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Útdráttur 
 

Í ritgerðinni verður fjallað um leik barna, flæði og samskipti. Gerð verður grein fyrir 

niðurstöðum eigindlegrar athugunar á flæði og samskiptum í leik barna. Athugunin fór fram í 

leikskóla og var markmið hennar að skoða hvort flæði sæist í leikskólastarfi. 

Rannsóknarspurningarnar eru tvær: Hvernig birtist flæði í leik barna og hvaða þættir í 

samskiptum styðja við flæði?  

 Helstu niðurstöður eru að flæði á sér stað þegar börn eru að leik og birtist það í 

einbeitingu barnanna, áhuga þeirra og hvernig þau gleyma stað og stund og gefa sig á vald 

leiksins. Einnig mátti sjá að börnin vörðust áreiti í leiknum og héldu einbeitingu þrátt fyrir 

utanaðkomandi truflun. Samskipti barnanna í leik eru bæði yrt og óyrt, þau nota samskipti til 

þess að skipuleggja leik sinn og halda honum gangandi. Samskipti sem einkenndust af 

leikgleði studdu börnin í flæði en þau samskipti sem einkenndust af átökum komu í veg fyrir 

að börnin héldu eða næðu flæði ástandi.  
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Inngangur 

 

Í Aðalnámskrá leikskóla segir að velferð og hagur barna eigi að vera leiðarljós í öllu starfi. 

Stuðla á að því að nám fari fram í leik og skapandi starfi þar sem börn njóti fjölbreyttra 

uppeldiskosta. Í leikskólum á að hvetja til víðsýni barna og leggja grundvöll að því að börnin 

verði sjálfstæðir, hugsandi, virkir og ábyrgir þátttakendur í samfélaginu 

(Menntamálaráðuneytið, 1999: 7-8). Megin viðfangsefni leikskóla er að skapa aðstæður fyrir 

frjálsan leik barna þar sem hann er talinn vera ein helsta leið þeirra til náms og þroska, ásamt 

því á starfsfólk leikskóla að stuðla að jákvæðum samskiptum á meðal barna þar sem virðing 

er borin fyrir ólíkum einstaklingum. 

 Tilurð ritgerðarinnar byggir á kynnum mínum af kenningu um flæði (e. flow) sem 

ungverski sálfræðingurinn Mihaly Csikszentmihalyi setti fram og áhuga mínum á samskiptum 

barna. Í kenningunni um flæði er gengið út frá því að hamingja einstaklinga komi fram í flæði 

ástandi, þar sem áskorun þess verkefnis sem unnið er hverju sinni og hæfni einstaklingsins fer 

saman. Einnig er talið að í flæði ástandi eigi sér stað nám og þegar einbeiting barnanna er 

algjör læri þau meira en eiginlegar forsendur gefa tilefni til.  

 Í ljósi þess að flæði er ástand þar sem nám fer fram og komið er til móts við 

einstaklinginn þar sem áhugi hans liggur, er fróðlegt að skoða í hvaða samhengi flæði á sér 

stað í leikskóla. Samhljómur er með drögum að nýrri Aðalnámskrá (Menntamálaráðuneytið, 

2010: 3) og þeim áherslum sem koma fram í kenningu um flæði þar sem lögð er áhersla á 

lýðræði í starfi með börnum og því að börnin sjálf ráði för í verkefnavali sínu í leikskólanum. 

Í 12.gr Barnasáttmála sameinuðu þjóðanna (1992) er skýrt kveðið á um rétt barna sem 

myndað geta eigin skoðanir til þess að láta þær frjálslega í ljós í öllum þeim málum er þau 

varða og skal tekið réttmætt tillit til skoðana þeirra í samræmi við aldur og þroska. Þetta 

kemur heim og saman við skólastarf þar sem kenningin um flæði er höfð til hliðsjónar. Þar 

fær barnið vald yfir verkefnum sínum og getur látið löngun sína ráða för. 

 Farsæl samskipti við aðra er mikilvægur grunnur að vellíðan og velgengni í lífi okkar. 

Samskipti í skólastarfi eru þar engin undantekning hvort sem athygli er beint að samskiptum 

barna eða barna og kennara. Börn læra við félagslegar aðstæður, þau læra í samskiptum við 

jafnaldra, félaga og fullorðna. Börn læra með því að athuga með öðrum, spyrja spurninga og 

skoða ýmsar hliðar mála. Samskipti skipta miklu máli um líðan barna og námsgleði þeirra 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007: 49).  

 Í athugun minni í leikskólanum ákvað ég að skoða flæði og samskipti barna þar sem 

viðfangsefnin fléttast saman. Samskipti barna eru viðurkenndur þáttur í þroska barna í 



7 

leikskólastarfi en minna hefur farið fyrir kenningunni um flæði. Það er því áhugavert að skoða 

samhengi þessara þátta og reyna að gera grein fyrir áhrifum þeirra á leik barna. Þær 

rannsóknarspurningar sem lagðar voru til grundvallar athuguninni eru: Hvernig birtist flæði í 

leik barna og hvaða þættir í samskiptum barna styðja við flæði? 

 Tilgangur verkefnisins er að fá innsýn í áhrif flæðis á leik barna þar sem um spennandi 

hugmynd í leikskólastarfi er að ræða, en einnig að skoða hvaða þættir í samskiptum barna 

styðja við flæði þar sem börn læra í félagslegum samskiptum sín á milli.  

 Í ritgerðinni er fjallað um leik barna, mikilvægi hans og einkenni. Kenning Mihaly 

Csikszentmihalyi um flæði er kynnt, farið er yfir tengsl flæðis og náms og þær aðstæður sem 

mikilvægt er að skapa í þeim tilgangi að ýta undir flæði. Samskiptum barnanna eru gerð skil, 

fjallað um sjálfsmynd þeirra, samskipti sem fara fram í leik og einkenni samskipta. Í 

ritgerðinni er gerð grein fyrir athugun sem unnin var inni í leikskóla, farið yfir hvaða aðferð 

var beitt, gerð grein fyrir þátttakendum, framkvæmd og úrvinnslu gagna. Niðurstöður eru 

kynntar og að endingu eru umræður. 
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1. Leikurinn 
 

Leikur barna er flókið fyribæri og margar kenningar og skilgreiningar hafa verið settar fram 

um leik barna. Þær eiga það sammerkt að í leiknum er hægt að sjá framför og flestir eru 

sammála um að leikurinn sé mikilvægur þáttur í þroska barnsins (Frost, Wortham og Reifel, 

2008: 29-125 ). 

Í Aðalnámskrá leikskóla er fjallað um leikinn og hann sagður vera þungamiðja 

leikskólastarfsins, lífstjáning barnsins, ríkjandi athöfn og mikilvægasta náms- og þroskaleið 

þess (Menntamálaráðuneytið, 1999: 11).  

Frost o.fl. (2008: 29-125) lýsa leik leikskólabarna sem mikilvægri uppsprettu fyrir 

þroska þeirra. Börnin rækta líkama og sál í gegnum leikinn, með því að uppgötva nýjar leiðir 

og leika hugrenningar sínar. Frjáls leikur veitir börnum vellíðan, þau læra að takast á við 

samskipti og veita öðrum athygli.  

Í skrifum Lillemyr (1995: 21-22) er fjallað um hugtakið leik. Þar kemur fram að leikur 

sé sjálfsprottin leið barnsins, hann veiti barninu gleði og frið. Barnið sjálft hefur umráð yfir 

leik sínum og getur í honum farið úr raunveruleikanum í ímyndaðan heim. Í leik verða til 

reglur og skipulag í heimi barnsins, hann tilheyrir stað og stund, er spennandi og gefur innri 

krafti lausan taum. Enn fremur kemur fram hjá Lillemyr (1999: 50) að í góðum leik geti 

barnið upplifað að gefa sig aðstæðum algjörlega á vald og skiptir þá raunveruleikinn engu. 

Leikurinn hér og nú gefur barninu þýðingu og á hug þess allan. Í því ástandi er barnið í flæði 

og gleymir sér um stund. 

 Vygotsky var rússneskur fræðimaður sem fjallaði um nám út frá sálfræðilegum 

þáttum. Í umfjöllun hans um leik kemur fram að ekki sé hægt að ganga út frá því að leikur 

veiti barninu ánægju. Í því samhengi nefnir hann tvennt, í fyrsta lagi að margt annað veiti 

barninu meiri ánægju en leikurinn og í öðru lagi að margskonar leikir sem eru í eðli sínu ekki 

ánægjuveitandi geti þvert á móti valdið óánægju. Vygotsky nefnir sem dæmi skipulagða 

kappleiki þar sem einhver stendur uppi sem sigurvegari og aðrir bíða ósigur. Vygotsky vildi 

beina sjónum að breiðari og almennari merkingu leiks, þörfum barnsins, hvatningu og 

tilgangi. Hann taldi að ef börnin gerðu sér ekki grein fyrir þörfum sínum og löngunum og 

reyndu ekki að uppfylla þær, væri enginn leikur. Börn leika sér til þess að reyna að uppfylla 

þarfir sínar. Leikur samkvæmt kenningum Vygotsky byggir á ímyndun og telur hann að hún 

sé megin viðfangsefni leiks. Vygotsky fjallaði einnig um að allur leikur færi eftir ákveðnum 

reglum sem börnin hafa komið sér upp í huga sínum. Reglurnar eru ekki ákveðnar og settar 

fyrirfram heldur mótast þær af þeim leik sem fram fer hverju sinni. Í öllum leik samkvæmt 
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Vygotsky er ímyndun og reglur sem þróast saman eftir því sem leikurinn þróast. Börn læra 

þannig reglur og sjálfstjórn í gegnum leikinn. (Vygotsky, 1978: 199-202; Frost o.fl, 2008: 38-

40). 

