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Ágrip 

 
Ritgerð þessi er byggð á fræðilegri umfjöllun um hvernig megi nýta leikinn sem námsleið 

barna á mótum leik- og grunnskóla. Umfjöllunin tekur mið af elstu börnunum í leikskóla 

og yngstu börnunum í grunnskóla, hins vegar getur umfjöllun um leik barna og það hversu 

þýðingarmikill hann er, nýst vel við kennslu óháð aldri. Þá er meginmarkmið ritgerðarinnar 

að varpa ljósi á mikilvægi leiksins og gildi hans til náms. Í Aðalnámskrám leik– og 

grunnskóla hér á landi er fjallað um mikilvægi leiksins og áhrif hans þegar börn tileinka sér 

nýja þekkingu. Leikur er þýðingarmikill þáttur í lífi barna og í gegnum leikinn þroskast 
börnin með margvíslegum hætti. Í gegnum leikinn fer fram nám og með því að samþætta 

hann inn í námssvið skólanna, stuðlar það að því að námið verði enn innihaldsríkara. Í 

ritgerðinni eru rannsóknir ígrundaðar og vísað er til fræðimanna þar sem sýnt er fram á 
jákvæð tengsl leiks og náms og einnig hvernig megi flétta þessa þætti saman inn í 
námssvið skólanna. Í ritgerðinni er bent á og fjallað um margvíslegar leiðir sem leik- og 

grunnskólakennarar geta farið til að nýta leikinn sem námsleið ungra barna. 
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Formáli 
 

Hugmyndin að ritgerðarefninu kviknaði eftir fyrsta árið mitt í leikskólakennarafræðum við 
Háskóla Íslands. Þar var fjallað um mikilvægi leiksins og hvaða ávinning hann gefur 

börnum. Þá var leikurinn oft til umfjöllunar í mörgum öðrum námskeiðum sem hafa verið 

hluti af náminu mínu, sem þar af leiðandi ýtti undir áhuga minn á að nýta enn frekar 

leikinn sem kennsluaðferð. 

 Ég hef starfað í leikskóla í rúm sjö ár en var það ekki fyrr en ég hóf nám mitt í 

leikskólakennarafræðum, að ég áttaði mig raunverulega á því hvaða hlutverki leikurinn 

gegnir í leikskólum og hversu mikilvægur hann er. Það fer heilmikið nám fram í gegnum 

leikinn og hægt er að nýta hann sem kennsluaðferð. En kennarar þurfa að vera meðvitaðir 
um tilgang leiksins, til þess að geta gert sér grein fyrir mikilvægi hans. Meginmarkmið mitt 

með þessari ritgerð er að beina sjónum að fjölþættum möguleikum leiksins sem 
námsleiðar, hann er órjúfanlegur þáttur í  lífi barna og þess vegna er tilvalið að nýta hann 

sem námsleið. Ég vil varpa ljósi á það hve þýðingarmikill leikurinn er og hvaða aðferðir 

geta verið hentugar fyrir kennara til þess að stuðla að námi í gegnum leikinn. 
 Ég vil þakka fjölskyldunni minni fyrir stuðninginn og samstarfsfólki mínu sem kom 

að því að aðstoða mig í gegnum námið.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 
Íslands (https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=skoli&chapter=content&id=41969) 

og fylgt þeim samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða 

fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka 
öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem 

missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

Reykjavík, 6. maí 2021 

 
Sara Rós Daengardóttir 
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1 Inngangur 
 

Leikurinn hefur verið mikilvægur í umræðum innan leikskóla undanfarin ár og er þar 

talinn vera meginnámsleið leikskólabarna (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). Í leikskóla er 
áherslan lögð á að nám barna fari fram í gegnum leik. Ásamt því hefur hann verið 

umdeildur hjá fræðimönnum og skiptar skoðanir um það hvort að raunverulegt nám 

fari fram í gegnum leikinn eða ekki. Þess má þó geta að flestir fræðimenn eru sammála 
því að leikurinn gegnir mikilvægu hlutverki í lífi barna (Ailwood, 2003; Grieshaber og 

McArdle, 2010; Wood og Attfield, 2005). Kafli í Aðalnámskrá leikskóla (2011) ber heitið 

Leikur og nám og í þeim kafla er gerð grein fyrir þeim markmiðum og ávinningi þess að 
tengja leik og nám inni í starfshætti leikskólans með það að leiðarljósi að stuðla að 

námi. Kennarar skapa nýja reynslu fyrir börnin með því að mæta áhuga þeirra, þannig 

fléttast námið sem fer fram í leikskólanum inni í leik barnanna (Aðalnámskrá leikskóla, 
2011). 

 Oft hafa leikur og nám verið aðgreind þar sem litið er á leikinn sem nokkurs konar 

frjálsa afþreyingu barna, þar sem að þau fá að ráða ferðinni. Aftur á móti hefur verið 
litið á, að nám eigi sér stað þegar ákveðin verkefni eru unnin og þeim stýrt af 

kennurum, þar sem kennarnir sjá til þess að verkefnin séu í samræmi við námskrár og 

að aðferðinar sem eru nýttar, séu gagnlegar börnunum og stuðli að námi þeirra 
(Jóhanna Einarsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir, 2011). Hins vegar hafa rannsóknir 

Pramling Samuelsson og Johansson (2006) sýnt fram á það, að leikur og nám tengjast 

og þar með ekki hægt að aðgreina hugtökin. Það er óumdeilt að leikur og nám eiga 
marga sameiginlega þætti, s.s. gleði og merkingarsköpun.  

 Markmið ritgerðarinnar að skoða hvernig leik- og grunnskólakennarar geta stutt 
við nám barna í gegnum leik. Enn fremur verður gerður greinarmunur á hugtökunum 

leikur og nám, ásamt því að skoða hvernig hugtökin tengjast. Þá verður einnig til 

umfjöllunar hvernig megi samtvinna nokkrar námsgreinar og leik. Að lokum eru 

umfjöllunarefnin dregin saman og rannsóknarspurningunni svarað en hún er: Hvernig 

geta leik- og grunnskólakennarar stutt við nám barna í gegnum leik? 
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2 Aðalnámskrár leik- og grunnskóla og gildi leiksins 

 

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 37) er fjallað um mikilvægi leiks og hvaða gildi hann 
hefur fyrir börnin, þar er bent á að leikur sé meginnámsleið barna. Leikur veitir börnum 

ekki einungis ánægju, heldur er hann tækifæri til náms. Þar segir að:  

„Í leik skapast vettvangur þar sem spurningar vakna og börn leysa 
vandamál sem upp koma, á eigin forsendum. Í leik eflast vitrænir og 

skapandi þættir. Leikurinn kallar á fjölbreytta notkun tungumálsins, 

hreyfingu, félagsleg samskipti og tilfinningatengsl“ (Aðalnámskrá leikskóla, 
2011, bls 37-38). 

Í leikskólum er áhersla á að nám barna fari fram í gegnum leikinn og er hann talinn vera 

mikilvægur þáttur í skólastarfinu. Einnig er fjallað um mikilvægi leiksins í Aðalnámskrá 
grunnskóla (2013), þar sem fram kemur að hann sé meginnámsleið ungra barna og ekki 

síður mikilvægur eldri börnum. Þar kemur fram að: 

„Leikurinn er leið ungra barna til að læra á heiminn og læra um heiminn. 
Miklu skiptir að leiknum sem námsaðferð sé gert hátt undir höfði í 

grunnskóla og sú áhersla einskorðist ekki við yngstu nemendurna.... Leikur 

er 15 ára nemanda jafn árangursrík leið til þroska og skilnings og sex ára 
barni“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 38-44). 

Það er því óhætt að segja að leikurinn er mjög þýðingarmikill fyrir börn á öllum aldri. 

Hann gegnir meginhlutverki í náms- og þroskaferli barnanna eins og kveður á um í 
aðalnámskrám skólastiganna tveggja. En til þess að geta gert sér grein fyrir mikilvægi 

leiksins og nýtt hann sem námsleið, þurfa kennarar að vera meðvitaðir um skilgreiningu 

og gildi hans. Í næsta kafla verður leitast við að skilgreina hvað leikur er, leikformin og 

hvaða þroskaþætti hann eflir. 
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3 Hvað er leikur?  
 

Fræðimenn og rannsóknir hafa sýnt fram á það að erfitt getur verið að skilgreina hvað 

leikur er, því að hægt er að líta á leikinn frá mörgum sjónarhornum. Ólíkar 

skilgreiningar er á hugtakinu og hafa fjölmargar rannsóknir og fræðimenn sýnt fram á 
það að leikurinn er þýðingarmikill og hefur uppeldislegt gildi í lífi barnanna (Wood, 

2013). Rannsóknir á leik (Murray, 2018) sýna fram á að hann er í eðli sínu órjúfanlegur 

hluti af lífi barna og er þeim merkingarbær. Þá eru fræðimenn sammála um það að 
leikurinn er mikilvægur þáttur í þroskaferli barna, því að í gegnum leik fer fram nám 

sem eflir alhliða þroska þeirra. 

 Leikurinn samanstendur af fjölbreyttum birtingarmyndum athafna, aðgerða og 
samskipta sem geta haft margvíslegar merkingar fyrir börn. Þess má einnig geta að það 
er fremur einstaklings- og menningarbundið hvað það er sem einstaklingar telja vera 

leikur og hvað er ekki leikur (Wood, 2013).  
Hér verður greint frá þáttum sem fræðimenn hafa sagt að auðkenni leik barna:  

Leikur er val barna 

Börn læra og gagnast leikur þeim mest ef að leikurinn tilheyrir þeim og þau fá að vera í 
bílstjórasætinu. Leikur er sjálfsprottinn og börn fá að tjá sínar tilfinningar og hugmyndir 

um heiminn í gegnum hann. Ef að leiknum er stýrt af fullorðnum og fyrirfram ákveðinn 

af þeim, þá telja börn að það sé ekki leikur heldur vinna (Dockett and Meckley, 2007; 
Howard, 2010). Þar með geta fullorðnir ekki fyrirfram ákveðið leik barnanna en hins 

vegar geta fullorðnir skapað aðstæður til leiks fyrir þau með því að undirbúa 
leikumhverfi og leikefni (Wood, 2013). 

