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Ágrip	

	

Tilgangur	ritgerðarinnar	er	að	leita	svara	við	því	hvernig	vellíðan	og	samskipti	birtast	í	leik	

barna.	Gerð	er	grein	fyrir	helstu	kenningum	fræðimanna,	fjallað	er	almennt	um	leik	barna,	

frjálsan	sjálfsprottinn	leik.	Leikur	er	skoðaður	út	frá	vellíðan	og	samskiptum,	jákvæð	

sjálfsmynd	er	skoðuð	og	lýðræðislega	uppeldisaðferðin	Marte	meo	aðeins	kynnt.	Í	lokin	eru	

helstu	niðurstöður	dregnar	og	ræddar.	

Lagt	er	upp	með	rannsóknarspurninguna:	Hver	eru	áhrif	vellíðunar	og	samskipta	barna	í	

leik	þeirra?	Í	framhaldi	af	henni	má	velta	fyrir	sér	spurningunni:	Hvernig	sjálfsmynd	barna	

getur	haft	áhrif	á	vellíðan	og	samskipti?	Ritgerðin	er	fræðileg	umfjöllun	um	vellíðan	og	

samskipti	barna	í	leik	og	mikilvægi	þess	að	hafa	sterka	og	jákvæða	sjálfsmynd.	Helstu	

niðurstöður	ritgerðarinnar	eru	þær	að	vellíðan	barna	hafi	mjög	hvetjandi	áhrif	á	leik	þeirra	
og	jákvæð	áhrif	á	athygli,	sjálfsstjórn,	andlega	líðan	og	samkennd.	Vellíðan	hefur	áhrif	til	
sterkari	sjálfsmyndar.		

	Tilgangurinn	með	þessum	skrifum	er	að	auka	eigin	skilning	og	þekkingu	á	vellíðan	og	
samskiptum	barna	í	leik	og	hversu	mikilvægt	það	er	að	hjálpar	börnum	að	styrkja	sjálfsmynd	

sína.	Áhugi	og	hæfni	barna	er	einstaklingsbundinn	og	því	er	nauðsynlegt	að	styrkja	þá	
eiginleika	sem	barn	hefur	og	auka	trú	þess	á	eigin	getu.	Mikilvægt	þótti	mér	að	auka	eigin	

þekkingu	á	vellíðan	og	samskiptum	barna	í	leik	til	þess	að	vera	betur	í	stakk	búin	til	að	takast	

á	við	þann	fjölbreytileika	sem	leikskólastarf	býður	uppá.	
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Formáli	

Þessi	ritgerð	er	lögð	fram	sem	bakkalárverkefni	til	B.Ed-	gráðu	í	leikskólakennarafræði	við	
deild	kennslu-	og	menntunarfræði	við	Menntavísindasvið	Háskóla	Íslands.	Vægi	verkefnisins	

er	10	einingar.	Leiðsögukennari	var	Kristín	Karlsdóttir	dósent	í	Menntunar-fræðum	ungra	

barna	við	Menntavísindasvið	Háskóla	Íslands	og	vil	ég	þakka	henni	gott	samstarf	og	faglega	
leiðsögn.		

Eiginmanni	mínum	Steingrími	Rúnari	Guðmundssyni	þakka	ég	sérstaklega	fyrir	

ómetanlega	hvatningu,	stuðning	og	þolinmæði,	og	dætrum	mínum	þeim	Svövu	Rún,	Elmu	

Katrínu	og	Hildi	Lóu	þau	liðlegheit	sem	þær	sýndu	mér	meðan	á	náminu	stóð	og	gáfu	mér	
frið	til	þess	að	læra	þegar	þess	þurfti.	Ég	vil	þakka	foreldrum	mínum	og	systkinum	fyrir	allan	

stuðninginn	sem	þau	hafa	sýnt	mér	í	gegnum	námið.		

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

Íslands	(2003,	7.	nóvember,	http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur)	og	fylgt	þeim	samkvæmt	
bestu	vitund.	Ég	vísa	til	alls	efnis	sem	ég	hef	sótt	til	annarra	eða	fyrri	eigin	verka,	hvort	sem	
um	er	að	ræða	ábendingar,	myndir,	efni	eða	orðalag.	Ég	þakka	öllum	sem	lagt	hafa	mér	lið	

með	einum	eða	öðrum	hætti	en	ber	sjálf	ábyrgð	á	því	sem	missagt	kann	að	vera.	Þetta	
staðfesti	ég	með	undirskrift	minni.	

	

Ísafjörður,	19.maí	2019	

	

_____________________________________________	 	



	

6	

1 Inngangur		

Í	Aðalnámskrá	leikskóla	kemur	fram	að	leikurinn	kallar	á	fjölbreytta	notkun	tungumálsins,	

hreyfingu,	félagsleg	samskipti	og	tilfinningatengsl	milli	barna.	Leikur	getur	virkjað	

sköpunarkraft	þeirra	og	löngun	til	þess	að	læra	og	afla	sér	þekkingar.	Leikur	er	ein	helsta	

námsleið	þeirra.	Börn	leika	sér	saman,	mynda	félagslega	hópa	og	skapa	eigin	menningu.	Þau	

taka	þátt	í	lýðræðislegum	athöfnum	þegar	þau	setja	fram	eigin	hugmyndir	og	þurfa	jafnframt	

að	skilja	hlutina	frá	sjónarmiði	annarra	(Aðalnámskrá	leikskóla,	2011).	

Leikur	barna	hefur	mér	þótt	áhugaverður	síðan	ég	byrjaði	að	vinna	á	leikskóla	árið	2004,	

ég	hef	velt	því	mikið	fyrir	mér	hvað	er	að	gerast	í	frjálsum	leik,	hvað	þau	hugsa,	í	hvaða	

aðstæður	þau	setja	sig	og	hvernig	þau	geta	,,breytt	sér”	í	eitthvað	annað	en	þau	eru?	

Vellíðan	þeirra	og	samskipti	í	leik	hafa	átt	hug	minn	allann	og	síðan	ég	tók	námskeiðið	

Leikskólafræði	II	í	leikskólakennaranáminu	jóks	áhugi	minn	til	muna.	Þar	kom	í	ljós	ýmislegt	
sem	ég	hafði	velt	fyrir	mér	um	frjálsan	leik	og	meðal	annars	var	þar	rætt	um	samskipti	barna	
í	leik	og	hvort	eða	hvernig	vellíðan	þeirra	endurspeglaðist	í	honum.	Vegna	þessa	langaði	mig	

til	þess	að	komast	betur	að	því	hvað	það	væri	sem	gerðist	í	leik	barna	með	tilliti	til	vellíðunar	
og	samskipta	þeirra.		

Áhugi	og	hæfni	barna	er	einstaklingsbundin	og	nauðsynlegt	er	að	styrkja	þá	eiginleika	

sem	barn	hefur	og	auka	trú	þeirra	á	eigin	getu	en	jafnframt	að	styðja	við	samskipti	þeirra	við	

önnur	börn	og	fullorðna,	í	þeim	samskiptum	læra	börnin	af	hverju	öðru.	Þessi	samskipti	geta	

verið	ánægjuleg,	en	stundum	geta	þau	valdið	sömu	börnum	vanlíðan.	Einnig	þarf	að	huga	að	
því	að	fjölbreytileiki	í	barnahópum	hefur	aukist	á	undanförnum	árum	sem	mér	finnst	kalla	á	

það	að	ég	auki	þekkingu	mína	á	þeim	margbreytileika	sem	fer	fram	í	leikskólanum.	

Í	þessari	ritgerð	verður	notast	mikið	við	hugtökin	samskipti	og	vellíðan,	jákvæð	

sjálfsmynd,	flæði	og	lýðræði.	Hér	koma	stuttar	kynningar	á	þeim:	Hugtakið	samskipti	merkir	

að	geta	deilt	með	öðrum,	hugtakið	vellíðan	er	kannski	best	að	skilgreina	með	því	að	meta	

hversu	vel	börnum	líður	í	leikskólanum,	að	það	sjáist	þegar	þau	eru	glöð	að	leika	sér.	

Hugtakinu	jákvæð	sjálfsmynd	er	lýst	þannig	að	átt	er	við	að	barn	hafi	,,góða	tilfinningu”	fyrir	
sjálfu	sér	en	hún	mótast	helst	af	því	hvernig	barninu	finnst	fólk	sem	það	telur	mikilvægt	í	lífi	

sínu	koma	fram	við	sig.	Hugtakið	flæði	gengur	í	stuttu	máli	út	á	það	að	fólk	gleymi	stað	og	

stund,	einbeiti	sér	og	sé	niðursokkið	í	viðfangsefni	sitt	því	þá	komist	það	í	svokallað	

flæðisástand,	hugtakið	lýðræði	merkir	að	allir	hafi	rétt	á	sjálfstæðum	skoðunum	og	tækifæri	
til	þess	að	tjá	þær.	
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Ég	aðhyllist	helst	skilgreiningar	Deweys	um	það	að	börn	læri	af	reynslunni	og	með	því	að	

framkvæma	og	ígrunda	það	sem	gerist.	Dewey	taldi	að	börn	tileinkuðu	sér	reynslu,	þekkingu	
og	færni	við	ákveðnar	aðstæður,	þau	notuðu	þær	síðan	sem	tæki	til	að	skilja	nýjar	aðstæður	

og	öðlast	nýja	þekkingu	og	færni.	Kenningar	Deweys	snúast	helst	um	það	að	börn	læri	og	

þroskist	með	því	að	gera	og	vera	virk	í	eigin	námi,	(Dewey,	2000a)	þær	eru	mjög	lýsandi	fyrir	
skoðanir	hans	á	því	hvernig	börn	læra.	Því	tel	ég	áhugavert	að	skoða	eftirfarandi	spurningu:	

Hvernig	birtast	vellíðan	og	samskipti	í	leik	barna?			



	

8	

2 Leikur	í	ljósi	kenninga	fræðimanna		

Í	Aðalnámskrá	leikskóla	kemur	fram	að	leikur	er	helsta	námsleið	barna	og	hann	skapi	

börnum	tækifæri	til	að	læra	og	skilja	umhverfi	sitt,	tjá	hugmyndir	sínar,	reynslu	og	

tilfinningar	og	þróa	félagslega	tengingu	við	önnur	börn.	Þegar	börn	leika	sér	saman	mynda	

þau	félagslega	hópa	og	skapa	sína	eigin	menningu.	Þau	taka	þátt	í	lýðræðislegum	athöfnum	

þegar	þau	setja	fram	eigin	hugmyndir	og	þurfa	einnig	að	skilja	hlutina	frá	sjónarmiði	annarra.	

(Aðalnámskrá	leikskóla,	2011)	

Í	gegnum	tíðina	hafa	margir	ólíkir	fræðimenn	rannsakað	leik	barna.	Þótt	ekki	sé	hægt	að	

tengja	ferli	leiksins	við	einhverja	eina	kenningu	eru	þeir	sem	skoðað	hafa	leikinn	sammála	um	

að	leikurinn	sé	órjúfanlegur	þáttur	í	þroskaferli	barnsins.	Hér	verður	leikur	skoðaður	út	frá	

sjónarhorni	John	Dewey	og	Lev	Vygotsky.	

