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Útdráttur 

Þessi leikjabók er skrifuð sem lokaverkefni til B.Ed.-prófs við Háskóla Íslands af íþrótta-, 

tómstunda- og þroskaþjálfabraut. Lokaverkefnið samanstendur af leikjabók og greinargerð. 

Með leikjabókinni viljum við sýna fram á hversu mikilvæg kennsluaðferð leikir eru. 

Þeir bæði brjóta upp kennsluna auk þess sem öllum finnst gaman að leika sér. Leikur kallar 

fram gleði og góðan anda í hópnum og þjappar hópnum betur saman. 

 Í greinagerðinni er komið inn á uppruna og  hlutverk leikja, hvert sé félagslegt gildi 

leikja, hvernig leikur er séður frá ljósi sögunnar og sálkönnuða, hvernig leikir tengjast 

fjölgreindarkenningu Howards Gardners og að lokum hvernig aðalnámskrá leik- og 

grunnskóla fjalla um leiki. 

 Bókinni er ætlað að virkja almenna kennara, íþróttakennara og leiðbeinendur til að 

vinna meira saman. Í sumum skólum á landinu  hefur íþróttatímum verið fækkað og viljum 

við með þessari bók koma hreyfingu meira inn í bóklega tíma til þess að nemendur fái þá 

hreyfingu sem þeir þurfa að fá, í bland við bóklega kennslu. 

 Lykilorð: Leikir, leikur og samþætting. 
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Formáli 

Við viljum þakka leiðbeinanda okkar, Guðmundi Sæmundssyni aðjunkt, fyrir veitta  

aðstoð, góð ráð og hugmyndir sem hann kveikti hjá okkur. Sérstakar þakkir fá Þórhildur Ögn 

Jónsdóttir sem myndskreytti leikjabókina og Sigurhanna Friðþórsdóttir fyrir yfirlesturinn á 

verkefninu okkar. Innilegar þakkir fyrir styrk sem Íþróttakennarafélag Íslands veitti til þess að 

hægt væri að koma leikjabókinni í núverandi horf. Að lokum viljum við þakka Svanfríði 

Jóhannsdóttur fyrir að lesa ritgerðina oft og mörgum sinnum yfir fyrir okkur, sem og Eygló 

Björnsdóttur fyrir að fletta upp heimildum fyrir okkur. 
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Inngangur 

Leikjabókin er handbók fyrir kennara, íþróttakennara og leiðbeinendur grunnskóla til þess að 

auðvelda þeim að samþætta leiki og skólastarf. Hún inniheldur 30 leiki sem samþætta 

íslensku, stærðfræði, náttúrufræði, ensku, dönsku, lífsleikni og heimilisfræði við íþróttir. 

Misjafnt er hvort leikirnir eru framkvæmanlegir inni í skólastofu, í íþróttasal eða úti á 

skólalóð. Leikjabókinni fylgir fræðilegur hluti sem fjallar almennt um leiki og þá sérstaklega 

leik hjá börnum. Vísað er í aðalnámskrár leik- og grunnskóla og komið inn á gildi 

samþættingar. Tilgangur leikjabókarinnar er að brjóta upp hina almennu kennslu og fá börn til 

að hreyfa sig meira og taka virkan þátt í kennslustundum. Einnig er bókinni ætlað að virkja 

almenna kennara, íþróttakennara og leiðbeinendur til að vinna meira saman. Í sumum skólum 

á landinu  hefur íþróttatímum verið fækkað og viljum við með þessari bók koma hreyfingu 

meira inn í bóklega tíma til þess að nemendur fái þá hreyfingu sem þeir eiga að fá, í bland við 

bóklega kennslu. Með samþættingu leikja og bóklegrar kennslu eru því „slegnar tvær flugur í 

einu höggi“. Okkur fannst þetta áhugavert verkefni þar sem það kemur til með að nýtast vel 

nú, jafnt sem í framtíðinni.  
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Leikur og uppeldi með leikjum 

Hér verður fjallað um leik, hvert hlutverk leikja er og hvernig leikir fara 

fram á æskuárunum þar sem þeir breytast mikið á fyrstu árum ævinnar. 

 

Innbyrðis félagsleg samskipti barna fara mest fram með leik. Þó svo að börn séu frá upphafi 

mjög hrifin af öðrum börnum og sækist eftir samvistum við þau, eru þau í fyrstu meira að 

leika sér hlið við hlið en saman. Fyrstu tvö árin af ævi barns eru æfingaleikir ríkjandi, barnið 

gerir alls konar tilraunir með hluti og æfir alls kyns hreyfifærni. Á aldrinum tveggja til fimm 

ára fer að bera meira á samskiptum milli barnanna, félagslegri og flóknari. Milli þriggja og 

sex til sjö ára aldurs eru þykjustuleikir vinsælastir. Til að byrja með stunda börn þessa leiki 

ein en þegar á líður verða þeir í vaxandi mæli félagslegir. Frá sex – sjö ára aldri dregur aftur 

úr þykjustuleikjunum og leikir byggðir á reglum verða vinsælli á skólaárunum (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir 1993: 41). 

 Hér er þróun leiks frá fæðingu til loka skólaaldurs lýst, þar sem eitt þróast af öðru. 

Leikurinn verður sífellt flóknari og fleiri reglur koma inn í hann. Reglur eru nauðsynlegar til 

þess að leikurinn fari ekki úr böndunum og það er gott fyrir hvert mannsbarn að læra að tapa 

og sigra í keppni eða leik. 

 

Hvað er leikur? 

Fjöldi fræðimanna í ýmsum vísindagreinum hefur rannsakað leik dýra og barna og fjallað um 

hann á fræðilegan hátt. Margir hafa varið miklum hluta starfsævi sinnar í að kanna hvaða 

hlutverki leikur gegnir, ekki aðeins í þroska barna heldur einnig í þróun mannsins og 

þjóðfélagsins alls. Leikurinn er yfirgripsmikið og fjölbreytt fyrirbæri. Því er skiljanlegt að 

hægt sé að skoða leiki frá mörgum og margbreytilegum sjónarhornum (Valborg Sigurðardóttir 

1991: 107). 

 Þó svo að vísindamenn séu margir hverjir sammála um ýmsa þætti tengda leik og ýmis 

einkenni hans, hafa þeir þó ekki komist að neinni sameiginlegri niðurstöðu. Þeir hafa ekki 

einu sinni allir sama skilning á orðinu leikur (Valborg Sigurðardóttir 1991: 107). 
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 Kenningar sem vísindamenn hafa fjallað um sýna greinilega hvernig viðhorf þeirra til 

leiks mótast af ýmsu. Rannsóknaraðferðir eru fjölbreyttar og mismunur á því hvernig 

úrlausnarefnið er sett fram er mikill. Þess vegna verða niðurstöður einnig mismunandi. 

Vísindamenn skoða málið frá mismunandi sjónarhornum og vinna út frá ólíkum fræðilegum 

forsendum. Sálfræði, sálkönnun, mannfræði, þekkingarfæði, samfélagshyggja, 

einstaklingshyggja og marxismi hafa komið hér við sögu (Valborg Sigurðardóttir 1991: 107). 

 Viðhorf manna mótast ætíð af þeim tíma sem þeir starfa á, tíðarháttum og eða 

aldarbrag. Viðhorf þeirra mótast af bernsku þeirra og einkalífi, lífsviðhorfi, menntun og 

samfélagssýn. Síðast en ekki síst mótast skoðun vísindamanna á leik og viðhorfum þeirra til 

leiks af þeirri vísindagrein sem þeir stunda og þeim rannsóknaraðferðum sem þeir notast við 

(Valborg Sigurðardóttir 1991: 107). 

 Allir hafa sínar skoðanir og vinna út frá sínu sjónarhorni. Það gerist einnig í hinu 

daglega lífi hjá almennum einstaklingum, ekki bara hjá fræðimönnum. Það verða allir að hafa 

sína skoðun á hlutunum því ef svo væri ekki þá væri heimurinn mjög lítilfjörlegur og 

einhæfur. 

