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Útdráttur 

Í þessu verkefni er sagt frá rannsókn sem framkvæmd var á yngstu deild leikskóla á 

höfuðborgarsvæðinu. Í rannsókninni er leikur yngstu barnanna skoðaður, hvað einkennir 

hann og einnig eru samskipti barnanna í leik skoðuð. Meðal þeirra fræðimanna sem stuðst 

er við í verkefninu eru Gunvor Løkken, Ingrid Pramling Samuelsson og Monika Röthle. Í 

niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að leikur yngstu barna leikskólans er mjög 

fjölbreyttur, þau leika í einleik en eru einnig farin að leika saman. Einnig kemur fram í 

niðurstöðunum að börnin hafa mikil samskipti sín á milli í leik og að þessi samskipti séu að 

miklu leiti líkamleg, þ.e. bendingar, svipbrigði og þess háttar. Þessi ungu börn eru mjög 

fær í leik og samskiptum og hafa sumir fræðimenn vanmetið getu þeirra. 
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Inngangur 

Á undanfönum árum og áratugum hefur orðið mikil fólksfjölgun hér á landi og hefur 

leikskólum á landinu einnig fjölgað mikið frá því að Barnavinafélagið Sumargjöf setti á fót 

fyrsta leikskólann árið 1932 (Jón Torfi Jónasson, 2006:7). Með auknum fjölda 

leikskólarýma hafa biðlistar verið að styttast og  barnahópurinn verið að yngjast, þ.e. að 

eins og tveggja ára gömlum börnum hefur verið að fjölga.  

Stærstan hluta þess tíma sem ég hef starfað í leikskóla hef ég unnið með yngstu börnunum 

og hafa börnin á deildinni verið að yngjast í gegnum árin, þegar ég hóf störf fyrir átta árum 

síðan voru aðeins þrjú börn yngri en tveggja ára og voru þau öll börn starfsmanna, en 

veturinn 2008-2009 voru eins árs börnin orðin sjö, eða næstum helmingur barnanna á 

deildinni. Í starfi mínu hefur mér alltaf fundist mjög áhugavert að fylgjast með leik þessara 

ungu barna, hvernig þau nýta það leikefni sem í boði er og hvernig þau eiga samskipti 

hvert við annað á meðan á leik þeirra stendur.  

Ég ákvað því að skoða leik hjá eins og tveggja ára börnum og samskipti þeirra í leik. Á 

fyrstu árum ævinnar er leikurinn afar mikilvægur, í leiknum eru börnin frjáls og í gegnum 

hann læra þau best. Í  Aðalnámskrá leikskóla er fjallað um mikilvægi leiks og þar segir 

meðal annars (1999):  

Á bernskuárum er leikur lífstjáning barns, ríkjandi athöfn og mikilvægasta náms- og þroskaleið þess. Leikur 

er hornsteinn leikskólastarfsins og lífstjáning og gleiðigjafi barns. Frjáls og sjálfsprottinn leikur er hið 

eðlilega tjáningarform barns. Í leik lærir barn margt sem enginn getur kennt því. Í leik felst því mikið 

sjálfsnám, honum fylgir bæði gaman og alvara. Reynsla barnsins enduspeglast í leiknum. (Aðalnámskrá 

leikskóla,1999:11). 

Í gegnum tíðina hefur leikur yngstu barnanna í leikskólanum ekki verið rannsakaður jafn 

ítarlega og leikur eldri barna, margir fræðimenn hafa litið svo á í leik yngstu barnanna sé 

ekki mikið að gerast, þar fari ekki fram mikil þróun og hef ég heyrst það sagt að yngstu 

börnin í leikskólanum geri ekki mikið, þau sitji bara og leiki með það sem að þeim er rétt 

og að þau séu alltaf að gera það sama, að leikur þeirra sé ekki eins áhugaverður og leikur 

eldri barna leikskólans. 

Við vinnu verkefnisins var gerð athugun á leik og samskiptum barna á yngstu deild 

leikskóla eins á höfðurborgarsvæðinu og rannsóknarspurningin sem lögð var til grundvallar 

athuguninni var:  
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Hvað einkennir leik yngstu barnanna í leikskólanum og hvernig koma félagsleg samskipti 

þeirra fram í leik?  

Tilgangur verkefnisins er að fá betri innsýn í leik yngstu barna leikskólans og það hvernig 

þau hafa samskipti sín á milli á meðan á leik stendur og er verkefninu ætlað að koma að 

gagni fyrir starfsfólk á yngstu deildum leikskóla.  

Ég mun byrja á því að fjalla um leikkenningar og mun þar meðal annars segja frá því 

hvernig skoðanir á leik barna hafa breyst í gegnum árin frá því að vera talin léttúðug athöfn 

yfir í það að vera talinn það mikilvægasta sem börn taka sér fyrir hendur. Í þessum hluta 

verður vitnað í skrif Ingrid Pramling Samuelsson, Evu Johansson, Elinor Goldschmied og 

Sonia Jackson auk annarra og einnig verður fjallað um hugmyndir Jean Piaget, Lev 

Vygotsky og Sigmund Freud. 

Því næst mun ég fjalla um það hvernig leikur barna þróast og segja frá mismunandi 

hugmyndum fræðimanna um það og meðal þeirra fræðimanna sem vitnað er í eru Mildred 

Parten og Tina Bruce. Einnig mun ég fjalla um samskipti barna og mun þá helst beina 

sjónum mínum að samksiptum þeirra í leik og mun þar styðjast við skrif Gunvor Løkken 

og Monika Röthle meðal annarra. 

Þessu næst mun ég fjalla um framkvæmd rannsóknarinnar, ég mun lýsa því hvernig hún 

var framkvæmd og mun segja stuttlega frá þátttakendum og umhverfinu þar sem 

rannsóknin var framkvæmd. 

Næsti kafli verkefnisins fjallar um niðurstöður rannsóknarinnar. Þar mun ég tengja það sem 

fram kemur á myndbandsupptökunum við fræðilegu umfjöllunina. Að lokum mun ég ræða 

stuttlega um niðurstöðurnar, hvaða þýðingu rannsóknarspurningin  og niðurstöður 

rannsóknarinnar hafa fyrir leikskólastarf. 
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1. Kenningar um leik barna 

Í gegnum tíðina hefur mikið verið rætt og ritað um leik barna og hafa fræðimenn á ýmsum 

sviðum sett fram kenningar um leikinn. Þegar við rýnum í leik barna þurfum við að velta 

fyrir okkur hvaða þýðingu hann hefur fyrir börnin á meðan á honum stendur vegna þess að 

í hvert skipti sem börn leika sér hefur leikurinn einhverja merkingu fyrir þau (Frost o.fl, 

2005:29). Ein þeirra spurninga sem fræðimenn leitast við að svara er hvernig við hugsum 

um leik, hvaða athafnir skilgreinum við sem leik og hvaða athafnir eru ekki leikur (Frost 

o.fl, 2005:29). Ingdrid Pramling Samuelsson og Eva Johansson segja í grein sinni Play and 

learning-inseparable dimensions in preschool practice að leikur og nám hafi verið aðskilið 

hingað til, bæði í rannsóknum og í starfi leikskólanna. Þær segja jafnframt að bilið á milli 

þessara tveggja póla virðist vera orðið minna en það var. Einnig kemur fram í grein þeirra 

að litið hafi verið á leik í leikskóla sem tjáningu barna og túlkun þeirra á sínum eigin 

skilningi og að síðan á tímum Fröbels hafi leikur verið mikilvægur þáttur í flestum 

kennsluáætlunum leikskóla. Oft sé litið á leik sem vinnu barnanna og þeirra leið til þess að 

starfa í þeim heimi sem þau búa í (Pramling Samuelsson og Johansson, 2006:48). 

Rannsóknum á leik hefur verið skipt í tvær greinar, annars vegar hefur viðfangið leikur 

verið rannsakað, hvað er leikur, og hins vegar athöfnin leikur, hvaða nám fer fram í leik, 

hvaða sköpun og breytingar eiga sér stað í leik (Pramling Samuelsson og Johansson, 

2006:49).  

Eitt af því sem mikið hefur verið rætt um og skiptar skoðanir hafa verið um er mikilvægi 

leiks fyrir þroska barna. Annað sjónarhornið lýsir leik sem léttúðugri athöfn sem skiptir 

mun minna máli en formlegt nám, leikur var eitthvað sem börn tóku sér fyrir hendur  þegar 

þau voru ekki undir stjórn fullorðinna og ekki var talið eins ákjósanlegt að leika sér eins og 

að sitja stillt eða vinna að einhverjum verkefnum. Hitt sjónarmiðið, sem hefur átt fylgi að 

fagna meðal fræðimanna á sviði sálfræði eða mennta, er það að leikurinn sé í raun vinna 

barnsins (Goldschmied og Jackson, 2004:12). Margir vilja halda því fram að það sé 

börnum hollt að leika sér, að leikurinn hvetji til náms og auki félagsfærni og sumir vilja 

halda því fram að í gegnum leikinn lærum við að leysa viðfangsefni, hvort sem þau eru 

vitsmuna- eða félagsleg (Frost o.fl, 2005:29). 

Margir fræðimenn hafa gert rannsóknir á leik barna og eru þeir sammála um að leikur sé 

börnum nauðsynlegur og að hann skipti máli fyrir þroska þeirra. Þeir fræðimenn sem 

rannsakað hafa leik barna hafa komið með ólíkar nálganir og hefur leikurinn meðal annars 
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verið rannsakaður útfrá sjónarhorni sálfræðinnar og einnig í tenglsum við vitsmunaþroska 

og félagslegan þroska. Meðal þeirra fræðimanna sem hafa skoðað leik barna er austurríski 

læknirinn Sigmund Freud (1856-1939), en meðal þess sem hann hélt fram var að flest börn 

finni í leik sálfræðilega öruggar aðstæður þar sem hægt er að ná fram því sem hugurinn 

girnist í ímynduðum heimi. Ímyndunar eða þykjustuleikur endurpseglar tilraunir barna til 

þess að takast á við hluti sem þau hafa ekki stjórn á (Frost o.fl, 2005:33).  

