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Ágrip 

Viðfangsefni þessarar M.Ed. ritgerðar er leikur og þroski ungbarna og hvernig 

þessir þættir spila saman. Settar voru fram tvær tilgátur „Börn leika sér frá 

fæðingu“ og „þroskaferli ungbarns hefur áhrif á leik þess“. Mikið af fræðiefni 

um leik ungbarna og þroskaferli þeirra er óaðgengilegt og margt sett upp á 

þann hátt að erfitt getur verið að skilja lestextann. Tilgangur þessa verkefnis er 

því að auka aðgengi foreldra, kennara og annarra sem umgangast ungbörn að 

fræðsluefni sem snýr að leiknum og þroskaferli ungbarna. Börn leika sér stóran 

hluta úr degi en leikurinn er misjafn eftir þroska og aldri barnanna. Í leiknum 

eru börn óháð öllu nema eigin ímyndunarafli. Þau geta farið hvert sem þau vilja 

og gert það sem þau vilja. Leikurinn vekur alltaf ánægju þess sem leikur sér. Í 

verkefninu er fjallað almennt um leikinn, þrjár tegundir leiks, efnivið og 

almennt um þroskasvið barna. Í lok verkefnisins er leikurinn og þroskaferli 

ungbarna borið saman en leitast verður við að sannreyna tilgáturnar tvær sem 

settar voru upp í byrjun. Með ritgerðinni fylgir bæklingur sem er einskonar 

útdráttur úr ritgerðinni og er hann hugsaður til þess að fræða þá sem eiga erfitt 

með að lesa langa texta jafnt sem aðra.  

 



 

Abstract 

The subject of this thesis is play and infant and toddler development and how 

these elements intertwine. Two hypotheses were presented „Children play 

from birth“ and „The developmental process of infants affect their play“. 

Many of the resources about infant play and their developmental process is 

inaccessible and many are set up in such a way that it is difficult to 

understand the reading text. The purpose of this project is therefore to 

increase the access for parents, teachers and others who are interested to 

educational material related to the infant play and their development. 

Children play a large part out of the day but their development and age have 

a big impact on how they play. When children play they are independent of 

everything except their own imagination. They can og wherever they want 

and do whatever they want. Playing always arouses the enjoyment of the 

child. This project covers the basics about young children‘s play, three types 

of playing, material and about their development. At the end of the project 

the developmental process and play is compared, but the two hypotheses will 

be tried. The project has a booklet in attachments which is a digest from the 

essay and is intended to educate those who have a difficulty reading long 

texts as well as others. 
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1. Inngangur  

Leikur gerir börnum kleift að gera sér grein fyrir umhverfi og samfélagi sínu. 

Í gegn um leikinn fá börn tækifæri til þess að setja fram nýjar hugmyndir, leika 

eftir hversdagslega atburði, þróa sjálfstraust og félagsleg tengsl og að vinna 

með eigin tilfinningar. Þá er leikurinn einnig mjög mikilvægur fyrir börn sem 

námstæki en þau læra einna helst í gegnum leikinn (Grigg, 2015, bls. 155). 

Leikur er því mjög mikilvægur fyrir börn og mikilvægt er að þau fái tækifæri 

til þess að leika sér. Leikurinn getur verið mjög fjölbreyttur og haft ýmis 

mismunandi markmið og ýmsar útkomur. Margar tegundir leiks eru til en þá 

má til dæmis nefna sjálfsprottinn leik, ímyndunarleik, ærslaleik, skyn- og 

hreyfileik og skapandi leik (Grigg, 2015, bls. 156; Eberle, 2014, 214–215).    

  Þá er leikurinn eðlislægur börnum en Aristóteles var einn fyrsti 

fræðimaðurinn sem gerði sér grein fyrir mikilvægi leiksins og taldi leikinn 

leggja grunn að þroska einstaklingsins á fyrstu sjö árum lífsins. Hann setti 

þessar kenningar fram um 350 fyrir krist en eiga þær einstaklega vel við 

þroskaferli barna enn í dag. Þá setti fræðimaðurinn John Dewey fram 

kenninguna „learning by doing“ eða að læra af reynslunni. Þessi kenning á vel 

við um leik barna þar sem þau eru stöðugt að prófa sig áfram í leiknum 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2010, bls. 58–59).   

  Þessi ritgerð snýr að ungbörnum eða yngstu börnum leikskólans en 

höfundur mun byggja þessa meistararitgerð á leik ungbarna í tengslum við 

alhliða þroska þeirra. Fjallað verður um börn frá fæðingu og að þriggja ára en 

bæði verður fjallað um leik og þroska ungbarna. Hér eftir mun höfundur notast 

við orðið ungbörn þegar kemur að börnum frá fæðingu og upp að þriggja ára. 

Þá er mikilvægt að hafa í huga að þetta verkefni snýr að heilbrigðum börnum 

sem hafa engin þroskafrávik. Þá er mikið til af erlendum heimildum og 

rannsóknum á heilaþroska eða á leik barna en lítið virðist vera af íslenskum 

rannsóknum á þessum efnum. Þá má nefna að fyrsta rannsóknin sem gerð var 

hér á landi sem sneri að viðhorfum ungbarna í leikskólanum kemur út árið 2015 

(Hrönn Pálmadóttir, 2015).   

  Í ritgerðinni mun höfundur fara í gegn um það hvernig heilinn þroskast 

líffræðilega en það er gert til þess að útskýra líffræðilega hluta þroskans. Þá 

mun höfundur fjalla um almennan þroska ungbarna en það eru vitsmuna- og 

málþroski, hreyfiþroski og persónu- og félagsþroski. Þá fjallar höfundur um 

leik ungbarna en mun einnig fjalla um efnivið sem hentar ungbörnum. Höfundi 

fannst aðgengi að fræðsluefni um ungbörn og leik þeirra í tengslum við þroska 
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vera lítið og er markmið verkefnisins að foreldrar og umönnunaraðilar 

ungbarna geti lesið sér til gagns um þetta efni. Einnig fylgir bæklingur verkinu 

og inniheldur hann helstu punktana úr þessari ritgerð.  

  Höfundur hefur alltaf haft mikinn áhuga á vinnu með yngstu börnum 

leikskólans og hafa þau ávallt heillað ögn meira en eldri börnin. Höfundur 

hefur unnið með börnum á aldrinum tveggja til fimm ára í starfi í leikskóla og 

hefur alltaf fundist skemmtilegt að fylgjast með yngri börnunum og skoða það 

hvernig þau leysa vandamál sem verða á vegi þeirra. Markmiðið með þessu 

verkefni er að foreldrar sem og kennarar geti lesið sér til um börn undir þriggja 

ára og skilið frekar af hverju börnin leika sér á ákveðin hátt og að þeir geti sýnt 

börnunum sínum meiri skilning. Höfundur setur fram tvær tilgátur en þær eru; 

„ungbörn leika sér frá fæðingu“ og „þroskaferli ungbarns hefur áhrif á leik 

þess“. Þessar tilgátur setur höfundur fram með það markmið að staðfesta eða 

hrekja þær í fræðilega kafla ritgerðarinnar sem tekinn verður saman í 

samantekt og umræðum verkefnisins. Einnig telur höfundur að þessar tilgátur 

og niðurstaða verkefnisins geti hjálpað foreldrum og umönnunaraðilum að 

skilja betur hver tilgangur leiksins er og hvernig þroski ungbarna fer fram.   

  Höfundur hefur aflað sér upplýsinga um efni tengt ungbörnum en komst 

að því að mikið af lesefni um þessa þætti er á erlendum tungumálum. Þá er 

margt efni um þessa þætti jafnvel í fræðilegri kantinum þar sem stór og flókin 

orð eru notuð svo sumir geta átt erfitt með að skilja textann sem þeir lesa og 

gefast þá frekar upp á því að afla sér heimilda. Einnig virðist mikið af efni sem 

tengist þroska barna óaðgengilegt svo erfitt getur verið að afla sér þessara 

upplýsinga. Framtíðarsýnin er þá að vinna nánar með þetta verkefni að 

einhverju leyti og jafnvel opna gagnabanka af verkefnum fyrir kennara 

ungbarna sem og foreldra sem gætu þá nýtt sér fróðleik, verkefni og efnivið 

sem fjallað væri um þar. Hér á eftir kemur fræðilegur bakgrunnur verkefnisins 

þar sem heilaþroski ungbarna er ræddur í stuttu máli. Þar á eftir verður komið 

inn á vitsmuna- og málþroska, hreyfiþroska og persónu- og félagsþroska 

ungbarna. Þá er einnig fjallað um leik ungbarna, nokkrar tegundir hans og 

mikilvægi leiksins. 
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2. Heilaþroski ungbarna 

Áður fyrr voru erfðir og umhverfi talið algerar andstæður þegar kom að uppeldi 

barna. Þá hafa fræðingar oft reynt að spá fyrir um hvaða þætti erfðir hafa áhrif 

á og hvaða þætti umhverfið hafi áhrif á. Þessi þekking hefur þróast í gegnum 

árin og í dag eru þessir þættir taldir spila saman og hægt er að segja að barnið 

sjálft, umhverfi þess og sú umönnun sem það fær sé óaðskiljanleg heild. Með 

rannsóknaraðferðum þar sem þessir þættir eru skoðaðir saman hafa 

rannsakendur getað skoðað heilaþroska barna betur en áður. Þá hefur ný tækni 

einnig gert rannsakendum kleift að skoða hvernig heilinn virkar sem og að 

skoða heilavirknina á meðan barnið framkvæmir ýmsa hluti til dæmis að tala 

eða að leysa verkefni. Þessar athuganir hafa þá gert rannsakendum kleift að 

skoða betur hvernig ungbörn læra og þroskast og hefur skilningur þeirra á 

þroska barna aukist mikið með tækninni. Fræðimenn hafa þá meðal annars 

komist að því að ungbörn eru meðvituð um sig, athugul, gagnvirk og með 

tilfinningaþroska í takt við aldur. Þá eiga ungbörn einnig að geta haldið í ýmsar 

minningar og gert greinarmun á mismunandi tjáskiptum. Þessi atriði voru áður 

fyrr ekki talin skipta máli í tengslum við ungbörn þar sem þau voru talin án 

vitundar þar til síðar á þroskaskeiðinu (Dalli, o.fl., 2011, bls. 52–58; Maguire-

Fong, 2015, bls. 11).    

  Heilinn þroskast mest á fyrstu þremur æviárum barna en hann fer úr 25% 

af fullri stærð við fæðingu yfir í 80% af fullri stærð við þriggja ára aldur. Eftir 

þriggja ára fer heilaþroskinn að hægjast til muna en hann er um 90% af fullri 

stærð við fimm ára aldur og heldur stöðugt áfram þar til einstaklingur verður 

fullorðinn. Talið er að einstaklingurinn sé um 25 ára þegar heilinn er orðinn 

fullþroska. Heilanum er hægt að skipta í fjögur svæði sem þroskast í röð: 

heilastofn, milliheili, hvelaheili og litli heili. Þessi svæði eru öll með áberandi 

hlutverk en þó hefur skiptingin ekki þau áhrif að hlutverkin séu niðurnjörvuð 

heldur vinna svæðin saman (Perry, 2002 í Maguire-Fong, 2015, bls. 12).  

  Heilastofninn þroskast fyrst og er að miklu leyti vel þroskaður þegar 

börn fæðast en hann er beintengdur við mænuna og sér um lífsnauðsynlega 

líkamsstarfsemi. Þetta svæði er tenging á milli skynjunarupplýsinga og heilans 

en heilastofninn aðlagar líkamleg viðbrögð við áreiti hvort sem það sé að utan 

eða innan líkamans. Þessi viðbrögð eru þá til dæmis að halda fyrir eyrun þegar 

hvell hljóð heyrast eða að líkaminn skelfur þegar einstaklingnum verður kalt. 

Flest ungbörn hafa eðlilega líkamsstarfsemi og geta til dæmis sofnað þegar þau 

eru þreytt. Þrátt fyrir það þurfa umönnunaraðilar barna stundum að aðstoða 
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mjög ung börn við að öll kerfi gangi rétt en þá má til dæmis nefna þegar sungið 

er fyrir börn svo þau sofni. Það má því segja að umönnunaraðilinn aðstoði við 

heilaþroska barnsins að vissu leyti (Perry, 2002 í Maguire-Fong, 2015, bls. 12; 

Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2013, bls. 92).    

  Næsta svæði eða milliheilinn þroskast næst hjá barninu en þetta svæði 

er fyrir ofan heilastofninn. Á svæðinu safnast saman upplýsingar sem snúa að 

skynjun og hreyfifærni um leið og þær hafa komið inn um heilastofninn. 

Milliheilinn fer þá í gegnum þessar upplýsingar, flokkar og skipuleggur þær 

og sendir áfram á aðra hluta heilans. Þarna býr barnið til einskonar skynkort af 

umhverfi sínu í gegn um upplifun sína. Þá gera skynkort barninu kleift að 

tengja ákveðnar skynjanir saman við viðbrögð til dæmis ef barn sér mat sem 

því þykir góður er líklegt að barnið horfi á matinn og spennist upp af 

eftirvæntingu eða ef barn sér brjóstið og róast. Innan milliheilans er lítið svæði 

sem heitir undirstúka og hjálpar til við að túlka skynjun utan við og innan 

líkamans til dæmis hungur, þorsta og reiði. Þá flytur undirstúkan þessa skynjun 

á önnur svæði heilans sem framkalla þá viðbrögðin til dæmis grátur þegar barn 

meiðir sig eða að fá sér að borða þegar einstaklingur er svangur (Perry, 2002 í 

Maguire-Fong, 2015, bls. 12–13; Puelles o.fl., 2012, bls. 327–328).    

  Þriðja svæðið er hvelaheili en hann sér um að túlka tilfinningar og flokka 

þær. Þetta svæði gerir grein fyrir ýmsum áreitum og sendir boð á önnur svæði 

heilans um hvers kyns þau séu til dæmis áreiti sem er hættulegt eða áreiti sem 

veitir ánægju. Hvelaheilinn sér einnig um það að skilgreina óyrt samskipti líkt 

og augnaráð og látbragð einstaklings eða hópa. Þá er þetta svæði einnig ábyrgt 

fyrir því að senda minningar úr skammtímaminninu yfir í langtímaminnið sem 

gerir okkur þá kleift að læra af reynslunni. Þessi hluti heilans þroskast mikið á 

milli 6 mánaða og 6 ára aldurs barns en við kynþroska er þetta svæði 

fullþroskað. Hjá ungbörnum er tiltölulega auðvelt að átta sig á þroska 

heilahvelsins með því að fylgjast með hegðun barnsins. Á fyrstu mánuðum í 

lífi barnsins virðist það upplifa áreiti á tvo vegu, annars vegar gott og hins 

vegar slæmt. Þegar barnið nær tveggja ára aldri hefur hvelaheilinn þroskast 

mikið og það sýnir úrval af tilfinningum sem getur ýmist ögrað eða glatt 

aðstandendur barnsins. Þessar tilfinningar eru til dæmis stolt, gleði, 

samviskubit eða skömm (Perry, 2002 í Maguire-Fong, 2015, bls. 13; Siegel,  

2012, bls. 146–148).    

  Fjórða svæðið er Litli heilinn en hann stjórnar ósjálfráðum hreyfingum, 

frjálsum hreyfingum, hugsunum, rökhugsun, tungumáli, lausnarleit og 

skipulagningu. Fremsta svæði litla heilans, framheilinn, snýr að athygli, 

hvatningu og markmiðakenndri hegðun. Þá má segja að þetta svæði sé 
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einskonar „bremsa“ þar sem svæðið stjórnar frjálsum athöfnum. Þetta svæði er 

síðasta svæðið sem þroskast að fullu og nær það ekki fullþroska fyrr en 

snemma á fullorðinsaldri og er því oft hægt að skýra hegðun barna og unglinga 

með því að litli heilinn hefur ekki náð fullþroska (Maguire-Fong, 2015, bls. 

