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Útdráttur 

Viðfangsefni þessa verkefnis er leikur barna og persónusköpun þeirra í 

hlutverkaleik. Rannsókn var gerð þar sem leitast var við að fá svör við eftirfarandi 

spurningum: Hvaða hlutverk velja 4 ára börn að leika í félagslegum hlutverkaleik? 

Er munur á vali kynjanna? Er munur á vali barnanna eftir því hvernig 

barnahópurinn er saman settur? Þær hugmyndir sem ég hafði um viðfangsefnið í 

upphafi voru þær að stelpur leika yfirleitt mömmuna, litla barnið og systurina og 

strákar pabbann og bróðurinn og að í raun væri enginn munur á hlutverkum stráka 

og stelpna og að ekki skipti máli hvort barnahópurinn væri blandaður eða 

kynjaskiptur.  

Beitt var eigindlegri rannsóknaraðferð og voru sex athuganir gerðar þar sem þrjár 

stelpur og þrír strákar léku sér, ýmist saman eða í sitt í hvoru lagi. Athuganirnar 

voru teknar upp á myndband og skoðaðar síðar til frekari glöggvunar. Niðurstöður 

sýndu að hlutverkaval beggja kynja var nokkuð fjölbreytt og töluverður munur var 

á vali stelpna og stráka. Strákar völdu frekar að leika ofurhetjur og stelpur frekar 

fjölskylduhlutverk. Litlu máli skipti hvort öll börnin léku sér saman eða hvort um 

kynjaskiptingu væri að ræða. 
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1. Inngangur 

Leikur hefur lengi verið talinn helsta náms og þroskaleið barna. Í Aðalnámsskrá 

leikskóla (1999) segir meðal annars að frjáls og sjálfsprottinn leikur sé hið eðlilega 

tjáningarform barns og að í leik læri barn margt sem enginn getur kennt því. Í leik 

felst því mikið sjálfsnám en honum fylgir bæði gaman og alvara.  

Á öðru ári í námi mínu í Leikskólakennarafræði við Háskóla Íslands sótti ég 

námskeið sem var alfarið helgað leik barna. Við, sem sátum námskeiðið, fórum á 

vettvang og fylgdumst með börnum í leik og gerðum skráningar. Eftir að hafa setið 

þetta námskeið og öðlast reynslu á vettvangi, varð ég algerlega heilluð af leik og þá 

sérstaklega félagslegum hlutverkaleik. Mér fannst einstaklega áhugavert hvað börn 

efla marga þroskaþætti í hlutverkaleik og nota hann til að takast á við hin ýmsu 

vandamál. Eftir að hafa lokið námskeiðinu var ég staðráðin í að fjalla á einhvern 

hátt um leik barna í lokaverkefninu mínu. Ætlunin var að gera rannsókn sem 

tengdist á einhvern hátt félagslegum hlutverkaleik. Eftir að hafa skoðað heimildir á 

bókasafninu og á Veraldarvefnum tók ég þá ákvörðun að skoða persónusköpun 

barna í félagslegum hlutverkaleik. Mig langaði til að athuga hvaða hlutverk börn 

velja sér að leika, hvort einhver munur væri á vali stelpna og stráka og hvort 

samsetning barnahópsins hefði einhver áhrif á hlutverkaval barnanna. Ég gerði sex 

athuganir þar sem ég fylgdist með börnum í leik, bæði stelpum og strákum. Þær 

hugmyndir sem ég hafði um viðfangsefnið áður en rannsóknin var framkvæmd 

voru þær að hlutverk stelpna og stráka væru mjög ólík. Ég hafði þó ekki gert mér 

grein fyrir hversu afgerandi munurinn reyndist vera. 

Ritgerðin skiptist í fjóra hluta: fræðilegan kafla, aðferð rannsóknar, niðurstöður og 

umræður. Í fræðilega kaflanum eru nokkrir undirkaflar. Þar er byrjað á því að fjalla 

almennt um leik og teknar fyrir þær leikkenningar sem uppi hafa verið og þær 

kenningar sem fræðimenn aðhyllast helst í dag. Í framhaldi af því er fjallað um þau 

áhrif sem leikur hefur á þroska barna. Þar næst er fjallað um félagslegan 

hlutverkaleik og persónusköpun barna. Í aðferðarkaflanum er ítarleg lýsing á 

framkvæmd rannsóknarinnar, þátttakendum, umhverfi athuganna og svo framvegis. 

Í lokin eru svo niðurstöður settar fram og umræður um þær, þar sem þær eru settar í 

samhengi við fræðilega umfjöllun. 
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2. Leikur 

Leikur er langt frá því að vera nýr af nálinni. Leikur er hugtak sem margir 

fræðimenn úr mörgum fræðigreinum hafa reynt að útskýra og út frá hinum ýmsu 

sjónarmiðum. Þau sjónarmið sem menn hafa fjallað um leikinn út frá eru meðal 

annars sögulegt, sálfræðilegt, félagsfræðilegt, uppeldisfræðilegt, mannfræðilegt, 

málvísindalegt, bókmenntalegt, hátternisfræðilegt og frá strangvísindalegu 

sjónarmiði atferlisfræðinnar. Undanfarna áratugi hefur leikur barna verið efst á 

baugi í allri uppeldisfræðilegri umræðu. (Valborg Sigurðardóttir, 1991 og 1992).  

Sálkönnuðurinn Freud var eitt sinn spurður hvað það væri, að hans mati, sem 

stuðlaði að hamingjusömu og árangursríku lífi. „Það að elska og vinna“ svaraði 

hann. Sálfræðingurinn David Elkind telur Freud hafa haft rétt fyrir sér en telur að 

bæta þurfi við einu atriði í viðbót, leik. Ást, vinna og leikur er þrennan sem knýr 

mannfólkið áfram og fylgir því í hugsunum og athöfnum út lífið (Elkind, 2007), en 

hvað er leikur? Þegar maður spyr sjálfan sig þessarar spurningar virðist svarið 

ósköp einfalt. Leikur er eitthvað sem maður gerir sér til gamans, eitthvað sem 

vekur gleði og ánægju. Þegar maður veltir spurningunni meira fyrir sér, getur 

maður séð að leikur getur þótt leiðinlegur og jafnvel verið erfiður. Flestum þykir 

óskemmtilegt að tapa og í mörgum leikjum er alltaf einhver sem tapar og einhver 

sem vinnur. En hvað er þá leikur? Elkind (2007) segir meðal annars að við notum 

leikinn til þess að aðlaga veröldina að okkur sjálfum og stuðla að nýrri reynslu og 

námi. 

Leikur og umfjöllun um leik á rætur sínar að rekja langt aftur í aldir. Plató (427-

347 f.Kr.) og Aristóteles (384-322 f.Kr.) töldu báðir að leikur væri mikilvægur fyrir 

börn og skrifuðu um það í ritum sínum að leikur yrði að vera undirstaða alls náms 

(Símon Jón Jóhannsson og Bryndís Sverrisdóttir, 1990). Plató var þó skrefi á undan 

og var talið að hann hafi verið fyrstur manna til að viðurkenna leikinn og gildi hans 

í uppeldi barna. Aristóteles var þessu sammála en bætti við að börn ættu að leika 

sér að því sem þau myndu taka sér fyrir hendur í framtíðinni sem fullorðið fólk 

(Valborg Sigurðardóttir, 1991).   
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2.1. Leikkenningar 
Margir fræðingar á hinum ýmsu sviðum hafa sett fram kenningar um af hverju fólk, 

þá aðallega börn, leika sér. Þær kenningar sem teljast til klassísku kenninganna eru: 

Hvíldarkenningin, Umframorkukenningin, Erfðakenningin, Æfinga- eða 

Undirbúningskenningin og Hreyfinautnakenningin. Engar þessara kenninga gáfu 

fullnægjandi skýringu á leiknum en voru þær þó mikilvægur grundvöllur að 

nútímarannsóknum á leik (Valborg Sigurðardóttir, 1991). Þær kenningar sem hafa 

haft mestu áhrifin á leikskólastarf síðustu áratugi, bæði hér á landi og á hinum 

norðurlöndunum, eru kenningar sálkönnuða, vitþroskakenning Piaget, sovéskar 

sálfræðikenningar og boðskiptakenningar. Hér á eftir verður þessum helstu 

kenningum gerð stutt skil.  

Schaller og Lazarus voru þýskir heimspekingar sem voru uppi á 19. öld. 

Hvíldarkenningin svokallaða hefur vanalega verið tengd við þá og héldu þeir því 

fram að leikurinn veitti fólki andlega og líkamlega hvíld og hressingu. Þessi 

kenning gæti að einhverju leyti skýrt leik fullorðinna en ekki barna, því börn leika 

sér hvort sem þau eru þreytt eða ekki (Valborg Sigurðardóttir, 1991).  

Umframorkukenningin er kenning Herbert Spencer (1820-1903) um leik barna og 

byggði hann hana á skrifum Friedrich von Schiller (1759-1805). Samkvæmt henni 

safnast saman umframorka eða lífsfjör hjá manninum vegna þess að daglegar 

athafnir krefjast ekki nægilegrar orku. Þessi umframorka safnast saman og brýst út 

í leik hjá börnum og jafnvel fullorðnum (Valborg Sigurðardóttir, 1991). 

Erfðakenningin er enn ein kenningin og var það G. Stanley Hall (1846-1924) sem 

stóð á bak við hana. Hall var prófessor í sálfræði og uppeldisfræði og byggði hann 

kenningu sína á þróunarlögmáli Häckel. Það lögmál snérist um að þróunarsaga 

tegundanna endurtæki sig í þróun einstaklingsins, einungis í styttri mynd. Hall taldi 

sem sagt að börn erfi reynslu forfeðranna og í leik endurskapi þau áhugamál og 

reynslu þeirra í þeirri röð sem þau komu fram hjá hinum frumstæða og forsögulega 

manni. Samkvæmt erfðakenningunni mætti þá rekja ánægju barna af því að klifra 

og sveifla sér í trjám til hátterni apa sem eru forfeður mannsins. Flestir vestrænir 

erfðafræðingar hafna þessari kenningu og segja að áunnir eiginleikar erfist ekki. 