 Engin ein kenning um leik barna og engin ein sálfræðikenning svarar öllum 

spurningum okkar um þróun leiks, eðli hans og áhrif og gildi fyrir þroska barns og uppeldi í 

þjóðfélagi nú á dögum. Til þess að geta svarað þessum spurningum eru kenningar of þröngar 

og einhæfar, þó svo að þær séu lærdómsríkar. Þær skipta hver fyrir sig máli varðandi 

mismunandi þætti leiks og margvísleg vandamál (Valborg Sigurðardóttir 1991: 108). 

 En hvað er það sem auðkennir leik? Leikurinn er fyrirbæri sem markast af öðrum 

mannlegum gjörðum. Þó svo að það sé engin ein kenning sem veitir fullkomna skilgreiningu á 

því hvað leikur er, þá virðast vera til tiltekin auðkenni sem tengjast leik og afmarka hann frá 

öðru atferli og athöfnum (Valborg Sigurðardóttir 1991: 108). 

Leikur er mönnum eðlislægur, þetta er gjörð sem við lærum í uppeldinu, allt frá 

fæðingu. Þetta er svipað því að læra að tala, það kennir engin börnum að leika sér. Þau læra 

það sjálf af öðrum og framkvæma það sjálfviljug. Eins og segir hér fyrir neðan að þá veitir 

leikurinn sjálfur börnum ánægju en ekki afrek hans, árangur eða afköst.  
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 Leikur veitir ánægju. Öllum finnst gaman að leika sér og þótt leik fylgi ekki 

alltaf ytri merki um gleði eða ánægju er það ljóst að börn njóta hans sem 

jákvæðrar upplifunar. Leikur er börnum gleðigjafi auk þess sem hann veitir 

þeim nautn. 

 Leikur er í sjálfu sér takmark. Leikur hefur ekkert ytra takmark, hann greinist 

frá vinnu að því leytinu til. 

 Það eru ekki afrek leiksins, árangur eða afköst sem veita börnum ánægju, 

heldur er það leikferlið eða sjálfur leikurinn.  

 Leikur verður til af sjálfum sér og gerist sjálfkrafa.  

 Börn leika sér sjálfviljug, en leikur þeirra er ekki bundinn neinni skyldu og 

hann á ekki að valda kvöð. Hann er frjáls athöfn. 

 Leikur á allan hug barna, en þau eru oft niðursokkin í virkum leik og verða 

hugfangin af honum (Valborg Sigurðardóttir 1991: 108-109). 

 

Leikir og hlutverk þeirra 

Leikir gegna mikilvægu hlutverki í þróun barna á flestum sviðum, þó svo að þeir séu frekar 

ætlaðir til gamans en gagns. Leikurinn er aðferð barnsins til þess að vinna úr eigin reynslu og 

skilja hana. Hugmyndir barnsins um hvernig heimurinn er, eru í mótun og með leikjum sínum 

prófar barnið hvernig þær reynast. Í hlutverkjaleikjum þróast skilningur barna á öðrum 

sjónarhornum en þeirra eigin og einnig þroskast samkennd barnsins. Í hlutverkaleik fær barnið 

tækifæri til að æfa og kanna hlutverk og samskipti sem erfitt er að prófa í raunveruleikanum 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir 1993: 42). 

 Í leikjum þjálfast hreyfifærni barnsins. Fínhreyfingar æfast við að hella „kaffi“ í bolla, 

hneppa dúkkupeysu eða byggja turn úr kubbum. Grófhreyfingar þjálfast við að eltast í löggu 

og bófa, sparka eða kasta bolta og sippa (Hrafnhildur Ragnarsdóttir 1993: 42-43). 
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 Síðast en ekki síst gegna leikir veigamiklu hlutverki í tilfinningalífi barna. Þeir eru 

kjörin aðferð til þess að leysa vandamál sem koma upp í daglegu lífi (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir 1993: 43). 

 Leikur er ekki einungis til að kenna okkur að hafa gaman, hann kennir okkur svo 

margt annað sem tengist hinu daglega lífi og gjörðum okkar, t.d. samskiptum okkar við annað 

fólk, tilfinningalífi og daglegum hlutum eins og að klæða okkur og borða. 

 

Leikir á fyrstu árum ævinnar 

Á æskuárunum breytast leikir barna mikið. Þau laðast að flóknari leikjum með auknum 

vitþroska og samskiptaskilningi. Í spilum og tafli reynir t.d.á fjölþætta vitræna hæfileika, m.a. 

minni, mál, tilgátuprófun og athygli. Skilningur og hugsun er ekki alltaf það fyrsta sem fólki 

dettur í hug þegar talað er um körfubolta eða knattspyrnu, en til þess að geta spilað hvorn 

leikinn fyrir sig þarf að beita mikilli stjórnunarlist. Leikmaður þarf að úthugsa hlutina vel og 

reyna að átta sig á því hvert hinir leikmennirnir eru að fara svo dæmi sé tekið. Mikilvægt er að 

börnin geti sett sig inn í sjónarhorn og tilfinningar hinna leikmannanna (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir 1993: 56). 

 Tvö mikilvæg atriði greina flesta leiki barna á skólaaldri frá þykjustuleikjum yngri 

barna. Í leikjum skólabarna er farið eftir ákveðnum leikreglum sem einungis er hægt að breyta 

með samþykki allra. Í þykjustuleik yngri barnanna eru leikreglurnar hinsvegar sveigjanlegri , 

þátttakendur geta breytt leiknum eða skipt um hlutverk ef þeir vilja. Í öðru lagi er stefnan 

tekin á ákveðinn hápunkt í leikjum skólabarna og í flestum leikjanna er takmarkið að vinna 

leikinn. Í þykjustuleikjum yngri barnanna er samkeppnin aftur á móti í lágmarki, þar tapar 

enginn og þar er að sama skapi enginn sigurvegari (Hrafnhildur Ragnarsdóttir 1993: 56). 

 Af þessu að dæma er misjafnt hvernig menn túlka orðið leikur. Þar hafa ekki allir 

sömu skoðun, ekki einu sinni vísindamenn. Leikur tekur á mörgum þroskasviðum barna og 

okkur finnst mikilvægt að hafa hann fjölbreyttan. Börn læra og þroskast mikið við að stunda 

leiki og er leikur því stór partur af lífi hvers barns. Til þess að hægt sé að nota leiki í uppeldi 

þarf að vera félagsleg hugsun á bakvið það. 
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Félagslegt gildi leikja 

Hér verður farið í hvert félagslegt gildi leikja er og hvað felst í hugtökunum 

þykjustuleikur, hlutverkaleikur og ærslaleikur. 

 

Margir sálfræðingar hafa velt fyrir sér helstu kenningum þroskasálfræðinnar um gildi leiksins. 

Má þar nefna Erikson, Freud, Piaget og Vygotsky, en þeir hafa allir fjallað um mikilvægi leiks 

fyrir þroska barna (Aldís Unnur Guðmundsdóttir 2007: 303). 

 Menn hafa leyft sér að halda því fram að leikur sé mikilvægur fyrir líkamlegan, 

andlegan, félagslegan og tilfinningalegan þroska. Ef börn eru látin óáreitt leika þau sér en oft 

eiga þau líka frumkvæði að leik við börn og fullorðna. Leikur barna byrjar snemma, eða við 

eins árs aldur og má finna dæmi þess frá fyrri öldum að börn leiki sér (Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir 2007: 303). 

 Börn eyða miklum tíma í að leika sér og talið er að hátt í 20% af þeim tíma sem börn 

eru vakandi fari í leik. Reyndar má gera ráð fyrir því að börn í iðnvæddari samfélögum nú á 

tímum hafi minni tíma til að leika sér heldur en börn í þessum samfélögum höfðu á árum áður 

(Aldís Unnur Guðmundsdóttir 2007: 303). 

