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Útdráttur. 

Þessi greinagerð sem einnig mun fylgja vefsíða er liður í lokaverkefni til B.E.d gráðu í 

leikskólafræðum við Menntavísindasvið í Háskóla Íslands. Viðfangsefni verkefnisins er 

leikur yngstu barnanna í leikskólanum eða barna á aldrinum eins til þriggja ára. 

Markmiðið er að sýna fram á gildi leiks fyrir yngstu börnin í leikskólanum, þannig að 

verkefnið nýtist sem fróðleikur og gefi kennurum hugmyndir í starfi með þessum 

aldurshóp.  

Vefsíðan http// sites.google.com/site/gildileiks mun innihalda ýmsa fræðilega 

þætti úr greinargerðinni ásamt því að vera hugmyndabanki um leiki, leikaðferðir og 

efnivið sem örva hreyfingu og skynfæri barnanna en ung börn læra í gegnum leik með 

því að nota líkama sinn og skynfæri. 

Í greinargerðinni verður farið í fræðilega umfjöllun um leik barna þar sem stuðst 

er við kenningar fræðimanna. Fjallað verður um nokkra þroskaþætti sem eflast hjá 

börnum á þessum aldri í leik. Leikurinn er sérstaklega skoðaður bæði sem námsleið, 

þroskaleið, lífstjáning og gleðigjafi barnsins. Komið er inn á hvernig leikstíll og 

samskipti barna er á þessum aldri ásamt hvert hlutverk kennarans er. Umfjöllun verður 

um skynfærin þar sem börn á þessum aldri nota skynfæri sín og líkama til að uppgötva 

heiminn. Í framhaldi af því eru ýmiss leikjaform skoðuð ásamt könnunarleiknum sem er 

aðferð þar sem öll skilningarvit eru örvuð ásamt fín-, grófhreyfingum og 

þykjustu/hlutverkaleik.  
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1. Inngangur 

Samkvæmt lögum er Aðalnámskrá leikskóla leiðarvísir að uppeldisstarfi í leikskólum 

landsins. Í henni er lögð rík áhersla á leik sem mikilvægustu náms- og þroskaleið 

barnsins og leikurinn er talinn vera hornsteinn leikskólastarfsins. Forsendur þess að 

leikurinn sé hafður í fyrirrúmi er að hinir fullorðnu sýni honum áhuga og virðingu. 

Einnig að þeir afli sér fræðilegrar þekkingar á leik barna og fylgist með honum í 

raunverulegum aðstæðum (Aðalnámsskrá leikskóla, 1999). 

Viðhorf til barna og bernskunnar hefur breyst mikið undanfarin ár. Áður fyrr var 

litið á bernskuna sem biðtíma fyrir fullorðinsárin og ekki tekið tillit til þess náms sem 

fólst í daglegri reynslu. Hlutverk leikskólans var að undirbúa barnið fyrir þau gildi og 

viðmið sem voru ríkjandi í samfélaginu en ekki litið til getu eða áhugahvatar barnsins. 

Litið var á ung börn sem litla ósjálfstæða einstaklinga sem væru óvirk fyrstu tvö árin og 

einnig að umhverfið hefði lítið áhrif í uppeldi þess.  

 Í bók Tinu Bruce (2006) er talað um rannsóknir sem gefa allt aðra sýn á barnið. 

T.d að nútíma heilarannsóknir sýni að kornabarn lærir af umhverfinu frá því að það er í 

móðurkviði og að fyrstu ár barnsins séu mjög mikilvæg. Fyrsta reynsla barnsins hafi 

áhrif á námsmöguleika þeirra og hæfni og eru því grunnur barnsins að persónuleika 

þess, þroska og getu. Það eru því bæði líffræðilegir þættir og umhverfi sem hafa áhrif á 

mótun barnsins. Þar með er farið að líta á barnið sem hæfan og getumikinn einstakling 

sem hefur áhrif á sitt eigið líf. 

Samhliða þessari sýn á barnið hefur hlutverk leikskólans breyst. Leikskólinn er 

orðin fyrsta skólastigið og leikskólinn er fyrsta námsumhverfi yngstu barnanna  utan 

heimilis. Í leikskólanum leggjum við því áherslu á nám í gegnum leik þar sem er tekið 

tillit til reynslu barnsins getu og áhuga. Í leiknum lærir barnið athafnir daglegs lífs, að 

leysa vandamál, takast á við tilfinningar, lærir samskipti við aðra, samvinnu, setja sig í 

spor annarra o.fl. Þetta nám styrkir barnið og  gerir það tilbúið til að takast á við 

heiminn út frá áhugahvöt sinni (Lillemyr, 2001). Starfsmenn leikskóla verða að hafa í 

huga að öll börn læra og þroskast í gegnum leik ekki síst þau yngri. Þau þurfa mikla 

hreyfingu og örvun og geta oft meira en við höldum.  
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2. Kenningar og rannsóknir um leik. 

Kenning er notuð í vísindalegum tilgangi og er prófuð með rannsóknum þegar á að 

skoða eitthvað sérstakt eins og t.d. leikinn. Kenningar hjálpa okkur að sjá eitthvað 

ákveðið út úr rannsókninni. Ef við erum að skoða leik þá berum við hann saman við 

kenninguna og skoðum hvort við fáum út úr rannsókninni það sem kenningin heldur 

fram eða hvort eitthvað nýtt komi í ljós. Þegar við rannsökum verðum við að vera 

meðvituð um hvað við erum að skoða, hvað við eigum að hlusta eftir, horfa á og skilja. 

(Frost, Wortham & Reifel, 2008). 

 Í gegnum tíðina hafa margir ólíkir fræðimenn rannsakað leik barna. Þótt að ekki 

sé hægt að samsama ferli leiksins við einhverja eina kenningu eru allir þeir sem hafa 

skoðað leikinn sammála um að leikurinn sé órjúfanlegur þáttur í þroskaferli barnsins. 