 

1.1 Mikilvægi leiksins 

Um mikilvægi leiks fyrir börn nefnir Lillemyr (1995: 20-27) möguleika barnsins til þess að 

prófa og skoða hugmyndir sínar og reyna sig í samskiptum við aðra. Einnig að leikurinn styðji 

við alhliða þroska barnsins og sé tæki sem barnið sjálft hafi umráð yfir. Í leiknum finnur 

barnið áframhaldandi þörf fyrir að takast á við ný viðfangsefni og gefst tækifæri til þess að 

sýna gleði og alvöru og taka á ýmsum tilfinningum sem börn finna fyrir í daglegu lífi. Í 

leiknum fær barnið tækifæri til þess að æfa sig í að takast á við vandamál og barnið reynir á 

mismunandi þroskaþætti í leiknum. Það æfir til dæmis hreyfiþroska, vitsmunaþroska og 

samskiptaþroska. Í leiknum styrkir barnið sjálfsmynd sína og fær tækifæri til þess að prófa og 

reyna mismunandi hluti í öruggum aðstæðum.  

 Þýðing leiksins fyrir þroska barnsins er þríþætt samkvæmt Lillemyr (1995: 28). Í 

fyrsta lagi er fjallað um sálfræðilegan ávinning sem fæst í gegnum leikinn, þar upplifir barnið, 

lærir og þróar hugmyndir sínar og ekki síst í samspili við aðra. Í öðru lagi er um að ræða 

samfélagslegan og menningarlegan ávinning sem felst í tækifæri til að æfa félagslegar 

aðstæður og eiga þátt í að móta menningu. Að síðustu er um að ræða kennslufræðilegan 

ávinning þar sem leikurinn er notaður til þess að þróa þekkingu barna og kenna þeim nýja 

hluti. 

 Leikurinn er athöfn sem er mikilvæg fyrir öll börn. Leikurinn gefur barninu orku og 

hvetur það á jákvæðan hátt og skapar þannig góðar aðstæður bæði til þess að læra og þroskast 

í samskiptum. Leikurinn gerir lærdómsferlið skilvirkara og árangursríkara og það sama á við 

um samskipti barnsins við önnur börn. Leikurinn er félagslegur og í honum reynir mjög á 

hæfni barnsins til þess að eiga í samskiptum og til þess að leysa úr vandamálum sem upp 

koma. Barnið æfir sig í samskiptum við aðra og fær tækifæri til þess að prufa mismunandi 

samskiptaform og hvaða áhrif þau hafa (Lillemyr, 1999: 60-62).  

 Í gegnum hlutverkaleik þróar barnið með sér hæfni til samskipta við aðra en fær einnig 

viðbrögð við eigin persónu og þróar þannig sjálfsmynd sína í gegnum leikinn (Lillemyr 2001: 

20). Kenningarsmiðirnir Piaget, Erikson og Vygotsky fjalla allir um mikilvægi leiksins í 

félagslegum samskiptum barna. Piaget var svissneskur fræðimaður, sem gerði rannsóknir á 

leik barna og skipti hann þróun leiksins upp í stig þar sem sjá mátti mismunandi getu og 

hegðun í leiknum sem tengdist vitsmunaþroska barnanna. Á fyrsta stigi eru börn að æfa sig og  
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athafnir þeirra hafa ekki neina sérstaka þýðingu. Á öðru stigi nota börnin leikinn til þess að 

koma hugmyndum sínum frá sér og á þriðja stigi gera börn sér grein fyrir reglum í leiknum og 

sýna merki vitsmunalegrar virkni. Piaget leggur áherslu á að í gegnum leikinn fái börn 

tækifæri til þess að læra að taka tillit til annarra og átta sig á því að ólíkir einstaklingar hafa 

viðhorf og skoðanir sem samræmast ekki alltaf þeirra eigin (Frost o.fl, 2008: 39-142). 

 Erikson var fæddur í Þýskalandi en átti danska foreldra. Kenning hans gengur út á að 

einstaklingarnir þroskist í ákveðnum stigum í gegnum lífið. Hann gerði athuganir á 

sjálfsmynd barna og trúði því að sjálfsmyndin þróaðist í gegnum lífsferil mannsins, þegar 

einstaklingarnir þurfa að takast á við aðstæður á jákvæðan eða neikvæðan hátt. Hann heldur 

því fram að á milli hlutverkaleiks og hins félagslega samfélags séu tengsl. Börn fái tækifæri í 

leiknum til þess að læra á umhverfi sitt og reyna ýmsar félagslegar aðstæður. Þannig prufa 

börnin hvað er viðeigandi og hvað ekki í öruggum aðstæðum leiksins (Frost o.fl, 2008: 38-

142). 

 Vygotsky bar einnig virðingu fyrir leik barna og leit á leikinn sem mikilvægan þátt í 

þroska þeirra. Þeir þættir sem Vygotsky skoðaði helst voru eðli leiks og þróun hans og hvort 

leikur væri ríkjandi athöfn hjá börnum. Hann komst að því að leikur væri ekki ríkjandi athöfn 

en væri þó leiðandi í þroska barna. Vygotsky sagði að leikurinn væri mikilvægur fyrir 

samskiptaþroska barna. Hann taldi að hlutverkaleikur krefðist þess að börnin væru fær um að 

setja sig í hlutverk og fara eftir ákveðnum reglum í leiknum. Þannig æfa börnin sig í því að 

fara eftir reglum og setja sér félagsleg viðmið um hvað sé leyfilegt og hvað ekki (Frost o.fl, 

2008: 38-142). 

 

1.2 Einkenni leiks 

Ákveðin einkenni leiks má finna í athöfnum barns þegar það leikur sér. Í fyrsta lagi er um að 

ræða innri hvöt. Barnið er spennt og fullt tilhlökkunar, þeir kraftar drífa barnið áfram í 

athöfnum sínum og barnið er sjálfu sér nægt. Leikathafnir eru oft lærdómsathafnir og þegar 

athöfnin er spennandi hvetur hún til frekari leiks og lærdóms. Í öðru lagi að barnið setur 

raunveruleikann til hliðar og fer inn í hugarheim sinn og skapar aðstæður og möguleika til að 

reyna sig áfram. Barnið veit að það getur leyft sér þessa hluti í leik og raunveruleikinn er 

annar. Þannig verða leikaðstæðurnar öruggt skjól til að prufa sig áfram og gera mistök. Í 

þriðja lagi er barnið með ákveðna stjórn á aðstæðum, það setur mörk og sér um að velja sér 

hlutverk og athöfn í leiknum. Í fjórða lagi þarf barnið að hafa tök á samskiptum í leik, það 

þarf að skynja leikinn, hvaða reglur gilda, hvernig það samsamar sig leiknum og hafa þroska 

til að taka þátt í að þróa leikinn í samskiptum við önnur börn (Lillemyr, 1999: 65-66). 
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 Með auknum þroska eiga börn auðveldara með að leika við aðra, en greina má ólíkar 

nálganir þeirra gagnvart leik. Hægt er að sjá börn sem leika sér ekki, en halda sér uppteknum 

með því að fylgjast með því sem gerist í kringum þau og ef áhuginn þrýtur þá nota þau eigin 

líkama til þess að halda sér uppteknum. Einnig má sjá börn sem eru áhorfendur að leik og 

skipta sér jafnvel af leiknum með því að stinga inn orðum en taka ekki beinan þátt. Sjá má 

börn sem leika sér ein og á sjálfstæðan hátt. Þau gera ekki tilraunir til þess að nálgast önnur 

börn heldur eru á sínum forsendum í sínum leikheimi. Þá má sjá börn sem leika sér að leikefni 

sem svipar til þess efnis sem önnur börn hafa og barnið þvælist innan um hin börnin. Barnið 

leikur sér samt sem áður á sínum forsendum við hlið hinna barnanna frekar en við þau. Í 

samleik hafa börnin samskipti upp að vissu marki, þau semja um hver má hafa hvaða hlut og 

reyna að hafa stjórn á þeim aðstæðum sem upp koma í leiknum. Börnin eiga þó í erfiðleikum 

með að aðgreina sínar eigin langanir og langanir annarra í leiknum. Að lokum má greina leik 

hjá börnum þar sem þau hafa komið sér saman um sameiginlegt markmið í leiknum og allir 

hafa vitneskju um þau markmið og stefna í sömu átt (Frost o.fl, 2008: 143).  