Með þessari kenningu væri einnig erfitt að útskýra leiki sem nútíma börn leika sér í 

eins og bílaleiki, brúðuleiki, læknisleiki o.fl. (Valborg Sigurðardóttir, 1991). 
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Karl Groos (1861-1946) var fyrstur til að koma fram með þá kenningu að leikur 

væri leið barna til að undirbúa sig fyrir alvöru lífsins, svokallaða Æfinga- eða 

Undirbúningskenningu (Valborg Sigurðardóttir, 1991). Groos hafði lengi fylgst 

með ungviðum dýra og sá að ungviði þróaðra dýra, sérstaklega spendýra, léku sér 

líkt og börn. Kettlingar leika sér með því að elta hluti eins og garn eða bolta og eru 

þeir þá, samkvæmt kenningu Groos, að æfa og þróa þá leikni og færni sem felst í 

því að veiða sér til matar. Þetta er kannski ekki jafn einfalt hjá mannfólkinu og taldi 

Groos að hjá því væri um að ræða tvær gerðir leikja, tilraunaleik (e. experimental 

play) og félagslegan leik (e. Socionomic play). Í tilraunaleik þjálfar barnið meðal 

annars skyn- og hreyfifærni, byggingatækni og regluleiki. Í þess lags leik ættu börn 

að þjálfa þá sjálfsstjórn sem flestir fullorðnir hafa. Í félagslegum leik þjálfar barnið 

félagsfærni sína eins og til dæmis samskipti við önnur börn og fullorðna (Frost 

o.fl., 2008). Kenning Groos var ekki fullkomin og var helsti gallinn sá að leikurinn 

var eingöngu skýrður út frá eðlishvötum manna og dýra sem ákveða fyrirfram 

innihald og form leiksins (Valborg Sigurðardóttir, 1991). 

Hreyfinautnakenningin er kenning þýska sálfræðingsins Karls Bühler (1879-1963). 

Hann hélt því fram að börn léku sér vegna þess að þau hafi líkamlega nautn af því 

að hreyfa sig og að börn hafi ekki áhuga á hagnýtum árangri leiksins heldur 

athöfninni sjálfri. Þó svo að þessi kenning skýri að mörgu leyti hreyfi- og 

skynhreyfileiki barna skýrir hún ekki hvers vegna börn leika sér í leikjum eins og 

hlutverkaleikjum (Valborg Sigurðardóttir, 1991).  

Þær leikkenningar sem byggjast á sálkönnun hafa haft djúp og víðtæk áhrif á 

skilning manna á leik (Valborg Sigurðardóttir, 1991). Þær lýsa þeim miklu 

tengslum milli tilfinningalífs og leiks. Sálkönnuðir leggja mikla áherslu á áhrif 

leiksins á þróun sjálfsmyndar barnsins (Valborg Sigurðardóttir, 1992).  

Austurríski taugalæknirinn Sigmund Freud (1956-1939) var upphafsmaður 

sálkönnunar og þróaði hann sálkönnun sem aðferð til að lækna geðsjúkdóma 

(Valborg Sigurðardóttir, 1991).  

Freud greinir þrjá meginþætti persónuleikans: frumsjálf (id), sjálf (ego) 

og yfirsjálf (super ego). Freud taldi að sálarlíf mannsins stjórnaðist 

aðallega af tveimur þáttum persónuleikans, frumsjálfinu og yfirsjálfinu 

og togstreitunni milli þeirra. Frumsjálfið er frumstæðasti þáttur 
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persónuleikans og er samansafn óbeislaðra hvata og þarfa. Taldi Freud 

að hvatirnar stjórnuðust af einu lögmáli, vellíðunarlögmálinu. Því 

lögmáli er fullnægt þegar einstaklingurinn fær útrás hvata sinna 

(Valborg Sigurðardóttir, 1991:21).  

Barn reynir að fullnægja þessum þörfum og hvötum, en til að geta orðið fullvaxta 

maður verður barnið að ná tökum á hvötunum. Freud byggir skýringu sína á 

hlutverki leiks á Geðhreinsunarkenningunni. Samkvæmt henni er hlutverk leikja að 

hreinsa sálina af þeim hneigðum sem, af siðferðislegum ástæðum, maðurinn má 

ekki fullnægja í raunveruleikanum. Barnið fær þannig útrás fyrir innbyrgðar 

tilfinningar í leik sínum og beinir þeim inn á jákvæðar brautir (Valborg 

Sigurðardóttir, 1991).  

Erikson (1902-1989), annar sálkönnuður, þróaði hugmyndir Freuds áfram til 

félagssálfræðilegra hugmynda. Hann sagði tilgang leiksins vera að ,,í leik ímyndi 

barnið sér ,,vald sjálfsins“ eða eigið vald“. Í raunveruleikanum eru flest börn frekar 

valdalítil. Í þykjustu- eða hlutverkaleik geta börnin ímyndað sér að þau hafi vald 

sem þau hafa ekki í daglegu lífi. Þar geta þau leikið valdamiklar persónur eins og 

mömmu, pabba eða kennara og með því eflt eigið sjálf og styrkt sjálfsmynd sína 

(Valborg Sigurðardóttir, 1992). ,,Í leik skapar barnið aðstæður þar sem það nær 

valdi á sjálfu sér og umhverfinu“  (Valborg Sigurðardóttir, 1991). Börn eiga erfitt 

með að tjá sig með orðum, þau tjá hug sinn og tilfinningar best í leik. Þess vegna 

nota sálkönnuðir frjálsan leik eins og hlutverkaleik til að sálgreina börn með sálræn 

vandamál (Valborg Sigurðardóttir, 1992).   

Jean Piaget (1896-1980) var svissneskur líffræðingur og nálgaðist hann leikinn á 

allt annan hátt en sálkönnuðir gerðu. Hann leit á leikinn sem þátt í vitsmunaþroska 

barnsins og hugsun þess (Valborg Sigurðardóttir, 1991). Piaget taldi að 

vitsmunaþroski væri stigskiptur og að barn yrði að ná tökum á einu stigi til að geta 

farið yfir á það næsta. Vitþroskastigin eru fjögur, það fyrsta skynhreyfistig, annað 

foraðgerðastig, það þriðja stig hlutbundinnar hugsunar og það fjórða stig 

formlegrar hugsunar (Santrock, 2004). Á myndum 1-4 má sjá nánari skilgreiningar 

á vitþroskastigunum. 
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Mynd 1. Skynhreyfistig. 

 

Mynd 2. Foraðgerðastig. 
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Mynd 3. Stig hlutbundinnar hugsunar. 

 

 

 
Mynd 4. Stig formlegrar hugsunar. 

(Santrock, 2004) 
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Í rannsóknum sínum leggur hann [Piaget] megináherslu á að fylgjast 

með myndun tákna í leik og gildi táknmyndar fyrir hugsun barnsins. 

Kjarninn í leikkenningu hans er að sérhvert vitþroskaskeið barnsins eigi 

sér hliðstæðu í leikferli þess. Leikurinn endurspeglar vitþroska barnsins 

(Valborg Sigurðardóttir, 1992:52). 

Þegar börn eru á skynhreyfistiginu leika börn sér í svokölluðum æfingaleikjum. Á 

foraðgerðastiginu eru táknleikir áberandi en þeir eru einnig kallaðir þykjustu- eða 

ímyndunarleikir. Á þriðja stiginu, stigi hlutbundinna aðgerða ná regluleikir 

yfirhöndinni (Valborg Sigurðardóttir, 1992). Æfinga- og táknleikir eru sjaldgæfir á 

fullorðinsárunum en menn halda áfram að stunda regluleiki fram eftir ævinni, þróa 

þá og æfa (Valborg Sigurðardóttir, 1991). 

Lev S. Vygotsky (1896-1934) og Aleksej N. Leontjev (1903-1978) voru báðir 

sovéskir sálfræðingar sem settu fram kenningar um nám, þroska og síðast en ekki 

síst leik barna. Vygotsky setti fram sína kenningu á fjórða áratug tuttugustu aldar 

(Valborg Sigurðardóttir, 1991) en hinn vestræni heimur hafði ekki aðgang að 

rannsóknum hans og verkum fyrr en á sjötta tug aldarinnar (Frost o.fl., 2008). 

Samkvæmt kenningu Vygotsky mótast æðri hugarferli af félagslegum og 

menningarlegum áhrifum og taldi hann að á forskólaaldri væri leikurinn megin 

uppspretta þroska barnsins. Vygotsky vísaði því alfarið á bug að leikurinn ætti 

rætur að rekja til vitrænna þátta heldur væru það þarfir og hvatir í víðri merkingu 

sem hvetji barnið til að leika sér. Hann taldi að börn undir þriggja ára leiki sér ekki. 

Þeir leikir sem Piaget kallaði æfingaleiki kallaði Vygotsky einfaldlega handfjötlun 

hluta. Samkvæmt kenningu hans vakna ýmsar þarfir, hvatir og óskir hjá börnum 

um þriggja ára aldur sem hvetja þau til athafna og leikja sem séu mjög mikilvægir 

fyrir þroska þeirra (Valborg Sigurðardóttir, 1991).  

Þessar tilhneigingar og óskir séu margar þess eðlis að barnið getur 

engan vegin fengið þeim fullnægt þegar í stað. En á þessum aldri vill 

það fá óskir sínar uppfylltar strax. Það getur ekki beðið. Við þetta 

skapast tilfinningaleg spenna eða togstreita milli þess sem barnið vill 

(t.d að vera fullorðin, aka bíl o.s.frv.) og þess sem það getur og má 

(Valborg Sigurðardóttir, 1991:64).  
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Barnið notar þá leikinn til að leysa þessa togstreitu og er hvötin til leiks því alltaf 

tilfinningalegs eðlis. Í huga sínum býr barnið til heim þar sem það getur fengið 

óraunhæfum óskum sínum fullnægt. Vygotsky notaði orðið leikur einungis um 

þykjustu – og hlutverkaleik (Valborg Sigurðardóttir, 1991). 

Leontjev byggði kenningar sínar um leik á hugmyndafræði Vygotsky en áhugi hans 

beindist töluvert að uppruna og eðli leiks. Hann taldi að leikur væri í eðli sínu ekki 

líkur leik afkvæma annarra dýrategunda, heldur væri leikur barna mannleg athöfn. 

Hann lagði mikla áherslu á að raunveruleikinn væri undirstaða leiksins, að 

leikurinn væri endurspeglun á raunveruleikanum og að athafnir og aðgerðir í leik 

eigi sér alltaf rætur í hinu raunverulega og félagslega. Leikurinn er því gríðarlega 

mikilvægur fyrir barnið til þess að kynnast lífinu í kringum sig og heimi fullorðinna 

(Valborg Sigurðardóttir, 1991). 