Líkams-, hreyfi-, vitsmuna-, félags-, tilfinninga-, siðgæðis- og fagurþroski birtist í leik 

barna og leikurinn endurspeglar og eflir þroska barnsins (Valborg Sigurðardóttir, 1991). 

Með tilkomu og hjálp allra þessara kenninga og rannsókna um leikinn erum við 

farin að gera okkur grein fyrir hvað leikurinn er gríðarlega mikilvægur, enda stendur í 

greininni leikur og leikskólastarf í aðalnámskrá leikskóla: „ Á bernskuárunum er leikur 

lífstjáning barns, ríkjandi athöfn og mikilvægasta náms- og þroskaleið þess. Leikurinn 

er hornsteinn leikskólastarfsins og lífstjáning og gleðigjafi barns“ (Aðalnámskrá 

leikskóla, 1999:11). 

Í bókinni „Leikur og leikuppeldi“ fjallar Valborg Sigurðardóttir (1991) um 

ýmsar kenningar og fræðimenn þeirra. Fjallar hún til að mynda um vitþroskakenningar 

þar sem leikurinn er talinn vera þáttur í vitþroska barnsins. Sovéskar sálfræðikenningar 

sem segja leikinn vera félagslegt ferli og félagslegt siðgæðisafl. Ásamt 

boðskiptakenningum sem líta á leikinn fyrst og fremst sem boðskipti og sérstakt viðhorf 

til veruleikans. Hér verður fjallað nánar um þessar kenningar og frumkvöðla þeirra 

ásamt því að skoða heimspekikenningar en heimspekikenningar beina athyglinni að 

barninu sjálfu og reyna að skoða leikinn út frá hvernig barnið sér hann.  

 

2.1 Vitþroska- og sálfræðikenningar. 

Jane Piaget (1896-1980) var svissneskur sálfræðingur og var þekktur fyrir rannsóknir 

sínar á hugarstarfsemi barna. Piaget var upptekinn af leik út frá þroska barnsins. Hann 

leit fyrst og fremst á leikinn sem þátt í hugsun barnsins og vitsmunaþroska. Hann taldi 

að vitsmunir og þróun leiks héldist í hendur að hægt væri að sjá á hvaða þroskastigi 
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barnið væri út frá hvaða leiki það léki. Piaget taldi það vera einkum tvö ferli sem 

einkenndu vitsmunalega þróun þ.e. samlögun og aðlögun. Ef að barnið vinnur úr 

reynslu sinni og upplifun þannig að úr verði leikur er um samlögun að ræða. En þegar 

barnið aðlagar sig ytra umhverfi og líkir eftir því verður aðlögun. Við aðlögun og 

samlögun eru börnin að bæta við þekkingu sína og fá aukinn þroska. 

 Piaget lagði megin áherslu í rannsóknum sínum um leikinn að fylgjast með 

myndun tákna í leik og gildi táknmyndunar fyrir barnið. Þær leiðir sem Piaget taldi að 

börn færu í leik sínum eru að þau myndu byrja á  æfingaleikum  þ.e. barnið fer um og 

skoðar, vill miklar endurtekningar eins og að láta hluti detta í gólfið. Um tveggja ára 

aldurinn kæmi táknleikur þá gætu börnin notað tákn fyrir aðra hluti eins og að láta kubb 

vera síma og tala í hann. Eftir það færi barnið að leika einfalda hlutverkaleiki, þar sem 

barnið er farið að samsama sig upplifun sinni og reynslu eins og að fara í mömmuleik, 

búðarleik o.s.frv. Efsta stigið taldi hann vera regluleiki þ.e. börn leika eftir reglum en 

það geta þau ekki fyrr en í lok forskólaaldurs (Valborg Sigurðardóttir, 1991). 

 

Lev Vygotsky (1886-1934) var sovéskur og hann taldi að félagsleg samskipti og 

menningarleg áhrif væru grunnurinn að vitsmunalegri þróun ásamt að vera sterkari 

líffræðilegum tilhneigingum. Hann taldi að börn lærðu menningu sína, viðhorf og 

skilning við að leysa vandamál frá þeim sem eru eldri og reyndari. Börn og fullorðnir 

smíði í sameiningu þroskann með virkri þátttöku og reynslu. Þátttaka hins fullorðna er 

því mikilvæg í leik þar sem barnið lærir af þeim eldri. 

Vygotsky taldi að tungumálið væri grunnur hugsunar, þegar börnin hafa lært 

tákn yfir hlutina þá geti það hugsað þá. Hugsun og mál yrði til í félagslegu umhverfi og 

tungumálið væri brúin á milli einstaklings og umhverfis (Valborg Sigurðardóttir, 1991). 

Vygotsky notaði hugtakið „ Zone of Proximal Development “ svæði mögulegs 

þroska til að útskýra leik og hversu mikilvægur hann væri. Þegar talað er um svæði 

mögulegs þroska er átt við það svæði sem er á milli getu barns þegar það leysir sjálft 

verkefni og þegar barnið fær aðstoð frá kennara við að leysa verkefni. Vegna þess að  

þegar barnið leikur sér þá hafi leikurinn það í sér að barnið togist alltaf upp á næsta 

þroskastig. Barnið sé alltaf hærra í þroska þegar það leikur sér en undir venjulegum 

kringumstæðum vegna þess að í leik geta þau prófað sig áfram og breytt hlutunum að 

vild. Vygotsky taldi að þykjustu og hlutverkja leikur væri barninu mikilvægastur þar 

sem þau læra í honum óhlutbundna hugsun, leikurinn geri börnin meðvituð um þær 
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félagslegu reglur sem ríkja í umhverfinu og að í leiknum felist mikil sjálfsstjórn 

(Guðrún Bjarnadóttir, 1998). 

 

2.2. Samskipta- / boðskipta- og heimspeki kenningar. 

Gregory Bateson (1905-1980) var bandarískur félagsmannfræðingur og þróaði á sjötta 

áratugnum boðskiptakenninguna. Hann notaði leik sem frumdæmi um boðskipti og 

byggði kenninguna á rannsóknum á leik dýra. 