Svissneski sálfræðingurinn Jean Piaget (1896-1980) gerði einnig rannsóknir á leik barna, 

en hann er vafalaust sá fræðimaður sem hefur haft mest áhrif á hugmyndir okkar og 

skilning á því hvernig börn hugsa (Shaffer og Kipp, 2007:59). Piaget skilgreindi vitsmuni 

sem ferli sem hjálpar öllum lífverum að takast á við þær kröfur sem umhverfið leggur á 

þær, dæmi um þetta er lítið barn sem grípur um pelann sinn og setur hann upp í sig (Frost 

o.fl, 2005:39). Hann skipti vitsmunaþroska barna upp í fjögur stig, það fyrsta kallast 

skynhreyfistig (e. sensorimotor stage) og eru börn frá fæðingu til tveggja ára á því stigi. 

Tveggja til sjö ára gömul börn eru á foraðgerðastigi (e. preoperational stage), sjö til ellefu 

ára gömul börn eru á stigi hlutbundinna aðgerða (e. concrete-operational stage) og börn 

ellefu ára og eldri eru á stigi formlegra aðgerða (e. formal-operational stage). Hann sagði 

að öll börn færu í gegnum þessi fjögur stig í sömu röð og að ekki væri hægt að sleppa úr 

stigi vegna þess að hvert stig byggði á næsta stigi á undan (Shaffer og Kipp, 2007:61). 

Piaget hélt því fram að allt það sem börn gera fyrstu mánuðina, fyrir utan að nærast og 

sýna tilfinningar, sé leikur og kallar hann þetta æfingar eða hagnýtan leik og tengdi hann 

þennan hagnýta eða æfinga leik við skynhreyfistigið, hann sagði að þetta væri leikur sem 

barnið léki þegar það væri búið að ná einhverri færni, svo sem að henda eða sveifla hlutum, 

barnið myndi svo endurtaka þessa hegðun sér til ánægju (Frost o.fl, 2005:39-40).  

Einn þeirra sem gagnrýndi kenningar Piaget var rússneski sálfræðingurinn Lev Vygotsky 

(1896-1934) sem kom fram með félagsmenningarkenninguna (e. sociocultural theory), 

hann hélt því fram að menningarlegt samhengi hefði áhrif á vitsmunaþroska og að mikið af 

hugsun og vitsmunum barna eigi uppruna sinn í samskiptum við foreldra, kennara og aðra 

hæfari félaga (Shaffer og Kipp, 2007:274). Samkvæmt kenningum Vygotsky læra börn 

nýja færni  í samskiptum sínum við fullorðna eða hæfari jafnaldra og kallaði hann svæðið 

þar sem þetta nám fer fram svæði mögulegs þroska (e. zone of proximal development). 

Hann sagði að við ættum ekki að einblína á það sem börn geta sjálf eða vita heldur á það 

sem þau geta gert með hjálp og það sem þau geta mögulega lært og að svæði mögulegs 

þroska væri því fjarlægðin frá þeim stað sem barnið er statt í þroska sínum og til þess 
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staðar sem það getur leyst verkefni með aðstoð færari einstaklings. Þetta er svæðið þar sem 

vitsmunaþroski fer fram (Berk og Winsler, 1995:24-26). Vygotsky hafði áhuga á leik barna 

og velti hann fyrir sér hver uppruni og tilurð leiksins væri og hvort leikurinn væri ríkjandi í 

virkni þeirra. Hann komst að þeirri niðurstöðu að leikurinn væri ekki ríkjandi í virkni þeirra 

heldur væri hann aðal uppspretta þroska þeirra (Frost o.fl, 2005:37).  

Pramling Samuelsson og Johansson segja að farið sé að líta á leik og nám sem tengd 

fyrirbæri og að farið sé að tala um leik sem mikilvægan þátt í námsferli barna. Námskrár 

leikskóla leggja áherslu á mikilvægi leiks fyrir þroska og nám barna. Einnig hefur verið 

ákveðinn metnaður fyrir því að vernda leikheim barna – að sjá til þess að kennarar taki ekki 

viljann til leiks frá börnunum eða komi í veg fyrir að börn byggi upp sinn eigin heim í leik 

sínum í leikskólanum (Pramling Samuelsson og Johansson, 2006:48-49). 

Leikurinn er stór hluti af lífi barna og spilar stórt hlutverk í þroska þeirra. Ung börn geta 

fundið leik í öllu sem á vegi þeirra verður og leikur þeirra hefst stuttu eftir fæðingu en í 

næsta kafla verkefnisins verður fjallað um það hvernig leikur ungra barna þróast.  



12 

 

2. Þróun leiks 

Á fyrstu tveimur árum ævinnar þroskast börn mjög hratt, á þessum tíma öðlast þau meiri 

líkamlegan þroska en á nokkru öðru tímabili ævinnar. Á þessum tveimur árum breytist 

hreyfiþroski barna frá því að sýna ósjálfráð nýburaviðbrögð í að ná fullri hreyfigetu (Frost 

o.fl, 2005:88). Monika Röthle segir í grein sinni Møtet med de lekende barna að leikur sé 

samskiptamáti óreynds barns við hinn forvitnilega umheim. Í upphafi eru hlutir ókunnugir 

og  innbyrðis tengsl þeirra ókunn. Þegar barnið leikur sér með hlutina „gera“ þeir eitthvað 

óvænt, til dæmis skvettist vatnið þegar maður dettur í poll. Þrátt fyrir að barnið rannsaki 

raunveruleikann í gegnum leik eru tilraunir þess ekki kerfisbundnar heldur verður leikurinn 

fyrir meiri áhrifum frá opnum tjáskiptum við hinn heillandi og freistandi umheim  (Röthle, 

2005:114). Hún segir ennfremur að þrátt fyrir að hinn barnslegi kraftur, setji mark sitt á 

leikinn séu ákveðin skil á milli löngunarfullra líkamshreyfinga  og leiks en hugtakið 

barnslegur kraftur er tilraun til þess að gera sýnilegan muninn á hegðun barna og 

fullorðinna. Þennan barnslega kraft má sjá í því að börn hafa þörf fyrir að snerta það sem 

þau sjá, þau taka upp prik sem þau rekast á og nota til þess að sulla í pollum en geta verið 

fljót að henda prikinu frá sér ef eitthvað spennandi fangar athygli þeirra og þau gefa sig öll 

í það sem þau eru að gera. Til að eitthvað sé álitið leikur verður það að vera leikur með 

eitthvað, annað hvort hlut eða leikfélaga. Þegar leikendurnir umgangast hver annan þá er 

ekki alltaf jafn mikill kraftur í leiknum, heldur er hann mis ákafur, í honum er stígandi 

spenna og í framhaldi minnkandi spenna (Röthle, 2005:112).  

Mildred Parten er ein þeirra sem hefur rannsakað leik barna og samkvæmt kenningum 

hennar skiptist þróun leiks með jafningjum upp í stig. Fyrsta stigið skilgreindi hún sem 

einleik (e. solitary play), en í einleik eru börn að kanna umhverfið á eigin spýtur. Á þessu 

stigi líta þau frekar á önnur börn sem hluti til þess að rannsaka en einhvern til þess að hafa 

samskipti við. Einleikurinn þróast yfir í hlið við hlið leik (e. paralell play), börnin leika hlið 

við hlið og fylgjast vel hvert með öðru og ögra jafnvel hverju öðru án þess að eiga meiri 

samskipti.  Þriðja stigið kallaði Parten tenglsaleik (e. associative play) og sagði hún að 

börn væru komin á þetta stig undir lok þriðja ársins, á þessu stigi leika börnin saman en 

hvert á sínum forsendum.  Lokastigið er samvinnuleikur (e. cooperative play) en þá eru 

börnin farin að hlusta á hugmyndir hvers annars og semja í leiknum (Manning-Morton og 

Thorp, 2003:73). Í einleik leikur barnið eitt og óháð með leikföng sem eru öðruvísi en 

börnin í kringum það eru að nota. Þegar barnið er farið að leika hlið við hlið leik leikur það 

óháð en leikurinn sem það velur færir það nær börnunum í kring. Í tengslaleik leikur barnið 
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við önnur börn, öll börnin taka þátt í sama leiknum en hann er ekki skipulagður og það er 

ekki skipað í hlutverk, en þegar í samvinnuleik er komið leikur barnið í hóp sem er settur 

saman til þess að leika þennan ákveðna leik (Frost o.fl, 2005:138). 

Tina Bruce var ekki sammála þessum hugmyndum Parten og hélt því fram að þróun leiks 

jafningja væri ekki svona einföld ferð frá einu stigi til annars. Hún vildi frekar líkja þróun 

leiks barna við vef sem væri alltaf að stækka, hún segir að mjög ung börn séu farin að leika 

tengsla- og samvinnuleik og nefnir þar feluleik ungra barna sem dæmi. Einnig segir Bruce 

að eldri börn leiki bæði í einleik og hlið við hlið leik. Catherine Garvey sagði að leikurinn 

ætti upphaf sitt í leik við aðra og að einleikurinn væri sprottinn út frá því. Fyrsti leikurinn 

er á milli barns og þess sem annast það. Þessi leikur felst að miklu leiti í því að skapa 

aðstæður sem fá barnið til þess að brosa og hlæja. Ungabörn taka þátt í leiknum og með 

auknum þroska fara þau sjálf að skapa spaugilegar aðstæður (Manning-Morton og Thorp, 

2003:74). 

Í bók sinni Key times for play: The first three years segja Julia Manning-Morton og 

Maggie Thorp að upphaf félagslegs þykjustuleiks sé þegar barnið deilir einhverri reynslu 

sem skiptir það máli með jafningjum sínum, þetta er oft reynsla tengd umönnun barna og 

er iðulega reynsla sem börnin eiga sameiginlega. Vegna þess að þessi ungu börn eru með 

takmarkaðan orðaforða eru þessi samskipti iðulega ýktar hreyfingar, bendingar og 

svipbrigði. Þær segja að 15 – 20 mánaða gömul börn byrji á því að herma eftir þykjustuleik 

hvers annars og að meira samhengi komi í leikinn þegar þau hafi samskipti (Manning-

Morton og Thorp,2003:76). 