Breski félagsmannfræðingurinn Gregory Bateson (1905-1980), bandaríski 

sálfræðingurinn Catherine Garvey (f. 1930) og sænski barnasálfræðingurinn 

Birgitta Knutsdotter Olofsson (f. 1929) eiga það eitt sameiginlegt að vera 

kennismiðir á sviði boðskipta. Boðskipti er athöfn þar sem boðum er miðlað á milli 

manna og getur boðunum verið miðlað með orðum eða táknmáli, en einnig með 

látbragði, svipbrigðum, augnhreyfingum o.s.frv. Boðskiptakenningar hafa haft 

mjög mikla þýðingu fyrir rannsóknir á ýmsum sviðum (Valborg Sigurðardóttir, 

1991).  

Hún hefur varpað nýju ljósi á ýmis vandamál í félagslegum 

samskiptum, málvísindum, kennslufræði (hvernig einstaklingur lærir að 

læra) og sállækningum, aukið skilning manna á geðklofa og jafnvel á 

skilningi og eðli skopskyns og hláturs (Valborg Sigurðardóttir, 

1991:77). 

Bateson þróaði kenningu sína eftir að hafa fylgst með otrum leika sér. Hann velti 

fyrir sér af hverju samskonar athafnir voru túlkaðar á annan hátt í 

raunveruleikanum en í leik. Einhverskonar boðskipti hlytu að eiga sér stað sem 

gáfu það til kynna að annað er leikur en hitt ekki. Lykillinn að kenningu Bateson er 

hugmynd hans um umgjörð leiksins (e. play frame). Umgjörðin eru þau boðskipti 

sem við notum til að gefa til kynna að um leik sé að ræða (Frost o.fl., 2008). 

Bateson taldi jafnframt að hliðarboðskipti væru meginforsenda allra mannlegra 
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samskipta og að þau væru það mikilvægasta sem börn gætu lært og æft í leik. 

Hliðarboðskipti eru samskipti sem fara fram á mörgum stigum og krefjast þess að 

móttakandi skilaboða verður að gera sér grein fyrir bæði inntaki og samhengi til að 

skilja þau (Valborg Sigurðardóttir, 1991).  

Garvey hefur gert margar rannsóknir á boðskiptum barna í leik og þá sérstaklega 

þeim sem gefa til kynna hvað sé leikur og hvað ekki. Einnig beinir hún athygli 

sinni að fjölbreytni og síbreytileika leiksins. Hún átti það til að líkja leik saman við 

gríska sjávarguðinn Proteus sem hafði þann eiginleika að geta breytt sér í allra 

kvikinda líki. Kenning Garvey snýr mjög að þykjustuleik og verður honum gert 

nánari skil hér á eftir (Valborg Sigurðardóttir, 1991).  

Olofsson gerir þykjustuleiknum hátt undir höfði líkt og Garvey en Olofsson byggir 

kenningu sína fyrst og fremst á boðskiptakenningu Bateson og viðhorfum og 

rannsóknum Garvey. Kenning Olofsson getur því ekki talist vera ný kenning, 

heldur frekar gömul kenning í nýjum búningi (Valborg Sigurðardóttir, 1991).   

2.2. Leikur og þroski 
Mikilvægasta náms- og þroskaleið barns og lífstjáning þess er leikur. Í leik felst 

mikið sjálfsnám og í honum lærir barn hluti sem enginn getur kennt því. Í leik 

endurspeglast reynsla barnsins (Menntamálaráðuneytið, 1999) og er hann ekki 

aðeins gleðigjafi þess heldur einnig nám og starf (Valborg Sigurðardóttir, 1992).                                                                                     

Nám barna fer að mestu leyti fram í gegnum leik og því hefur leikur gríðarlega 

mikla þýðingu fyrir þroska barna. Í gegnum leikinn uppgötva börn sitt nánasta 

umhverfi og það sem er að gerast í kringum þau. Leikir eru margir og mismunandi 

en þeir hafa allir áhrif á einhvern einn eða fleiri þætti almenns þroska hjá börnum, 

má þar nefna málþroska, samskiptahæfni og félagsþroska, siðferðisþroska, 

sköpunargáfu, ímyndunarafl, vitsmunaþroska, tilfinningaþroska, hreyfiþroska og í 

raun allan þroska. Leikurinn er því undirbúningur fyrir lífið sjálft (Cole o.fl., 2005). 

Börn byrja að leika sér mjög ung og hafa fræðimenn sem sérhæfa sig í uppvexti og 

þroska barna notað leikinn sem vitnisburð um hvar barnið er statt í þroskaferlinu 

(Cole o.fl., 2005). Á aldrinum tveggja til sex ára þroskast börn að mestu leyti í 

gegnum leik og er það á þeim aldri sem börn leika einna mest (Frost o.fl., 2008).  
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2.2.1. Hreyfiþroski 

Á  leikskólaaldri eru börn að þróa með sér hreyfifærni og ná tökum á og læra að 

stjórna líkama sínum. Grófhreyfingar eru þær hreyfingar kallaðar sem stjórnast af 

stórum vöðvum í líkamanum eins og að ganga, hoppa og skríða. Fínhreyfingar eru 

aftur á móti hreyfingar sem stjórnast af litlum vöðvum, aðallega í höndum og 

fingrum og krefjast töluverðar nákvæmni (Santrock, 2004). Þær athafnir sem 

krefjast þess að barn hafi náð ágætum tökum á fínhreyfingum er til dæmis að 

klippa með skærum, púsla og teikna. Skynhreyfifærni eykst einnig á þessum árum 

og er þá átt við samspil skynjunar og hreyfifærni og getu barns til að eiga í 

,,samskiptum“ við umhverfi sitt. Til skynhreyfifærni telst líkamsvitund (e. body 

awareness), rýmisvitund (e. spatial awareness), stefnuvitund (e. directional 

awareness) og tímavitund (e. temporal awareness) (Frost o.fl., 2008). 

Börn hreyfa sig mun minna í dag en þau gerðu fyrir 20 árum. Óhentugt mataræði 

ásamt meiri kyrrsetu hefur gert það að verkum að börnum með offituvandamál og í 

lélegu líkamlegu ástandi fer fjölgandi. Til að stuðla að eðlilegum líkamlegum 

þroska barna á leikskólaaldri er nauðsynlegt að þau hafi tækifæri til að hreyfa sig, 

bæði þar sem kennari segir til og stjórnar, eins og í íþróttaskóla, fimleikum, 

fótbolta og þess háttar, en einnig í frjálsum leik, eins og í útiveru eða í íþróttasal í 

leikskóla (Frost o.fl., 2008). Bæði í frjálsum og stýrðum hreyfileikjum eflist ekki 

einungis líkamlegur þroski heldur einnig tilfinninga-, vitsmuna- og félagsþroski. Í 

leik skapast leikgleði og í henni örvast ímyndunaraflið. Með hreyfingu er stuðlað 

að andlegri og líkamlegri vellíðan barna (Hrafnhildur Sigurðardóttir, 1992). 

Stýrður líkamlegur leikur: Flest börn hafa gaman af skipulögðum íþróttatímum. 

Oft á tíðum þurfa þau að fara í sérstök íþróttaföt eða búninga og finnst þeim það 

spennandi og vekur það hjá þeim stolt. Líkamlega hreyfingin sem börnin fá í 

þessum tímum takmarkast þó oft við íþróttina sem stunduð er og gæti þá vantað 

upp á svo að barn öðlist fullnægjandi hreyfiþroska. Ef haldið er rétt á spöðunum og 

kennarinn, sem stýrir leiknum eða hreyfingunni, gerir sér grein fyrir þörfum barna, 

geta stýrðir líkamlegir leikir haft jákvæð áhrif, ekki bara á hreyfifærni heldur einnig 

þá félagslegu reynslu að tilheyra hóp (Frost o.fl., 2008). 

Frjáls líkamlegur leikur: Frjáls leikur á vel útbúnum leikvelli er ekki síðri fyrir 

líkamlegan þroska en stýrður leikur. Rannsóknir hafa reyndar sýnt að börn sem 
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hafa tækifæri til að leika sér á leikvelli sem er vel búinn leiktækjum og nægu 

leiksvæði fá fjölbreyttari hreyfingu út úr frjálsum leik sínum þar en í stýrða 

leiknum. Talið er þó að best sé að finna hinn gullna meðalveg þar á milli (Frost 

o.fl., 2008). 

2.2.2. Vitsmunaþroski 

Samkvæmt vitsmunaþroskakenningu Piaget eru tveggja til sjö ára börn á 

svokölluðu foraðgerðastigi  (Santrock, 2004). Algengt er að börn byrji í leikskóla 

um eins og hálfs árs til tveggja ára. Til dæmis voru 37% allra eins árs barna og 

93% allra tveggja ára barna á Íslandi í leikskóla árið 2009 (Hagstofa Íslands, e.d.). 

Þegar börnin byrja í leikskóla eru þau að skríða yfir á foraðgerðastigið og eru á því 

það sem eftir er leikskólagöngunnar. Á foraðgerðastiginu geta börn dregið upp 

mynd af hlut í huganum sem ekki er á staðnum og hugsað um liðna atburði. Þau 

skilja hluti og atburði út frá því sem þau sjá. Börn á foraðgerðastiginu eru 

sjálfhverf. Það þýðir að þau geta ekki séð hlutina frá sjónarhorni annarra eða sett 

sig í þeirra spor. Þau eru upptekin af eigin hugsunum og hugmyndum. Eins og sjá 

má á mynd 2 hér að framan, skiptir Piaget foraðgerðastiginu í tvennt. Börn sem eru 

tveggja til fjögurra ára ættu að vera á svokölluðu táknstigi en fjögurra til sjö ára 

börn á hugsæisstigi (Frost o.fl., 2008).  

Táknstig: Á táknstigi geta börn, eins og áður segir, hugsað um hluti sem þau sjá 

ekki, þetta kallast táknbundin hugsun. Þegar ung börn eru komin á það stig að nota 

táknbundna hugsun nota þau oft teikningar til tjá hugsanir sínar og teikna þá hluti 

eða persónur sem eru þeim ofarlega í huga. Á þeim tímapunkti eru þau einnig fær 

um að leika þykjustuleiki en vegna sjálfhverfu þeirra gera þau sér ekki grein fyrir 

að önnur börn eða fullorðnir gætu haft aðrar skoðanir eða önnur sjónarmið en þau. 