13). 
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3. Þroskaferli ungbarna 

Þroski er ferli sem byrjar við getnað og þróast allt líf einstaklingsins. 

Þroskaferlið geymir allt sem viðkemur einstaklingnum og atferli hans og þar 

af leiðandi er þroskaferlinu oft skipt upp í svið, stig og aldurstengd tímabil 

(Goodway, Ozmun og Gallahue, 2019, bls. 4). Þegar þroskaferli barns er 

skoðað er oft miðað við nokkur þroskasvið en það eru hreyfiþroski, vitsmuna- 

og málþroski og persónu- og félagsþroski. Þannig er hægt að skoða hegðun og 

viðbrögð barns út frá þessum einstöku sviðum og bera saman við önnur 

þroskasvið barnsins eða við þroskasvið barns á öðrum aldri. Þá er mikilvægt 

að hafa í huga að þroski barns er ekki skilgreindur út frá einu sviði heldur 

fléttast þessi svið saman og þroskast sem ein heild. Þá er til dæmis hægt að 

skoða ungbarn í leik þar sem það heldur á leikföngum, hreyfir sig og á í 

samskiptum við aðra með tjáningu af ýmsu tagi. Við getum þá skoðað barnið 

út frá hegðun þess, hvernig það tjáir sig, leiknum, hreyfingu eða félagslegum 

tengslum þess við aðra. Þá er hægt að skoða hvernig þessir þættir spila saman 

í tengslum við þroskasvið barnsins (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna 

Eydal, 2003, bls. 33–34). Hér að neðan verða þessi þrjú meginþroskasvið, 

hreyfiþroski, vitsmunaþroski og persónu- og félagsþroski, rakin frá fæðingu 

og að þriggja ára aldri.  

3.1 Hreyfiþroski 

Í fræðilega heiminum hefur áherslan helst verið á hreyfiþroska og hvernig hann 

þróast hjá ungbörnum. Þá er átt við líkamsvöxt, líkamlegt atgervi og gróf- og 

fínhreyfingar barna. Þá snýr hreyfiþroski einnig að því að geta framkvæmt 

samrýmdar og virkar hreyfingar. Þó virðist hreyfiþroskinn fara eftir ákveðinni 

braut þó erfðir hafi eitthvað að segja um hvernig þróun hans verður. Skýringin 

á þessu er líklega sú að auðveldara er að skoða hreyfiþroska ungbarns heldur 

en persónuþroska þess (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003, 

bls. 34; Shumway-Cook, og Woollacott, 2017, bls. 4–5).   

  Hreyfiþroski er þá sennilega mest áberandi þegar kemur að þroskaferli 

ungbarna og er oft tekið mið af honum þegar þroski ungbarna er metinn. Þá er 

ekki þar með sagt að barn sem gengur snemma sé með meiri vitsmunaþroska 

en barn sem er lengur að koma sér af stað. Hreyfiþroskinn virðist ekki tengjast 

öðrum þroskasviðum ungbarnsins beint til að byrja með þó hann þroskist 
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samhliða öðrum sviðum. Þá tengist hreyfiþroskinn líkamsvexti barnsins beint 

þar sem líkamsvöxtur er forsenda þess að geta hreyft sig meira og af meiri 

leikni (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2013, bls. 115; Frost, Wortham og 

Reifel, 2012, bls. 93).   

  Þegar barn fæðist er það hjálparvana og háð því að aðrir uppfylli 

grunnþarfir þess. Taugakerfi ungbarnsins er ekki fullþroskað við fæðingu en 

barnið hefur enga stjórn yfir vöðvum sínum og eru því allar hreyfingar barnsins 

ósjálfráð viðbrögð við ýmsu áreiti. Þá eru merki um eðlileg viðbrögð barna við 

fæðingu sem geta gefið til kynna hvort starfsemi taugakerfisins sé eðlileg. Þá 

athuga læknar til dæmis Babinski viðbragðið þar sem tær barns spennast þegar 

strokið er eftir il þess og Moro viðbragðið þegar barn baðar út öngum þegar 

það verða skyndilegar breytingar í umhverfi barnsins. Þá má einnig nefna að 

gripviðbragð og sogviðbragð ungbarna eru ósjálfráð viðbrögð sem eru 

meðfædd. Þá má einnig segja að sumar athafnir séu meðfæddar að einhverju 

leyti til dæmis að tyggja, halda jafnvægi og jafnvel að ganga. Þá er átt við að 

börn þurfa oft aðeins litla æfingu eða smá meiri þroska til þess að ná tökum á 

færninni á nánast fullkomin hátt (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 

2003, bls. 36, Schmidt og Wrisberg, 2008, bls. 4).   

  Á fyrstu æviárum ungbarns þróast hreyfiþroskinn hraðast og fylgir 

hreyfiþroskinn gjarnan ákveðnum lögmálum. Hreyfiþroski ungbarna fylgir 

tveimur lögmálum en það eru að líkaminn þroskast ofan frá og niður og að 

líkaminn þroskast frá miðju og út. Til dæmis ná ungbörn fyrr stjórn á höfði 

heldur en tám og þá ná þau fyrr stjórn á handleggjum heldur en fingrum. Þá 

finnst mörgum áhugavert að fylgjast með hreyfiþroska ungbarns og sjá það 

bæta við sig færni viku frá viku þar sem barnið fær aukna stjórn á vöðvum og 

samhæfing augna og handa eykst stöðugt. Þá fer barnið frá því að liggja útaf 

yfir í að sitja, þaðan í að skríða og loks gengur barnið. Þá virðist hreyfiþroski 

ungbarna vera stigbundinn en þá er átt við að barnið nái einu stigi í einu og 

getur ekki stokkið yfir ákveðin stig (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna 

Eydal, 2003, bls. 39; Frost o.fl., 2012, bls. 93; Goodway o.fl., 2019, bls. 126–

127).     

  Þá hafa margir fræðingar skoðað hreyfiþroska ungbarna en Emmi Pikler 

framkvæmdi margar rannsóknir á þessu efni á sínum tíma. Hún hafði mikinn 

áhuga á því að skoða hvernig hreyfingar ungbarna þróast þegar þau fá að prófa 

sig áfram án aðstoðar eða kennslu. Rannsóknir hennar sýna fram á að það hefur 

marga kosti að leyfa börnum að fá þann tíma sem þau þurfa til þess að þróa 

hreyfiþroska sinn á eigin forsendum. Þá er átt við að þeir fullorðnu flýti ekki 

fyrir hreyfiþroska ungbarna með því að setja þau í ýmsar stellingar til dæmis 
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sitjandi upp við púða fyrr en þau geta sjálf sest upp. Þegar ungbarnið fær tíma 

til þess að þróa hreyfiþroskann án aðstoðar frá fullorðnum læra þau á ferlið að 

læra að hreyfa sig. Barnið getur þá farið úr stellingunni án þess að detta og 

meiða sig þar sem það hefur lært ferlið að hreyfa sig í og úr stellingunni ásamt 

því að barnið verður öruggara í hreyfingum. Þá hefur ferlið einnig þau áhrif að 

barnið lærir þolinmæði, ákveðni, þrautseigju, að leysa úr erfiðleikum ásamt því 

að sjálfstæði þeirra eykst. Þannig hefur það jákvæð áhrif á persónuþroska, 

vitsmunaþroska sem og hreyfiþroska þegar börn fá tíma til þess að prófa sig 

áfram. Mikilvægt er þá að nefna að þegar börn fá þetta tækifæri eru minni líkur 

á því að þau sleppi úr einhverjum stigum eða að þeim seinki í hreyfiþroska 

(Lansbury, 2014a, bls. 41–42; Pikler, 1976 í Lansbury, 2014a, bls. 42; Pikler, 

1968, bls. 37–38).   

  Líkt og segir hér að ofan þróast líkamsþroski ungbarna á tvo vegu en 

annars vegar er það að efri hluti líkamans þroskast á undan þeim neðri og hins 

vegar að líkaminn þroskast frá miðju og út. Þá er átt við að upphandleggir og 

axlir barns eru sterkari en hendur og fingur þegar þau eru mjög ung. Þannig 

fara hreyfingar barnsins úr heildarhreyfingum yfir í minni og sérhæfðari 

hreyfingar þá má nefna dæmi sem svo að barnið hreyfir allan handlegginn til 

að byrja með en þegar hreyfingarnar þróast getur barnið aðeins hreyft höndina 

og jafnvel aðeins fingurna (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 

2003, bls. 41–42; Frost o.fl., 2012, bls. 93–94; Goodway o.fl., 2019, bls. 123–

125).     

  Þá þroskast barn mikið á fyrsta árinu þegar kemur að hreyfiþroska en 

má til dæmis nefna þessa þætti; 

• Mánaðargamalt barn getur rétt meira úr sér, getur lyft höfðinu og 

grípur í það sem sett er í lófa þess. 

• 2 mánaða barn getur rétt enn betur úr sér og lyft höfðinu oftar upp 

ásamt því að grip barnsins verður ákveðnara. 

• 3 mánaða barn lyftir höfðinu og getur haldið því uppi í dágóða stund 

ásamt því að barnið fylgist mikið með höndunum og heldur þeim 

opnum. Barnið getur einnig haldið á hlutum í stutta stund í einu.  

• 4 mánaða barn heldur höfðinu uppi og skynjar fingurna þegar þeir 

snerta hvern annan. Barnið fer að leika með hendur og fingur og 

stingur þeim gjarnan upp í sig. 

• 5 mánaða barn getur velt sér af maganum yfir á bakið og af annarri 

hliðinni yfir á hina. Barnið getur haldið utan um hluti og hreyfir, 

hristir og sleikir þá til að skoða þá nánar. Börn fara oft að bíta í 
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tærnar á sér og meiða sig gjarnan en hafa ekki hugmynd um að þau 

hafi valdið því sjálf.  

• 6 mánaða getur barnið setið með stuðningi frá púða og snýr sé í allar 

áttir af forvitni. Barnið sýnir tánum enn áhuga en hefur meiri stjórn 

yfir fingrunum. 

• 7 mánaða getur barnið setið eitt og getur það nú flutt hlut úr einni 

hendi yfir í hina og slegið hlutum saman með höndunum. Nú getur 

barnið haldið á hlutum á milli fingra og þumals. 

• 8 mánaða getur barn reynt að skríða og notast við þumal og 

vísifingur til þess að ná hlutum. 

• 9 mánaða heldur barnið áfram að reyna við það að skríða og notast 

meira við snertingu og sjón heldur en áður. 

• 10 mánaða getur barn skriðið með vel samhæfðum hreyfingum en 

sum börn mjaka sér áfram á maganum og eru báðar aðferðir jafn 

eðlilegar. Barnið fer að fá aukin áhuga á að pota í göt með vísifingri 

ásamt því að barnið getur haldið á tveimur hlutum í annarri hendi. 

• 11 mánaða getur barn farið að standa upp en sum gera það fyrr. Þá 

hefur barnið gaman af því að kasta hlutum upp í loft og æfir þannig 

samhæfinguna með hverjum deginum. 

• 12 mánaða getur barn oft gengið með eða án stuðnings. Misjafnt er 

hvenær barn getur gengið eitt og óstutt og getur það verið á bilinu 8 

mánaða upp í 18 mánaða. Barnið getur einnig teiknað sínar fyrstu 

myndir og borðað sjálft. (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna 

Eydal, 2003, bls. 41–42; Frost o.fl., 2012, bls. 94; Goodway, o.fl., 

2019, bls. 123 –125).  

 Þegar barnið nálgast eins árs aldurinn er það oft farið að hreyfa sig um 

en á þessu tímabili fer hreyfiþroskinn að tengjast vitsmunaþroskanum mun 

meira. Þá hreyfir barnið sig um og skoðar umhverfi sitt með því að nota 

skynfæri sín og tengist þar með vitsmunaþroskanum meir en áður. Barnið gerir 

einnig mistök og lærir þá af reynslunni og þeim mistökum sem það gerir til 

dæmis ef það grípur í hurð og dettur við það að standa upp er líklegt að barnið 

reyni við annan hlut næst þegar það stendur upp. Ef barnið hefði ekki fengið 

að prófa sig áfram í þessum aðstæðum og gert mistökin hefði það ekki lært 

neitt. Þá er líklegt að barnið myndi reyna sama athæfið þar til það fengi 

einhverja niðurstöðu upp á eigin spýtur (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2013, 

bls. 115; Ólafur Páll Jónsson, 2010, bls. 35).     

  Um eins árs hefur barnið stækkað mikið og er líkami þess stæltari og 
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hefur útlitið breyst mikið frá fæðingu. Barnið hefur meiri stjórn á gróf- og 

fínhreyfingum sínum en áður. Þegar barnið fer að ganga dettur það oft þar sem 

jafnvægisskynið er enn tiltölulega óþroskað. Þegar barnið verður öruggara fer 

það að ganga með olnboga á lofti en lætur þá síga eftir því sem það nær meira 

valdi á jafnvæginu. Lítið barn hefur mikla hreyfiþörf og um leið og það nær 

valdi á einhverri hreyfingu reynir það hreyfinguna í sífellu til þess að ná tökum 

á henni. Um 20 mánaða sýnir barn því oft mikinn áhuga að fara upp stiga eða 

framkvæma spennandi hreyfingar sem það ræður illa við en barnið hefur ekki 

næga dómgreind til þess að vita hvað er óhætt og hvað ekki. Þetta tímabil mætti 

jafnvel kalla óvitatímabil en barnið þarf á stöðugri vernd og öryggi að halda á 

þessum tíma. Þegar barnið nálgast tveggja ára aldur hefur það náð tökum á því 

að ganga en barnið getur til að mynda beygt sig niður til þess að taka upp hlut 

án þess að missa jafnvægið. Á þessum aldri hefur barnið einnig mikla þörf til 

þess að sýna getu sína og hoppar, gengur og jafnvel hleypur í sýningartilgangi 

(Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003, bls. 51–52; Woodfield, 

2004, bls. 14).   

  Þegar barn nær tökum á einhverri hreyfingu til dæmis að ganga örvar 

það barnið til þess að hreyfa sig á fleiri vegu sem þjálfa bæði gróf- og 

fínhreyfingar barnsins. Til dæmis æfir barnið sig að kasta frá sér hlutum og vill 

oft láta aðra sækja fyrir sig og rétta sér aftur. Þegar líður á fer barnið að sækja 

sjálft og rétta hluti frá sér ásamt því að taka við þeim. Á öðru aldursárinu hafa 

fínhreyfingarnar þróast mikið. Á þessum aldri geta börn haldið á tveimur 

hlutum í annarri hendi, krassa með lit eða blýandi og leggja kubba ofan á hvorn 

annan. Barnið fær þá einnig meiri áhuga á því að borða sjálft með skeið en oft 

missir barnið marks vegna skorts á samhæfingu augna og handa þegar það 

notar handlegginn öðruvísi en það er vant. Á milli 18 og 20 mánaða geta flest 

börn raðað kubbum ofan á hvern annan og eru þau orðin örugg á þessu sviði. 

Þá fá börn oft áhuga á því að skrúfa og snúa og hafa gaman af þar sem börn 

reyna þetta í sífellu. Það er því ljóst að börn á öðru aldursári eru virk og fjörug 

en dettur þeim ýmislegt í hug þegar þau kanna umhverfi sitt og má þá nefna að 

stinga hlutum upp í sig, rífa allt út úr skápum eða að taka í sífellu eitthvað sem 

þau mega ekki hafa (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003, bls. 

52; Frost o.fl., 2012, bls. 39 og 132).    

  Á þriðja aldursári er barnið oft kraftmikið og getur verið mikil fyrirferð 

á því. Barnið virðist oftar en ekki óstöðvandi í áhuga sínum og dugnaði þegar 

kemur að hreyfiþroska. Barnið gengur og hleypur betur en áður en jafnvægið 

er ekki enn fullþróað svo barnið hrasar oft en er fljótt að komast aftur á fætur. 