Leikur er uppfinning barnanna 

Í leik eru börnin bæði hugmyndasmiðir og tilraunamenn, þar sem þau rannsaka og 

uppgötva nýjar samsetningar og aðgerðir til þess að læra um heiminn. Þau skapa og 
leysa ágreining á eigin vegum og öðlast þar með hæfni til þess að hafa stjórn á eigin 

hugsunum, aðgerðum, áætlunum og athöfnum (Whitebread, 2010). 

Leikur er ímyndun gerð að veruleika 
Það fer mikið nám fram þegar börn eru í ímyndunarheimi sínum. Þegar þau eru í 

ímyndunarleikjum fá þau tækifæri til að efla hugræna, tilfinningalega og félagslega 

hæfni sína. Í gegnum leikinn nota börnin félagslega og menningarlega þekkingu sína til 
þess að læra um tilveruna og heiminn (Wood, 2013). 
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Leikur leggur áherslu á ferlið fremur en niðurstöður 

Vygotsky (1978) taldi leikinn vera leiðandi ferli barna á bernskuárunum því það er í 

gegnum ferlið sjálft sem nám barnanna fer fram. Í leiknum fara fram samskipti í 
gegnum talmál, líkamstjáningu, látbragð og tákn (Smith, 2010).  

Leikur beinist að því að börn eru gerendur 

Leikur á sér stað þegar börn fá að velja og stjórna sjálf. Kennarar geta stutt börnin með 
því að skipuleggja og styðja þau í gegnum ferlið, en geta ekki skipulagt leikinn fyrir þau. 

Börn læra í gegnum leikferlið og þurfa þau að hafa aðgang að efnivið og fá nægan tíma 

til þess að framkvæma athafnir sínar (Broadhead, 2004; Broadhead og Burt, 2012).  

Leikur krefst virkrar þátttöku 

Í gegnum leik læra börn um sínar eigin takmarkanir og takast á við áskoranir á eigin 

vegu, þar sem líkami, tilfinningar og hugur barnanna er virkur í leikferlinu (Whitebread, 
2010, bls. 173). 

Leikur er ánægjuefni og til skemmtunar 

Meckley (2002) telur að leikur sé afþreying og er markmið hennar að veita börnum 
ánægju og skemmtun, því að í leik fá börnin að velja viðfangsefni og athafnir sínar, 

ásamt því að þar gefst þeim tækifæri til að móta eigin hvatningu og hugmyndir. 

Lillemyr (2001) nefnir álíka atriði og þau sem talin eru hér að ofan, sem einkenni 
leiksins. Hann telur að börn skapi reynsluheim og menningu sína í gegnum leikinn þar 

sem árangur leiksins skiptir síður máli, heldur er það leikferlið sem fær notið sín. 

3.1 Hvers vegna leika börn sér og hver eru helstu leikformin? 

Eins og fram hefur komið er erfitt að skilgreina hvað leikur er og hafa kenningar um leik 

breyst í tímans rás. Margar kenningar hafa sýnt fram á hvers vegna börn leika sér og 

hver ávinningur barna er af leik. Hughes (2010) hefur tekið saman helstu niðurstöður úr 
kenningum fræðimanna um það hvers vegna börn leika sér: 

• Leikur gefur þeim tækifæri til að tjá hugmyndir og tilfinningar sínar á öruggan 
hátt. 

• Leikurinn aðstoðar þau við að slaka á og endurnýja orku sína.  

• Veitir þeim möguleika á að æfa nýja færni, sem getur meðal annars hjálpað 

þeim að takast á hlutverk þeirra síðar meir. 

• Í leik læra börn að leysa úr ágreiningi. 
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• Leikur stuðlar að fjölbreyttum þroska, þ.e. vitsmuna-, félags-, tilfinninga- og 
hreyfiþroska. 

• Eflir fjölþætt ferli, svo sem að leysa vandamál, rannsaka, uppgötva, tengja og 
þróa hugsun sína áfram. 

• Leikurinn stuðlar að því að þróa tilhneigingu til náms, s.s. þátttöku, félagsleg 

tengsl, sjálfsmynd, sjálfstraust og innri áhugahvöt.                                                   

                                                                                                 (Hughes, 2010) 

Kenning og sjónarhorn Piaget á leik, námi og þroska hefur haft áhrif á leikskólastarf og 

hafa þær ekki verið óumdeildar (Wood, 2013). Piaget lagði áherslu á fjögur stig sem 
hann taldi mikilvæg fyrir þróun vitsmunaþroska barna, þ.e. skynhreyfistig, 

foraðgerðartig, stig hlutbundinna aðgerða og stig formlegra aðgerða. Hann flokkaði 

leikinn því niður í þrjú leikform/leikgerðir sem breytast samhliða þroska og aldri barna. 

Hann nefnir að leikurinn þróaðist samhliða vitsmunaþroska þeirra (Piaget, 1962). 
Leikgerðirnar eru skynfæra- og hreyfileikir, táknleikur og uppbyggingaleikur og 

regluleikir. 

 Piaget telur að börn læri í gegnum leik ef þau fá tækifæri til að takast á við nýja 
færni og reynslu. Hann taldi að leikumhverfi barna þyrfti að vera skapandi svo að 
börnin gætu verið virkir þátttakendur í námi sínu. Þar með öðlast þau tækifæri á að 

kanna, uppgötva og takast á við ágreining á eigin vegu. Á þann hátt þróast 
vitsmunaþroski barnanna í gegnum leikinn (Wood, 2013). 
 Kenning Piaget hefur þó verið gagnrýnd, hvað varðar þróunarstigin. Meadows 

(2006) var sammála Piaget, að vitsmunaþroski barnanna þróaðist eftir aldri þeirra, en 

var ósammála því að hún væri jafn stigbundin eins og Piaget taldi. Meadows (2006) 
taldi að þróun leiksins væri ekki samfelld og stöðug. Hann taldi að leikurinn félli ekki 

ávallt undir fyrirfram ákveðna flokka, því að leikurinn er byggður á ímyndundarafli þess 

sem leikur leikinn. Rannsóknir hafa sýnt fram á að börn geta notað margþættar gerðir 
leiks samtímis, bæði úti og inni og hefur það áhrif á félagsfærni þeirra (Meadows, 

2006). Vygotsky tekur undir gagngrýni Meadows, en telur jafnframt að nám fari fram í 

gegnum leikinn í félagslegu umhverfi, þar sem barnið fær tækifæri til þess að vera 
virkur þátttakandi í því umhverfi og samfélagi sem það býr í (Aronstam og Braund, 

2015). 

3.2 Helstu leikformin 

Hægt er skipta leiknum í mismunandi leikflokka eða leikgerðir. Leikgerðirnar hafa 
tilhneigingu til að einkennast af ákveðnum aldri en eins og Meadows (2006) nefndi geta 
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börn notað margar leikgerðir samtímis. Þegar börnin hafa öðlast meiri hæfni til leiks og 

samskipta, þá þróast og eflast leikflokkarnir. 
 

3.2.1 Skynfæra og hreyfileikur 

Skynfæra og hreyfileikir eru einkennandi fyrir yngstu börnin. Þau skynja og snerta hluti 

til þess að kynnast þeim og leika með þá. Þar með nota þau líkamann og skynfærin sín 

til þess að öðlast þekkingu á heiminum. Á þessum aldri vilja börn endurtaka sömu 

hlutina aftur og aftur og leika oft með sama hlutinn (Röthle, 2008). 
 

3.2.2 Hlutverkaleikur og félagslegur hlutverkaleikur 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar um hlutverkaleiki og áhrif þeirra á nám barna. Í 
gegnum þykjustuleiki fer fram samtvinnað nám og telja margir fræðimenn að þessi 

leikgerð sé sú flóknasta en á sama tíma mikilvægasta leikformið (Wood, 2013).  

Með þykjustuleik er átt við þegar börn eru í hlutverki, þ.e. líkja eftir öðrum, líkja eftir 
tali eða hegðun annarra, nota raunverulega eða ímyndaða leikmuni og setja sig í spor 
annarra. En félagslegur þykjustuleikur er það sem gerist þegar leikurinn þróast í 

gegnum samskipti milli barna sem leika hlutverk sín, og getur það bæði verið með eða 
án orða. Samvinna verður því á milli tveggja eða fleiri barna sem taka þátt í leiknum 

(Wood, 2013). 

 Það eru sex þættir sem einkenna þennan leikflokk, þ.e. hlutverkaleikur sem er 
tengdur ímyndun, hlutverkaleikur með hluti, hlutverkaleikur sem byggist á athöfnum, í 

hlutverkaleik er hlutverkið viðvarandi, samskipti fara fram í gegnum þykjustuleik og 

samskipti þar sem forsenda leiksins er tungumálið (Wood, 2013). Í gegnum 
þykjustuleiki eða hlutverkaleiki fá börnin tækifæri til tjáningarfrelsis og rými sem veitir 

þeim möguleika á að leysa úr ágreiningsmálum lífsins. Ásamt því eflir hann samvinnu 
barnanna og þekkingu á félagslegum leikreglum (Peterson og fleiri, 2019). 

 
3.2.3 Bygginga- og sköpunarleikur 

Sköpunar- og byggingaleikur snýst um það að stjórna efnivið eða hlutum til að byggja 

eða skapa eitthvað (Johnson og fleiri, 2005), t.d. með opnum efnivið, kubbum, leir og 

vatni. Hann er oft tengdur félagslegum hlutverkaleik, þar sem að leikformið felur í sér 
að rannsaka og uppgötva, leita lausna, félagsleg samskipti og þátttöku barna. Slíkt 

leikform leggur áherslu á ferlið fremur en niðurstöður (Drew og félagar, 2008). 
 

3.2.4 Hreyfileikur  

Hreyfing er nauðsynleg fyrir alla á öllum aldri og stuðlar hún að góðri líkamlegri, 
andlegri og félagslegri heilsu (Archer og Siraj, 2015). Samkvæmt Ceciliani og Bortolotti 
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(2013)  er hreyfileikur sá leikur sem inniheldur hreyfingar líkamans og eflir slíkur leikur 

bæði fín- og grófhreyfingar barna. Ásamt því eflir hreyfileikur félags-, vitsmuna-, 

tilfinninga- og líkamsþroska barna. Ímyndunarafl barna fær notið sín í gegnum 
hreyfileik og veitir slíkur leikur oft hamingju meðal barnanna sem stuðlar að líkamlegri 

og andlegri vellíðan (Ceciliani og Bortolotti, 2013).  
 