 Dæmi sem fræðimaður setti upp um dreng í 5.bekk sem lýsti því hvernig tími hans 

nýttist til að leika sér: 

„Ég hef í rauninni ekki mikinn tíma til að leika mér því ég er í píanótímum.  

Mamma lætur mig æfa mig í um klukkutíma á dag og þá á ég eftir að læra,  

og það tekur um það bil klukkutíma, síðan fer ég á fótboltaæfingu, hún er  

frá 5:30 til 7:00, og þá er enginn tími eftir til að leika sér. Um helgar eru  

venjulega fótboltaleikir, svo þarf ég að taka til, og síðan get ég leikið mér –  

það eru svona tveir klukkutímar, þrír klukkutímar eða eitthvað nálægt því.“  

 (Aldís Unnur Guðmundsdóttir 2007: 303) 

Hvort þetta lýsi raunveruleika barna nú til dags skal ósagt látið. Þau er augljóst að börn 

í dag hafa minni tíma til að leika sér en börn fyrr á tímum. Börn byrja snemma á leikskólum, 

mörg börn stunda íþróttir og listnám utan skóla, auk þess sem skóladagurinn hefur lengst og 
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eftir skóla fara börn oft á skóladagheimili. Tími fyrir leik heima við er því augljóslega minni 

en áður var (Aldís Unnur Guðmundsdóttir 2007: 303).  

Það er mikið til í því sem Aldís segir að börn í dag hafi lítinn tíma til að leika sér í 

frjálsum leik. Þau eru svo upptekin við að stunda skóla og íþróttir að það verður lítill frítími 

eftir til þess að leika sér. Lífið í hinum vestræna heimi einkennist líka mikið af stressi og 

foreldrar hafa oft minni tíma til þess að sinna börnum sínum, þannig að lausnin er oftast sú að 

hafa börnin á skóladagheimili eða í íþróttum til þess að þau þurfi ekki að vera ein heima. 

 

Þykjustuleikir og hlutverkaleikir 

Þykjustuleikja verður fyrst vart um eins árs aldur. Í fyrstu snúast þeir nær eingöngu um barnið 

sjálft og athafnir og hluti sem það þekkir vel til, barnið þykist t.d. borða, sofa eða annað sem 

tengist hinum daglegu gjörðum einstaklinga. Síðar færir það aðra einstaklinga inn í leikinn, 

þykist t.d. gefa dúkku eða bangsa að borða eða greiða mömmu sinni með leikfangabursta, og 

þegar líður á forskólaaldurinn eru persónur sóttar vítt og breitt í samfélaginu og oftar en ekki í 

ævintýraheima (Hrafnhildur Ragnarsdóttir 1993: 41). 

Þegar barn leikur sér í þykjustuleik þarf það til þess mikið ímyndunarafl og gengur 

leikurinn út á það að leikfélagarnir hafi einnig mjög frjótt ímyndunarafl. Þykjustuleikir fela í 

sér mikil samskipta og samningaviðræður og að börnin geti unnið saman. Þegar börnin eru 

mjög ung eru þau ekki alltaf að leika í sama leikritinu og sjaldnast eru þau samstíga. En þeim 

mun betur sem börnin þekkjast því betur gengur leikurinn fyrir sig. Oft vill það líka verða 

þannig að ef að ókunnugt barn kemur inn í leik tveggja vina verður oft erfiðara að samhæfa 

hlutverkaskiptinguna og hvað hver á að gera (Hrafnhildur Ragnarsdóttir 1993: 42). 

Hér á máltækið „þegar einn hjálpar öðrum þá eru báðir sterkir“ vel við. Vinir mynda 

oft sterk bönd sín á milli sem með tímanum verða órjúfanleg. Með hlutverka- og 

þykjustuleikjum verða þeir samheldnari og læra að vinna vel saman. Það getur því reynst erfitt 

að fá nýja manneskju inn. Mikilvægt er að börn noti ímyndunaraflið í leik og læri að leika sér 

án þess að eiga alltaf nýjasta og flottasta dótið. 
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Ærslaleikir 

Leikurinn er mönnum ekki einungis eðlislægur heldur einnig öðrum spendýrum og jafnvel 

sumum skriðdýrum. Menn telja að 10% af tíma og orku spendýra fari í ærslaleik. Rannsóknir 

hafa einnig sýnt að börn eru meira fyrir leik heldur en fullorðnir einstaklingar og þar sem 

bernskan er stór hluti af ævi mannsins er leikur mikilvægur í mótun hennar. Ærslaleikur getur 

meðal annars kynnt undir forvitni, stuðlað að sköpunargáfu og góðu rúmskyni,  þjálfað börn í 

að lesa félagsleg merki og að lokum stuðlar hann að sterkum líkama og minnkar líkur á offitu 

(Aldís Unnur Guðmundsdóttir 2007: 306). 

 Erfitt getur þó reynst að meta hvenær hopp, hlaup og eltingarleikir flokkast sem 

ærslaleikir og hvenær ekki, auk þess að greina á milli ærslaleikja og áfloga, en ærslaleikir fela 

ekki í sér árásargirni. (Aldís Unnur Guðmundsdóttir 2007: 306-307).  

 

Skilgreining Aldísar Guðmundsdóttur hljóðar eitthvað í þessa veru:  

 

„Ærslaleikur felur í sér kraftmikið atferli – á borð við að stugga við, takast á við, 

stjaka til, slá með flötum lófa og bylta sér eða skaka – sem er ekki ætlað að meiða 

heldur skemmta. Þátttakendur koma við eða snerta hver annan og eiga samskipti 

sín á milli. Leikatferlinu fylgir mikil örvun og það kann að minnka árásarferli. 

Látbrigði í andliti greina á milli leiksins og árásarferlis: því fyrra fylgir bros eða 

gáski en hinu síðara grettur eða öskur.“  

(Aldís Unnur Guðmundsdóttir 2007: 307) 

 

 

 Rannsóknir hafa sýnt að strákar eru meira í ærslaleikjum heldur en stelpur. En þessi 

munur á kynjum kemur einnig fram hjá öðrum spendýrum og í ólíkum menningarsamfélögum 

(Aldís Unnur Guðmundsdóttir 2007: 307). 

 Það hefur sýnt sig að strákar eru meira fyrir að ærslast en stelpur, það kemur í ljós 

strax á fyrstu árum ævinnar. Þessi munur er einnig sjáanlegur hjá dýrum. Maðurinn ákveður 

örlög dýra í teiknimyndum, t.d. Lion King þar sem Simbi er miklu meira fyrir það að ærslast 
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heldur en Nala. En rannsóknir sýna engu að síður fram á að þessi munur sé einnig sjáanlegur 

hjá dýrum eins og kom fram hér á undan. Leikurinn hefur verið til frá örófi alda. Hann hefur 

ætíð haft sömu merkingu fyrir manneskjunni en strákar eru alltaf strákar og stelpur alltaf 

stelpur og því er leikur mjög mismunandi hjá hvor kyninu fyrir sig. 

 

Leikurinn séður í ljósi sögunnar 

Hér verður sagt frá helstu kenningum Sigmunds Freuds og Eriks H. 

Eriksons og hvernig leikurinn birtist í ljósi sálfræðinnar og 

sálfræðikenninga. Auk þess verður fjallað um leikinn í ljósi sögunnar. 

 

Á síðari árum hefur leikur barna vakið mikla athygli fræðimanna úr hinum ýmsu greinum 

vísindanna og hafa þeir reynt að skýra leiki út frá ýmsum sjónarmiðum. Menn eins og Freud, 

Erikson, Vygotski og Piaget hafa reynt að fjalla um leiki frá sögulegu, sálfræðilegu, 

félagsfræðilegu, bókmenntalegu, mannfræðilegu, hátternisfræðilegu, mannvísindalegu og 

strangvísindalegu sjónarmiði (Valborg Sigurðardóttir 1991: 11). 