Stundum virðast börn á þessum aldri rekast á fólk eða ýmsu hluti vegna þess 
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að þau ná ekki að stjórna líkama sínum nægilega og geta því ekki alltaf stöðvað 

sig. Á þriðja árinu eykst jafnvægið mikið og nær barnið smátt og smátt valdi á 

hnjá- og úlnliðum sem verða liðugri og sveigjanlegri en áður en þá á barnið til 

dæmis auðveldara með að hlaupa (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna 

Eydal, 2003, bls. 57–59; Woodfield, 2004, bls. 15).     

  Barnið getur nú gengið stiga sjálft og hoppað jafnfætis ásamt því að 

fínhreyfingarnar hafa þroskast mikið og nú getur barnið beitt sér öðruvísi til 

dæmis snýr barnið ekki öllum líkamanum ef það sér eitthvað forvitnilegt. Þá 

getur barnið sett hluti saman og tekið þá í sundur ásamt því að troða litlum 

hlutum í göt og að fletta bókum. Barnið hefur betra vald á hnífapörum þegar 

það borðar en sullar enn mikið fram til þriggja ára aldurs. Þá getur barnið 

einnig klætt sig sjálft í og úr en þarf oft aðstoð við að snúa fötunum rétt en 

hugsun og hreyfing er oft ekki samhæfð svo barnið hugsar fyrst og framkvæmir 

svo og hugsar aftur. Þá getur barn til dæmis ætlað að hoppa og kasta bolta 

samtímis en í raun hoppar barnið og kastar boltanum þegar það hefur lent 

(Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003, bls. 57–59; Woodfield, 

2004, bls. 15).  

3.2 Vitsmuna- og málþroski 

Oft hafa rannsakendur reynt að skilgreina hvort börn mótist af erfðum eða 

umhverfinu þegar kemur að því hvaða færni barnið getur tileinkað sér. Þá er 

hægt að velta því fyrir sér hvort erfðirnar eða umhverfið hafi meiri áhrif til 

dæmis þegar börn afreksíþróttamanna verða einnig afreksíþróttamenn eða 

þegar börn lækna verða einnig læknar í framtíðinni. Hér áður fyrr voru áhrif 

erfða meira áberandi í fræðiheiminum en áhrif umhverfisins þetta er þó að 

breytast líkt og fleiri þættir í tengslum við þroskaferli barna. Til dæmis var 

vitsmunaþroski ungbarna undir eins árs ekki mikils metinn hér áður en börn á 

þessum aldri voru oft talin án vitundar. Þá hafa fræðingar komist að því að 

ungbörn undir eins árs eru meðvituð um sig og athugul en þau geta einnig gert 

grein fyrir mismunandi tjáskiptum til dæmis svipbrigðum.  (Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir, 2013, bls. 55–57; Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna 

Eydal, 2003, bls. 25–26; Dalli o.fl., 2011, bls. 54).   

  Vitsmunaþroski ungbarna er ekki eins áberandi og hreyfiþroskinn en 

ungbörn líta oft út fyrir að vera óvirk og einangruð frá umheiminum. Þá geta 

foreldrar orðið áhyggjufullir en í raun er heili þeirra að vinna úr ýmsum 

upplýsingum sem hann hefur safnað og er þetta þroskastig eðlilegt hjá öllum 
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ungbörnum. Ungbörn eru forvitin að eðlisfari og eru þau undirbúin til þess að 

kanna umheiminn strax frá fæðingu. Þrátt fyrir það hefur nýfætt barn ekki 

getuna til þess að sjá um sig sjálft eða að leysa vandamál og er því háð 

fullorðnum einstaklingum sem annast það. Barnið safnar þá upplýsingum úr 

umhverfi sínu á þessum aldri og aðeins nokkurra mánaða þekkir það brjóstið 

og hættir til að mynda að gráta þegar það sér brjóstið. Allt sem ungbörn læra í 

byrjun er tengt þróun á skynjun og hreyfingum þess en barnið meðtekur 

upplýsingar úr umhverfinu með skilningarvitunum. Ungbörn eru í rauninni 

tilbúin til þess að safna upplýsingum úr umhverfinu strax frá fæðingu en það 

gera þau með því að notast við skynfæri sín. Þá notast ungbörn við augu, eyru, 

nef, húð, vöðva og líffæri til þess að safna upplýsingum og senda þær í heilann 

þar sem hann vinnur úr þeim (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 

2003, bls. 37 og 42; Dalli, o.fl., 2011, bls. 54; Maguire-Fong, 2015, bls. 11).   

  Ungbörn eru dugleg og kraftmikil og læra þess vegna á hreyfingar sínar, 

þá er átt við að reynslan af fyrri hreyfingum barnsins er nýtt til þess að öðlast 

nýja færni til dæmis að halda á pela eða að færa snuð nær munni. Með aukinni 

stjórn yfir vöðvum sínum og hreyfikerfinu fá ungbörn aukna þekkingu á getu 

líkamans. Þannig geta börn aðlagað sig að nýjum stellingum og má til dæmis 

sjá 12 daga gömul börn aðlaga sig þegar þeim er gefið brjóst (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003, bls. 43).  

 Vitsmunaþroski barnsins þróast stöðugt vegna athafna og reynslu þess. 

Þá er þróun vitsmunaþroskans fyrstu tvö ár ævinnar oft nefnd skynhreyfistig 

en það kemur frá fræðimanninum Piaget. Hann taldi að hugsun ungbarna væri 

öðruvísi en hjá eldri einstaklingum og taldi hann að gáfur ungbarna byggðust 

aðallega á skynhreyfistiginu. Á þessu stigi notast ungbörn að mestu við 

skynfæri sín og hreyfingu til þess að læra á umhverfið. Þá tekur 

vitsmunaþroskinn stórt stökk þegar ungbarnið tengir skynjun og hreyfingu 

saman og getur þá fest reynslu athafna sinna í minninu. Þá sér barnið til dæmis 

bolta, skríður í átt til hans, nær í hann og skoðar boltann en þarna hefur barnið 

safnað upplýsingum um boltann. Milliheili barnsins fer þá í gegnum 

upplýsingarnar um boltann, flokkar þær og sendir svo áfram á aðra hluti 

heilans. Þarna hefur barnið sett vitneskju sína um boltann inn í eiginlegt 

skynkort af umhverfi barnsins (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 

2003, bls. 43; Frost o.fl., 2012, bls. 97, Perry, 2002 í Maguire-Fong, 2015, bls. 

12).    

  Máltaka ungbarna hefst strax við fæðingu en fyrsta hljóð sem börn gefa 

frá sér er fæðingargráturinn en ýmis hljóð og öskur verða tjáning barnsins 

fyrstu mánuðina. Ásamt fæðingargrátinum tjá ungbörn sig með 
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líkamshreyfingum, handabendingum og augnaráði. Ungbörn byrja að hjala um 

mánaðargömul en hjalið breytist ört og hægt er að mynda gagnvirk samskipti 

við ungbörn frá þriggja mánaða. Mikilvægt er að börn séu í samskiptum við 

fullorðna og eldri börn. Þegar fullorðnir tala rétt mál, örva barnið til þess að 

tala, lesa fyrir barnið og ræða við það strax frá fæðingu aukast líkurnar á því 

að barnið tileinki sér gott málfar þegar það verður eldra. Það örvar því 

málþroskann sem og vitsmunaþroskann þegar foreldrar hjálpa barninu að orða 

reynslu sína (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003, bls. 43–44; 

Lansbury, 2014a, bls. 23; Pence og Justice, 2008, bls. 156).   

  Ungbörn notast mikið við munninn þegar þau skoða umhverfi sitt en þau 

eru mjög næm á þessu svæði. Börn nota munninn til þess að átta sig á ýmsum 

áferðum til dæmis hvað er hart, mjúkt, slétt eða hrufótt. Þessa reynslu fær 

barnið með því að setja hluti upp í munn og með því að snúa þeim á ýmsa vegu 

oft og mörgum sinnum. Þá taldi fræðimaðurinn Freud að börn fari í gegnum 

ákveðin þroskastig sem stýrast af kynorku þeirra. Fyrsta stigið er munnstigið 

en það einkennist af því að börn fá ánægju út úr örvun við munninn og varir 

þetta stig frá fæðingu og til tveggja ára aldurs. Kenningin var umdeild fyrir 

tengingu kynorkunnar við börn en hún á við að miklu leyti þar sem ungbörn 

nota munninn mikið í rannsóknum sínum. Þegar börn eru um 7 mánaða eru þau 

meira á ferðinni og geta nýtt fyrri reynslu í athugun á nýjum hlutum og þurfa 

til dæmis ekki að stinga öllum boltum upp í sig þar sem þau hafa gert það áður 

(Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003, bls. 43; Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir, 2013, bls. 273; Maguire-Fong, 2015, bls. 23–24).    

  Þegar börn eru rúmlega eins árs eiga þau auðveldara með að greina og 

þekkja aftur algeng orð og hluti en á þessum aldri er minnið öruggara en áður. 

Þá skilur barnið einnig einföld orð líkt og að borða eða drekka en sum börn 

babbla og segja jafnvel örfá orð sem eru nokkuð skiljanleg. Um eins og hálfs 

árs eykst getan til þess að skilja talmál til muna og eru fyrstu orð barnsins oft 

stök og gjarnan nafnorð. Þá getur eitt orð hjá barni á þessum aldri táknað heilu 

setningarnar og fer það eftir málróm barnsins hvað það meinar. Til dæmis getur 

orðið „mamma“ þýtt „mamma komdu“ eða „mamma taktu mig upp“. Það 

skiptir því miklu máli að fylgjast með því hvernig barnið segir orðið og hvernig 

líkamstjáning barnsins er. Þetta stig er oft kallað einsorðastigið og lýkur því 

fyrir tveggja ára aldur en á þessu tímabili verður mikið stökk í málþroskanum 

þar sem börn bæta miklu við orðaforðann. Þegar þetta stökk á sér stað í 

málþroskanum notast barnið við málið meira en áður til þess að tjá sig. Einnig 

bregst barnið oftar við þegar talað er við það ásamt því að það á auðveldara 

með að skilja einföld fyrirmæli. Þá er mikilvægt að fullorðnir í kring um barnið 
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tali rétt mál þegar máltaka barnsins er sem mest. Á milli átján mánaða og 

tveggja ára eykst áhugi barnsins á því að benda á hluti og þekkja þá en börnin 

eru farin að þekkja ýmis dýr, líkamsparta og hluti (Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir, 2013, bls. 247–248; Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna 

Eydal, 2003, bls. 53–54).   

  Þegar börn eru komin á annað aldursár notast þau enn mikið við hendur 

og munn til þess að skoða hlutina. Þau bíta og sjúga hluti til þess að finna 

hvernig þeir eru og eiga það til að bíta börn eða fullorðna en það er oftast aðeins 

partur af athugunum barnsins á umhverfi sínu. Vitsmunaþroski ungbarna 

heldur áfram í sífelldri þróun í tengslum við hreyfingu en þegar barn nálgast 

tveggja ára aldurinn hefur það gjarnan gott vald á því að ganga og finnur það 

þörf til þess að prófa getu sína. Börnum á þessum aldri þykir gaman að færa 

stóra hluti úr stað, að draga hluti á eftir sér, að kasta hlutum og finna þá sem 

og að leysa ýmis verkefni til dæmis hvernig þau nálgast hluti ef auðveldasta 

leiðin er lokuð (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003, bls. 53–

54; Maguire-Fong, 2015, bls. 23–24).   

  Á þriðja ári þróast sjónræn skynjun hratt en barnið notast ekki eins mikið 

við munninn og áður til þess að skoða umhverfi sitt. Skynjun og hreyfing eru 

orðin mjög tengd á þessu tímabili og vill barnið oft koma við það sem það 

skoðar til dæmis bækur eða myndir. Þegar barnið segir frá eða syngur á það til 

að hreyfa sig mikið samtímis. Söngvar með hreyfingum og ýmsir hreyfileikir 

eru þá mjög vinsælir hjá börnum á þessum aldri en þau nota oft minni 

hreyfingar en eldri börn og hreyfa sig ekki eins mikið um rýmið (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003, bls. 60–61; Sigríður Pálmadóttir, 

2010, bls. 55–56).    

  Börn á þriðja ári eiga það til að nota óljós og almenn hugtök í daglegu 

tali til dæmis að þau kalli alla gamla karla afa. Með tímanum eykst orðaforðinn 

og fara börn að skipta hugtökunum upp í nánari tegundir en minni þeirra er 

orðið betra en áður. Þá muna börn ýmsa atburði og geta tengt þá saman en með 

þessari færni geta þau farið frá einu verksviði yfir á annað og aftur til baka. Á 

þessum aldri skynja börn form og liti vel og fá þá aukin áhuga á ýmsum 

þrautum til dæmis púsluspilum. Þá hefur barnið einnig aukin áhuga á því að 

teikna en barnið veit sjálft hvað það teiknaði þó það sé ekki augljóst fyrir þeim 

fullorðnu og ruglast barnið ekki á teikningum sínum (Álfheiður Steinþórsdóttir 

og Guðfinna Eydal, 2003, bls. 60–61; Sigríður Pálmadóttir, 2010, bls. 55–56).  

  Tveggja ára gamalt barn tekur stórt stökk í málþroska hvað varðar 

setningamyndun en þau fara fljótt að tala í tveggja orða setningum og bæta 

orðum við smátt og smátt. Börnin notast þá ennþá mikið við nafnorð í 
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setningum sínum og notast oft við einfaldar setningar til að byrja með til dæmis 

„ka pabbi?“ þegar þau meina „hvað pabbi?“ eða „hvar er pabbi?“. Barnið tjáir 

sig meira og er oft erfitt að skilja barnið fyrir þá sem ekki eru mikið í kringum 

það. Þá tala börnin oft í þriðju persónu þar sem þau eiga erfitt með að skilja 

hvernig persónufornöfnin breytast eftir því hver talar ásamt fleiri 

málfræðilegum villum sem lagast með tímanum. Þá vilja börn einnig segja og 

sýna frá óskum sínum og einföldum atburðum en þau hafa ekki tímaskyn svo 

sögurnar gerast oft allar á sama tíma til dæmis „í gær“ eða „á mánudaginn“. Á 

þessum aldri spyrja börn mikið og hlusta á svörin, endurtaka og spyrja svo 

aftur þar til nám hefur átt sér stað. Oft finnst börnum þetta skemmtun og verða 

börn háð samskiptum við fullorðna og stálpuð börn sem gefa þeim tíma til þess 

að tala við þau og sýna tali þeirra áhuga. Þá hefur barnið einnig gaman af því 

að hlusta á frásagnir annarra og vilja þau heyra einfaldar sögur aftur og aftur 

(Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2013, bls. 248–249; Álfheiður Steinþórsdóttir 

og Guðfinna Eydal, 2003, bls. 61).   

  Mikill einstaklingsmunur er á málþroska barna og eru sum börn mjög 

fljót að byrja að tala og virðast oft altalandi mjög snemma en önnur eru sein að 

byrja að tala og segja varla orð fram að þriggja ára. Nánasta umhverfi hefur þá 

mikil áhrif á málþroskann en jákvætt viðmót örvar barnið og flýtir fyrir 

máltöku þess á meðan neikvæðni og afskiptaleysi heftir barnið á þessu stigi. 

Þá er mikilvægt að nefna að ekki má leiðrétta börn eða gagnrýna þau um of 

fyrir vitlausa málfræði heldur þarf að leyfa þeim að tala á þann hátt sem þau 

ráða við. Þá eiga sum börn það til að flýta sér svo að tala að þau fara að hiksta 

og stama en þetta er oftast tímabil sem gengur yfir. Mikilvægt er þá að sýna 

þolinmæði og að leyfa börnum að klára að tala án þess að leiðrétta þau svo 

stamið gangi sem fyrst yfir (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 

2003, bls. 61–62; Hoff, 2006).  

