómstra. Kveikjan af þykjustu- og hlutverkaleik getur verið margvísleg, til 

dæmis upplifun barnahópsins af vettvangsferð. Þá þarf umhverfi skólanna að vera þannig að 

mögulegt sé fyrir börn að dýpka leikinn á þeirra eigin forsendum. Er þessi sýn hennar Valborgar 

sammerkt mörgum öðrum fræðimönnum. Þar má nefna að Vygotsky (1967), Garvey (1977) og 

Erikson (1963/1995) rita öll um að í félagslegum þykjustu- og hlutverkaleik eru börn að takast 

á við þætti sem efla alhliðaþroska þeirra.  

2.3. Hlutverk leikskólakennara í leiknum 

Hér áður var hlutverk leikskólakennara í leik barna það gefa börnum rými og leikefni í leikinn 

(Jóhanna Einarsdóttir, 1999, bls. 35). Nú er skilgreint í Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 38) hvert hlutverk leikskólakennarana sé. Skuli þeir vera 

styðjandi við leik barna þannig að þau dragi lærdóm af honum. Jafnframt skulu þeir gefa 
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börnum aðgengi að sem fjölbreyttasta leikefni þannig að börn hafi tækifæri á að gera tilraunir 

og leita lausna. Einnig að gefa börnum nægjan tíma og rými til að leika þannig þau hafi tækifæri 

á að dýpka leikinn og þróa hann. Þá skulu þeir grípa öll þau tækifæri sem þeir sjá í leiknum til 

að dýpka og efla nám barna. Einnig að eiga í samskiptum við börnin og hvetja þau og efla í 

jákvæðum samskiptum. 

Stuðningur við leik barna er nauðsynlegur og skiptir miklu máli að kennarar hafi trú á 

leiknum og því sem hann gefur börnum. Þegar litið til hins sjálfsprottna, frjálsa leiks eru 

tækifærin mörg yfir daginn, þar sem kennara geta tekið þátt og verið virkir í leiknum með 

barnahópnum. Einnig er hlutverk kennara að veita börnum þann efnivið sem þau þurfa til að 

geta dýpkað leikinn. Jafnframt geta kennarar aðstoðað börnin í leiknum og verið fyrirmyndir 

þeirra í samskiptum. Þó að hlutverk kennara eða hins fullorðins í leik sé nauðsynlegt, þá er 

hætta á að þeir taki yfir leikinn. Í slíkum tilvikum er leikurinn ekki lengur á forsendum 

barnahópsins og geta þau þá fljótlega misst áhuga á leiknum. Þá er nauðsynlegt að kennarar séu 

ekki áhugalausir um leikinn því ef þeir eru einungis áhorfendur að leiknum þá er hætt við að 

börn dragi engan lærdóm af honum (Frost o.fl., 2012, bls. 156, 165, 169).  

2.4. Í hnotskurn 

Þegar hugsað er um barnæskuna þá er leikur ætíð eitt af því sem fylgir og hefur gert í gegnum 

áraraðir. Eins og Huizinga (1970, bls. 1) segir þá má sjá samlíkingu með leikjum barna og 

ungviði dýra. Allur leikur ber með sér ákveðnar reglur sem öllum þeim sem leika leikinn ber 

að fylgja. Það má sjá hjá ungum hvolpum sem leika sér, þeir meiða ekki hvorn annan þó þeir 

ærslist um. Það sést einnig í ærslaleikjum hjá börnum, að markmið leiksins er sjaldan að meiða 

einhvern, heldur tjá börnin leikinn með ýmsum svipbrigðum. Geta þau því sett upp „leikandlit“ 

sem skilur á milli þess sem er raunverulegt og því sem er ímyndun (Roger og Evans, 2008, bls. 

26).  

Það liggur í sjálfsprottna, frjálsa leiknum að hann komi út frá áhugasviði barnahópsins 

og sé ekki stýrður eða leiddur af höndum fullorðinna. Til að alhliða þroski barna eigi sér stað 

þarf að gefa þeim tækifæri á að búa sér til heim þar sem þau eru að þeirra mati frjáls. Þá getur 

sjálfsprottinn, frjáls leikur komið fram í hvaða leikgerð sem, en þau félagslegu samskipti sem 

börn eiga í leiknum ýta undir þroska þeirra. Það að hópur geti náð sáttum um hvað eigi að leika 

og hvaða hlutverk hver leikur, sýnir að börn hafa hæfni til að vinna sameiginlega að því að 

dýpka leikinn. Einnig gefur leikurinn börnum tækifæri á að takast á við reynslu úr þeirra lífi 
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sem hefur reynst þeim erfið, líkt og heimsókn til læknis eða tannlæknis. Í leiknum eru þau örugg 

og ráða ferðinni að einhverju leiti sjálf og geta snúið neikvæðum upplifunum upp í jákvæðar.  

Með samþættingu námsviða leikskóla við leikinn eru leikskólar að byggja á 

menningarheimi barnahópsins og jafnframt að gefa hópnum færi á að vinna út frá sínu 

áhugasviði. Með góðum tengslum við börn er hægt að byggja upp merkingarbæra þekkingu 

sem hvert og eitt barn nýtur góðs af síðar meir á sinni skólagöngu. Þegar kennarar eru styðjandi, 

góðar fyrirmyndir í samskiptum og gefa leik barna gott rými, sem og þegar kennarar gefa sig 

að leiknum og þeim lærdómi sem börn geta átt í gegnum hann þá ýtir það undir alhliða þroska 

barnahópsins. 
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3. Kenningar um leikinn 

Settar hafa verið fram margar kenningar um leik barna og að hvaða leiti hann styður við þroska 

þeirra. Í þessum kafla er stiklað á stóru um þá fræðimenn sem hafa sett fram slíkar kenningar.  

Þeir Sigmund Freud og Erik H. Erikson settu fram kenningar um leikinn í tengslum við 

sálkönnun. Þar er talið að börn séu að leitast við að fullnægja ýmsum þörfum sínum í gegnum 

leikinn. Lögð er mikill áhersla á samvisku barna og hvernig þau eru að þroska með sér vitneskju 

um sig sjálf (Crain, 2005, bls. 248, 277). Þá setti Donald W. Winnicott (1980, bls. 41) einnig 

fram kenningar um leikinn byggða á sálarkönnun. Umfjöllun um kenningar Erikson og hvernig 

hann fjallar um leikinn og félagslegan þroska barna verður í kafla 3.3.  

Jean Piaget setti fram kenningar á sviði vitsmunaþroskans. Hann velti því fyrir sér 

hvernig börn viðuðu að sér þekkingu og jafnframt hvernig þau gætu komið reglu á hana. 

Kenning hans nefnist Stig hlutbundinna aðgerða og tekur á því að þroski barna komi ætíð í 

ákveðinni röð. Kenning hans er stigskipt og skiptar hann þroskaskeiði barna í fjögur stig. Þau 

eru: Skynhreyfistig (0-2 ára); foraðgerðarstig (2-7 ára); skeið hlutbundinna aðgerða 7-12 ára); 

og að lokum skeið formlegra aðgerða (frá 12 ára) (Bee, 2000, bls. 167). Þá setti Smilansky 

fram kenningar um leikinn sem margir hafa sett undir sama svið og kenningar Piagets. En hún 

taldi að í gengum leikinn væru börn að átta sig á regluverki og hvernig hægt væri að semja um 

leikinn við leikfélagana. Taldi hún að leikurinn ýtti undir samfélagslegan og vitsmunalegan 

þroska barna. Að hennar mati var félagslegur hlutverkaleikur sá leikur sem væri mikilvægastur 

(Roger og Evans, 2008, bls. 32). 