 Fyrr á öldum þótti leikur víða syndsamlegur frá trúarlegu sjónarhorni og þótti hann 

lengi vel gagnslaus og að það þyrfti að venja börn af honum sem fyrst. Menn hafa eflaust ekki 

trúað því að leikur barna yrði einhvern tíman litinn alvarlegum augum, að leikur gæti gefið 

dýrmætar upplýsingar um þróun mannsins og aukið skilning á atferli manna. Leikurinn er án 

efa jafngamall mannkyninu (Valborg Sigurðardóttir 1991: 11). 

 Oft er talað um að Plató hafi fyrstur manna viðurkennt leikinn og gildi hans til 

uppeldis. Aristóteles taldi að hvetja ætti börn áfram til þess að leika sér að því sem þau ættu 

síðar sem fullorðin að gera í hinu daglega lífi. Ef fylgt er eftir merkustu uppeldisfrömuðum 

fyrr á öldum, allt frá Comenius (1592-1670) á 17. öld til Rousseaus (1712-1778), Pestalozzis 

(1746-1827) og Fröbels (1782-1852) á nítjándu öld, er ljóst að þeir héldu allir fram nauðsyn 

þess að kennsla og uppeldi tækju mið af áhuga barnsins og þroskastigi þess (Valborg 

Sigurðardóttir 1991: 11). 
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 Þessar kenningar náðu hámarki í kenningu Fröbel um það hversu mikilvægur leikur 

væri í námi. Fröbel var stofnandi fyrsta leikskólans fyrir börn árið 1839 og kallaði hann 

„Kindergarten“ eða barnagarð. Hugmynd hans að leikskólum vakti mikla athygli og áður en 

langt um leið voru leikskólar stofnaðir víða um heim. Enn þann dag í dag búa leikskólar að 

hugsjónum Fröbels og hafa þær að leiðarljósi þótt þær séu ekki framkvæmdar eins og á hans 

tímum (Valborg Sigurðardóttir 1991: 11-12). 

 Á síðari hluta nítjándu aldar komu fram raunverulegar kenningar um leik. Það var 

aðallega fyrir áhrif þróunarkenningar Darwins  (Valborg Sigurðardóttir 1991: 12). 

 Mönnum þótti leikur, hér áður fyrr, vita gagnslaus. Sýnt hefur verið fram á að svo er 

ekki. Leikur er nauðsynlegur undirbúningur fyrir flest sem við tökum okkur fyrir hendur í 

lífinu. Til þess að sú reynsla skili sér þarf hann að taka mið af því sem við gerum í daglegu 

lífi. Okkur finnst skrýtið að menn hafi áður fyrr viljað venja börn af leik, hvað var það sem 

þeir sáu svona slæmt við leikinn? Sálfræðingar hafa velt þessu mikið fyrir sér og hafa sett 

fram misjafnar skoðanir á því hvað leikur er. 

 

Sálkönnunarfræði Sigmunds Freud (1856-1939) 

Austurríski taugalæknirinn Sigmund Freud var upphafsmaður sálkönnunar. Hann byggði 

sálkönnun á persónuleikakenningu sinni og þróaði út frá því aðferð til að lækna geðsjúkdóma 

(Valborg Sigurðardóttir 1991: 21). 

 Í upphafi notaðist Freud við dáleiðslu sem lækningaraðferð en fór seinna að notast við 

samtalsmeðferð sem fólst í því að sjúklingurinn átti að segja allt sem upp í huga hans kom, 

sama hversu gagnslítið það kynni að virðast, vandræðalegt eða sársaukafullt. Þannig spratt 

upp hugmynd Freuds um frjálsa hugrenningaraðferð. Síðar fóru eftirmenn hans að notfæra sér 

frjálsan leik í stað hugrenningaraðferðarinnar til þess að greina vanda sjúkra barna og til þess 

að skilja þau (Valborg Sigurðardóttir 1991: 21). 

 Freud kom oft inn á leiki í ritum sínum þó svo hann hafi aldrei sett sjálfur fram 

kenningu um leik, auk þess sem hann lagði grundvöll að skilningi manna á leik barna og gildi 

hans fyrir geðheilsu þeirra og sálarlíf (Valborg Sigurðardóttir 1991: 22). 
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 Skýring Freuds á hlutverki leiksins á rætur að rekja til ævafornrar kenningar í 

listfræðum Aristótelesar sem nefnist geðhreinsunarkenningin. Samkvæmt henni eiga leikir að 

hreinsa „sálina“ af þeim hugsunum og hneigðum sem maðurinn má ekki fullnægja í 

raunveruleikanum, aðallega af siðferðisástæðum. Í leik getur barnið fengið útrás fyrir þær 

tilfinningar sem það byrgir innra með sér og beint þeim á jákvæðar og góðar brautir. Freud 

lagði áherslu á að það væri ekki alvaran sem væri andstæða leiks heldur væri það 

raunveruleikinn. Í raunveruleikanum getur barnið ekki fengið allar sínar óskir uppfylltar en í 

gegnum leikinn getur það fengið þær. Leikurinn er tæki barnsins til þess að breyta 

veruleikanum á sinn hátt og hrinda frá sér þeim hindrunum sem veruleikinn setur því. Óskir 

barnsins geta ræst í gegnum leik, þar getur barnið látið í ljós allar þær tilfinningar sem það 

lystir, eins og afbrýðisemi, árásargirni og reiði, tilfinningar sem það gæti ekki látið í ljós í 

hinu daglega lífi (Valborg Sigurðardóttir 1991: 22). 

 Í leik getur barnið sjálft stjórnað og með því að endurtaka hluti sem valda því kvíða 

eða vonbrigðum getur barnið sigrast á erfiðleikum sínum. Þegar barnið er í leik ýtir það eigin 

kvíða og árásargirni á aðrar persónur og hluti. Algengt er t.d. að þegar barn eignast nýtt 

systkini fleygi það dúkkunni sinni í ruslið af afbrýðisemi út í nýja barnið. Þannig taldi Freud 

leikinn mikilvægt form til tjáningar og hefði lækningargildi sem ekki væri hægt að rengja. 

Freud leit á leik sem nokkurs konar spegil sálarlífsins (Valborg Sigurðardóttir 1991: 22). 

 Við erum sammála því sem Valborg segir að í leik geti barnið fengið allar sínar óskir 

uppfylltar og að það geti tjáð tilfinningar sínar á sinn hátt. Leikur er því kjörin athöfn til þess 

að barnið geti fengið þá útrás sem það þarf. 

 

Sálfræðikenningar Eriks H. Erikson (1902-1989) 

Erik H. Erikson er sá af lærisveinum Freud sem hefur hvað mest beint athyglinni að 

mikilvægi leiksins í þróun barnsins. Erikson hefur þar notast við persónuleikakenningu Freuds 

(Valborg Sigurðardóttir 1991: 22). 

 Erikson hefur víkkað út hugmyndir Freuds um leikinn og endurskoðað þær. Erikson 

skoðar gildi leiksins á breiðari grundvelli en geðhreinsunarkenningin hefur gert. Frá 

sjónarmiði Erikson er leikur virkur og mikilvægur þáttur í mótun sjálfsins. Erikson lítur á 
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leikinn sem mátt barns sem er að þroskast til að tjá sig, aðferð sem það notar til þess að fást 

við hinn raunverulega heim. Í leik skapar barnið aðstæður þar sem það nær valdi yfir 

umhverfinu og sjálfu sér. Þetta telur Erikson vera tilgang leiksins (Valborg Sigurðardóttir 

1991: 22-23). 

 Erikson greinir milli þriggja heima eða sviða í þróun leiks, þ.e. einkaheims, litla 

heimsins og stóra heimsins. Leikur barns hefst í líkama þess og snýst um hann, þ.e.a.s. 

leikurinn fer fram í hinum svokallaða einkaheimi barnsins. Leikurinn hefst áður en við byrjum 

að taka eftir honum sem leik og gengur í byrjun út á það að kanna hreyfingar, skynjanir og 

hljóðmyndanir með stanslausri endurtekningu. Eftir það beinist leikurinn að annarri 

manneskju, í flestum tilfellum móðurinni. Barnið leikur sér að munni eða nefi móðurinnar. 