3.3 Persónu- og félagsþroski 

Persónu- og félagsþroski snýr að tengslum barns við aðra, kröfur frá 

umhverfinu, tilfinningar og sjálfsmynd barnsins. Persónuleiki barns þróast 

fyrst og fremst í gagnkvæmum samskiptum við aðra og þá sérstaklega nánustu 

aðila til dæmis foreldra. Það er þó erfitt að skoða persónuþroskann og enn 

erfiðara virðist vera að skoða tilfinningaþroskann sem er hluti af 

persónuþroskanum. Þá er tilfinningaþroskinn viðkvæmur fyrir ýmsum áhrifum 

en þá hafa viðbrögð hvað mestu áhrif á tilfinningaþroskann. Jákvæð viðbrögð 
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geta haft jákvæð áhrif á áhuga barns en neikvæð viðbrögð geta haft öfug áhrif. 

Sem dæmi má nefna þegar barn byrjar að ganga en þá fær það gjarnan hrós og 

hvatningu „þú ert búin að ganga alla leið til mín“. Hrósið örvar áhuga barnsins 

á því að ganga svo það heldur áfram að reyna. Hrós og hvatning frá þeim sem 

barnið treystir vekur gleði og eykur í kjölfarið sjálfstraust og trú barnsins á getu 

sinni. Þegar börn hafa trú á sér og eru sjálfsörugg eru þau viljugri til þess að 

reyna við nýjar áskoranir (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003, 

bls. 34–35; Zero to Three, 2007).   

  Persónu- og félagsþroski barns veltur því að miklu leyti á tengslum 

barns við uppalendur þess. Börn fæðast ekki með fyrirfram ákveðinn 

persónuleika heldur mótast hann smám saman vegna víxlverkunar við 

umhverfið og þau viðbrögð sem barnið fær. Þegar barnið fæðist er það 

líffræðilega orðið einstaklingur en það er þó enn háð öðrum. Oft er líkt og 

barnið sé enn partur af móður sinni þar sem hún uppfyllir oftast þarfir barnsins 

til dæmis að gefa því brjóst. Barnið er mikil félagsvera strax frá fæðingu og 

þarf barnið á samskiptum við aðra að halda. Til að byrja með byggist 

vitsmunaþroski barns á mestu á tilfinningalegum tengslum þess við 

umönnunaraðila sína og að þessi tengsl séu sterk frá byrjun. Erikson taldi að á 

fyrsta ári barna væri ákveðið þroskastig sem þau færu í gegnum. Hann taldi að 

ungbörn á fyrsta ári mótist út frá þeim merkjum sem umönnunaraðili sendir 

barninu. Barn sem fær mikla ást og umhyggju býr að því ævilangt en ef þessari 

þörf er ekki fullnægt verður barnið óvirkt, dapurt og vantreystir öðrum en þá 

er átt við að þau verði óörugg í samskiptum í framtíðinni (Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir, 2013, bls. 266–267, Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna 

Eydal, 2003, bls. 45; Santrock, 2011, bls. 23).   

  Tilfinningaleg tengsl ungbarna myndast í fyrstu við líkamlega snertingu 

en hún er ákaflega mikilvæg þar sem þau finna traust á umhverfi sínu þegar 

þau finna hlýju og snertingu. Þegar börn eru á brjósti finna þau fyrir hlýju, 

skynja húð og þekkja lyktina af móður sinni en þau finna fyrir auknu öryggi í 

þessum aðstæðum. Líkamlegu tengslin eru því grundvöllurinn að fyrstu 

félagslegu tengslum barnsins og þegar komið er til móts við barn á þennan hátt 

er það byrjun að mótun persónu- og félagsþroskans. Augnsamband er einnig 

einn þeirra þátta sem ýta undir tengsl og hafa margar mæður sagt að þær hafi 

náð að mynda sterk tengsl um leið og þær náðu augnsambandi við barnið sitt. 

Þá er bros barns einnig oft merki um tengsl barnsins við móður sína en börn 

brosa oft við að heyra rödd móður sinnar frá þriggja vikna aldri og síðar brosa 

þau við það að sjá andlit móður sinnar. Börn sem eiga ekki í nánum tengslum 

við uppalendur sína byrja síðar að brosa en önnur börn (Aldís Unnur 



17 

Guðmundsdóttir, 2013, bls. 318; Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 

2003, bls. 46).  

  Í fyrstu er grátur barns eina tjáning þess og skipta viðbrögð foreldra við 

grátnum miklu máli en fólk þolir misvel að hlusta á barnsgrát. Viðbrögð 

foreldranna við gráti barnsins sýna merki um næmi þeirra fyrir þeim boðum 

sem barnið gefur frá sér. Móðir sem bregst fljótt við gráti barns síns verður 

næmari fyrir öðrum boðum barnsins og minnkar líkurnar á því að barnið noti 

grátinn sem aðaltjáningarform sitt. Þá hefur líðan foreldranna einnig áhrif á 

tengsl á milli foreldris og barnsins en ef móðir barns er til dæmis illa stemmd 

finnur barnið það og verður órólegt með móðurinni. Þá hefur það öfug áhrif en 

móðir er róleg og hlýleg en þá verður barnið öruggara og hefur það jákvæð 

áhrif á tengsl þeirra síðar meir (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 

2003, bls. 47–48; Lansbury, 2014a, bls. 15–16).   

  Félagsleg örvun barna er með samskiptum við fólk og eru líkamlegu 

tengslin líkt og áður segir mikilvægur hluti af því ásamt raddir fullorðinna og 

andlit þeirra. Oft hafa komið fram ráð um að börn eigi til dæmis að gráta sig í 

svefn og að hinn fullorðni eigi ekki að taka barnið upp til þess að koma í veg 

fyrir óþekktina. Þá hafa rannsóknir sýnt fram á að börn verði ekki óþægari ef 

þau eru tekin upp þegar þau gráta heldur virðast börn sem fá mikla líkamlega 

snertingu læra betur að nota önnur tjáningarform en gráturinn. Það er þó 

mikilvægt að gefa barninu rými til þess að tjá tilfinningar sínar þó það sé með 

gráti án þess að barnið sé óafskipt eða skammað. Það getur því verið fín lína á 

viðbrögðum umönnunaraðila barnsins og hver áhrif þeirra verða á barnið. Við 

eins árs eru börn og fullorðnir orðin góð í samskiptum sín á milli. Tengslin sem 

hafa myndast á milli barns og fullorðinna hafa áhrif á félags- og persónuþroska 

barnsins ásamt því að hafa áhrif á málþroska og vitsmunaþroska almennt 

(Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003, bls. 49; Lansbury, 2014a, 

bls. 15–16).   

  Þegar samband móður og barns byggist á jákvæðum og gagnkvæmum 

samskiptum verður móðirin tákn stöðugleika og trausts í augum barnsins. 

Traustið sem myndast á milli umönnunaraðila og barns á fyrstu vikum eftir 

fæðingu fær barnið til þess að treysta öðrum smám saman. Ef barn upplifir ekki 

þetta traust, til dæmis vegna vanlíðan móður sem verður til þess að þörfum 

barnsins er ekki fullnægt, er líklegt að barnið muni ekki geta myndað traust 

eða tilfinningasamband við aðra á ævi sinni. Þetta er sambærilegt því sem 

Freud, Erikson og Bowlby töldu um persónuleika ungbarna. Þeir töldu allir að 

ef ákveðnum skilyrðum væri ekki mætt yrði einstaklingurinn í einskonar 

sjálfskreppu og gæti ekki þróað persónuleika sinn áfram. Persónuleiki barnsins 
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þróast svo þannig að barnið fær smátt og smátt tilfinningu fyrir sjálfu sér sem 

persónu og myndar sjálfsmynd þegar þörfum þess er mætt (Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir, 2013, bls. 266–267 og 317–318; Álfheiður Steinþórsdóttir og 

Guðfinna Eydal, 2003, bls. 54; Frost o.fl., 2012, bls. 109–110).  

  Um fimm mánaða fer barnið að greina sig frá móður sinni og þekkir 

hana sem sérstaka persónu. Þá skoðar barnið móður sína gaumgæfilega, togar, 

potar og rífur í hana og fylgist grannt með athöfnum hennar. Þá vill barnið hafa 

móður sína nálægt sér og fylgist vel með því hvar hún er stödd. Barn sem eru 

öruggt sýnir fólki í kringum sig meiri áhuga en þarf þó alltaf að hafa andlit þess 

sem það þekkir nálægt og þolir barnið illa aðskilnað. Um hálfs árs gerir barnið 

greinarmun á þekktum og óþekktum andlitum en hræðsla barns við ókunnuga 

er merki um að barnið sé tengt sínum nánustu. Með auknum félagsþroska 

hverfur þessi ótti og barnið getur myndað tengsl við fleiri en sína allra nánustu 

(Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003, bls. 48–49; Bowlby, 1969 

bls. 26; Santrock, 2011, bls. 23).   

 Á öðru ári fær barnið síaukinn áhuga á umhverfi sínu en barnið er þó 

enn mjög sjálfmiðað og upptekið af sjálfu sér. Barnið sækir í athygli og gerir 

það með því að nota hreyfingar, grát, að tala eða að veita mótspyrnu. Börn 

upplifa gjarnan aðskilnaðarkvíða upp úr eins árs og mótmæla oft ef foreldrar 

ætla að fara frá þeim. Síðar á barnið auðveldara með þennan aðskilnað en þá 

virðist það tengjast beint hversu auðvelt barnið á með aðskilnað frá foreldrum 

sínum og hversu góð tengslin á milli þeirra eru (Álfheiður Steinþórsdóttir og 

Guðfinna Eydal, 2003, bls. 54, Bowlby 1969, bls. 27–28).    

  Á öðru árinu áttar barnið sig smátt og smátt á því að það er einstaklingur 

og að hegðun þess framkallar ákveðin viðbrögð. Þá prófar barnið sig áfram í 

umhverfinu og þá sérstaklega sitt eigið sjálfstæði en barnið lendir oft í 

árekstrum við umhverfi sitt þegar á þessu tímabili stendur. Þá þarf ekki mikið 

til þess að koma barninu úr jafnvægi en barnið þarf mikla hjálp á þessu stigi til 

þess að takast á við viðbrögð sem það ræður ekki við upp á eigin spýtur. Þá 

þarf foreldrið að geta tekið stjórnina og sýnt barninu með hlýju og ákveðni að 

foreldrið ræður en barnið getur því haft blendnar tilfinningar til foreldra sinna 

þar sem það vill vera sjálfstætt en þarfnast foreldra sinna (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003, bls. 54; Frost o.fl., 2012, bls. 110). 

Þá taldi Erikson að næsta þroskastig sem börn þyrftu að takast á við væri á 

milli tveggja og þriggja ára. Þetta stig á sér stað þegar börn eru farin að þekkja 

sjálfan sig og eru að átta sig á vilja og sjálfstæði sínu. Þá fer þetta stig líkt og 

það fyrra eftir viðbrögðum fullorðinna í kringum barnið en ef börn fá ekki 

skilning við hegðun og viðbrögðum sínum eru líkur á að það auki óöryggi 
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barnsins (Lansbury, 2014b, bls. 5; Santrock, 2011, bls. 23).    

  Þegar barnið nálgast tveggja ára er sjálfsmyndin oft vel þróuð og hefur 

barnið fengið aukna tilfinningu fyrir eignarétti sínum. Barnið vill jafnvel taka 

þátt í ýmsum húsverkum og hjálpa til með því að sækja til dæmis skó fyrir 

fjölskyldumeðlimi. Barnið fylgist með þeim sem það umgengst og hermir eftir 

þeim til dæmis hvernig þeir borða eða bera sig í ákveðnum aðstæðum. Þá fer 

barnið einnig að vilja gera hlutina sjálft til dæmis að borða með skeið, drekka 

sjálft eða að klæða sig. Nú hefur barnið áttað sig á því að það er einstaklingur 

með eigin vilja og vill setja skorður á vilja annarra og segir þá oftar nei við 

ýmsum fyrirmælum eða beiðnum. Þessar æfingar barnsins að reyna að koma 

vilja sínum fram eru mikilvægar fyrir persónuþroska þess en barnið er mjög 

viðkvæmt fyrir ýmsu mótlæti. Þá geta viðbrögð barnsins oft verið mjög ýkt og 

neikvæð en barnið kastar sér í gólfið, öskrar og grætur og getur oft verið nánast 

óhuggandi. Jafnvel festist barnið í ofsafenginni reiði og beinir henni ekki 

endilega að þeim sem olli henni. Þessi hegðun er ekki meint sem árás á 

foreldrana en ef barnið fær skammir fyrir þessa hegðun eykur það líkur á meira 

stjórnleysi á tilfinningum barnsins og mótþrói þess getur orðið meiri 

(Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003, bls. 54–55; Lansbury, 

2014b, bls. 13–16).   

  Á þessum aldri verður barnið félagslyndara og hefur ánægju af því að 

umgangast aðra en sækir enn mikið í athygli með ýmsum aðferðum. Þau leggja 

meira í samskipti við aðra en eru einkar heilluð af öðrum börnum en samskipti 

á milli barna á þessum aldri geta verið klaufaleg. Þau skoða önnur börn og 

fylgjast mikið með þeim en leika þó ekki alveg strax við þau. Þegar barnið er 

um eins árs leikur það sér mest sjálft en hefur þó ánægju af því að hafa önnur 

börn við hlið sér á meðan. Börnin brosa þá gjarnan til hvors annars ásamt því 

að tala saman þó leikur þeirra sé aðskildur. Þá getur leikur barnanna verið mjög 

svipaður þó þau leiki ekki í sama leiknum til dæmis að kubba með sömu 

kubbana eða að moka hlið við hlið. Þessir samvinnuleikir eru nokkurs konar 

undirbúningur að félagsþroskanum síðar meir en félagslegur áhugi kemur í ljós 

þegar barnið fer að herma eftir hinum börnunum. Aukin hreyfigleði kemur í 

ljós á þessum aldri og vilja börnin oft hlaupa hring eftir hring og jafnvel hrópa 

hátt samtímis (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003, bls. 55; 

Howes, Unger og Seidner, 1989, bls. 82–83; Maguire-Fong, 2015, bls. 125).    

  Á þriðja ári snýr persónuþroski barnsins enn að sjálfstæðisvilja þess að 

miklu leyti. Persónuþroski barnsins þroskast þá oftast ekki með jöfnum hraða 

heldur þarf barnið að takast á við mikla innri togstreitu vegna þess að barnið 

vill vera sjálfstætt en á sama tíma þarfnast það öryggi foreldra sinna og sækist 
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í reglur. Barnið vill fá endurtekningu og vissu og þolir það illa óvissu og 

skyndilegar breytingar. Það er því mikilvægt að þeir fullorðnu setji börnunum 

takmörk þar sem þau hafa ekki dómgreind til þess að gera það sjálf. Fyrri hluti 

þriðja árs barnsins er oft góður tími fyrir bæði barnið og foreldra þess en barnið 

talar meira, treystir mikið á foreldra sína, nýtur samveru með foreldrum sínum 

og er áhugasamt um daglegar athafnir. Þá sækist barnið oft í viðurkenningu 

annarra með því að komast við móts við óskir þeirra. Oft vill barnið halda sig 

við ýmsar venjur til dæmis að sitja á sama stól, nota sömu hnífapör og hafa 

sömu rútínu fyrir svefninn. Ef breytt er útaf vananum verður barnið gjarnan 

óöruggt og ruglað í ríminu og geta viðbrögðin orðið einhverskonar mótþrói 

(Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003, bls. 62–63, Lansbury, 

2014b, bls. 14–19).   

  Um mitt þriðja árið fer orðið „ég“ að heyrast oftar í tengslum við vilja 

barnsins en barnið hefur enn meiri tilfinningu fyrir sjálfu sér en áður og vill 

æfa vilja sinn af enn meiri krafti. Oft getur það orðið vandamál þar sem barnið 

hefur ekki þroska til þess að vega og meta kosti og galla og sveiflast barnið því 

oft á milli tveggja eða fleiri valmöguleika þar sem erfitt getur verið að velja. 