3.2.5 Ærslaleikur 

Samkvæmt Jarvis (2010) og Wood (2013) beinist ærslaleikur að ofurhetjuleikjum og 

gamnislagi og er hann áskorun barnanna varðandi árásargirni og ofbeldi. Það sem 

einkennir ærslaleik er hlaup, að elta, að flýja, hoppa, slá, ýktar hreyfingar, gleði, hljóð 
og líkamstjáning. Rannsókn Palagi og fleiri (2016) sýnir fram á að ærslaleikur þarf ekki 

að vera ofbeldisfullur þó hann byggist oft upp af árásargjörnum hreyfingum. Í gegnum 

ærslaleik öðlast börn færni í vináttu, stjórn á tilfinningum sínum, sjálfstjórn, lesa í 
aðstæður og virða mörk (Pellegrini og Blatchford, 2000; Broadhead, 2004). Þá nefnir 

Wood (2013) að ærslaleikur sé grunnform leiksins. 
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4 Leikur og nám 
 

Í Aðalnámskrá leik-, grunn- og framhaldsskóla (2011; 2013; 2015) kemur fram að erfitt 
sé að skilgreina hvað felst í almennri menntun, þar sem skilgreiningin á því er fremur 

víð og fjölþætt. Þá  kemur fram að menntun stuðlar að því að einstaklingar verði hæfari 

til að takast á við hvers konar áskoranir í daglegu lífi. Ásamt því „miðar almenn 
menntun að því að efla skilning einstaklingsins á eiginleikum sínum og hæfileikum og 

þar með hæfni til að leysa hlutverk sín í flóknu samfélagi“ (Aðalnámskrá leikskóla, 

2011; Aðalnámskrá grunnskóla, 2013; Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2015).   
 John Dewey var heimspekingur og einn helsti menntafrumkvöðullinn á fyrri hluta 

síðustu aldar. Hann taldi að markmið menntunar væru byggð á persónulegri reynslu og 

lífi einstaklingsins (Dewey, 2000b). Ásamt því hélt hann fram að menntun yrði breytileg 
og flutt á milli menningarheima og kynslóða og að hún væri tækifæri til breytinga innan 

samfélaga (Dewey, 2000a). Samkvæmt skilgreiningu Dewey geta einstaklingar því 

öðlast menntun víðar en innan veggja skólakerfisins (Gunnar E. Finnbogason, 2010). En 
þó má telja að skólakerfið sé undirstaða þess að samfélag tryggi að allir öðlist menntun 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 13). 

 Pramling Samuelsson og Asplund Carlsson (2008) telja að ekki sé hægt að aðskilja 
leik og nám því að þessir þættir samtvinnist á einn eða annan hátt. Leikur og nám eru 

tengd og er það margt sem þessi hugtök eiga sameiginlegt, s.s. sköpun, gleði og 

þekking. Í gegnum nám fer leikur fram og í gegnum leik læra börnin. Þannig þurfa 
þátttakendur að vera virkir svo að þeir þrói með sér þekkingu, þ.e. börn þurfa að vera 

virkir þátttakendur í leik til þess að þau geti þróað þekkingu og reynslu sína áfram og til 

þess að nám eða menntun verði sem árangursríkast þurfa börnin að vera virkir 
þátttakendur til þess að geta byggt ofan á fyrri reynslu og þekkingu (Pramling 

Samuelsson og Asplund Carlsson, 2008). Rannsóknir Laevers (1994) og Pramling 
Samuelsson og Johansson (2006) sýna fram á að nám barna fer fram í gegnum leik 
þegar börn eru heilluð, sýna áhuga og einbeitingu í einhverju sem þau eru þátttakendur 

í. Þetta leiðir aftur til þess að þau vilja leita lausna og auka þekkingu sína á 
viðfangsefninu. Leikurinn verður að námi ef mætt er þörfum og áhuga barnanna. 

 Eins og fram hefur komið ætti leikur að vera aðalnámsleið barna í leikskóla 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011) og hafa skilgreiningar hér að ofan sýnt fram á mikilvægi 

þess. Hvort sem eigi að kenna börnum að deila, skrifa eða allt sem er þar á milli þá er 
það reynsla barnanna sem skiptir máli og að þau upplifi að þau tilheyri og séu virkir 

þátttakendur í leik. Þetta er aðalástæðan fyrir því að í leikskólum er lögð áhersla á að 
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nýta leikinn sem námsleið. 

 Í leikskólum fer fram óformlegt nám s.s í gegnum leikinn, en með því er átt við að 
nám barnanna fer fram í daglegum athöfnum og starfi með börnunum. Þau fá að stýra 

ferlinu sjálf, meðvituð eða ómeðvituð og er námið bundið aðstæðum og reynslu 

barnanna. Kolbrún Þ. Pálsdóttir (2014) telur að óformlegt nám byggist á frelsi og 

sveigjanleika þess sem lærir. Hins vegar fer fram formlegt nám í grunnskólanum 
(Jóhanna Einarsdóttir, 2007) en það sem einkennir slíka formgerð er að námið er 

fyrirfram skipulagt og kennarastýrt. Börnin fá lítið að segja um ferlið og lýkur náminu 

oft með einkunn eða mati kennarans (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2014).  

 Rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur (2004) um hefðir og starfshætti leik- og 

grunnskóla sýnir fram á að starfshættir skólanna eru afar ólíkir. Niðurstöður úr þeirri 

rannsókn sýna fram á að í leikskólunum fór fram óformlegt nám. Skipulagið í 
leikskólanum var sveigjanlegt og lítið um fyrirfram skipulagðar kennslustundir. 

Leikskólakennararnir lögðu áherslu á leikinn, félagsleg samskipti og að efla sjálfsmynd 

barnanna. Hins vegar sýndu niðurstöður rannsóknarinnar að í starfsháttum 
grunnskólans var allt fremur fyrirfram ákveðið og lítið rými fyrir sveigjanleika. 

Grunnskólakennararnir lögðu áherslu á lestrar- og stærðfræðikennslu og önnur 

kennarastýrð verkefni, þess má þó geta að einnig var lögð áhersla á félagsleg samskipti 
og tillitsemi eins og sjá mátti í starfsháttum í leikskólunum. 

 Ólík viðhorf hafa verið meðal fræðimanna og leikmanna gagnvart því að 

samþætta leik og nám. Eins og Pramling Samuelsson og Asplund Carlsson (2008) nefna 

hafa þessi hugtök oft verið aðgreind í huga margra og hefur leikurinn verið talinn 
ómarkviss námsleið sem erfitt er að meta hvort að skili sér í formi ávinnings til 

barnanna. Eins og fram hefur komið telja þær að leikur og nám séu nátengd og ekki 

hægt að aðskilja þessi hugtök. 
 Grunnskólakennarar hafa oft ekki litið á leikinn sem möguleika til náms, heldur 

eru þeir fremur hlynntir verkefnavinnu og ákveðnum kennsluháttum (Ailwood, 2010; 

Dockett, 2010; Jóhanna Einarsdóttir, 2007; Rogers, 2011). Þó hafa viðhorf þeirra breyst 
á undanförnum árum og eru þeir farnir að sýna áhuga á að nýta leikinn sem námsleið í 

mun meiri mæli en áður (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2013).  

 Könnuð voru viðhorf grunnskólakennara um hvað væri ólíkt við starfshætti í leik- 
og grunnskóla í rannsókn Önnu Magneu Hreinsdóttur (2013). Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýna fram á að grunnskólakennarar töldu að mikilvægt væri að byggja 

ofan á fyrri reynslu og þekkingu barnanna þegar þau hefja grunnskólagöngu sína. Þá 
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ætti fyrsti bekkur að vera nokkurs konar framhaldsnám af leikskólanáminu. Kennararnir 

nefndu að erfitt væri að búa til svigrúm fyrir leikinn og að það væri erfitt að bjóða upp á 

leik sem námsleið, þar sem mikið skipulag og tímaskortur er í grunnskólanum. Að 
lokinni rannsókninni og eftir að hafa fengið upplýsingar um það hvernig megi nýta 

leikinn sem námsleið, kom í ljós að grunnskólakennararnir voru meira meðvitaðir og 

upplýstir um það hvernig megi samþætta leik og nám og sýndu þar með meiri áhuga á 

að tengja leikinn inn í starfshætti sína (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2013).  
 Kennslufræðilegur leikur (e. educational play) er síðari tíma hugmynd um 

kennslufræði sem byggist á leik og námi (Pramling Samuelsson og Asplund Carlsson, 

2008; Pramling Samuelsson og Johansson, 2006; Anna Magnea Hreinsdóttir, 2013). 
Hugmyndafræðin grundvallast á því að í leik felist nám og í námi felist leikur. Þá þurfa 

starfshættir í skólum að stuðla að samþættingu þessara þátta til þess að námið verði 
með markvissum hætti, þannig að hægt sé að vinna með þætti eins og stærðfræði, læsi 
og náttúrufræði. Í gegnum „kennslufræðilegan leik þarf leikreynslan að vera skipulögð 

og markviss, þar sem ýmsir námsþættir og fleiri en ein tegund leiks tengjast og 

samþættast“ (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2013). Til þess að börn fái tækifæri til að efla 
þekkingu sína og móta jákvætt viðhorf til náms, þá þarf samþætting leiks og náms að 

vera til staðar. 