Eins og sjá má hafa fræðimenn haft mismunandi skoðanir á því hvernig leikur barna þróast. 

Að mínu mati er ekki hægt að skipta þróun leiksins upp í ákveðin stig , börnin eru sífellt að 

bæta við færni sína og þau eru farin að leika samleik mun fyrr en sumir fræðimenn hafa 

haldið fram eins og má glöggt sjá þegar leikur yngstu barna leikskólans er skoðaður en 

næsti kafli fjallar einmitt um það hvað einkennir leik þeirra.  
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3. Einkenni á leik yngstu barnanna 

Í bók sinni Når små barn møtes segir Gunvor Løkken að það sem skrifað hefur verið um 

leik hingað til hafi að mestu snúist um kenningar og athuganir á því hvað  felist í leik og 

hvaða hlutverki leikurinn gegni í lífi mannsins. Í þessum skrifum hefur leikur yngstu 

barnanna ekki spilað stórt hlutverk. Skýringin á því getur að hluta til verið sú að menn hafa 

talið að í félagslegum hlutverka- og þykjustuleik eldri barnanna sé mest að gerast (Løkken, 

1996:72). Einnig hefur því verið haldið fram að lítil börn leiki sér ekki saman, að þau séu 

sjálfselsk og lítið félagsleg og þannig sé leikur þeirra ekki svo merkilegur. 

Ingrid Pramling segir í Barnehage for de yngste að leikurinn sé aðaltjáningarform yngstu 

barnanna og uppspretta náms þeirra. Hún segir að leikur sé eðlilegt ástand barnsins og 

barnið nýti öll tækifæri sem gefast til leiks. Leikurinn tilheyrir bernskunni og er það 

mikilvægasta sem barnið tekur sér fyrir hendur (Pramling, 1993:85).  

Gunvor Løkken hefur rannsakað yngstu börnin í leikskólanum og eitt aðalatriðið í 

niðurstöðum hennar er að frjósemi og fjölbreytni sé sérstaklega áberandi í leik þeirra og 

samskiptum þegar þau nota allan líkamann, svo sem þegar þau hlaupa um leiksvæði sem 

bjóða upp á líkamlegan leik, hoppa á dýnum, skríða í gegnum göng eða pappakasssa 

(Løkken,1999:73).  Løkken segir ennfremur að leikur yngstu barnanna geti verið hávær og 

eitt af aðaleinkennum hans sé endurtekning, vegna þessa geti leikurinn virst staðnaður í 

augum fullorðinna. Það líti út fyrir að þau séu alltaf að gera það sama og að það geti ekki 

leitt af sér neitt nema vitleysu og þess vegna sé hætta á að leikur yngstu barnanna þyki ekki 

eins merkilegt tjáningarform og leikur hinna eldri (Løkken, 1999:74).  

Ólíkar rannsóknir hafa leitt í ljós að leikur yngstu barna leikskólans fer aðallega fram á 

tvennan hátt, annars vegar í leik þar sem líkaminn er aðal leikefnið og hins vegar þar sem 

aðstæður hvetja til hreyfingar. Leikur þar sem líkaminn væri í aðalhlutverki gæti til dæmis 

snúist um það að hlaupa á ákveðinn hátt á milli veggja þar sem gerðar væru örlitlar 

breytingar á leiknum á milli ferða, til dæmis gætu börnin veifað annarri hendi í einni ferð 

og báðum höndum í þeirri næstu (Løkken, 1999:74). Frönsk rannsókn sem framkvæmd var 

í leikskóla sýnir að leikur 12-36 mánaða gamalla barna getur verið smitandi og 

tilfinningaþrunginn þar sem hlaup, hopp og að kasta sér á dýnu eru meðal mikilvægustu 

athafnanna, einnig sýndi þessi rannsókn fram á að leikur yngstu barnanna í leikskólanum 

væri fjölbreyttur og ríkur (Løkken,1999:75).  
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Barn á öðru ári vill framar öllu æfa alla þá færni sem það hefur öðlast, það er aukna 

hreyfigetu, aukna getu til að handfjatla hluti og aukinn málþroska (Goldschmied og 

Jackson, 2004:111). Börn á þessum aldri eru sífellt að gera nýjar uppgötvanir og vilja 

rannsaka allt sem á vegi þeirra verður. Þau hafa mikla þörf fyrir að kanna og uppgötva sjálf 

hvernig hlutirnir virka um leið og þau handfjatla þá, þau þurfa fjölbreyttan efnivið til þess 

að rannsaka á þennan hátt og getur þessi efniviður verið hvað sem er, hann þarf ekki 

endilega að vera leikföng keypt út í búð (Goldschmied og Jackson,2004:129). 

Þegar lítil börn leika hafa þau enga þörf fyrir að leikurinn skili einhverri umbun eða að 

honum ljúki. Umbunin er aukaatriði í ferlinu, leikurinn er aðalatriðið (Pramling, 1993:85).  

Á þessu má sjá að leikur barna er mikilvægur og fjölbreyttur og að börnin eru farin að hafa 

samskipti sín á milli í leik mun fyrr en talið hefur verið. Næsti kafli fjallar um samskipti 

barna í leik og hvað álit manna hefur verið á samskiptahæfni ungra barna. 
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4. Samskipti barna í leik 

Margir fræðimenn hafa skrifað um samskipti barna og hafa þeir mismunandi skoðanir á því 

hve fær ung börn eru í samskiptum. Sumir þessara fræðimanna halda því fram að lítil börn 

séu ekki fær í samskiptum á meðan aðrir hafa meiri trú á litlu börnunum. B.F. Skinner var 

bandarískur sálfræðingur og hann hélt því fram að öll hegðun væri kennd og að börn lærðu 

ekkert nema það sem þeim væri kennt (Pence og Justice, 2008:59). Vygotsky var á öðru 

máli og sagði að allt nám færi fram í gegnum samskipti og að öll þekking væri fyrst til í 

félagslegu samhengi (Pence og Justice, 2008:60). Piaget áleit að lítil börn væru sjálflæg, að 

þau horfi aðeins á heiminn frá sínu sjónarhorni. Hann sagði að lítil börn hefðu ekki 

samskipti hvert við annað heldur töluðu eintal (Pence og Justice, 2008:61).  

Ýmsir fræðimenn hafa skoðað þau samskipti sem börn í leik eiga sín á milli. Þegar 

leikurinn er félagslegur hafa börn margs konar samskipti, t.d. verða börn að hafa samskipti 

hvert við annað til þess að allir viti hvað er að gerast. Þegar börn leika ein eru þau líka að 

hafa samskipti þó að merkin séu ekki eins augljós (Frost o.fl, 2005:34). Gunvor Løkken 

segir að samskipti séu eitthvað á milli fólks, þau séu eitthvað sem fólk gerir saman og að 

aðalinnihaldið sé  líkamleg og munnleg samskipti og hreyfing. Í leiknum geti fólk skipst á, 

nú gerir þú svo geri ég (Løkken, 1996:29). 

Gregory Bateson (1904-1980) var breskur mannfræðingur sem hafði mikinn áhuga á leik 

og samskiptum. Hann sagði að þegar börn væru í leik sendu þau frá sér ákveðin merki, 

bæði munnleg og líkamleg til þess að gefa til kynna að þau séu í leik (Frost o.fl, 2005:34). 

Bateson sagði jafnframt að í leik, sérstaklega ímyndunar- og hlutverkaleik,  læri börn 

ákveðin boðskipti sem séu nauðsynleg í mannlegum samskiptum (Guðrún Bjarnadóttir, 

2000:49). 

Gunvor Løkken segir í bók sinni Når små barn møtes frá rannsókn sem Howes gerði á 

félagsfærni ungra barna í leik í bandarískum leikskóla.  Í þessari rannsókn sýnir hún 

mikilvægar atburðarrásir og skilyrði fyrir framvindu vinskapar barna og sérstaka 

möguleika varðandi leik yngstu barnanna. Félagsleg færni með jafnöldrum á þessum aldri, 

samkvæmt Howes, felst í því að barnið hefur í samskiptum sínum við jafnaldra greinileg 

jákvæð áhrif á önnur börn. Börn sem eru fær í samskiptum eru oft vinsæl í barnahópnum, 

þeim gengur vel að komast inn í leik og þau hvetja gjarnan til samvinnu á milli barna 

(Løkken,1996:54).  
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Í grein sinni Play and learning – inseparable dimensions in preschool practice segja Ingrid 

Pramling Samuelsson og Eva Johansson að það megi segja að leikur sé mikilvægur hluti af 

lífi barna og því hvernig þau skilja heiminn. Í leik eiga börn samskipti, þau skapa og 

mynda með sér skilning á umheiminum og á milli barna ríkir gagnkvæmur skilningur og 

samstaða. Heimurinn sem börn skapa í leik byggir á reynslu þeirra og til þess að skapa 

þennan heim eiga börnin samskipti og á milli þeirra ríkir gagnkvæmur skilningur en einnig 

er skipað í valdahlutverk. Það er líka mögulegt að leikurinn reyni á sköpunargleði 

barnanna og hæfileika til þess að leysa úr vandamálum og í gegnum leik læra börn um að 

taka þátt, að allir hafi sinn rétt og að allir geti haft áhrif á leikinn. Í leik læra börn hvert af 

öðru, þau þurfa að semja um leikinn og taka tillit til annarra. Þegar börn á mismunandi 

aldri og með mis mikla reynslu leika sér saman getur skapast tækifæri til þess að gera 

tilraunir með leikinn og stækka þann heim sem skapast í leiknum (Pramling Samulesson og 

Johansson, 2006:52). 