Þegar barnið fær stuðning í sjálfstæðisþróun sinni um leið og öryggisþörf þess 

er mætt styrkist sjálfsmynd barnsins jafnt og þétt. Áhugi barnanna á öðrum 

börnum heldur áfram að vaxa en barnið hefur þó enn meiri áhuga á fullorðnum 

heldur en börnum. Barnið heillast af leiknum og geta börn hermt eftir leik 

annarra en það getur valdið árekstrum þegar börn vilja herma eftir öðrum 

börnum eða leika með sama leikfangið. Barnið er ósveigjanlegt í samskiptum 

við aðra en það er enn mjög sjálfhverft og hugsar alla hluti út frá eigin 

sjónarhorni og getur því ekki sett sig í spor annarra. Þá þurfa fullorðnir oft að 

grípa inn í áður en árekstrar á milli barna fara úr böndunum. Þegar barnið 

nálgast þriggja ára aldurinn verður það öruggara með öðrum börnum og leitar 

eftir samskiptum við þau. Þá fara börn að leika sér saman í þykjustu- eða 

hlutverkaleikjum en ímyndunaraflið þróast hratt á þessum aldri (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003, bls. 64). 

3.4 Ungbörn í leikskólanum 

Friedrich Fröbel er í raun guðfaðir leikskólahreyfingarinnar en hann stofnaði 

fyrstu „kindergartens“ en það þýðir barnagarður. Í upphafi voru skólar hans 

ekki í þeirri mynd sem við sjáum leikskóla í dag en hann hugsaði skólana sína 

sem stað þar sem foreldrar og aðstandendur barna gætu komið og sótt sér 
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fræðslu. Fröbel vann stöðugt að hugmyndum sínum en árið 1851 voru allir 

leikskólar bannaðir. Árið 1860 var banninu aflétt og óx leikskólahugmynd 

Fröbels undir stjórn lærisveina hans en Fröbel lést átta árum áður (Myhre, 

2001, bls. 107–109). Í dag eru leikskólar um allan heim og starfa þeir eftir 

hinum ýmsu stefnum. Þá á starfsfólk leikskóla á að koma fram af virðingu, 

taka tillit, hlusta, vera gefandi í samskiptum og vera góðar fyrirmyndir fyrir 

börn, foreldra og samstarfsfólk. Árið 2018 voru 5188 ungbörn á íslandi með 

átta tíma vistun í leikskólanum eða lengur. Það er því ljóst að börn eru mikið í 

leikskólanum og hafa leikskólakennarar, leiðbeinendur og aðrir starfsmenn 

leikskólans stórt hlutverk þegar kemur að uppeldi ungbarna (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 23; Hagstofa Íslands, e.d.).   

  Yngstu börn leikskólans krefjast athygli og vilja fá viðbrögð við þörfum 

sínum strax líkt og kemur fram í kaflanum um þroska og er mikilvægt að 

starfsfólk leikskóla reyni eftir bestu getu að koma til móts við þarfir 

ungbarnanna. Þá eru þau varnarlaus í nýja umhverfi sínu og er því mikilvægt 

að starfsfólk leikskólans sýni þeim nærgætni og einblíni á gæðastundir með 

þeim. Ungbörn í leikskólanum hafa þá þörf fyrir annarskonar búnað en þau 

eldri. Þau eru minni svo þau þurfa á minni húsgögnum að halda en einnig þurfa 

þessi húsgögn að vera mjög örugg. Þá er gott að hafa festingar fyrir börnin á 

meðan þau eru að læra að sitja í stólunum við borðið til dæmis í matmálstímum. 

Þá þarf skipulag og verkefni dagsins að vera fjölbreytt þar sem börnin hafa 

stutt úthald í ýmis verkefni sem og að þau eru enn á því stigi að rannsaka 

heiminn í kringum sig. Þá er mikilvægt að þau fái aðgang að gæðaefnivið sem 

býður upp á ýmsa möguleika sem og nægt pláss á deildinni. Einnig er æskilegt 

að ungbörn séu í litlum hópum í leikskólanum en það ýtir undir náið samband 

á milli kennara og ungbarnsins og ólíklegt er að eitthvað barn verði þá útundan 

(Maguire-Fong, 2015, bls. 108–115; Grigg, 2015, bls. 149–159).   

  Leikskólastefnur sem styðja við örugg, varanleg og fyrirsjáanleg 

sambönd eru nánari börnum og foreldrum en aðrar. Þegar leikskólar taka upp 

þá stefnu að hafa börn í litlum hópum og að einblína á grunn- og samfellda 

umönnun felur það í sér að ákveðinn kennari fylgir ákveðnum barnahópi í 

lengri tíma. Þessi aðferð við umönnun ungbarna felur í sér að börnin eru 

öruggari þar sem þau tilheyra ákveðinni heild til lengri tíma ásamt því að 

fjölskyldur barnsins og kennarinn eiga í nánara sambandi en í öðrum 

skólastefnum. Þá lærir kennarinn frekar á barnið hvað varðar grát, tjáningu og 

áhuga og getur komið betur til móts við barnið (Maguire-Fong, 2015, bls. 115). 

  Kennsla ungbarna er þá vandmeðfarin en mikilvægt er að kennsla 

ungbarna taki mið af aldri og þroska þeirra. Þroski ungbarna er forsenda náms 
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er því erfitt að ætla að kenna börnum hæfni ef þroskinn er ekki til staðar til 

þess að læra hana. Þá er mikilvægt að kennarar ungbarna styðji við nám þeirra 

bæði skipulagt sem og það sem kemur óvænt upp. Þá er mikilvægt að kennarar 

noti kennsluaðferðir sem henta barnahópnum þegar kemur að aldri og þroska 

svo upplifun og nám barnanna verði sem best (Ebbeck, Warrier, Goh, 2017, 

bls. 90; Goodway o.fl., 2019, bls. 3).  
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4. Leikurinn 

Leikurinn er mikilvægur hluti af lífi barns en börn leika sér stóran part úr degi. 

Þá er talið að allt að 20% af vökutíma skólabarna fari í leik en leikir þeirra eru 

mismunandi eftir þroska og aldri. Þá má gera ráð fyrir að hærri prósenta af 

vökutíma yngri barna til dæmis leikskólabarna fari í leikinn. Hér áður var þó 

leikurinn ekki vinsælt fyrirbrigði en var hann jafnvel bannaður og þótti óþarfi. 

Í dag hefur þetta þó breyst og er leikurinn talinn mikilvægur fyrir þroska barna 

en hann ýtir undir alhliða þroska barna á sama tíma og þroskinn ýtir undir 

flóknari leikform barna. Þá eru ímyndunarleikir og ærslaleikir hvað mest 

áberandi hjá litlum börnum en sá síðari er oft ekki eins vinsæll hjá fullorðnum 

og sá fyrri (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2013, bls. 303; Hrönn Pálmadóttir, 

2015; Jóhanna Einarsdóttir, 2010, bls. 58).     

  Leikur er stórt hugtak sem erfitt er að skilgreina á einfaldan og 

auðskiljanlegan hátt þar sem hver einstaklingur leikur sér á fjölbreyttan hátt 

óháð aldri. Ýmsar kenningar hafa þá verið settar fram um leikinn sem sýna 

okkur fram á ákveðna þætti leiksins. Þó þessar kenningar geti ekki skilgreint 

leikinn einar og sér er hægt að púsla þeim saman til þess að fá heildarmynd af 

leiknum þó heildarmyndin verði aldrei alveg nákvæm. Þær kenningar sem hafa 

verið settar fram snúa ekki beint að því að skilgreina hvað leikurinn er heldur 

frekar að því hver uppruni leiksins er og hvernig hann þróast. Þó eru til 

einhverjar kenningar sem snúa að ástæðu leiksins eða af hverju börn leika sér. 

Þá vilja sumir rannsakendur meina að börn leiki sér til þess að fá andlega útrás 

til dæmis fyrir tilfinningum sínum, togstreitu, til þess að vinna bug á kvíða eða 

til þess að styrkja sjálfsmyndina. Aðrir telja að tilgangur leiksins sé að börn fái 

tækifæri til þess að aðlagast samfélaginu og ríkjandi menningu þess. Þá eru 

enn aðrir sem telja að börn leiki sér til þess að tjá viðhorf sitt til upplifana, 

lífsins, tilfinninga og veruleika síns. Að lokum eru sumir sem telja að börn leiki 

sér til þess eins að leika sér og að fá ánægju út úr leiknum. Þrátt fyrir að allar 

þessar kenningar séu misjafnar þurfa þær ekki að útiloka hvor aðra (Valborg 

Sigurðardóttir, 1991, bls. 107–108; Eberle, 2014, bls. 214 og 216).   

  Þá viðurkenna flestir rannsakendur ákveðin einkenni leiksins sem gilda 

í hvert sinn sem barn leikur sér en það eru; leikurinn er ánægjulegur, leikurinn 

sjálfur veitir ánægju en ekki afrakstur hans til dæmis er áhersla barnsins á ferlið 

að byggja en ekki að húsið sé nothæft, leikurinn inniheldur reglur og leikurinn 

er sjálfsprottinn og á hann hug barnsins á meðan á honum stendur. Þá geta 

ýmsar athafnir flokkast sem leikur í sumum tilfellum en í öðrum ekki til dæmis 
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þegar barn tekur til í leiknum á móti því þegar barnið þarf að taka til eftir 

leikinn. Í öðru tilfellinu er það leikur en í hinu getur verið að það sé athöfn sem 

barnið þarf að framkvæma þrátt fyrir að hafa ekki ánægju af því í þessum 

aðstæðum. Ástæða leiksins og hvernig útfærsla hans er fer eftir því á hvaða 

þroskastigi barnið er ásamt upplifunum og reynslu barnsins. Þá skipta aðrir 

þættir einnig máli þegar kemur að útfærslu leiksins en þá má nefna skiptingu 

barna, fjöldi barna, kynjaskipting, viðhorf starfsfólks og efniviður (Eberle, 

2014, bls. 215; Valborg Sigurðardóttir, 1991, bls. 108–111).    

  Þá eru flestir fræðingar á þessu sviði sammála um það að leikurinn er 

mikilvægur þáttur í þroskaferli barnsins en barnið fær líkamlegan, félagslegan, 

tilfinningalegan og vitsmunalegan ávinning af því að leika sér. Fræðimaðurinn 

John Dewey var sammála þessu mikilvægi leiksins en hans þekktasta kenning 

er sú að einstaklingurinn læri af því að framkvæma (e. learning by doing). Það 

má því líkja leik ungbarna við rannsóknir þeirra á umhverfinu en auðvelt er að 

sjá hvað börn læra með því að prófa sig áfram ef vel er fylgst með þeim (Aldís 

Unnur Guðmundsdóttir, 2013, bls. 303; Dewey, 2000, bls. 71–72; Eberle, 

2014, bls. 217; Grigg, 2015, bls. 155).  

4.1 Frjáls leikur 

Frjáls leikur eða sjálfsprottinn leikur getur komið fram hjá börnum í hvaða 

tegund leiks sem er. Þá er frjáls leikur eitthvað sem börnin velja og stjórna 

sjálf, þau eru glöð og fá ánægju út úr leiknum (Valborg Sigurðardóttir, 1991, 

bls. 108). Í frjálsa leiknum eru börn algerlega frjáls og geta gert það sem þeim 

dettur í hug. Börn í frjálsum leik eru ekki bundin neinum höftum öðrum en 

ímyndun sinni en þau geta farið hvert sem er í huganum. Þegar börn fá að velja 

sér eigin efnivið í leikinn fá þau aukið sjálfstæði en einnig læra þau að gera 

málamiðlanir þar sem allir þátttakendur leiksins þurfa að sammælast um 

efnivið sem á að nota (Hurwitz, 2003, bls. 102). Frjálsi leikurinn er því ekki 

stýrður af fullorðnum á neinn hátt hvort sem það sé kennari eða foreldri.   

  Leikurinn opnar á að sköpunargleði barna fái að njóta sín en leikurinn 

er jafnframt mikilvæg námsaðferð en þau læra á umhverfi sitt, tjá hugmyndir, 

tilfinningar og reynslu sína ásamt því að þróa félagsleg tengsl. Þegar börn leika 

sér saman búa þau til eigin menningu þar sem þau taka þátt í lýðræðislegum 

athöfnum, setja fram eigin hugmyndir og þurfa að setja sig í spor hvors annars. 

Þá er meðal annars fjallað um að hlutverk leikskólakennara sé að styðja við 

leik barna á ýmsa vegu og má þá nefna að skapa fjölbreytt leikumhverfi og 
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leikefni, að gefa leiknum nægilegan tíma, að styðja við sjálfsprottnar athafnir 

barna, að mynda tengsl við börnin í gegnum leik og að styðja við og efla 

jákvæð samskipti í leik barna (Mennta- og menningamálaráðuneyti, 2011, bls. 

27).    

  Þá hafa margir fræðimenn lagt mikla áherslu á leikinn en Friedrich 

Fröbel taldi leikinn vera hámark mannlegrar þróunar á uppeldisárunum. Hann 

sagði leikinn vera frjálslega tjáningu barnsins, dæmi um sköpun mannsins sem 

og eftirmynd af öllu mannlegu lífi. Leikurinn skapi því fögnuð, frelsi, ánægju, 

eirð og sátt við umhverfið. Hann taldi þá að börn sem eru niðursokkin í leikinn 

og fá jafnframt að vera í leiknum í friði þar til þau eru þreytt yrðu sennilega 

duglegir og þolinmóðir einstaklingar (Fröbel, 1926, bls. 75). Þá taldi Vygotsky 

að þegar börn leiki sér sé líkt og þau séu eldri en þau eru í rauninni en þau 

hegða sér á annan hátt en venjulega. Hann taldi þá börnin sjálf upplifa sig eldri 

og máttugri en þau eru jafnvel í raun líkt og þegar þau upplifa sig sem sterkar 

ofurhetjur í hlutverkaleikjum (Vygotsky, 1967, bls. 16).   

 Þó leikurinn sé mikilvægur fyrir börn óttast sumir að frjálsi leikurinn sé 

í hættu. Þá má rekja það til þess að börn eru uppteknari en áður en þau eru bæði 

lengur í skólanum og stunda meiri tómstundir en áður. Þá eru leikföng einnig 

vandamál en börn eiga oft of mikið af leikföngum sem dregur úr sköpunargáfu 

sem og að leikföngin bjóða ekki upp á ímyndun eða sköpun og verða börnin 

því óvirkari (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2013, bls. 309).   

   Þá er oft mikill misskilningur að þeir fullorðnu þurfi að kenna börnum 

að leika sér en þau kunna það frá náttúrunnar hendi. Þar sem leikurinn þeirra 

til að byrja með er að prófa sig áfram og að rannsaka umhverfi sitt eiga hinir 

fullorðnu að leyfa þeim að gera það. Börn eru hæf til þess að prófa sig áfram 

og þurfa fullorðnir ekki að sýna þeim hvernig hlutirnir eru gerðir þó það geti 

verið erfitt. Þá talaði Magda Gerber einnig fyrir frjálsa leiknum en hún taldi að 

þeir fullorðnu ættu að leyfa barninu að vera handritshöfundur, leikstjóri og 

leikari í eigin leik. Þá átti hún við að fullorðnir einstaklingar í kringum barnið 

ættu að leyfa barninu að leika sér á eigin forsendum án þess að vera stöðugt 

með boð og bönn um leik barnsins. Þá getur verið best að horfa á leikinn sem 

ferlið sem það er en hægt er að líkja honum við ferðalag (Lansbury, 2014a, bls. 