 Vygotsky (1978) var rússneskur sálfræðingur og er hvað þekktastur fyrir kenningu 
sína um svæði hins mögulega þroska (e. zone of proximal development).  Kenning hans 

byggist á því að nám barna fari fram með aðstoð hins fullorðna eða þeirra sem eru 
barninu hæfari. Þar með er hlutverk fullorðinna í leik barna talið vera mikilvægt, því 

Vygotsky (1978) taldi að barn lærði mest ef það fengi tækifæri til þess að kljást við 

viðfangsefni sem er aðeins flóknara en barnið hefur fram til þessa ráðið við. Þetta þýðir 

þar af leiðandi að þeir sem eru reyndari og hæfari þurfa að aðstoða barnið. 
 Vygotsky er einn af þeim fræðimönnum sem telja að leikur sé meginnámsleið 

barna, því í gegnum leikinn læra börnin um þær félagslegu reglur sem eru ríkjandi í 

samfélaginu. Einnig taldi hann að í gegnum leik hafi börnin hæfni til þess að gera hluti 
sem að þau geta ekki gert í raunveruleikanum, þannig er leikurinn talinn vera svæði 

hins mögulega þroska (Nilsson og Ferholt, 2014). Rannsókn Ingibjargar Óskar 

Sigurðardóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2012) um hlutverk leikskólakennara í leik, 

byggist á kenningu Vygotsky (1978) um svæði hins mögulega þroska. Í þeirri rannsókn 

kemur fram að kennarar gegna mikilvægu hlutverki og ættu þeir að leggja áherslu á að 

vera virkir þátttakendur í leik barna, þar sem að hinir fullorðnu eru leiðarljós barnanna 

til náms. Því að í gegnum samskipti við fullorðna eða hæfari einstaklinga lærir barnið. 
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5 Hlutverk kennara í leik barna 
 

Kennarar gegna mikilvægu hlutverki í leik barna. Þar af leiðandi eru nokkrir  þættir sem 

að þeir þurfa að stuðla að til þess að nám eigi sér stað í gegnum leikinn. Margar 

rannsóknir hafa sýnt fram á að menning og viðhorf fullorðinna hafa áhrif á það hvernig 
þeir nálgast leikinn (Gaskins, 2014; Wood, 2014). Þá nefnir Gaskins (2014) að sumir álíti 

sem svo að leikur þar sem börn hafa frumkvæði og er í „eigu“ þeirra sé hlutverk 

fullorðinna að ónáða ekki því að í gegnum leikinn fer fram félagslegt nám. Aðrir horfa til 
leiksins á þann veg, að það sé mikilvægt fyrir hina fullorðnu að koma inn í leik barnanna 

og stjórna honum því að það þurfi að mennta börnin, sýna þeim og vernda þau 

(Gaskins, 2014).  

 Rannsókn Fleer (2015) um hlutverk kennara í leik barna sýnir fram á að hlutverk 
þeirra var að gefa börnum tíma og rými til leiks, með því að stuðla að og skipuleggja 

örvandi leikumhverfi barnanna. Þá tóku kennarar þátt í leik barnanna öðru hverju, en 
voru oftar á hliðarlínunni. Þess má því geta að hugmyndir hinna fullorðnu um þátttöku 
þeirra í leik barna eru ólíkar, þ.e. einhverjir vilja stýra honum alfarið meðan aðrir vilja 

ekkert skipta sér af honum . Hadley (2002) nefnir að það hvort leikur eigi að stuðla að 
námi og/eða þroska barna, fari eftir því hvernig starfshætti kennarar aðhyllast og 

hvernig gildi og viðhorf þeir hafi til leiksins. Hann telur einnig að þátttaka kennara í leik 

barna geti verið tvenns konar. Annars vegar að kennarar geti haft áhrif á leikinn fyrir 
utan leik barnanna, þ.e. með því að hvetja, aðstoða og ýta undir leikinn svo að börnin 

fái tækifæri til að þróa hann áfram. Hins vegar getur kennarinn haft áhrif á leikinn með 
því að vera virkur þátttakandi, þ.e. að kennarar leika leikinn með börnunum (Hadley, 
2002).  

 Rannsóknir hafa sýnt fram á það að hlutverk kennara í leik barna er þungamiðja 

þess að leikur stuðli að námi. Kennarar þurfa að skapa leikumhverfi sem ýtir undir 
áhuga barna til náms, ásamt því þurfa þeir að geta gert greinarmun og metið hvenær 

og hvernig eigi að stíga inni í leik barna (Emilson og Folkesson, 2006; Pramling 
Samuelsson og Johansson, 2009).  

 Sara M. Ólafsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir (2017) gerðu rannsókn um sýn barna 

á hlutverk fullorðinna í leik. Niðurstöður úr þeirri rannsókn sýna fram á það að þátttaka 

kennara í leik barna var í lágmarki. Börnin álitu að kennararnir væru að sinna öðrum 
verkefnum á meðan leikur barnanna átti sér stað, eða eins og eitt barnanna sagði: „Þeir 

vilja ekki leika, bara tala saman“. Þar að auki kom í ljós að í sumum tilfellum vildu 

kennarar ekki taka þátt í leik barnanna, af því að þeir töldu að þeir myndu eyðileggja 
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leikinn þeirra. Samræmist þetta kenningum Pramling Samuelsson og Johansson (2009), 

þar sem þær telja einnig að fullorðnir taki síður þátt í leik barnanna, því að þeir telja að 

hætta sé á að þeir muni trufla eða skemma leikinn. Þá telja þær einnig að ef kennarar 
væru ávallt á hliðarlínunni gætu þeir þar af leiðandi misst af tækifærum til að koma 

auga á tengsl náms og leiks barnanna.  

 Rannsókn Ingibjargar Óskar Sigurðardóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2012)  um 
hlutverk þriggja leikskólakennara í leik barna, sýnir fram á það að kennararnir töldu það 

vera mikilvægt að gefa börnum tækifæri til leiks. Þá voru þeir sammála um að hlutverk 

þeirra væri að fylgjast með leik barnanna. Kennararnir töldu að með því að fylgjast með 
börnunum í leik, fengju hinir fullorðnu tækifæri til þess að kynnast börnunum betur og 

getu þeirra og vera þannig betur í stakk búnir til að sjá hvort það þurfi að aðstoða þau í 

leik. Þá nefndu þeir einnig að skráningar í leik barna væru mikilvægar til þess að geta 
haft góða heildarsýn yfir barnahópinn. Þá væri það tilvalin leið til þess að vinna að 
góðum einstaklingsmiðuðum áætlunum (Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Jóhanna 

Einarsdóttir (2012).   

 Johnson (2014) nefnir að hlutverk kennara í leik barna sé að fylgjast með og 

styðja börnin. Það er gert með því að vera til staðar og hvetja þau, skipuleggja 

leikumhverfi, vera virkir þátttakendur og koma með hugmyndir að lausnum við 
ágreining. Samræmist þetta rannsókn Ingibjargar og Jóhönnu (2012), þar nefndu 
þátttakendur að mikilvægt væri að skipuleggja leikumhverfið með það að leiðarljósi að 

mæta þörfum og áhuga barnanna. Þeir nefndu að með því að skapa umhverfi þar sem 
bæði þörfum og áhuga er mætt er verið að styðja við leik barnanna og veita þeim 
tækifæri til að leyfa hugmyndum sínum að njóta sín. Einnig nefndu þátttakendur 

mikilvægi þess að styðja þurfi við þau börn sem koma ný inn í barnahópinn. Þar sem 

kennarar þurfa að vera í leik með börnunum og kenna þeim að leika sér með 
barnahópnum, þá er einnig mikilvægt fyrir kennarana að halda sig til hlés öðru hvoru. 

Þetta er vegna þess að þeir töldu að mikilvægt væri fyrir börnin að læra sjálf að leysa þá 

ágreininga sem upp koma í leiknum, en kennarar aðstoða að sjálfsögðu ef þau ná ekki 
að leysa vandann sjálf (Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2012). 

 Það má því segja að hlutverk kennara er ekki að vera of stýrandi í leik barna, 

heldur að gefa börnunum rými og tíma til leiks. Á sama tíma þurfi kennarar að sýna 
börnunum stuðning og vera þátttakendur svo að árangursíkt nám fari fram í gegnum 

leikinn, þannig geta kennarar nýtt sér leikinn sem námsleið (Sara M. Ólafsdóttir og 

Jóhanna Einarsdóttir, 2017). Kennarar þurfa því að vera meðvitaðir um hlutverk sitt í 

leik barna og hvernig nám og leikur samtvinnast. 
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6 Leikur og stærðfræði 
 

Í leikskólum er sjaldan notað hugtakið stærðfræði og er hugtakið nánast ekki sýnilegt í 
leikskólastarfi. Hinsvegar eru börn í leikskóla að gera ýmis verkefni og leika með margt 

sem tengist stærðfræði. Leikefnin sem eru í boði í leikskólum ýta oft undir 

stærðfræðinám (Bryndís Garðarsdóttir, Guðbjörg Pálsdóttir og Hrafnhildur Eiðsdóttir, 
2013), s.s. kubbar af ýmsum stærðum og gerðum. Því fer stærðfræðinám 

leikskólabarna að mestu leyti fram í gegnum leikinn. Þá læra þau að flokka, telja, 

hugtök og önnur atriði sem eru grundvöllur til stærðfræðináms (Dockett og Perry, 
2010). Hinsvegar í grunnskólum, er stærðfræði námsgrein og leggja 

grunnskólakennarar meiri áherslu á að börnin öðlist færni í stærðfræði, það kemur 
skýrt fram í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) um gildi og tilgang stærðfræðinnar í 

grunnskólum. 

 Rannsókn Bryndísar og félaga (2013) um hvernig megi mynda meiri samfellu í 

stærðfræðinámi leik- og grunnskólabarna, sýnir fram á það að til þess að markvisst 
stærðfræðinám fari fram á báðum skólastigum, þurfa kennarar að vera meðvitaðir um 

inntak stærðfræðinnar. Þá þurfa þeir að hafa hugmynd um hvaða 

stærðfræðihugmyndir börnin myndu koma fram með á þessum skólastigum. Þannig 
geta kennarar stutt við stærðfræðinám barna í gegnum leikinn. Niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til þess að kennararnir voru meðvitaðir um það að hægt væri 

að nýta leikinn í stærðfræðinámi, en skorti upplýsingar um það hvaða þætti innan 
stærðfræðinnar mætti gera ráð fyrir að takast á við með börnum á þessum aldri og 

hvaða hugmyndir börnin hefðu þróað með sér. Þetta samræmist kenningum Copley 
(2000), Lossius (2012) og Perry og Dockett (2002) um hlutverk og þekkingu kennara 
varðandi stærðfræðinám í leik með börnum. 

6.1 Byggingaleikur og stærðfræði 

Byggingaleikur sem hefur verið skilgreindur í kaflanum um leikformin hér að ofan, gefur 

börnunum tækifæri til þess að efla þekkingu sína á stærðfræðinámi, því í gegnum 

byggingaleik eru börn að leika sér með ólík form, rannsaka, uppgötva og þróa hugsun 

sína áfram (Guðbjörg Pálsdóttir, 2013). Rannsóknir (Kamii og félagar, 2004; Ness og 

Farenga, 2007) hafa sýnt fram á að kubbaleikir eða byggingaleikir gefi börnum tækifæri 
til að efla hugmyndir þeirra í stærðfræði. Samkvæmt Ginsberg (2006) nota börn ýmis 

stærðfræðihugtök í byggingaleik. Þá bendir hann á að börn glíma við ýmsar hugsanir og 
leiðir til lausna í kubbaleik. Kubbaleikurinn gefur börnum tækifæri á að hugsa og ræða 
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um lögun, stærð, lengd og fjölda. Ramani og félagar (2014) og Trawick-Smith og félagar 

(2016) telja einnig að stærðfræðiumræður birtist í bygginga- og kubbaleik.  