Börn á táknstigi gætu trúað því að dauðir hlutir væru lifandi, til dæmis gætu þau 

talið að ský væru lifandi vegna þess að þau hreyfast og að þau sjá sjálf um að 

hreyfa sig en ekki vindurinn (Frost o.fl., 2008). 

Hugsæisstig: Börn á aldrinum fjögurra til sjö ára eru talin vera á hugsæisstiginu, 

það er þá sem frumstæð rökhugsun byrjar að þróast og þau byrja að spyrja þau alls 

kyns spurninga  (Santrock, 2004). Börn á hugsæisstiginu eiga erfitt með að einblína 

á fleiri en einn þátt í einu. Þau eiga til dæmis erfitt með að flokka hluti eftir lit og 

lögun en þau geta flokkað eftir lit og eftir lögun en ekki hvoru tveggja í senn. Þau 
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hafa ekki náð tökum á varðveisluhugtakinu en það þýðir að ef þau sjá tvær jafn 

stórar leirkúlur og önnur er síðan flött út, þá átta þau sig ekki á að það er jafn mikill 

leir bæði í kúlunni og útflatta leirnum. Varðveisluhugtakið þróa þau frekar á stigi 

hlutbundinnar hugsunar (mynd 3) (Frost o.fl., 2008).  

Leikur er talinn vera nauðsynlegur fyrir nám barna og vitsmunaþroska þeirra. 

Rannsóknir hafa sýnt að börn á leikskólaaldri sem eyða meiri tíma í hlutverkaleik 

eru betur stödd en ella hvað varðar þroska vitsmuna. Það eru aðallega tveir þættir 

sem gera það að verkum að leikur er svona mikilvægur. Annar er sá að hann fær 

börn til að hugsa og hinn er sá að hann krefst þess af börnum að þau þurfa að hafa 

samskipti við aðra. Fræðimenn og konur eins og Piaget, Smilansky og Vygotsky 

hafa skrifað um sjónarmið sín og kenningar er varða leik og vitsmunaþroska en 

saman mynda þeir heildstæða mynd af áhrifum leiks á vitsmunaþroska. Þeir leikir 

sem stuðla að og ýta undir vitsmunaþroska eru gjarnan kallaðir vitsmunaleikir (e. 

cognitive play). Þeir eru flokkaðir á eftirfarandi hátt: 

1. Hagnýtur leikur (Piaget, Smilansky) 

2. Byggingaleikur (Smilansky, Vygotsky) 

3. Tákn-, þykjustu- og hlutverkaleikur (Piaget, Smilansky og Vygotsky) 

4. Regluleikur (Piaget, Smilansky og Vygotsky) 

Hagnýtur leikur byrjar sem æfingaleikur eða handfjötlun hluta eins og Vygotsky 

myndi orða það. Leikurinn verður síðan flóknari eftir því sem barnið eldist og 

miðar að því að ná ákveðnu takmarki. Hagnýti leikurinn þróast þannig áfram og 

verður að lokum að flóknum byggingaleik. Þegar börn geta látið hlut standa fyrir 

eitthvað annað en hann er í huganum, geta þau leikið táknleiki. Táknleikurinn 

þróast svo með aldri barna og verður flóknari. Þegar börn eru farin að herma eftir 

og ímynda sér söguþráð, aðstæður og hlutverk er leikurinn orðinn að hlutverkaleik. 

Regluleikur er, eins og nafnið bendir til, leikur þar sem ákveðnar reglur gilda. Börn 

á leikskólaaldri geta leikið einfalda regluleiki eins og lottó, samstæðuspil og 

teningaspil (Frost o.fl., 2008). 
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2.2.3. Málþroski og læsi 

Segja má að málþroski hefjist mjög snemma því börn í móðurkviði heyra rödd og 

mál móður sinnar og er það upphafið af málþroska þeirra. Við tveggja ára aldur er 

orðaforði barna á bilinu 50-200 orð og við sex ára aldur hafa þau lært um það bil 

10.000 orð í viðbót. Því má með sanni segja að leikskólaárin séu mikilvægur tími 

hvað málþroska varðar. Á leikskólaaldri læra börn ekki einungis orð heldur einnig 

reglur tungumálsins eins og formfræði, setningafræði og merkingarfræði (Frost 

ofl., 2008).  

Þegar talað er um tengsl leiks við málþroska, má skipta leiknum í tvo flokka. 

Annars vegar leikur þar sem börn leika með málið og hins vegar leikur þar sem 

börn þurfa að nota málið til samskipta. Ung börn leika sér með málið þegar þau 

babbla og búa til hin ýmsu hljóð. Eldri börn leika sér með málið þegar þau segja 

skrítlur og fara með rímur. Í hlutverkaleik nota börn tungumálið sem tæki til 

samskipta í leiknum. Þau nota það til að skipuleggja leikinn, leggja ákveðinni 

persónu orð í munn og þess háttar. Tungumálið er þó ekki einungis orð heldur 

einnig svipbrigði, blæbrigði og látbragð (Frost o.fl., 2008). Börn nota þó málið til 

samskipta ekki einungis í hlutverkaleik heldur í öllum leik, jafnvel þó svo þau leiki 

sér ein. 

Læsi og málþroski eru tvær ólíkar miðlunarleiðir tungumálsins en eru þrátt fyrir 

það nátengd. Læsi er sú hæfni að getað lesið og skrifað. Þroski læsis helst í hendur 

við þroska málsins og er alveg jafn mikilvægur. Þess vegna er æskilegt að ritmál sé 

sýnilegt í umhverfi og lífi ungra barna. Að lesa fyrir börn er ekki síður mikilvægt 

vegna þess orðaforða og orðasambanda sem býr í bókum. Í þeim koma fyrir orð 

sem lítið eru notuð í daglegu tali (Bennett-Armistead o.fl., 2005). Það að leika 

hlutverka- og þykjustuleik hefur áhrif á þroska læsis barna. Þykjustutal (e. pretend 

talk) og táknhugsun eru tengd læsi. Sú táknhugsun sem þriggja ára barn býr yfir og 

notar í leik getur sagt til um stöðu þess í skrift við fimm ára aldur, eins getur 

notkun barnsins á töluðu máli í hlutverkaleik sagt fyrir um það hvernig því muni 

ganga að læra að lesa. Í hlutverkaleik æfir barn sig í að tala líkt og um skrifað mál 

væri að ræða, því þar fær það hvatningu til að tala skýrt, ítarlegt og vandað mál. 

Þessi æfing gerir það að verkum að seinna meir verður það fært um að umbreyta 

upplýsingum í orð (Frost o.fl., 2008).       
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2.2.4. Félagsþroski                                                                                                                                        

Félagsþroski barna byrjar að þróast og þroskast allt frá fæðingu. Fyrstu mánuðina 

og árin snúa samskipti barns að mestu að fullorðnum og þá aðallega að foreldri eða 

öðrum umönnunaraðila. Þegar börnin komast á leikskólaaldur fara samskipti þeirra 

að snúa meira að börnum á svipuðum aldri (Rogers og Sawyers, 1988). Á þeim 

aldri öðlast þau einnig skilning á sjálfu sér sem einstaklingi og að þau séu hluti af 

félagslegu umhverfi. Þau verða sjálfstæðari og þau byrja að átta sig á því hvernig 

þau passa inní og eru hluti af fjölskyldu, vinahóp og svo framvegis. Framfarir barns 

í félagsþroska leiða til félagshæfni þess (Frost o.fl., 2008). 

Félagshæfni er margþætt. Að henni lítur meðal annars sjálfsmynd, sjálfsvirðing, 

sjálfstemprun tilfinninga, samhygð og samskipti við foreldra, systkini og jafnaldra. 

Fræðimönnum hefur reynst erfitt að útskýra félagshæfni vegna þess að skilningur 

manna á henni er mismunandi. Frost og félagar (2008) nefna þó þrjá fræðimenn 

sem hafa tekið mismunandi lýsingar og skýringar og myndað eina sem hljómar á þá 

leið að félagshæft barn ætti að sýna jákvætt hátterni í návist annarra og gagnvart 

öðrum. Það ætti að lesa rétt í félagslegar aðstæður og sýna félagslega hegðun sem 

leiðir til þess að öðrum líki við það. 

Eins og gefur að skilja eykst félagslegur leikur barna með aldrinum. Félagslegum 

leik hefur verið skipt niður í sex flokka eða stig sem lýsir þróun leiks hjá barni, allt 

frá því að leika við sjálft sig og með eigin líkama yfir í að leika í hóp. Þessi stig 

lýsa athöfnum barns í leik og eru eftirfarandi: 

1. Iðjuleysi: Barn leikur í raun ekki, heldur horfir í kring um sig og leitar að 

einhverju áhugaverðu til að fylgjast með. Þegar ekkert spennandi er að 

gerast leikur það með eigin líkama, ráfar um eða eltir kennarann. 

2. Áhorfandi: Barn eyðir mestum tíma í að horfa á önnur börn leika sér. Það 

spyr börnin, sem eru að leika sér, jafnvel spurninga eða kemur með 

uppástungur en tekur ekki þátt í leiknum. Áhorf barns í þessum flokk er 

ólíkt áhorfi barns í flokknum hér á undan að því leyti að barn í þessum 

flokk fylgist með ákveðnum barnahópi í leik og staðsetur sig í talfæri við 

hann, í stað þess að fylgjast með hverju því sem þykir áhugavert. 
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3. Einvera: Barn leikur sér eitt með leikföng sem eru ólík þeim leikföngum 

sem nálæg börn eru að leika sér með. Barnið reynir ekki að eiga samskipti 

við önnur börn. 

4. Hliðstæða: Barn leikur sér eitt en með eins leikföng og börnin í kringum 

það. Það leikur sér með þau á sinn hátt og reynir ekki að hafa áhrif á eða 

breyta leik hinna. Barnið leikur við hlið annarra barna en ekki við þau. 

5. Myndar tengsl: Barn leikur við önnur börn, það fær lánað og lánar leikföng 

og þau elta hvort annað með lestir, bíla og þess háttar. Barnið gerir tilraun 

til að stjórna því hverjir fá að vera með í leiknum og hverjir ekki. Allar 

athafnir barnanna eru svipaðar, þau deila ekki með sér verkefnum, þau 

skipuleggja ekki og segja ekki til um fyrirfram ákveðin markmið. 

6. Samvinna: Barn leikur sér í hóp. Hópurinn vinnur saman við að ná 

fyrirfram ákveðnum markmiðum. Börnin setja sig í hlutverk fullorðinna og 

leika formlega leiki. 