74; Eberle 2014, bls. 220).  
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Efniviður 

Allir hlutir sem börn handfjatla eða leika sér með má segja að séu leikföng en 

mikilvægt er að velja vel þegar kemur að leikföngum ungbarna. Það skiptir 

máli hvert uppeldisgildi leikfanganna er á miðað við þroska og þarfir barnanna, 

hvernig gæði leikfanganna eru og að þau séu fjölbreytt. Fjöldi leikfanga og 

verð þeirra skiptir ekki öllu máli þegar kemur að því að velja leikföng fyrir 

ungbörn. Þá er mikilvægt að ganga úr skugga um að leikföngin séu ekki 

köfnunarhætta fyrir barnið en þá er átt við að börn geti ekki kafnað á þeim, 

gleypt eða stungið í nefið á sér. Þá er einnig mikilvægt að leikföngin séu ekki 

beitt og að þau geti ekki meitt sig þannig á þeim. Þá eru einföld og stöðug 

leikföng en jafnframt fjölbreytt leikföng góð fyrir þróun og þroska ungbarna. 

Þá eru leikföng sem efla skynfæri barna sniðug til dæmis leikföng úr 

náttúrulegum efnivið, tré eða bambus, og leikföng sem bjóða upp á 

mismunandi áferðir. Þá eru leikföng líkt og boltar, sundleikföng, plastkeðjur, 

viðarkubbar og stórar perlur kjörin fyrir ungbörn en einnig ýmislegt sem finnst 

á heimilinu til dæmis skálar, plastdollur, eldhúsáhöld eða bökunarform 

(Gerber, 1986; Valborg Sigurðardóttir, 1991, bls. 111).   

  Þá eiga öll þessi leikföng sem nefnd eru hér að ofan eitt sameiginlegt en 

það er að barnið þarf að gera eitthvað við þau. Barnið situr ekki kyrrt og horfir 

á leikfangið leika fyrir það heldur er barnið virkt í eigin leik og athugun. Það 

má segja að öll þessi leikföng sem nefnd eru að ofan séu það sem kallast opinn 

efniviður en hann er mjög hentugur í leik með yngri börnum. Þá er ýmiss 

efniviður sem sem fellur undir að vera opinn en má þá nefna leir, liti og blað, 

dýnur, púða og kubba. Þá er einnig fullt af efnivið úr náttúrunni sem fellur 

undir opinn efnivið og er tilvalið að nýta í leik barna en þá má nefna greinar, 

steina, sand og snjó. Opinn efniviður hefur engin fyrirfram ákveðin hlutverk 

heldur getur hver sem er leikið með hann eftir eigin ímyndun (Thornton og 

Brunton, 2014, bls. 45; Maguire-Fong, 2015, bls. 131).    

  Þá eru ýmsir kostir sem mæla með opnum efnivið fyrir börn en má þá 

helst nefna að ímyndunarafl og sköpunargleði barns eflast við notkun opins 

efniviðs í leik. Einnig er opinn efniviður fjölbreyttur svo hægt er að nota hann 

bæði sem aðalefnivið leiksins en einnig sem viðbót við önnur leikföng. Þá ýtir 

opinn efniviður einnig undir aukið nám og þroska barna en efniviðurinn hvetur 

börnin áfram í nánari athuganir til þess að átta sig á ýmsum hlutum. Þá kemur 

einnig fram í aðalnámskrá að kennarar eigi að skapa fjölbreytt leikumhverfi og 

eigi að veita börnum aðgengi að efnivið sem hvetur börn til þess að rannsaka, 

vera lausnarmiðuð og að skapa (McClintic, 2014, bls. 16–17; Mennta og 
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menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 27).   

  Þá eru leikföng með ákveðinn tilgang vinsæl en þau eru oft aldurskiptari 

en opinn efniviður. Þá eru hringlur, hringir, mjúkdýr, boltar, dót sem hengd eru 

á rúm eða yfir það æskileg fyrir börn á fyrsta ári. Á öðru og þriðja ári eru stórir 

bílar, dúkkur, gönguvagnar, púsl og bækur oft vinsæl leikföng en þessi 

leikföng er hægt að fá fremur hlutlaus sem og mjög tæknileg. Þá er gott að 

passa að ungbörn fái sem minnst af háþróuðum leikföngum svo sem 

spjaldtölvur, bíla sem keyra sjálfir eða dót sem hreyfir sig sjálf. Mikilvægt er 

að hafa í huga hvaða hlutverk leikfangið hefur og hvort það auðgi leik barnsins 

eða ekki (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2013, bls. 309; Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003, bls. 254–255; Maguire-Fong, 2015, 

bls. 132–133). 

4.2 Þróun leiksins 

Þegar talað er um fyrsta leik ungbarns eru eflaust margir sem hugsa um 6 

mánaða gamalt barn sem situr og skoðar leikföngin í kring. Þá gætu sumir 

einnig hugsað um barn sem er um árs gamalt og farið að hreyfa sig um meira, 

skoðar leikföng og hluti og sækist í samskipti við aðra. Þessar hugmyndir geta 

vel verið réttar en það fer þó eftir því hvernig við horfum á leikinn. Eru það 

samskiptin sem skipta máli, þarf barnið að sýna augljósa ánægju á meðan á 

leik stendur eða þurfum við að sjá upphaf, miðju og endi leiksins?   

  Leikur ungbarna getur í raun átt sér stað þegar barnið er aðeins nokkurra 

daga eða vikna gamalt. Leikurinn á sér þó stað innra með barninu og er oft 

mjög óáberandi fyrir fullorðnum aðilum í kringum barnið. Þá er vel hægt að 

fylgjast með leik nýbura ef hinn fullorðni lærir að þekkja og meta leik barnsins. 

Þá lítur leikur nýbura út ekki eins og leikur eldri barna og virðist þessi stund 

oft vera leiðinleg og jafnvel finnst þeim fullorðnu að þeir þurfi að hafa ofan af 

fyrir barninu og jafnvel skemmta því. Í raun getur þessi þörf hinna fullorðnu 

haft neikvæð áhrif á þörf barnsins til þess að eiga frumkvæði að eigin athöfnum 

sem og að læra á umhverfið út frá eigin forsendum. Þá veita foreldrar 

ungbarninu oft leikföng til þess að leika með, sjónræn eða til þess að handfjatla 

og ýta þannig undir leik ungabarnsins. En foreldrar geta einnig ýtt undir leik 

ungbarna með samskiptum við þau en mikilvægt er að passa að leyfa barninu 

að ráða leiknum  (Frost o.fl., 2012, bls. 92 og 97; Lansbury, 2014a, bls. 50).    

  Ungbörn læra á eigin spýtur og þurfa þau að fá tækifæri til þess að vera 

í friði svo þau geti lært á umhverfið út frá sínum áhuga. Allt í umhverfinu er 



28 

nýtt fyrir kornabörnum og vekur áhuga barnanna á því að skoða sig betur um. 

Barninu finnst allt áhugavert hvort sem það er form, litur, hljóð eða jafnvel 

hreyfing. Ungbörn eru því í raun að leika sér þegar þau eru að skoða umhverfi 

sitt út frá áhuga sínum. Ef hinir fullorðnu eru meðvitaðir um einkenni innri 

leiks hjá kornabörnum geta þeir ýtt undir hann með því að gefa börnunum tíma 

til þess að klára leikinn en það ýtir einnig undir lengri lotur í leik þegar börnin 

verða eldri. Þá má nefna dæmi þar aðeins 9 daga gamalt barn starði dolfallið á 

skuggamyndir á veggnum þegar verið var að skipta á því. Foreldri barnsins var 

meðvitað um að barnið væri að leika sér svo það leyfði því að klára að fylgjast 

með og entist þessi athugun í tvær mínútur eftir að búið var að skipta á barninu 

(Lansbury, 2014a, bls. 51).   

   Á milli tveggja og þriggja mánaða leika börn sér með því að hreyfa sig 

en það þróar einnig hreyfiþroska þeirra. Þau liggja gjarnan á teppi á gólfinu þar 

sem þau geta sparkað, hreyft hendur og teygja sig í það sem vekur áhuga þeirra. 

Þá leika þau sér einnig í gegnum samskipti við aðra og má þá nefna hjal, bros 

og augntillit. Í framhaldinu af þessum æfingum fara þau að geta tekið hluti upp 

sem og að hreyfa sig meira. Þá er mikilvægt að börn fái nægt pláss til þess að 

geta hreyft sig um þegar kemur að því að velta sér og svo skríða í framhaldinu. 

Þegar ungbörn hafa náð tökum á því að taka hluti upp og að hreyfa sig um til 

þess að sækja þá fara þau að skoða hlutina nánar og greina hvernig áferð þeirra 

er. Börn stinga hlutum gjarnan upp í sig og handfjatla þá til skiptis og skoða 

hvort hluturinn sé harður, mjúkur, rakur, þurr, kaldur eða heitur. Þarna er 

vitsmunaþroskinn að þróast hratt en þetta tímabil fer að mestu í það að skoða 

og rannsaka umhverfið. Því er mikilvægt að ungbörn hafi aðgang að 

leikföngum sem eru örugg fyrir barnið og að þau séu aðgengileg barninu 

(Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003, bls. 252; Maguire-Fong, 

2015, bls. 130; Zero to three, 2010, bls. 2).   

  Þegar börnin geta setið eða staðið kyrr fara þau að reyna að setja hluti 

saman og reyna að gera þá stærri eða lengri. Smátt og smátt verða til litlar 

byggingar hjá barninu. Þegar þau eldast fá þau aukin áhuga á því að stafla, raða 

og setja minni hluti ofan í stærri hluti. Á milli 8 og 18 mánaða byrja ungbörn 

að leika eftir reynslu sína en þarna byrja þau í svokölluðum þykjustuleikjum. 

Þannig leika þau til dæmis eftir þegar foreldrar þeirra elda. Leikurinn á þessu 

tímabili fer mikið eftir því hvaða efnivið barnið hefur aðgang að. Um og eftir 

18 mánaða verða börnin virkari í leik sínum og eru hrifin af því að hlaupa, 

hoppa, klifra og vilja oft reyna við nýjar þrautir og henta þrautabrautir þeim 

því oft vel. Á þessum aldri þroskast hreyfiþroskinn mikið en þau eru orðin 

mjög leikin í hreyfingum um tveggja ára. Eftir 18 mánaða eykst áhugi þeirra 
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einnig á mynstrum og byggingum aftur en leikur þeirra á þessum aldri 

einkennist af því að byggja og leysa ýmsar þrautir til dæmis púsluspil. Þá fá 

þau aukin áhuga á stærðfræðitengdum hugtökum til dæmis mynstrum, formum 

og talningu. Þeim finnst þá oft gaman að byggja byggingar og slá þær aftur 

niður (Frost o.fl., 2012, bls. 93; Maguire-Fong, 2015, bls. 131–133).    

  Á milli tveggja og þriggja ára hafa börn enn áhuga á líkamlegri getu, að 

leysa þrautir ásamt málinu og samskiptum við aðra. Börn eiga það til að detta 

ýmislegt í hug og finnst þeim því oft spennandi að gera hluti öfugt við það sem 

okkur finnst þeir eiga að gera til dæmis að ganga upp rennibraut eða að renna 

sér niður stiga. Mikilvægt er að fullorðnir passi að barnið sé á öruggu svæði og 

að þeir treysti barninu til þess að reyna þó þeim finnist börnin vera að gera 

rangt. Þá byrja þau að leika við aðra á þessum aldri og oft eru það 

ímyndunarleikir sem verða fyrir valinu. Þarna má sjá börn nota 

ímyndunaleikinn til þess að vinna sig í gegnum erfiða reynslu til dæmis þegar 

þau verða systkini eða þegar þau þurfa að fara í pössun. Börn á milli tveggja 

og þriggja ára eru þó enn í kunnuglegum hlutverkum líkt og að leika mömmu 

og pabba. Eftir þriggja ára geta þau farið í flóknari ímyndunarleiki og leikið 

ýmsar persónur til dæmis sjóræningja, prinsessur eða veiðimenn. Þá ímynda 

þau sér einnig nýjan heim, skipa í hlutverk og setja reglur líkt og þau væru að 

semja leikrit (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2013, bls. 305; Maguire-Fong, 

2015, bls. 136–137; Zero to three, 2010, bls. 8).  

4.3 Margbreytileiki leiksins 

Leikurinn er fullur af andstæðum og getur verið bæði frjáls og einfaldur til 

dæmis byggingarleikur barns sem og flókinn með margar reglur til dæmis 

fótboltaleikur unglinga. Þá getur leikurinn einnig verið grín á milli vina, 

hlutverkaleikur barna í hóp eða rólegur leikur einstaklings til dæmis við að 

leggja kapal. Leikurinn er því fjölbreytt ferli sem erfitt er að skilgreina með 

einni setningu eða lýsingu en væri það líkt og að skilgreina manneskju með því 

að segja „hún er lifandi“ eða „hann er sterkbyggður“ (Álfheiður Steinþórsdóttir 

og Guðfinna Eydal, 2003, bls. 249; Eberle, 2014, bls. 214 og 216). Hér á eftir 

verður fjallað um þrjár tegundir leiks en það eru skyn- og hreyfileikir, 

ímyndunarleikur og ærslaleikur. 
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Skyn- og hreyfileikur 

Skyn- og hreyfileikir fela í sér að börn notast við líkama sinn þar sem þau 

hreyfa sig, beita vöðvum og skynfærum við leikinn. Börnin handfjatla ýmsu 

hluti og kanna eiginleika og eðli þeirra en þannig þjálfa þau skynfæri sín og 

hreyfigetu. Þá má skilgreina skyn- og hreyfileiki á þann hátt; leikir þar sem 

skynfæri barns eru í notkun á meðan á leiknum stendur (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 1993, bls. 52; Gascoyne, 2011, bls. 2).   

  Til dæmis má nefna það þegar barn fer að drullumalla. Þá er barn oft 

með ýmsa hluti meðferðis til dæmis vatn, ýmis ílát, skóflu, skeiðar og prik. Þá 

hrærir barnið vatninu við moldina og sér hvernig áferðin breytist á moldinni 

ásamt því að það finnur áferðina breytast með fingrunum. Barnið notar svo 

áhöldin sín til þess að móta moldina í form, búa sér til þykjustunni mat, skvetta 

henni og moka henni fram og til baka. Einnig er líklegt að barnið taki mold í 

höndina og kreisti hana á milli fingra til þess að sjá hvað gerist. Þá finnur barnið 

einnig lyktina af moldinni og ef það notar gras, blóm og tré með finnur það 

lyktina af því líka. Í þessum leik finnur barnið mismunandi áferðir með 

fingrunum, sér mismunandi áferðir, liti og form og finnur mismunandi lykt, þá 

eru mörg börn sem myndu smakka þetta og kemur þá bragðskynið með í 

leikinn (Gascoyne, 2011, bls. 2).   

  Ungbörn geta leikið í hreyfileikjum fljótlega eftir fæðingu. Þau notast 

við skynfæri sín í leiknum og fyrst um sinn notast þau aðallega við sjón og 

heyrn. Á milli 1 og 4 mánaða leika börn sér með því að æfa líkamann, þau æfa 

sig að sparka út í loftið, teygja hendurnar og snúa höfðinu. Fljótlega geta þau 

teygt sig í og handfjatlað leikföng og ýtir þá hreyfiþroski þeirra undir leik 

þeirra og öfugt. Fyrst um sinn leika ungbörn sér mikið með eigin líkama til 

dæmis skoða þau tær og fingur mikið og leika sér að hreyfa líkamann (Frost 

o.fl. 2012, bls. 95).      

  Elinor Goldschmied skoðaði skyn- og hreyfileiki mikið en hún kom 

fram með ýmsar kenningar um leikinn. Þá kom hún með hugmyndina af 

fjársjóðskörfunni fyrir ungbörn um og undir eins árs. Karfan er þá full af 

áhöldum sem finnast á hverju heimili en þau eru úr náttúrulegum efnum til 

dæmis við eða bambus. Goldschmied setti fram hugtakið könnunarleikur en 

það er leikur sem snýst út á það að barnið skoðar ýmsan efnivið sem það fær 

aðgang að. Þá er átt við marga poka sem innihalda svipaða hluti til dæmis 

krukkulok, efnisbúta, rör eða áldollur. Hugmyndin að þessum leik er þá að 

hann sé framhaldið af leik ungbarna með fjársjóðskörfuna. Þá eru þessir hlutir 

það sem kallast opinn efniviður og getur því einn hlutur skipt um hlutverk eins 
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oft og barnið vill (Gascoyne, 2011, bls. 8; Gascoyne, 2012, bls. 73; Maguire-

Fong, 2015, bls. 123).  