 Niðurstöður rannsókna sýna þannig fram á að umræður um stærðfræði og 
samtöl ungra barna geti ýtt undir og stuðlað að aukinni getu þeirra til að öðlast færni í 

stærðfræði (Boonen og félagar, 2011; Klibanoff og félagar, 2006; Levine og félagar, 

2010; Trawick-Smith og félagar, 2016). Stærðfræðinám leikskólabarna og hjá yngstu 

börnum í grunnskóla, fer því að mestu leyti fram í gegnum leik, þar sem þau fá að 
rannsaka, kynnast nýjum hugtökum og viðfangsefnum og þjálfa ýmsa þætti. Þegar börn 

eru í kubbaleik eða byggingaleik, eru þau að byggja byggingar sem þau hafa reynslu af 

og þannig hvetur það þau áfram í leik (National Association for the Education of Young 
Children, 2010).  

 Kennslufræðilegan leik (e. educational play) sem skilgreindur var í kaflanum 
Leikur og nám hér að ofan, er hægt að nýta í stærðfræðinámi með börnum þar sem 
leikur og nám er samþætt (Jóhanna Einarsdóttir, 2010). Kennarar geta sett fram 

markmið og áherslur í þeim þáttum stærðfræðinnar sem börnin eru að læra um. T.d. er 
hægt að að tengja byggingaleik og stærðfræði saman, þar sem börnin fá tækifæri til að 
byggja ofan á fyrri reynslu, byggja upp þekkingu sína á stærðfræði  og þróa jákvætt 

viðhorf til stærðfræðináms.  
 Guðbjörg Pálsdóttir (2013) framkvæmdi starfendarannsókn um 
stærðfræðihugmyndir barna í byggingaleik með kaplakubbum. Kennarar úr leikskólum 

og grunnskólum tóku þátt í rannsókninni og unnu þeir með leik og stærðfræðinám með 
það að leiðarljósi að skapa samfellu í námi leik- og grunnskólabarna. Í rannsókninni 

voru skoðaðar byggingar sem börn á aldrinum 5-7 ára byggðu, þannig fengu kennarar 

innsýn í þær stærðfræðihugmyndir sem börnin voru að glíma við. Þá voru einnig 

skoðaðar þær stærðfræðiaðferðir sem börnin nýttu sér meðan byggingaferlið stóð yfir. 
Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að byggingaleikur sé kjörin leið til 

stærðfræðikennslu því í gegnum hann öðluðust börnin skilning á ýmsum 

stærðfræðilegum hugtökum og lögmálum. Stærðfræðihugmyndir barnanna komu fram 
í byggingum þeirra og sýndu fram á að börnin nota það sem þau þekkja í umhverfinu 

sínu til þess að þróa með sér stærðfræðiþekkingu sína (Guðbjörg Pálsdóttir, 2013).  
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7 Leikur og læsi 
 

Læsi er víðtækt hugtak. Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) er fjallað um læsi í víðu 

samhengi sem felur í sér færni til samskipta. Börn þurfa að hafa samskipti við aðra, t.d. í 
leik þurfa börn hafa samskipti við kennara og önnur börn til þess að félagsfærni og 

sjálfsmynd þeirra eflist. Læsi í leikskóla byggist þannig meðal annars á því að börn öðlist 

getu og hæfni til þess að lesa í umhverfið sitt, tjá tilfinningar og hugmyndir sínar með 
margvíslegum hætti (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 42). Hin hefðbundna skilgreining 

á læsi felur í sér færni og getu til þess að geta yfirfært hugsun og þekkingu sína í letur 

og skilja ritaðan texta (Stefán Jökulsson, 2012). Lestur, lesskilningur og ritun eru þættir 
sem einstaklingar þurfa að öðlast færni í til þess að teljast læsir í hefðbundnum 

skilningi, þ.e. þeir þurfa að hafa náð tökum og geta notað þessa þætti í daglegum 

athöfnum. Engu að síður tengjast og fléttast þessir þættir saman, þar sem hver þáttur 
er háður hinum. 

 Í skýrslu um málumhverfi og lestrarnám barna í leikskólum (Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, 2011) kemur fram að í leikskólum er lögð 

áhersla að efla hljóðkerfisvitund og orðaforða barna í skipulögðum stundum. Þá eru 
þessar stundir að mestu kennarastýrðar og hafa börnin lítið sem ekkert frumkvæði þar. 

Slíkar stundir geta verið áhugaverðar og stuðlað að margvíslegu námi til læsis en er 

þessi örvun ekki sú sama og fer fram þegar börnin eru í leik og hafa þar með 

frumkvæðið (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2011).  
 Rannsóknir Vukelich og Christie (2004) á börnum sem verða læs á unga aldri, 

sýna að börn þróa með sér læsisfærni og þekkingu með fjölbreyttum hætti og í sumum 
tilfellum án þess að hafa hugmynd um hvernig það gerist. Rannsóknin leiddi í ljós að 

engar skipulagðar kennslustundir áttu sér stað í skólanum né á heimilum þeirra til þess 

að efla markvissa aðferðir til læsis, heldur var þeim veitt viðeigandi svörun varðandi 
áhuga þeirra á lestri og ritun. Börnin áttu áhrifamiklar samræður við fullorðna og einnig 

var mikið lesið fyrir þau (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006; Vukelich og Christie, 2004) 

en þannig fá börnin hvatningu og afla sér þekkingar og reynslu með margvíslegum 
hætti.  

 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir (2011) nefnir í greininni Leikur og læsi í leikskólum, að 

hægt er að stuðla að máli og læsi barna í leikskólum á marga vegu. Til dæmis með því 

að skipuleggja umhverfið þannig að það sé örvandi og mál- og læsis hvetjandi. Þá þurfa 
börnin að hafa aðgengi að efnivið sem stuðlar að máli og læsi. Anna Þorbjörg nefnir 
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einnig að málörvun barna ætti að tengjast öllum athöfnum og aðstæðum þeirra í 

daglegu starfi í leikskólanum og leggja ætti áherslu á hlustun, máltjáningu, orðaforða, 

lestur og ritun. Að auki telur hún að málörvun leikskólabarna ætti ekki að vera stýrð og 
undirbúin af kennurum og framkvæmd í skipulögðum stundum. Kennarar þurfa samt 

sem áður að vera reiðubúnir til þess að veita viðeigandi örvun með því að vera til staðar 

og styðja áhuga barnanna þegar hann birtist, s.s. í leik og nýta þau tækifæri sem þeim 

gefst til þess að efla orðaforða, hlustun og máltjáningu barnanna. Þá þurfa kennara að 
stuðla að og ýta undir áhuga barna á máli og lestri, með því að veita viðeigandi 

stuðning á áhuga þeirra hvað þessa þætti varðar (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2011). 

7.1 Lestur 

Lestrarlíkan hefur verið sett upp af nokkrum fræðimönnum (Gough og Tunmer, 1986; 
Hoover og Gough, 1990). Þar kemur fram að lestur byggist á tveimur meginþáttum. 

Annars vegar er það umskráning, þ.e. að þekkja og geta lesið bókstafi og hljóð þeirra og 

hins vegar að geta skilið innihald textans, þ.e. lesskilningur. Lesskilningur byggist því á 
orðaforða og málskilningi og hlustunarskilningur byggist á að hlusta á textann sem 

lesinn er og skilja innihald hans. Einstaklingar þurfa því að hafa færni í bæði lesskilningi 

og hlustunarskilningi til að teljast læsir, því að hvort þessara atriða byggir á hinu 
(Hoover og Gough, 1990). 

 Lestur byggist á tungumálinu og er vítt og flókið ferli sem samanstendur af 

mörgum þáttum sem vinna saman. Samkvæmt Kamhi (2012) eru eftirtaldir þættir 
forsendur til lesturs, þ.e. hljóðkerfi, merkingarfræði, setningafræði, orðhlutavitund og 

málnotkun. Lestrarnám barna ætti því að byggjast á því að efla þau við að lesa úr 
bókstöfum og einnig að þau öðlist skilning á textanum, sem innheldur málsgreinar, 

setningar og bókstafi.  

7.2 Lesskilningur 

Lesskilningur byggist á fjölmörgum vitsmunaþáttum og hefur því reynst erfitt að 
skilgreina hugtakið. Þó má segja að lesskilningur byggist fyrst og fremst á málþroska 

eða málskilningi einstaklinga og skiptir orðaforðinn miklu máli (Kamhi, 2012; Morrison 

og Wilcox, 2013; Oakhill o.fl., 2015). Freyja Birgisdóttir (2016) nefnir að grunnþættir 
lesskilnings séu að „skilja, nota og íhuga“ þann texta sem lesinn er (OECD, 2010). Þá 

nefnir hún að sá sem les þarf að hafa skilning á orðum sem koma fram í textanum og 

merkingu setninga sem orðin mynda. Ásamt því þarf lesandinn að skilja heildartextann 
og geta tengt hann við fyrri reynslu og þekkingu (Freyja Birgisdóttir, 2016). Fjölmargar 

leiðir hafa verið þróaðar til þess að efla þessa þætti hjá leik- og grunnskólabörnum.  
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7.3 Ritun 

Rannsóknir (Duke og Kays, 1998; Pappas, 1991; Zecker, 1999) hafa sýnt fram á að börn 

byrja mjög ung á því að gera greinarmun á upplýsingatexta og frásögnum og geta þau 

nýtt sér slíkar textategundir í talmáli. Ung börn prófa sig áfram og sýna rannsóknirnar 

að þau hafa hæfni til þess að beita táknkerfi ritmálsins með margvíslegum hætti. Þó 

getur það tekið fremur langan tíma fyrir börn að ná góðri færni í ritun texta. Í gegnum 

grunnskólagönguna er þessi færni að þróast og hafa börnin yfirleitt ekki náð fullri færni 

í ritun fyrr en á síðari árum grunnskólagöngunnar, þ.e. unglingsárum (Duke og Kays, 

1998; Pappas, 1991; Zecker, 1999).  