Annar fræðimaður sem hafði áhuga á samskiptum barna var Ruth Frøyland Nielsen en hún 

var undir áhrifum frá Piaget. Hún dró þær ályktanir af rannsóknum sínum að börn væru 

ekki félagsleg fyrr en þau næðu þriggja ára aldri. Um börn á öðru og þriðja ári segir hún að 

þau umgangist hvert annað náið án þess í raun að sjá hvert annað. Af og til snerta þau hvort 

annað, til dæmis þegar þau eru mörg á leiksvæði, en virðast þau þó ekki vera meðvituð um 

nærveru hvers annars (Løkken, 1996:45-46). Til þess að vera þátttakandi í leik þarf að 

uppfylla tvö skilyrði, félgsleg samskipti og vináttu. Barnið notar félagslegu samskiptin til 

þess að komast inn í leikinn og tjá sig. Barn sem er vinsælt og á auðvelt með að eignast 

vini er oft næmt fyrir þessum félagslegu samskiptum. Það er ekki óalgengt að sjá börn allt 

niður í tveggja ára gömul vera búin að eignast vini í leikskólanum og jafnvel besta vin 

(Pramling, 1993:86).  

Félagsleg samskipti yngstu barnanna byggjast á úthugsuðum líkamlegum grunni í 

bókstaflegri og yfirfærðri merkingu. Eitt aðalatriðið í þessu er að líkamleg samskipti á 

milli barnanna eru að jafnmiklu leyti skipulögð og tilviljanakennd. Þetta er eitt af því sem 

lesa má út úr skrifum franska heimspekingsins Maurice Merleau-Ponty (1908-1961). 

Einnig kemur fram í skrifum Merleau-Ponty að hugsunin sé samvaxin líkamanum og að 

þess vegna sé það í gegnum líkamann sem við vitum og skiljum, jafnvel áður en við getum 

sett orð á hlutina (Lökken, 2004:17).  

Samkvæmt kenningum Maudry og Nekula, sem gerðu rannsókn á samskiptum ungra 

barna,  eru jákvæð samskipti í meirihluta í leik 19-25 mánaða gamalla barna. Samvinna 
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gegnir jafn stóru hlutverki í samskiptum þeirra og frumstæðari athafnir eins og að sjá, grípa 

og brosa. Einnig kom fram í þessari rannsókn að leikföng gegna mikilvægu hlutverki í að 

stofna til samskipta á milli barnanna (Løkken, 1996:52). Leikurinn getur líka valdið 

árekstum á milli barna, oft snúast þessir árekstrar um notkunarréttinn á leiknum, barnið er 

hrifnæmt og það er margt sem hrífur það með í leikinn. Oft er talað um að viðhorf barna til 

umhverfisins sé þannig að þau hrífist með en hinir fullorðnu skoði umhverfið útfrá því sem 

þeir vita. Leikföng sem annað barn leikur sér með vekur mikinn áhuga hjá ungum börnum, 

það að sjá annað barn leika með eitthvað leikfang eykur aðdráttarafl leikfangsins vegna 

þess að hitt barnið sýnir hvernig nota má leikfangið (Röthle, 2005:122). 

Margir fræðimenn hafa velt leik barna fyrir sér og hvaða hlutverki hann gegnir í þroska 

barna. Eins og fram hafa komið fram mismunandi sjónarmið á þroska barna og leik þeirra 

en margir fræðimenn hafa fallið  í þá gryfju að vanmeta getu ungra barna, hvort sem það er 

í leik eða samskiptum. Yngstu börn leikskólans eru farin að leika mun flóknari leiki en 

álitið var og eru samskipti þeirra í leik mun flóknari en talið hefur verið. 
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5. Aðferð 

Rannsóknin var framkvæmd í leikskóla á höfuðborgarsvæðinu, þetta er fjögurra deilda 

leikskóli sem stendur í rótgrónu hverfi. Um það bil 75 börn stunda nám við leikskólann og 

þar starfa 22 starfsmenn og eru 11 þeirra faglærðir og 11 ófaglærðir. Stór hluti 

starfsfólksins hefur starfað lengi við leikskólann og hafa margir ófaglærðu starfsmannanna 

setið námskeið í tengslum við starfið. 

Af þeim 75 börnum sem stunda nám við leikskólann voru 23 yngri en þriggja ára á þeim 

tíma sem rannsóknin var gerð og er þeim skipt á tvær deildir og fór rannsóknin fram á 

annarri þessara deilda, en þar dvelja yngstu börn leikskólans og eru þau á aldrinum eins til 

tveggja ára. 

Áður en rannsóknin fór fram var leyfi fengið fyrir henni hjá leikskólastjóra og deildarstjóra 

yngstu deildarinnar, ekki var talin þörf á að afla leyfa hjá foreldrum þar sem að þeim 

gögnum sem aflað var við rannsóknina verður eitt þegar vinnu við verkefnið lýkur og 

einnig vegna þess að nafnleyndar verður gætt. Nafn leikskólans mun ekki koma fram í 

skýrslunni en hér eftir verður notast við nafnið Krakkaklettur og verður deildin þar sem 

rannsóknin fór fram kölluð Kríladeild, einnig verður notast við dulnefni þegar fjallað 

verður um einstök börn. 

Rannsóknin var eigindleg og var gögnum safnað með myndbandsupptökum þar sem börnin 

voru í eðlilegu umverfi, það er að segja á leikskóladeildinni. Talið er að með því að 

framkvæma rannsókn í eðlilegu umhverfi þátttakenda náist betri skilningur á hegðun þeirra 

og einnig vegna þess að umhverfið hefur áhrif á hegðun (McMillan, 2008:272-273).  

Ástæða þess að ég valdi að gera athuganirnar á vettvangi með myndbandsupptökum fremur 

en með því að skrá vettvangsnótur er sú að myndbandsupptökuna er hægt að skoða aftur og 

aftur og þannig er hægt að koma auga á atriði sem rannsakandi myndi jafnvel missa af 

annars. 

Ég reyndi að vera aðeins áhorfandi á meðan á rannsókninni stóð til þess að hafa sem 

minnst áhrif á niðurstöðurnar. Þrátt fyrir það getur verið að nærvera mín hafi haft einhver 

áhrif vegna þess að nærvera rannsakanda getur alltaf haft áhrif á rannsóknina 

(McMillan,2008:278). 
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6.1. Þátttakendur 

Á deildinni þar sem rannsóknin fór fram, Kríladeild, eru fjórir starfsmenn, tveir 

leikskólakennarar og tveir ófaglærðir starfsmenn. Báðir leikskólakennararnir eru með 

mikla starfsreynslu og einnig hefur annar ófaglærði starfsmaðurinn mikla reynslu í starfi en 

fjórði starfsmaðurinn hefur nýlega hafið störf við leikskólann. 

Tólf börn eru á deildinni, sjö drengir og fimm stúlkur og eru öll börnin fædd árið 2008, það 

elsta er fætt í mars og það yngsta í ágúst og voru börnin á aldrinum 18 til 23 mánaða þegar 

rannsóknin var gerð.  

Af börnunum tólf voru tvö fjarverandi alla dagana sem athuganirnar voru gerðar vegna 

veikinda, drengur fæddur í mars  og drengur fæddur í ágúst. Auk þessara tveggja drengja 

voru nokkur barnanna fjarverandi hluta tímans. 

6.2. Framkvæmd 

Gagna fyrir rannsóknina var aflað með myndbandsupptökum og voru athuganirnar gerðar á 

tveggja vikna tímabili í febrúarmánuði. Athuganirnar voru gerðar á mismunandi tímum 

dags, snemma morguns, rétt fyrir hádegisverð og að lokinni hvíld, ástæða þess að athuganir 

voru gerðar á mismunandi tímum er sú að ég hafði aðeins stuttan tíma til þess að 

framkvæma athuganirnar og vildi nýta tímann sem best. 

Deildin þar sem rannsóknin fór fram hefur tvö herbergi til umráða, fremra og innra 

herbergi. Í fremra herberginu eru tvö borð í hæð barnanna og stólar við þau sem börnin 

matast við og sófi sem notaður er þegar lesið er fyrir börnin og þess háttar. Í einu horni 

herbergisins er stór spegill og undir honum er dýna þar sem safnast er saman til að syngja. 

Einnig er skrifborð og stóll sem starfsfólk hefur til afnota í einu horni herbergisins. Á 

gólfinu er lítil trékista sem inniheldur hatta, töskur, slæður og fleira í þeim dúr, einnig er 

bílarennibraut á gólfinu og uppi á hillu, sem börnin ná ekki uppí, eru kassar með leikefni, 

svo sem matarstelli og mat, Fisher Price fólki og ýmsum fylgihlutum og tuskudýr. 

Í innra herberginu er eitt stórt borð og sex stólar sem notaðir eru á matmálstímum. Einnig 

eru dýnur á gólfunum sem notaðar eru í hvíld en eru brotnar saman þess á milli og notaðar 

sem sófar. Við einn vegginn eru hillur niðri við gólf, þar sem meðal annars eru geymd 

leikföng. Meðal þeirra leikfanga sem í boði eru í innra herberginu eru Duplo kubbar, 

tuskudýr og stórir plastbílar. 
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Stærstan hluta dagsins var opið á milli herbergjanna, það var aðeins á meðan á hvíld stóð 

sem var lokað og gátu börnin sem voru vakandi þá aðeins leikið í fremra herberginu. 

Börnunum var ekki skipt upp í hópa og gátu þau farið á milli herbergjanna að vild og skipti 

starfsfólkið sér þá á milli herbergjanna.  

Eins og áður sagði reyndi ég að vera aðeins áhorfandi á meðan á rannsókninni stóð og 

reyndi því að láta fara sem minnst fyrir mér. Þrátt fyrir það voru börnin stundum upptekin 

af myndavélinni og einnig kom fyrir að þau leituðu til mín, annað hvort til þess að sýna 

mér hvað þau voru að gera eða ef eitthvað bjátaði á. Á deildinni var enginn einn staður þar 

sem ég hafði útsýni yfir allt rýmið, í fremra herberginu kom ég mér fyrir í sófanum þar sem 

ég hafði útsýni yfir allt herbergið. Í innra herberginu kom ég mér fyrir á tveimur 

mismunandi stöðum, annars vegar á stól úti í horni við dyrnar þar sem ég hafði útsýni yfir 

hluta herbergisins og hins vegar í öðru horni herbergisins. Ástæða þess að ég kom mér fyrir 

á tveimur mismunandi stöðum í innra herberginu er sú að borðið sem börnin matast við 

byrgði mér sýn, það var enginn einn staður í herberginu þar sem ég gat setið með 

myndavélina og haft útsýni yfir allt herbergið. 