Ímyndunarleikur 

Ímyndunarleikir eru leikir sem börn hafa ánægju af en þeir verða til út frá 

áhugahvöt barna. Þá breyta börnin merkingu hluta, auðkenna, aðstæðna og 

tíma eftir hentisemi. Þá má sjá mjög ung börn leika sér í ímyndunarleik en 

leikurinn þróast eftir því sem börnin verða eldri og þroskast. Um eins árs, 

jafnvel fyrr, geta börn líkt eftir raunveruleikanum með því að nota til dæmis 

greiðu á sama hátt og hún er notuð í raun. Það er þó ekki fyrr en um eins og 

hálfs árs sem hægt er að sjá merki um táknræna hugsun hjá börnum í gegn um 

leik (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2013, bls. 304; Göncü, Pratt, og Kouba, 

2002, bls. 419).   

  Belsky og Most (1981) skoðuðu leik barna á öðru ári og komust að því 

að á milli 12 og 18 mánaða öðluðust börn getuna til þess að láta einhvern hlut 

tákna eitthvað annað en það sem hann er. Þá geta þau til dæmis notað kubb 

sem mat eða sem bíl. Um tveggja ára geta börn farið að nota leikföngin sem 

gerendur í leiknum til dæmis látið dúkkuna sofa, gráta eða tala við þau. Þá 

tekur barnið á sig hin ýmsu gervi í leiknum þar sem ímyndunarafl þeirra ræður 

för. Þá fara börn að sækjast í leik við önnur börn á þessum aldri í gegn um 

ímyndunarleikinn (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2013, bls. 304; Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003, bls. 62–64).   

  Þegar börn eldast verða ímyndunarleikir þeirra smátt og smátt flóknari. 

Þá eru vísbendingar um að ímyndunarleikurinn ýti undir aukin þroska barna en 

börn framkvæma oft athafnir í ímyndunarleiknum sem þau geta ekki 

framkvæmt í raunveruleikanum. Þá má nefna að börn elda oft heilu máltíðirnar 

í leikjum sínum, leggja á borð og eru gestgjafar en þau hafa þó ekki náð þessari 

færni í raunveruleikanum. Þegar þau þroskast meira geta þau farið að styðjast 

alfarið við ímyndunaraflið en þá er átt við að raunveruleikinn skiptir ekki eins 

miklu máli í leiknum. Þá geta börn farið að leika sér í ímynduðum galdraheimi 

þar sem drekar og nornir búa. Með öðrum orðum er ekkert sem takmarkar 

ímyndunarleik þeirra nema eigin ímyndun (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 

2013, bls. 304–305; Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003, bls. 

252–253).   

  Börn allstaðar í heiminum leika sér í ímyndunarleikjum en þó hafa 

ýmsar breytur áhrif á ímyndunarleik barna til dæmis aldur eða kyn. Stúlkur 
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leika sér frekar í ímyndunarleikjum en drengir og eru þær oftast í 

mömmuleikjum. Drengir leika sér í ímyndunarleikjum þó það sé í minna mæli 

en stúlkur og eru ímyndunarleikir drengja fjölbreyttari en stúlkna. (Göncü, 

Pratt, og Kouba, 2002, bls. 425). Þá má einnig nefna að menningin og 

samfélagið sem barnið býr í hefur einnig áhrif. Í Vestrænum samfélögum er 

ímyndunarleikur talinn mikilvægur þroska barna og að fullorðnir geti bætt 

ýmsu við leikinn þegar þeir taka þátt í ímyndunarleiknum. Í öðrum 

samfélögum er ímyndunarleikurinn ekki eins vel metinn en þátttaka 

fullorðinna í leiknum er oft talin óviðeigandi eða tímasóun (Göncü, Pratt, og 

Kouba, 2002, bls. 428–429). Þekking á leiknum virðist því skipta miklu máli 

þegar kemur að viðhorfum fullorðinna til leiksins sem og þeim tækifærum sem 

börn fá til þess að leika sér á þennan hátt.  

Ærslaleikur 

Ærslaleiknum svipar mjög til leiks annarra spendýra til dæmis þegar hvolpar 

eða kettlingar leika sér með því að stökkva á hvorn annan, glefsa og hlaupa 

um. Þá er erfiðara að skilgreina ærslaleikinn heldur en ímyndunarleikinn en 

ærslaleikurinn stuðlar að góðu rúmskyni, sköpun, forvitni, styrkir líkamann og 

þjálfar börn í að skilja félagsleg merki. Þá er ærslaleikurinn líkamlegur leikur 

en erfitt getur verið að greina það hvenær hlaup, hopp, klifur og eltingaleikir 

verði að ærslaleik. Þá getur einnig verið erfitt að greina á milli ærslaleiksins og 

áfloga þó ærslaleikurinn feli ekki í sér árásargirni. Þá má segja að 

ærslaleikurinn sé kraftmikill og feli í sér að takast á, stugga við, slá með flötum 

lófa og að bylta sér en þó aðeins í gamni. Þá fylgja leiknum oft gleðióp og 

glaðlegt fjör en áflogum fylgir oft öskur og grátur (Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir, 2013, bls. 306–307; Bjorklund og Pellegrini, 2002, bls. 438).  

  Ærslaleikurinn nær hámarki á milli átta og tíu ára aldurs en talið er að 

um 3–5% af tíma leikskólabarna leiki á þennan hátt en á milli sex og tíu ára er 

talið að um 10–17% af tíma barna fari í slíka leiki. Þá dettur ærslaleikur barna 

aftur niður í 5% þegar börn eru á milli 11 og 13 ára. Drengir sér á þennan hátt 

í mun meiri mæli en stúlkur en það má sjá hjá börnum í mismunandi 

menningarheimum sem og í dýraríkinu. Þá er einnig munur á ærslaleik stúlkna 

og drengja en þeir fara mun oftar í slagsmálaleiki en stúlkur. Þá má rekja 

þennan kynjamun að miklu leyti til þess hve ólík kynin eru en þó má ætla að 

einhver hluti hans sé vegna uppeldis. Þá verja feður almennt meiri tíma í leik 

með drengjum sínum en stúlkum og eru þeir einnig líklegri til þess að að fara 
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í ærslaleik með drengjum sínum en stúlkum. Þá er einnig vert að nefna að 

stúlkur eru oftar undir eftirliti foreldra og eru þær oftar hvattar til þess að leika 

á annan hátt en drengir. Fullorðnir hafa oft litla þolinmæði fyrir ærslaleikjum 

en þykja börn sem eru miklir ærslabelgir oft truflandi, pirrandi og jafnvel 

óþekk (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2013, bls, 307–308; Bjorklund 

Pellegrini, 2002, bls. 440).  
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5. Niðurstöður 

Þessi kafli snýr að því að taka efni ritgerðarinnar saman ásamt því að rætt 

verður um efnið. Þá verður efnið skoðað í tengslum við tilgáturnar tvær sem 

settar voru fram í upphafi verkefnis. Fjallað verður um tilgáturnar í tveimur 

aðskildum köflum en athugað verður hvort þessar tilgátur eigi við rök að 

styðjast eða ekki. Hvor tilgáta fyrir sig verður skoðuð með gagnrýnni hugsun 

og notast verður við meðrök sem og mótrök í niðurstöðunum. 

5.1 Leikur frá fæðingu 

Fyrri tilgátan „Ungbörn leika sér frá fæðingu“ verður skoðuð í þessum kafla í 

tengslum við fræðiefnið hér á undan. Þessi tilgáta snýr að því hvenær börn 

byrja að leika sér en telur höfundur það vera frá fæðingu. Þá er misjafnt hvernig 

einstaklingar skilgreina leikinn en erfitt hefur þótt að finna skilgreiningu sem 

nær yfir þetta stóra hugtak. Þó viðurkenna flestir rannsakendur að leikurinn 

hefur ákveðin einkenni sem gilda í öllum leikjum og í hvert skipti sem börn 

leika sér. Þessi einkenni eru til dæmis að leikurinn er ánægjulegur, áherslan er 

leikurinn sjálfur og leikurinn er sjálfsprottinn (Valborg Sigurðardóttir, 1991, 

bls. 107–108; Eberle, 2014, bls. 214 og 216).  

  Ef við horfum til þessara einkenna leiksins og skoðum þroskaferli 

ungbarna má sjá að ungbörn læra allt með því að prófa sig áfram. Þá hafa ýmsir 

fræðingar fjallað um vitsmunalegan, félagslegan og líkamlegan ávinning 

leiksins en oft er talað um að börn læri í gegn um leikinn. John Dewey setur 

þetta sennilega best fram en hann talaði um að læra af því að framkvæma (e. 

learning by doing). Það er því hægt að líkja leik ungbarna við einskonar 

rannsóknir þeirra á umhverfinu þar sem ungbörn prófa sig áfram í sífellu og 

skoða efni, áferð og eiginleika ýmissa hluta (Dewey, 2000, bls. 71–72; Eberle, 

2014, bls. 217; Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2013, bls. 303).   

  Barn að leik lærir ýmislegt og þá á mörgum þroskasviðum samtímis. Þá 

getur nokkurra mánaða gamalt barn til að mynda setið að leik á leikteppi 

umkringt leikföngum. Allt í einu sér barnið einhvern öðruvísi hlut í skærum 

litum. Barnið fer þá að hugsa um leiðir til þess að komast að þessum hlut svo 

það geti skoðað hann betur. Þarna ræður forvitni barnsins för en barnið notast 

við hreyfi- og vitsmunaþroskann þegar kemur að þessu verkefni. Þá fer barnið 

á ferðina til dæmis með því að skríða eða mjaka sér áfram á maganum. Þarna 
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kemst barnið nær hlutnum en það þarf þá að prófa sig áfram með hvaða leið sé 

best að fara. Þegar barnið er komið að hlutnum sér það að hluturinn hringlóttur, 

barnið handfjatlar hlutinn og stingur honum upp í sig. Þarna er barnið farið að 

greina hlutinn með skynfærum sínum en þegar barnið hefur áttað sig á því 

hvernig þessi hlutur er getur það farið áfram í það að kanna hvernig þessi hlutur 

virkar (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003, bls. 252, Maguire-

Fong, 2015, bls. 130; Zero to three, 2010, bls. 2).  

  Þegar þessi leikur nokkurra mánaða gamals barns er skoðaður má greina 

að leikurinn er í raun þekkingaröflun sem er drifin áfram af forvitni. Börnin 

prófa sig áfram í leiknum og gera sér grein fyrir umhverfi sínu. Þegar börn fá 

að skoða og greina umhverfi sitt á eigin forsendum má segja að um leik sé að 

ræða. Þá er vert að nefna að allt er nýtt fyrir ungbörnum og finnst þeim allt 

áhugavert sem þau sjá hvort sem það er form, litur, hljóð eða hreyfing. Þá er 

mikilvægt að börn fái að klára að leika sér á eigin forsendum ef möguleiki er á 

því. Þá er dæmið um ungbarnið sem starði á skuggamyndirnar á veggnum 

aðeins 9 daga gamalt kjörið dæmi um það að allt er nýtt fyrir ungbörnum. 

Einnig er vert að nefna það að ungbörn sem liggja allan daginn sjá heiminn 

jafnvel í takmörkuðu lagi og fylgjast þau með og læra um það sem þau sjá, 

sama hversu ómerkilegt okkur  fullorðnu finnst það (Frost o.fl., 2012, bls. 92 

og 97; Lansbury, 2014a, bls. 51).  

  Höfundur telur að út frá þessum skilgreiningum á leiknum og einna helst 

að leikurinn sé í raun þekkingaröflun barnsins sé hægt að segja að börn leiki 

sér frá fæðingu. Þá er ekki mikið efni sem fjallar um leik ungbarna áður en þau 

hreyfa sig en má skýra það með því hversu erfitt er að gera grein fyrir leiknum 

þegar börnin virka óvirk (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003, 

bls. 37). Það er þá hægt að setja sig í spor ungbarna að einhverju leyti en ef 

fullorðinn einstaklingur lægi á bakinu allan daginn í rúmi þar sem sjónsviðið 

væri skert. Þá sæi hann aðeins loftið, loftljósið, birtu frá glugga og þá fullorðnu 

í kring sem koma og tala við hann. Einstaklingurinn væri þá búinn að gera sér 

grein fyrir formum, litum og birtu á því sviði sem hann sér en þegar hann væri 

tekinn upp sæi hann haf af nýjum hlutum. Þá sér hann til dæmis kommóðu, 

púða, borð, stól, sófa og ýmislegt glingur á heimilinu. Að öllum líkindum 

finnst honum þetta forvitnilegt og horfir á þessa hluti lengi vel til þess að greina 

þá. Jafnvel leikur hann sér að því að skoða þá til skiptis en á meðan hann getur 

ekki hreyft sig úr stað notast hann við sjónræna greiningu.    

  Þetta dæmir er þó mjög ýkt hjá höfundi en þó ef við settum orðið 

ungbarn í stað fullorðinn einstaklingur þá ætti þetta nokkuð vel við. Þá er 

einnig hægt að notast við dæmi úr eigin lífi til þess að gera sér grein fyrir þessu. 
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Þá getur fullorðinn einstaklingur til að mynda orðið stjarfur yfir einhverju sem 

honum þykir merkilegt eða forvitnilegt til dæmis ef kennari fylgist með 

barnahóp sínum og sér hvernig börnin hafa þroskast og þróast á stuttum tíma. 

Þetta atvik veitir kennaranum eflaust ánægju og verður hann jafnvel stoltur af 

kennslu sinni sem og getu barnanna. Þá væri jafnvel hægt að skilgreina það 

sem leik kennarans að fylgjast með barnahópnum eða að hann sé að leika sér 

að því að fylgjast með. Einnig væri hægt að nota sömu rök þegar fullorðnir fara 

á íþróttaviðburði eða skemmtanir þar sem þeir hafa gaman af og fara í þeim 

tilgangi að skemmta sér.  

5.2 Þroskaferli barns og leikurinn 

Síðari tilgátan „Þroskaferli ungbarns hefur áhrif á leik þess“ verður skoðuð hér 

í tengslum við fræðiefnið hér að ofan. Þroskaferli barns er merkilegt ferli en 

þroskasvið barnsins þroskast sem ein heild. Þá er hreyfiþroskinn mest áberandi 

en börn liggja til að byrja með, þá fara þau að velta sér, svo setjast þau upp, 

þaðan fara þau að reyna við að skríða og svo að standa upp og ganga (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003, bls. 39).   

  Þá þróast vitsmunaþroski barnsins út frá þeim upplýsingum sem barnið 

safnar úr umhverfi sínu. Til dæmis má nefna að nokkurra mánaða gömul geta 

ungbörn þekkt brjóstið og hætta þá oft að gráta við það að sjá það. Allt sem 

ungbörn læra til að byrja með byggir á hreyfingu og skynjun en börn notast við 

skynfæri sín til þess að meðtaka upplýsingar úr umhverfi sínu og kortleggja 

það. Þá notast börnin við augu, munn, eyru, nef, húð, vöðva og líffæri sín til 

þess að afla sér upplýsinga (Maguire-Fong, 2015, bls. 11; Puelles o.fl., 2012, 

bls. 327–328). Persónu- og félagsþroski ungbarna þroskast í gegnum tengsl 

barnsins við aðra. Þá byggist persónuþroski barnsins mest á tengslum barnsins 

við umönnunaraðila sína en ef þessi tengsl eru sterk á barnið auðveldara með 

að komast í samband við aðra síðar meir. Í fyrstu byggja þessi tilfinningalegu 

tengsl barna við umönnunaraðila á líkamlegri snertingu en börn finna hlýju, 

skynja mjúka húð og læra að þekkja lykt móður eða umönnunaraðila (Aldís 

Unnur Guðmundsdóttir, 2013, bls. 266–267; Álfheiður Steinþórsdóttir og 

Guðfinna Eydal, 2003, bls. 45–46; Santrock, 2011, bls. 23).   