 Donovan (2001) og Kamberelis (1999) telja að fyrsta skrefið sem barnið stígur í 

átt til ritunar séu frásagnir, en slík textagerð er talin vera einföld í formi. Að auki hafa 
börn reynslu og þekkingu af frásögnum, t.d. úr barnabókum eða sögubókum. Í 

leikskólum og á yngsta stigi grunnskólans, eru lesnar bækur daglega til þess að stuðla 
að lestrarkennslu og efla frásagnarhæfni barnanna. 

7.4 Læsi í gegnum leik 

Roskos og Christie (2001) hafa rannsakað tengslin á milli leiks og læsis. Börn nota 

leikinn sem tjáningarform til þess að gera athuganir og tilraunir með tungumálið og 
læsi í daglegum athöfnum. Smith (2007) skilgreinir frjálsa leikinn sem sjálfsprottinn af 

börnunum, þar sem að þau hafa frumkvæðið og fá þau að stýra honum sjálf, án þess að 

kennarar eða fullorðnir hafi afskipti (Bryndís Guðlaugsdóttir og Freyja Birgisdóttir, 
2016).  
 Fyrirmyndir barnanna hafa áhrif á leik þeirra og gegna þessar fyrirmyndir 

mikilvægu hlutverki í daglegu lífi þeirra (Foote, Smith og Ellis, 2004). Þetta sést í leik 
þeirra þegar þau eru í því hlutverki að skrifa t.d. innkaupalista. Ásamt því má sjá að 

börn setja sig oft í hlutverk persóna sem þau sjá í sjónvarpsþáttum eða úr sögum sem 

þau hafa upplifað eða þekkja til, þar sem þau eru að flétta söguþræði þessara persóna 
inn í leik sinn (Bryndís Guðlaugsdóttir og Freyja Birgisdóttir, 2016). Þegar börnin leika 

þessa leiki eru þau að fá tækifæri til þess að nýta tól sem byggjast á og tengjast læsi. 

Þar að auki fá þau tækifæri til þess að byggja upp reynslu og færni sína í lestrarnámi. 
Þegar þau hafa náð tökum á þessum tólum verða þau hæf til þess að líta á hluti frá 

öðru sjónarhorni en sínu eigin og skipuleggja sínar eigin hugsanir (Bryndís 

Guðlaugsdóttir og Freyja Birgisdóttir, 2016; Tsao, 2008; Vygotsky, 1967).  

 Þær Roskos og Christie (2007) telja að það séu tilteknir þættir í leik sem hafi 

jákvæð áhrif á nám ungra barna því að í gegnum leik fá börnin frelsi til þess að rannsaka 



23  

og prófa sig áfram, án afskiptasemi hins fullorðna. Þannig er líklegra að þau læri og 

tileinki sér nýja þekkingu (Bryndís Guðlaugsdóttir og Freyja Birgisdóttir, 2016). 

Þá gegna kennarar mikilvægu hlutverki, þegar kemur að því að stuðla að læsi í gegnum 
leik. Þeir þurfa að huga vel að því hvernig umhverfið er skipulagt. Umhverfið þarf að 

vera læsishvetjandi, þar sem viðeigandi efniviður á að vera aðgengilegur börnum til 

þess að ýta undir forvitni þeirra á þáttum sem tengjast læsi. Einnig þurfa kennarar að 

vera meðvitaðir um læsisþróunina, hafa skilning á þáttunum sem tengjast læsi og 
tilgangi leiksins til þess að geta nýtt leikinn til að stuðla að læsi (Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir, 2011; Jóhanna Einarsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir, 2011; Saracho, 

2002; Tsao, 2008; Dunn og Beach, 2007).  

 Rannsóknir (Jóhanna Einarsdóttir, 2010; Pramling Samuelsson og Johansson, 

2006) benda til þess að frjáls leikur og kennslufræðilegur leikur stuðli að læsisfærni 
leikskólabarna (Bryndís Guðlaugsdóttir og Freyja Birgisdóttir, 2016). Samkvæmt 
Kennedy og Surman (2010) eru það nokkrir læsis þættir sem þróast og eflast í gegnum 

leikinn: 

• Hlustunar- og málfærni 

• Frásagnarhæfni og orðaforði 

• Skilningur um það hvernig ritmál og læsi virka 

• Skilningur á hvernig orð, bókstafir og tákn eru samverkandi 

• Táknræn framsetning 

• Færni til rökhugsunar og ályktunar 

                                                                                        (Halldóra Haraldsdóttir, 2012) 
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8 Leikur og útinám 
 

Í Aðalnámskrá leik- og grunnskóla (2011; 2015) er lögð áhersla á að börn fái tækifæri til 
náms í gegnum umhverfi sitt þar sem umhverfið veitir tækifæri til náms á margvíslegan 

hátt. Námsumhverfi barna á að vera innanhús sem utandyra, því nám utandyra er ekki 

síður mikilvæg börnum. Náttúran og umhverfið á að vera nýtt sem vettvangur til 
kennslu og náms (Aðalnámskrá leikskóla, 2011; Aðalnámskrá grunnskóla, 2015). Þar 

með er kjörið tækifæri fyrir kennara að nýta nærumhverfi barna til þess að stuðla að 

námi. Það er mikilvægt að börn læri að virða umhverfi sitt og náttúruna og býður útivist 
í umhverfinu uppá fjölþætta möguleika til náms. 

 Útinám gefur börnum tækifæri til þess að læra og leika á sama tíma (Burris og 
Burris, 2011). Sommerset (2000) skilgreinir útinám sem nám sem fer fram um og í 
samfélaginu sem einstaklingur býr í. Útinám getur verið nokkurs konar viðbót við það 

nám sem fer fram inni í kennslustofum, því börnunum gefast tækifæri til þess að byggja 

upp reynslu og þróa þekkingu sína í gegnum útinám. Samkvæmt Lieberman og Hoody 
(1998) er umhverfi í samþættu samhengi tækifæri eða verkfæri fyrir „þverfaglegt, 

sameiginlegt, nemendamiðað, áþreifanlegt og virkt nám“ (Liberman og Hoody, 1998). 

Í bókinni Að leika, læra og þroskast úti (Jakob F. Þorsteinsson, 2012) hefur útinám verið 
skilgreint sem: 

„Námsaðferð og nálgun með áherslu á nám undir berum himni þar sem öll 
skynfæri eru virkjuð með þátttöku í beinum upplifunum og reynslu. 

Markmiðið er að stuðla að alhliða þroska manneskjunnar og skapa tengsl 

milli einstaklingsins, náttúrunnar og samfélagsins“ (Jakob F. Þorsteinsson, 

2012, bls. 33). 

Dillon og félagar (2006) framkvæmdu rannsókn í ellefu skólum í einu fylki í 

Bandaríkjunum þar sem áhersla var lögð á útinám. Niðurstöður úr þeirri rannsókn 

benda til þess að útinámið hafði fremur jákvæð áhrif á nemendurna í skólunum. 
Nemendurnir í þessum ellefu skólum stóðu sig um 75% betur í nokkrum námsgreinum 

en aðrir nemendur úr öðrum skólum. Þeir sýndu framfarir t.d.  í lestri, stærðfræði, 

vísinda- og náttúrufræði (Dillon og félagar, 2006). 
 Kristín Norðdahl (2013) framkvæmdi rannsókn til þess að kanna hvernig 

leikskólakennarar og grunnskólakennarar á yngsta stigi nýttu sér útinám, til þess að 

stuðla að námi og áhuga barna á lífríkinu á sameiginlegu útisvæði skólanna. Markmiðið 
með rannsókninni var að mynda samfellu í námi barna á mótum skólastiga og auka 
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samstarf milli skólastiganna. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að nokkur þemu 

af útinámi mynduðust í ferlinu sem kennararnir nýttu sér, þ.e. vettvangur til að byggja 

upp reynslu, vettvangur til umræðu um hugmyndir barnanna, vettvangur til þess að 
efla náttúrufræðilega þekkingu, vettvangur til leiks og vettvangur til skapandi starfs 

(Kristín Norðdahl, 2013). Rannsóknin bendir til þess að útinám efli jákvætt viðhorf 

barna til náms, þar sem að leikurinn er nýttur sem námsleið, eins og Burris og Burris 

(2011) nefna um ávinninginn sem útinám hefur á nám barna. 

 Þá bendir rannsókn Østergaard (2004) á að þegar skapað er námsumhverfi, þar 

sem börnin fá að beita frjálsum leik, gera athuganir, setja fram tilgátur og ræða um það 
sem er unnið að, eru þau að beita náttúrufræðilegum aðferðum sem geta ýtt undir 

áhuga þeirra á námi.  
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9 Leikur og samfella í námi barna á mótum leik- og grunnskóla 

 

Margar rannsóknir (Brooker, 2002; Dockett og Perry, 2007; Fabian og Dunlop, 2007; 

Jóhanna Einarsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2013) hafa verið gerðar til þess að kanna 

þær umbreytingar í lífi barna sem verða þegar þau hefja grunnskólagöngu sína og 
einnig tengslin milli leik- og grunnskóla. Niðurstöður þessara rannsókna benda til þess 

að mikilvægt er að huga að samstarfi og tengslum á milli skólastiganna. Þáttaskilin milli 

skólastiganna geta haft áhrif á námsframfarir barnanna þegar þau hefja 
grunnskólagöngu sína og á samfellu í námi þeirra (Jóhanna Einarsdóttir, 2013). Þá hafa 

rannsóknir einnig sýnt fram á að þau börn sem upplifa jákvæða skólabyrjun, eru líklegri 

til þess að hafa jákvætt viðhorf til skólans og eigin náms (Alexander og Entwisle, 1998; 
Broström, 2005; Dockett og félagar, 2011). 
 Jóhanna Einarsdóttir (2007) nefnir að ýmsar aðferðir hafi verið nýttar til þess að 

skapa tengsl milli leik- og grunnskóla. Þá nefnir hún að niðurstöður úr íslenskum 
rannsóknum sýni fram á að helstu aðferðirnar sem eru notaðar hérlendis til að mynda 
tengsl milli skólastiganna, felist meðal annars í heimsóknum leikskólabarna í 

grunnskólana og að elstu börnin í leikskólanum fái boð um þátttöku í ýmsum atburðum 
í skólanum. Sjaldgæft var að kennarar beggja skólastiganna upplýstu hverja aðra um 
starfshætti sína og einnig voru fá dæmi um að áhersla væri lögð á að skapa samfellu í 

námi barnanna (Jóhanna Einarsdóttir, 2007). 