2.1 Menntun	á	sér	stað	í	gegnum	reynslu		

Í	Aðalnámskrá	leikskóla	kemur	fram	að	hlutverk	kennara	er	að	skapa	aðstæður	fyrir	börn	
til	að	læra,	vera	til	staðar	fyrir	þau	og	verða	þeim	út	um	þann	efnivið	sem	hentar	hverju	sinni	
(Aðalnámskrá	leikskóla,	2011).		

John	Dewey	(1859-1952)	var	heimspekingur	og	sálfræðingur	að	mennt	sem	hafði	mikil	

áhrif	á	nám	og	kennslu	barna.	Hann	vildi	meina	að	menntun	væri	í	eðli	sínu	félagslegt	ferli.	

Hann	stofnaði	tilraunaskóla	í	Chicago	þar	sem	hann	prófaði	hugmyndir	sínar	um	nám	og	
kennslu,	helst	á	börnum.	Hann	vildi	meina	að	allt	nám	ætti	sér	stað	með	reynslu.	(Dewey,	

2000b).	Í	tilraunaskólanum	léku	börnin	sér	og	lærðu,	tóku	þátt	í	ýmsum	heimilisstörfum,	til	
dæmis	þeim	að	ganga	frá	eftir	sig,	huga	að	blómum	og	taka	þátt	í	matargerð.	Hann	lagði	

mikla	áherslu	á	að	umhverfið	væri	hluti	af	náminu	og	að	vettvangsferðir	væru	ómissandi,	því	

börn	lærðu	mest	á	því	að	greina	og	kanna	umhverfið	sitt.	Hann	taldi	að	börn	tileinkuðu	sér	
reynslu,	færni	og	þekkingu	við	sérstakar	aðstæður	sem	þau	notuðu	síðan	sem	tæki	til	að	

öðlast	nýja	þekkingu	og	færni.	Hann	taldi	mikilvægt	að	byggt	væri	á	reynslu	nemanda,	þeir	

réðu	við	viðfangsefnin	sem	þeim	væru	gefin,	þau	vektu	áhuga	þeirra	og	löngun	til	að	læra	
meira	og	koma	fram	með	nýjar	hugmyndir	(Jóhanna	Einarsdóttir,	2007).	Kenningar	hans	

snúast	helst	um	það	að	börn	læri	og	séu	virk	í	eigin	námi.	Að	læra	með	því	að	framkvæma	og	

ígrunda	það	sem	gerist	(e.	learning	by	doing	and	reflecting	on	what	happened)	eru	mjög	

lýsandi	fyrir	skoðanir	hans	á	því	hvernig	börn	læra.	Hann	sagði	að	reynsla	væri	besta	
námsleiðin	og	það	að	eiga	samskipti	hvort	við	annað,	hvort	sem	það	er	við	fullorðna	eða	

jafnaldra,	væri	grunnurinn	að	góðu	námi	(Hafdís	Guðjónsdóttir,	Matthildur	Guðmundsdóttir	
og	Árdís	Ívarsdóttir,	2005).	Með	því	að	vera	í	samskiptum	við	aðra	ýtir	undir	hugsun	barna	til	



	

9	

þess	að	reyna	á	sig	sjálf	og	læra	eitthvað	nýtt.	Þetta	styður	hugmyndir	hans	um	að	börn	ættu	

að	vera	virkir	þátttakendur	í	námi	sínu,	hlusta	og	vera	skapandi	(Dewey,	2000a).		Á	þeim	tíma	
þegar	Dewey	var	að	koma	fram	með	hugmyndir	sínar	var	þjóðfélagið	að	breytast	mjög	hratt	

og	hugmyndir	hans	hafa	mótast	nokkuð	af	því.	Hann	var	meðal	annars	hlynntur	því	að	koma	

á	lýðræði	og	frjálsræði	og	koma	því	í	meira	mæli	inn	í	menntakerfið.	Hann	skrifaði	heilmikið	
um	leiki	og	mikilvægi	þeirra	með	tilliti	til	frjálsræðis	og	frelsis.			

Dewey	taldi	að	allir	ættu	að	fá	tækifæri	til	þess	að	koma	skoðunum	sínum	á	framfæri.	

Hann	sagði	að	börn	væru	að	eðlisfari	félagslynd	og	leikurinn	þyrfti	að	einkennast	af	lýðræði	

en	samt	sem	áður	yrði	að	vera	rammi	fyrir	þá	sem	væru	í	leik	þannig	að	þeir	upplifðu	ekki	að	
verið	væri	að	ráðskast	með	þá	heldur	væru	þeir	hluti	af	heildarmyndinni	og	væru	virkir	

þátttakendur	(Dewey,	2000a).	Þannig	má	sjá	að	börn	læra	með	því	að	leika	sér	og	prófa	sig	

áfram	í	lífinu	í	félagsskap	jafningja	og	fullorðinna.		

Dewey	sagði	að	áhugi	barna	til	að	leika	sér,	skoða	og	rannsaka	samfélagið	og	sitt	nánasta	

umhverfi	eins	og	náttúruna	(Frost,	Wortham	og	Reifel,	2005)	væri	þeim	mjög	mikilvægt.	
Dewey	(2000a)	taldi	að	kennarinn	ætti	ekki	einn	að	stjórna	heldur	væri	hans	hlutverk	að	

gæta	þess	að	börn	væru	hugsuðir	og	að	það	sem	börnin	ynnu	með	væri	á	einhvern	hátt	
tengdur	þeirra	fyrri	reynslu,	þannig	gætu	þau	unnið	með	efnið	nánar	þannig	að	þeim	finndist	
því	ekki	ofaukið.		

2.2 Nám	í	félagslegu	samhengi		

Sálfræðingurinn	og	kennarinn,	Lev	Vygotsky	(1886-1934)	var	talinn	fyrstur	fræðimanna	
til	að	skoða	hver	áhrif	leiks	væru	á	menntun	barna	og	hvaða	áhrif	hann	hefði	í	félagslegu	

samhengi.	Þær	hugmyndir	sem	hann	hafði	um	leikinn	og	gildi	hans	eru	enn	þann	dag	í	dag	

notaðar	til	þess	að	skoða	hvaða	áhrif	leikurinn	hefur	á	börn	(Frost	o.fl.	2005).		

Vygotsky	(1978)	fjallaði	um	þrjú	meginatriði	í	leik	sem	hann	skilgreindi	leikinn	út	frá.	

Fyrsta	atriðið	sagði	hann	vera	ímyndun	þar	sem	hann	taldi	að	börn	væru	mjög	upptekin	af	

heimi	fullorðinna	og	að	þau	þráðu	að	tilheyra	honum.	En	vegna	þess	að	þau	gætu	ekki	

tilheyrt	heimi	þeirra,	þá	búi	þau	sér	til	ímyndaðar	aðstæður	og	fullnægi	þar	með	þörfum	sem	
ekki	var	hægt	að	fullnægja	í	raunveruleikanum.	Annað	atriðið	sem	hann	vakti	athygli	á	var	að	

til	þess	að	skilja	leik	barna	þá	þyrftu	fullorðnir	að	skilja	þarfir	barna.	Þriðja	atriðið	kallaði	

hann	svæði	mögulegs	þroska	(e.	zone	of	proximal	development),	það	er	svæði	milli	þess	sem	

barnið	getur	sjálft	gert	og	þess	sem	það	getur	ekki	sjálft.	Þegar	barnið	er	statt	á	þessu	svæði	
þarf	það	töluverða	aðstoð	fullorðinna	við	athafnir	sínar	til	þess	að	læra	(McLeod,	2014).	Á	

þessu	svæði	mögulegs	þroska,	skipta	samskipti	barna	við	önnur	börn	í	leik	þar	sem	fullorðnir	

taka	þátt	í	mjög	miklu	máli,	því	þau	samskipti	ýta	undir	menntun,	rökhugsun	og	ígrundun	
þeirra	á	reynslu	og	upplifun.						
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Hann	vildi	meina	að	í	leik	hefðu	börn	tækifæri	til	þess	að	prófa	sig	áfram	í	mismunandi	

aðstæðum	og	fengju	þannig	tækifæri	til	þess	að	haga	sér	eins	og	einhver	annar,	t.d.	þegar	
börn	væru	í	mömmuleik	þá	væru	þau	að	prófa	sig	áfram	í	hlutverkum	fullorðinna.	Þar	skapar	

leikurinn	svæði	mögulegs	þroska	(Rogers	og	Evans,	2006).	Börn	prófa	sig	líka	áfram	í	leik,	þau	

geta	leikið	það	sem	þau	vilja	og	á	þessum	stað	í	leiknum	teljast	þau	,,höfðinu	hærri“	en	þau	
eru	í	raun,	sem	merkir	það	að	þau	telja	sig	geta	allt	og	kunna	allt	á	meðan	leikurinn	á	sér	stað	

(Jóhanna	Einarsdóttir,	2007).	Þau	geta	farið	í	það	hlutverk	sem	þau	vilja	og	prófa	sig	áfram	í	

samvinnu	við	aðra.	Ef	hægt	væri	að	horfa	á	leik	í	gegnum	stækkunargler	þá	væri	hægt	sjá	að	
hann	ber	með	sér	alhliða	þroska	barnsins	og	jafnvel	mætti	sjá	að	barnið	væri	að	reyna	að	

þróa	getu	sína	yfir	á	hærra	stig	en	hún	er	að	jafnaði	(Vygotsky,	1967).		

Vygotsky	ræðir	um	mikilvægi	þess	að	hafa	fyrirmynd	í	námi.	Fyrirmynd	auðveldar	

barninu	að	framkvæma	hluti	og	skapar	því	tækifæri	til	þess	að	reyna	betur,	þannig	lærir	
barnið	eitthvað	nýtt	og	þá	eru	líkurnar	meiri	á	því	að	barnið	geti	framkvæmt	hlutina	upp	á	

eigin	spýtur.	Hann	vildi	meina	að	þegar	barnið	léki	sér	þá	lærði	það	að	bregðast	við	

aðstæðum	og	áreiti	á	vitrænni	hátt	en	áður	og	ekki	einungis	út	frá	því	sem	er	að	gerast	í	

núinu.	Þá	er	átt	við	að	barnið	nær	að	hugsa	um	annað	en	það	sem	er	að	gerast	hér	og	nú	og	
treystir	því	ekki	bara	á	það	sem	það	sér.	Leikurinn	geri	barninu	auðveldara	með	að	fara	eftir	

reglum	sem	erfitt	er	að	fara	eftir	og	skapar	þannig	barninu	svæði	mögulegs	þroska.	

Hann	sagði	leikinn	hafa	mikil	áhrif	á	menntun	barna	og	að	í	leik	auki börnin	þekkingu	sína	

að	mörgu	leyti.	Hann	taldi	alla	einstaklinga	hafa	ákveðin	verkfæri	sem	hjálpuðu	þeim	að	

muna,	einbeita	sér	og	jafnvel	hugsa	skýrar.	Þessi	verkfæri	kallaði	hann	verkfæri	hugans	(e.	

tools	of	the	mind).	Með	þessi	verkfæri	og	þessa	hugsun	sagði	hann	að	börn	þróuðu	leik	sinn	
meir	og	meir	og	þegar	börn	hefðu	náð	stjórn	á	verkfærunum	sínum,	þá	gætu	þau	notað	þau	

fyrir	sig	sjálf	og	tekið	meiri	ábyrgð	á	námi	sínu	(Vygotsky,	1978).	