Gregory Bateson (1955/2000 bls. 183) og Catherine Garvey (1977, bls. 1) settu fram 

kenningar um boðskipti og leikinn. Í þeim er fjallað um að börn séu að tjá sig við aðra í gegnum 

leikinn og ekki endilega með orðum heldur líka með látbragði og tilfinningum. Einnig má sjá 

það í kenningum Helen B. Schwartzman (1978, bls. 329) og Birgitta K. Olofsson (1996, bls. 

55). Í kafla 3.2. verður umfjöllun um kenningar Garvey og hvernig málþroski barna eykst í 

gegnum leikinn. 

Þeir Lev S. Vygotsky og Aleksej N. Leontjev settu fram kenningar um leikinn í 

tengslum við sovéska sálfræði. Unnu þeir báðir út frá því að leikurinn væri félagslegur og börn 

þroskist í samfélagi við aðra. Leontjev byggir sínar hugmyndir út frá hugmyndum Vygotsky 

um leik og þroska barna. Taldi hann að leikurinn væri ætíð tengdur raunveruleikanum, að börn 
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væru að máta sig í hin ýmsu hlutverk. Jafnframt að eftir því sem að börn eldast því flóknari 

yrðu leikirnir og leikreglurnar. Þegar þeir tala um leik barna þá eiga þeir við hlutverka- og 

þykjustuleik barna (Packer, 2017, 5 kafli, undirkafli 5,1 og 5,3) sem birtast í hinum 

sjálfsprottna, frjálsa leik. Í kafla 3.1 verður farið í kenningar Vygotsky og hvernig hann leit á 

leik barna sem órjúfanlegan þátt í þroska þeirra.  

Þó þessar kenningar séu allar sprottnar upp frá mismunandi sjónarmiðum þá er sami 

þráðurinn í þeim öllum að í leiknum liggur sköpun og að hann sé órjúfanlegur hluti af 

þroskaferli barna (Valborg Sigurðardóttir, 1992, bls. 55).  

3.1. Vygotsky 

Í þessum kafla er varpað ljósi á hvernig sjálfsprottinn, frjáls leikur hefur áhrif á þroskaferil 

ungra barna, að mati Lev S. Vygotsky. 

Vygotsky var rússneskur sálfræðingur sem setti fram kenningu um þroskaferil barna 

(Santrock, 2011, bls. 25/26). Eftir dauða hans voru kenningar hans bannaðar þar sem þær voru 

taldar fjandsamlegar Stalín og hans fylgdarmönnum. Það var ekki fyrr en á árinu 1956 sem 

kenningar hans voru teknar í sátt og í kjölfarið voru rit hans þýdd þannig að þau urðu aðgengileg 

öðrum þjóðum (Valborg Sigurðardóttir, 1991, bls. 65). Þekktasta kenning hans nefnist „The 

Zone of Proximal Development” eða Svæði hins mögulega þroska. (Santrock, 2011, bls. 220).  

Kenning um Svæði hins mögulega þroska gengur út á að börn öðlist ákveðna hæfni við 

að leysa verkefni, þá er þeim veittur nægur stuðningur til að þau komist í gegnum það. Um leið 

og getan er komin þá er dregið úr stuðningnum sem þau fá. Þannig eflast þau í að takast á við 

verkefni án nokkurrar aðstoðar. Með þessu er hægt að ýta undir þroska barna með aðstoð eldri 

og reyndari einstaklingum, hvort heldur sem er eldri börnum eða fullorðnum. Efri mörk þessa 

svæðis liggja í verkefnum sem börn geta ekki leyst nema með aðstoð, á meðan neðri mörk þess 

liggja í verkefnum sem þau geta auðveldlega leyst án aðstoðar (Santrok, 2011, bls. 220). 

Vygotsky (1978a, bls. 86) nefndi þessi fyrstu skref barna í að öðlast hæfni vera blómhnappa 

þroska en hina eiginlegu hæfni ávöxt þroskans. Þannig taldi hann að sú færni sem börn öðluðust 

með aðstoð yrði þeim síðar meir eðlislæg. Sjálfsprottinn, frjálsi leikur gefur börnum tækifæri á 

að vinna á mörkum þessara svæða, þar sem leikur á sér oftast stað í félagi við önnur börn eða 

fullorðna (Vygotsky, 1967, bls. 6). 
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Kenningar Vygotsky ganga að mestu út á að þroski barna eigi sér ekki stað í einrúmi 

heldur í félagi við aðra. Þannig hefur menningin sem börn alast upp í mikil áhrif á hvernig 

þroski þeirra birtist, í hvaða átt hann fer, þar sem áhrif frá samfélaginu birtast í atferli barna 

hverju sinni (Vygotsky, 1927/1997, bls. 241). Í hinum sjálfsprottna, frjálsa leik fá börn einmitt 

tækifæri á að vinna úr sinni menningarlegu reynslu. Þau prófa sig áfram í leiknum með 

leikreglum ýmissa hlutverka sem þau þekkja frá sínum heimilum. Í samskiptum við aðra vinna 

þau saman að því að leysa ýmiss vandamál sem þessum hlutverkum mæta. Jafnframt reyna 

börn, í gengum leikinn, að átta sig á þeim samfélagslegum gildum og reglum sem gilda í þeirra 

nærsamfélagi (Tsao, 2002, bls. 231). Það er því nauðsynlegt að gefa börnum rými til að útbúa 

ímyndaðar æðstæður sem byggja á þessum reglum og leyfa þeim að máta sig í hlutverk 

(Bodrova og Leong, 2015, bls. 374). Jafnframt að gefa börnum möguleika á því að eiga í 

samskiptum við eldri einstaklinga, bæði eldri börn og fullorðna (Keefer, 2005, bls. 107).  

Vygotsky taldi einnig að tungumálið hefði mikil áhrif á andlegan þroska barna, þar sem 

athuganir hans leiddu í ljós að börn ættu í samræðum við sig sjálf. Sérstaklega þegar þau lentu 

í vandræðum með að leysa verkefni sem lögð voru fyrir þau. Með þessari innri samræðu gátu 

börnin komið hugsunum sínum í orð. Jafnframt efldust þau í að leita sér aðstoðar og ef þau 

fengu ekki aðstoð þá töluðu þau sig í gegnum vandamálin. Samhliða þessari innri ræðu ættu 

börn því að styrkjast í því að skipuleggja sig og eflast í lausnaleit (Luria, 1982, bls. 104-106). 

Til dæmis þegar börn púsla þá eru þau að velta vöngum yfir því hvar hvert púsl á að fara og 

hvaða biti er bestur til að byrja á. Þau geta þá nýtt innri samræðu í að komast að niðurstöðu um 

það (Santrock, 2011, bls. 221). Mætti því draga þá ályktun að ef börn eflast í þessari innri ræðu 

þá aukist geta þeirra í að koma hugsunum og skoðunum sínum í orð. Ættu þau því að eiga 

auðveldara með að eiga í samræðum við leikfélagana. Það má sjá í leik barna að þau eiga í 

samræðum við hvert annað um hvernig leikurinn skuli vera skipulagður og hvernig best sé að 

komast að samkomulagi um regluverk hans (Bateson, 1976, bls. 119).  

Rannsóknir hafa sýnt að börn sem fá tækifæri á að leika frjálst í ímyndunarleik eiga í 

þessari innri samræðu. Þar eru börn að finna út hvernig hlutverk þeirra á að vera í leiknum. 

Einnig eru þau að reyna á sín mörk í leiknum og eru þar af leiðandi í efri mörkum í ZPD eða í 

Svæði hins mögulega þroska (Berk, Mann og Ogan, 2006, bls. 82-83). Því er nauðsynlegt að 

mati Vygotsky að leikskólakennarar nýti sér tungumálið í að leiðbeina börnum í leikskólum. 