9.1 Þáttaskil og samfella 

Þáttaskil (e. transition) er ferli sem hefur verið rannsakað af mörgum og hefur hugtakið 
verið notað um þær breytingar sem eiga sér stað t.d. þegar börn eru að ljúka 

leikskólagöngu sinni og hefja grunnskólagöngu sína (Brooker, 2008). Gerður G. 

Óskarsdóttir (2012) gerði rannsókn á skilum skólastiga frá leikskóla til grunnskóla og 
grunnskóla til framhaldsskóla. Hún nefnir að það sem einkenni þáttaskilin á mótum 

skólastiga sé annaðhvort samfella eða rof á námi barnanna.  

 Samfella (e. continuity) vísar til reynslu barnanna þar sem áherslan er lögð á að 
byggja ofan á fyrri færni og þekkingu þeirra. Til þess að samfella verði í námi barnanna 

þarf að vera jafnvægi á milli þess nýja og gamla (Dewey, 2000b) og að leikskólabörn 

þurfa að vinna með þá þekkingu sem þau hafa öðlast í gegnum leikskólagöngu sína 
(Brooker, 2008; Gerður G. Óskarsdóttir, 2012). Samkvæmt Brooker (2008), Gerði G. 

Óskarsdóttur (2012) og Griebel og Niesel (2007) getur hins vegar myndast rof (e. 

discontinuity) eða mjög lítil samfella í námi barna ef ekki er byggt ofan á fyrri reynslu 
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þeirra og þau geta ekki nýtt sér þá þekkingu sem þau hafa öðlast í leikskólanum þegar 

þau hefja grunnskólagöngu sína. Gerður G. Óskarsdóttir (2012) nefnir einnig að 

fræðimenn og rannsóknir (Fabian og Dunlop, 2002; Griebel og Niesel, 2007) leggi 
áherslu á mikilvægi þess að skapa samfellu í námi barna þegar þáttaskilin eiga sér stað. 

Hins vegar hafa niðurstöður sýnt fram á að yfirleitt verður rof við þáttaskil í námi barna 

(Gerður G. Óskarsdóttir, 2012). 

 Jóhanna Einarsdóttir (2013) telur að undirbúningur leikskólabarna fyrir 
grunnskólagöngu, í formi heimsókna eins og fjallað er um hér að ofan, stuðli að öryggi 

barnanna þegar þau hefja skólagöngu. Þá séu þessar aðferðir viðeigandi til að aðlaga 

börnin að nýju umhverfi. Hins vegar ef áherslan er einungis lögð á að aðlaga og kynna 
börnunum hið nýja umhverfi, en engin áhersla lögð á að byggja ofan á fyrri reynslu 

þeirra er hætta á að það myndist engin samfella í námi barnanna (Jóhanna Einarsdóttir, 
2013; Petriwskyj og Grieshaber, 2011). Ásamt því nefnir Brooker (2008) að rof á 
samfellu getur haft slæm áhrif líðan barnanna sem getur birst sem kvíði. Hætt er við að 

börnin muni ekki upplifa jákvæð þáttaskil og þar með ekki mynda jákvæð viðhorf til 

náms. 

9.2 Aðferðir sem stuðla að samfellu í námi barna 

Í Aðalnámskrám leik-, grunn- og framhaldsskóla (2011; 2013; 2015) er fjallað um 

sameiginlega þætti varðandi mikilvægi þess að mynda samfellu í námi barna og talað 

um grunnþætti menntunar sem eiga að stuðla að því, en þeir eru læsi, sjálfbærni, 
heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Þar segir að:  

„Grunnþáttunum er ætlað að undirstrika meginatriði í almennri menntun 
og stuðla að meiri samfellu í öllu skólastarfi. Þegar skólastarf er metið þarf 

að skoða hvernig grunnþættirnir setja mark sitt á kennslu, leik og nám“ 

(Aðalnámskrá leik-, grunn- og framhaldsskóla, 2011; 2013; 2015). 

Corsaro og Molinari (2005) nefna að þegar börnin eru í leikskóla er verið að undirbúa 

þau undir grunnskólagöngu sína með formlegum og óformlegum hætti. Þegar talað er 

um formlegan undirbúning er átt við þær aðferðir sem fjallað hefur verið um hér á 

undan, þ.e. kynning og grunnskólaheimsóknir elstu barnanna í leikskólanum. En 

óformlegur undirbúningur leikskólabarna fer fram í gegnum leik og í daglegum 

athöfnum innan leikskólans.  

 Til þess að mynda jákvæða og árangursríka samfellu í námi barna á mótum leik- 

og grunnskóla, þurfa leikskólakennarar og grunnskólakennarar að hafa góð tengsl og 

stuðla að samvinnu, að auki þurfa starfshættir og viðhorf þeirra til náms að vera 
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sambærileg (Jóhanna Einarsdóttir, 2007). Dockett og Perry (2006) hafa kannað þær 

leiðir sem hafa skilað góðum árangri til þess að mynda tengsl milli skólastiganna. Þau 

hafa sett fram tíu liða viðmið fyrir kennara skólastiganna, sem hægt er að nýta sér til 
þess að tengja skólastigin með árangursríkum hætti. Samkvæmt þeim eru auðkenni 

leiðanna eftirfarandi:  

1. Gott samstarf milli barna, foreldra og kennaranna á báðum skólastigum. 

2. Tekið er tillit til fyrri þekkingar og reynslu sem börnin hafa tileinkað sér áður 

en þau hefja grunnskólagöngu sína. 

3. Börn og fjölskyldur þeirra þurfa að vera vel upplýst um það hvernig 
kynningar á grunnskólanum og tengslum milli skólastiganna er háttað. Hafa 

ber í huga að þáttaskilin eiga sér ekki einungis stað hjá börnunum, heldur 

einnig hjá fjölskyldum þeirra. 

4. Aðferðir til þess að mynda tengsl milli skólastiganna krefjast tíma, 
mannauðs og fjármagns. 

5. Leggja þarf áherslu á að aðrir hlutaðeigendur komi að því að mynda tengsl 
milli skólastiganna, s.s. starfsfólk frístundastarfsins í skólanum, auk annarra 
starfsmanna í grunnskólanum. 

6. Skýr og nákvæm markmið þurfa að vera sýnileg fyrir alla aðila sem koma að 
þátttöku samstarfsins þar sem allir hlutaðeigendur fá tækifæri til að vera 
virkir þátttakendur. 

7. Við tengingu skólastiganna þarf að koma til móts við og taka tillit til allra 

þeirra sem eiga hlut að máli, þ.e. barnanna, foreldra og kennara. Allir aðilar 
þurfa að fá tækifæri til að vera virkir þátttakendur. 

8. Hlusta þarf á allar raddir sem koma að tengslum skólastiganna. Gagnkvæmt 

traust og virðing þarf að vera til staðar til þess að allir geti lagt sitt af 

mörkum. 

9. Tengsl skólastiganna byggjast á ríkri samvinnu og upplýsingaflæði, með 

velferð barnanna að leiðarljósi. 

10. Virða þarf félagslegar aðstæður barnanna, þar sem taka þarf tillit til ólíkra 

menningarheima þeirra og fjölskyldna þeirra.  

                                                              (Jóhanna Einarsdóttir, 2007) 
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9.3 Starfendarannsóknir á samstarfi kennara á mótum leik- og grunnskóla 

Það eiga sér stað margvíslegar breytingar í lífi barna þegar þau ljúka leikskólagöngu 

sinni og hefja nýjan kafla í lífi sínu þegar þau byrja í grunnskóla. Samfella þarf að vera í 

námi barnanna svo að þáttaskilin verði jákvæð. Byggja þarf ofan á fyrri reynslu og þeirri 

þekkingu sem þau hafa aflað sér á leikskólaárunum svo að þau geti nýtt sér þær 

undirstöður í grunnskólanum (Jóhanna Einarsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2013).  

 Starfendarannsókn sem ber heitið Á sömu leið var samstarfsverkefni milli leik- og 

grunnskóla sem var framkvæmd árið 2009 og stóð yfir í tvö ár (Jóhanna Einarsdóttir og 

Bryndís Garðarsdóttir, 2013). Markmið starfendarannsóknarinnar var að veita 

kennurum í leik- og grunnskólum tækifæri til að auka samstarf sín á milli og þróa 

starfshætti sína, ásamt því að stuðla að árangursríkari tengslum milli skólastiganna og 

mynda samfellu í námi barnanna. Þrír leikskólar og þrír grunnskólar tóku þátt í 

rannsókninni, þar sem deildarstjórar elstu barna í leikskólanum og kennarar yngstu 
barna grunnskólans voru meðal þátttakenda. Kennarar á báðum skólastigum tóku þá 

ákvörðun að leggja áherslu á að nýta leikinn til þess að stuðla að námi barnanna. 

Viðfangsefnin og þemu voru fjölbreytt sem kennararnir unnu að, þ.e. náttúran og 
útinám, læsi og leikur og stærðfræðinám og leikur (Jóhanna Einarsdóttir, 2013).  

  Samstarf skólanna fólst í því að leikskólabörnin fengu að fara reglulega að 

heimsækja og kynnast grunnskólanum. Verkefnin sem unnin voru, voru álíka á báðum 
skólastigum. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að samvinnan milli 

skólastiganna veitti kennurunum tækifæri til þess að efla samstarfið með öðrum hætti, 

þar sem samskipti og samræða á milli þeirra var í fyrirrúmi. Þá sýna niðurstöður einnig 

fram á að samvinnan og verkefnin sem unnin voru í rannsókninni hafi eflt faglega 
starfið og aukið skilning þeirra á námi barna í gegnum leikinn. Þeim gáfust tækifæri til 

þess að ígrunda tilgang leiksins og hvernig megi nýta hann sem kennsluaðferð og þar 

með skapa samfellu í námi barna (Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, 2013; Hrafnhildur 
Eiðsdóttir, 2013; Kristín Norðdahl og Hrafnhildur Eiðsdóttir, 2013). Rannsóknin sýndi 

einnig fram á að börnin sýndu leiknum meiri athygli og áhuga, fremur en fyrirfram 

áætluðum verkefnum sem voru ákvörðuð af kennurum. Að lokum voru kennararnir 

sammála um að slík verkefnavinna og samvinna milli skólastiganna væri áhrifarík leið til 

þess að efla samfellu milli skólastiganna, þar sem áherslan ætti að vera lögð á samskipti 

kennara beggja skólastiga sem og innan skólanna (Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, 2013; 

Hrafnhildur Eiðsdóttir, 2013; Kristín Norðdahl og Hrafnhildur Eiðsdóttir, 2013).  
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10 Umræða 
 

Markmið ritgerðarinnar er að svara rannsóknarspurningunni: Hvernig geta leik- og 

grunnskólakennarar stutt við nám barna í gegnum leik? Í ritgerðinni er fjallað um 

mikilvægi leiksins og hvaða náms- og kennsluaðferðir geta nýst til kennslu með elstu 
börnunum í leikskóla og yngstu börnunum í grunnskóla. 