Vygotsky	(1978)	notaði	orðið	leikur	(e.	play)	bara	um	þykjustu-	og	hlutverkaleiki.	Hann	

sagði	að	þykjustu-	og	hlutverkaleikir	væru	mjög	mikilvægir	fyrir	almenna	menntun	og	taldi	að	
leikurinn	gerði	börn	meðvitaðri	um	félagslegar	reglur	í	umhverfi	sínu	og	að	í	leik	fælist	mikil	

sjálfstjórn.	Hann	sagði	að	þykjustuleikur	væri	mikilvægur	þáttur	í	uppeldi	og	þroska,	og	vildi	

meina	að	hann	væri	flóknasti	leikur	sem	börn	gætu	tekið	þátt	í	því	leikurinn	innihéldi	fullt	af	
reglum	og	í	leik	læri	börnin	hegðun	og	almennar	reglur	samfélagsins.	Þannig	vildi	hann	meina	

að	leikur	barna	byrjaði	ekki	fyrir	alvöru	fyrr	en	þau	færu	í	þykjustuleik.	Það	sem	gerðist	í	leik	

þeirra	fyrir	þann	tíma	væri	meira	upplifun	barna	á	sínu	nánasta	umhverfi	og	því	sem	væri	að	
gerast	í	augnablikinu.	Hann	taldi	að	í	hlutverkaleik	líkti	barnið	eftir	heimi	fullorðinna	og	taldi	

að	hann	væri	mikilvægur	í	samfélagi	þeirra	til	þess	að	læra	og	mennta	sig.	Samkvæmt	

kenningunni	er	leikur	ekki	meðfæddur	en	hann	lærist	með	tímanum. 
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3 Leikurinn		

Í	Aðalnámskrá	leikskóla	kemur	fram	að	í	gegnum	leik	læri	börn	samskipti	og	þau	væru	

þeirra	lærdómstækifæri.	Þess	vegna	eigi	leikskólar	að	tengja	saman	allt	starf	sitt,	þannig	að	

nám	barna	geti	átt	sér	stað	í	gegnum	leik	og	samskipti.	Íslenskir	leikskólar	ættu	því	að	gefa	

börnum	meira	rými	til	þess	að	leika	sér	og	þannig	fái	þau	tækifæri	til	að	efla	ímyndunarafl	sitt	

og	sköpunarkraft.	Leikur	er	órjúfanlegur	þáttur	bernskuáranna	og	er	þungamiðja	

leikskólastarfsins,	hann	er	börnum	sjálfsprottinn	og	eðlislægur,	þess	vegna	leika	þau	sér	af	

fúsum	og	frjálsum	vilja	og	eru	algjörlega	á	eigin	forsendum	í	leiknum.	Hann	getur	veitt	þeim	
gleði	og	vellíðan	en	einnig	getur	hann	falið	í	sér	valdabaráttu	og	átök	(Aðalnámskrá	leikskóla,	

2011).		

Börn	ákveða	sjálf	hvort	þau	leika	sér	og	ekki	er	hægt	að	þvinga	börn	til	að	leiks.	Í	

leikskóla	eiga	sér	stað	samskipti	af	ýmsum	toga	milli	barna	og	fullorðinna.	Barnahópurinn	
getur	verið	fjölbreyttur	og	í	samskiptum	sínum	í	leik	deila	börnin	upplifunum	sínum,	
tilfinningum	og	leikföngum.	Þau	búa	yfir	ólíkri	færni	og	reynslu	sem	þau	bera	með	sér	inn	í	

leikskólasamfélagið.	Í	leik	eru	þau	að	gera	eitthvað	saman	og	því	er	mikilvægt	að	þau	upplifi	
að	þau	tilheyri	hópnum.	Tengsl	þeirra	og	vinátta	byggist	á	því	að	þau	fái	að	kynnast	hverju	
öðru	(Howes,	2011).	

Oft	er	talað	um	leik	sem	athöfn	sem	gerist	vegna	leiksins	sjálfs	og	hann	virðist	ekki	oft	

hafa	sérstakan	tilgang	fyrir	börnin	(Lillemyr,	2009).	Leikur	byggist	á	því	sem	börnin	gera	í	

leiknum	frekar	en	útkomu	hans,	sem	þýðir	að	ferlið	í	leiknum	er	mun	mikilvægara	en	
markmiðið.	Leikur	á	sér	stað	á	stað	sem	er	ekki	til	og	er	handan	við	hinn	raunverulega	heim.	

Leikur	er	tjáning	á	innri	eðlishvöt	barna	og	er	þeirra	leið	til	þess	að	uppfylla	eigin	óskir	og	
þarfir	sem	þau	eiga	erfitt	með	að	uppfylla	í	raunveruleikanum.		

En	hvað	ætli	það	sé	sem	leikurinn	gefur	börnum?	Margir	horfa	á	leik	án	þess	að	greina	

hann	nánar	eða	sjá	hvað	í	honum	býr,	þó	flestum	sé	ljóst	að	gjarnan	búi	gleði	í	leiknum	þá	er	

það	ekki	alltaf	svo.	Þegar	leikur	er	skoðaður	vel	þá	má	sjá	heilmargt	forvitnilegt,	til	dæmis	

getur	leikurinn	verið	tækifæri	fyrir	börn	til	þess	að	vinna	úr	persónulegri	reynslu	sinni	hvort	
sem	hún	er	góð	eða	slæm,	í	leik	máta	börn	sig	í	hlutverk,	þau	leitast	við	að	leysa	úr	

vandamálum	sínum,	þau	komast	að	samkomulagi	og	eiga	í	samskiptum,	ýmist	munnlegum	

eða	táknrænum	sín	á	milli.	Fá	viðfangsefni	tengja	reynslu	og	menntun	betur	saman	og	á	

áhrifaríkari	hátt	en	leikur.	Í	gegnum	leik	tjá	börn	reynslu	sína,	túlka	hana	og	endurskapa.	
(Tanner,	1997;	Dewey,	2000b).		



	

12	

Lillemyr	(2009)	vill	meina	að	í	leiknum	séu	börnin	að	undirbúa	sig	fyrir	fullorðinsárin	eins	

og	Vygotsky	vildi	meina	með	hlutverkaleikinn	og	í	honum	þurfi	börnin	að	takast	á	við	
áskoranir	sem	ýta	undir	menntun	þeirra.	Í	leik	eru	börn	að	auka	tilfinningalegt	öryggi	sitt,	

börn	geta	til	dæmis	unnið	gegn	kvíða	með	því	að	leika	svipaðan	atburð	eða	aðstæður	og	þau	

hafa	áður	upplifað	eða	hafa	valdið	barninu	uppnámi,	með	þykjustuleik.	Það	er	því	í	eðli	
leiksins	að	engra	skuldbindinga	er	krafist	og	það	gefur	börnunum	fleiri	tækifæri	til	að	prófa	

sig	áfram.	Þetta	leiðir	til	þess	að	börnin	fái	betri	innsýn	í	það	hvert	vandamálið	er	í	raun	og	

veru	og	geta	notað	mismunandi	aðferðir	til	þess	að	finna	út	úr	því.	Margir	meðferðaraðilar	
hafa	notað	leik	sem	leið	til	þess	að	skilja	vandamál	barna	og	hjálpað	þeim	þannig	að	vinna	úr	

vandamálunum	sínum	(Lillemyr,	2009).	

Ling-Ling	Tsao	dósent	í	fræðum	ungra	barna	við	Háskólann	í	Idaho	talar	um	að	leiknum	

fylgi	oftast	gleði	og	í	gegnum	hann	vinni	börn	úr	reynslu	sinni,	þau	takist	á	við	heiminn	og	allt	
er	þeim	mögulegt	meðan	á	leiknum	stendur.	Börn	nýta	leikinn	til	að	flýja	raunveruleikann	en	

eru	samtímis	að	læra	hvernig	þau	eigi	að	takast	á	við	hann.	Í	leiknum	eru	þau	í	öruggu	

umhverfi	þar	sem	þau	ráða	ferðinni	sjálf.	Samhliða	því	eru	þau	að	prófa	sig	áfram	í	ýmis	

hlutverk	sem	þau	sjá	fullorðna	í	samfélaginu	sinna	(Tsao,	2002).			

Yfirleitt	er	leikurinn	fullur	af	gleði	og	ánægju,	hann	byggst	upp	á	áhuga	barnanna	og	

hugmyndum	þeirra	en	stundum	getur	leikurinn	þótt	erfiður	og	jafnvel	leiðinlegur.	Í	flestum	

leikjum	er	einhver	sem	tapar	og	einhver	annar	sem	vinnur	og	því	miður	þykir	flestum	ekki	
skemmtilegt	að	tapa.	Í	leik	þarf	barnahópurinn	að	vera	sammála	um	efniviðinn	sem	notaður	

er	í	leiknum,	hópurinn	þarf	að	miðla	málum	og	koma	sér	saman	um	hvernig	leik	eigi	að	leika	

og	hvaða	hlutverki	hver	og	einn	gegnir	í	leiknum.	Til	þess	að	hægt	sé	að	tala	um	að	leikurinn	
sé	sjálfsprottinn	verður	hann	að	koma	frá	börnunum	sjálfum,	hann	eflir	leiðtogahæfileika	

þeirra	og	eykur	færni	þeirra	til	þess	að	láta	sér	líka	við	aðra	í	hinu	daglega	lífi	(Frost,	

Wortham	og	Reifel,	2012).	

Sálkönnuðurinn	Freud	var	eitt	sinn	spurður	að	því	hvað	það	væri	sem	gerði	lífið	

árangursríkt.	Hann	svaraði:	„Það	að	elska	og	vinna“.	David	Elkind	sálfræðingur	taldi	hann	

hafa	rétt	fyrir	sér	en	sagði	að	við	þetta	mætti	bæta	leiknum,	svo	þrennan	yrði	fullkomnuð,	

því	ást,	vinna	og	leikur	knýr	fólk	áfram	og	fylgir	því	í	hugsun	og	athöfnum	út	allt	lífið.	Hann	
sagði	að	börn	notuðu	leikinn	til	þess	að	aðlaga	heiminn	að	sér	sjálfum	og	þar	með	stuðluðu	

þau	að	nýrri	reynslu	og	námi	(Elkind,	2007).	

Þetta	líktist	því	sem	Vygotksy	(1967)	talaði	um	í	kenningum	sínum,	hann	vildi	meina	að	í	
leik	prófuðu	börn	allskonar	hlutverk,	þau	væru	frjáls	og	gætu	því	ferðast	þangað	sem	hugur	

þeirra	bæri	þau	í	hvert	skipti.	Þau	lærðu	að	allt	sem	þau	geri	í	leiknum	hafi	afleiðingar.	Nám	
þeirra	fari	fram	í	gegnum	leik	og	því	hafi	hann	gríðarlega	mikla	þýðingu	fyrir	þau.	Í	gegnum	

leikinn	læra	þau	á	sitt	nánasta	umhverfi	og	það	sem	er	að	gerast	í	kringum	þau.	Leikir	eru	
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mjög	misjafnir	en	þeir	hafa	allir	áhrif	á	einhvern	þátt	almenns	þroska,	t.d.	málþroska,	

samskiptahæfni,	félagsþroska,	siðferðisþroska,	sköpunargáfu,	ímyndunarafl,	vitsmunaþroska,	
og	hreyfiþroska.	Því	er	hægt	að	tala	um	að	leikurinn	sé	undirbúningur	fyrir	lífið	(Cole,	M.,	

Cole,	S.	R.	og	Lightfoot,	C.,	2005).		