Þannig geti þeir elft gagnrýna og ígrundaða hugsun hjá barnahópnum, sem ýtir þeim á hærra 
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stig í þeirra þroska (Nutbrown, 2006, bls. 92). Samhliða ættu börnin að eflast í sjálfstæði sínu 

og færni í að leysa vandamál upp á eigin spýtur (Yang, 2000,bls. 4).  

3.1.1. Vygotsky og sjálfsprottinn, frjáls leikur 

Þegar barn er í leik þá er sem það sé eldri en það er í raun, og hegðar 

sér öðruvísi en það gerir í daglegum athöfnum; það er sem barnið 

sé höfðinu hærri en það er í raun. Ef horft er á leik í gegnum 

stækkunargler má sjá að leikurinn ber með sér alhliða þroska 

barnsins; það er sem í leik sé barn að reyna að koma hegðun sinni 

yfir á hærra stig en hún er í dags daglegum athöfnum þess. 

(Vygotsky, 1967, bls. 16) 

 

Málsgrein þessi tekur saman hvernig Vygotsky leit á hinn sjálfsprottna og frjálsa leik barna. Þá 

hafði hann mikinn áhuga á þroska barna og gengu athuganir hans að miklu út á það að skoða 

hvernig hinn sjálfsprottni, frjálsi leikur ýtti undir hann (Bodrova og Leong, 2015, bls. 372). 

Í kenningum Vygotsky (1967, bls. 7) má sjá að hann skiptir leikþroska barna upp eftir 

aldri þar sem það er breytilegt eftir aldri barna hverjar þarfir þeirra eru. Börn undir eins árs hafa 

ekki sömu þarfir og þriggja ára börn (Bodrova og Leong, 2015, bls. 374). Jafnframt taldi hann 

að börn yngri en þriggja ára hefðu ekki nægjan þroska til að leika sér í ímynduðum aðstæðum. 

Þar sem, að hans mati, er það ekki fyrr en eftir þriggja ára aldur sem börn fara að hafa getuna 

til að leika með hluti sem eru í raun annað en leikurinn segir til um, til dæmis að prik verður að 

hesti eða tuska að brúðu (Vygotsky 1978b, bls. 108). Þá taldi hann að í leiknum væru börn að 

leika eftir sínar innstu þrár, þar sem þau hafi ekki nægjan þroska í að bíða fram til morguns eftir 

einhverju sem þau hafa löngun í í dag. Það væri því ekki skilyrði fyrir leik ef allar langanir væru 

uppfylltar samdægurs (Vygotsky, 1967, bls. 7).  

Vygotsky (1967, bls. 12 - 14) taldi að börn um tveggja ára ættu erfitt með að gefa hlutum 

annað hlutverk en þeir hafa í rauninni. Því á þessum tíma í þroskaferlinu er enn mjög náið 

samband á milli hlutar og heiti hans. Þegar þau fara að öðlast færni á að yfirfæra merkingu þá 

skiptir máli hverskonar hlutur verður fyrir valinu. Til dæmis gæti eldspýta ekki komið í staðinn 

fyrir hest, það yrði að vera einhverskonar prik. Margar rannsóknir hafa þó sýnt fram á að börn 

allt niður í tólf mánaða hafi getuna til að nota hluti á annan máti en þeirra hlutverk segir til um 

(Aldís Guðmundsdóttir, 2007, bls. 304). Þegar börn hafa náð þessari hæfni þá er að lagður 

grunnur að lestrar og skriftar námi þeirra seinna meir. Þar sem þau leggja merkingu í hljóð og 

stafi og að töluð orð geta verið rituð orð á blaði (Zigler og Bishop-Josef, bls. 24).  
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Þó svo að Vygostky (1967, bls. 9) tali um sjálfsprottinn, frjálsan leik þá er leikurinn að 

hans mati ekki frjáls, þar sem hann taldi að þar sem væri leikur, þar væru reglur. Væru börn því 

aldrei frjáls í þeim skilningi að vera algjörlega frjáls frá reglum. Því í leiknum setja börn upp 

ímyndaðar aðstæður sem byggja á regluverki raunheimsins. Jafnframt sýna börn oft mikla 

sjálfstjórn í leiknum, þar sem þau vinna oft á móti sinni eigin hvatvísi, löngun og hegðun. Það 

er að segja annarsvegar hvernig svörun þeirra er við áreiti úr samfélaginu í hinu daglega lífi og 

hinsvegar hvernig þau hegða sér í leiknum (Bodrova og Leong, 2015, bls. 374). Regluverkið í 

leiknum ýtir því undir þroska barna og hefur mótun á hegðun þeirra og siðferðislegum gildum 

síðar á lífsleiðinni. (Frost o.fl 2012, bls. 37). Taldi Vygotsky (1967, bls. 11) að þegar börn sýna 

slíka sjálfstjórn, að geta hamið sínar innri langanir, jafnframt haft vilja til að hafa regluverk í 

leiknum. Væru þau að leggja grunn að því að geta farið eftir reglum í flóknari leikjum síðar 

meir ásamt því að geta farið eftir reglum í hinu daglega amstri lífsins.  

3.2. Garvey  

Í þessum kafla er umfjöllun um kenningar Catherine Garvey og hvernig hún leit á sjálfsprottinn, 

frjálsan leik og tengsl hans við þroska barna. 

Garvey er bandarískur sálfræðingur sem leggur áherslu á tjáskipti í kenningum sínum. 

Nefnir hún að á fyrsta ári barna eru mörg stór skref tekin, þau fá sínar fyrstu tennur sem gefur 

loforð um breytingu á mataræði, fyrsta skrefið er tekið og er það undirbúningur undir að börn 

fari að hlaupa og hoppa um. Á fyrsta aldursárinu koma fyrstu málhljóðin, í kjölfarið fara þau 

að læra heitin á öllum hlutum í kringum sig og síðar meir leika þau sér með málið. Þá sækja 

ung börn í að eiga í samskiptum augliti til auglitis þar sem þau er enn að læra inn á 

samræðutæknina. Í slíkum samskiptum eiga þau auðveldara með að lesa í bæði samræðuna og 

andlit þess sem þau eru að tala við. Þá læra börn nöfn hluta með því að taka þátt í samræðum 

þar sem vakin er athygli þeirra á þeim. Þegar sá eldri bendir á hlutinn og nefnir nafn hans, færist 

athygli barnsins frá aðilanum yfir á hlutinn (Garvey, 1984, bls. 10, 63 70). Þannig geta þeir sem 

annast börn nýtt slíkt inn i leik barna, gefið þeim orð yfir þá hluti sem þau eru að vinna með í 

leiknum.  

Í kringum tveggja ára aldurinn fara börn að hafa hæfni í að eiga í merkingarbærum 

samræðum við annan aðila. Þau fara að skilja að þau fá svör við því sem þau segja þegar þau 

eiga í samtali. Þá er það í kringum þriggja ára aldur sem börn fara að átta sig á að orð og athöfn 

hafa tengingu (Garvey, 1984, bls. 85, 72). Kemur það fram í kenningum Garvey (1977, bls. 96) 
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að í þykjustuleik barna liggi margar vísbendingar um hvar þau standa þroskalega séð. Í leiknum 

sést meðal annars hvernig þau standa félagslega, hvernig þau eiga í samskiptum innan 

barnahópsins og hvernig þau koma hugsunum sínum frá sér.  