 Leikur er merkingarbær börnunum og er hann einn af þeim þáttum sem eflir 

alhliða þroska þeirra og færni á hinum ýmsu sviðum. Það er margt sem börn læra í 
gegnum leikinn og þar af leiðandi er hann kjörin námsleið barna. Eins og þær Pramling 

Samuelsson og Asplund Carlsson (2008) nefna fer nám barna fram í gegnum leik. Þess 

vegna eru þessir þættir samofnir og nátengdir. Einnig fá börn tækifæri til þess að móta 
jákvætt viðhorf til náms ef að nám og leikur samtvinnast (Anna Magnea Hreinsdóttir, 
2013). Rannsóknir Laevers (1994) og Pramling Samuelsson og Johansson (2006) benda 

til þess að nám í gegnum leik á sér stað þegar þörfum og áhuga barnanna er mætt, 
einnig ef að þau fá að vera virkir þátttakendur þegar þau eru að takast á við ný 
viðfangsefni.   

 Kennarar og starfsmenn geta stutt við nám barna í gegnum leik með því að 
skipuleggja hvetjandi og örvandi námsumhverfi (Fleer, 2015). Umhverfið þarf að auki 

að mæta þörfum og áhuga barnanna, því að börn eru líklegri til þess að tileinka sér nýja 

færni, þekkingu og hvatningu til þess að leita lausna og rannsaka, ef að viðfangsefnið og 
umhverfið er þeim áhugavert  (Emilson og Folkesson, 2006; Pramling Samuelsson og 

Johansson, 2006, 2009). Að auki fá hugmyndir barnanna  notið sín ef að umhverfið ýtir 

undir áhugasvið þeirra. Kennarar geta því ekki fyrirfram ákveðið og stýrt leik barnanna, 
en geta skapað viðeigandi leik- og námsumhverfi þannig að þau hafi val á því hvað þau 

vilja gera og fengið tækifæri til þess að taka eigin ákvarðanir svo að þau nái að þróa 

leikinn áfram (Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2012). Kennarar 
þurfa einnig að vera meðvitaðir um hlutverk og þátttöku sína í leik barna og hafa í huga 

að það er mikilvægt að styðja við leikinn en ekki stýra honum. 

 Hlutverk kennara er fremur margþætt í leik barna og það er að mörgu að hyggja 
til þess að aðkoma þeirra stuðli sem allra best að því að börnin læri sem mest. Hlutverk 

þeirra felst ekki einungis í því að skipuleggja leik- og námsumhverfi barna, heldur þurfa 

kennarar og starfsmenn að gefa tíma og rými til leiks, leiðbeina, fylgjast með, styðja, 
veita viðeigandi svör og/eða viðbrögð við spurningum barnanna, meta hvenær á að 

stíga inni í leikinn og síðast en ekki síðst að vera virkir þátttakendur í leik barnanna 

(Johnson, 2014; Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2012; Sara M. 
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Ólafsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2017). Það má því segja að hlutverk kennara og 

starfsmanna sé leiðarljós varðandi það að nám barna eigi sér stað í gegnum leikinn. Þá 

samræmist þetta kenningu Vygotsky (1978) um svæði mögulega þroska, þar sem nám á 
sér stað ef að börn fá stuðning frá hinum fullorðnu eða einstaklingum sem eru þeim 

hæfari. Þess vegna þarf náms- og/eða leikumhverfi barna einnig að vera hvetjandi svo 

að nám eigi sér stað. Vygotsky taldi einnig um að börnin lærðu mest ef að þau fengju 

að leita lausna í viðfangsefnum sem eru aðeins flóknari en börnin ráða við.  

 Höfundur hefur starfað í leikskóla í nokkur ár og hefur upplifun höfundar verið sú 

að kennarar og starfsmenn séu ekki allir meðvitaðir um gildi leiksins og hvert hlutverk 
þeirra sé í leik barna. Einnig telur höfundur að kennarar og starfsmenn gleymi og/eða 

séu ekki meðvitaðir um að leikur og nám samtvinnast og ekki sé hægt að aðgreina þessi 

hugtök eins og Pramling Samuelsson og Asplund Carlsson (2008) nefna. Reynsla 
höfundar er sú að kennarar og starfsmenn taka oftast nær einungis þátt í leik barna 
með því að skipuleggja leikumhverfi þeirra og að þeir eru oftar á hliðarlínunni þegar 

leikur barna á sér stað og taka því síður þátt í leik þeirra. En eins og fram hefur komið 
þurfa kennarar einnig að vera virkir þátttakendur í leik barna til þess að leikurinn stuðli 
að námi. Þar að auki geta þeir misst af mikilvægum námstækifærum barnanna ef að 

þeir eru ávallt á hliðarlínunni í leik barna eins og rannsóknir hafa bent á (Pramling 
Samuelsson og Johansson, 2009; Sara M. Ólafsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2017). 

 Kennarar geta fléttað leikinn inni í námsgreinar, þannig að það stuðli að námi 

barna. Fjallað hefur verið um samþættingu leiks og námsgreina í ritgerðinni, þ.e. læsi, 
stærðfræði og náttúrufræði. Kennarar geta nýtt kennslufræðilegan leik (e. educational 
play) til þess að stuðla að námi barna í gegnum leikinn. Þar gegna kennarar  einnig 

lykilhlutverki þegar nýta á slíka kennsluaðferð svo að nám barna eigi sér stað. Kennarar 

þurfa að skipuleggja og skapa umhverfi þannig að börnin fái tækifæri til að byggja ofan 
á fyrri leikreynslu sína, en á sama tíma að öðlast nýja þekkingu. Anna Magnea 

Hreinsdóttir (2013) nefnir að leikreynsla barna þarf að vera markviss og samþætta þarf 

námsgreinar og mismunandi leiktegundir þegar samtvinna á leik og námsmarkmið. 
Þegar leikurinn er fléttaður inn í markmið námsgreina fá börnin tækifæri til að gera það 

sem þau hafa ánægju af, reynslu og þekkingu á þ.e. að leika. 

 Með því að nýta leikinn sem námsleið barna á mótum leik- og grunnskóla geta 
kennarar stuðlað að jákvæðum þáttaskilum þegar þau ljúka leikskólagöngu sinni og 

hefja grunnskólagöngu sína. Leikurinn er meginnámsleið leikskólabarna og þar hafa þau 

öðlast góða þekkingu og reynslu gegnum leikskólaárin.  Það er mikilvægt að byggja ofan 
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á þeirri þekkingu svo að samfella verði í námi þeirra en þannig móta þau einnig jákvætt 

viðhorf til náms (Brooker, 2008). Ef ekki er byggt ofan á fyrri reynslu og þekkingu barna 

þegar þau hefja grunnskólagöngu sína, getur orðið rof á námi barna. Slíkt getur þar af 
leiðandi leitt til þess að börnin upplifi kvíða, neikvæð þáttaskil og samfella verður því 

ekki á námi þeirra (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012; Brooker, 2008; Griebel og Niesel, 

2007). 
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11 Lokaorð 
 

Leikurinn er mikilvægur börnum og er það margt sem eflist í gegnum leik, ásamt því að 

hann veitir börnunum oft mikla ánægju. Því er tilvalið fyrir kennara að nýta leikinn sem 

námsleið, því hann ýtir undir áhuga barna og veitir þeim tækifæri til þess að rannsaka 
og gera athuganir á eigin vegum. Þá hafa Aðalnámskrár leik- og grunnskólanna ekki 

ítrekað mikilvægi hans í námi barna að ástæðulausu, því að margar rannsóknir hafa 

sýnt fram á að hann gegnir mikilvægu hlutverki og er kjörið verkfæri til þess að nýta til 
að stuðla að námi barna.  

 Þá er undirstaðan sú að nýta leikinn sem námsleið, að kennarar þurfa að vera 

meðvitaðir um gildi leiksins og hvernig megi nýta hann sem námsleið. Þeir þurfa að 
vera meðvitaðir um hvaða hlutverki leikurinn gegnir í lífi barna og hvernig hann stuðlar 
að þroska þeirra. Hlutverk kennaranna er því að vera til staðar og styðja börnin og vera 

nokkurs konar hjálparhönd barnanna en á sama tíma að hvetja þau til þess að leysa úr 
eigin áskorunum og ágreiningsmálum sjálf.  

 Ljóst er að hægt er að nýta og samtvinna leikinn inni í námsgreinar og allar þær 

athafnir sem fara fram í leik- og grunnskólum. Þannig veita kennarar börnum tækifæri 
til þess að öðlast jákvætt viðhorf til náms. Það leikur enginn vafi á því að kennarar 

gegna mikilvægu hlutverki ef að flétta á leikinn inn í námsgreinar. Kennarar þurfa að 
vera vel upplýstir og meðvitaðir um það hvaða markmiði er ætlað að ná með náminu 

sem leikurinn á að efla. Ásamt því þarf að huga vel að þeim aðferðum sem nýttar eru, 

svo að leikurinn verði í fyrirrúmi og að verkefnin verði ekki of kennarastýrð. Síðast en 
ekki síst þurfa kennarar að öðlast jákvætt viðhorf til leiksins og vera ávallt meðvitaðir 
um það hvaða gildi hann hefur fyrir börnin.  

 Leikurinn fær notið sín í leikskóla og þar er lögð áhersla á að börnin fái rými og 
tíma til leiks. En áhugavert væri að vita hvernig grunnskólarnir stuðla að samfellu í námi 
barna á mótum leik- og grunnskóla nú til dags. Það eru rúm tíu ár síðan að 

starfendarannsóknin Á sömu leið var framkvæmd og áhugavert væri að fá að rýna í 
hvernig starfsháttunum er háttað rúmum tíu árum síðar. Fær leikurinn meira notið sín í 
grunnskólum? Eru grunnskólakennarar að samþætta leik og nám? Ef svo, hvernig? 
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