Upptökurnar gengu vel og þrátt fyrir að börnin hafði stundum verið upptekin af 

myndavélinni létu þau mig yfirleitt afskiptalausa og gat ég því fylgst með börnunum í ýmis 

konar leik. Mér fannst afar áhugavert að skoða leik barnanna og gaman að hafa tækifæri til 

þess að einbeita mér að því að horfa á leikinn þeirra. Það var alltaf eitthvað að gerast og 

það sem mér fannst erfiðast var að geta ekki náð að fylgjast með öllu sem fram fór, mér 

fannst ég alltaf vera að missa af einhverju merkilegu, það gat til dæmis verið áhugaverður 

leikur í gangi við matarborðið á meðan ég beindi myndavélinni að leik við 

leikfangakistuna.  

6.3. Úrvinnsla gagna 

Við úrvinnslu gagnanna voru upptökurnar skoðaðar og leikur barnanna skráður. Horft var 

eftir því hvort börnin væru að leika ein eða hvort samleikur ætti sér stað, einnig voru 

samskipti barnanna skoðuð. Við greiningu myndbandanna var stuðst við það sem fram 

kemur í fræðilega hluta verkefnisins, svo sem skrif Mildred Parten, Tinu Bruce, Gunvor 

Løkken og Monika Röthle. 
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7. Niðurstöður 

Við úrvinnlsu gagnanna horfði ég á leik barnanna með það sem fram kemur í fræðilega 

hluta verkefnisins í huga. Ég mun gefa dæmi um leik barnanna og samskipti þeirra í leik og 

mun tengja dæmin við fræðilegu umfjöllunina. 

7.1. Hvað einkennir leik barnanna 

Eitt af því sem ég beindi sjónum mínum að við greiningu myndbandanna var hvað það var 

sem helst einkenndi leik barnanna. Leikur barnanna var mjög fjölbreyttur, þau léku sér 

ýmist ein eða með öðrum, þau notuðu líkamann mikið í leik sínum og nýttu leikefnið á 

fjölbreyttan hátt. 

Magnús, 19 mánaða,  situr á gólfinu og er að leika með kubbakommóðu og er að reyna að 

koma kubbunum sem hann heldur á fyrir í kommóðunni. Hann er með eina kubbaskúffu og 

einn venjulegan Duplokubb, eftir nokkrar tilraunir tekst honum að koma skúffunni fyrir í 

kommóðunni og heldur þá áfram að reyna að koma kubbnum fyrir líka. Eftir nokkrar 

tilraunir í viðbót leggur hann kubbinn frá sér og rótar í kubbahrúgu á gólfinu þar til hann 

finnur aðra skúffu, hann fer þá að reyna að koma skúffunni fyrir í kommóðunni og tekst 

það að lokum. Magnús tekur þá skúffurnar út og byrjar upp á nýtt, hann situr við þennan 

leik í nokkrar mínútur og virðist ekki taka eftir því sem er að gerast í kringum hann. Hann 

er einn í þessum leik og er ekki háður því sem börnin í kringum hann eru að gera. 

Samkvæmt Gunvor Løkken er endurtekning eitt af því sem einkennir leik yngstu barnanna 

(Løkken, 1999:74) og má sjá það á þessu dæmi, Magnús setur skúffurnar á sinn stað og 

tekur þær svo út aftur og byrjar upp á nýtt. Einnig má sjá á þessu dæmi að börn á þessum 

aldri vilja alltaf vera að æfa þá færni sem þau eru búin að læra eins og kemur fram hjá 

Elinor Goldschmied og Sonia Jackson  (Goldschmied og Jackson, 2004:111). Magnús lærir 

að setja skúffurnar á sinn stað og endurtekur svo leikinn til þess að æfa þessa færni.  

Tina Bruce fjallaði um það hvernig leikur barna þróast og vildi hún líkja þróuninni við vef 

sem væri alltaf að stækka, börnin eru alltaf að bæta við kunnáttu sína án þess að hætta að 

nýta þá færni sem þau hafa þegar lært (Manning-Morton og Thorp, 2003:74). Gott dæmi 

um stækkandi vef er leikur Magnúsar en leikur hans er fjölbreyttur, hann leikur einn eins 

og í dæminu hér að ofan en hann er einnig farinn að leika samleik þar sem hann á í 

samskiptum við leikfélaga sína eins og sjá má í þessu dæmi: 
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Magnús og Sigrún, 20 mánaða sitja við borð með tvo diska, tvo bolla og hnífapör og einnig 

eru þau með kaffikönnu. Magnús réttir fram bollann sinn og Sigrún hellir í hann með 

könnunni, hún hellir svo í bollann sinn og þau drekka úr bollunum sínum. Sigrún réttir svo 

Magnúsi disk og hann stendur upp og nær í plastmat, tómatsneið og kleinuhring. Hann sest 

svo niður aftur og réttir Sigrúnu kleinuhringinn. Þau sitja svo góða stund og drekka úr 

bollunum og borða matinn og Sigrún hellir öðru hvoru aftur í bollana.  

Í þessu dæmi eru börnin að leika saman, þau taka tillit til hugmynda hvors annars og hafa 

mikil samskipti sín á milli, þau nota bendingar og rétta hvoru öðru hluti en nota ekki orð. 

Einnig snýst þessi leikur snýst um sameiginlega reynslu barnanna, þau hafa bæði reynslu 

af því að sitja við borð þar sem verið er að borða, þau hafa einnig bæði reynslu af því að 

einhver sjái um að skammta á diska og í bolla, að minnsta kosti úr leikskólanum en Ingrid 

Pramling Samuelsson og Eva Johansson segja að leikurinn sé mikilvægur hluti af lífi barna 

og að í gegnum hann myndi þau skilning á umhverfi sínu. Þær segja að heimurinn sem 

börnin skapa í leik byggi á reynslu þeirra og að þau skipi í valdahlutverk útfrá 

sameiginlegum skilningi sínum á umheiminum (Pramling Samulesson og Johansson, 

2006:52). 

Julia Manning-Morton og Maggie Thorp tala um það að þegar ung börn byrja að leika 

félagslegan þykjustuleik séu þau að deila reynslu sem er mikilvæg fyrir þau, svo sem 

ummönnun barna og að samskipti þeirra í þessum leik fari að mestu fram með bendingum 

og svipbrigðum vegna þess að þau hafa takmarkaðan orðaforða. Þær segja einnig að börn á 

öðru ári hermi eftir þykjustuleik hvers annars (Manning-Morton og Thorp:76).  Í 

eftirfarandi dæmum má sjá þennan leik. 

Þóra, 19 mánaða og Fjóla, 20 mánaða, leika með stóran bangsa. Stórt dúkkurúm er í fremra 

herberginu þar sem bangsi lúrir á daginn. Þóra og Fjóla eru að leika með bangsa og 

dúkkurúmið. Þóra réttir Fjólu bangsa og tekur til við að laga rúmið, hún tekur sæng, kodda 

og dýnu úr rúminu og leggur á gólfið við hlið sér, hún hristir svo dýnuna og leggur hana í 

rúmið. Því næst tekur hún koddann upp, hristir hann og leggur svo í rúmið. Hún bendir svo 

Freyju að leggja bangsann í rúmið og segir, „lúlla“. Freyja heldur áfram um bangsann og 

þá bendir Þóra aftur á rúmið, tekur svo sængina upp og hristir hana og heldur henni fyrir 

framan Fjólu og þrýstir svo sænginni að sér. Fjóla leggur þá bangsann í rúmið og þær 

breiða yfir hann. Þær setjast þá á gólfið sitthvoru megin við rúmið og laga bangsa til í 

rúminu. Fjóla bendir svo á lítinn kodda sem liggur á gólfinu, Þóra stendur upp og nær í 

koddann sem hún svo setur í rúmið. Í þessu dæmi eru Fjóla og Þóra að leika saman í 
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félagslegum þykjustuleik, þær annast um bangsann og setja hann í rúmið. Þrátt fyrir að þær 

noti ekki mörg orð þá eiga þær í töluverðum sasmskiptum og koma meiningu sinni til skila 

með bendingum og látbragði. Þegar Fjóla vill ekki leggja bangsann í rúmið tekur Þóra 

sængina og þrýstir henni að sér eins og til að sýna að bangsi eigi að fara undir sæng sem 

leiðir svo til þess að bangsinn er lagður í rúmið og breitt er yfir hann.  

Í þessum leik eru stúlkurnar að deila reynslu sinni, þær annast um bangsann eins og hann 

væri lítið barn. Samskipti þeirra fara fram með bendingum, svipbrigðum og öðru látbragði 

eins og fram kemur hjá Manning-Morton og Thorp. Þetta má einnig sjá í næsta dæmi: 

Börnin eru að leika söngstund, Vala, 22 mánaða, sest á dýnuna þar sem söngstundin fer 

alltaf fram og kallar á tvö önnur börn að koma til sín, Ágúst, 22 mánaða og Björn, 20 

mánaða. Þeir koma og setjast í dýnuna, hún gefur fyrirmæli og drengirnir klappa saman 

höndum. Vala gefur svo fleiri fyrirmæli og fer að raula einhverja laglínu, drengirnar raula 

líka. Vala klappar svo saman lófunum og stendur upp, drengirnir standa líka upp og þau 

snúa sér að öðru.  