Garvey (1977, bls. 9-15) greindi í leik barna nokkrar týpur af samskiptum þar sem börn 

eru ýmist að ýta undir leik eða að láta vita að þau vilji ekki taka þátt lengur. Fyrst undirbúa börn 

leikinn með því að gefa í skyn að þau hafi áhuga á að eiga í samskiptum við aðra. Síðan fara 

þau að setja upp ákveðnar reglur um hvaða hlutverk hver þátttakandi í leiknum fær. Þar eru þau 

einnig að setja niður þær ímynduðu aðstæður sem leikurinn á að eiga sér stað í. Börn þurfa 

einnig að koma sér saman um hvernig viðbrögð er rétt að sýna í leikaðstæðunum. Geta því 

komið upp aðstæður þar sem þau þurfa að láta vita að þau vilji ekki taka þátt lengur. Einnig 

greindi Garvey að í leiknum nýta þau ekki einungis málið til að eiga í samskiptum heldur koma 

fram í honum ýmis leikmerki. Það er til dæmis þegar þau breyta tóntegund til að ýkja hlutverk 

sín og þau gefa hvort öðru auga til að láta í ljós áhuga á leiksamskiptum.  

3.2.1. Garvey og sjálfsprottinn, frjáls leikur  

Garvey (1977, bls. 1-13) talar um að í augum sumra gæti leikur barna verið hávaðasamur og 

kjánalegur, en ef litið er dýpra í athöfnin þá megi sjá margt merkilegt þar. Þá er félagslegur 

leikur það sem skiptir höfuðmáli í sambandi við leikinn. Málið og hvernig það þroskast er hluti 

af því að geta átt í samskiptum, skiptir það því miklu máli í hinum félagslega leik.  

Í kenningum Garvey (1977, bls. 67, 70, 72) má sjá þrenns konar félagslega leiki hjá 

börnum með tungumálið. Fyrst er það rím og leikur að orðum. Slíkir leikir spretta út frá 

samræðum sem eiga sér stað en eru stefnulausar og án sýnilegra markmiða. Það er helst að börn 

leiki með rím eða einföld orð. Í öðru lagi eru það leikir með ímyndunaraflið og bullorð en í 

slíkum leikjum fær ímyndunaraflið lausan tauminn hjá börnum og þau geta krafist þess að þau 

séu kölluð öðrum nöfnum en þau í raun bera. Jafnframt búa þau til sögur sem byggja á þeirra 

ímyndun. Oft leika börn með bullorð til að skemmta öðrum, eða æfa sig í að skrifa og lesa orðin. 

Að lokum eru það leikir með samræður. Í gengum samræður læra börn á félagsleg samskipti, 

þau fylgja ekki einhverjum ákveðnum fyrirmælum heldur læra með því að taka þátt í umræðum. 

Þau læra að í samræðum á að segja sannleikann en brjóta þó oft þá reglu til að fá viðbrögð líkt 

og þegar þau segja brandara.  
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Samkvæmt Garvey (1977, bls. 79, 88) er félagslegur hlutverkleikur fremur flókin 

leikgerð þar sem hún tekur á öllu því sem börn hafa lært á þeim tímapunkti í þeirra lífi. Jafnframt 

skiptir hann miklu máli fyrir alhliða þroska barna. Fram kemur í hennar kenningum að leikur 

barna undir þriggja ára sé fremur einfaldur en eftir því sem þau eldast þá fer leikurinn að dýpka 

og leikaðstæður verða flóknari. Í flestum tilfellum þegar börn leika, eru þau að leika í aðstæðum 

sem þau hafa upplifað eða þekkja til og þekkja því til þeirra hlutverka sem hinar ímynduðu 

aðstæður gefa þeim. Barnahópurinn er því að taka á sig mismundi hlutverk í leiknum. Verða 

þau því að komast að samkomulagi um hver leikur hvaða hlutverk. Líkt og þegar þau fara í 

bílferð þá þarf ætíð einn að stýra bílnum. Börn verða því að tjá sig og finna út hvernig þau geta 

komist að góðri og sameiginlegri niðurstöðu.  

Í fyrstu eru börn að mati Gavery (1977, bls. 85, 89) að leika þau hlutverk sem þau þekkja 

náið úr sínu nánasta umhverfi. Þar sem þau leika samband foreldra og barna, síðar fara þau að 

tengja hlutverk úr samfélaginu inn í leikinn. Þá fer að birtast til dæmis: lögreglumaður, læknir 

og kokkur inn í leikinn. Síðar meir fara þau að leika hlutverk sem þau þekkja úr sögum eða 

sjónvarpsþáttum.  

3.3. Erikson 

Í þessum kafla er varpað ljósi á hvernig hinn sjálfsprottni, frjálsi leikur hefur áhrif á þroskaferil 

ungra barna, að mati Erik Erikson.  

Erikson byggði sínar kenningar á kenningum Freud um félagslegan þroska. Hann leit 

þó á að með hverju æviskeiði fylgdi ákveðinn þroski og að öll reynsla skipti máli í þroska. 

Jafnframt að þroski ætti sér stað í félagslegu samhengi og í sambandi við samferðafólk. 

Kenningar Erikson byggja á átta stigum þroska sem þróast í gegnum árin. Á hverju stigi þarf 

að leysa einhver verkefni sem síðan gefa manni þroska til að komast á næsta stig (Santrock, 

2011, bls. 23). Hér verður farið í nánar í stigin sem börn frá fæðingu til sex ára ganga í gegnum. 

• Það er strax á fyrsta ári barna þar sem fyrsta viðfangsefnið mótar hegðun 

komandi ára. Nefnir Erikson þetta fyrsta stig traust eða vantraust. Það er á þessu 

fyrsta ári þar sem börn þurfa að leggja allt sitt traust á sína ummönnunaraðila. 

Hann taldi að þau skilaboð sem börn fengu frá þeim sem sinntu þeim sem mest, 

hvort heldur sem þau væru góð eða slæm, væru mikilvæg fyrir þetta stig og 

hvernig þeim tækist að leysa úr verkefninu. Hvort að þau færi frá fyrsta árinu 
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tilbúin að leggja traust sitt á aðra eða hvort að þau yrðu óörugg í samskiptum 

(Bee, 2000 bls. 279, Lightfoot, Cole og Cole, 2009, bls. 33, Santrock, 2011, bls. 

23).  

• Stig tvö á sér stað á aldrinum tveggja til þriggja ára, er það nefnt stig sjálfstæðis 

eða efa/skammar. Stig þetta á sér stað þegar börn eru farin að læra á sig sjálf og 

sinn vilja en eru jafnframt að uppgötva sitt sjálfstæði. Börn þurfa leiðbeiningar 

til að efla sjálfstæðið og getuna til að takast á við verkefni. Ef leiðsögn verður til 

þess að börn verða fyrir háði þegar þau reyna að takast á við verkefnin þá eykur 

það á óöryggi þeirra. Taldi Erikson að börn yrðu einnig að læra hvaða hegðun er 

ásættanleg og hvaða hegðun telst slæm (Bee bls. 279, Lightfoot o.fl., 2009, bls. 

33, Santrock, 2011, bls. 23).  

• Á aldrinum þriggja til sex ára á þriðja stigið sér stað. Nefnir Erikson það stig 

frumkvæðis eða sektarkenndar. Á þessum aldri eru börn farin að sýna 

frumkvæði, ásamt því að taka meiri þátt í samfélaginu. Þau gera tilraunir sem 

ýmist ganga upp eða ekki. Er þá hætta á þau bregðist illa við þar sem þau eru 

einnig enn að læra á skapgerð sína. Þá reynir á að gefa þeim rými og viðhalda 

jafnvægi aga og frelsis. Þar sem hætta er á að ummönnunaraðilar bregðist of hart 

við og fylli börn sektarkennd (Bee bls. 279, Lightfoot o.fl., 2009, bls. 33, 

Santrock, 2011, bls. 23). 