 

1.3 Leikgerðir 

Í leik barna má finna mismunandi leikgerðir sem bjóða upp á mismunandi samskipti á milli 

barnanna. Hlutverkaleikur einkennist af hugmyndaflugi barnanna og sameinar hugmyndir 

fengnar úr lífi þeirra sem gefur leiknum mikla þýðingu. Börnin skipta með sér hlutverkum og 

mikil samskipti eiga sér stað í leiknum. Með auknum aldri eiga börnin auðveldara með að 

leika fleiri saman í hlutverkaleik og tíðni slíks leiks eykst einnig með aldrinum (Frost o.fl, 

2008: 144-172). 

Byggingaleikur gefur börnum kost á því að auka vitsmunaþroska sinn, nota 

hugmyndaflugið og sköpun í leik sínum og að hafa samskipti við félaga sína. Byggingaleikur 

einkennist af því að börnin skapa eftir eigin hugmyndum og hafa möguleika á því að nota 

kubba eða annan efnivið sem táknmynd þess sem hugur þeirra vill skapa. Kubbar eru notaðir 

með börnum á öllum aldri en byggingaleikur barna verður flóknari eftir því sem þroski þeirra 

og aldur vex. Byggingaleik er hægt að auðga með því að blanda við hann öðrum efnivið og 

þróa þannig leik barnanna (Frost o.fl, 2008: 144-172; Nourot, Scales, Hoorn og Almy, 1987: 

26-30). 

Hetjuleikur á oftar en ekki upptök sín í hugmyndum sem börn fá í sjónvarpi. Þessi 

leikur höfðar oft frekar til stráka en stelpna vegna þess að hann einkennist af hlaupum, 
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átökum og hoppum. Hann gerir þó börnum kleift að finna sig máttug og þau geta æft sig í að 

láta gott og illt eigast við (Frost o.fl, 2008: 150-153). 

Í regluleik er samvinnu barnanna krafist, börnin þurfa að sýna þolinmæði og biðlund. 

Þau þurfa að sætta sig við þær reglur sem gilda og sýna sjálfsstjórn. Börnin læra reglurnar í 

gegnum leikinn, þurfa að vita sín mörk sem og annarra þátttakenda í leiknum og skilja að án 

reglanna gengur leikurinn ekki upp (Frost o.fl, 2008: 144-172). 

 

1.4 Samantekt 

Mikilvægi leiksins fyrir börn er óumdeilt og hefur verið rakið í kaflanum. Barnið ræktar 

líkama og sál í gegnum leikinn og vinnur úr ýmsum þáttum sem leita á huga þess og þarfnast 

úrvinnslu. Barnið getur í öruggum aðstæðum leiksins prufað sig áfram og unnið með þá þætti 

sem það óskar í gegnum leikinn. Leikur hefur verið flokkaður í mismunandi leikgerðir og 

finnur barnið hvað hentar því hverju sinni í verkefnum sínum. Í leik má sjá spennu og innri 

hvöt barnsins ráða för, leikurinn er lærdómsferli og þegar hann gefur af sér ánægju leiðir hann 

til frekara náms. Í þessu samhengi er áhugavert að skoða tengsl leiks og flæðis. 
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2. Flæði 

 

Kenningar sálfræðingsins Mihaly Csikszentmihalyi (2008: 2-4) um flæði hafa verið í þróun til 

margra ára. Í rannsóknum sínum hefur Csikszentmihalyi komist að því að hamingja er ekki 

eitthvað sem gerist fyrir tilstilli góðrar lukku eða handahófskenndra tilviljana. Hún verður 

ekki keypt og ytri aðstæður ráða ekki neinu um hamingju einstaklinga. Hamingja er ástand 

sem einstaklingar komast í, einstaklingarnir geta sjálfir tileinkað sér eiginleika til þess að 

skapa hamingjuástand eða það sem Csikszentmihalyi nefnir flæði: 

 

,,Flæði er ástand þar sem einstaklingar eru svo niðursokknir í athöfn 

að ekkert annað kemst að. Reynslan sjálf er svo gefandi að 

einstaklingar leggja mikið á sig til þess að öðlast slíka reynslu aftur”. 

(Csikszentmihalyi ,2008: 4). 

 

2.1 Einkenni flæðiástands  

Csikszentmihalyi (2008: 49-54) fjallar um átta einkenni ástands þegar einstaklingar finna fyrir 

flæði, en bæði fullorðnir og börn geta komist í flæði ástand. Samþætting þessara upplifanna, 

einnar eða fleiri, verða til þess að einstaklingar upplifa mikla ánægju sem gerir það að verkum 

að einstaklingarnir kjósa að reyna að skapa slíkar stundir aftur og aftur. Tilgangur flæðis er að 

komast í flæði. 

 Einkenni þess að komast í flæði er að einstaklingar finna að verkefnið sem þeir standa 

frammi fyrir er þess eðlis að þeir geta lokið því. Einstaklingarnir verða að hafa möguleika á 

því að einbeita sér algjörlega á meðan þeir leysa verkefnið. Verkefnið þarf að hafa skýrt 

upphaf og skýran endi þannig að umbun komi strax að verki loknu. Einstaklingarnir þurfa að 

geta skilið sig frá umhverfinu og gefið sig á vald verkefninu, áhyggjur af áliti annarra hverfa 

vegna einbeitingarinnar við verkefnið. Þegar verkefni er unnið þurfa einstaklingarnir að eiga 

ánægjulega upplifun af eigin athöfnum og hafa tilfinningu fyrir stjórn á þeim. Áhyggjur af 

sjálfinu hverfa en þegar verkefninu lýkur eykst sjálfstraust einstaklinganna. Að lokum hverfur 

tilfinning fyrir tíma og rúmi (Csikszentmihalyi, 2008: 49-54). 

 Flæði ástand á sér stað þegar kröfur verkefnisins og geta einstaklingsins eru í 

jafnvægi. Verkefnið er hvorki of létt né of erfitt. Jafnvægi á milli þessara þátta hefur þau áhrif 

að einbeitingin er algjör og athöfnin er knúin áfram af innri þörf og vilja. Athafnir sem stuðla 

að slíkri upplifun veita umbun sem einstaklingar leggja mikið á sig til að öðlast aftur, jafnvel 
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þó svo að verkefnin séu erfið eða hættuleg. Einstaklingar eiga miserfitt með að komast í flæði 

ástand, sumir einstaklingar virðast eiga mjög gott með að gera það besta úr aðstæðum hverju 

sinni, sætta sig við þær og finna úr þeim tækifæri til að öðlast flæði. Csikszentmihalyi heldur 

því fram að allir geti bætt hæfni sína til þess að upplifa flæði þó svo að sumir eigi erfiðara 

með það en aðrir (Csikszentmihalyi, 2008: 71-90). 

 Flæði ástand á sér yfirleitt stað þegar hæfileikar einstaklingsins eru að fullu nýttir til 

þess að yfirstíga hindrun, sem er ögrandi. Slík reynsla kallar á jafnvægi milli þess að geta 

brugðist við, að hafa hæfileika til þess og geta staðist áskorunina sem því fylgir 

(Csikszentmihalyi, 1997: 30-31). 

 

 

Mynd 1. Tengsl áskorunar og hæfileika 

                

                

Hátt   
 

  
 

  
Örvun       

                
    Kvíði       Flæði   
                
                
                
                

Áskorun   Áhyggjur       Stjórn   
                
                
                
    Áhugaleysi     Afslöppun 
                
        Leiði       
                

Lágt     Hæfileiki     
     

Hátt       
                

 

 

 

 Eins og mynd 1 sýnir, þá sýnir einstaklingurinn áhyggjur og kvíða ef áskorunin er of 

mikil. Ef áskorunin er of lítil verður einstaklingurinn leiður eða afslappaður. Ef bæði 

áskorunin og hæfileikarnir eru lágir verður einstaklingurinn áhugalaus. En ef mikilli áskorun 
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eða örvun er mætt með miklum hæfileikum eða stjórn þá fer af stað ferli sem stuðlar að flæði 

(Csikszentmihalyi, 1997: 30-31). 

 

2.2 Flæði og nám 

Samkvæmt Knoop (2004: 9) eiga börn mjög auðvelt með að fara í flæði ástand, þar sem 

lærdómsferli þeirra er ekki eins meðvitað og þeirra fullorðnu. Lillemyr (1999: 21) hefur bent á 

að í gegnum leikinn eigi sér stað lærdómsferli. Þegar börn ná góðri einbeitingu og djúpum 

leik þá læra þau mest. Ekki er um fyrirfram ákveðnar aðstæður að ræða heldur spinnst 

leikurinn og lærdómurinn af innri hvöt, þessu má líkja við flæði ástand sem börn komast 

gjarnan í ómeðvitað. 