Í þessu dæmi eru börnin að deila sameiginlegri reynslu sinni af söngstundum, en þær eru 

fastur hluti af starfi deildarinnar. Vala á frumkvæðið að leiknum og drengirnir herma eftir 

leik hennar og það er samhengi í leiknum en það er einmitt það sem  Mannig-Morton og 

Thorp segja að gerist í leik barnanna þegar þau hafa samskipti í leiknum (Manning-Morton 

og Thorp, 2003:76).  

Ingrid Pramling segir að leikur sé eðlilegt ástand barnsins og aðaltjáningarform þess og að 

barnið nýti öll tækifæri til leiks. Einnig segir hún að leikurinn sé mikilvægasta athöfn 

barnsins (Pramling, 1993:85). Það mátti sjá á myndbandsupptökunum að börnin nýttu öll 

tækifæri sem gáfust til leik og þurftu ekki endilega að hafa hefðbundið leikefni til þess að 

leika og einnig notuðu þau leikefnið gjarnan öðruvísi en ætlað var eins og sjá má á þessum 

dæmum: 

Þóra er að leika með pottlok úr plasti, hún stendur upp við vegg og rennir lokinu upp og 

niður eftir veggnum til þess að búa til hljóð og hlær svo. Hún endurtekur þetta svo tvisvar 

og hlær dátt, leikurinn tók aðeins nokkrar sekúndur en virtist veita stúlkunni mikla ánægju.  

Einnig var hurðin inn í innra herbergið mikil uppspretta leikja, en hún er höfð opin þegar 

ekki er hvíld og er henni haldið opinni með bandi sem fest er við vegg og vil ég nefna eitt 

skemmtilegt dæmi um þennan leik. Björn situr á bak við hurð og ýtir í hana þannig að 

hurðin sveiflast til og frá, Magnús sem hafði verið í öðrum leik sér þetta og fer og kíkir á 
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bak við hurðina. Hann ýtir svo í hurðina og Björn ýtir í hana þegar hún sveiflast aftur til 

drengjanna. Þeir hlæja og halda áfram að skiptast á að sveifla hurðinni.  

Í báðum þessum dæmum finna börnin uppá nýjum leik og þurfa ekki að reiða sig á tilbúið 

leikefni, þau sjá leik í því sem er í umhverfinu, annars vegar í hurðinni og hins vegar í 

pottlokinu og virðast skemmta sér vel í leiknum. Þetta er eitthvað sem ég hef oft séð í starfi 

mínu með yngstu börnum leikskólans, það leikefni sem í boðið er uppá er oft ekki eins 

spennandi og hillur eða skápar. 

Meðal þess sem Gunvor Løkken segir um leik yngstu barnanna er að þau noti allan 

líkamann í leik sínum og að fjölbreytni og frjósemi sé áberandi í leik þeirra 

(Løkken,1999:73). Niðurstöður rannsóknar minnar styðja þetta, leikur þeirra var oft mjög 

líkamlegur, þau hlupu fram og aftur um herbergin eða skriðu undir borð og í gegnum göng. 

Þetta sést vel á þessum dæmum: 

 Börnin eru að leika með göng úr léttu efni sem hægt er að brjóta þau saman þegar ekki er 

verið að nota þau. Börnin skriðu hvert á eftir öðru í gegnum göngin og hlupu svo til baka, 

stundum snéru þau við inni í göngunum og skriðu á móti þeim sem næst kom. Einnig 

lögðust þau ofan á göngin og veltu sér.  

Nokkur barnanna höfðu verið að leika með matarílát á öðru matarborðinu, en börnin í 

fremra herberginu borða við borð í þeirra hæð sem þau geta svo nýtt í leik sínum. Tryggvi 

kemur gangandi og skríður undir borð, hann situr þar smá stund og kíkir svo undan 

borðinu, Ágúst tekur eftir þessu og skríður undir borðið til Tryggva, þeir sitja undir 

borðinu í smá stund eða þar til Tryggvi skríður undan borðinu og sest á gólfið fyrir framan, 

Ágúst eltir hann og sest við hlið hans, þeir skríða svo aftur undir borðið. Sigrún hafði þá 

tekið eftir leik drengjanna og slóst í hópinn, þau skriðu undir borðið og aftur undan því. 

Þegar þau voru búin að endurtaka þetta nokkrum sinnum færðist leikurinn út á gólf þar sem 

þau skriðu um og hlógu og fóru þá fleiri börn að taka þátt í leiknum.  

Í fyrra dæminu eru börnin í leik þar sem þau þurfa að nota allan líkamann, þau hlaupa um 

og skríða og veltast um. Seinna dæmið sýnir vel hve frjósamur leikur yngstu barnanna 

getur verið, hann byrjaði á því að eitt barn sat undir borði og þróaðist í það að börnin voru 

komin í ærslaleik á gólfinu. Einnig sýnir þetta dæmi hve líkamlegur leikur þessara barna 

er, þau nota allan líkamann í leik sínum og gefa sig öll í leikinn. Í leik Ágústar og Tryggva 

myndast stemming og við það hrífst Sigrún af leiknum og slæst í hópinn en Monika Röthle 

segir einmitt að ung börn hrífist auðveldlega með í leik (Röthle, 2005:122). 
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Løkken segir einnig að leikur yngstu barnanna geti verið hávær og að eitt af 

aðaleinkennum hans sé endurtekning (Løkken, 1999:74). Þetta mátti sjá á leik barnanna á 

upptökunum og er dæmið hér á undan sem byrjar á því að Tryggvi situr undir borði gott 

dæmi um það hve hávær leikurinn getur verið, á meðan á leiknum stóð hlógu börnin mikið 

og hátt og þau kölluðu hvert á annað, Ágúst kallaði til dæmis til Sigrúnar þegar hann var 

kominn út á mitt gólf og hún kom þá skríðandi til hans og þegar Ágúst eða Sigrún skriðu 

undir borðið til Tryggva sagði hann „já, já“ og hló. Börnin lifðu sig inn í leikinn og í gleði 

sinni urðu þau hávær, þau hlógu og kölluðu sín á milli og eftir því sem meira fjör færðist í 

leikinn varð hann háværari.  

Einnig mátti glöggt sjá á leik barnanna hve mikið er um endurtekningar í leik þeirra, þetta 

má til dæmis sjá á leik Arnars, 20 mánaða, sem situr á gólfinu með dúkkusæng og 

lestarvagn. Hann pakkar vagninum inn í sængina og lyftir svo sænginni og hristir hana svo 

að lestarvagninn dettur á gólfið, þetta endurtekur hann nokkrum sinnum áður en hann snýr 

sér að öðru.  

Sumir telja að vegna þess að leikur lítilla barna einkennist svo mjög af endurtekningum þá 

sé ekkert að gerast í leik barnanna, að leikur yngstu barnanna sé ekki áhugaverður en 

raunin er sú að með þessum endurtekningum eru börnin að æfa þá færni sem þau eru búin 

að læra. 

Golschmied og Jackson segja ennfremur að börn á öðru ári séu alltaf að rannsaka umhverfi 

sitt og að gera nýjar uppgötvanir (Goldschmied og Jackson, 2004:129). Í rannsókn minni sá 

ég fjölmörg dæmi um þessa tilraunastarfsemi ungu barnanna, börnin voru sífellt að gera 

tilraunir með leikefnið og að rannsaka umhverfi sitt. Þau þurftu ekki endilega tilbúin 

leikföng til þess að gera tilraunir og rannsaka. Sem dæmi um tilraunir barnanna má nefna 

leik Ágústar með lestarvagna og teina.  

Ágúst byrjaði á því að ná sér í tvo búta af lestarteinum og reyndi að setja þá saman, þetta 

gekk ekki í fyrstu tilraun en hann hélt áfram að reyna og reyndi að snúa teinunum á alla 

kanta áður en honum tókst að koma teinunum saman. Þegar hann var búinn að koma 

teinunum saman tók  hann upp tvo lestarvagna og reyndi að setja þá saman, þetta gekk ekki 

hjá honum strax og reyndi hann þá að snúa vögnunum við, enn gekk ekki að setja vagnana 

saman þannig að hann snéri þeim aftur. Þá tókst loks að setja vagnana saman en um leið og 

hann sleppti öðrum vagninum datt hann í gólfið. Hann tók vagninn þá upp aftur og reyndi 

aftur og allt fór á sama veg en Ágúst gafst ekki upp og reyndi aftur, þegar hann var búinn 
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að setja vagnana saman aftur lagði hann þá báða á gólfið og héldast þeir þá saman og 

Ágúst fór að keyra með þeim um gólfið. Ágúst gerði í þessu dæmi tilraunir með leikefnið 

þar til honum tókst ætlunarverk sitt, ef illa gekk reyndi hann að breyta einhverju og gerði 

það þar til betur gekk og ásættanleg niðurstaða fékkst.  

Fjölmörg önnur dæmi eru um tilraunir og rannsóknir barnanna, þau gera til að mynda 

tilraunir með að setja saman kubba og snúa þeim fram og tilbaka þar til þeim tekst að setja 

kubbana saman. Einnig gera börnin tilraunir með ýmislegt fleira og má þar sem dæmi 

nefna leikfangakistuna sem er í fremra herberginu. Þóra sest upp á kistuna og sparkar með 

hælunum í hana, þá heyrist hljóð sem hennir þykir greinilega áhugavert því hún prófar að 

sparka aftur og sparkar þá fastar sem gerir það að verkum að hljóðið er hærra. Sigrún 

kemur þá og sest líka á kommóðuna og sparkar í hana. Þær halda áfram í þessum leik í 

nokkra stund og gera tilraunir með að sparka fast og laust og að sparka báðar í einu eða 

hvor í sínu lagi. 