Þessi samvinna vekur skilning og skynjun barnsins á sínu eigin sjálfi. Næsta þróunarsvið 

Eriksons er litli heimurinn. Litli heimurinn er lítill heimur þeirra hluta og leikfanga sem eru 

nærri manni. Litli heimurinn er einskonar höfn sem barnið byggir sér til þess að fela sig í og 

leita skjóls þegar það þarf að átta sig á eigin sjálfi. Í þessum litla heimi hlutanna getur þó 

ýmislegt gerst. Barnið má ekki leika sér með hlutina, hlutirnir geta brotnað, einhver annar á þá 

eða að fullorðna fólkið tekur þá frá barninu. Litli heimurinn fær barnið oft til þess að tala 

ónærgætilega um málefni sem eru hættuleg og valda því kvíða sem leiðir til þess að barnið 

hættir að leika sér. Barnið verður gagntekið af kvíða. Þegar barnið er vakandi er þetta 

sambærilegt við martröð. Þessar hugsanir geta haldið barninu frá því að leika sér líkt og 

hræðslan við martraðir getur fengið það til þess að vilja ekki fara aftur að sofa. Ef barnið 

verður með þessu móti hrætt og fyrir vonbrigðum í litla heiminum getur farið svo að það leiti 

til baka í  einkaheiminn, á náðir fingursogs, dagdrauma og sjálfsfróunar. Á aldrinum tveggja 

til sex ára knýr þörfin fyrir leik og leikgleði barnið inn í stóra heiminn, heim félagsskaparins. 

Í byrjun er farið með önnur börn rétt eins og hvern annan hlut, þau eru rannsökuð vel, þeim er 

ýtt og hrint, þau þykjast þetta og hitt. En með tímanum lærir barnið hvers konar leikur eða 

hegðun hentar í hverjum heimi fyrir sig (Valborg Sigurðardóttir 1991: 23). 

 Erikson greinir á milli leiks barna og fullorðinna. Með leiknum eru þeir fullorðnu að 

flýja yfir í annan veruleika en hjá barninu er leikurinn leið þess til að sigrast á erfiðleikum 

sínum og efla sjálfið (Valborg Sigurðardóttir 1991: 23). 
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 Sálfræðingar hafa allir sína skoðun á því hvað leikur er, rétt eins og almenningur hefur 

sína skoðun á því hvað leikur er. Engin ein skoðun er rétt og því er erfitt að dæma um hvað sé 

rétt og rangt af því sem þeir segja. Allt eru þetta góðar hugmyndir og hægt er að velta þessu 

fram og til baka. Einn fræðimaður sem hefur sett fram kenningu um greindir er Howard 

Gardner, en kenningar hans er hægt að tengja við leik barna og finna þar með áhugasvið 

þeirra. 

 

Fjölgreindarkenning Howards Gardner 

Bandaríski sálfræðingurinn Howard Gardner hefur síðustu áratugi sett fram og rökstutt 

kenningu um greind sem þótt hefur heldur nýstárleg og á skjön við kenningar sem áður hafa 

komið fram. Kenningin gengur út á það að mannleg greind sé margskipt og hver þáttur hennar 

þroskist með sínu lagi. Þetta er algjörlega á skjön við það sem áður hefur komið fram um að 

greind sé mælanleg með hefðbundnum greindarprófum. Einnig hafa erfðir verið taldar ráða 

miklu um greind og að þess vegna geti verið erfitt að breyta henni í stórum dráttum (Aldís 

Unnur Guðmundsdóttir 2007: 177). 

 Það er tvennt sem hefur vakið athygli Gardners en það er annarsvegar það hvernig 

skemmdir geti orðið á tilteknum svæðum í heila á meðan önnur haldast heil og hinsvegar það 

hversu sveigjanlegur mannsheilinn er (Gardner 1993: 7-8). 

 Gardner sagði rök byggð á rannsóknum sýna að mannshugurinn sé deildaskiptur. 

Margir ólíkir sálfræðilegir hæfileikar komi fram í ólíkum kerfum auk þess sem rannsóknir á 

taugakerfinu sýni fram á að huganum sé skipt í mörg mismunandi hólf. Til eru dæmi um að 

fólk missi einhvern ákveðinn hæfileika á meðan það heldur öðrum. Þannig eru til dæmi um að 

fólk missi færnina til þess að lesa, en geti þó áfram skrifað, nefnt hluti og lesið tölustafi. 

Gardner taldi þetta svo róttæka hugmynd að kalla þyrfti fram nýja skilgreiningu á 

manneskjunni eða Homo Sapiens Sapiens. Hún er, að hans mati, manneskja sem býr yfir átta 

ólíkum þáttum sem tengjast greind (Aldís Unnur Guðmundsdóttir 2007: 178). 

Greindirnar sem um ræðir eru: 
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 Málgreind: Hæfileikinn til að tjá sig með orðum, bæði munnlega og skriflega, auk 

þess að læra tungumál og meðtaka upplýsingar sem settar eru fram á tungumáli.  

 Rök- og stærðfræðigreind: Hæfileikinn til að takast á við þrautir á sviði stærðfræði 

eða rökfræði. 

 Rýmisgreind: Hæfileikinn til að skynja hinn þrívíða heim og átta sig á því hvernig 

hlutum er raðað upp. Einnig að geta gert tilraunir með rými og röðun hluta í huganum. 

 Hreyfigreind: Hæfileikinn til að hafa stjórn á eigin líkama, geta notað líkamann til að 

tjá tilfinningar og hugmyndir og að beita verkfærum og handfjatla hluti.  

 Tónlistargreind: Hæfileikinn til að geta sundurgreint, skynjað, ummyndað eða skapað 

og flutt tónlist. 

 Samskiptagreind: Hæfileikinn til að skilja hvað annað fólk ætlar að gera, áhuga þess 

og óskir. 

 Sjálfsþekkingargreind: Hæfileikinn til að geta skilið sjálfan sig, metið eigin 

tilfinningar, ótta og langanir. 

 Náttúrugreind: Hæfileikinn til að flokka hluti eftir því hvort þeir eru úr dýra- eða 

jurtaríkinu (Gardner 1999: 41-42). 
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Gardner kom með þá hugmynd að bæta við einni eða tveimur greindum við þessar átta en þær 

eru andleg greind og tilvistargreind. Hann var þó í vafa hvort þær myndu hafa sömu stöðu og 

hinar greindirnar eða væru annars eðlis. Þessar tvær greindir voru því hvorugar innleiddar í 

kerfi Gardners (Gardner 1999: 43-44). 

 Okkur finnst kenning Gardners eiga við rök að styðjast þar sem börn og fullorðið fólk 

hafa misjafna færni í þessum átta greindum. Erfðir og hæfileikar koma hér inn í, en hægt er að 

efla hverja greind fyrir sig og læra mismunandi efni með því að nota mismunandi greindir til 

þess. Það geta því allir þrátt fyrir að hafa misjafna færni í hverri greind orðið góðir í öllum 

greindunum átta. Það er hægt að gera með því að leggja meiri áherslu á að læra þá greind sem 

viðkomandi einstaklingur er lakari í. Unnið er með allar greindirnar átta þegar verið er að 

kenna börnum í grunnskólum 

 

Leikur í námskrám 

Hér verður fjallað um það sem námsskrárnar hafa að segja um leiki í 

kennslu á leikskólum og í grunnskólum vegna þess að leikur barna byrjar á 

leikskólastiginu. 

 

„Í bernsku felur leikur í sér nám. Af leik sprettur ný þekking, nýjar tilfinningar, 

nýjar athafnir og leikni. Í leik tjáir barn tilfinningar sínar og fær útrás fyrir þær. 