  Baetson telur að til þess að hægt sé að leika sér eigi sér stað boðskipti. Boðskipti 

sé táknræn athöfn sem feli í sér að miðla ýmisskonar boðum, t.d. orð, hugsanir, reynsla 

og tilfinningar. Boðskipti milli fólks sé miklu meira en sögð orð því svo margt fylgir 

röddinni sem er óyrt eins og svipbrigði, tóninn í röddinni, líkamstjáning, hvernig við 

berum okkur o.fl. Skilyrði þess að barn geti tekið þátt í leik er að það geti æft og skilið 

boðskipti í leiknum. 

 Það eru þrjú grundvallarhugtök í boðskiptakenningunum texti, umgjörð og 

hliðarboðskipti. Texti er það sem barnið segir. Það sem kemur fram í leiknum hjá 

barninu þegar það er að láta persónurnar tala eins og „ minns ætla út að leika “ eða  „ 

mamman ætlar í búðina “. Umgjörð eru kringumstæðurnar þar sem orðin eða athafnirnar 

koma fram í. Hvar er verið að leika t.d. á sjúkrahúsi eða í bíl. Hliðarboðskipti eru 

skilaboð um hvernig eigi að túlka inntak orða eða athafna. Hliðarboðskipti eru þau 

merki sem barnið sendir til að láta vita að leikur sé í gangi. Að börnin skilji hvenær um 

raunveruleika er að ræða og hvenær leik. Reglur í leik eru allt aðrar en í veruleikanum 

því það ræður barnið sjálft ferðinni. Félagslegur leikur byggist á hliðarboðskiptum. 

Bateson taldi að hliðarboðskipti væru meginforsenda í mannlegum samskiptum 

og því sé mikilvægt fyrir barnið að geta farið inn og út úr leiknum. Börn sem flosna upp 

úr leik eða eru ekki vinsælir leikfélagar geta átt erfitt með að senda og skilja leikmerki 

eða hliðarboðskipti. Ekkert barn er eins þau fá ólíkt uppeldi og hafa misjafna reynslu 

sem þau æfa í leik og læra hvort af öðru (Valborg Sigurðardóttir, 1991). 

 

John Dewey (1859-1952) var bandarískur heimspekingur og menntafrömuður. 

Einkunnarorð Deweys eru að læra með því að framkvæma (learning by doing) enda er 

meginmarkmið í framfarastefnu hans að kenna börnunum gagnrýna og skapandi hugsun 

í leik sínum í stað þess að binda hugann við fyrirfram ákveðnar lausnir. Dewey taldi að 

nám og menntun snérist fyrst og fremst um virkni barnsins. Þar sem þekkingin varð 
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einungis til við aðstæður þar sem barnið gat sett hana í samband við reynslu sína. Að 

barnið myndi læra í gegnum daglegar athafnir það sem það hefur áhuga á með því að 

framkvæma og prófa sig áfram út frá reynslu sinni.  

Hlutverk kennarans er að styðja við barnið, spyrja opinna spurninga þannig að 

það vakni til umhugsunar og ígrundunnar, meðfæddir hæfileikar breytast ekki heldur 

vitsmunaþroski barnsins. Með opnum spurningum er börnunum gefinn möguleiki á að 

finna sjálf svar við spurningunum með eigin rannsóknarvinnu. Ef upp koma vandamál 

er þeim gefinn tími til að finna sjálf lausn á vandanum ekki gripið fram fyrir hendurnar 

á þeim og þau látin fá lausnina því þá erum við í raun að hindra þroska þeirra. 

Félagslegi þátturinn taldi Dewey að lærist í samskiptum við önnur börn, 

kennara, foreldra eða námsefni, t.d. bækur. Barnið verður að aðlagast umhverfi sínu til 

að geta lifað af og samlagast samfélaginu og því verður reynsla þess til af samspili 

einstaklingsins við umhverfið. Kennsla barnsins verður því að vera þannig uppbyggð að 

áhersla sé lögð á að barnið fái að gera hlutina sjálft, opinn efniviður sé til staðar þannig 

að barnið finni sjálft lausnir (Dewey, 2000). 

 

 

3. Leikurinn 

Birgitta K Olofsson (1992) sagði að leikurinn lífgaði upp á lífið og breytti út frá 

vananum alveg sama hvort um væri að ræða börn eða fullorðna. Hún tók alveg frábært 

dæmi um gamlar konur sem hittust og drukku kaffið sitt í hversdagsleikanum úti á 

svölum og þóttust vera á kaffihúsi í París. Frábær leið til að gera hversdagsleikann 

skemmtilegan og gera sér glaðan dag á síðustu og verstu tímum. Leikurinn gerir 

námkvæmlega það sama fyrir barnið, færir því gleði. Munurinn á barni og fullorðnum í 

leik er að barnið á eftir að öðlast færni í leikunum til að geta notað hann alla ævi. 

  Hér á eftir verður fjallað um mikilvægi leiks fyrir barnið og hvaða þroskaþættir 

eflast hjá barninu í leiknum. Fjallað verður um hvaða færni barnið þarf að búa yfir til að 

geta leikið ásamt þátt leikskólakennarans til að barnið öðlist þessa færni. Einnig er 

umfjöllun um leikstíl og samskipti  barna í þessum aldurshópi. 

 

3.1 Hvað er leikur?  

Leikur er lífstjáning og gleðigjafi barns. Leikur endurspeglar reynsluheim barnsins og 

þá menningu og samfélag sem það býr í. Barn lifir sig inn í atburði sem gerast í 
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kringum það og í leik rifjar barnið upp það sem það hefur séð, heyrt og upplifað og 

lætur ímyndunaraflið ráða ferðinni (Lillemyr, 2001). Ýmsir aðrir þættir en fyrri reynsla 

geta haft áhrif á leik barnsins. Skiptir miklu máli hvaða viðhorf kennarar hafa til 

leiksins, hvernig samsetning barnahópsins er og tengsl innan hans. Leikskilyrði inni 

sem úti skipta máli og hvaða leikefni er í boði. Leikur er mjög mikilvæg námsleið innan 

leikskóla (Valborg Sigurðardóttir, 1991).   