Í umfjölluninni um það sem einkennir leik yngstu barnanna kemur fram að Ingrid Pramling 

segir að í leik ungra barna sé leikurinn sjálfur aðalatriðið. Þessi ungu börn hafa ekki þörf 

fyrir það að leikurinn feli í sér einhverja umbun þau þurfa bara að leika sér (Pramling, 

1993:85). Það má segja að þetta skýni í gegnum allan leik barnanna, þau finna sér leik í 

hverju sem er í umhverfi sínu og eru ekki upptekin af því að leikur þeirra skili einhverri 

niðurstöðu. Sem dæmi þá leika þau sér með kubba án þess að vera að byggja eitthvað 

sérstakt, þau setja kubbana saman og taka þá í sundur og virðast vera fullkomlega sátt við 

það. Þau ærslast á gólfinu, hlaupa um, hoppa og skríða án þess að þau hafi þörf fyrir það að 

komast á einhvern áfangastað og virðast skemmta sér konunglega á meðan á leiknum 

stendur. Þessi ungu börn hafa mikla þörf fyrir að leika sér og það má segja að það sé alltaf 

einhver leikur í gangi hjá þeim, þegar þau eru sest við matarborðið og bíða eftir því að fá 

að borða byrjar kannski eitt barnið að banka í borðið og þá slást gjarnan fleiri börn í 

hópinn. Þegar kominn er tími á hvíld hjá börnunum finna þau sér leik í því að fela sig undir 

sæng eða leika með tuskudýrin sín. Leikurinn virðist því vera einkenni á flestu sem börnin 

taka sér fyrir hendur.  

7.2. Félagslegur leikur 

Þegar fjallað er um samskipti yngstu barnanna í leik er fjallað um rannsókn sem 

framkvæmd var í bandarískum leikskóla á félagsfærni ungra barna í leik. Í þessari 

rannsókn kom í ljós að börn sem eru fær í samskiptum eru oft vinsæl í barnahópnum og að 
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félagsfærni yngstu barnanna sést á því að ákveðið barn hefur jákvæð áhrif á börnin í kring 

(Løkken,1996:54). Greining mín á myndbandsupptökunum leiddi í ljós að börnin voru 

misfær í samskiptum og gekk misvel að komast inn í leik og að fá önnur börn með sér í 

leik. Ágúst átti til dæmis stundum erfitt með að komst inn í leik, hann beitti ekki réttum 

aðferðum til þess að komast inn í leikinn og brást oft við með því að taka leikföng af 

hinum börnunum eða hrinda og slá eins og sjá má á eftirfarandi dæmi: 

 Sigrún og Magnús sátu á gólfinu og voru að leika með Fisher Price fólk og ýmsa fylgihluti 

sem því fylgdi, Ágúst stóð álengdar smá stund og fylgdist með því sem fram fór. Hann 

settist svo á gólfið hjá hinum tveimur og byrjaði á reyna að taka leikfang af Sigrúnu og sló 

svo til hennar þegar hún vildi ekki láta leikfangið af hendi, hann tók svo leikfangið sem 

Magnús var að leika með sem leiddi til þess að Magnús fór að gráta. Ágúst sýndi engin 

viðbrögð við því en Sigrún brást við með því að rétta Magnúsi nýtt leikfang. 

Ágúst sýndi leik Magnúsar og Sigrúnar áhuga og virtist vera spenntur fyrir leikföngunum 

sem þau voru að nota. Hann langaði til þess að leika með þetta ákveðna leikfang en kunni 

ekki að gefa Sigrúnu og Magnúsi merki um það. 

Eitt þeirra barna sem átti auðvelt með að komast inn í leik og hin börnin sóttu í að leika við 

er Tryggvi, hann virtist vera vinsæll í barnahópnum og börnin sóttu í að leika við hann eins 

og sjá má á þessu dæmi: 

Tryggvi, 19 mánaða, situr á dýnu og er með tvo plasthringi sem hann setur á handleggina, 

hann teygir svo fram hendurnar og öskrar eins og ljón. Anna, 18 mánaða, stendur álengdar 

og horfir á Tryggva, hún gengur svo að dýnunni og tekur upp tvo svipaða plasthringi sem 

hún setur á handleggina og sest við hlið Tryggva. Ágúst sem hafði verið að leika sér í 

kubbunum og stóð allt í einu upp með einn plasthring, hann gengur til Önnu og sýnir henni 

hringinn og setur hann svo á handlegginn. Hann gengur svo til Tryggva og sýnir honum 

hringinn. Tryggvi teygir þá aftur fram hendurnar og öskrar eins og ljón og slær svo til 

Önnu. Hún horfir á Tryggva á meðan hann slær hana og stendur svo upp og gengur í burtu. 

Tryggvi stendur þá upp, leggur frá sér hringina og snýr sér að öðru. Leikur Tryggva vakti 

greinilega áhuga hinna barnanna og þau tóku þátt í leik hans. 

Það mátti þó sjá á leik barnanna að stundum gekk þeim vel að komast inn í leik og við 

önnur tækifæri gekk það ekki eins vel og geta ástæður þess verið margvíslegar. Dagsform 

barnanna hefur kannski spilað þar hlutverk, það getur vafalaust haft áhrif á það hvernig 

börnunum gengur að hafa samskipti hvernig þau eru upplögð. Þegar þau eru þreytt má 
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minna útaf bregða og þau eru þá fljótari til að fara að ýta frá sér eða slá. Ég gat séð þetta á 

leik barnanna þegar líða fór að matartíma, þá voru þau viðkvæmari og áttu erfiðara með að 

leika saman. Einnig var meira um árekstra þá daga sem ekki var hægt að fara í útiveru, þá 

höfðu börnin ekki fengið nægilega útrás fyrir hreyfiþörf sína og virtust vera þreyttari á því 

að vera inni allan daginn en þegar þau voru búin að vera úti í ferska loftinu. 

 Pramling Samuelsson og Johansson segja að í gegnum leikinn læri börnin hvert af öðru, 

þau læri að leysa úr þeim vandamálum sem upp kunna að koma. Þau læra að allir hafi sinn 

rétt í leiknum og að þau þurfa að taka tillit til annarra (Pramling Samulesson og Johansson, 

2006:52). Börnin voru alltaf að æfa sig í samskiptum svo sem að leysa úr vandamálum sem 

upp komu og má þar nefna sem dæmi árekstur sem upp kom á milli Björns og Ágústar.  

Björn hafði verið að leika sér með húfu og veski og Ágúst hafði komið og tekið af honum 

húfuna. Björn brást við með því að gráta og reyna að ná húfunni aftur af Ágústi, þeir tókust 

svo á um húfuna í smá stund á meðan Sigrún, Tryggvi og Þóra stóðu og horfðu á. Þetta 

endaði svo með því að Ágúst lét undan og Björn hélt húfunni, stuttu síðar gekk Björn svo 

til Ágústar og rétti honum húfuna.  Þarna náðu drengirnir að leysa úr vandamálinu sjálfir, 

Björn mótmælti þegar Ágúst tók af honum húfuna, hann var ekki búinn að leika sér með 

hana og Ágúst virtist átta sig á því að Björn hafði verið með húfuna og að hann þyrfti að 

bíða eftir því að röðin kæmi að honum. Það sem kom mér mest á óvart í þessu dæmi var að 

Björn hafi svo komið og rétt Ágústi húfuna þegar hann var búinn að leika með hana.  

Samkvæmt kenningum Gregory Bateson senda börn frá sér ákveðin merki þegar þau eru í 

leik til þess að hin börnin í hópnum viti að þarna er leikur í gangi (Frost o.fl, 2005:34). Til 

þess að geta tekið þátt í leik þurfa börnin að kunna þessi merki, þau þurfa að kunna hvaða 

merki þau eiga að senda þegar þau vilja komast inn í leik sem er í gagni og þau þurfa 

einnig að kunna að lesa úr þeim merkjum sem börn senda frá sér þegar þau eru í leik. Eins 

og við var að búast voru börnin misfær í því að senda og túlka þessi leikmerki og áttu sum 

börnin stundum í vandræðum með að komst inn í leik eins og komið hefur fram hér að 

framan. Eitt barnanna, Vala, virtist aldrei eiga í neinum vandræðum með að komast inn í 

leik eða gefa til kynna að hún væri í leik. Hún gat alltaf komist inn í leik þegar hún óskaði 

eftir því og henni gekk vel að fá önnur börn með sér í leik, eins og þegar hún lék söngstund 

og einnig má nefna sem dæmi leik þar sem hún lék með litlar dúkkur, dúkkurúm, borð og 

stóla. Hún settist á gólfið og lagði eina dúkku í rúm og lék með hana. Hún leit svo á Fjólu 

sem stóð strax upp frá því sem hún var að gera og settist hjá Völu og þær léku með 

dúkkurnar, létu þær sitja við borð og leggjast í rúmið. Vala leit svo upp og rétti dúkku í 
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áttina til Þóru sem kom og settist hjá hinum tveimur. Vala gat greinilega gefið til kynna að 

hún væri í leik og að hana vantaði leikfélaga og Þóra og Fjóla gátu lesið rétt í merkin sem 

Vala sendi frá sér. 

Ruth Frøyland Nielsen hélt því fram að börn væru ekki félagsleg fyrr en um þriggja ára 

aldur, hún sagði að fyrir það umgangist þau hvert annað en séu þó í raun ekki meðvitð um 

nærveru hvers annars (Løkken, 1996:45-46). Samkvæmt þessu ættu börnin sem tóku þátt í 

rannsókninni ekki að vera orðin félagsleg, þau eru öll á öðru ári og ættu því ekki að vera 

farin að hafa nein samskipti sín á milli. Það sem kom út úr myndbandsupptökunum sýnir 

að börnin eru mjög félagsleg, þau eru farin að hafa mikil samskipti sín á milli og vegna 

þess að þau eru ekki farin að tala mikið þá er samkipti þeirra að mestu líkamleg, þau nota 

bendingar, svipbrigði og aðra líkamstjáningu til þess að hafa samskipti. Það má því segja 

að Frøyland Nielsen hafi vanmetið getu ungra barna til samskipta, þau eru mun færari í 

samskiptum en rannsóknir hennar gefa til kynna.  

Monika Röthle segir að upp geti komið árekstrar á milli barnanna í leiknum og að þessir 

árekstrar snúist oft um notkunarréttinn á leiknum, börnin hrífast af leik hvers annars en sá 

sem hóf leikinn er kannski ekki tilbúinn til þess að láta leikinn af hendi (Röthle, 2005:122). 