(Frost o.fl., 2008) 

2.3. Hlutverkaleikur 
Hlutverkaleikur er tæki eða miðill sem ung börn nota til að sýna allan þann þroska 

og eiginleika sem þau hafa öðlast. Þegar barn leikur eftir ákveðnu þema eða jafnvel 

einstakan atburð tvinnar það saman margar tegundir leikja sem hingað til hafa haft 

það að markmiði að efla ákveðna þroskaþætti líkt og hreyfiþroska, málþroska, 

vitsmunaþroska og félagsþroska. Allar þessar leiktegundir sameinast undir einn 

hatt, hlutverkaleikinn (Frost o.fl., 2008). 

Hlutverkaleikur hefur nú um nokkurra áratuga skeið verið talinn leikur leikjanna og 

er hann sagður hafa langmesta þýðingu fyrir alhliða þroska barns. Þessi leikur þar 

sem barn lætur sem hlutur sé eitthvað annað en hann er eða að það setji sig í 

hlutverk annarrar persónu en það er í raunveruleikanum, hefur verið kallaður 

ýmsum nöfnum. Í íslenskum fræðiritum og greinum hefur hann meðal annars verið 

kallaður hlutverkaleikur, þykjustuleikur, táknleikur og ímyndunarleikur (Valborg 

Sigurðardóttir, 1991) og er oft á tíðum enginn greinarmunur gerður þar á milli. Í 

fræðigreinum og bókum rituðum á ensku er sömu sögu að segja, þar eru til mörg 

heiti yfir eina og sama leikinn en þó hafa félagslegir leikir verið flokkaðir nánar og 
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skilgreiningar þrengri en tíðkast á íslensku. Sá leikur sem hér verður fjallað um 

hefur verið kallaður sociodramatic play á ensku og verður talað um hann sem 

félagslegan hlutverkaleik á íslensku. Hlutverkaleikur þessi er þróaðasta form 

félagslegra- og táknleikja og í honum sameina börn eftirlíkingu, leikræna tilburði 

og ímyndun. Þá setja börn sig í hlutverk og herma eftir raunverulegum persónum 

sem þau hafa komist í kynni við eða leika skáldaðar persónur og endurtaka atburði 

og/eða reynslu sem þau hafa upplifað (Frost o.fl., 2008).  

Þegar börn eru á aldrinum þriggja til sex ára eru ímyndunarleikir stór partur af lífi 

þeirra og hefur verið talað um að þessi ár séu hin gullnu ár ímyndunarleikja, því 

ekki á neinu öðru tímaskeiði á lífsleiðinni er heimur ímyndunar jafn áberandi í 

daglegu lífi. Félagslegur hlutverkaleikur er þróaðasta form félagslegra leikja 

(samanber nr. 6 á bls. 22) og er hann um 66% allra ímyndunarleikja hjá börnum á 

leikskólaaldri (Hughes, 1995).  

Með rannsóknum sínum hafði Smilansky mikil áhrif á hugmyndir um 

ímyndunarleiki og umræður um þá. Hún gerði greinarmun á milli hlutverkaleiks 

(dramatic play) og félagslegum hlutverkaleiks (sociodramatic play). Sá síðarnefndi 

er eins og áður hefur komið fram þróaðasta form félagslegra leikja og hefur það 

fram yfir hlutverkaleikinn að í honum fara fram samskipti milli tveggja, eða fleiri, 

barna. Smilansky sýndi fram á það að félagslegur hlutverkaleikur barna getur ýtt 

verulega undir vitsmuna- og félagsþroska þeirra. Í félagslegum hlutverkaleik taka 

börn að sér hlutverk og þurfa allir sem að leiknum koma að komast að 

sameiginlegri niðurstöðu varðandi þema leiksins og þróa persónur sem henta 

þemanu. Þar af leiðandi læra börn að setja sig í spor annarra og sjá hlutina frá 

þeirra sjónarhorni og hafa skilning á þeim tilfinningum og jafnvel reynslu sem aðrir 

upplifa (Rogers og Evans, 2008). 

Samkvæmt Smilansky inniheldur félagslegur hlutverkaleikur eftirfarandi þætti: 

1. Eftirherma: Barnið tekur að sér hlutverk í þykjustunni og túlkar það með 

eftirhermu annað hvort í orðum eða gjörðum. 

2. Að þykjast með tilliti til hluta: Hreyfingar og munnlegar yfirlýsingar sem 

gefa það til kynna að hlutir eða leikföng séu staðgenglar alvöru hluta. 

(Dæmi: barn tekur upp fjarstýringu, setur hana að eyranu og segir „halló“) 
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3. Að þykjast með tilliti til gjörða og aðstæðna: Munnlegar yfirlýsingar 

koma í stað gjörða eða aðstæðna (Dæmi: „þín átti afmæli og þín bauð okkur 

í afmælið“). 

4. Úthald í leik: Barn leikur sér í hlutverki eða leikþema í að minnsta kosti 10 

mínútur. 

5. Samvirkni: Að minnsta kosti tvö börn eru samvirk og leika í sama leiknum. 

6. Munnleg samskipti: Munnleg samskipti á milli barna sem tengjast 

viðkomandi leik. 

Þetta líkan hefur reynst gagnlegt við greiningu hlutverkaleikja  (Rogers og Evans, 

2008).  

Barn lærir í gegnum leik og þroskast og hefur félagslegur hlutverkaleikur það fram 

yfir aðra leiki að hann hjálpar barni að takast á við hluti sem því finnst erfiðir eða 

óskiljanlegir. Barn veit að í leiknum er allt í þykjustunni og er hann einskonar 

friðhelgi til að láta í ljós skoðanir, ótta, forvitni og fleira sem það hefur ekki kjark 

til að gera í raunveruleikanum. Ruth E. Hartley hefur lýst nokkrum atburðum 

og/eða aðstæðum sem börn á leikskólaaldri leika og telur hún það vera mjög 

mikilvægt fyrir þau að upplifa þessa hluti í leiknum. 

1. Einföld eftirherma fullorðinna: Barnið leikur aðstæður/atburði sem það 

hefur séð fullorðna taka þátt í. Með því að gera það getur barnið skilið betur 

hvernig heimur fullorðinna virkar.  

2. Ýktar persónur: Barnið bregður sér í hlutverk persóna sem það þekkir úr 

daglegu lífi. Til dæmis fórnarlambið, ósjálfbjarga barnið eða yfirmaður eða 

sá sem er yfir önnur börn hafin, stjórnandi. 

3. Sambönd innan heimilisins og reynsla: Barnið leikur það sem það hefur 

séð fullorðna gera með mikilli innlifun og tilfinningum. Ef fylgst er með 

barni í leik gefur það upp, óafvitandi, hvernig heimilislífi þess er háttað 

ásamt upplýsingum um þá sem það býr með. 

4. Tjáning áríðandi þarfa: Í hlutverkaleik fær barnið tækifæri til að tjá þarfir 

sínar, þarfir sem það getur jafnvel ekki fengið útrás fyrir annars staðar. 
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5. Útrás fyrir það sem er bannað:  Í hlutverkaleik hefur barn kjark og þor til 

að sýna hliðar sem það hefur ekki í raunveruleikanum. Barn sem er feimið í 

raunveruleikanum og þorir ekki að sýna ákveðni eða frekju gæti tekið það 

hlutverk að sér í leiknum, að vera ákveðið og ráðskast með aðra. Annað 

dæmi væri barn sem væri forvitið um tilgang og starfsemi líkamans og 

fengi útrás fyrir forvitni sína með því að taka að sér hlutverk læknisins eða 

hjúkrunarkonunnar í leik. Barnið nýtir sér þá friðhelgi sem það hefur í 

leiknum. 

6. Hlutverkaskipti: Barn sem finnur vanalega fyrir hjálparleysi og vanmáttar 

innan fjölskyldunnar gæti tekið að sér hlutverk foreldris og þar af leiðandi 

verið sá sem hefur valdið en ekki sá sem þarf að lúta valdi. Með 

hlutverkaskiptum lærir barnið að setja sig í spor annarra, sjá hlutina frá öðru 

sjónarhorni en sínu eigin og eflir þar með sjálfsmynd sína. 

(Hughes, 1995) 

Það umhverfi sem félagslegur hlutverkaleikur fer fram í þarf ekki að vera flókið og 

það þurfa leikmunirnir heldur ekki að vera. Rannsóknir hafa sýnt að leikmunir sem 

ekki eru fullkomin eftirmynd raunverulegra hluta ýta frekar undir ímyndun og 

hugarflug barna. Aðrar rannsóknir hafa aftur á móti sýnt fram á hið gagnstæða, að 

leikmunir þurfi að vera raunverulegir svo börn nýti sér þá. Þessar rannsóknir voru 

þó ekki sambærilegar þar sem aldur barnanna sem tóku þátt var ekki sá sami og 

uppruni þeirra ólíkur. Sú ályktun sem draga má af niðurstöðum þessara rannsókna 

er sú að til að byrja með gætu börn þurft á raunverulegum leikmunum að halda, 

svona rétt á meðan þau eru að átta sig á eðli ímyndunarleikja og öðlast úthald í leik. 

Þegar þau eru síðan orðin örugg geta leikmunir sem eru ekki fullkomin eftirmynd 

raunverulegra hluta og jafnvel óraunverulegir hjálpað til og ýtt undir hugarflug og 

ímyndun barna í leik (Hughes, 1995). 

Eins og nafnið gefur til kynna gengur hlutverkaleikur aðallega út á það að barn setji 

sig í hlutverk einhverrar persónu. Persónan getur verið einhver sem barnið þekkir 

og hermir eftir eða einhver sem það býr til og skapar. Flestar persónur eiga sér þó 

einhverja fyrirmynd. 
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2.3.1. Persónusköpun barna í hlutverkaleik 

Hlutverk eða persónusköpun barna í hlutverkaleik hafa verið ítarlega rannsökuð og 

hafa þau verið flokkuð í þrjá flokka. Til fyrsta flokksins teljast hlutverk sem 

tengjast fjölskyldunni eins og mamman, pabbinn, systirin, bróðirinn, litla barnið, 

amman, afinn og jafnvel gæludýr eins og kisan eða hundurinn. Yngri börnin í 

leikskólanum eiga það til að leika þessi einföldustu hlutverk eins og mömmu, 

pabba og litla barnið á meðan eldri börnin eru líklegri til að leika eldri systkini, 

ömmu, afa og aðra ættingja. Í öðrum flokknum eru hlutverk persóna sem ekki teljast 

til fjölskylduhlutverka. Þessar persónur geta verið skáldaðar eða staðalímyndir sem 

börnin þekkja. Staðalímyndaðar persónur geta tengst einhverri sérstakri starfsstétt, 

venjum, kækjum eða persónu með einhvern sérstakan persónuleika, eins og læknir, 

slökkviliðsmaður og svo framvegis. Skáldaðar persónur eru persónur sem börnin 

þekkja úr hinum ýmsu miðlum eins og tölvum, sjónvarpi, bókum og þess háttar. 