 Leikurinn er því gott dæmi um flæði, í leiknum reyna börn á sambandið milli 

hæfileika og áskorunar. Börnin eru í öruggu umhverfi þar sem þau eru að kanna hvenær þau 

hafa næga stjórn á aðstæðum og hvað örvar þau til frekari þátttöku. Börnin nota hæfileika sína 

og reyna að takast á við áskoranir, þau sækjast eftir aðstæðum þar sem þau geta upplifað að 

hafa stjórn á þessum þáttum og ná flæði. Flæði ástand er uppspretta hvatningar til þess að 

reyna frekar á hæfileika sína og reyna sig við nýjar áskoranir (Lillemyr, 2001: 166-167). 

 Hugmyndir Vygosky um svæði hins mögulega þroska (e. zone of proximal 

development) fara vel með kenningunni um flæði. Vygostky telur að með áskorun þar sem 

einstaklingurinn fær aðstoð til þess að þróa vitsmuni sína nái hann betri árangri og takist að 

auka þekkingu sína og hæfni (Csikszentmihalyi, 2008: 2-77; Frost o.fl, 2008: 38-40). 

 Kenning Vygotsky miðar að því að skoða hvaða þekkingu börn geta bætt við sig með 

stuðningi annarra. Það er að segja hvernig fullorðnir eða eldri börn með meiri þekkingu geta 

hjálpað börnum að þroskast og öðlast þekkingu. Munurinn á þekkingu sem börn geta ein og 

sér komist yfir og þeirri þekkingu sem þau geta öðlast með aðstoð frá öðrum er marktækur. 

Vygotsky fjallaði í þessu samhengi um svokallaðann ,,vinnupall“ (e. scaffold) sem nýtast 

börnunum til þess að læra og þroskast. Þeir sem eldri eru geta veitt slíka ,,vinnupalla“ en þeir 

verða einnig til í leik. Vygotsky hefur komist að því að í leik séu góðar aðstæður fyrir börn til 

þess að auka við sig þekkingu og þar skapast aðstæður þar sem börnin sýna getu sem er ofar 

en eiginleg geta þeirra. Leikur er þannig svið þar sem börn þroskast og geta reynt meira á sig 

en í öðrum aðstæðum (Frost o.fl, 2008: 38-40). 

 Í kenningunni um flæði kemur fram að árangur og nám náist þegar einstaklingarnir 

reyna á hæfileika sína og áskorunin er nokkur. Þannig teygja einstaklingar sig langt til þess að 

ná árangri. Þessu má líkja við svæði mögulegs þroska hjá Vygotsky þar sem námsárangur 

næst þegar einstaklingarnir þurfa að ná örlítið lengra en færni þeirra segir til um. Einstaklingar 
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upplifa flæði þegar þeir reyna á hæfileika sína og áskorunin er mikil og í því ástandi fer nám 

fram eins og á svæði hins mögulega þroska samkvæmt kenningu Vygotsky (Shernoff og 

Csikszentmihalyi, 2008: 132). 

 

2.3 Námsumhverfi og flæði 

Í Aðalnámskrá leikskóla er tekið fram að leikskilyrði og efniviður eigi að örva leik barna, 

frumkvæði og virkni þeirra. Þar kemur einnig fram að þættir eins og samsetning 

barnahópsins, tengsl barna, leikskilyrði og efniviður innanhúss og utan hafi áhrif á leik 

barnanna. Þannig er talið að skipulag og umhverfi leikskóla geti bæði stutt við leikinn en 

einnig hamlað honum (Menntamálaráðuneytið, 1999: 12-13). 

 Í leikskólum þurfa ákveðnir hlutir að vera til staðar til að ýta undir flæði hjá börnum 

og starfsmönnum. Lögð er áhersla á fjóra þætti. Þeir eru, umhverfi, skipulag og uppbygging 

starfsins, efniviðurinn sem er í boði og virðing fyrir börnunum (Svinth, e.d.: 2). 

 Með umhverfisþættinum er átt við að góð samskipti og virðing fyrir umhverfinu þurfi 

að vera til staðar. Börnin þurfa að fá tækifæri til þess að leika sér í litlum og stórum hópum án 

þess að verða fyrir truflun. Til staðar þurfa að vera spennandi möguleikar sem reyna á öll 

skynfæri barnanna. Umhverfið þarf að vera sveiganlegt og í því þarf að vera hægt að stunda 

mismunandi athafnir án þess að börnin trufli hvert annað. Bæði inni og úti svæðið þarf að 

bjóða upp á spennandi og krefjandi möguleika sem hægt er að nýta án þess að trufla aðra 

(Svinth, e.d.: 2). 

 Áherslur skipulagsþáttarins byggja á því að skipulag dagsins einkennist af samvinnu 

og því að börn og fullorðnir séu meðvitaðir um hlutverk sitt. Í athöfnum dagsins þarf að vera 

jafnvægi milli þeirra athafna sem fullorðnir stýra og frjáls leiks barnanna. Einnig þarf að gæta 

þess að grípa tækifærið þegar eitthvað óvænt gerist og nýta það, en dagurinn einkennist líka af 

skipulögðum athöfnum. Kjarninn í flæðinu er athygli og ákefð barnanna en gæði og úrval 

efniviðarins er forsenda flæðis. Börnin eru mismunandi og því er mikilvægt að hafa augun 

opin fyrir mismunandi þörfum þeirra þegar kemur að efniviðnum. Mikilvægt er að þeir 

fullorðnu séu til staðar og sýni efniviðnum áhuga og séu opnir fyrir ólíkum 

notkunarmöguleikum hans. Einnig þurfa þeir að bera virðingu fyrir börnunum. Samspil hlýju 

og nærveru hefur áhrif á hvernig börnunum líður og er grunnur að félagsfærni, frumkvæði, 

jákvæðum samskiptum og einbeitingu þeirra, þeir fullorðnu þurfa að hafa það í huga. Traust 

og gott samband og sameiginleg markmið í verkefnum þarf að vera til staðar í þeim tilgangi 

að börn og fullorðnir geti upplifað flæði. Það er mikilvægt að þeir fullorðnu séu næmir á 

þarfir hvers barns fyrir sig og hvaða forsendur þurfa að vera til staðar til þess að börnin 
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þroskist. Þannig geta þeir fullorðnu orðið stoðir og styttur í þroska hvers barns (Svinth, e.d.: 

2-5). 

 

2.4 Samantekt 

Í kaflanum hefur flæði og flæði ástand verið kynnt. Í flæði upplifa einstaklingar það að vera 

niðursokknir í athöfn sem veitir þeim gleði og ánægju. Einstaklingarnir sækjast eftir slíku 

ástandi og leggja mikið á sig til þess að öðlast það. Í þessu ferli fer saman hæfileg örvun hjá 

einstaklingnum en einnig að hafa stjórn á aðstæðum. Í slíku ferli eiga einstaklingar auðvelt 

með að læra. Hugmyndir Vygotsky um svæði hins mögulega þroska eiga margt sammerkt 

með hugmyndum um flæði. Nám fer fram í vissum aðstæðum þar sem einstaklingar eru 

hvattir áfram og þeir fá leiðbeiningu. Námsumhverfi er mikilvægur þáttur í leikskólastarfi sem 

þeir fullorðnu geta haft áhrif á. Mikilvægt er að starfsfólk leikskóla sé meðvitað um þessa 

þætti og skilji mikilvægi þeirra. 

 Flæði og nám á sér stað í samspili við aðra og er því forvitnilegt að skoða hvaða 

þýðingu samskipti hafa í tengslum við flæði ástand. 
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3. Samskipti 
 

Einstaklingar eru allir hluti af félagslegu neti, þar sem samskipti fara fram. Fyrir barn í 

leikskóla eru leikfélagarnir mikilvægir til þess að skoða og prófa samskipti. Það sem barnið 

gerir í félagi við önnur börn yfirfærir það síðar á aðrar aðstæður (Lillemyr, 1999: 292). 

 

3.1 Sjálfsmynd og samskipti 

Á leikskólaaldri eykst vitund barna um þau sjálf og hvernig þau falla að félagslegu samhengi. 

Mikilvægur þáttur í þessu ferli er sjálfsmynd barna og veigamikill þáttur í þróun sjálfsmyndar 

eru samskipti við aðra og viðbrögð annarra við gjörðum og orðum. Á þessum aldri finna 

börnin glögglega fyrir því að þau eru einstaklingar óháð öðrum. Þau reyna á sjálfsmynd sína 

og þarfnast viðbragða frá öðrum til að meta hvernig þeim tekst til. Auðvelt er að hafa áhrif á 

börnin á þessum aldri og viðbrögð annarra segja mikið til um það hvernig börnin upplifa sig. 

Samúð barna fyrir öðrum eflist á þessum tíma, þau fara að bregðast við tilfinningum annarra 

og reyna að hugga eða styðja. Tækifæri barna til þess að vera innan um önnur börn hefur áhrif 

á samskiptahæfni þeirra, þau börn sem fá góð tækifæri til þess að taka þátt í leik og störfum 

með öðrum börnum standa betur að vígi í félagslegum samskiptum (Frost o.fl, 2008: 140-

141). 