 Leikurinn er ekki einungis gleðigjafi fyrir barnið heldur líka náms- og 

þroskaleið. Leikurinn hjálpar barninu að rannsaka umhverfi sitt, tjá tilfinningar og leysa 

vandamál sem gerir það að verkum að barnið þroskast og styrkir persónuleika sinn.  

Það er auðvellt fyrir barnið að læra í gegnum leik. Þar getur það prófað sig 

áfram án þess að mistakast, allt er leyfilegt í leiknum því barnið ræður ferðinni.  Leikur 

barnsins segir okkur mikið um hvað það lærir, hvernig það þroskast og hversu vel því 

gengur í samskiptum við aðra í ólíkum aðstæðum. Leikur mótast af þroska barnsins 

bakgrunni þess og uppeldisumhverfi (Lillemyr, 2001).  

Til að gefa til kynna að barnið sé í leik gefur það frá sér leikmerki. Þessi 

leikmerki eru orð eins og „ minns“ og „ þinns“  þau breyta líka rödd og tónhæð eða 

gera svipbrigði. Leikurinn er ákveðið innra ástand og verður barnið oft endurnært eftir 

að hafa farið í leik.   

Þegar börn leika sér gera þau það innan ákveðins ramma, þessi rammi skilur 

leikinn frá raunveruleikanum.  Þegar barnið er inni í rammanum eru það reglur leiksins 

sem gilda en ekki reglur raunveruleikans. Barnið getur dottið djúpt inn í leik, gleymt 

stund og stað (flow) svipað og við fullorðna fólkið gerum í mikilvægum samræðum eða 

þegar við lesum bók. Að gleyma stund og stað (flow) er innra ástand barnsins þar sem 

barnið er að leika það sem það hefur áhuga á og er mjög einbeitt í leik sínum. 

Mikilvægt er að trufla ekki börnin þegar þau eru einbeitt í leik sínum þar sem einbeiting 

í leik barna undirbýr þau í hæfni á einbeitingu seinna meir í lífinu (Olafsson, 1992).  

 

3.2 Þroskaþættir sem eflast í leik. 

Leikurinn er gríðarlega mikilvægur fyrir börnin fyrstu æviár þeirra. Ung börn nota 

skynjun til að taka þátt í leikathöfnum og eykur það vitsmunaþroska, líkams- og 

hreyfiþroska ásamt félags- og tilfinningaþroska þeirra. Þetta er ástæðan fyrir því að 

lögð er áhersla á nám í gegnum leik í leikskólastarfinu.  
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3.2.1 Vitsmunaþroski. 

Leikurinn er mikilvægur svo að barnið nái að þroskast og hefur hann mikil áhrif á 

vitsmunaþroska. Eins og talað er um hér að ofan er leikurinn ákveðin athöfn sem 

aðskilur barnið frá raunveruleikanum. Í leiknum getur barnið gert allt sem það langar til 

og fer í hin ýmsu hlutverk. Þannig nær barnið að skilja eða takast á við tilfinningar sínar 

þar sem barnið leikur aftur og aftur það sem það hefur upplifað. 

Við erum að efla vitsmunaþroska okkar allt lífið. Börn taka stór skref í honum á 

leikskólaárunum þar sem börnin eru að læra á umhverfi sitt og fá tækifæri á að kanna 

það. Verkefni sem þau ráða ekki við í dag geta þau kannski leyst á morgun. Börnin hafa 

því bætt ofan á þekkingu sína og eflt vitsmunaþroska sinn. 

   Í kaflanum „Leikskólinn“ leiðir að markmiðum í Aðalnámskrá leikskóla eru 

athyglisverðir punktar sem kennarinn þarf að hafa í huga til að örva vitsmunaþroska 

barna: 

 búa barni lærdómsríkt og örvandi umhverfi 

 þjálfa athyglisgáfu barns, hugsun, minni og einbeitingarhæfni 

 hlusta á barn og svara spurningum þess 

 þroska tjáningu og hugtakaskilning barns 

 spyrja barn spurninga sem leiða til gagnrýninnar hugsunar 

 (Aðalnámskrá leikskóla, 1999: 9).  

 

3.2.2 Félags- og tilfinningaþroski. 

Þegar talað er um félags- og tilfinningaþroska er átt við tengsl barnsins bæði við börn 

sem fullorðna. Átt er við hvaða kröfur umhverfið gerir til barnsins og hvernig barnið 

þróar sjálfsmynd sína og tilfinningar (Álfheiður Steinþórsdóttir & Guðfinna Eydal, 

2003). 

Að æfa sig í samskiptum við önnur börn er mikilvægt. Það felst í að geta sett sig 

í spor annara, séð hlutina út frá öðrum en sjálfum sér, stjórnað eigin tilfinningum og virt 

tilfinningar annara. Daníel Stern (1985) er sálkönnuður og sálfræðingur sem hefur reynt 

að búa til kenningu um félagslega og huglæga upplifun barna. Kenning Sterns fjallar 

um þróun sjálfsins en hann telur að þroski barnsins fari ekki fram í stigum eða þrepum 

heldur skilgreinir hann sjálfið sem samþættingu á allri reynslu barnsins. Sjálfið telur 

hann vera tilfinningar, athafnir og hugsanir sem renna saman í eitt og þróast í samspili 

við umhverfið. Samskipti eiga sér stað strax eftir fæðingu og því hefur barnið áhrif á líf 
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sitt en grundvöllur sjálfsins er alltaf byggt á samskiptum við aðra. Sjálfinu skiptir Stern 

upp í fimm stig sem taka ekki við eitt af öðru heldur gerast samhliða á fyrstu þremur 

árum barnsins (Haugen, 2008). 