Dæmi um slíkar persónur eru kúrekar, Solla stirða, Spiderman, prinsessur og Bósi 

ljósár. Persónur í þessum tveimur flokkum eiga það sameiginlegt að ekki þarf að 

útskýra hlutverk persónanna í leiknum. Barn getur tekið að sér hlutverk 

mömmunnar og ekki þarf að útskýra hvað mamma gerir, það vita það allir. Sama á 

við um Spiderman, það vita allir að hann er góði karlinn sem skýtur köngulóarvef 

út um úlnliðinn á sér, getur gengið upp veggi og berst gegn glæpum og 

glæpamönnum. Til þriðja og síðasta flokksins teljast hlutverk sem hafa ákveðinn 

tilgang og fela í sér ákveðna athöfn eða atburðarás sem persónan framkvæmir. Slík 

hlutverk geta verið að útbúa kvöldmatinn, lestarstjóri, farþegi í strætó og fleira í þá 

áttina. Þessi hlutverk afmarkast alltaf af hegðun persónunnar en ekki eiginleikum 

hennar (Hughes, 1995).   

Þau hlutverk sem börn velja sér oftast að leika eru fjölskylduhlutverkin, hugsanlega 

vegna þess að það eru þau hlutverk sem börnin þekkja best. Algengt er að 

fjölskylduhlutverkin séu grunnurinn að öðrum hlutverkum. Börn geta verið að leika 

fjölskylduhlutverk en spunnið inn í það einhverja athöfn eða atburðarás sem myndi 

flokkast með hlutverkum í þriðja og síðasta flokknum hér að ofan, en fara svo aftur 

í grunninn, dæmigerða fjölskylduhlutverkið. Dæmi um þetta gæti verið barn sem 

leikur pabbann sem er smiður eða barn sem leikur mömmu sem er farþegi í strætó 

(Hughes, 1995).  
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Það eru nokkrir þættir sem hafa mögulega áhrif á ímyndunarafl og hlutverkaval 

barna og má þar nefna meðal annars kyn barns, aldur og áhrif ýmissa miðla 

(sjónvarp, tölvur, bækur o.fl.). Börn á aldrinum þriggja til fimm ára eru líklegri til 

að velja sér óraunhæfar og framandi persónur til að leika, eins og kúreka og 

geimverur, á meðan tveggja ára börn leika helst þær persónur sem þau þekkja vel 

eins og persónur innan fjölskyldunnar eða persónu í starfi sem þau þekkja eins og 

til dæmis afgreiðslukonu eða lögreglumann (Hughes, 1995).  

Strákar eru ekki eins raunsæir í hlutverkavali sínu og stelpur (Hughes, 1995), en 

fjallað verður betur um mismun á persónusköpun stráka og stelpna í kafla 2.3.2.  

2.3.2. Kynjamismunur í persónusköpun 

Kyn er ekki eitthvað sem maður er eða hefur, heldur eitthvað sem við sköpum í 

sífellu í gegnum félagsleg samskipti. Börn fæðast inn í þann heim og þá menningu 

að strákar eigi að klæðast bláu og stelpur bleiku, leikföng þeirra eru valin með tilliti 

til kyns ásamt því að ekki er talað á sama hátt við stelpur og stráka. Strax á unga 

aldri vita börn hvað það þýðir að vera strákur eða stelpa og er það hvergi eins 

sýnilegt eins og í leik þeirra (Rogers og Evans, 2008). 

Bæði stelpur og strákar leika sér í félagslegum hlutverkaleik og eru margir þættir 

sem hafa áhrif á leik þeirra. Þroski barns og aldur hefur mikil áhrif á magn og gæði 

leiksins. Staðsetning, rými og leikmunir geta einnig haft áhrif, en börn eru mun 

líklegri til að leika hlutverkaleik inni í litlu lokuðu rými en úti eða í stóru, opnu 

rými. Einnig ættu viðeigandi leikmunir að vera börnunum aðgengilegir til að örva 

ímyndunarafl og frjóa persónusköpun. Þrátt fyrir alla þessa þætti sem hafa áhrif á 

hlutverkaleikinn og persónusköpun barnanna hefur verið sýnt fram á að munur sé á 

milli leik stráka og stelpna. Mismunur er á vali á leikmunum, hlutverkum og 

leikþemum (Hughes, 1995). 

Algengast er að börn velji sér hlutverk persónu af sama kyni, það er að segja 

stelpur velja sér kvenmannshlutverk eins og mamman eða stóra systirin og strákar 

velja sér karlmannshlutverk eins og pabbinn eða Spiderman. Stelpur eru þó mun 

opnari fyrir því að leika persónu af gagnstæðu kyni en strákar. Strákar eru ekki 

aðeins tregir til að taka að sér að leika kvenpersónur heldur einnig að gera eitthvað 

í leiknum sem konur gera vanalega, eins og að elda matinn, taka til og svo 
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framvegis. Stelpur eru mun líklegri til að leika fjölskylduhlutverk eins og 

mömmuna eða litla barnið á meðan strákar leika frekar persónur sem eru 

ævintýralegri og með meiri hasar eins og ofurhetjur og glæpamenn (Hughes, 1995). 

Til að athuga hvort þessar staðhæfingar væru réttar var þessi rannsókn framkvæmd 

og var leitast við að finna svör við eftirfarandi spurningum: Hvaða hlutverk velja 4 

ára börn að leika í félagslegum hlutverkaleik? Er munur á vali kynjanna? Er 

munur á vali barnanna eftir því hvernig barnahópurinn er saman settur? 

3. Aðferð 

Til að ná fram þeim markmiðum sem sett voru fram í upphafi og fá sem skýrust 

svör við rannsóknarspurningunni var beitt eigindlegri rannsóknaraðferð. 

Eigindlegum aðferðum er gjarnan beitt þegar markmiðið er að öðlast skilning á 

viðfangsefninu og skrásetja náttúrulega og/eða eðlilega hegðun í náttúrulegu 

umhverfi. Úrtak er yfirleitt lítið og opin viðtöl eða skráningar notaðar til 

gagnaöflunar. Niðurstöður slíkra rannsókna byggja iðulega á huglægu mati 

rannsakanda ólíkt niðurstöðum megindlegra rannsókna þar sem þær eru alltaf 

tölulegar (McMillan, 2008).  

Rannsóknin sem hér um ræðir var gerð í leikskóla í grónu íbúðahverfi á 

höfuðborgarsvæðinu. Þátttakendur voru sex börn fædd árið 2006, þrjár stelpur og 

þrír strákar. Börnin voru valin með það í huga að þau væru á sama aldri, þekktust 

vel og væru vön að leika sér saman. Áður en rannsóknin hófst var hún kynnt fyrir 

foreldrum/forráðamönnum barnanna og heimiluðu þau þátttöku barns síns með 

undirskrift sinni (sjá viðauka). Umhverfið sem athuganirnar fóru fram í var 

börnunum kunnugt og eins leikefnið. Í öllum tilvikum var umhverfið og leikefnið 

það sama. Athuganirnar fóru fram í dúkkukrók sem var í innri stofu einnar deildar 

leikskólans og fengu börnin í öllum tilvikum að leika sér með allt það leikefni sem 

hann hafði upp á að bjóða: dúkkur, dúkkuföt, dúkkuvagn, búninga (kjóla, pils, boli, 

skyrtur, skikkjur, hatta, skó, töskur, veski o.fl.), sófa, eldavél, bakaraofn, vask, 

eldhúsáhöld og dýnur sem einnig var hægt að nota sem skilrúm. 

Gerðar voru sex athuganir, tvær þar sem strákarnir léku sér saman, tvær þar sem 

stelpurnar léku sér saman og tvær þar sem öll börnin léku sér saman. Byrjað var á 

því að gera eina athugun hjá stelpunum, svo eina athugun hjá strákunum og svo 
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næst hjá öllum börnunum. Seinni athuganirnar voru gerðar á sama hátt og í sömu 

röð. Byrjað var á því að gera börnunum allt leikefnið aðgengilegt og þeim síðan 

boðið að leika sér. Einungis rannsakandi var í stofunni með börnunum og reynt var 

eftir bestu getu að hindra allt utanaðkomandi áreiti og tryggja börnunum næði til 

leiks. Hver athugun varði í um það bil 20-30 mínútur og voru þær framkvæmdar í 

júní og júlí árið 2010. Athuganirnar voru teknar upp á myndband og skoðaðar síðar 

til frekari glöggvunar.  

Þegar horft var á myndböndin var skráð niður, fyrir hverja athugun fyrir sig, hvaða 

hlutverk börnin völdu sér að leika og í kjölfarið voru hlutverkin flokkuð og fundin 

tíðni hvers hlutverks, það er að segja hversu oft ákveðið hlutverk varð fyrir valinu. 

4. Niðurstöður 

Þær persónur sem stelpurnar völdu að leika voru eftirfarandi: 

• Mamma • Kennari • Kisu mamma 

• Amma • Leikskólakennari • Hunda mamma 

• Litla barnið • Hundur • Spiderman mamma 

• Stóra systir • Kisa • Galdradís 

• Prinsessa • Góð stúlka • Norn 

• Draugur   

Þegar þær léku sér einar völdu þær að leika eftirfarandi persónur: 

• Mamma • Amma • Stóra systir 

• Litla barnið • Hundur • Kisa 

• Kennari • Leikskólakennari • Galdradís 

• Prinsessa • Draugur • Norn 

• Góð stúlka   

Eins og sjá má var persónuval stelpnanna nokkuð fjölbreytt og komu hin ýmsu 

hlutverk og persónur við sögu. Á mynd 5 má sjá að það var algengast að stelpurnar 

völdu að leika mömmuna. Næst á eftir mömmunni kemur stóra systirin og þar næst 

amman og litla barnið. Hinar persónurnar eru mjög jafnar. 
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Mynd 5. Persónur sem stelpurnar völdu að leika þegar þær léku sér einar og 
hversu oft þær völdu hvert hlutverk. 