Vygotsky	(1978)	rakti	rætur	leiksins	til	tilfinningasambands	og	félagslegs	þrýstings	barna	

við	aðra	og	vildi	meina	að	leikurinn	væri	þeirra	leið	til	að	uppfylla	óskir	sínar	og	þarfir,	sem	

þau	ættu	ekki	auðvelt	með	að	uppfylla	í	raunveruleikanum.	Leikurinn	gæti	losað	um	spennu	

og	veitt	þeim	huggun	í	aðstæðum	sínum	(Lillemyr,	2009).	Hann	taldi	að	ekki	væri	hægt	að	

skilja	þróun	menntunar	án	þess	að	hafa	þarfir	barnanna	í	huga,	tilhneigingar	þeirra	og	hvatir	
til	athafna	(Vygotsky,	1978).	Hann	lagði	mikla	áherslu	á	að	ánægja	og	reglur	væru	mikilvæg	

einkenni	leiks,	því	að	í	leik	sköpuðu	börnin	sér	ímyndaðar	aðstæður	og	þar	væru	þau	við	

stjórnina	allan	tímann.	Hann	vildi	meina	að	ekki	væri	til	leikur	sem	ekki	hefði	neinar	reglur	
eða	ímyndaðar	aðstæður,	í	leiknum	væru	alltaf	reglur	um	hegðun	þó	svo	ekki	væru	neinar	

aðrar	reglur	til	staðar.	Oftast	samþykkja	börn	ekki	félagslegar	reglur	bara	vegna	þess	að	

einhver	segir	þeim	að	það	eigi	að	vera	þannig	en	þau	samþykkja	reglur	í	leik	vegna	þess	að	

hlutverkið	sem	þau	leika	krefst	þess	af	þeim	(Vygotsky,	1978).	

Lillemyr	(2009)	fjallar	um	að	leikur	barna	sé	þeim	ánægjuleg	athöfn	sem	börnin	velji	sjálf	

hvort	þau	vilji	leika	eða	ekki,	leikurinn	getur	verið	flókinn	á	köflum	og	átt	sér	stað	í	

þykjustuheimi	þar	sem	allir	geti	prófað	sig	áfram	og	tjáð	sig	um	það	sem	þeir	upplifa,	heyra	
og	sjá.	Innihald	leiksins	og	sögusvið	geta	breyst	hratt	og	gegnir	margvíslegu	hlutverki	fyrir	

börnin. Lillemyr	segir	börn	fara	í	ákveðið	ástand	í	leik	sem	kallist	flæði	(e.	flow)	þar	sem	þau	

geta	allt	í	góðum	leik,	þau	séu	þá	mjög	einbeitt	og	gleymi	jafnan	stað	og	stund.	Þegar	þau	
leika	sér	búa	þau	til	ákveðið	skipulag	í	leiknum	og	til	verða	ákveðnar	reglur	sem	gilda	í	

honum.		

3.1 Flæði	þegar	áhugi	barna	ræður	för	

Í	Aðalnámskrá	leikskóla	(2011)	kemur	fram	að	allir	þurfi	að	fá	tækifæri	til	þess	að	njóta	

styrkleika	sinna,	því	það	er	stór	þáttur	í	því	að	byggja	upp	jákvæða	sjálfsmynd.	

	Hugtakið	flæði	er	sótt	til	sálfræðingsins	Mihalys	Csikszentmihalyi	(1990).	Hann	er	

þekktur	fyrir	rannsóknir	sínar	á	sviði	jákvæðrar	sálfræði.	Hugmynd	hans	um	flæði	gengur	í	

stuttu	máli	út	á	það	að	fólk	gleymi	stað	og	stund,	einbeiti	sér	og	þegar	það	sé	niðursokkið	í	

viðfangsefni	sitt	þá	komist	það	í	svokallað	flæðisástand.	Skilgreiningu	hans	má	tengja	við	
áherslur	í	Aðalnámskrá	leikskóla	(2011)	á	vellíðan	barna	þar	sem	sagt	er	að	vellíðan	birtist	í	

viðhorfum	og	þátttöku	einstakra	barna	í	leikskólastarfinu	og	hlutverk	leikskólans	sé	að	

skipuleggja	starf	sem	hafi	það	að	markmiði	að	styðja	við	áhuga	og	efla	trú	barna	á	eigin	
hæfni	(Aðalnámskrá	leikskóla,	2011).	
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Vellíðan	(e.	well-being)	barna	tengist	sjálfsmynd	þeirra,	hvort	þau	hafi	trú	á	eigin	getu,	

virðist	ánægð	og	taki	þátt	í	mismunandi	verkefnum	(Carr,	2001).			

Þegar	börn	eru	einbeitt	og	áhugasöm	í	leik	eru	þau	tilbúin	til	að	leggja	meira	á	sig	til	þess	

að	komast	í	hugarástandið	flæði.	Að	mati	Csikszentmihalyis	(1990)	þurfa	að	vera	ákveðin	

skilyrði	til	staðar	til	þess	að	börnin	komist	í	flæðisástand,	til	dæmis	má	nefna	innri	hvöt	

þeirra,	skýr	markmið,	einbeitingu	og	áhuga	þeirra,	síðan	þurfa	viðfangsefnin	líka	að	vera	

þeim	hæfilega	krefjandi.	Hann	komst	að	því	að	börnum	líður	vel	þegar	þau	glíma	við	

viðfangsefni	sem	þau	velja	sér	sjálf	og	langar	til	að	takast	á	við.	Hann	telur	að	hægt	sé	að	

hvetja	börn	til	þess	að	fást	við	ákveðin	viðfangsefni	þó	svo	þau	eigi	ekki	hugmyndina	að	því	
sjálf	en	þá	þurfi	að	vera	til	staðar	löngun	til	að	takast	á	við	viðfangsefnin	og	endurgjöf	verði	

að	vera	til	staðar	í	einhverrri	mynd	í	lokin.	Hann	nefnir	einnig	að	viðfangsefnin	þurfi	að	vera	

hæfilega	ögrandi	því	ef	þau	reynist	börnunum	of	erfið	og	kröfurnar	of	miklar	geti	það	valdið	
þeim	vonbrigðum	og	kvíða,	en	ef	verkefnin	reynast	þeim	aftur	á	móti	of	einföld	og	kröfurnar	

of	litlar	þá	missi	þau	jafnan	áhuga	á	viðfangsefnunum	og	finna	þá	ekki	tilgang	með	þeim.	Í	

daglegum	leik	er	hægt	að	sjá	að	þau	hafa	sérstaka	tilhneigingu	til	þess	að	komast	í	þetta	

ákveðna	flæðisástand,	ef	þau	eru	ánægð,	láta	ekki	trufla	sig	og	gleyma	stað	og	stund	þá	er	
það	helsta	vísbending	um	að	þau	hafi	komist	þangað.	Mikilvægt	er	að	ánægja	barnanna	

beinist	að	því	að	rannsaka	og	ná	betri	tökum	á	heiminum	með	því	að	sýna	fólki	og	hlutum	í	
kringum	sig	áhuga	og	velta	fyrir	sér	afhverju	veruleikinn	er	eins	og	hann	er.		

Csikszentmihalyi	(2005)	telur	að	ánægjan	komi	ekki	strax	í	ljós	vegna	þess	að	barnið	er	

svo	upptekið	af	því	sem	það	er	að	gera,	að	það	er	ekki	meðvitað	um	líðan	sína	á	því	

augnabliki,	það	framkallar	ánægju,	sem	á	þátt	í	því	að	auka	þroska	þess	og	þannig	getur	það	
nýtt	reynslu	sína	og	þekkingu	til	þess	að	takast	á	við	flóknari	viðfangsefni	síðar	meir	á	

lífsleiðinni.	Flæðisástand	barna	má	tengja	við	hugtakið	hneigð	til	náms	(e.	learning	

disposition)	þar	sem	barn	sýnir	ákveðnum	viðfangsefnum	áhuga	og	bregst	við	þeim	á	ákveðin	

hátt,	virkni	þeirra	er	metin	út	frá	því	hvort	og	hvernig	þau	takast	á	við	erfiðleika	og	óöryggi	
og	á	hvaða	hátt	þau	tjá	hugmyndir	sínar,	tilfinningar	og	taka	ábyrgð	á	því	sem	gerist	síðan	

(Carr,	2001).	

Í	leik	læra	börn	að	skilja	umhverfi	sitt,	þau	læra	að	tjá	hugmyndir	sínar,	leysa	vandamál,	

skapa,	setja	sig	í	spor	annarra	og	taka	þátt	í	lýðræðislegum	athöfnum	(Rogers,	2011).	Því	má	

sjá	að	við	skipulagningu	leikskólastarfs	skiptir	miklu	máli	að	leggja	áherslu	á	styrkleika	barna	

frekar	en	takmarkanir	þeirra	og	líta	þannig	á	að	börn	séu	vel	að	sér	og	hæfileikaríkir	
einstaklingar.	Það	þarf	að	umgangast	þau	sem	sterka	og	öfluga	meðlimi	leikskóla-

samfélagsins,	því	þau	taka	virkan	þátt	í	sköpun	menningar-	og	þekkingaöflunar	á	

leikskólanum	(Bryndís	Garðarsdóttir	og	Kristín	Karlsdóttir,	2012;	Jóhanna	Einarsdóttir,	2008).		
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Leikur	og	nám	er	náttúrulegur	hluti	af	hversdagslífi	barna	og	þessir	þættir	eru	oft	

aðgreindir.	Leikur	hefur	verið	skilgreindur	sem	sjálfsprottið	og	skapandi	ferli,	þar	sem	áhugi	
barnanna	ræður	för,	en	nám	hefur	aftur	á	móti	verið	tengt	við	niðurstöður	af	starfi	sem	

fullorðnir	stýra.	Talið	er	að	ung	börn	geri	ekki	mikinn	greinamun	á	leik	eða	námi	en	þegar	þau	

verða	eldri,	þá	byrja	þau	að	greina	þessa	tvo	þætti	í	sundur.	Börn	verða	meðvituð	um	að	þau	
hafi	einhvern	rétt	í	leiknum	og	geti	tekið	þátt	í	honum	og	haft	á	hann	áhrif.	Þau	þurfa	að	

semja	um	það	við	aðra	hvernig	leikurinn	eigi	að	vera,	þau	æfa	sig	í	því	að	rökstyðja	sjónarmið	

sín	og	taka	tillit	til	sjónarmiða	annarra.	Í	leik	læra	börn	hvert	af	öðru	og	af	því	að	aldur	þeirra,	
reynsla	og	áhugi	er	oft	mismunandi	þá	getur	námið	reynst	þeim	ögrandi	(Pramling	

Samuelsson	og	Asplund	Carlsson,	2008).		