Dæmi um þetta er leikur sem fór fram í innra herberginu.  

Sigrún hafði fundið bastkörfu sem hún hafði sett á hvolf upp við hillu, hún steig svo uppá 

körfuna til þess að sjá uppá hilluna. Þegar Fjóla kom auga á þetta reyndi hún strax að klifra 

uppá körfuna líka en Sigrún var ekki til í það og brást við með gráti. Þrátt fyrir að Sigrún 

hafi verið að kvarta yfir því að Fjóla væri komin uppá körfuna kom Tryggvi og klifraði 

líka uppá körfuna. Sigrún grét þá enn hærra en fór ekki niður af körfunni. Þetta endaði svo 

með því að starfsmaður kom og tók körfuna. Þarna hrífast Fjóla og Tryggvi greinilega af 

því sem Sigrún er að gera og vilja taka þátt í leiknum en Sigrún vill ekki deila leiknum 

með þeim. 

Röthle segir einnig að þegar barn er að leika með eitthvað ákveðið leikfang aukist 

aðdráttarafl leikfangsins vegna þess að barnið sýnir fram á notkunarmöguleika þess 

(Röthle, 2005:122). Þetta má glöggt sjá á leik barnanna, þau sækja mikið í að leika með 

leikföng sem einhver annar er að nota eins og sjá má á baráttu Ágústar og Björns um 

húfuna, þar sá Ágúst hvernig Björn notaði húfuna og vildi gera eins. Sem dæmi um þetta 

má einnig nefna leik með bílabraut en í fremra herberginu er Fisher Price bílabraut sem 

gefur frá sér hljóð þegar bíl er rennt niður hana.  
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Um leið og einhver fer að leika með bílabrautina hópast hin börnin að og vilja taka þátt í 

leiknum. Í einu dæminu voru Þóra og Sigrún að leika með bílabrautina og skiptust þær á að 

láta bíla renna niður brautina. Fljótlega eftir að leikur þeirra hófst kom Tryggvi og settist 

hjá þeim, í stað þess að bíða eftir því að röðin komi að honum brá hann á það ráð að taka 

bílinn af Þóru og troða sér að bílabrautinni. Hann setti svo bílinn í brautina og ýtti Þóru í 

burtu sem gafst upp og snéri sér að öðru. Magnús kom svo og settist hjá börnunum og 

fylgdist með því sem fram fór en reyndi ekki að taka bílana sem verið var að nota.  Þarna 

sýndu Þóra og Sigrún fram á notagildi bílabrautarinnar sem gerði hana áhugaverða í augum 

Tryggva, hann hafði ekki sýnt bílabrautinn neinn áhuga fyrr en þær voru farnar að leika 

með hana og samræmist þetta því sem Röthle sagði að börnin sæktu í að leika með 

leikföng sem verið væri að nota. 

Eins og fram kemur í umfjöllun minni um samskipti barna í leik hafa fræðimenn haft 

mismunandi skoðanir á því hve mikil samskipti yngstu börnin hafi sín á milli, sumir þeirra 

halda því fram að lítil börn hafi lítil sem engin samskipti, þau séu í sínum eigin heimi og 

sjái umhverfið aðeins frá sínu eigin sjónarhorni á meðan aðrir segja að þessi ungu börn séu 

mjög fær í samskiptum og að þau séu í raun alltaf að hafa samskipti, hvort sem það er með 

orðum eða líkamsbeitingu. 

Rannsóknin sýnir að börnin eru mjög félagsleg og hafa mikil samskipti sín á milli, þau eru 

upptekin af því sem fram fer í umhverfinu og vilja gjarnan deila því sem þau eru að gera 

með félögum sínum. Það má því segja að sumir þeirra fræðimanna sem rannsakað hafa leik 

barna hafi vanmetið getu yngstu barnanna bæði í leik og í samskiptum, þau eru mun færari 

en margir vilja halda fram og leikur þeirra og þau samskipti sem eiga sér stað í leiknum eru 

mjög merkileg, þrátt fyrir að leikurinn geti virst frekar ómerkilegur við fyrstu sín þá sést 

það greinilega þegar betur er að gáð hvað mikið og er að gerast í leiknum og hve 

merkilegur hann er. 
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8. Umræður 

Rannsóknarspurningin sem lagt var upp með í þessu verkefni Hvað einkennir leik yngstu 

barnanna er eitthvað sem allir kennarar yngstu barnanna ættu að hafa í huga. Þegar verið 

er að skipuleggja starf með yngstu nemendum leikskólans er nauðsynlegt að velta því fyrir 

sér hvað yngstu börnin taka sér fyrir hendur og hvað það er sem helst einkennir leik þeirra 

og ekki síður hvernig þau hafa samkipti hvert við annað á meðan á leik stendur.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þrátt fyrir að sumir fræðimenn telji að svona ung 

börn séu ekki orðin félagsleg, að þau séu ekki farin að leika sér saman og séu í raun svo 

upptekin af sjálfum sér að þau taki ekki eftir því sem fram fer í umhverfinu, þá eru börnin 

mjög félagsleg, þau eiga í miklum samskiptum sín á milli og eru sífellt að senda hverju 

öðru einhver merki með svipbrigðum, bendingum og orðum. Gregory Bateson fjallaði 

mikið um boðskipti barna í leik og sagði að börn sendi frá sér ákveðin merki þegar þau eru 

í leik (Frost o.fl, 2005:34). Börnin eru misfær í að túlka þessi merki en öll eru þau þó farin 

að eiga í samskiptum í leik sínum.  Börnin eru farin að leika sér saman, þau eru farin að 

semja um leikinn og eru farin að skipa í hlutverk.  

Leikur barnanna er mjög fjölbreyttur, þau leika sér með allt sem á vegi þeirra verður og eitt 

og sama leikfangið getur verið uppspretta margra mismunandi leikja. Þau fylgjast vel með 

því sem fram fer í kringum þau og vilja taka þátt í leikjum sem vekja áhuga þeirra, þau eru 

hrifnæm eins og fram kemur hjá Röthle (Röthle, 2005:122) en þau geta einnig gleymt sér í 

sínum leik og þá virðast þau ekki verða vör við neitt í umhverfi sínu, þau sökkva sér svo 

algjörlega í leikinn og þær rannsóknir og tilraunir sem fram fara í honum að þau eru ekki 

háð því sem er í umhverfinu en samkvæmt kenningum Goldschmied og Jackson hafa börn 

á þessum aldri mikla þörf fyrir að kanna umhverfi sitt (Goldschmied og Jackson, 

2004:129). 

Það má því segja að í leik yngstu barnanna sé alltaf eitthvað að gerast, það eru alltaf 

einhverjar uppgötvanir í gangi og þau eru alltaf að læra eitthvað nýtt. Þau læra nýja færni 

sem þau þurfa að þjálfa og halda við og þau læra nýjar aðferðir við notkun leikefnisins og 

þau læra að hafa samskipti sín á milli. Segja má að leikur þeirra, sama í hvaða formi hann 

er, sé undirbúningur fyrir lífið og í að þau séu alltaf að læra í gegnum leikinn. 

Niðurstöður rannsóknarinnar ættu að geta verið hjálpartæki fyrir kennara yngstu barna 

leikskólans, þær sýna hvað það er sem helst einkennir leik barnanna og ættu að geta gefið 

vísbendingu um hvernig skipuleggja mætti starf með þessum börnum.  
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Í öllu starfi leikskólans ætti leikurinn að skipa stórt hlutverk vegna þess að í gegnum 

leikinn læra börin best. Þetta á ekki síst við um yngstu börnin, þau hafa mikla þörf fyrir að 

leika sér og nýta öll tækifæri sem gefast til leiks. Leikurinn er ríkjandi í öllum þeirra 

athöfnum, hvort sem þau eru í skipulögðum leik eða á leið í hvíld. Þau þurfa að hafa nægan 

tíma til þess að leika sér og best er ef þessi leikur er frjáls og á þeirra forsendum, leikefnið 

á að vera þannig staðsett að þau sjái allt sem í boði er og að þau geti nálgast það sem vekur 

áhuga þeirra. Ung börn eru mjög hrifnæm, þau hrífast auðveldlega af því sem þau sjá í 

umhverfinu (Röthle, 2005:122) og þau eiga að hafa tækifæri til þess að leika þann leik sem 

heillar þau.  

Umhverfi barnanna verður einnig að vera þannig að þau hafi nóg pláss til þess að hreyfa 

sig vegna þess að leikur yngstu barnanna er mjög líkamlegur eins og Gunvor Løkken segir 

(Løkken, 1999:73), þau nota allan líkamann í leik sínum og þurfa mikið að hreyfa sig enda 

eru þau að taka miklum framförum í hreyfiþroska á öðru og þriðja ári. Þau eru sífellt að 

læra nýja færni sem þau þurfa að hafa tækifæri til þess að æfa, en það kemur einmitt fram í 

skrifum Golfschmied og Jackson (Goldschmied og Jackson, 2004:111). 

Þrátt fyrir að ég hafi haft mikla reynslu af því að vinna með yngstu börnum leikskólans 

áður en vinnan við verkefnið hófst var ýmislegt sem kom mér á óvart þegar ég fór að 

greina myndbandsupptökurnar. Ég hef alltaf haft mikla trú á yngstu börnunum og finnst 

leikur þeirra mjög spennandi, ekki síst hvað það er mikil þróun sem á sér stað í leik þeirra á 

fyrsta ári þeirra í leikskóalnum. Börnin voru í raun mun færari bæði í leik og samskiptum 

en ég hafði gert mér grein fyrir og fannst mér þessi reynsla mjög lærdómsrík og er ég á 

þeirri skoðun að það sé nauðsynlegt fyrir alla leikskólakennara að gefa sér góðan tíma til 

þess að skoða leik barnanna, að fylgjast með því hvað þau eru helst að taka sér fyrir hendur 

og hvernig þau nýta það leikefni sem í boði er. Með því að rýna í leik barnanna eru 

leikskólakennarar enn betur í stakk búnir til þess að skipuleggja starf með börnunum. 
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