Stigin hans Erikson byggja á að þroski eigi sér stað í samfélagi með öðrum og í 

samfélagi við aðra komist maður á næsta stig. Því má ætla að þegar börn eiga í 

samskiptum við önnur börn í leiknum þá eru þau að aðstoða hvort annað við að komast í 

gegnum þessi þroskastig.  

3.3.1. Erikson og sjálfsprottinn, frjáls leikur 

Í bók sinni Childhood and society ritar Erikson (1963/1995, bls. 194-197) að í leik megi sjá 

börn velta vöngum um sína reynslu, hvort heldur úr fortíðinni eða það sem þau hafa upplifað 

nýlega. Einnig kemur þar fram að hann taldi að samband væri á milli ímyndunarleiks og því 

samfélagi sem börn alast upp. Í leiknum væri þau að prófa sig áfram með félagsleg tengsl og 

hlutverk. Jafnframt væru börn að að átta sig á samfélaginu og hvaða félagslega hegðun væri 

ásættanleg. Þá er leikur þeirra leið til að takast á við þau verkefni sem lífið gefur þeim og vinna 
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úr þeim á þann hátt að þau komi heilsteypt frá þeim. Að hans mati gefur ímyndunarleikur 

börnum tækifæri á slíku.  

Taldi Erikson (1963/1995, bls. 194-197) að leikur væri leið barna til að komast yfir áföll 

sem á þeim hefur dunið. Þannig vann hann með börn í gegnum leikinn, þau fengu tíma og rúm 

til að leika með efnivið að þeirra eigin vali. Taldi hann að með því að gefa þeim þennan tíma 

til leiks þá gætu þau unnið sig í gegnum það sem væri að valda þeim streitu. Nefnir hann sem 

dæmi að þegar börn byggja háa turna og fella þá niður. Að það sé ekki turninn sjálfur sem sé 

markmið leiksins heldur athöfnin að hafa yfir því að ráða að geta byggt eitthvað upp aftur án 

þess að annar komi nærri því. Í huga þeirra eru þau mögulega viðkvæmur turninn sem rís upp 

aftur þó að hann sé felldur niður.  

3.4. Í hnotskurn  

Þegar litið er yfir kenningar þessara fræðimanna má sjá að í þeim kemur fram að leikurinn 

skiptir miklu máli í alhliða þroska barna. Í samfélagi við aðra öðlast börn skilning á samfélaginu 

í heild sinni. Það er sammerkt með öllum kenningum að þær líta á leik sem eitthvað sem á sér 

stað í félagi við aðra. Þeim ber saman um að gefa eigi börnum tækifæri á að haga leiknum 

þannig að hann spretti upp frá þeirra áhugahvöt og sé frjáls. Jafnframt kemur fram í þeim öllum 

að börn séu að máta sig við þau hlutverk sem þau þekkja úr sínu nærumhverfi og eru leikreglur 

leiksins byggðar á regluverki raunheimsins.  

Vygotsky telur að börn verði að hafa stuðning frá eldri aðilum til að geta náð hærra 

þroskastigi. Að hans mati er það stuðningurinn sem börn fá sem eflir þroska þeirra og getu 

(Santrok, 2011, bls. 220). Kennarar og allir þeir sem standa að ummönnun ungra barna þurfa 

að vera meðvitaðir um að vera til staðar fyrir börnin og styðja þau í sinni þroskavegferð. Í 

kenningum Garvey (1977, bls. 79) kemur fram að öll tjáning skiptir máli, það er ekki bara sú 

munnlega heldur allt látbragð. Þannig geta ung börn tjáð sig án þess að tala og margur leikur á 

sér stað að án nokkurra orða. Í skrifum Erikson (1963/1995, bls. 194, 222) má sjá að hann telur 

að börn nýti sjálfsprottna, frjálsa leikinn til að vinna úr erfiðum upplifnum. Þannig geti þau 

tekist á við hana á jákvæðan máta og á þeirra forsendum. Jafnframt setti hann fram átta stig 

þroska, taldi hann að hvert stig bæri með sér verkefni sem þyrfti að leysa til að komast yfir á 

næsta stig. Þá tækust börn á við þessi verkefni með leikinn að vopni og hann væri þeirra leið til 

að komast í gegnum þau. 
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Að framangreindu þarf kennari að hafa í huga að styðja við leik barna þegar það hentar. 

Ekki síst að veita leiknum tíma og rými. Mætti því ætla ef börn fá tækifæri á að leika frjálst og 

á þeirra forsendum þá eflist þau og geti unnið sig í gegnum sínar upplifanir á jákvæðum 

grundvelli.   
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4. Leikur og áhrif hans á þroskaþætti barna 

Kafli þessi tekur á nokkrum þáttum í þroska ungra barna. Farið verður inn á hvernig leikur eflir 

vitsmunaþroska, eflingu málþroskans í gegnum leikinn og að lokum hvernig félagsþroskinn 

eflist í gegnum leikinn. 

4.1. Leikur og vitsmunaþroski  

Börn fæðast fremur bjargarlaus en meðfædd er þó hæfnin að læra á heiminn. Þau fara fljótt að 

tengja við hljóð frá til dæmis móður sinni og sýna viðbrögð við mismunandi andlitum 

(Lightfoot o.fl., 2009, bls. 175). Börn á fyrsta ári eru hægt og ómeðvitað að átta sig á heiminum, 

það að eflast í stjórn á útlimum er mikill sigur fyrir lítil börn (Álfheiður Steinþórsdóttir og 

Guðfinna Eydal, 1995, bls. 42). Ungabörn nýta skynfærin (heyrn, sjón, lykt) til að átta sig á 

heiminum, er það þessi skynjun sem ýtir undir vitsmunaþroskann á þessum fyrstu mánuðum 

(Frost o.fl., 2012, bls. 97). Merki um fyrstu leiki ungbarna er til dæmis þegar þau sparka 

útlimum í baði til að sjá vatnið skvettast upp (Lightfoot o.fl., 2009, bls. 216). Eftir því sem þau 

ná betra valdi á líkamanum eflast þau í að skoða heiminn. Börn rannsaka umheiminn mikið í 

gegnum munninum, með því að stinga upp í sig hlutum átta þau sig á því hvernig þeir eru 

viðkomu, til dæmis hvort þeir eru mjúkir eða harðir og hvort þeir meiði (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995, bls. 42).  

Margir af þeim leikjum sem börn á þessu aldurskeiði sækja í einsog týndur/fundinn og 

aðrir álíka, eru að efla heilaþroska þeirra. Það er að undirbúa þau undir alla þá færni sem þau 

koma til með að tileinka sér, til dæmis: tungumálið, vísindi, stærðfræði og fleira (Frost o.fl., 

2012, bls. 69). Jafnframt eru börn að átta sig á regluverki leikja, að þó að viðkomandi hverfi, 

þá kemur hann aftur. Leikurinn gefur þeim einnig ákveðna gleði og eftirvæntingu, hvað gerist 

þegar viðkomandi kemur aftur (Bruner og Sherwood, 2005, bls. 85).  

Leikur barna á fyrsta aldursári einskorðast mjög við hversu mikið vald þau hafa á 

útlimum. Með auknu valdi á líkamanum og aukinni hreyfifærni þá breytist leikurinn samhliða. 

