
 

 

 

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 
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 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. 

 

 

 