Hlutverkum má skipta í þrjá flokka eins og útskýrt er í kafla 2.3.1. Hlutverkin  sem 

stelpurnar léku þegar þær voru einar voru flokkuð á eftirfarandi hátt: 

Tafla 1. Flokkun hlutverka þegar stelpurnar léku sér einar. 

Flokkur 1 Flokkur 2 Flokkur 3 

Mamma Leikskólakennari Góð stúlka 

Amma Galdradís   

Stóra systir Draugur   

Litla barnið Prinsessa   

Hundur Norn   

Kisa Kennari   

 

Á mynd 6 má svo sjá hlutfall milli flokkanna þriggja og sést þá glögglega að 

fjölskylduhlutverkin eru í miklum meirihluta hjá stelpunum.  



31 

 

 

Mynd 6. Hlutfall á milli flokkanna þriggja. 

Þegar stelpurnar léku sér með strákunum völdu þær að leika eftirfarandi persónur: 

• Mamma • Stóra systir • Prinsessa 

• Kisu mamma • Hunda mamma • Spiderman mamma 

Í þessu tilfelli komu nokkur ný hlutverk inn í myndina og önnur komu ekki við 

sögu í þeim tveimur athugunum þar sem stelpur og strákar léku sér saman. 

Stelpurnar héldu þó áfram að leika mömmuna, stóru systurina og prinsessuna og 

eins og sjá má á mynd 7 og 8 eru fjölskylduhlutverkin algengt val stelpnanna. Það 

vakti athygli að þegar stelpurnar léku sér einar var heildarfjöldi hlutverka mun 

meiri en þegar þær léku sér með strákunum, eða 13 á móti 6. 

 

Mynd 7. Persónur sem stelpurnar völdu að leika þegar þær léku með 
strákunum og hversu oft þær völdu hvert hlutverk. 
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Þessi hlutverk voru einnig flokkuð niður í flokkana þrjá. Eitt þessara hlutverka, 

spiderman mamma, er í raun blanda af flokki 1 og flokki 2 og er það haft sér. 

Ekkert hlutverk fellur undir skilgreininguna á flokki 3. 

Tafla 2. Flokkun hlutverka þegar stelpurnar léku sér með strákunum. 

Flokkur 1 Flokkur 2 Flokkur 1 og 2 

Mamma Prinsessa Spiderman mamma 

Stóra systir     

Kisumamma     

Hundamamma     

 

Á mynd 8 má svo sjá hlutföllin á milli flokkanna.  

 

Mynd 8. Hlutfall milli flokkanna þriggja. 

Líkt og þegar stelpurnar léku sér einar voru fjölskylduhlutverkin algeng. Það virðist 

því ekki vera mikill munur á persónusköpun stelpnanna hvort sem þær léku sér 

einar eða með strákunum.  

Þær persónur sem strákarnir völdu að leika voru eftirfarandi: 

• Kóngur • Páfagaukur • Íþróttaálfurinn 

• Hulk • Batman • Spiderman 

• Spiderman barn • Spiderman hundur • Batman hundur 

• Súperman hundur • Hunda pabbi • Hunda barn 
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• Súperman • Hundur • Bósi ljósár 

• Ofurhetja • Kona • Súperman kona 

• Grýla • Dreki • Músa pabbi 

• Músa barn • Gömul kona • Sitjandi kona 

• Pabbinn • Litla barnið • Stóri bróðir 

• Prinsessa   

Eins og sjá má var hlutverkaval strákanna mjög fjölbreytt og er áberandi að fjöldi 

persóna eða hlutverka er mun meiri en hjá stelpunum. Þegar strákarnir léku sér 

einir völdu þeir að leika eftirfarandi persónur: 

• Kóngur • Páfagaukur • Hulk 

• Batman • Súperman • Spiderman 

• Íþróttaálfurinn • Músa pabbi • Músa barn 

• Grýla • Gömul kona • Sitjandi kona 

• Prinsessa   

Áberandi er hversu algengt er að þeir velji sér hlutverk ofurhetja. Á mynd 9 má sjá 

hversu oft strákarnir völdu að leika hvert hlutverk fyrir sig.  

 

Mynd 9. Persónur sem strákarnir völdu að leika þegar þeir léku sér einir og 
hversu oft þeir völdu hvert hlutverk. 
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Hlutverkin sem strákarnir völdu sér að leika þegar þeir voru einir voru flokkuð á 

eftirfarandi hátt: 

Tafla 3. Flokkun hlutverka þegar strákarnir léku sér einir. 

Flokkur 1 Flokkur 2 Flokkur 3 

Páfagaukur Kóngur Gömul kona 

Músapabbi Hulk Sitjandi kona 

Músabarn Batman   

  Spiderman   

  Íþróttálfur   

  Grýla   

  Súperman   

  Prinsessa   

 

Á mynd 10 má svo sjá hlutfallið á milli flokkanna þriggja. 

 

Mynd 10. Hlutföll milli flokkanna þriggja. 

Eins og sjá má er mikill meirihluti hlutverkanna sem flokkast undir flokk 2. 

Athygli vekur að hlutföllin eru mjög ólík í hlutverkavali stráka og stelpna. 

Þegar strákarnir léku sér með stelpunum völdu þeir að leika eftirfarandi persónur: 

• Batman • Súperman • Bósi ljósár 

• Hulk • Spiderman • Spiderman barn 

• Batman hundur • Súperman hundur • Spiderman hundur 
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• Dreki • Ofurhetja • Súperman kona 

• Páfagaukur • Pabbi • Litla barnið 

• Stóri bróðir • Hundur • Hundapabbi 

• Hundabarn • Kona  

Eins og sjá má er fjöldi hlutverka hjá strákunum mun meiri en hjá stelpunum í þeim 

athugunum þar sem allir léku saman. Líkt og áður er algengt að strákarnir velji sér 

að leika ofurhetjur. Á mynd 11 má sjá persónurnar sem strákarnir völdu að leika og 

hversu oft þeir völdu að leika hverja persónu fyrir sig. 

 

Mynd 11. Persónur sem strákarnir völdu að leika þegar þeir léku með 
stelpunum og hversu oft þeir völdu hvert hlutverk. 

Eins og sjá má á mynd 11 hér að ofan er vinsælt hjá strákunum að leika 

ofurhetjurnar Spiderman, Hulk og Súperman. Að leika konu og hundabarn hefur 

örlitla yfirburði einnig en hinar persónurnar eru mjög jafnar. Fjögur af þessum 

hlutverkum voru blanda af flokk 1 og 2 og voru þau skráð sér. Hlutverkin raðast 

niður í flokkana á eftirfarandi hátt: 
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Tafla 4. Flokkun hlutverka þegar strákarnir léku sér með stelpunum. 

Flokkur 1 Flokkur 2 Flokkur 1 og 2 

Páfagaukur Batman Spiderman barn 

Pabbi Súperman Spiderman hundur 

Litla barnið Dreki Batman hundur 

Stóri bróðir Hulk Súperman hundur 

Hundur Bósi ljósár   

Hundapabbi Spiderman   

Hundabarn Ofurhetja   

  Kona   

  Súperman kona   

 

Á mynd 12 má svo sjá hlutföllin á milli flokkanna. 

 

Mynd 12. Hlutföll milli flokkanna þriggja. 

Hér flokkast flest hlutverkanna undir flokk 2 líkt og þegar strákarnir léku sér einir. 

Hér hafa verið talin upp öll þau hlutverk sem börnin völdu að leika og sýnt í 

stöplariti hversu oft hvert hlutverk var valið. Það sem mér fannst athyglisvert var 

að strákarnir skiptu töluvert oftar um hlutverk en stelpurnar, einnig var fjöldi 

persóna mun meiri hjá strákunum. Fjöldi persóna sem strákarnir völdu að leika, í 

öllum fjórum athugununum samanlagt voru 28, á meðan stelpurnar léku alls 16 

persónur. Sumar persónur voru leiknar oftar en einu sinni og þegar tíðni allra 
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hlutverkanna sem strákarnir léku er lögð saman og deilt niður á strákana þrjá og 

síðan deilt niður á athuganirnar fjórar kemur út að hver strákur lék að meðaltali 3,6 

hlutverk í hverri athugun. Stelpurnar léku að meðaltali 2,5 hlutverk í hverri 

athugun. Munurinn á fjölda leikinna persóna er því töluvert meiri en munurinn á 

því hversu oft börnin skiptu um hlutverk. Stelpurnar virðast því vera dálítið 

íhaldssamari á val á hlutverkum og fara ekki langt út fyrir „fjölskyldu rammann“. 

5. Umræða 

Í þessum kafla verður leitast við að finna svör við þeim spurningum sem settar voru 

fram í upphafi. Spurningarnar voru eftirfarandi: 

1.  Hvaða hlutverk velja 4 ára börn að leika í félagslegum hlutverkaleik?  

2. Er munur á vali kynjanna?  

3. Er munur á vali barnanna eftir því hvernig barnahópurinn er saman settur?  

Svarið við fyrstu spurningunni er í raun og veru ekki flókið. Í niðurstöðukaflanum 

voru talin upp öll þau hlutverk sem börnin völdu sér að leika. Ég velti hins vegar 

fyrir mér hvers vegna strákarnir skiptu oftar um hlutverk og léku fleiri persónur en 

stelpur. Oft eru strákar taldir vera á eftir stelpum í þroska á þessum árum og fram 

eftir unglingsaldri og gæti það átt einhvern þátt í þessum mun. Í kafla 2.2.4 er gert 

grein fyrir sex stigum félagslegs leiks. Börn byrja á fyrsta stiginu og þegar þau hafa 

náð ákveðnum þroska færa þau sig upp um stig. Það er ekki möguleiki fyrir þau að 

sleppa stigi. Sjötta og síðasta stigið er þróaðasta form félagslegra leikja og tilheyrir 

félagslegur hlutverkaleikur því stigi. Sá möguleiki er fyrir hendi að strákarnir séu 

ekki alveg búnir að ná þeim þroska sem þarf til að flytjast alveg á sjötta stigið og 

séu þess vegna að einhverju leyti enn á fimmta stiginu, en þroski stelpnanna hins 

vegar lengra kominn. Lýsing sjötta stigsins er á þá leið að barnið leiki sér í hóp og 

hópurinn vinni saman við að ná fyrirfram ákveðnum markmiðum. Börnin setja sig í 

hlutverk fullorðinna og leika formlega leiki (Frost o.fl., 2008). Þessi lýsing finnst 

mér eiga mjög vel við leik stelpnanna. Þær léku sér saman og komu sér saman um 

hver myndi leika hvaða persónu, sem voru yfirleitt persónur úr fjölskyldunni eða 

persónur sem þær þekktu vel. Þær ræddu saman og fundu þema til að leika eftir og 

spunnu atburðarás í sameiningu. Stundum fannst mér strákarnir leika á þennan hátt 

en alls ekki alltaf. Þegar þeir léku músafjölskyldu og hundafjölskyldu fannst mér 
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leikur þeirra eiga við sjötta stigið en þessi tvö tilfelli vörðu í mjög stuttan tíma. Í 

öllum hinum tilfellunum fannst mér leikur þeirra eiga við fimmta stigið sem er 

eftirfarandi: Barn leikur við önnur börn, það fær lánað og lánar leikföng og þau elta 

hvort annað með lestir, bíla og þess háttar. Barnið gerir tilraun til að stjórna því 

hverjir fá að vera með í leiknum og hverjir ekki. Allar athafnir barnanna eru 

svipaðar, þau deila ekki með sér verkefnum, þau skipuleggja ekki og segja ekki til 

um fyrirfram ákveðin markmið (Frost o.fl., 2008). 