3.2 Sjálfsprottinn	leikur	

Í	Aðalnámskrá	leikskóla	er	talað	um	að	leikur	geri	börnum	kleift	að	læra	og	skilja	

umhverfi	sitt,	tjá	eigin	hugmyndir,	reynslu	og	tilfinningar	og	að	þróa	með	sér	félagsleg	tengsl	

við	önnur	börn.	Innan	leikskólans	er	hugtakið	frjáls	leikur	notað	um	leik	barna	sem	er	án	
afskiptar	kennara	en	leikur	sem	stýrt	er	af	kennara	er	nefndur	kennarastýrður	leikur	
(Aðalnámskrá	leikskóla,	2011).	Frjáls,	sjálfsprottinn	leikur	er	mjög	mikilvægur	í	menntun	

barna	því	þar	fá	börnin	að	skapa	sinn	eigin	veruleika,	sínar	eigin	reglur	og	sína	eigin	
leikmenningu.	Í	leik	geta	þau	unnið	með	tilraunir,	gert	sjálf	tilraunir	með	hugmyndir	sínar	og	
öðlast	nýja	þekkingu	og	skilning.	Spurningar	vakna	og	þau	leysa	vandamál	sem	upp	koma	í	

leiknum	uppá	eigin	spýtur	og	þar	eflist	vitrænir-	og	skapandi	þættir.	Leikurinn	kallar	á	að	
notkun	tungumálsins	sé	fjölbreytt,	hreyfing,	félagsleg	samskipti	og	tilfinningatengsl	geti	

virkjað	sköpunarkraft	barna	og	löngun	þeirra	til	að	læra	og	afla	sér	þekkingar	(Aðalnámskrá	

leikskóla,	2011).		

Sjálfsprottinn	leikur	er	líka	skilgreindur	sem	leikur	þar	sem	börn	eiga	frumkvæði	að	því	

sem	þau	gera,	þar	sem	þau	velja	sér	leikefni	og	eru	á	eigin	forsendum	í	leiknum,	einnig	er	

leiknum	ekki	stýrt	af	neinu	einasta	leyti	af	kennara	(Smith,	2007).	Leikurinn	getur	birst	í	

hvaða	leikgerð	sem	er,	leikurinn	getur	tekið	á	sig	margar	myndir	og	þess	vegna	líta	börnin	
svo	á	að	þau	séu	frjáls	að	leika	sér.	 	

Oft	er	talað	um	sjálfsprottinn	leik	sem	athöfn	sem	ekki	virðist	hafa	neinn	sérstakan	

tilgang	fyrir	börnin	eða	takmark.	Börn	nota	ímyndunarafl	sitt	í	leik,	hann	er	í	þykjustunni	og	

hann	getur	skapað	spennu	og	ákafa,	hann	eflir	sköpunargáfu	þeirra	og	af	því	leyti	er	hann	
mikilvægur	fyrir	vellíðan	þeirra.	Börn	sýna	meiri	rökhugsun	og	vinna	betur	að	markmiðum	

sínum	í	sjálfsprottnum	leik.		Börn	læra	félagsleg	samskipti	og	leikur	getur	stuðlað	að	betri	

samskiptum	og	meira	sjálfstrausti.		



	

16	

4 Vellíðan	og	samskipti	

Vellíðan	og	samskipti	barna	í	leik	lærast	einna	helst	í	samskiptum	við	foreldra	og	systkini.	

Stór	hluti	leikskólaáranna	fer	í	að	efla	félagslega	menntun	en	þar	er	átt	við	samskipti	við	

önnur	börn	og	kennara.	Sjálfsmat	og	sjálfsstjórn	er	stór	hluti	félagsmenntunar	og	samkennd	

kennir	börnum	að	bera	virðingu	fyrir	tilfinningum	annarra	(Frost	o.fl.,	2005).	Mikilvægt	er	að	

vera	læs	á	tilfinningar	sínar	og	annarra.	Börn	læra	í	gegnum	leik	með	jafnöldrum	sínum,	þau	

læra	ný	hugtök	og	nýja	færni.	Tillit	þarf	að	taka	til	þess	að	börn	hafa	ólíkar	þarfir	og	þess	

vegna	þurfa	þau	að	fá	tækifæri	til	að	takast	á	við	viðfangsefnin	á	sínum	eigin	forsendum	án	
þess	að	um	einhversskonar	samkeppni	eða	samanburð	sé	að	ræða.	Þau	þurfa	að	fá	tækifæri	

og	tíma	til	samvinnu	og	samskipta	við	önnur	börn	vegna	þess	að	þannig	læra	þau	hvert	af	

öðru.	Sjálfsmynd	þeirra	og	vellíðan	má	bæta	með	því	að	bera	fyrir	þeim	virðingu,	taka	
skoðanir	þeirra	og	viðhorf	alvarlega	og	bregðast	við	því	þegar	þau	láta	áhuga	sinn	í	ljós.	

Vellíðan	barna	byggist	meðal	annars	í	virkri	þátttöku	þeirra	í	daglegu	starfi	á	leikskólanum.	

Þátttaka	þeirra	hefur	verið	skilgreind	sem	aðild	að	ákvarðanatöku	um	málefni	sem	tengjast	

lífi	þeirra	á	einhvern	hátt	(Jóhanna	Einarsdóttir,	2008).	

4.1 Vellíðan	og	sjálfstraust	barna	í	leik 

Í	Aðalnámskrá	leikskóla	(2011)	er	kveðið	á	um	að	daglegar	athafnir	eigi	að	stuðla	að	

andlegri	og	líkamlegri	vellíðan	barna.	Hugtakið	vellíðan	er	hægt	að	skilgreina	með	því	að	
meta	hversu	vel	börnum	líður	í	leikskólanum,	að	það	sjáist	þegar	þau	eru	glöð	að	leika	sér,	

eru	örugg,	ófeimin	og	treysti	starfsfólki	leikskólans.	Ef	börn	fá	tækifæri	til	þess	að	taka	þátt	í	
ákvörðunum	og	eru	ánægð	þegar	þau	koma	í	leikskólnn	og	vilja	stundum	ekki	fara	heim	þá	

eru	það	merki	þess	að	þeim	líði	vel	í	leikskólanum	(Sara	Margrét	Ólafsdóttir	og	Bryndís	

Garðarsdóttir,	2016).	Réttur	barna	til	að	taka	þátt	í	ákvörðunum	þýðir	þó	ekki	að	börn	eigi	að	
taka	allar	ákvarðanir	sjálf	óháð	aldri	og	hæfni,	heldur	eigi	kennarar	að	styðja	við	þátttöku	

þeirra	með	því	að	líta	á	þau	sem	ólíka	einstaklinga	og	viðurkenna	þarfir	þeirra	og	áhugamál	

(Handley,	2005).	Börn	sem	finna	til	öryggis	telja	sig	tilheyra	samfélagi	og	ef	þau	hafa	góðan	
aðgang	að	efniviði	og	viðfangsefnum	sem	stuðla	ekki	að	neinskonar	samanburði	eða	

samkeppni	við	önnur	börn,	þá	leitast	þau	sjálf	eftir	því	að	bæta	getu	sína	og	frammistöðu	

frekar	en	þess	að	leita	eftir	mati	annarra	(Gestwicki,	2011).		

Börn	sem	telja	þá	aðila	sem	annast	þá	vera	í	góðu	tilfinningalegu	jafnvægi	og	hafa	góð	

áhrif	á	tilfinningar	þeirra	í	daglegu	starfi	eru	líklegri	til	að	sýna	jákvæðar	tilfinningar	í	þeirra	

garð	(Hendrick	og	Weissman,	2007).	Yngstu	börnin	á	leikskólanum	geta	átt	það	til	að	þróa	

með	sér	hegðunarerfiðleika	ef	þau	fá	neikvæð	viðbrögð	við	hegðun	sinni	eða	ef	lítið	er	gert	
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úr	tilfinningum	þeirra,	það	getur	haft	áhrif	á	hegðun	þeirra	þegar	þau	eldast	og	er	því	

mikilvægt	að	vandað	sé	til	verka.	Mikilvægt	er	því	að	taka	tillit	til	vellíðunar	barna	með	því	að	
leita	eftir	þeirra	viðhorfum	og	treysta	þeim	til	að	ákveða	hvað	þau	vilja	gera	og	við	hvern	þau	

leika.	Þá	er	líklegra	að	þau	takist	á	við	viðfangsefnin	af	meiri	áhuga	og	það	stuðlar	að	frekara	

sjálfræði	og	styrkir	frekar	sjálfsmynd	þeirra.	Umhverfi	leikskólans	þarf	að	vera	skipulagt	með	
þeim	hætti	að	börnin	hafi	aðgang	að	þeim	efnivið	sem	þau	vilja	hafa	til	þess	að	auðga	leik	

sinn	og	sköpun	(Sara	Margrét	Ólafsdóttir	og	Bryndís	Garðarsdóttir,	2016).	Í	Aðalnámskrá	

leikskóla	er	tekið	fram	að	það	eigi	að	skapa	börnum	heilsueflandi	umhverfi,	að	
aðalmarkmiðið	sé	að	stuðla	að	heilbrigði	út	frá	hinum	ýmsu	hliðum.		Þar	eru	til	dæmis	

nefndir	þættir	sem	snúa	að	jákvæðri	sjálfsmynd,	hreyfingu	og	skilningi	þeirra	á	sínum	eigin	

tilfinningum	og	tilfinningum	annarra	(Aðalnámskrá	leikskóla,	2011).	

Með	hugtakinu	jákvæð	sjálfsmynd	er	átt	við	að	barn	sem	hefur	,,góða	tilfinningu”	fyrir	

sjálfu	sér	mótast	helst	af	því	hvernig	barninu	finnst	fólk	sem	það	telur	mikilvægt	í	lífi	sínu	

koma	fram	við	sig.	Sjálfsmynd	þess	veltur	á	því	hvort	það	sé	virkur	þátttakandi	í	

leikskólasamfélaginu	og	finnist	það	tilheyra	því.	Svo	hægt	sé	að	styrkja	sjálfsmynd	barna	þarf	

að	bera	fyrir	þeim	virðingu,	taka	skoðanir	þeirra	og	viðhorf	alvarlega	og	bregðast	við	
áhugamálum	þeirra	á	réttan	hátt.	Vellíðan	er	best	að	sjá	í	viðhorfi	þeirra	og	áhuga,	hvernig	

þau	takast	á	við	áskoraranir,	hvort	þau	leitast	við	því	að	efla	hæfni	sína	og	þekkingu	en	
sækist	síður	eftir	jákvæðu	mati	annarra	á	getu	sinni	eða	frammistöðu	(Bryndís	Garðarsdóttir	
og	Kristín	Karlsdóttir,	2012).		

Sjálfsmynd	barna	þróast	hraðar	á	fyrstu	árum	ævinnar	en	þeim	síðari	en	er	í	stöðugri	

mótun	alla	ævina.		Hægt	er	að	sjá	þróun	sjálfsmyndar	barna	best	þegar	barnið	fer	að	
aðgreina	sig	frá	öðrum.	Því	er	mikilvægt	að	sjálfsmynd	þeirra	og	trú	á	sjálft	sig	sé	efld	strax	í	

æsku,	sjálfsmynd	hvers	barns	skiptir	miklu	máli	uppá	framtíð	þeirra	að	gera.	Barn	með	

jákvæða	sjálfsmynd	efast	ekki	um	virði	sitt,	það	er	tilfinningalega	vel	tengt	og	vanmetur	sig	

ekki	á	nokkurn	hátt.	Lífsreynsla	þess	og	minningar	og	allt	það	sem	það	hefur	upplifað	og	
skynjað	úr	æsku,	getur	haft	áhrif	á	það	hvernig	mótun	sjálfsmyndar	þeirra	verður	síðar	á	

ævinni	(Álfheiður	Steinþórsdóttir	og	Guðfinna	Eydal,	2001).	