Sköpunarþörf og hugmyndaflug birtist í leikjum þess. Í leik lærist börnum nauðsyn 

þess að vinna saman og taka tillit hvert til annars. Í leik lærir barn samskiptareglur 

og að virða rétt annarra. Leikur mótast af þroska barnsins, bakgrunni þess og 

uppeldisumhverfi.“ 

     (Aðalnámskrá leikskóla 1999: 11) 

Alla þessa hluti lærir barnið á fyrstu árum sínum á leikskóla, það lærir að leika sér og að tjá 

tilfinningar sínar í gegnum leik.  
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Aðalnámskrá leikskóla 

Á fyrstu árunum í ævi hvers barns er leikurinn mikilvægur fyrir lífstjáninguna. Hann er 

ríkjandi athöfn og mikilvægasta náms- og þroskaleið þess. Leikurinn er hornsteinn 

leikskólastarfsins og mikilvægasti gleðigjafi barna. Eðlilegt tjáningarform barns er frjáls og 

sjálfsprottinn leikur. Með leik lærir barn margt sem engum tekst að kenna því. Leikur felur í 

sér mikið sjálfsnám og reynsla barnsins endurspeglast í leiknum (Aðalnámskrá leikskóla 

1999: 11). 

 En hvert er hlutverk leikskólakennara í leik barna? Leikskólakennari á ekki að vera 

aðgerðarlaus á meðan börnin eru að leika sér. Hann á að fylgjast með að allt fari vel fram og 

að vera reiðubúinn að örva eða taka þátt í leiknum, á þeim forsendum sem barnið setur. 

Leikskólakennari getur þannig vakið áhuga, spurt og svarað spurningum, frætt börnin og veitt 

þeim öryggi. Leikurinn verður oft fjörugri og skemmtilegri ef fullorðinn tekur þátt og bregður 

á leik með börnunum. Leikskólakennarinn þarf einnig að vera mjög næmur á andlegar og 

líkamlegar þarfir barnanna og fylgjast vel með þeim í leik. Þannig getur hann kynnst 

börnunum betur. Návist leikskólakennara getur veitt öryggi og börnin dvelja oft lengur við 

leikinn ef hann er nálægur og reyna þá að fá hann með í leikinn (Aðalnámskrá leikskóla 1999: 

13-14). 

 Leikur er mjög mikilvægur í uppeldi barna. Það er mikilvægt að börn á leikskólaaldri 

fái útrás fyrir orkuþörf sína í leikjum og geti með honum tjáð tilfinningar sínar.  

 

Aðalnámskrá grunnskóla 

Í íþróttakennslu grunnskólans skiptir mestu að koma til móts við þarfir hvers og eins nemanda 

enda uppvaxtarárin viðkvæmt og síbreytilegt skeið. Til að ná þeim markmiðum verður að 

huga að líkamlegri virkni hvers og eins þó svo að aðrir þættir komi einnig að, eins og fræðileg 

innlögn. Í kennslu á yngsta stigi grunnskólans eru leikir aðalkennsluefnið en þeir eru einnig 

mikið notaðir á öðrum stigum. Markmiðum innan þroskaþátta má t.d. ná með fjölbreyttum og 

markvissum leikjum. (Aðalnámskrá grunnskóla – íþróttir-, líkams- og heilsurækt 2007: 6). 
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Það er mjög gott til þess að vita að leikir eru notaðir í kennslu. Þeir eru þroskandi og 

krefjast oft á tíðum mikillar hreyfingar, sem er góð fyrir börnin, auk þess sem þeim finnst oft 

mjög skemmtilegt að vera í leikjum í staðinn fyrir til dæmis að hlaupa og gera æfingar. 

 

Börn og unglingar 

Þegar börn og unglingar verða fyrir áreiti frá umhverfinu læra þau að nota líkama sinn til að 

takast á við áreitið. Þess vegna er mikilvægt að hafa leiki og margvíslegt hreyfinám ekki bara 

í skólaíþróttum heldur líka í bóklegum tímum og frímínútum. Það er börnunum nauðsynlegt 

að fá að hreyfa sig sem mest og gott að geta brotið upp bóklega tíma með stuttum 

hreyfileikjum, en tengja leikina samt sem áður við bóklegu kennsluna (Aðalnámskrá 

grunnskóla – íþróttir-, líkams- og heilsurækt 2007: 6). 

Leikur er talinn uppspretta náms, bæði hjá unglingum og börnum.  

,,Samspil íþróttakennslu við aðrar námsgreinar getur verið heppilegur vettvangur 

fyrir þverfagleg vinnubrögð í skólastarfi. Sem dæmi um slíka nálgun má nefna 

fræðilega umfjöllun náttúrufræðinnar um starfsemi hjarta, lungna og blóðrásar og 

verklega útfærslu íþróttakennslunnar á sömu atriðum.” 

(Aðalnámskrá grunnskóla – íþróttir-, líkams- og heilsurækt 2007: 6) 

Stefnt skal að því að nám í skólaíþróttum sé færnimiðað, þekkingarmiðað, 

viðhorfsmiðað og sköpunarmiðað. Með slíkri nálgun er hægt að ná þeim markmiðum sem 

stefnt er að í kennslunni. Einnig skal stefnt að fjölbreytni í verkefnavali og alhliða 

uppbyggjandi hreyfinámi. Með því aukast líkurnar á að hver og einn fái verkefni við hæfi.  

Verkefnin þurfa að vera mismunandi, því ekki erum við öll eins og það þarf að koma til móts 

við alla í bekknum. Sumir eru góðir í íþróttum en aðrir ekki (Aðalnámskrá grunnskóla – 

íþróttir-, líkams- og heilsurækt 2007: 6). 

Nemendum þarf að skapa viðfangsefni sem þeir geta glímt við upp á eigin spýtur, 

hvort sem er í fámennum hóp eða með margmenni. Þetta á jafnt við um eldri og yngri börn, 

stráka og stelpur. Einnig þarf að hafa með samvinnu og keppni sem aðferðafræði til að ná 

markmiðum kennslunnar (Aðalnámskrá grunnskóla – íþróttir-, líkams- og heilsurækt 2007: 6). 
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,,Að kunna að taka sigri og ósigri í keppni eða leik er atriði sem hver nemandi þarf 

að læra” 

(Aðalnámskrá grunnskóla – íþróttir-, líkams- og heilsurækt 2007: 6) 

Nota má allskonar leiki og flétta þá saman við bóklegt nám. Það brýtur upp kennsluna 

og er oft á tíðum mjög fróðlegt, auk þess sem börnin læra betur, eða á annan hátt, það sem 

verið er að kenna hverju sinni. Sumir eiga erfitt með að taka þátt í bóklegum tímum og þá 

brýtur þetta upp tímana hjá þeim auk þess sem nemendum finnast tímarnir yfirleitt 

skemmtilegri þegar leikjum hefur verið bætt inn í þá.  

 

Þroskaþættirnir fjórir 

Markmiðum skólaíþrótta er skipt í fjóra mismunandi efnisflokka en þeir eru: skyn- og 

hreyfiþroski, líkams- og fagurþroski, félags- tilfinninga- og siðgæðisþroski og síðast en ekki 

síst vitsmunaþroski (Aðalnámskrá grunnskóla – íþróttir-, líkams- og heilsurækt 2007: 6-7). 

 Þroskaþáttunum fjórum svipar til hugmyndar Howards Gardner um greindirnar 8. Sem 

dæmi má tengja skyn- og hreyfiþroska við hreyfigreind Gardnersog vitsmunaþroska við 

sjálfsþekkingargreind og rökgreind Gardners. 

Hver efnisflokkur hefur svo skýr markmið sem leggja grunn að skipan náms og 

kennsluháttum. Einnig er í hverjum grunnskóla fyrir sig lagður grunnur að nánari útfærslu 

markmiða í skólanámskrá viðkomandi grunnskóla (Aðalnámskrá grunnskóla – íþróttir-, 

líkams- og heilsurækt 2007: 7). 