Spurningunni um hvort munur sé á vali kynjanna er ekki erfitt að svara. Það er 

munur á vali kynjanna. Fyrri rannsóknir sýna að stelpur eru mun líklegri til að leika 

fjölskylduhlutverk eins og mömmuna eða litla barnið á meðan strákar leika frekar 

persónur sem eru ævintýralegri og með meiri hasar eins og ofurhetjur og 

glæpamenn (Hughes, 1995). Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu nákvæmlega 

það sama. Eins og sjá má á mynd 6 völdu stelpurnar sér að leika fjölskylduhlutverk 

í 65% tilfella þegar þær léku sér einar og í 73% tilfella (mynd 8) þegar þær léku sér 

með strákunum. Þegar strákarnir léku sér einir léku þeir ímyndaðar eða skáldaðar 

persónur í 63% tilfella (mynd 10) og þegar þeir léku sér með stelpunum léku þeir 

slík hlutverk í 54% tilfella (mynd 12). 

Í kafla 2.3.2 er talað um að algengast sé að börn velji sér hlutverk persónu af sama 

kyni en að stelpur séu þó mun opnari fyrir því að leika persónu af gagnstæðu kyni 

en strákar. Strákar eru ekki aðeins tregir til að taka að sér að leika kvenpersónur 

heldur einnig að gera eitthvað í leiknum sem konur gera vanalega (Hughes, 1995). 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna þó hið gagnstæða. Ef skoðuð eru þau 

hlutverk sem stelpurnar völdu sér að leika (bls. 29) má sjá að öll hlutverkin, nema 

eitt, eru kvenpersónur eða persónur sem gætu verið bæði karlkyns eða kvenkyns, 

eins og kennari og litla barnið. Mér finnst draugurinn vera á dálítið gráu svæði 

varðandi kyn. Draugar geta svo sem verið bæði kvenkyns og karlkyns en ég held að 

börn sjái þá fyrir sér sem karlkyns persónur. Ef skoðuð eru þau hlutverk sem 

strákarnir völdu að leika (bls. 32-33) má sjá að meirihlutinn eru karlkyns persónur 

eða persónur sem geta verið bæði kvenkyns eða karlkyns, eins og barn og 

páfagaukur. Aftur á móti eru sex persónur sem strákarnir völdu að leika kvenkyns 

persónur. Þegar þeir voru í þessum hlutverkum hlógu þeir mikið og gerðu að gamni 

sínu. Þeim virtist finnast mjög fyndið að leika kvenkyns persónu. Þessar 
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niðurstöður stangast því á við niðurstöður fyrri rannsókna þar sem segir að stelpur 

séu opnari fyrir að leika persónu af gagnstæðu kyni. 

Svara má þriðju og síðustu spurningunni, um hvort munur sé á vali kynjanna eftir 

því hvernig barnahópurinn er saman settur, á þann veg að ekki sé mikill munur. 

Stelpurnar virtust velja samskonar hlutverk hvort sem þær léku sér einar eða með 

strákunum. Fjölskylduhlutverkin voru alltaf í meirihluta en skálduðu persónurnar 

(flokkur 2) höfðu þó örlítið meira vægi þegar stelpurnar léku sér einar. Strákarnir 

völdu í flestum tilfellum að leika ofurhetjur eða aðrar skáldaðar persónur hvort sem 

þeir léku sér einir eða með stelpunum. Fjölskylduhlutverkin höfðu þó örlítið meira 

vægi þegar þeir léku með stelpunum. Stelpurnar gætu því hafa haft örlítil áhrif á 

hlutverkaval strákanna. Strákarnir virðast þó ekki hafa haft áhrif á hlutverkaval 

stelpnanna. 

5.1 Samantekt 
Eftir á að hyggja er margt sem ég hefði viljað gera á annan hátt. Til dæmis þá gerði 

ég mér ekki grein fyrir að það leikefni sem ég bauð börnunum upp á miðaði mjög 

að því að börnin myndu leika kvenkyns persónur sem gera hluti sem konur gera. 

Búningarnir sem voru í boði voru að miklu leyti kvenmannsföt. Börnin höfðu 

eldhúsáhöld og eldhúsinnréttingar til að leika sér með ásamt dúkkum og 

dúkkufötum. Þegar strákarnir voru að leita sér að búningum til að klæðast sáu þeir 

að ekki var mikið af „stráka“ búningum og göntuðust þá með það að klæða sig í 

„stelpu“ búninga. Það var þá sem þeir völdu að leika prinsessu og konu og önnur 

kvenhlutverk. Í búningakassanum voru tvær bláar skikkjur og kepptust þeir við að 

ná þeim. Skikkjurnar virtust hvetja þá til að leika ofurhetjur og ég velti fyrir mér 

hvort hlutverkaval þeirra hefði verið öðruvísi hefði verið meira úrval karlmannsfata 

eða jafnvel leikmunir sem höfða meira til stráka. Hefði til dæmis verið í boði fyrir 

þá að leika með verkfæri, hefðu þeir kannski frekar valið að leika heimilisfaðirinn 

sem þarf að gera við vaskinn á heimilinu, eða skjótast í bílskúrinn að laga bílinn, 

heldur en Spiderman og Bósa ljósár. Stelpurnar höfðu sem sagt öll þau tæki sem 

þær þörfnuðust til að leika fjölskylduhlutverk en strákarnir ekki. Einnig er 

hugsanlegt að hlutverkaval stelpanna hefði verið öðruvísi ef meira hefði verið af 

„strákadóti“ og þær jafnvel verið opnari fyrir því að taka að sér karlmannshlutverk. 



40 

 

Stelpurnar höfðu þó sömu tæki og strákarnir til að leika ofurhetjur en gerðu það 

hins vegar ekki í jafn miklu mæli. 

Til að fá marktækari niðurstöður hefði verið betra að hafa fleiri athuganir og fleiri 

þátttakendur. Það er mjög erfitt að alhæfa eitthvað með einungis sex þátttakendur 

og sex athuganir en þar sem þetta verkefni er ekki stærra en það er var þetta látið 

duga. Mjög áhugavert væri að framkvæma samskonar rannsókn í framtíðinni en 

hafa hana stærri í sniðum. Hafa jafnvel fleiri aldurshópa og að sjálfsögðu huga vel 

að leikefninu og sjá til þess að öll börnin hafi jafn mikla möguleika á að skapa og 

leika hvaða persónu sem er. 

6. Lokaorð 
Leikur er fyrirbæri sem erfitt er að útskýra í fáum orðum, en ljóst er að hann hefur 

gríðarlega mikla þýðingu fyrir börn og þroska þeirra. Í þessari rannsókn var leitað 

svara við þremur spurningum, hvaða hlutverk börn velja sér að leika, hvort einhver 

munur væri á vali stelpna og stráka og hvort samsetning barnahópsins hafi einhver 

áhrif á hlutverkaval barnanna. Ég hafði í raun ekki mikla vitneskju um 

persónusköpun barna í hlutverkaleik áður en vinnan við þetta verkefni hófst. Ég 

hafði þó fylgst með börnum í leik áður en ekki verið mjög umhugað um 

nákvæmlega þetta atriði, persónusköpunina. Þegar ég fór að lesa mér til og gera 

athuganirnar varð ég algerlega heilluð og fannst það mjög ánægjulegt að 

niðurstöður mínar voru að mestu leyti sambærilegar við niðurstöður fyrri 

rannsókna. Persónusköpun barnanna var mjög frjó og fjölbreytileg. Þær persónur 

eða hlutverk sem börn velja sér að leika er þó hægt að flokka í þrjá flokka, persónur 

sem tilheyra fjölskyldunni, skáldaðar persónur eða persónur sem falla að ákveðinni 

staðalímynd og loks persónur sem einkennast af ákveðinni hegðun. Fræðin segja að 

stelpur leiki aðallega persónur sem tilheyra fjölskyldunni og strákar frekar 

ímyndaðar persónur eða persónur sem falla að ákveðinni staðalímynd. Niðurstöður 

þessarar rannsóknar hafa sömu sögu að segja og var mjög afgerandi munur á 

hlutverkavali kynjanna. Niðurstöðurnar sýndu einnig að það skipti tiltölulega litlu 

máli hvort öll börnin léku sér saman eða hvort hópurinn væri kynjaskiptur. 

Rannsóknir af þessu tagi, sem framkvæmdar eru af fagfólki, eru ekki mjög 

algengar hér á landi. Það eru svo margir þættir sem hægt væri að meta og skoða 

með því einu að fylgjast með hlutverkaleik barna og hvaða persónur þau velja að 
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leika. Þegar fylgst er með barni í hlutverkaleik er t.d hægt að sjá hvar það er statt í 

þroskaferlinu, hver staða þess er innan fjölskyldunnar, hvernig því líður og svo 

framvegis. Möguleiki væri að kanna hvort miðlar eins og sjónvarp, tölvur og bækur 

hafi áhrif á persónusköpun barna og hversu mikil. Möguleikarnir virðast endalausir 

og er það von mín að rannsóknarvinnu minni með hlutverkaleik og persónusköpun 

ljúki ekki hér með.  
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