 Eins og Stern hafa fleiri rannsóknir sýnt fram á að geta barna og þátttaka í 

félagaslegum athöfnum byrjar miklu fyrr en var haldið og jafnvel strax við fæðingu. 

Það er því mikilvægt að börnin tileinki sér sem fyrst í leik sínum „ að skiptast á  “. Að 

geta það er undirstaða leiksins ásamt að geta farið inn og út úr leiknum. Ef  þetta lærist 

ekki þá komast börnin ekki inn í  leikinn sem styrkir félagslegar athafnir þeirra og þau 

eiga erfiðara með að eiga samskipti og mynda vináttu við önnur börn. Félagsskapur 

(vinátta) er litlum börnum mjög mikilvægur og sækja þau í önnur börn, þó svo þau séu 

ekki að leika saman heldur einungis við hliðina á hvort öðru (Röthle, 2008). 

 

3.2.3 Líkams- og hreyfiþroski. 

Í Aðalnámsskrá leikskóla (1999) segir að leggja eigi áherslu á hreyfingu og 

hreyfiuppeldi þar sem það stuðli að andlegri og líkamlegri vellíðan. Ásamt því að 

hreyfing og örvun styrki samhæfingu augna, handa, fóta og huga barna. 

Grunnur af hreyfiþroska er lagður á leikskólaárunum þar sem unnið er bæði 

með gróf- og fínhreyfingar. Grófhreyfingar eru þær hreyfingar sem barnið verður að 

hafa til að geta stjórnað líkama sínum. Eins og að samhæfa fætur til að hlaupa, geta 

beygt sig niður eftir einhverju án þess að detta o.s.frv. Mikilvægt er að umhverfið sé 

þannig skipulagt að það örvi barnið í að þjálfa hreyfingar sínar. Velja þarf efnivið sem 

hentar t.d. stór dýna til að hoppa á, stórir svampkubbar til að hnoðast með eða vagnar til 

að draga og ýta á undan sér. Einnig þarf að passa upp á að húsgögn séu röðuð þannig 

upp að barnið hafi nægt rými til að hreyfa sig. Fínhreyfingar eru hinsvegar samhæfing 

augna og handa sem hægt er að þjálfa með því að mála, teikna, púsla, perla, pinna o.fl. 

Hluti af þjálfun fínhreyfinga felst í daglegum athöfnum eins og að matast og að klæða 

sig. Fyrst í stað getur það verið erfitt að koma matnum á gaffalinn og hitta upp í 

munninn en eftir því sem börnin ná betra valdi á hendinni verður mun auðveldara að 

koma matnum á réttan stað. Að klæða sig krefst mikillar samhæfingar. Fyrst eru börnin 

einungis að einbeita sér í að koma höndum og fótum í fötin og þegar það hefur tekist 

bíður þeirra enn erfiðara verkefni þ.e. að hneppa, smella eða renna (Álfheiður 

Steinþórsdóttir & Guðfinna Eydal, 2003). Tilvalið er að vera með fatakassa inni á 

heimastofu sem æfir sjálfshjálpina í leik og inniheldur t.d. útigalla, regngalla, stígvél, 

húfur, vettlinga, sokka, buxur, peysu o.fl. Börnum finnst oft meira spennandi að velja 
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sjálf hvað þau klæða sig í heldur en þegar verið er í fataherberginu og þau eiga að 

klæða sig í útifötin. 

 

3.3 Leikstíll og samskipti 

 Leikstíll yngri barna einkennist af tjáningu, lífsgleði og hreyfingu og oft fylgir mikill 

hávaði leik þeirra, þar sem þau eru að uppgötva líkama sinn og hvernig þau geta 

stjórnað honum. Börnin eru upptekin af augnablikinu og því sem er auga næst og eiga 

það því til að vaða úr einu í annað. Eins og Röthle (2008) sagði þá er þetta ekki vegna 

þess að börnin hafi ekki áhuga á viðfangsefninu heldur sjá þau eitthvað meira 

spennandi sem fangar athygli þeirra. Ung börn eru áhrifagjörn og stjórnast af 

tilfinningum. 

            Börn nota skynfærin til að prófa sig áfram í leikathöfnum og eru það þeirra 

leiðir til þess að efla vitsmuna-, hreyfi- og félagsþroska sinn. T.d. er venjuleg gönguferð 

hjá fullorðnum að vera úti í náttúrunni og njóta, á meðan barnið breytir gönguferðinni í 

spennandi leik. Barnið vill fá að hlaupa, príla, tína steina prik o.fl. Ekki endilega ganga 

á stígnum heldur í þúfunum utan við hann. Barnið vill kanna umhverfið á sínum 

forsendum með því að lykta, bragða og þreifa á hlutunum (Röthle, 2008). 

             Félagsskapur (vinátta) er yngri börnum mikilvægur. Þau sækja í önnur börn 

hvort heldur til að leika við hliðina á, eða í ærslaleik. Samræmist það rannsóknum 

fræðimannsins Gunnvör Lökken (2005) sem hefur rannskað leik barna og komist að því 

að ærsla- og hreyfileikir innihalda mestu félagslegu tengslin á milli yngri barna. 

Samkvæmt þessum rannsóknum eru það nokkrir þættir sem skipta mestu máli eins og 

líkami barnsins sem spilar aðalhlutverk í leiknum, að hlaupa, að príla eða gera einhver 

hljóð og nærvera kennarans. Að kennarinn sé til staðar fyrir barnið og grípi inn í leikinn 

á þeirra forsendum. Nærvera kennarans veitir barninu öryggi. 

 Yngri börn hafa sína eigin leikmenningu og er hætta á að foreldrar og kennarar 

misskilji þetta félagslega leikjaform. 

 Dæmi: 

 Eitt barnið byrjar að klappa höndunum á borðið og allir herma eftir, 

 það verður mikill hávaði, hlegið og skríkt. Þau skemmta sér konunglega 

 en kennarinn er ekki eins ánægður þar sem þetta samræmist ekki hans 

 reglum um fallega siði við matarborðið. 
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Þetta er leikmenning barnanna, þau vilja gera hlutina saman eða herma eftir. Þetta er 

félagslegt leikjaform sem oft fylgir hávaði og hamagangur, því leikur yngri barna 

einkennist af lífsorku og fjöri (Lökken, 2005). 