Við markmiðasetningu skal gera ráð fyrir að allir nemendur nái settum markmiðum. 

Við útfærslu markmiða er óhjákvæmilegt að komið sé til móts við nemendur sem eru á eftir í 

náminu einhverra hluta vegna. Þá nemendur sem skara fram úr þarf einnig að koma til móts 

við og finna handa þeim verkefni við hæfi. Einnig skal hugsa um afreksfólk í íþróttum og 

koma til móts við óskir þess og þarfir eins vel og hægt er (Aðalnámskrá grunnskóla – íþróttir-, 

líkams- og heilsurækt 2007: 7). 
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Við erum sammála því sem aðalnámsskrá grunnskóla (2007) segir um að það þurfa að 

vera markmið sem ná yfir alla. Það þarf að huga að öllum svo hver fái það sem hann vill fá út 

úr kennslunni.  

 

Skólaíþróttir 

Grunnskólanemendur eru á þeim aldri sem einkennist af örum þroska og miklum vexti. Ferli 

eðlilegs þroska, bæði skyn- og hreyfiþroska, líkams- og fagurþroska eða félags-, tilfinninga- 

og siðgæðisþroska, er að mestu leyti háð hæfilegri áreynslu og samspili æfinga og leikja.  

Með mótaðri þjálfun eða úrfærslu leikja er hægt að sinna mismunandi þroskaþáttum og auka 

starfsemi líkamans (Aðalnámskrá grunnskóla – íþróttir-, líkams- og heilsurækt 2007: 9). 

Með markvissri þjálfun er hægt að auka hæfni hjarta og blóðrásar og ná til skyn- og 

hreyfiþroska, sem er betur gert á árum grunnskólans heldur en seinna á ævinni (Aðalnámskrá 

grunnskóla – íþróttir-, líkams- og heilsurækt 2007: 9). 

„Hið sama á við um atriði sem ná til skyn- og hreyfiþroska. Því er það eitt 

markmið skólaíþrótta að örva skyn- og hreyfiþroska hvers nemanda, þrek hans og 

afkastagetu og stuðla þannig að heilbrigði einstaklingsins.“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla – íþróttir-, líkams- og heilsurækt 2007: 9) 

 Það hentar ekki öllum börnum að gera það sama í leik. Misjafnt er hvaða þroskaþátt 

þarf að örva hjá hverju barni og er það jafn Margbreytilegt og við erum mörg. Auk þess þarf 

að auka skyn- og hreyfiþroskann nógu snemma á ævinni til þess að það verði ekki of seint. 

 

Skortur á hreyfingu 

,,Hreyfingarskortur er talinn einn helsti áhættuþáttur sjúkdóma í nútímasamfélagi, 

einkum hjarta- og æðasjúkdómar.“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla – íþróttir-, líkams- og heilsurækt 2007: 9) 

 Sýnt hefur verið fram á að þeir sem stunda íþróttir eða líkams- og heilsurækt á yngri 

árum eru líklegri til þess að gera það á fullorðinsárum heldur en þeir sem stunduðu enga íþrótt 

á yngri árum.  Það er því mikilvægt að hafa kennsluna jákvæða og vekja áhuga nemenda á 



Háskóli Íslands, íþrótta- og heilsubraut  Arna Björg og Hólmfríður Fjóla 

 

 

  

     26 

 

  

reglubundinni hreyfingu. Einnig er mjög brýnt að auka þekkingu nemenda á starfsemi 

líkamans. Vinna þarf að þeim markmiðum sem styrkja þrekþátt, hreyfanleika og leikamsreisn 

nemenda (Aðalnámskrá grunnskóla – íþróttir-, líkams- og heilsurækt 2007: 9). 

Nauðsynlegt er að koma börnum í skilning um að heilbrigt líferni og hreyfing eykur 

lífslíkurnar til muna. Brýna þarf fyrir þeim að hreyfa sig nóg og borða hollt og læra að þekkja 

líkama sinn og þolmörk hans.  

Samkvæmt rannsókn sem Erlingur Sigurður Jóhannsson gerði í Doktorsritgerð sinni 

við Norges idrættshøgskole árið 1995 kemur fram að 14% barna á aldrinum 7-9 ára þjáist af 

offitu og tengdum vandamálum. Enginn kynbundinn munur er á þreki og ofþyngd/offitu 

(Erlingur Sigurður Jóhannsson 1995: 9) 

Samþætting er stór hluti í kennslu grunnskólabarna. Með því að samþætta 

námsgreinarnar er verið að setja fram fjölbreyttari kennslustundir sem vekja ef til vill meiri 

áhuga hjá nemendum. 

 

Samþætting 

Hér verður sagt frá samþættingu og merking orðsins útskýrð. Auk þess 

verður fjallað um samþættingu námsgreina í leik- og grunnskólum landsins.  

 

Íslensk orðabók segir að samþætting sé samtenging, eða samfléttun. (http://snara.is) Með 

samþættingu námsgreina eru tvær námsgreinar eða fleiri kenndar í einu og þannig tvinnaðar 

saman. 

Gardner hefur fjallað um samþættingu námsgreina og sagt að hún kenni nemendum 

mest, en þá eru námsþættirnir settir í samhengi hver við annan. Hann telur að nemendur eigi 

erfitt með að læra ef námsgreinarnar eru ekki fléttaðar saman. Hann telur samþættingu góða 

leið til að tengja saman skólanámskrá og aðalnámskrá (Gardner 1993: 126–127). 

http://doktor.bok.hi.is/listi.php?type=haskoli&haskoli=Norges%20idr%C3%A6ttsh%C3%B8gskole
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Í leikjabókinni okkar fléttum við saman hreyfingu og bóklegri kennslu. Það er 

nauðsynlegt að brjóta upp hefðbundnar kennsluaðferðir og fá hreyfingu á nemendur, einkum 

og sér í lagi ef þeir eru búnir að sitja lengi við borðin sín.  

Kennarar hafa ekki alltaf mikinn tíma til að finna viðfangsefni sem hentar til 

samþættingar námsgreina. Samt sem áður er nauðsynlegt að gefa sér tíma til að skipuleggja 

samþættingu. Allir sem vinna í grunnskóla vita að fjölbreytni í námi og vali á verkefnum er 

mikilvægur þáttur í skólastarfi. Það virðist samt sem áður nokkuð erfitt fyrir kennara að 

nálgast efni sem er hentar til samþættingar. Samspil íþróttakennslu og annarra námsgreina 

getur verið heppilegt til samþættingar, því íþróttakennsla er mótvægi við flestar aðrar 

námsgreinar sem krefjast lítillar hreyfingar að staðaldri. (Alfreð Guðmundsson og Sveinbjörn 

Jón Ásgrímsson án ártals: án blaðsíðutals ) 

Samþætting skapar ákveðið frjálsræði í skólastofunni. Með samþættingu er hægt að 

leyfa nemendum að kjósa um hvaða leik sé farið í. Leikir skapa jákvætt andrúmsloft sem lyftir 

upp kennslunni og kennsluháttum. Jákvæð upplifun á námsefninu er öllum börnum til góða og 

getur hún vakið enn meiri áhuga nemenda á því sem þeir taka sér fyrir hendur. 

  

Samþætting í leik- og grunnskólum 

,,Nauðsynlegt er að fjölbreytt hreyfinám, þar sem er samþætting námsgreina og 

vinna með tónlist og tjáningu, fái ákveðið vægi í kennslunni.” 

(Aðalnámskrá grunnskóla – íþróttir-, líkams- og heilsurækt 2007: 9) 

Börnum er eðlilegt að tjá sig með líkamanum. Leikræn táning og sköpun og leikir með 

dansi og söng þurfa einnig að vera hluti af kennslunni. Hvort sem nemendur eru í 

skólaíþróttum, öðrum námsgreinum eða þar sem tvær eða fleiri námsgreinar eru samþættar 

(Aðalnámskrá grunnskóla – íþróttir-, líkams- og heilsurækt 2007: 9). 