Mætti segja að leikurinn sé í fyrstu bundinn skynjun og hreyfigetu barna. Eftir því sem börn 

færast nær eins árs aldrinum þá eykst vitsmunaþroskinn. Á þessum tíma eru mörg þeirra farin 

að ganga óstudd en það sem er hvað mikilvægast er að þau eru farin að búa til minningar um 

hluti. Með þessari færni fara börn að sýna tilburði í að leika í ímynduðum leik, fyrst um sinn 

leika þau ein í honum en með auknum aldri fara þau að taka þátt í félagslegum ímynduðum leik 
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(Howes og Matheson, 1992, bls. 964). Börn sem eru um ársgömul nota hluti líkt og þau sjá 

fullorðna nota hlutina, það er sími er sími og hamar er hamar. Um 18 mánaða aldur fer að bera 

á hæfninni til að gefa hlutum annað hlutverk en heiti þeirra segir til um. Það er börn eru farin 

að leika sér í ímynduðum leik, þau til dæmis greiða hár sitt með gaffli en þá er hlutverk 

gaffalsins að vera greiða (Lightfoot o.fl., 2009, bls. 216). 

Á öðru ári eru börn enn mikið í að nota munninn í rannsóknarvinnu sinni á heiminum. 

Þá getur farið að bera á því að þau bíti bæði börn og fullorðna, oft er þessi hegðun einungis 

hluti af þessari rannsóknarvinnu þeirra. Þá eru þau farin að öðlast meiri skilning á orðum og 

hlutum. Það veitir þeim mikla ánægju að fletta myndabókum og skoða það sem fyrir augum 

ber. Með auknum vitsmunaþroska þá eflast börn einnig í tilraunum sínum með eigin færni, oft 

má sjá þau takast á við hluti sem eru þeim ofviða en þau líta á þá sem áskorun (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995, bls. 53). Þegar börn eru í kringum 18 mánaða aldur 

má sjá í leiknum að þau eru komin með þá færni að geta skipulagt hann. Jafnframt má sjá að 

þau fara að tengja saman, í leik, að töluð orð eru merkingarbær og standa fyrir eitthvað sem 

getur verið ritað. Er þetta undirbúningur fyrir komandi lestrarnám þeirra (Frost o.fl., 2012, bls. 

101, 102).  

Mikill vöxtur er í vitsmunaþroska barna á leikskólaaldrinum, frá þriggja til fimm ára. Á 

þessum tíma hafa börn mörg og mikil tækifæri á að kanna sitt nánasta umhverfi ásamt því að 

viða að sér nýrri þekkingu (Frost o.fl., 2012, bls. 135). Á þessum aldri treysta börn mikið á sjón 

og heyrn þegar þau takast á við verkefni. Þriggja ára börn treysta til dæmis mjög á sjónina og 

vilja jafnvel fá að þreifa á hlutum til að átta sig á þeim. Í leik má sjá þau æfa sig í flokka leikföng 

í ákveðna flokka, til dæmis eftir litum, gerð og fleira. Þegar börn fara að nálgast fjögurra ára 

aldurinn hafa þau getuna til að flokka hluti eftir minni og leiðsögn. Í leik eiga þau oft erfitt með 

að skilja á milli þess sem er raunverulegt og því sem er ímyndun, og oft eiga börn á þessum 

aldri ímyndaða vini (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995, bls. 67,74). 

Eftir því sem styttist í fimm ára aldurinn eykst einbeiting þeirra og þau eiga auðveldar 

með að taka fyrirmælum og fylgja þeim eftir. Einnig eru þau farin að sýna þá getu að 

skipuleggja sig fram í tímann og jafnframt lagt verkefni frá sér og komið aftur að þeim síðar. Í 

leik eru börn í kringum fimm ára fremur upptekin af öllu því sem viðkemur því að vera 

mannlegur og endurspeglast það inn í leiknum (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 

1995, bls. 80). Þegar hæfnin til að leika í ímynduðum aðstæðum er komin þá fara börn að leitast 

í það að leika í félagi við önnur börn. Þá þurfa þau að eiga í samskiptum til að átta sig á 
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hlutverkum í leiknum. Þannig fléttast félagslegur- og hlutverkaleikur inn í hinn ímyndaða leik 

og börn nýta reynslu sína til að þróa leikinn áfram (Frost, 2012, bls. 115,116). 

Það er ekki einhver ein leikgerð sem ýtir undir vitsmunaþroska barna á leikskólaaldri, 

þar sem þær eru æði margar þá efla þær hver aðra. Jafnframt hafa fræðimenn mismunandi 

skoðanir á því hvaða leikgerðir efli vitsmunaþroskann. Í byggingarleik fara börn frá því að 

skoða hluti með höndum og munni í það byggja flóknar byggingar. Í félagslegum hlutverkaleik 

byrja börn að máta sig við hlutverk sem þau þekkja frá eigin heimilum sem síðar verður flóknari 

og fleiri persónur koma inn í leikinn. Með hækkandi aldri barna verður leikurinn flóknari og 

þau fara að eflast í getunni að yfirfæra merkingu eins hlutar yfir á annan (Frost o.fl., 2012, bls. 

138-139).  

4.2. Leikur og málþroski 

Að þroska mál og málvitund er mikilvægur hluti af því að eldast. Því er nauðsynlegt að börn á 

leikskólaaldri nái góðum tökum á málinu strax, þar sem það er allt í kringum þau. Til að þau 

geti gert sig skiljanleg og tjáð vilja sinn í samskiptum við leikfélagana og aðra þá verða þau að 

ná tökum á því (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015, bls. 6). Börn þurfa að átta sig á því hvernig 

samskipti eiga sér stað, jafnframt þurfa þau að geta sett sig í spor þess sem þau eiga í samtali 

við til að geta átt í samræðum (Brooks og Kempa, 2012, bls. 143). Leikur felur í sér samskipti 

sem gerir tungumálið nauðsynlegt í honum þar sem börn eru að skipuleggja og ákveða hvernig 

leikurinn skal vera. Þannig þurfa börn að læra hvernig þau geta nýtt málið til að sannfæra aðra, 

til dæmis þegar þeim langar að leikurinn taki aðra stefnu. Þá má sjá í leiknum að börn nýta 

málið bæði inn í leikinn og að þau leika sér með það. Í leiknum eru þau til dæmis að breyta um 

raddblæ til að leggja áherslu á persónuna sem þau eru að leika, jafnframt geta þau breytt um 

kyn, stelpa verður kannski að djúprödduðum pabba. (Davidson, 1998, bls. 181).  

Börn tileinka sér ekki mál upp á sínar eigin spýtur heldur gerist það í félagslegu 

samhengi, það er í þeim miklu samskiptum sem þau eiga við sína ummönnunaraðila (Sachs 

2009, bls. 48). Áður en þau fara að mynda orð eru þau að æfa sig með ýmis hljóð og hjal, 

æfingar þessar ýta undir frekari þroska á málinu síðar meir (Frost o.fl., 2012, bls. 108). Börn á 

þessu fyrsta aldursári eru að læra á hvernig tungumálið hljómar, þau eru því búin að átta sig á 

hljómfalli og slíku áður en þau fara sjálf að mynda orð (Brooks og Kempa, 2012, bls. 20). Í 

fyrstu eftir að þau fara að tala þá segja þau oft einungis stök orð, þá yfir hlutinn sem þau vilja. 

Þau benda þá á hlutinn, til að leggja áherslu á vilja sinn, og segja nafnið á honum (Lightfoot 
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o.fl., bls. 237). Þannig liggur mikil meining í þessu einu orði sem þau tjá sig með (Santrock, 

2011, bls. 167).  