Sjálfstraust	barna	er	best	hægt	að	sjá	þegar	þau	fara	að	hafa	trú	á	sjálfan	sig,	hvað	þau	

telja	sig	geta	og	trúna	á	það	sem	þau	stefna	að.	Trúin	á	það	sem	þau	telja	sig	geta	á	þó	ekki	

alltaf	við	og	getur	hún	verið	aðstæðum	bundin.	Börn	geta	haft	mikla	trú	á	getu	sinni	í	

ákveðnum	aðstæðum	en	litla	trú	á	sér	í	öðrum	(Sigrún	Aðalbjarnardóttir,	2007).	Félagsleg	
samskipti	læra	börn	í	leik	og	er	talið	að	hlutverkaleikur	sé	eitt	þróaðasta	formið	af	

félagslegum	leik.	Hann	stuðlar	að	vellíðan	og	sjálfstrausti	og	þar	geta	börn	tjáð	tilfinningar	

sínar.	Leikskólabörn	sem	verja	meiri	tíma	í	hlutverkaleik	en	aðrir	eru	talin	vera	þroskaðri	
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vitsmunalega,	(Frost,	Wortham	og	Reifel,	2008),	að	auki	skora	þau	oft	hærra	á	prófum	sem	

meta	ímyndunarafl	þeirra	og	sköpunargáfu	en	þau	börn	sem	minna	leika	í	hlutverkaleik.		

4.2 Samskipti	barna	í	leik	

Þegar	börn	eru	um	3-5	ára	fara	samskipti	þeirra	að	snúast	meira	um	börn	á	svipuðum	

aldri	og	þau	eru	stödd	á,	þau	öðlast	betri	skilning	á	sjálfu	sér	og	átta	sig	betur	á	því	að	þau	
séu	hluti	af	félagslegu	umhverfi.	Þau	verða	sjálfstæðari	og	komast	að	því	að	þau	passi	inní	

fjölskyldu	og	eru	hluti	af	henni	(Frost,	Wortham	og	Reifel,	2008).	

Hugtakið	samskipti	merkir	að	geta	deilt	með	öðrum	en	það	er	leið	barna	til	að	eiga	
eitthvað	sameiginlegt	öðrum	og	komast	þannig	í	kynni	við	aðra	(Sigríður	Síta	Pétursdóttir,	

2009).	Sjálfsmynd	barna	styrkist	með	samskiptum	við	aðra	og	viðbrögðum	annarra	við	því	

sem	þau	gera.	Það	að	vera	innan	um	önnur	börn	eykur	samskiptahæfni	þeirra.	Þau	börn	sem	
fá	tækifæri	til	þess	að	taka	þátt	í	leik	með	öðrum	standa	sig	betur	í	félagslegum	samskiptum	

(Frost	ofl.,	2008).	Börn	sem	eiga	gott	með	að	vinna	með	öðrum	börnum	og	eru	vinsæl	meðal	

hinna	barnanna	auka	færni	sína	og	styrkja	sjálfsmyndina.	Þau	þurfa	að	búa	yfir	góðri	

þekkingu	og	félagsfærni	til	þess	að	komast	í	leik	með	jafningjum	sínum,	ef	þau	koma	með	
hugmyndir	af	leik	þurfa	þau	að	hafa	getu	til	þess	að	koma	hugmyndum	sínum	á	framfæri	og	

þurfa	að	bregðast	við	á	réttan	hátt	þegar	önnur	börn	koma	með	aðrar	hugmyndir	í	leiknum	

(Hrönn	Pálmadóttir,	2004).		Samskipti	er	mjög	mikilvægur	þáttur	og	börnin	þurfa	að	vita	

hvenær	þau	eru	í	leik	og	hvenær	ekki	og	að	skilja	mörkin	milli	þess	sem	gerist	í	leiknum	og	
þess	sem	gerist	fyrir	utan	hann.	Í	leiknum	er	hægt	að	túlka	hvernig	hann	gengur	fyrir	sig	og	

börnin	þurfa	að	vera	fær	til	þess	að	lesa	í	hann.	Það	sem	heldur	leiknum	gangandi	er	geta	
þeirra	til	þess	að	lesa	í	samskipti	hvers	annars	(Lillemyr,	2009).	

Hægt	er	að	kenna	börnum	að	líka	vel	við	aðra	með	því	að	vera	þeim	góð	fyrirmynd	í	

félagshegðun	og	gefa	þeim	nóg	af	tækifærum	til	þess	að	æfa	sig.	Betra	er	að	gefa	börnum	
tækifæri	til	þess	að	æfa	sig	heldur	en	ræða	hvað	það	er	sem	þau	geta	eða	geta	ekki	gert.	Það	

hefur	síður	verið	talin	áhrifarík	leið	að	kenna	börnum	félagsfærni	með	því	að	ræða	stöðugt	

mikilvægi	þess	að	sýna	kurteisi	og	segja	þeim	síðan	hve	vonsvikinn	maður	er	yfir	hegðun	

þeirra.	Það	sem	hefur	skilað	mestum	árangri	er	að	gefa	börnunum	tækifæri	til	að	æfa	þá	
færni	sem	lögð	er	áhersla	á	hverju	sinni.	Hægt	er	að	hafa	áhrif	á	hegðun	þeirra	með	því	að	

koma	vel	fram	við	þau	og	gefa	þeim	gott	fordæmi	með	kurteisi,	kenna	þeim	að	deila	með	

öðrum	og	koma	vel	fram	við	þá	sem	minna	meiga	sín	og	þar	af	leiðandi	kenna	þeim	jákvæð	
samskipti	við	annað	fólk	(Christophersen	og	Mortweer,	2004).	

4.3 Lýðræði	barna	í	leik	

Í	leikskóla	ber	að	stuðla	að	jafnrétti	og	virkri	þátttöku	barna	í	samfélaginu	með	því	að	skapa	

þeim	tækifæri	til	að	upplifa	lýðræðisleg	vinnubrögð	og	samskipti	í	daglegu	starfi.	Þannig	
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öðlast	þau	skilning	á	því	hvað	lýðræði	felur	í	sér,	læra	lýðræðisleg	gildi	og	vinnubrögð	og	þróa	

með	sér	borgaravitund	(Aðalnámskrá	leikskóla,	2011).	Í	2.	grein	laga	um	leikskóla	kemur	
fram	að	leikskólastarf	eigi	að	mótast	af	umburðarlyndi,	jafnrétti	og	kærleiksríku	samstarfi	og	

að	grundvöllur	verði	lagður	að	því	að	börn	verði	virkir,	sjálfstæðir	og	ábyrgir	þátttakendur	í	

lýðræðisþjóðfélagi	(Lög	um	leikskóla	nr.	90/2008).	

Lýðræði	merkir	að	allir	hafi	jafnan	rétt	til	sjálfstæðra	skoðana,	tækifæri	til	þess	að	tjá	

þær	og	fylgja	þeim	eftir	á	heiðarlegan	hátt	og	að	réttur	allra	sé	virtur	(Ólafur	Páll	Jónsson,	

2011).	Litið	er	á	börn	sem	hæfileikaríka	einstaklinga	sem	geta	ekki	eingöngu	verið	virkir	

þátttakendur	í	eigin	samfélagi	heldur	hafi	jafnframt	rétt	til	þátttöku	í	samfélaginu.	Þau	geti	
látið	skoðanir	sínar	í	ljós	um	öll	þau	málefni	sem	þau	varðar	og	mikilvægt	er	að	tekið	skuli	

tillit	til	skoðana	þeirra	á	réttmætan	hátt	í	samræmi	við	aldur	þeirra	og	þroska	(Samningur	

sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	barnsins,	1989).	Rogoff	(2003)	telur	að	þátttaka	felist	í	því	
að	börn	og	fullorðnir	móti	saman	leiðir	til	að	skilja	sjónarmið	sín	og	annarra	og	hvetji	þannig	

hvert	annað	til	þátttöku	í	samfélaginu.		

Mikilvægt	er	að	ala	börn	upp	þannig	að	þau	fái	tækifæri	til	þess	að	taka	þátt	í	lýðræði.	

Það	hefur	mikla	þýðingu	fyrir	samfélagið	þegar	börn	eru	þátttakendur,	þau	skapa	forsendur	
fyrir	því	að	hlustað	sé	á	þau	og	borin	sé	virðing	fyrir	þeim	og	þeirra	sjónarmiðum.	Það	er	
þroskandi	fyrir	börn	og	styrkir	sjálfsmynd	þeirra	að	vera	þátttakendur	í	slíkri	samfélagsþróun.	

(Gunnar	E.	Finnbogason,	2010).	

Loris	Malaguzzi	(1920-1994)	sem	er	frumkvöðull	lýðræðislegs	leikskólastarfs	var	einn	af	

talsmönnum	og	hugmyndasmiðum	sem	komu	á	fót	sérstöku	leikskólastarfi	í	bænum	Reggio	
Emilia	á	Ítalíu.	Þar	lagði	hann	mikla	áherslu	á	réttindi	barna	til	þess	að	taka	virkan	þátt	og	

taka	ákvarðanir	um	nám	sitt	(Guðrún	Alda	Harðardóttir	og	Baldur	Kristjánsson,	2012).	Hann	
var	að	vissu	leyti	innblásinn	af	hugmyndafræði	Deweys	um	lýðræði	og	menntun	(Rinaldi,	
2006).	Dewey	taldi	menntun	vera	hluta	af	lifandi	lýðræði,	að	í	skólum	sköpuðust	tækifæri	

fyrir	börn	og	fullorðna	af	ólíkum	uppruna	til	að	deila	með	sér	reynslu,	eignast	hlutdeild	í	
reynslu	hvers	annars	og	öðlast	þar	með	betri	skilning	á	einstaklingum	sem	búa	við	aðrar	

aðstæður	en	þau	sjálf.	Dewey	talaði	um	lýðræði	(e.	democracy)	þannig	að	þar	sem	fólk	tengir	

saman	og	miðlar	reynslu	sinni	og	setur	hana	í	samhengi	við	reynslu	annarra	mótar	þannig	
eigin	reynslu	og	þátttöku	í	skólasamfélaginu	(Dewey,	1966).	Í	starfi	á	leikskólum	þar	sem	

markmiðið	er	að	styðja	við	lýðræðislega	þátttöku	barna	er	áhuga	og	skoðunum	þeirra	veitt	

athygli	með	því	að	hlusta	(e.	listening)	á	raddir	þeirra	í	þeim	tilgangi	að	skilja	sjónarmið	
þeirra.	Lesið	er	í	margbreytilega	tjáningu	þeirra	og	á	þann	hátt	eru	þau	studd	til	

lýðræðislegrar	þátttöku	í	samfélaginu	(Malaguzzi,	1998;	Rinaldi,	2005).	