 Börn sem eiga auðvelt með samvinnu og eru vinsæl skapa sér jákvæðan 

samskiptaferil. Slíkur ferill styrkir sjálfsmynd þeirra og færni eykst. Það getur haft slæmar 

afleiðingar ef börn njóta ekki slíks ferils, þá fá þau ekki aðgang að aðstæðum sem hjálpa þeim 

að þjálfa og læra félagsleg samskipti meðal jafnaldra. Slík höfnun úr félagslegum tengslum 

hefur áhrif á áframhaldandi þroska. Mikilvægi jafningjatengsla hafa verið staðfest í 

rannsóknum, meðal annars hefur komið í ljós að samband sé milli þess að eiga í erfiðleikum 

með jafningjatengsl í leikskóla og tilfinningalegra og geðrænna erfiðleika síðar á ævinni. 

Árásarhneigð, samvinna og önnur félagsleg hegðun, spáir einnig fyrir um félagslega aðlögun 

síðar (Hrönn Pálmadóttir, 2001: 33). 

 Börn sem eiga auðvelt með samskipti og hafa hæfni í samskiptum við önnur börn eiga 

mun auðveldara með að komast í góðan leik með öðrum. Þau eru fær um að nálgast leik 

annarra og nota áhrifaríkar leiðir til þess að komast inn í hann. Þessi börn verða leikin í því að 

lesa hvað er að gerst í leiknum og taka þátt í breytingum og þróun sem á sér stað í leiknum í 

gegnum samskipti og samninga við hin börnin. Börnin eru því líklegri en önnur til þess að 

eiga í góðum og gefandi hlutverkaleik (Frost o.fl, 2008: 147). 
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 Vinátta barna getur verið merki um félagsfærni þeirra, en með félagsfærni er átt við 

skilning fólks á samskiptum og hæfni þess í samskiptum (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007: 37). 

Vísbendingar gefa til kynna að börn sem eiga ekki vini skorti félagsfærni. Að vita hvernig á 

að haga sér félagslega er grundvöllur þess að vera þátttakandi í félagslegum aðstæðum. En 

þessar aðstæður eru nauðsynlegar fyrir barnið þar sem hluti af námi í félagsfærni fer þar fram 

(Hrönn Pálmadóttir, 2001: 34). 

 Þau börn sem af einhverjum ástæðum fá ekki tækifæri til þess að vera innan um önnur 

börn og leika sér við þau eiga í erfiðleikum með félagsleg samskipti (Lillemyr, 1999: 293). 

Barn sem á í samskiptaerfiðleikum, er seint í málþroska eða í almennum þroska getur átt í 

erfiðleikum í leiknum. Barnið á það á hættu að verða hafnað og einangrast þannig innan 

barnahópsins. Það er því áhættuþáttur ef barn á leikskólaaldri býr ekki yfir félagsfærni sem til 

þarf til þess að samlagast hópnum og öðlast viðurkenningu (Hrönn Pálmadóttir, 2001: 32-33).  

 Til þess að taka þátt í leik meðal jafningja þurfa börn að búa yfir þekkingu og 

fjölbreyttri félagsfærni. Þau þurfa að hafa hugmyndir að leik, getu til að koma þeim á 

framfæri og bregðast við á viðeigandi hátt þegar önnur börn koma með tillögur. Þau þurfa 

einnig að geta komist að samkomulagi, lifað sig inn í leikinn og haldið honum gangandi 

(Hrönn Pálmadóttir, 2001:32). 

 

3.2 Samskipti í leik 
Samskipti eru mikilvægur þáttur í leik, en það getur verið erfitt að skilja á milli mállegra 

samskipta, yrtra og félagslegra samskipta, sem eru óyrt. Það sem einkennir samskipti í leik er 

að notuð eru orð og meiningar til þess að skapa merkingu á milli einstaklinga. Notkun málsins 

í leik er mikilvæg en alls ekki eina leiðin. Í leik þarf barnið að vera fært um að skilja óorðuð 

skilaboð og merki. Barnið þarf að vita hvenær það er í leik og skilja mörkin milli þess sem 

gerist í leik og þess sem gerist í raunveruleikanum. Í leiknum er hægt að túlka framgang hans 

á marga vegu og barnið þarf að vera fært til þess að lesa í leikinn. Það sem heldur leiknum 

saman er geta barnanna til þess að lesa í hvort annað og hafa samskipti sín á milli (Lillemyr, 

2001: 151-154). 

  Bandaríski félagsmannfræðingurinn Gregory Bateson setti fram boðskiptakenningu 

þar sem hann skilgreinir boðskipti vítt (Hrönn Pálmadóttir, 2001: 25). Í boðskiptahugtakinu 

felst að um sé að ræða miðlun upplýsinga á milli tveggja eða fleiri einstaklinga, en sú miðlun 

getur verið í tali eða með annarri tjáningu. Yrt boðskipti fela í sér táknkerfi til dæmis orð eða 

táknmál. Óyrt boðskipti felast í látbragði, líkamstjáningu, augnhreyfingum og ýmsum 

athöfnum sem berast á milli einstaklinga. Bateson leggur áherslu á að túlka eigi allar 
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mannlegar athafnir og orð í því samhengi sem þau koma fyrir. Hann telur að aðstæður geti 

sagt til um það hvernig skilja eigi skilaboðin sem fram koma. Bateson setti fram þrjú 

meginhugtök í þessum tilgangi. Þau eru texti eða innihald, samhengi og hliðarboðskipti. 

Textinn eða innihaldið er það sem sagt er og gert, samhengi eru þær aðstæður sem orðin eða 

athafnirnar birtast í. Samhengi orðanna og gjörðanna getur breytt öllu um innihald þeirra og 

haft mikla þýðingu fyrir túlkun þeirra. Hliðarboðskiptin segja til um hvernig túlka skuli 

skilaboð. Hliðarboðskiptin skapa ramma fyrir samtal, en Bateson telur hliðarboðskipti 

meginforsendur mannlegra samskipta (Bateson, 1979: 114-116). 

 

3.3 Einkenni samskipta 

Félagsfræðingurinn Corsaro (2003: 1-30) hefur til margra ára gert rannsóknir á börnum og 

menningu þeirra. Í því samhengi athugaði hann samskipti barna og félagslega hegðun þeirra. Í 

skrifum hans kemur fram að börn hafi þörf fyrir að hafa stjórn á lífi sínu en einnig að þau séu 

tilbúin til þess að deila með sér. Þegar Corsaro fjallar um menningu og samskipti barna er það 

í því samhengi að börnin séu félagar og eyði tíma með hvert öðru nánast á hverjum degi.  

 Samkvæmt Corsaro (2003: 38- 40) má finna ákveðin einkenni á samskiptum barna. 

Þau reyna að hafa stjórn á aðstæðum og leggja sig fram um að deila með öðrum. En börn eiga 

þó stundum í erfiðleikum með að deila með öðrum. Þau eru vinir þeirra sem þau leika við 

hverju sinni en geta ekki alltaf tekist á við utanaðkomandi áreiti. Þau reyna að vernda þau 

samskipti sem þau eiga hverju sinni og hafna þannig utanaðkomandi truflun. Börn gera sér 

grein fyrir því að þau eiga það á hættu að verða fyrir truflun í leik sínum og að hann getur 

breyst eða flosnað upp á hverri stundu. Til þess að koma í veg fyrir það beita þau stundum 

höfnun. Höfnunina má ekki alltaf skilja sem slæma hegðun, heldur eru börnin að reyna að 

vernda þau samskipti sem þau eiga í hverju sinni. Ung börn eiga erfitt með að taka þátt í 

samskiptum og er það krefjandi verkefni fyrir börn sem eru að þróa með sér hæfileika á þessu 

sviði. 

 Corsaro (2003: 42-43) hefur í rannsóknum sínum einnig kannað hvaða leiðum börn 

beita til þess að komast á áhrifaríkan hátt inn í leik annarra barna. Corsaro skiptir aðgerðum 

barnanna til þess að komast inn í leik hjá öðrum upp í stig. Á fyrsta stigi, beita börn innkomu 

án orða og koma sér fyrir nálægt leiksvæði annarra barna. Á öðru stigi hugar barnið að 

innkomuleið með því að nálgast leiksvæðið og fylgjast með samskiptum og leik þeirra barna 

sem þar eru fyrir. Með þessum upplýsingum á barnið auðveldara með að koma inn í leikinn á 

réttum forsendum. Að endingu fer barnið inn í leikaðstæðurnar og talar við hin börnin í 

samræmi við leikinn sem þar er fyrir. Barnið heldur sig við þær upplýsingar sem það hefur 
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aflað og heldur áfram að reyna málleg samskipti þangað til það fær svörun frá þeim sem eru 

fyrir í leiknum. Hægt er að velta fyrir sér hvers vegna börn koma ekki með beinni hætti að 

leik annarra barna, samkvæmt rannsóknum Corsaro gefur það ekki góða raun þar sem líkur á 

höfnun eru miklar. Þau börn sem eru fyrir í leiknum skynja að barn sem kemur að með þeim 

hætti þekkir ekki þann leik sem á sér stað og getur þannig valdið vandræðum og breytingum á 

leiknum og fær þar af leiðandi höfnun. Einnig kemur fram hjá Corsaro (1997: 126) að reynsla 

barna af samskiptum sínum við önnur börn leiðir til þess að þau gera sér grein fyrir að 

ákjósanlegt er að afla sér fjölda vina. Börnin skilja að leikaðstæðurnar eru viðkvæmar og 

innganga í þær getur verið erfið. Þá er betra að hámarka möguleika sína með því að eiga 

nokkra vini til þess að leita til. 