  Ef við skoðum svo leikinn kemur fram í fræðilega kafla þessarar 

ritgerðar að börn leiki sér mikið á hverjum degi og að leikir barna séu misjafnir 

eftir því hvað börn eru gömul og hvar þau eru í þroska. Leikurinn er þá talinn 

mikilvægur fyrir þroska barns (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2013, bls. 303; 
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Hrönn Pálmadóttir, 2015; Smith, og Hart, 2002, bls. 417). Þarna kemur bæði 

fram að leikurinn fari eftir því hvar barnið er í þroska en einnig að leikurinn 

hafi áhrif á þroska barnsins og því virðist vera samspil á milli þessara tveggja 

þátta (Frost o.fl. 2012, bls. 95).    

  Þá er þróun leiksins rakin lauslega í fræðilega kaflanum. Leikur 

ungbarna getur átt sér stað þegar þau eru aðeins nokkurra daga gömul en 

ungbörn leika sér með því að skoða umhverfi sitt. Leikur nokkurra vikna 

ungbarna á sér oft stað innra með þeim en þau nota skynfærin til þess að 

meðtaka umhverfið til dæmis með því að horfa og fylgjast með. Þegar börn eru 

á milli tveggja og þriggja mánaða fara þau að geta hreyft sig meira og verður 

hreyfing hluti af leikformi þeirra. Þá sparka þau og hreyfa hendur en einnig 

nota þau samskipti í leik en þau eru farin að hjala og brosa þegar þau eiga í 

samskiptum við fullorðna. Í framhaldinu fara þau að geta hreyft sig meira um 

og taka hluti upp sem þau finna á leið sinni en börnin setja hlutina gjarnan upp 

í sig til þess að kanna þá betur (Lansbury, 2014a, bls. 51; Maguire-Fong, 2015, 

bls. 130).    

  Þegar börnin geta setið eða staðið kyrr geta þau farið að raða hlutum 

saman til dæmis kubbum en þau búa smátt og smátt til ýmsar byggingar. Á 

milli 8 og 18 mánaða fá börn getuna til þess að leika í þykjustuleikjum en þau 

leika þá gjarnan athafnir foreldra sinna eftir. Um 18 mánaða verða börnin svo 

virkari í leik sínum en þau hlaupa, hoppa, klifra og vilja oft takast á við nýjar 

og erfiðari þrautir. Á þessum aldri fá þau einnig aukin áhuga á mynstrum eða 

byggingum og áhugi þeirra á byggingum í leik og þrautum eykst (Frost o.fl., 

2012, bls. 93; Maguire-Fong, 2015, bls. 131–133). Þá fara börn á þriðja ári að 

fá áhuga á auknum samskiptum við önnur börn ásamt því að hreyfiþörf þeirra 

en enn mikil. Þá fara börn oft að leika í ímyndunarleikjum með hvort öðru 

(Zero to three, 2010, bls. 8).   

  Í kaflanum um þróun leiks má sjá hvernig barnið fer frá því að liggja 

ósjálfbjarga til þess að leika í ímyndunarleikjum með öðrum börnum. Augljóst 

er hvernig hreyfiþroskinn hefur áhrif á leik barnsins þegar kaflinn er lesinn en 

börnin fara frá liggjandi stöðu, í það að sitja, í að hreyfa sig úr stað og loks í 

að klifra, hoppa og hlaupa. Þá er persónu- og félagsþroskinn einnig nokkuð 

sjáanlegur í þessari upptalningu en börnin leika sér mikið ein til að byrja með, 

fara svo yfir í að leika við hlið annarra barna um eins árs og leika sér svo við 

önnur börn þegar þau eru á milli tveggja og þriggja ára (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003, bls. 55; Howes o.fl., 1989, bls. 82–

83; Maguire-Fong, 2015, bls. 125). Vitsmunaþroskinn er þó aðeins duldari en 

ef fullorðnir eru vakandi fyrir merkjum vitsmunaþroskans er hann auðséður í 
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gegn um leikinn. Þá skoða börn umhverfi sitt með skynfærum sínum út frá 

eigin áhugahvöt. Þá má jafnvel segja að allur leikur eykur vitsmunaþroska 

barnsins. Þá skynja börn ýmislegt þegar þau eru á hreyfingu sem og í 

samskiptum við aðra. Ungbörn safna upplýsingum úr hreyfileikjum sínum og 

leikjum við önnur börn og nota þekkinguna síðar. Þá má benda á það að ef barn 

notar skynfæri sín í leik til dæmis þegar það skoðar hluti, setur þá upp í sig eða 

þegar það handfjatlar þá er vitsmunaþroski þeirra að þroskast.   

  Þegar kaflinn um þróun leiks sem og þroskasvið ungbarna eru skoðaðir 

má jafnvel segja að leikur og þroski ungbarna séu ein heild þar sem þau 

þroskast við leikinn og þroskinn virðist hafa áhrif á leikinn. Þá má álykta að 

börn leiki sér ekki á ákveðinn hátt nema að þroski til þess sé til staðar. Börn 

klifra ekki upp tré nema að hreyfiþroskinn til þess sé til staðar. Það sama má 

segja um að setja kubba saman, að hlaupa um í ærslaleik, að leika við önnur 

börn o.s.frv. Þá er vert að nefna að Janet Lansbury hefur mikið lagt upp úr því 

í skrifum sínum að treysta börnum, að leyfa þeim að prófa sig áfram og að átta 

sig á hlutunum á eigin spýtur. Mikilvægt er þá að þeir fullorðnu meti aðstæður 

og hvort barnið sé í raun í hættu eða ekki. Þá er talað um að ef börn séu sett í 

ákveðnar aðstæður, ákveðin hlutverk eða látin takast á við eitthvað áður en þau 

hafa þroska til þess eru líkur á því að þau sleppi einhverjum stigum eða að 

þeim seinki jafnvel í þroska (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2013, bls. 305; 

Lansbury, 2014a, bls. 41–44; Maguire-Fong, 2015, bls. 136–137; Zero to three, 

2010, bls. 8).  
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6. Lokaorð 

Í fræðilegri umfjöllun ritgerðarinnar kemur fram að mikið er að gerast í þroska 

ungbarna. Þá stækkar heili þeirra mikið og þroskast sem verður til þess að þau 

geti þroskast sem einstaklingar og tekist á við ný verkefni. Þá eru þroskasvið 

ungbarna að þróast og þroskast samtímis í tengslum við hvort annað en 

leikurinn ýtir undir þroska ungbarna ásamt því að þroski ýtir undir aukin leik. 

Það er því ljóst að leikurinn og þroski ungbarna fléttast saman og má segja að 

það sé í raun ein heild (Frost o.fl., 2012, bls. 95).   

  Í leiknum fá börn pláss til þess að vera þau sjálf og til þess að prófa sig 

áfram. Yngstu börnin byrja að leika sér með því að rannsaka umhverfið og eru 

dæmi um nokkurra daga gömul ungbörn sem leika sér á þann hátt að þau 

fylgjast grannt með atferli eða hlut sem heillar þau. Þá má ætla að þau verði 

ekki svona niðursokkin í þessa athugun nema hún veiti barninu gleði. Þá fara 

þau smátt og smátt frá því að leika sér liggjandi á bakinu og spriklandi út í 

loftið yfir í að hreyfa sig meira um rýmið. Þegar barnið fer að hreyfa sig meira 

um í leik sínum þróast vitsmuna- og málþroski og hreyfiþroskinn í samhliða. 

Ef barnið væri með öðru barni eða í samskiptum við einhvern fullorðinn í sama 

leiknum væri hægt að setja hann undir persónu- og félagsþroskann líka.  

  Þroski ungbarna þroskast þannig í gegnum leikinn en leikurinn auðgast 

þá með auknum þroska. Þá leika eins árs gömul börn sér ekki á pari við þriggja 

ára gömul börn vegna þess að þau eru stödd á misjöfnum stað í þroska. Þriggja 

ára gömul börn hafa meiri hreyfiþroska en þau eru gjarnan á meiri hreyfingu 

um rýmið en eins árs gömul börn ásamt því að vera komin framar í vitsmuna- 

og málþroska sem og persónu- og félagsþroska.   

  Fyrri tilgáta verkefnisins var: „börn leika sér frá fæðingu“ en niðurstöður 

ritgerðarinnar studdu það. Það fer jafnframt eftir því hver þekking athugandans 

er á leiknum hvort hann telji leikinn byrja um fæðingu eða hvort hann telji 

leikinn byrja mun síðar. Heimildir þessarar ritgerðar styðja það þó að athugun 

og rannsóknir barna á umhverfinu sem veita börnum ánægju teljist sem leikur. 

Það er því vel hægt að segja að barn sem horfir á skuggamyndir á vegg í 

nokkrar mínútur sé að því vegna þess að það fær einhverja ánægju út úr þessu 

atferli.  
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  Síðari tilgáta verkefnisins var: „þroski barna hefur áhrif á leik þeirra“ en 

að mati höfundar hefur þessi tilgáta einnig verið studd með fræðilega hluta 

efnisins. Þá er meðal annars komið fram á það að þroski ýti undir aukin leik og 

þróaðri leik. Þá eru eldri börn gjarnan í öðruvísi leikjum en þau yngri þó það 

muni oft ekki miklu. Börn um eins árs leika sér mikið einsömul en hafa ánægju 

af því að hafa önnur börn við hlið sér. Þegar börn nálgast þriggja ára aldurinn 

eru þau komin í nánari samleik þar sem þau leika með vinum og vinkonum 

sínum í fjölbreyttum leikjum.   

  Bæklingurinn er samantekt á efni ritgerðarinnar en efni hans snýr að 

mestu leyti að tilgátunum sem settar voru fram; „börn leika sér frá fæðingu“ 

og „þroski barna hefur áhrif á leik þeirra“. Þá er markmið höfundar að 

bæklingurinn sé áhugaverður og settur upp á skýran hátt. Bæklingurinn er 

hugsaður sem fræðsla fyrir alla sem koma að ungbörnum og að þeir sem koma 

að uppeldi ungbarna skilji betur hvernig leikur þeirra og þroski virka saman. 
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7. Bæklingur - fylgiskjal 

Þessi bæklingur er þríbrotinn og er hann einskonar útdráttur úr ritgerðinni með 

þeim tilgangi að byrjendur geti sótt sér fræðslu. 



 

 

 

Leikurinn 

Leikurinn er mikilvægur hluti af lífi 

barns en börn leika sér stóran part úr 

degi. Leikurinn er talinn mikilvægur fyrir 

þroska barna og ýtir þroskinn einnig 

undir meiri og flóknari leik en áður. Erfitt 

getur þó verið að skilgreina leikinn á einn 

ákveðin hátt en hann er eins fjölbreyttur 

og hægt er. Leikurinn er frjáls og 

ótakmarkaður nema af barninu sjálfu. 

Leikurinn uppfyllir þó ýmis skilyrði sem 

flestir fræðimenn eru sammála um. 

Leikurinn vekur gleði, leikurinn er 

sjálfsprottinn og hann inniheldur 

einhverskonar reglur í hvert sinn. Þá er 

mikilvægt að gefa börnum rými og tíma 

til þess að leika sér á eigin forsendum.   

Oft er talað um að læra af reynslunni í 

uppeldisfræði en það má rekja til 

fræðimannsins John Dewey. Hann taldi 

leikinn mikilvægan fyrir þroska barna 

enda væri leikurinn einskonar rannsóknir 

barna á umheiminum.  

Ungbörn byrja snemma að leika sér og 

eru dæmi um að nokkurra vikna gömul 

börn leiki sér, jafnvel nokkurra daga 

gömul ungbörn. Þá fer það eftir því 

hvernig litið er á leikinn hvort hann sé 

skilgreindur sem leikur. Ef við lítum sem 

svo á að leikurinn sé í raun nám 

ungbarna er hægt að fullyrða að nokkurra 

daga gömul börn leiki sér. 

 

 

 Samantekt 

Ef við lítum á leikinn sem námsaðferð 

barna getum við sagt sem svo að börn 

leiki sér frá fæðingu. Börn eru forvitin að 

eðlisfari og skoða umhverfi sitt. Fyrir 

ungbörnum er allt nýtt og spennandi og 

getur því barn sem starir á ljós vel verið 

að leika sér þó það hafi ekki getuna til 

þess að hreyfa sig úr stað. Við getum 

einnig fullyrt það að þroski barna ýti 

undir leikinn þar sem hann ýtir undir 

flóknari leikform. Börn byrja jafnvel að 

leika sér með því að stara á ákveðin hlut 

en geta svo smám saman hreyft sig meira 

og prófað sig áfram. 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Börn leika sér frá 

fæðingu 
Samspil þroskaferils ungbarna og leiks 



 

` 

 

 

 

 

 Einnig má sjá barnið æfa málþroskann 

með því að æfa röddina sína og hljóðin. Ef 

fullorðinn einstaklingur eða annað barn 

er með ungbarninu er félagsþroskinn að 

þróast með samskiptunum þeirra á milli. 

Þá fer þessi leikur og þessar tilraunir við 

að ná leikfanginu í reynslubankann. 

Barnið hefur þá lært af reynslu sinni að 

þessar tilraunir skiluðu ekki tilætluðum 

árangri og reyni þar þá aðra nálgun næst. 

Þarna er vitsmunaþroski barnsins að 

þróast.  

„Þroskaferli 

ungbarns hefur 

áhrif á leik þess“ 

 Hreyfiþroski 

Hreyfiþroski er sennilega mest áberandi 

þegar kemur að þroskaferli ungbarna. 

Þegar börn eru mjög ung stjórnast 

hreyfiþroskinn af líkamsvexti. 

Líkamsþroski ungbarna þróast niður frá 

höfði og svo frá miðju og út. Þá hreyfa 

ungbörn höfuð gjarnan fyrst og búk en 

hreyfingar í tám og fingrum koma síðar. 

Hreyfiþroskinn er allt sem viðkemur 

hreyfingu ungbarna t.d. að ganga eða 

hoppa. 

  

Þroskaferli ungbarna 

Þroski er ferli sem byrjar við getnað og 

þróast allt líf einstaklingsins. Oft er 

miðað við nokkur þroskasvið þegar fjallað 

er um þroska ungbarna en það eru: 

• Hreyfiþroski 

• Vitsmuna- og málþroski 

• Persónu- og félagsþroski 

Þessi svið þroskast samtímis en þá má 

nánast sjá barnið þroskast á hverju sviði 

fyrir sig til dæmis ef fylgst er með því að 

leik. Dæmi: 

Ungbarn sem sparkar og baðar út 

höndum þar sem það liggur á leikteppi. 

Barnið sér spennandi leikfang og reynir 

að ná því bæði með höndum og fótum. 

Barnið hjalar og skríkir samtímis og 

nýtur þess að liggja þarna og leika sér. 

Þarna má sjá barnið þróa hreyfiþroskann 

þar sem það sparkar og baðar út höndum. 

Vitsmuna- og málþroski 

Vitsmunaþroski ungbarna er í raun það 

sem þau læra. Börn skoða og fylgjast með 

því sem er í kringum þau og kortleggja 

umhverfi sitt í minninu. Þau læra einnig 

af reynslunni þegar þau prófa sig áfram. 

Þau læra af mistökum sínum og prófa þá 

aðra leið en áður þar til þeim tekst 

ætlunarverk sitt. 

 

Persónu- og félagsþroski 

Persónu- og félagsþroski veltur á tengslum 

ungbarns við umönnunaraðila þess. 

Ungbarnið er viðkvæmt á þessu sviði og 

skipta því viðbrögð umönnunaraðila miklu 

máli. Jákvæð viðbrögð geta virkað sem 

hvatning fyrir barnið en neikvæð viðbrögð 

virka á öfugan hátt. Jákvæð viðbrögð 

hvetja barnið áfram og örva það til þess að 

prófa sig áfram í lífinu t.d. að ganga. 

 

 

 