 

3.4 Hlutverk leikskólakennara 

Mörg börn eyða mestum hluta dagsins í leikskóla. Það er því mikilvægt að 

leikskólakennarar og aðrir starfsmenn séu tilbúnir að veita börnunum umhyggju, öryggi 

og örvun svo þau fái sem mest út úr leikskóladvölinni. Börn sem mynda góð tengsl við 

foreldra og kennara fóta sig yfirleitt vel í samfélaginu. Því er mikilvægt að þessi tengsl 

milli barna og starfsfólks myndist í leikskóla. Þessi tengsl eru líka grunnurinn fyrir því 

að barninu líði vel og búi yfir góðum samskiptahæfileikum. Rannsóknir hafa sýnt að 

börn geta átt erfitt með samleik ef að góð tengsl hafa ekki myndast við fullorðinn. 

Einnig  hefur verið sýnt fram á að  ágreiningur verður meiri í leik barna ef þau eiga í 

erfiðleikum með að ná augnsambandi við kennarann (Röthle, 2008).  

Kennarinn gegnir mikilvægu hlutverki í leik barna. Hann verður að vera góð 

fyrirmynd þar sem börn fylgjast með athöfnum og skoðunum fullorðinna og herma eftir 

þeim. Kennarinn þarf að taka tillit til mismunandi menningar og hefða þar sem Ísland er 

í dag orðið fjölmenningarlegt samfélag. Kennarinn verður að leiðbeina og hjálpa 

börnunum í leik og starfi. Barnið er sterkur og sjálfstæður einstaklingur og vill fá að 

prófa sig áfram sjálft en þarf leiðsögn því þarf kennarinn að passa sig á að grípa inn í 

leikinn á forsendum barnsins. Passa upp á að hvert barn njóti sín í leiknum, trufli ekki 

hvort annað og komi fram við hvort annað með virðingu. Kennarinn velur efnivið og 

rými til leiks og því mikilvægt að hann sé vel upplýstur til að börnin fái leikefni sem 

hæfir leikgetu þeirra og þroska (Jóhanna Einarsdóttir, 1999).  

Að hlusta á barnið og taka tillit til skoðana þess er mikilvægt í starfi kennarans. 

Með yngri börn verður hann líka að horfa í líkamstjáninguna til að vita hvað barnið vill. 

Kennarinn verður að hjálpa barninu að tjá hugmyndir sínar og skoðanir þar sem þau 

hafa takmarkaða hæfni í að tjá sig með orðum (Guðrún Alda Harðardóttir, 2001). 

Hlutverk kennarans virðist vera skýrt og skorið svona svart á hvítu en er í raun 

mun erfiðara. Hvað er t.d. góð fyrirmynd? Hversu mikið á kennarinn að taka þátt í 

leiknum? Á hann að vera stýrandi eða afskiptalaus? Hvað þýðir að barn fái að njóta sín 

í leik? Gerir kennarinn sér grein fyrir hvaða efniviður hæfir þroska og leikgetu 

aldurshópsins? Við getum endalaust verið að kryfja svona spurningar enda hafa 
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fræðimenn mjög skiptar skoðanir um hlutverk his fullorðna í leik barnsins og hvernig 

hann hefur áhrif á leikinn. Christie (1982) sem þróaði kenningar Söru Smilansky sagði 

að þátttaka hins fullorðna gæti bæði verið afskipti innan frá og utan frá. Sara Smilansky 

(1968) er ísraleskur fræðimaður sem kynnti fyrst manna leikþjálfun í hlutverkaleik 

barna. Rannsókn hennar markaði tímamót um hlutverk hins fullorðna í leik barnsins. 

Christie taldi að þegar maður hefur afskipti innan frá þá tekur hinn fullorðni fullan þátt í 

leiknum og gefur fyrirmynd af ákveðinni hegðun. Afskipti utanfrá eru hins vegar þegar 

leikurinn fær að fljóta og hinn fullorðni fylgist með að leikurinn sé uppbyggjandi og að 

hann sé til staðar og grípi inn í ef óæskileg hegðun á sér stað. Hins vegar vill Vygotsky 

að fullorðnir taki alltaf þátt í leik barnanna þar sem hann telur að börn læri af þeim sem 

eldri eru og lífsreyndari. Hlutverk kennarans sé því að örva leik barnanna þar sem 

leikur ýti undir forvitni, sjálfstæði, ævintýraþrá og andlegan þroska. (Jóhanna 

Einarsdóttir, 1999). 

 

 

4. Skynfærin 

Leikurinn er ekki bara afþreying heldur þroskast börn, þjálfast og læra ýmislegt í 

gegnum hann. Mikilvægt er að umhverfi og efniviður henti þeim aldri sem verið er að 

vinna með. Börnin verða að fá  nægja hvatningu og örvun til þess að þau rannsaki, 

uppgötvi og þroskist í gegnum leikinn. Passa þarf að taka mið af hverju og einu barni, 

þannig að þau fái að leika sér á sínum forsendum. Yngstu börnin nota skynfæri sín 

mikið til að kanna og uppgötva hlutina og er það þeirra leið til að auka andlegan- og 

líkamlegan þroska sinn. Skynfærin eru augu, eyru, nef, tunga og húð. Þroski barnsins 

byggist á samspili á milli þessara skynfæra og vitsmuna. Tilvalið er að hafa 

vinnustundir á yngri barna heimastofum þar sem þemað er skynfærin. Þá fá börnin 

markvissa örvun með skynfæri sín sem gegna mikilvægu hlutverki í þroska þeirra. 