 Í rannsóknum Corsaro (2003: 44- 47) kemur í ljós að það fer eftir aðstæðum hvernig 

leik og samskiptum barna er háttað. Börn gera tilraun til að vernda leikinn, en í aðstæðum þar 

sem börnin voru búin að vera lengi saman var minna um að þau vernduðu leik sinn. Lítið rými 

til leiks kallaði þó á það að börnin tækju til þess ráðs að vernda leikinn og hafna öðrum 

börnum um inngöngu í leikinn. Einnig kom í ljós í rannsóknunum að í sumum tilvikum vöktu 

börnin athygli á því sem þau voru að gera og buðu öðrum að vera með. Í þeim tilvikum virtust 

börnin vera örugg með samskiptin og ef þeim sem boðið var inn í leikinn og samskiptin urðu 

of ágengir, var þeim hafnað. Börn sem sýna slíka hegðun virðast vera örugg með samskipti 

sín og ráða við að hafa stjórn á leik sínum án þess að loka sig af frá jafnöldrum. 

 

3.4 Samantekt 

Einstaklingar eru hluti af félagslegu neti og samskipti þeirra við aðra hefur áhrif á það hvernig 

einstaklingar sjá sjálfa sig. Börn sem eiga í jákvæðum samskiptum vegnar betur og eiga 

auðveldara með að nálgast aðra, hvort sem það er í leik eða öðrum aðstæðum. Í leik eiga börn 

bæði í yrtum og óyrtum samskiptum og mikilvægt er að börn séu fær um að skilja hvoru 

tveggja. Börn reyna að hafa áhrif á líf sitt og leggja sig fram um að hafa stjórn á aðstæðum en 

einnig að deila með öðrum. Þau eru viljug til þess að eiga í samskiptum við aðra en reyna 

einnig að vernda þau samskipti sem þau eiga í hverju sinni og geta þá virkað hafnandi 

gagnvart þeim sem reyna inngöngu í samskiptin. 
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4. Aðferð 

 

Athugunin var framkvæmd í leikskóla á landsbyggðinni. Leikskólinn er þriggja deilda og 

stendur í útjaðri byggðar með náttúruna allt í kring. Um 65 börn á aldrinum 18 mánaða til 6 

ára stunda þar nám. Í leikskólanum starfa sex leikskólakennarar, einn grunnskólakennari, einn 

uppeldis- og menntunarfræðingur og tíu ófaglærðir starfsmenn. 

 Í leikskólanum er unnið með kenningu um flæði í námi barna. Leikskólastarfið fer 

þannig fram að börnin hafa frjálst val um viðfangsefni en starfsfólki er skipt á stöðvar þar sem 

unnið er með þætti eins og listsköpun, hreyfingu, vísindi, málrækt og textíl. Börnin hafa sjálf 

frumkvæði að því að leita eftir þeim viðfangsefnum sem höfða til þeirra og geta farið á milli 

viðfangsefna að vild. Yngstu börnunum í leikskólanum er sinnt sérstaklega og eru töluvert 

inni á sinni deild eða koma fram í flæðið í fylgd kennara þar til þau hafa náð öryggi og getu til 

þess að sækja í viðfangsefni á sínum forsendum. Hinar tvær deildir leikskólans vinna saman 

og sitthvor efniviðurinn er á þeim deildum. Börnin fara frjáls á milli deildanna allt eftir því 

hvaða efnivið þau hafa áhuga á að vinna með. 

 Leyfi fékkst hjá leikskólastjóra skólans fyrir athugun á leik barna og deildarstjórum og 

starfsfólki kynnt hvað stæði fyrir dyrum. Foreldrum var send kynning á athuguninni og óskað 

eftir samþykki þeirra fyrir því að börnin þeirra kæmu fram í henni. Einnig var send tilkynning 

til persónuverndar. Nafn leikskólans mun ekki koma fram í umfjölluninni og einnig er þess 

gætt að nöfn barnanna komi ekki fram. 

 Sú rannsóknaraðferð sem var notuð nefnist eigindleg rannsóknaðferð (e. qualitative 

research). Eigindlegar rannsóknaraðferðir hafa reynst vel í þeim tilgangi að öðlast skilning á 

lífi og aðstæðum fólks. Markmiðið er að skilja hvaða merkingu fólk leggur í líf sitt og 

aðstæður. Með því getur rannsakandinn reynt að setja sig í spor annarra og útskýra þann 

veruleika sem þeir skynja (Esteberg, 2002: 1-3). Einkenni eigindlegra rannsókna er að þær 

miða að því að skoða hegðun í eðlilegum aðstæðum, ekki er reynt að hagræða aðstæðum eða 

setja upp rannsóknaraðstæður. Þeir sem stunda eigindlegar rannsóknir trúa því að hegðun 

verði best skilin eins og hún kemur fram í eðlilegum aðstæðum. Aðstæðurnar skipta máli um 

hegðun einstaklinganna og því sé ekki hægt að aðskilja þær frá rannsóknunum. Þeir sem 

stunda eigindlegar rannsóknir telja mikilvægt að upplýsinga sé aflað með beinum hætti. 

Rannsakandi tekur viðtöl eða fylgist með þeim sem rannsóknin beinist að og er í beinum 

tengslum við uppsprettu gagnanna (McMillan, 2008: 272-273). 

 

   



23 

4.1 Þátttakendur 

Á deildunum þar sem athuganirnar fóru fram eru sjö starfsmenn. Tveir þeirra eru 

leikskólakennarar og einn grunnskólakennari. Aðrir starfsmenn eru ófaglærðir en hafa sumir 

hverjir mikla starfsreynslu auk þess að hafa sótt fjölmörg námskeið sem koma til góða í 

starfinu.  

Á deildunum tveimur eru 46 börn, fædd á árunum 2005 til 2007. Fjöldi barna sem 

fædd eru 2007 er níu, 22 börn eru fædd 2006 og 15 börn eru fædd 2005. Í þeim athugunum 

sem gerðar voru tóku einungis þátt börn á aldrinum þriggja til sex ára. 

 

4.2 Framkvæmd 

Gagna var aflað með myndbandsupptökum á tveggja vikna tímabili í febrúar 2011. 

Upptökurnar fóru fram á mismunandi tímum dags, að morgni og einnig eftir hádegi og 

seinnipart dags. Börnin voru mynduð í mismunandi leikaðstæðum. Börnin voru yfirleitt fljót 

að venjast myndavélinni en vildu stundum fá svör við því hvers vegna ég væri að mynda eða 

fá að skoða sig í vélinni. Unnið var úr þeim aðstæðum hverju sinni með það í huga að 

börnunum þætti upptakan ekki óþægileg og hún væri með þeirra samþykki. 

Myndböndin sýna börn í mismunandi aðstæðum þar sem frjáls leikur þeirra fór fram. Í 

heild var lengd myndbandsupptakanna 86 mínútur, myndbrotin voru frá þremur mínútum til 

16 mínútna. Við úrvinnslu voru myndbrot úr leik barnanna skoðuð til frekari greiningar. Þessi 

aðferð var valin þar sem hægt er að skoða myndbrotin aftur og aftur í greiningarferlinu. 

 

4.3. Úrvinnsla gagna 

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

því hvort greina mætti flæði ástand í leik barnanna og hvernig samskiptum þeirra var háttað í 

leiknum. Einnig var athugað hvort ákveðin tegund samskipta kæmi í veg fyrir flæði og hvaða 

samskipti leiddu til flæðis. Einnig var kannað hvort samskipti barnanna einkennast af höfnun 

og hvaða leiðum börn beita til þess að nálgast leik annarra.  

Við greiningu myndbandanna var litið eftir ákveðnum efnisflokkum og þemum í 

gögnunum, dæmum var safnað um þessa þætti og þau greind til þess að finna hvað er 

sameiginlegt og ólíkt innan þeirra (Esteberg, 2002: 1-3). 

 

 
 
 



24 

 
5. Niðurstöður 

 

Í þessum kafla verður leitast við að svara rannsóknarspurningunum: Hvernig flæði birtist í 

leik barnanna og hvaða þættir í samskiptum þeirra styðja við flæði. Niðurstöðurnar verða 

kynntar með dæmum úr leik og samskiptum barnanna. 

  

Leikur, flæði og samskipti 

Upptökurnar sem fram fóru, vörpuðu ljósi á leik barna í mismunandi aðstæðum. Þau léku 

nokkur saman í fámennum hópum og jafnvel ein og sér, í aðstæðum þar sem önnur börn voru 

að leik. Leikur barnanna einkenndist oft af einbeitingu og áhuga. Börnin tileinkuðu sér 

hlutverk sín og reyndu að takast á við vandamál sem upp komu í leiknum með yrtum og 

óyrtum samskiptum. Börnin lærðu einnig í gegnum leikinn og aðstoðuðu hvert annað við að 

bæta við þekkingu sína og öðlast aukna hæfni. Þau vörðust áreiti annarra, en reyndu einnig að 

komast inn í leik og gerðu tiltaunir til þess að hafa stjórn á aðstæðum.  