Þegar börn komast á annað ár eru þau farin að þekkja mörg orð og geta gert sig skiljanleg 

um hvað það er sem hugur þeirra girnist. Þá eflist orðaforðinn mjög hratt frá 18 mánaða aldri 

til tveggja ára (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995, bls. 53). Því er gott fyrir 

ummönnunaraðila barna á þessum árum að vera duglegir að lesa fyrir börnin og gera þær stundir 

sem ánægjulegastar. Einnig er gott að þeir aðilar sem standa að börnum gefi sér tíma til að leika 

við þau, tala við þau, gefa þeim rými á að tjá sig og gefa þeim jákvæða svörun. Þannig finna 

börn að þau skipta máli og að þau séu skilin. Þá er hæfnin að tengja saman hluti, að myndast, 

sem markar upphaf lestrarþroska barna, til dæmis með því að tengja saman skilti/mynd og 

uppáhaldsbúðina sína (Frost o.fl., 2012, bls. 108,109). Þó að hæfnin til að segja orð sé kominn 

þá finnst börnum á þessu aldurskeiði enn gaman að leika sér með hljóð og orð og jafnframt 

leika þau sér með flókin orð. Þá fara þau oft að kyrja eða raula með sjálfum sér orðin og breyta 

þeim í vísur (Davidson, 1998, bls. 176). 

Með auknum aldri eykst orðaforði barna og börn sem eru orðin rúmlega tveggja ára hafa 

tekið miklum framförum í málþroska, hér fara að koma tveggja orða setningar. Einnig eru börn 

á þessum aldri mjög spurul. Þá eru þau mjög háð samskiptum við eldri einstaklinga, hvort 

heldur sem er fullorðna eða eldri börn (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995, bls. 

61). Á þessu ári eru börn farin að tala við sig sjálf í leiknum, jafnframt nýta þau hljóðin sín sem 

leikhluti í þykjustuleiki sína, þannig geta þau gert greinamun á hvort þau eru að leika hund eða 

slökkviliðsbíl (Frost, 1992, bls. 41). Þá má sjá að þegar börn fara að hafa getuna til að mynda 

að minnsta kosti tveggja orða setningar þá er einnig komin hæfni til tvennskonar aðgerða í leik, 

þau bæði hella ímynduðu vatni í glas og gefa dúkku að drekka. Þessi hæfni barna er að myndast 

um 18 mánaða aldur (Bloom og Tinker, 2001, bls. 23).  

Þegar börn eru á aldrinum þriggja til fjögurra ára taka þau hvað mestum framförum í 

málþroska. Þau eru mjög spurul á þessum tíma og æfa sig í að setja saman setningar og hlusta 

á hljómfall þeirra. Á þessum aldri fara börn einnig að nota persónufornafnið „ég“ í miklu mæli. 

Um fjögurra ára aldur eru börn farin að hafa hæfni til að mynda heildrænar setningar. (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995, bls. 75). Í leik fara börn að nota málið markvisst til 

að segja hvort öðru til. Jafnframt fara þau að ýkja talið í leiknum, breyta röddinni til að leggja 

áherslu á sitt hlutverk (Davidson, 1998, bls. 180). Þegar leikgerð fer að verða flóknari þá nýta 

börn sér málkunnáttu sína á þann máta í leiknum að það fer að bera á fullorðinstali, án þess þó 
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að fullorðnir aðilar séu hluti af leiknum (Frost, 1992, bls. 43). Á aldurskeiðinu fimm til sex ára 

er mál barna orðið að mestu fullmótað. Þau eru farin að spyrja spurninga sem kalla á skýr svör. 

Þau eru ekki lengur að æfa sig með málið eins og á fyrri aldurskeiðum (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995, bls. 81).  

4.3. Leikur og félagsþroski 

Börn hafa mikla þörf fyrir snertingu á fyrstu mánuðum lífsins, þar sem hún gefur þeim hlýju 

þegar þau eru óörugg eða líður illa. Þannig læra þau að treysta á að umheimurinn muni aðstoða 

þau ef eitthvað kemur upp á. Þessi líkamlega snerting hefur því mikið að segja um félagslegan 

þroska síðar á lífsleiðinni. Ef börnin upplifa höfnun á þessari snertingu getur það leitt til þess 

að þau eigi erfitt með að tengjast öðrum félagslega (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna 

Eydal, 1995,bls. 45 - 46). Einnig má sjá að þau börn sem upplifa slíka höfnun eru ekki eins 

forvitin um umhverfið og eru fremur ósjálfstæð (Creasy, Jarvis og Berk,1998, bls. 130). Sést 

það í  kenningum Erikson (1977, bls. 89) að fyrsta árið byggir á því hvort börn setji traust eða 

vantraust á umheiminn. 

Börn á þessum aldri hafa ekki mikla félagslega hæfileika en þau nýta meðfædda 

eiginleika sína til að eiga í samskiptum, til dæmis að gráta eða brosa. Jafnframt eru þau að 

mynda sín fyrstu félagslegu tengsl, það er við foreldra sína eða ummönnunaraðila (Bee,2000, 

bls. 88). Þau fara að nota brosið markvisst til að ná sambandi við sína nánustu þegar þau eru 

orðin rúmlega mánaðar gömul (Brooks og Kempa, 2012, bls. 14). Þroskinn sem á sér stað á 

þessum fyrstu mánuðum er bæði líffræðilegur og félagslegur. Þar sem börn stækka og eflast við 

það að fá næringu og þau læra að eiga í samskiptum við þá sem standa þeim næst (Lightfoot 

o.fl., 2009, bls. 160). Á þessu fyrsta ári eru leikir þar sem börn skiptast á að gera, við til dæmis 

móður sína, mjög áberandi einsog týndur/fundinn (Frost o.fl., 2012, bls. 108). Í slíkum leikjum 

eru börn að læra á félagsleg samskipti, fyrst ég síðan þú (Santrock, 2011, bls. 197).  

Börn á aldurskeiðinu eins til tveggja ára fara að hafa mikinn áhuga á umhverfinu og 

gera margt til að vekja athygli á sér. Á þessum árum eru þau farin að átta sig á því að þau eru 

sjálfstæðir einstaklingar, ekki hluti af móður eða föður. Börn eru að átta sig á hver mörk þeirra 

eru í samskiptum við aðra þar sem sjálfstæðisbarátta þeirra er mikil á þessum tíma. Þau vilja 

gera hluti sjálf og geta orðið mjög reið ef hlutirnir ganga ekki upp eins og þau vildu. Hér þurfa 

ummönnunaraðilar að gefa börnum rými en vera til staðar og sýna festu þegar það þarf 

(Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995, bls. 54). Erikson tala um í sínum 
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kenningum að á þessu aldurskeiði séu börn að byggja upp sitt sjálfstæði og þurfi að fá að reyna 

á sjálf hvað þau geti. Oft gleymist að gefa þeim rými til að reyna á sig sjálf og umönnunaraðilar 

taka fram fyrir hendurnar á börnum. Þá verða börnin af þeim lærdómi sem á sér stað þegar þau 

reyna að gera sjálf (Santrock, 2011, bls. 188). Á þessu aldursskeiði er sjálfsvitund þeirra að 

eflast þau fara að átta sig á því að það eru þau sjálf sem birtast þegar horft er í spegil (Aldís 

Guðmundsdóttir, 2007, bls. 266). Í kringum 18 mánaða aldurinn fara börn að sýna tilburði til 

að leika við önnur börn í ýmiskonar leikjum sem innihalda ekki samræðu heldur líkamlegar 

bendingar, einsog að hoppa og hlaupa saman (Santrock, 2011, bls. 190).  

Þriggja ára börn hafa mikla þörf fyrir að vera í samvistum við aðra og oft skipta 

leikfélagarnir ekki höfuðmáli, þau leika við fullorðna, bangsa eða börn á svipuðum aldri. Þá má 

sjá að börn á þessum aldri leika yfirleitt hlið við hlið í sitthvorum leiknum, þó það megi sjá 

svipaðan leik hjá þeim. Þess vegna er hætt við að það verði árekstarar á milli barnahópsins þar 

sem eignarhald þeirra er mjög sterkt og má heyra setningar á borð við „ég á þetta“, „þetta er 

mitt“, mjög reglulega í leik (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995, bls. 70-71).  