Íþróttir eru góð leið til þess að efla félags-, tilfinninga- og siðgæðisþroska nemenda. 

Leikir og samvinnuverkefni gera þær kröfur til nemenda að þeir læri að vinna með öðrum, 

temji sér aga og tillitssemi og hvetji félagana í hópnum sínum. Mörg verkefni og leikir verða 

ekki leystir nema með sameiginlegu og samræmdu átaki. Allir verða að vinna saman að 
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verkefninu annars tekst ekki að leysa það (Aðalnámskrá grunnskóla – íþróttir-, líkams- og 

heilsurækt 2007: 9). 

Með samþættingu námsgreina kemur hreyfingin meira við sögu en bara í 

hefðbundnum íþróttatímunum enda er nauðsynlegt fyrir börn að hreyfa sig sem mest yfir 

daginn. Það er því mjög gott að geta samþætt námsgreinar við íþróttir og aukið þannig 

hreyfingu inni í skólastofunni og eða farið út með bekkinn, í leiki sem tengjast viðkomandi 

námsgrein. Einnig er hægt að færa námsgreinarnar inn í íþróttakennslu. Til þess að 

samþætting sé möguleg þurfa kennarar við sama skóla að vera í góðu samstarfi og skipuleggi 

kennsluna sameiginlega. Ekki er hentugt að stærðfræðikennarinn sé að kenna bekknum 

deilingu þessa vikuna en íþróttakennarinn sé með leiki sem samþættast við stærðfræði og 

miðast við samlagningu og frádrátt. Þess vegna verða kennarar að tala saman og ákveða 

skipulag í sameiningu. 

Ekkert er fjallað um samþættingu eða leiki í almenna hluta aðalnámskrá grunnskóla 

(1999/2006), sem kemur okkur mjög á óvart. Okkur finnst að það mætti bæta þessum tveimur 

hugtökum við í aðalnámskrá, þar sem þau skipa veigamikið hlutverk bæði hvað varðar 

uppeldi barna og þroska þeirra. 
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Framkvæmd verkefnisins 

Hugmyndin kviknaði fyrst vorið 2009 og ákváðum við þá að vinna lokaritgerðina okkar 

saman. Þá var ætlunin að gera hugmyndabanka í formi bókar fyrir kennara í íþróttaskólum. 

Við ætluðum að ferðast um landið og kynna okkur íþróttaskóla víðsvegar á landinu og vinna 

út frá því. Þetta stóra og viðamikla verkefni óx okkur talsvert í augum. Hugmyndin breyttist 

síðan í leikjabók sem upphaflega átti að vera fyrir yngra stig grunnskólans og innihalda 

almenna leiki. Hún fékk hún þó ekki góðan hljómgrunn hjá þáverandi kennara 

lokaverkefnisáfanga þar sem honum fannst ekki þörf fyrir hana. Við ákváðum þá að breyta 

leikjabókinni þannig að hún hentaði öllum stigum grunnskólans og innihéldi leiki sem 

samþættu íþróttir og aðrar námsgreinar. Þannig hlaut hún samþykki þáverandi kennara 

lokaverkefnisáfangans og varð að lokahugmynd sem nú er orðin að veruleika.  

Við hófum upplýsingaöflun á haustönn 2009. Flestir leikjanna sem við notumst við eru 

upphaflega úr handbók sem gerð var sem þróunarverkefni við Árskóla á Sauðárkróki af 

nokkrum kennurum skólans. Einnig notum við með leiki frá Ingvari Sigurgeirssyni, Sóleyju 

Ó. Elídóttur og úr bók Harðar G. Gunnarssonar og Páls Erlingssonar. Heimildirnar í fræðilega 

hlutann og leikjabókina fengum við á Bókasafni Háskóla Íslands á Laugarvatni og í gegnum 

internetið.  

Leikjunum söfnuðum við saman í eitt skjal sem við settum síðan upp í handbók af 

stærðinni A5. Leikjunum er raðað eftir námsgreinum og er misjafnt hvaða aldri þeir henta, en 

bókin er ætluð öllu grunnskólastiginu. Við setjum það svolítið í hendur kennara að dæma um 

hvað þeim finnst henta sínum bekk. Einnig er þeim að sjálfsögðu frjálst að útfæra leikina á 

sinn hátt. 

 Myndefnið er mikið og vel úthugsað. Við veltum upp nokkrum möguleikum á því 

hvernig við ættum að hafa myndirnar, m.a. hvort við ættum að teikna sjálfar eða að fá 

einhvern til að teikna fyrir okkur, hvort við ættum að hafa venjulega karla, ávaxtakarla eða 

stafakarla og hvort við ættum að hafa myndirnar í lit, svarthvítu, handteiknaðar eða teiknaðar í 

tölvu. Lokaniðurstaðan varð síðan sú að við ákváðum að láta teikna fyrir okkur og eftir miklar 

vangaveltur var ákveðið að gera tölvuteiknaða ávaxtakarla sem yrðu svarthvítir inn í bókinni 



Háskóli Íslands, íþrótta- og heilsubraut  Arna Björg og Hólmfríður Fjóla 

 

 

  

     30 

 

  

en í lit á kápunni. Við sömdum við Þórhildi Ögn Jónsdóttur sem vinnur hjá fyrirtækinu Fíton. 

Myndirnar voru að okkar mati mjög litríkar og flottar og komu þær vel út í bókinni. 

 Við ákváðum að sækja um styrki fyrir leikjabókinni og sendum beiðni á nokkur 

fyrirtæki og félög, en fengum einungis jákvætt svar frá einu félagi, Íþróttakennarafélag 

Íslands (ÍKFÍ) sem auglýsir á baksíðu leikjabókarinnar. Prentsmiðjan Eyrún í 

Vestmannaeyjum sér um prentunina á fyrstu eintökunum. Við höfum síðan rætt við 

Námsgagnastofnun um að gefa út bókina okkar. Þeir báðu um að fá eintak sem þeir myndu 

skoða og síðan yrði samið um framhaldið. Við munum nú í framhaldinu koma til með að 

senda þeim útprentað eintak til að skoða og vonumst til að þeir samþykki að gefa það út. 

 Vinnan við bókina gekk fljótt og vel fyrir sig. Við byrjuðum örlítið á henni haustið 

2009, en síðan fór allt á fullt á vorönn 2010. Við lukum við hana fyrir 1. mars og skiluðum 

fyrstu drögum til leiðbeinanda okkar Guðmundar Sæmundssonar aðjunkts, og lagfærðum 

síðan það sem við fengum til baka, bættum inn teikningum og skiluðum 8. apríl, á 

lokaskiladegi til leiðbeinanda. Verkefninu var síðan skilað í heild fyrir 28. apríl til 

Þjónustuvers Menntavísindasviðs. 
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Lokaorð 

Hér höfum við fjallað um flest það sem tengist leikjum og leik barna frá fæðingu og fram yfir 

grunnskólaaldur. Við höfum komið inn á hvað námskrárnar segja, fjallað um leiki almennt og 

leiki út frá sögulegu og fræðilegu sjónarhorni, kynnt lítillega fjölgreindarkenningu Howards 

Gardners og síðast en ekki síst gert samþættingu rækileg skil. Vinnan og samstarfið við 

lokaritgerðina gekk mjög vel. Við skiptum vinnunni á milli okkar og unnum að mestu leyti 

hvor í sínu lagi þangað til við settum bókina saman, í febrúar 2010. Þetta var fræðandi 

verkefni sem kemur vonandi til með að nýtast sem flestum nú og um ókomna framtíð. 

Leikjabókinni er ætlað að opna nýjar leiðir í kennslu og kennsluháttum og auka vídd 

sjóndeildarhringsins þegar kemur að uppeldislegum þáttum tengdum leik. Leikir eru og verða 

alltaf til þess að ná fram barninu í okkur sjálfum og það hafa allir gaman af að leika sér.  
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