 

Ferðalagið 

Í dæminu hér á eftir má glögglega sjá einbeitingu barnanna í leik sínum. Þau virðast gleyma 

stund og stað og sökkva sér í leikinn. Börnin nota yrt og óyrt skilaboð til þess að gera tilraunir 

til þess að fá sínu framgengt og þau sjást verjast áreiti frá öðrum. 

 

 Í kubbaherberginu eru holu kubbar sem börnin geta byggt úr margskonar byggingar eftir 

hugmyndum sínum hverju sinni. Aðgangur var að teppum og koddum í herberginu þegar 

upptakan fór fram. Þar fór fram leikur sem byrjaði meðal þriggja fimm ára stelpna og seinna 

bættust við tveir fimm ára strákar. 

 Í leiknum voru tvær stelpur sem við köllum Gunnu og Sigrúnu. Þær voru búnar að 

búa sér til bíl úr stóru kubbunum. Samleikur var mikill milli stelpnanna og þær ræddu 

framgang leiksins. Þriðja stelpan, Halldóra, var að búa til hús og hélt sig fyrir utan leik hinna 

tveggja. Hún var mjög einbeitt í sínum leik og lét samskipti hinna ekki trufla sig. Gunna og 

Sigrún þróa sinn leik og deila með sér hlutverkum, önnur er mamman og hin er litla barnið. 

Leikurinn þróast þannig að þær reyna að byggja barnastól í bílinn þannig að þær geti haldið í 

ferðalag.  

Þegar leikurinn er kominn á gott skrið koma inn í herbergið tveir strákar, Aðalsteinn 

og Arnar sem eru fimm ára. Þeir trufla aðeins leikinn á meðan þeir eru að koma inn og komast 
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að því hvaða leikur sé í gangi. Strákarnir eru svolitla stund að horfa á leik stelpnanna og 

blanda sér síðan í leikinn þegar þeir telja sig vita út á hvað hann gengur. Strákarnir fara að 

leika með stelpunum sem eru í bílnum og börnin reyna að búa til annan barnastól fyrir barnið 

sem bættist í hópinn. Þegar þau reyna að nálgast Halldóru til þess að fá hjá henni kubba koma 

í ljós samskipti sem fara fram í formi yrtra og óyrtra skilaboða. 

Börnin reyna að semja um notkun á kubbunum. Gunna og Sigrún hafa sig í frammi á 

meðan strákarnir halda sig til hlés. Gunna segir: ,,...eigum við ekki að búa til barnastól?“ og 

fær svarið: ,,nei“ frá Halldóru. Þá reynir Gunna að nýta sér óyrt boðskipti. Hún hallar höfðinu 

út á hlið og horfir biðjandi á Halldóru. Hún togar í peysuna hennar til þess að reyna að fá sínu 

framgengt. Sigrún kemur að og ætlar að taka kubb, þá heyrist í Gunnu: ,,við megum ekki fá 

kubba hjá henni... hún er með meiri kubba en við“. Síðan setur hún fótinn á kubbinn sem 

Sigrún ætlar að taka til þess að gefa til kynna að hún megi ekki taka hann. Þessi boðskipti 

bera ekki árangur, Gunna og Sigrún fá ekki kubba hjá Halldóru og verða reiðar. Önnur þeirra 

sest niðurlút og horfir á Halldóru sem byggir áfram og lætur eins og hún sjái ekki tilburði 

Gunnu.  

Aðalsteinn og Arnar blanda sér ekki í þessi boðskipti, heldur standa utan við þau og 

taka ekki afstöðu. Þeir fara að klifra í húsi Halldóru og hjálpa hvor öðrum að komast þar upp. 

Þegar strákarnir eru komir upp heyrist í Gunnu:  ,,sko, þau mega ekki koma í afmælið mitt“ 

Sigrún sem hefur staðið með Gunnu segir:  ,,ó, má ég bara“. Aðalsteinn er fljótur að svara: 

,,ég er ekki að leika við hana” og á við Halldóru. Hann fær svarið: ,,farðu þá niður“. 

Strákarnir virðast vera svolítið ráðvilltir og vita ekki alveg í hvorn fótinn þeir eiga að stíga. 

Þeir vilja leika við allar stelpurnar en sjá ekki leið til þess á meðan baráttan um kubbana varir. 

Þegar leikurinn hefur haldið áfram í nokkrar mínútur gerir Gunna sem enn vill fá 

kubba til þess að byggja barnastól, aðra tilraun. Hún fer til Halldóru og segir: ,,plís“ hún 

spennir greipar og nú lætur Halldóra undan og börnin fara að flytja kubbana til í herberginu til 

þess að búa til barnastól.   

Aðalsteinn og Arnar fylgjast með þessum boðskiptum en taka ekki þátt, en nú hefja 

börnin leik sem spinnst áfram af miklum krafti og allir taka þátt. Í þessum aðstæðum má sjá 

börnin bæði nota yrt og óyrt boðskipti til þess að fá sínu framgengt. 

Leikurinn einnkennist nú af því að börnin skipta með sér hlutverkum, klára að byggja 

bílinn þannig að allir komist fyrir og halda af stað í ferðalag, öll saman. Börnin sitja í 

bílstólunum, hundurinn á gólfinu og pabbinn fær framsætið farþegamegin, á meðan mamman 

sér um að keyra bílinn. Mamma sér til þess að allir spenni beltin, en sem táknmynd beltis nota 
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börnin spýtur. Nú sitja allir í bílnum og haldið er af stað. Þegar börnin höfðu samið frið gátu 

þau náð góðri einbeitingu og mikil gleði ríkti, en á þessum tímapunkti urðu þau fyrir truflun. 

Inn í herbergið koma tveir fjögurra ára strákar. Þeir eru með kjánalæti og tjá sig með 

hljóðum, annar þeirra segir: ,,halló, baddadaddada, sjáðu, baddadadada“. Börnin líta ekki 

við strákunum og þeir fá enga athygli frá hópnum. Börnin einbeita sér að sínum leik og 

truflun strákanna hefur engin áhrif á þau. Strákarnir ganga fljótlega út úr herberginu þar sem 

þeir sjá að þeir komast ekki með þessum hætti inn í leikinn. Einbeiting barnanna hélst og 

truflun strákanna skipti þau engu máli, þau léku áfram af krafti. 

 

Í leiknum má sjá að börnin einbeita sér vel. Strákarnir sem koma inn í herbergið og skoða 

leikinn sem þar er í gangi áður en þeir hefja inngöngu og komast inn í leikinn. Hinir sem voru 

með kjánalæti og ógna þeim leik sem fyrir er fá enga athygli frá börnunum og er hafnað á 

þöglan hátt. Börnin nota bæði yrt og óyrt skilaboð í leik sínum og baráttunni um kubbana. 

Leikurinn stöðvast þegar þessi barátta fer fram og börnin ná ekki upp einbeitingu aftur fyrr en 

þau hafa leyst úr sínum deilum og náð samkomulagi. 

 

Tindátaleikur 

Í tindátaleiknum má sjá einbeitingu hjá börnunum og góð samskipti, en einnig má sjá hvernig 

þau verjast utanaðkomandi áreiti og vernda leik sinn. 

 

Leikurinn fer fram í stofu þar sem nokkur börn eru að hlusta á ævintýri í útvarpinu. Börnin 

eru búin að vera í rólegri hádegisstund og eru að byrja að finna sér verkefni til leiks. Plássið 

sem börnin hafa valið sér er á milli sófa og hillu þar sem það er vel afmarkað og að mestu 

laust við umgang. Börnin eru með tindáta úr plasti og nokkra trékubba sem eru mótaðir eins 

og virki. Í byrjun eru fjögur börn í leiknum, tveir fimm ára strákar og tvær fimm ára stelpur. 

Leikurinn er rólegur og reyna börnin að semja um hlutverk og ákveða hvernig 

leikurinn eigi að vera. Stelpurnar komast ekki inn í leikinn þar sem strákarnir hafa aðrar 

hugmyndir um hlutverk tindátanna en þær. Strákarnir mótmæla því sem stelpurnar leggja til 

og þær hætta fljótlega í leiknum og finna sér önnur viðfangsefni og strákarnir verða tveir eftir. 

Strákarnir byggja virkið saman og leika svo með tindátana, þeir semja um hvernig 

leikurinn eigi að vera og hver eigi að gera hvað. Þegar þeir grípa til aðgerða í leiknum láta 

þeir tindátana hjálpast að og samræma leikinn sín á milli. Strákarnir eru samstíga í þróun 

leiksins. Þeir tala saman um framgang hans og hlutverk tindátanna. Í umhverfi strákanna eru 

næg áreiti en þau hafa ekki áhrif á leikinn hjá þeim. Strákarnir hafa stjórn á því sem þeir eru 
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að gera og gefa sig leiknum á vald þannig að þeir virðast gleyma stund og stað. Þegar 

strákarnir eru komnir vel á veg með sinn leik kemur önnur stelpan aftur og reynir inngöngu í 

leikinn og hefur truflandi áhrif á strákana. 