Hugmyndir	sem	liggja	að	starfi	leikskóla	sem	vinna	eftir	stefnu	Reggio	Emilia	snúa	fyrst	

og	fremst	að	starfi	með	ungum	börnum	og	fjölskyldum	þeirra.	Þar	sem	litið	er	svo	á	að	frá	
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unga	aldri	eigi	öll	börn	rétt	á	menntun	sem	byggist	á	sameiginlegri	lýðræðislegri	reynslu	sem	

bjóði	upp	á	þátttöku	þeirra	í	samfélagi	þar	sem	allir	eru	ábyrgir	fyrir	því	sem	þar	fer	fram	
með	einhverjum	hætti.	Skólinn	er	þannig	sameiginlegur	vettvangur	til	þess	að	skapa	

menningu	og	lýðræði	og	börnin	taki	þátt	í	því	að	móta	samfélagið.	

Meginhugmyndir	menntunarfræði	ungra	barna	um	að	nám	barna	fari	fram	í	gangvirku	

samspili	félagslegs	samhengis	og	einstaklingsbundinna	eiginleika,	er	mikið	stuðst	við	í	

leikskólum	á	Íslandi.	Þar	er	litið	á	börn	sem	hæfileikaríka	einstaklinga	sem	ekki	geta	eingöngu	

verið	virkir	þátttakendur	í	samfélaginu	heldur	hafi	líka	rétt	til	þess	að	taka	þátt	í	því	á	

lýðræðislegan	hátt	(Dahlberg,	Moss	og	Pence,	1999;	Vygotsky,	1978).		

Ung	börn	eru	fullfær	um	að	taka	þátt	í	því	sem	gerist	í	þeirra	eigin	lífi,	þau	geta	haft	áhrif	

og	látið	skoðanir	sínar	og	viðhorf	í	ljós	(Anna	Magnea	Hreinsdóttir,	2008;	Clark,	2005;	

Jóhanna	Einarsdóttir,	2006;	Jóhanna	Einarsdóttir,	2010).	Með	lýðræðislegri	uppeldisaðferð	

eins	og	Marte	meo	aðferðinni	er	meðal	annars	hægt	að	byggja	upp	félagsfærni	barna	og	hafa	

áhrif	á	þátttöku	þeirra	í	samfélaginu.	

4.4 Aukin	félagsfærni	barna	í	leik	

Marte	meo	aðferðin	er	lýðræðisleg	uppeldisaðferð	þar	sem	styrkur	hvers	einstaklings	til	

þess	að	byggja	upp	aukna	félagsfærni	er	hafður	í	fyrirrúmi.	Aðferðin	er	tæki	sem	notað	er	til	
þess	að	bæta	samskipti	milli	foreldra	og	barna.	Markmið	aðferðarinnar	er	að	styrkja	foreldra	
í	uppeldishlutverki	sínu	og	hjálpa	þeim	að	tengjast	börnum	sínum	betur	og	stuðla	að	sterkara	

sambandi	milli	sín	og	barna	sinna.	Marte	meo	þýðir	á	íslensku:	Að	nota	eigin	styrkleika.	Sú	
þýðing	segir	allt	sem	þarf	um	það	hvernig	hægt	er	að	ýta	undir	styrkleika	foreldra	og	bægja	

frá	veikleikum	þeirra	í	tengslum	við	uppeldi	barna	sinna.	(Hedenbro	og	Wirtberg,	2002)		

Marte	meo	er	íhlutunaraðferð	þar	sem	oftast	eru	notuð	upptökutæki	til	greiningar	á	

samskiptum	milli	foreldra/kennara	og	barna	í	daglegum	samskiptum	þeirra.	
Meðferðaraðilinn	sem	sér	um	að	taka	upp	myndbönd	af	hversdagslegum	og	daglegum	

athöfnum	barna,	fer	síðan	yfir	myndböndin	með	foreldrum	og	bendir	þeim	á	hvað	betur	

megi	fara	í	samskiptum	þeirra	við	barnið.	Notkun	Marte	meo	aðferðarinnar	styrkir	foreldra	
mikið	í	hlutverki	sínu,	þar	læra	þeir	meðal	annars	hvernig	eigi	að	ná	betur	athygli	barnsins,	

hvernig	hægt	er	að	vera	leiðandi	í	uppeldinu	og	hvernig	stuðla	megi	að	jákvæðri	hegðun.	

Foreldrum	er	leiðbeint	hvernig	hægt	er	að	orða	hlutina	þannig	að	börnin	skilji	þau	betur	og	

það	eykur	skilning	foreldra	og	kennara	á	líkamstjáningu	barnanna	og	með	henni	ná	þeir	
frekar	augnsambandi	við	börnin	(Hrönn	Pálmadóttir	og	Þórdís	Þórðardóttir,	2007).	

Í	Marte	meo	aðferðinni	beitir	kennarinn	ákveðnum	svipbrigðum,	hljómfalli	í	rödd	sinni	

og	augnsambandi	við	börnin	og	leggur	orð	á	sínar	eigin	tilfinningar	og	barnsins.	Samskipti	
aðferðarinnar	hafa	ákveðna	uppbyggingu	og	hrynjanda	eins	og	notað	er	í	samtali.	Í	
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samskiptunum	er	ýmist	verið	að	bregðast	við,	tjá	sig	um	það	sem	fyrir	augu	ber	og	öðlast	

skilning	á	inntakinu	í	sameiningu	(Aarts,	2000).	Þegar	skoðaðar	eru	rannsóknir	sem	hafa	verið	
gerðar	á	Marte	meo	aðferðinni	kemur	í	ljós	að	hún	skilar	töluverðum	árangri.	Erlendar	

rannsóknir	benda	til	þess	að	aðferðin	leiði	til	árangursríkari	samskipta	milli	foreldra	og	barna	

en	áður,	foreldrar	séu	öruggari	og	hafi	meira	stjálfstraust	í	samskiptum	við	börnin	sín.	Íslensk	
rannsókn	sem	gerð	var	á	Marte	meo	aðferðinni	meðal	starfsfólks	í	leikskóla	benti	til	þess	að	

myndbandsgreiningar	væru	góð	aðferð	til	þess	að	efla	samskipti	milli	starfsmanna	og	barna,	

þar	kom	einnig	fram	að	starfsmenn	leikskólans	töldu	að	þeir	myndu	bæta	sig	í	samskiptum	
við	börnin	eftir	notkun	aðferðarinnar	(Hrönn	Pálmadóttir	og	Þórdís	Þórðardóttir,	2007).			

Notkun	aðferðarinnar	fer	þannig	fram	að	stutt	myndbönd	eru	tekin	upp	af	mismunandi	

námsaðstæðum	barnanna	og	eru	notuð	til	þess	að	greina	kennslu-	og	samskiptaaðferðir.	

Teknar	eru	upp	ýmist	skipulagðar	aðstæður,	s.s.	matar-	og	kafftíma,	hálfskipulagðar	

aðstæður	sem	geta	til	dæmis	farið	fram	í	fataklefa	barnanna	og	óskipulagðar	aðstæður	þar	

sem	börn	eru	í	frjálsum	leik.	Upptökurnar	eru	síðan	greindar	af	rannsakendum	og	athugað	er	
hvernig	starfsfólk	ýtir	undir	frumkvæði	barnanna,	staðfestir	athafnir	þeirra,	leiðir	til	

samskipta	þeirra	og	færir	upplifanir	þeirra	í	orð.	Einnig	er	sjónum	beint	að	líkamstjáningu	
barnanna	og	samtölum.	Viðmið	Marte	meo	aðferðarinnar	um	gæði	í	samskiptum	eru	meðal	
annars	þau	að	nefna	alltaf	nafn	barnsins	þegar	talað	er	við	það,	fylgja	eftir	frumkvæði	þess,	

staðfesta	orð	þeirra	og	athafnir,	orða	frumkvæði	þeirra	og	tilfinningar,	að	gera	upphaf	og	
endi	samskipta	greinileg,	skapa	tengsl	þeirra	á	milli	og	bíða	eftir	frumkvæði	barnanna	og	

virða	einstaklingsmun	þeirra	(Aarts,	2000).	Með	Marte	meo	aðferðinni	er	einnig	möguleiki	á	

að	breyta	óæskilegum	samskiptum,	en	breytingarnar	munu	óhjákvæmilega	hafa	áhrif	á	þá	
sem	eiga	í	samskiptum	(Hrönn	Pálmadóttir,	2004).	
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5 			Samantekt	

Eftir	að	hafa	skoðað	kenningar	bæði	Dewey	og	Vygotsky	um	leik	barna	tel	ég	að	þeir	séu	

sammála	um	gildi	leiksins	í	menntun	barna.	Áhersla	þeirra	og	nálgun	var	töluvert	ólík	en	þeir	

töldu	báðir	að	leikur	væri	nauðsynlegur	þáttur	fyrir	menntun	barna,	að	virkni	þeirra	í	eigin	

námi	væri	grunnur	að	menntun	og	leikur	geti	haft	mismunandi	áhrif	á	menntun	barna.	Þeir	

töldu	báðir	félagslega	þáttinn	vera	mjög	mikilvægan	strax	í	upphafi	og	lögðu	áherslu	á	að	

samskipti	væru	börnum	mikilvægust.	Dewey	lagði	meiri	áherslu	á	að	leikur	væri	börnum	

frjáls	og	eðlislægur,	að	þau	væru	virk	og	tækju	öll	þátt	í	honum	en	Vygotsky	leit	frekar	á	að	
leikur	skapaði	grunn	að	frekara	námi	og	leiddi	til	óhlutbundinnar	hugsunar.	Hann	taldi	nám	

eiga	sér	stað	í	gegnum	leik	sem	byrjaði	á	undan	formlegu	námi	og	hann	vildi	meina	að	í	leik	

öðluðust	börn	aukna	getu	í	samskiptum	sínum	við	önnur	börn	og	fullorðna.		

Hægt	er	að	sjá	í	leik	barna	að	vellíðan	þeirra	eykst	þegar	þau	öðlast	aukið	sjálfsöryggi	og	

læra	að	treysta	öðrum,	tjá	skoðanir	sínar	og	tilfinningar.	Þegar	börn	taka	ákvarðanir	og	skilja	
sjónarhorn	annarra	þá	er	hægt	að	sjá	að	leikur	er	þeim	mjög	mikilvægur.	Þegar	foreldrarnir	

sjá	að	börnin	þeirra	vilja	fara	beint	í	leik	á	morgnana	og	vilja	helst	ekki	fara	heim	þegar	þau	
eru	sótt,	þá	vita	þau	að	þeim	líður	vel	í	leikskólanum	og	þá	treysta	þau	einnig	starfsfólki	
leikskólans	(Sara	Margrét	Ólafsdóttir	og	Bryndís	Garðarsdóttir,	2016),	það	er	gott	merki	um	

að	vellíðan	sé	börnum	og	ekki	síst	að	foreldrum	mikilvægt	ef	foreldrunum	líður	vel	með	það	
að	senda	börn	sín	í	leikskólann.	