Mikilvægt er að hafa í huga að erfitt er að vinna með eitt skynfæri í einu og ætla að 

útiloka hin. Samspil milli margra skynjunarþátta, þroska og móta börn á leikskólaaldri 

eins og að skynja, hreyfa, hugsa, sjá, heyra og snerta (Elfa Lilja Gísladóttir, 2009). Inni 

á vefsíðunni er hugmyndabanki um hvernig hægt er að vinna með skynfærin. 
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5. Leikjaform 

Leiknum er skipt niður í nokkur leikjaform og einkenna viss leikjaform ákveðinn aldur. 

Leikjaformin þróast með aldrinum eftir því sem börnin verða færari í samskiptum og 

leikjum. Algengustu leikjaformin hjá yngstu börnunum á leikskólanum eru skynfæra- 

og hreyfileikir, ærslaleikir og þykjustu-/hlutverkaleikir. 

 

5.1 Skynfæra og hreyfileikir. 

Skynfæra og hreyfileikir einkenna leikinn hjá yngstu börnunum. Börnin nota skynfæri 

sín og líkama til að uppgötva heiminn og þurfa því pláss til að hreyfa sig. Passa þarf 

upp á að börnin fái gott leikrými því leikur barna á þessum aldri einkennist á því að 

uppgötva, prófa og kanna hluti. Börn á þessu aldursskeiði vilja oft endurtekningu þ.e. 

gera sama hlutinn aftur og aftur (Röthle, 2008). 

Til þess að örva skynfærin og hreyfiþroska barnsins er hægt að nota ýmsa 

hreyfileiki, tónlist, vatnsleiki og vettvangsferðir. Markmið með hreyfingu og 

hreyfileikjum er að efla líkams-, tilfinninga-, vitsmuna- og félagsþroska barnsins. Í 

leiðinni er ímyndunaraflið örvað og einnig eru leikir barninu oft mikil skemmtun sem 

stuðlar að andlegri og líkamlegri vellíðan. Hreyfing þjálfar skynfæri barnsins ásamt 

gróf- og fínhreyfingar. Að kenna börnum í gegnum tónlist með hreyfingu er auðveld 

leið til að fanga athygli þeirra og sérstakleg hjá þeim yngri. Þannig læra þau ómeðvitað 

um líkama sinn og hvaða hlutverki hver líkamshluti gegnir, því þegar barnið talar, 

syngur, dansar eða hreyfir sig er það að nota líkamann til að túlka tilfinningar sínar og 

geðhrif. Vatnsleikir örva bæði  líkamlegan og andlegan þroska barnsins. Þeir frjóvga 

ímyndunarafl þess og skynjun og gefa barninu færi á að kynnast eiginleikum vatnsins. Í 

leik með vatn læra börn að skynja líkamhluta sína eins og hendur, axlir, fætur, rist o. fl 

ásamt því að æfa sig í að klæða sig. Hægt er að æfa ýmiss hugtök í vatnsleikjum eins og 

heitur-kaldur, djúpur-grunnur, þurr-blautur o.s.frv. Einnig er hægt að örva hlustun í 

þessum leikjum með því að láta börnin taka eftir og lýsa hljóðum sem þau framkalla í 

leiknum (Hrafnhildur Sigurðardóttir, 1992). Í vettvangsferðum læra börnin að þekkja 

umhverfi sitt, læra að umgangast og virða náttúruna, fá alhliða hreyfingu ásamt því að 

kynnast náttúrunni með því að nota skynfæri sín þ.e. lykta, bragða, horfa, hlusta og 

snerta (Hrefna Hjálmarsdóttir, 2000). Á vefsíðunni er að finna hugmyndir af hreyfi-, 

tónlistar- og vatnsleikjum ásamt umfjöllun um vettvangsferðir og gátlista fyrir þær. 
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5.2 Ærslaleikur 

Ærslaleikur er leikjaform sem er mjög vinsælt hjá yngri börnum. Ærslaleikur er 

leikjaform þar sem börn hlaupa, hoppa, elta hvort annað, detta o.fl. Það eru ýktar 

hreyfingar í gangi og mikil gleði, hljóð og líkamstjáning. Ærslaleikur er börnum 

nauðsynlegur til að uppgötva sjálfan sig og einnig styrkjast börnin líkamlega í slíkum 

leik. Í ærslaleik eru börn að uppgötva form og rými og læra að skilja heiminn út frá 

sjálfum sér. Börn gera greinarmun á því hvort um er að ræða ærslaleik eða alvöru 

slagsmál, en vissulega er stundum stutt á milli hláturs og gráturs. Stundum ganga 

börnin of langt  þar sem þau eru að æfa sig í hversu langt þau komast í leiknum. Í þessu 

leikjaformi hættir okkur kennurum til að stoppa börnin of fljótt í leik þar sem hávaðinn 

verður mikill og við viljum ekki að þau fari sér að voða. Ærslaleikur er grunnform leiks 

og má sjá þetta leikjaform hjá nær öllum öðrum æðri dýrategundum eins og köttum, 

hundum og hestum (Röthle, 2008). Á vefsíðunni er að finna lista yfir leikföng sem eru 

hentug fyrir ærslaleiki. 

 

5.3 Þykjustu-/hlutverkaleikur 

Þykjustu-/hlutverkaleikur er leikur þar sem barnið lætur hluti tákna eitthvað annað en 

hann er eins og kubbur breytist í síma o.s.frv. Einnig getur barnið látið sem það sjálft 

eða einhver önnur persóna sé eitthvað annað en þau eru í raunveruleikanum. Barnið 

getur bæði verið í einleik eða samleik þegar það leikur þykjustu/hlutverkaleik (Valborg 

Sigurðardóttir, 1991).  

 Samkvæmt fræðimönnum er þykjustu-/hlutverkaleikur eitt mikilvægasta 

leikjaformið fyrir barnið. Þetta leikjaform gefur barninu færi á að leika hlutverk sem 

það hefur upplifað eða kemur frá þeirra reynsluheimi. Einnig hjálpar leikurinn þeim til 

að skilja heim fullorðinna. 