Börn á leikskólaaldri eru að læra á það hvernig heimurinn virkar og hvernig þau eru 

hluti af honum. Á þessum tíma er sjálfsvitund og sjálfstraust að eflast ásamt því að þau átta sig 

betur á því að þau eru hluti af heild, hvort heldur sem er fjölskyldu eða vinahóp. Jafnframt eru 

þau farin að sýna hluttekningu með öðrum börnum og eflast með því að setja sig í spor annarra. 

Með því eykst færni þeirra í því að hugga og róa aðra í hópnum, hvort heldur sem er með orðum 

eða athöfnum (Frost o.fl., 2012, bls. 147-148). 

Einn þáttur af félagsþroska er að átta sig á því hvernig maður hagar sér í samfélagi við 

aðra, nefnist hann jákvæður félagslegur þroski og hegðun. Þau börn sem ekki ná að þróa með 

sér þennan jákvæða þroska er hættara við að lenda í mótstöðu síðar á lífsleiðinni. Talið er að 

jákvæður félaglegur þroski mótist á þennan máta: 

• Á aldrinum tveggja til þriggja ára  

o Átti börn sig á að það hafi ekki allir sama sjónarhorn. 

o Reyni þau að hugga hvert annað. 

o Þá fari þau að átta sig á réttri félagslegri hegðun.  

• Á aldrinum þriggja til fjögurra ára 

o Vinskapur fer að myndast. 

o Börn eflast í færni sinni að leysa ágreininga á milli sín. 
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o Eru farin að átta sig á því að þau hafi sjálfstæðar skoðanir og hugmyndir. 

• Á aldrinum fjögurra til sex ára 

o Eflist þau í samvinnu. 

o Fara að sækja í félagsleg tengsl utan fjölskyldunnar. 

o Endurspeglast þeirra persónuleiki í félagslegum tengslum. 

 ( Landry, 2002, bls. 16 - 22) 
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5. Umræður 

Börn á sínum fyrstu árum lífs eru að ganga í gengum miklar breytingar, þau þroskast og dafna. 

Þau fara frá því að vera mjög háð sínum ummönnunaraðilum út í það að geta staðið upprétt og 

gert sig skiljanleg. Þá er vitsmunaþroski þeirra í miklum vexti á þessum fyrstu árum, þau fara 

að tengja saman andlit við raddblæ, einnig fara þau í auknum mæli að sækjast í leiki við sína 

ummönnunaraðila og leikfélaga. Börn fara að átta sig á umheiminum og kanna hann með öllum 

skynfærum sínum. Þá nýta þau munninn mjög í sínum fyrstu rannsóknum, þar sem í gegnum 

hann átta þau sig á því hvernig áferð hluta er. Eftir því sem þau eldast þá fara þau að treysta 

meira á sjón og heyrn og fara þau þá í auknum mæli að flokka dótið sitt eftir mismunandi 

leiðum. Jafnframt er málþroskinn þeirra í mikilli sókn á þessum tíma, sérstaklega á fyrstu 

tveimur árunum. Þar sem þau fara frá því að geta einungis gefið frá sér hljóð í það að geta talað 

í tveggja orða setningum.  

Í kenningum þeirra Vygotsky (1967), Erikson (1963/1995) og Garvey (1977) má sjá að 

þær eiga það sammerkt að telja að leikurinn efli þroska barna á þessum tíma. Telja þau öll að 

leikurinn sé uppspretta félagslegra samskipta og að hann sé leið þeirra á að takast á við hlutverk 

sem þau þekkja úr sínu nærumhverfi. Má sjá ungabörn eiga í slíkum samskiptum þegar þau fara 

að sækja í að leika við sína ummönnunaraðila. Í gegnum þessi samskipti eru þau að eflast í 

félagslegri færni, þau læra á tungumálið og hvernig það er að eiga í samræðum. Tel ég að í 

gengum leikinn og þann leik sem sprettur frá áhugasvið barnanna fái þau tækifæri á að eiga í 

félagslegum samskiptum. Einnig að þau læri í gegnum hann að takast á við árekstra, jafnframt 

að þau fari að átta sig á því að það hafa ekki allir sömu sýn á hlutina og þau sjálf.  

Jafnframt eru börn að læra að verða hluti af því samfélagi sem þau eru alin upp í. Gefur 

leikur þeim tækifæri á að takast á við þau hlutverk sem eru í samfélaginu, þannig geta þau æft 

sig á þeim í öruggu skjóli. Nefnir Erikson (1963/1995, bls. 222) í stigskiptingu sinni að börn á 

fyrsta ári eru að átta sig á því hvort að nærsamfélaginu sé treystandi eða ekki. Börnum er 

eðlislægt að sækja í öryggi og hlýju, ef þau upplifa höfnun á þeirri grunnþörf er hætt við að þau 

eigi í erfiðleikum, síðar meir, með að leggja traust sitt á aðra í sínum samskiptum. Tel ég að í 

gegnum leikinn hafa börn tækifæri á að efla traust sitt á umheiminum með því að eiga í 

samskiptum við leikfélagana. Sú reynsla ætti að vera þeim til styrks er þau eldast og fara að 

eiga í flóknari samskiptum.  
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Í kenningum Vygotksy má sjá að hann taldi að börn væru frá upphafi miklar félagsverur, 

þau eru í byrjun mjög háð móður sinni. Þau eiga í félagslegum samskiptum við hana og það 

sést í því hvernig þau bregðast við málrómi hennar. Eftir því sem börnin eldast þá fer að bera á 

félagslegum samræðum þar sem þau leitast eftir að fá aðstoð eldri einstaklinga og ef þau fá ekki 

aðstoðina þá nýta þau sér sína innri samræðu til að leysa vandann (Luria, 1982, bls. 105).  

Tekur þessi félagslega þörf barna á þeim þremur þroskaþáttum sem fjalla hefur verið 

um. Þau leita í félagsleg samskipti sem eflir þeirra þroska, með auknum málþroska verða 

samskiptin flóknari sem eflir vitsmunaþroskann.  

Ég lagði í þessa verkefnavinnu með það að leiðarljós að skoða sjálfssprottinn, frjálsan 

leik barna. Erfitt er þó að skilgreina nákvæmlega hvað hann er þar sem hann getur birst í hvaða 

leikgerð sem er. Hann byggir á því að vera út frá áhugasviði barnahópsins og að honum sé ekki 

stýrt af höndum hinna fullorðnu. Mér þótti áhugavert að skoða hvað leikurinn táknar fyrir 

þroska hvers barns, hvort að hann er að gefa þeim meira en einungis gleðina af því að leika. 

Eftir að hafa skoðað kenningar eftir nokkra fræðimenn og lesið mér til um hvað þeir höfðu að 

segja um leik og þroska barna, þá komst ég að því að leikurinn gefur börnum ótrúlega margt. 

Þau eflast í félagslegum samskiptum, orðaforði þeirra eykst ásamt því að þau eflast í 

vitsmunalegum þroska. Með því að gefa þeim tíma í að leika sér í leikjum sem spretta út frá 

þeirra áhuga fá þau tækifæri á að efla sig í öllum þroskaþáttum. 

Ásamt því að hafa áhuga á hvað sjálfsprottni, frjálsi leikurinn er að gefa börnum þá hef 

ég einnig velt vöngum yfir því hvort að börn í dag hafi og fái nægjanlegt rými til leiks. Er það 

eitthvað sem ég gæti hugsað mér að skoða nánar. Þar sem dagskrá margra barna í dag virðist 

hlaðin mörgum verkefnum og oft engin tími eftir skóla til að leika. Þá væri jafnvel áhugavert 

að skoða hvort að sjálfsprottinn, frjáls leikur fái nægjanlegt rými inn á leikskólum.  
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