Hægt	er	að	sjá	að	þegar	börn	hafa	þróað	með	sér	jákvæða	sjálfsmynd	þá	hefur	greinileg	

verið	borin	virðing	fyrir	þeim	og	skoðanir	þeirra	og	viðhorf	verið	virt.	Þegar	börnin	fara	að	

greina	sig	frá	öðrum	börnum	þá	hafa	þau	öðlast	sterkari	sjálfsmynd	og	trú	á	sjálft	sig,	því	er	
mikilvægt	að	börn	læri	á	tilfinningar	sínar	og	átti	sig	á	eigin	mörkum	með	hegðun	sinni	
snemma	á	lífsleiðinni	svo	sjálfsmynd	þeirra	styrkist.	Með	sjálfsprottnum	leik	eiga	börn	

auðveldara	með	að	styrkja	sjálfsmynd	sína,	og	börn	sem	eiga	auðvelt	með	að	leika	með	

öðrum	börnum	styrkja	sjálfsmynd	sína	og	auka	færnina.	Því	er	mikilvægt	að	þau	búi	yfir	góðri	

þekkingu	og	félagsfærni	til	þess	að	komast	í	leik	með	öðrum	börnum	(Hrönn	Pálmadóttir,	

2004).		

Hugtakið	frjáls	eða	sjálfsprottinn	leikur	er	leikur	sem	börnin	leika	án	afskiptar	kennara.	

Hann	er	einnig	skilgreindur	sem	leikur	þar	sem	börn	eiga	frumkvæði	að	því	sem	þau	gera,	þar	

sem	þau	velja	sér	leikefnið	og	eru	á	eigin	forsendum	í	leiknum.	Eins	og	talað	er	um	í	
Aðalnámskrá	leikskóla	(2011)	gerir	leikur	börnum	kleift	að	læra	og	skilja	umhverfi	sitt,	tjá	

eigin	hugmyndir,	reynslu	og	tilfinningar	og	þróa	með	sér	félagsleg	tengsl	við	önnur	börn.	



	

23	

Leikur	er	mjög	mikilvægur	menntun	barna,	þar	fá	börnin	að	skapa	sinn	eigin	veruleika,	sínar	

eigin	reglur	og	sína	eigin	leikmenningu,	þau	nota	ímyndunarafl	sitt	og	leikurinn	er	í	
þykjustunni.	Hann	skapar	þeim	gjarnan	spennu	og	ákafa,	hann	eflir	sköpunargáfu	þeirra	og	af	

því	leyti	er	hann	mikilvægur	fyrir	líðan	þeirra.	Börn	læra	þar	félagsleg	samskipti	og	leikurinn	

getur	stuðlað	að	betri	samskiptum	og	meira	sjálfstrausti	barnanna.		

		

Hugtakið	samskipti	merkir	að	geta	deilt	með	öðrum	og	er	það	leið	barna	til	að	eiga	

eitthvað	sameiginlegt	með	öðrum	(Sigríður	Síta	Pétursdóttir,	2009).	Sjálfsmynd	þeirra	
styrkist	þegar	þau	hafa	samskipti	við	aðra	og	viðbrögð	annarra	skipta	þau	ekki	miklu	máli.	Því	

tel	ég	að	það	að	vera	innan	um	önnur	börn	auki	samskiptahæfni	þeirra	og	þau	sem	fái	

tækifæri	til	þess	að	taka	þátt	í	leik	með	öðrum	standi	sig	betur	í	félagslegum	samskiptum	
(Frost	ofl.,	2008).	Börn	sem	eru	mikið	innan	um	fullorðna	en	minna	innan	um	börn	á	sínum	

aldri	virðast	þurfa	meira	á	því	að	halda	að	fullorðnir	séu	með	þeim	í	leik.	Börn	sem	eru	mikið	

innan	um	önnur	börn	á	sínum	aldri	virðast	ekki	þurfa	eins	mikið	á	því	að	halda	að	fullorðnir	
leiki	með	þeim,	heldur	láti	sér	nægja	að	leika	við	hin	börnin.	Það	má	því	segja	að	í	
samskiptum	barna	í	leik	þjálfist	þau	í	samskiptum	sínum	með	því	að	tjá	skoðanir	sínar	og	að	

skilja	aðra.	(Lillemyr,	2009).	Í	leikskóla	ber	að	stuðla	að	jafnrétti	og	virkri	þátttöku	barna	í	
samfélaginu	með	því	að	skapa	þeim	tækifæri	til	að	upplifa	lýðræðisleg	vinnubrögð	og	
samskipti	í	daglegu	starfi.	Þannig	öðlast	þau	skilning	á	því	hvað	lýðræði	felur	í	sér.		

Lýðræði	merkir	að	allir	hafi	jafnan	rétt	til	sjálfstæðra	skoðana,	hafi	tækifæri	til	þess	að	tjá	

þær	og	geti	fylgt	þeim	eftir	á	heiðarlegan	hátt	og	að	réttur	allra	sé	virtur	(Ólafur	Páll	Jónsson,	
2011).	Ef	leikskólakennarar	eða	skipulag	leikskóla	er	svo	stíft	að	börnin	geta	ekki	haft	neitt	
um	það	að	segja	hvernig	þau	haga	deginum	sínum	í	leikskólanum	þá	yrðu	þau	líkleg	fljótt	leið	

á	því	sem	þar	fer	fram	og	myndu	haga	sér	verr	fyrir	vikið.	Mikilvægt	er	að	börn	fái	tækifæri	til	
þess	að	taka	þátt	í	lýðræði,	því	þegar	börn	eru	þátttakendur	í	eigin	lífi	þá	skapa	þau	

forsendur	fyrir	því	að	hlustað	sé	á	þau	og	borin	sé	virðing	fyrir	þeim	og	þeirra	sjónarmiðum	

(Gunnar	E.	Finnbogason,	2010).	Hlutverk	leikskólakennara	og	annars	starfsfólks	er	að	stuðla	
að	jafnrétti	og	virkri	þátttöku	barna	í	samfélaginu	því	eins	og	segir	í	Aðalnámskrá	leikskóla	að	

með	því	að	skapa	þeim	tækifæri	til	að	upplifa	lýðræðisleg	vinnubrögð	og	samskipti	í	daglegu	

starfi,	öðlast	þau	skilning	á	því	hvað	lýðræði	felur	í	sér,	þau	læra	lýðræðisleg	gildi	og	

vinnubrögð	og	þróa	með	sér	borgaravitund.		Virða	skal	innsæi	barna,	reynslu,	færni	og	
skoðanir	þeirra	og	taka	þarf	mið	af	sjónarmiðum	þeirra	við	skipulagningu	leikskólastarfs	og	

gefa	þeim	tækifæri	til	að	taka	þátt	í	ákvörðunum	um	verkefni	og	vinnubrögð	(Aðalnámskrá	

leikskóla,	2011).	Í	því	ferli	sem	fer	fram	í	leik	sýnir	að	hlutverk	leikskólakennara	og	annars	
starfsfólks	leikskóla	er	afar	mikilvægt,	en	meðal	þeirra	aðferða	sem	þeir	geta	beitt	er	Marte	

meo	aðferðin.		
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Marte	meo	er	aðferð	sem	notuð	er	til	þess	að	aðstoða	foreldra	við	að	mynda	betri	og	

sterkara	samband	við	börnin	sín	og	er	það	í	höndum	leikskólakennara	að	miðla	þeim	
upplýsingum	til	foreldra.	Aðferðin	styrkir	börn	til	þess	að	byggja	upp	félagslega	færni	sína..	

Foreldrum	er	leiðbeint	hvernig	hægt	er	að	ná	betur	athygli	barnanna,	hvernig	hægt	er	að	

vera	leiðandi	í	uppeldinu	og	hvernig	stuðla	megi	að	jákvæðri	hegðun,	þeim	er	leiðbeint	
hvernig	hægt	er	að	orða	hlutina	þannig	að	börnin	skilji	orðin	betur	og	það	eykur	skilning	

foreldra	á	líkamstjáningu	barnanna	(Hrönn	Pálmadóttir	og	Þórdís	Þórðardóttir,	2007).	Þegar	

unnið	er	með	Marte	meo	aðferðina	eru	notuð	upptökutæki	til	greiningar	á	samskiptum	milli	
kennara	og	barna	í	daglegum	samskiptum	þeirra.	Meðferðaraðili	sér	um	að	taka	upp	

myndbönd	af	hversdagslegum	og	daglegum	athöfnum	barna,	fer	síðan	yfir	myndböndin	og	

bendir	á	hvað	betur	megi	fara	í	samskiptum	við	barnið.	Þegar	Marte	meo	aðferðin	er	notuð	

er	líklegra	að	kennarar	og	foreldrar	stuðli	að	betri	líðan	barna	og	samskipti	milli	fullorðinna	

og	barna	verða	betri.		

Að	ofangreindu	má	sjá	að	leikur	er	gagnleg	námsleið	fyrir	börn.	Í	leik	þjálfa	börn	

samskipti	sín,	þau	vinna	með	sjálfsmynd	sína	sem	eykur	vellíðan	þeirra.	Þannig	má	sjá	að	

áhrif	vellíðunar	og	samskipta	í	leik	barna	eru	þau	að	börnunum	líður	betur,	hvort	sem	það	er	
í	leikskólanum	eða	heima	fyrir.	Samskipti	þeirra	við	önnur	börn	og	fullorðna	verða	sterkari	og	

jákvæð	sjálfsmynd	þeirra	styrkist.	
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6 Lokaorð	

Þegar	ég	valdi	mér	efni	til	þess	að	skrifa	þessari	fræðiritgerð	var	ég	með	fyrirfram	

mótaða	hugmynd	um	það	hver	áhrif	leiksins	væru	á	vellíðan	og	samskipti	barna.	Bæði	vegna	

þess	sem	ég	hafði	lært	í	námskeiðinu	Leikskólafræði	II	og	því	sem	ég	hafði	áður	lesið	mér	til	

um.	Í	æsku	var	égtalin		feimin	og	hlédræg.	Í	dag	hefur	þessi	neikvæða	sjálfsmynd	mín	sem	ég	

taldi	mig	hafa	styrkt	mig	áfram	í	því	sem	ég	er	að	gera	til	þess	að	skilja	tilfinningar	mínar,	átta	

mig	á	því	afhverju	ég	bregst	við	á	þennan	hátt	í	þessum	aðstæðum	og	hvort	það	sé	einhver	

tenging	við	eitthvað	úr	æsku	sem	getur	hafa	haft	áhrif	á	viðbrögð	mín	í	dag.	Ég	tel	mikilvægt	
sé	að	leikskólakennara	vandi	samskipti	sín	í	leik	við	börnin,	því	mikilvægt	er	að	forðast	

aðstæður	þar	sem	barn	upplifir	neikvæð	viðbrögð,	þá	það	lærir	ekki	hvað	má	gera	heldur	

lærir	hvað	má	ekki	gera	og	reynir	eftir	fremsta	megni	að	forðast	þær	aðstæður	eða	hegðun	
sem	veldur	neikvæðum	viðbrögðum	(Engle	og	McElwain,	2011).		

Ég	er	orðin	mun	fróðari	um	það	hver	áhrif	leiks	eru	á	vellíðan	og	samskipti	barna	og	tel	

mig	hafa	öðlast	dýpri	skilning	í	gegnum	fræðin	á	því	hve	mikilvægur	leikurinn	er	og	þá	

sérstaklega	frjálsi	sjálfsprottni	leikurinn	í	því	að	efla	sjálfsmynd	og	vellíðan	og	hef	séð	að	í	
gegnum	leikinn	upplifa	börn	svo	margt	og	geta	jafnvel	unnið	úr	góðum	eða	slæmum	
minningum.		
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