Vygotsky telur t.d. að þykjustu og hlutverkaleikur sé barninu mikilvægastur þar 

sem þau læra í honum óhlutbundna hugsun, leikurinn geri börnin meðvituð um þær 

félagslegu reglur sem ríkja í umhverfinu og að í leiknum felist mikil sjálfsstjórn. Hann 

taldi að barn væri á hærra plani í leik en í raunveruleikanum þar af leiðandi lærði barn 

alltaf eitthvað nýtt í leik og útkoman yrði ný hugsun. Meðan Piaget var upptekinn af 

leik út frá þroska barnsins og vildi meina að í leik sé að finna í vitsmunaþroska. Hann 

taldi að vitsmunir og þróun leiks héldist í hendur að hægt væri að sjá á hvaða 

þroskastigi barni væri útfrá hvaða leiki það léki. (Fox, 2010). Vefsíðan hefur að geyma 
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hugmyndir af innihaldi hlutverkakassa sem hægt er að nota í þykjustu- og hlutverka 

leik. 

 

 

6. Könnunarleikurinn 

Hugmyndasmiðir könnunarleiksins eru Elinor Goldschmied og Sonja Jackson. Þær hafa 

útfært aðferð til kennslu sem kallast “Heuristic paly with objects” eða könnunarleikur 

með hluti, þar sem börnin leitast við að kanna umhverfi sitt án hjálpar frá fullorðnum. 

Áhugi þeirra og forvitni eru þannig vakin á umhverfinu og fær útrás í könnunarleiknum 

(Kristín Elva Guðnadóttir, 2003). 

Markmið leiksins er að börnin uppgötvi hlutina og möguleika þeirra með 

snertingu, lykt, bragði, heyrn og sjón. Í  könnunarleiknum eru öll þessi skilningarvit 

örvuð sem og gróf- og fínhreyfingar og hlutverkaleikur.  Efniviðurinn í 

könnunarleiknum er ekki leikföng í eiginlegum skilningi, heldur verðlaust efni. Það 

getur verið dósalok, mismunandi plastílát, keðjubútar, lyklar, dúskar, tvinnakefli, 

efnisbútar og ýmislegt annað. 

Könnunarleikurinn fer þannig fram að börnunum er skipt í  hámark 5-6 manna 

hópa sem hittast einu sinni í viku alltaf á sama svæði. Þar hefur kennarinn sett 5-6 eins 

hrúgur af mismunandi dóti á gólfið, eina fyrir hvert barn. Þar leika börnin ótrufluð, þau 

velja sér sjálf hluti og nota hann á margan hátt s.s. til að fylla, tæma, setja saman, raða, 

hrista o.fl. Börnin eiga sjálf að kanna efniviðinn án þess að hinn fullorðni gefi ákveðnar 

hugmyndir. Uppgötvunin á að koma frá þeim sjálfum. 

Kennarinn á að vera áhorfandi, ekki hafa áhrif á leikinn og einungis að skerast 

inn í leikinn ef nauðsyn krefur. Hins vegar er það hlutverk kennarans að gera skráningu 

á leik og samskiptum barnanna á meðan könnunarleik stendur. 

Tiltektin er jafnmikilvæg og leikurinn sjálfur. Kennarinn stjórnar með því að 

biðja börnin um að flokka hlutina og setja á rétta staði. Einnig er hægt að kenna 

börnunum ýmis hugtök og liti meðan á tiltektinni stendur t.d. með því að segja: „ Getur 

þú náð í dótið undir stólnum “ eða „ bláu dósina við hliðina á mér “ o.s.frv. 

Könnunarleikur kemur ekki í staðinn fyrir leik heldur er ætlaður sem viðbót til 

að auðga leik yngstu barnanna. (Goldchmied & Jackson, 2004). Umfjöllun um 

könnunarleikinn er að finna á vefsíðunni ásamt skráningarblaði, punktum til að styðjast 

við í skráningu og leiðbeiningar um hlutverk kennarans í könnunarleik. 
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7. Lokaorð. 

Kenningar og rannsóknir hjálpa okkur að skilja leikinn og hvaða gildi hann hefur fyrir 

börn og ekki síst þau yngstu. Leikurinn er aðferð barnsins til að læra á lífið. Læra 

athafnir daglegs lífs, félagslegar athafnir, samskipti o.fl. 

Leikur yngstu barnanna á leikskólanum er ekki síður mikilvægur eins og 

þeirra eldri. Hann er bara af örðum toga og því eru ýmsir þættir sem kennarinn verður 

að vera vakandi fyrir. Eins og að ung börn nota líkamann og skynfærin til að læra og 

uppgötva og því fer mikið af hlutum upp í munninn, börnin þurfa að snerta mikið og 

þurfa mikla hreyfingu. Sumir á yngri barnadeild eru ekki komin með vald á öllum 

hreyfingum sínum. Þau eru að samhæfa þær við skynfæri sín því hella þau oft niður, 

sulla eða skíta sig út en það er ekki með vilja. Lítil börn vaða oft úr einu í annað, það 

er ekki vegna áhugaleysis á viðfangsefninu heldur eru þau áhrifagjörn og stjórnast af 

tilfinningum. Það er einfaldlega eitthvað annað á því augnabliki sem vekur áhuga. 

Ung börn eiga erfitt með að setja sig í spor annarra. Eiga erfitt með að skilja 

tilfinningar bæði sínar eigin og annarra. Með þetta að leiðarljósi verður kennarinn að 

veita barninu umhyggju og öryggi. Sýna barninu virðingu þannig að það fái að njóta 

sín á eigin forsendum á sínum hraða. Kennarinn verður að skapa aðstæður fyrir börnin 

í leik þannig að þau fái örvandi efnivið sem hæfir þroska þeirra. Því ef 

leikskólakennarinn lærir að þekkja litlu einstaklingana út frá þeim sjálfum, hæfni 

þeirra og getu eflir hann alhliða þroska þeirra og þeir verða duglegir og sjálfstæðir 

einstaklingar. 
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