Stelpan tekur sér stöðu inn í leikrými strákanna og byrjar að leika sér með einn 

tindátann. Annar strákurinn segir þá: ,,þú ert ekki með okkur“ stelpan sest þrátt fyrir þetta 

niður í leikaðstæðunum, en strákarnir líta ekki við henni og halda áfram þeim samskiptum 

sem þeir höfðu þegar byggt upp og einbeita sér að leiknum. Stelpan tekur þá tindáta og fer að 

kasta þeim. Aftur heyrist: ,, þú ert ekki með“. Við þessi átök missa strákarnir einbeitingu í 

smá stund og segja stelpunni að leikurinn gangi ekki fyrir sig eins og hún sé að reyna. Hún 

gefst upp og fer, strákarnir hafa þannig stjórn á aðstæðum og geta haldið áfram á sínum 

forsendum. Stelpan kemst ekki inn í leikinn þar sem hún virðist ógna uppbyggingu leiksins 

fyrir strákunum þar sem hún virtist ekki átta sig á út á hvað leikurinn gekk. Strákarnir halda 

uppteknum hætti og ná góðri einbeitingu. 

 

Á upptökunni má sjá dæmi um góða einbeitingu strákanna þar sem þeir nota yrt og óyrt 

samskipi hver við annan og láta umhverfið ekki hafa truflandi áhrif á sig. Þeir leggja sig fram 

um að vernda leikinn sem þeir eru í og tilraunir stelpunnar til þess að koma inn í leikinn ganga 

ekki. 

 

Dýragarðurinn 

Í leiknum má sjá einbeitingu barnanna sem og yrt og óyrt samskipti á milli þeirra sem þjóna 

framgangi leiksins. Börnin þróa leikinn og halda einbeitingu þrátt fyrir truflun. 

 

Á upptökunni eru tvö fimm ára börn að leika sér með einingakubba. Kubbakrókurinn er 

afmarkaður með lágum hillum þar sem kubbarnir eru geymdir og á gólfinu er motta sem 

afmarkar svæðið. Í króknum eru einnig dýr, bæði húsdýr og villt dýr. 

Börnin byggja stórt hús fyrir dýrin sem þau eru með í leiknum. Á meðan börnin 

byggja tala þau saman og ákveða í hvernig leik þau skuli fara. Strákurinn segir: ,,getum við 

ekki bara farið í dýragarð“ og stelpan svarar: ,,jú, þetta er hunda“. Strákurinn bætir við: ,,og 

þetta er hest“. Þau ákveða hvar í húsinu dýrin eigi að vera og hvers vegna ákveðin 

staðsetning henti einstökum dýrum. Leikur barnanna heldur áfram utan um þá umgjörð sem 

þau voru búin að koma sér saman um. Þau fylgjast með aðgerðum hvors annars og bregðast 

við á viðeigandi hátt, þau nota bæði yrt boðskipti en einnig óyrt þar sem þau lesa í athafnir 

hvors annarrs.  
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Á meðan á leiknum stendur kemur barn inn í kubbakrókinn og skoðar hvað þar fer 

fram og barnið fer aftur án þess að aðhafast neitt. Börnin sem eru að kubba truflast ekki og 

einbeita sér áfram að leik sínum. Leikurinn heldur áfram og þróast þangað til börnin eru 

kölluð í útiveru. Annað barnið fer en hitt verður eftir og einbeitir sér áfram að leiknum. Það 

kemur dýrunum fyrir og lagar húsið sem búið er að byggja.  

 

Börnin ná góðri einbeitingu, þau eru spennt og fara inn í heim leiksins þar sem þau leika með 

dýrin og herma eftir þeim. Börnin skipta með sér hlutverkum og tala saman um framgang 

leiksins og þær reglur sem þau skulu fara eftir. Þau verða ekki fyrir truflun frá utanaðkomandi 

áreiti og halda einbeitingu þangað til það kemur að útiveru og annað þeirra hverfur á brott. 

 

Bakaríið 

Í þessri umfjöllun má sjá einbeitingu í leik og samskiptum hjá börnunum, truflun sem þau 

verða fyrir hefur mismikil áhrif á þau. Í leiknum staðfesta börnin vináttu sína og verja sig 

utanaðkomandi truflun. 

 

Í myndbandinu eru sjö börn á aldrinum fimm til sex ára að leira við borð. Borðið er staðsett í 

listakrók skólans. Listakrókurinn er innst á gangi skólans og einungis skilrúm sem skilur hann 

að frá ganginum. Gott pláss er við borðið sem börnin hafa valið að nota fyrir leik sinn. Í 

leiknum á borðinu má sjá tvo hópa myndast, annars vegar eru það tveir fimm ára strákar sem 

leika sér saman og hafa samskipti sín á milli og hins vegar fimm fimm ára börn sem leika sér 

saman. Fljótlega fer eitt barnanna í útiveru og sex börn eru eftir við borðið, en breyting verður 

ekki á hópamynduninni við þetta. 

Strákarnir tveir sem blanda sér ekki í samskipti hinna skulum við kalla Jón og 

Kristján. Þeir eru mjög einbeittir í því verkefni sem þeir eru að vinna. Þeir eru að fletja leirinn 

út og baka úr honum. Kristján segir: ,,vinur“  þá svarar Jón: ,,já“ og fær svarið: ,,hvað segir þú 

gott?“. Strákarnir spjalla saman á þessum nótum og ákveða sinn leik við borðið. Þeir eru 

algjörlega einbeittir í sínu verkefni og virðast ekki leiða hugann að því sem hin börnin eru að 

gera. 

Hin börnin fjögur, þrjár stelpur og einn strákur tala saman og eru búin að byggja upp 

leik í samvinnu. Tilgangur leiksins er að baka kökur fyrir bakarí. Börnin hjálpast að og búa til 

litlar kökur og raða þeim á pappír og er einbeiting barnanna góð. Í leiknum tala börnin mikið 

saman, en allt í einu fara þau að ræða leik sem þau höfðu verið í og hlutverkin í þeim leik. Þá 

kemur upp ósætti þar sem ein stelpan sem við köllum Steinunni hafði ekki verið í þeim leik. 
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Hún segir: ,,það er allt í lagi að maður bætist í leikinn, er það ekki... er ég ekki með, er ég 

ekki með“ Íris svarar þá: ,,neibb“ og Steinunn segir: ,,af hverju“ og Íris svarar aftur: ,,bara af 

því að við erum í þarna“. Steinunn segir þá: ,,þá megið þið ekki fá svona... það eru bara 

ljótar kökur hjá ykkur“ nú blandar Sigurbjörg sér í umræðurnar og svarar: ,,þínar eru líka 

ljótar“. Þessum samskiptum fylgja allskonar svipbrigði og líkamstjáning. Þegar stelpan reynir 

að sannfæra leikfélagana um réttmæti þess að hún sé með í leiknum, ypta félagar hennar 

öxlum, færa sig fjær henni og nota líkamlegar bendingar til þess að ýta undir yrtu skilaboðin.  

Þegar þessi samskipti hafa farið fram verður Steinunn reið. Hún tekur upp leir og 

hendir í Írisi sem stóð fyrir því að hún mátti ekki vera með. Íris bregst við með því að grípa 

leir og henda til baka. Þetta gengur svona við borðið í smá stund. Stelpurnar kasta leir í hvor 

aðra og virðast ekki finna leið út úr ósættinu. Við borðið er strákur sem hefur verið í leik með 

stelpunum en hann hefur ekki skipt sér neitt af því sem fram hefur farið en segir nú: ,,þetta 

var bara óvart“ börnin ræða það aðeins hvort þetta hafi verið óvart og komast síðan áfram 

með leikinn þegar Steinunn segir: ,,má ég þá vera með“ það er samþykkt og börnin fara í að 

skipta með sér hlutverkum og byggja leikinn upp að nýju. 

Strákarnir tveir Jón og Kristján hafa verið við borðið allan tímann og einbeitt sér að 

samskiptunum sem þeim fer á milli og hafa ekki skipt sér neitt af öðru við borðið. Þeir taka 

eftir ágreiningnum og líta upp úr því sem þeir eru að gera. Þeir skipta sér hinsvegar ekkert af 

og líta mjög fljótt aftur á sín verkefni og halda áfram með leikinn. Strákarnir eru einbeittir í 

sínum leik og þetta utanaðkomandi áreiti truflar þá ekki.  

 

Leik barnanna við borðið er hægt að skipta í tvennt. Annars vegar eru það strákarnir tveir sem 

staðfesta leik sinn og vináttu með orðum og halda sig innan þess ramma sem þeir hafa búið til 

og láta ekkert trufla sig. Hins vegar er það leikur hinna fjögurra barnanna sem gengur misvel. 

Þau lenda í deilum og sjá má að það hefur mjög truflandi áhrif á einbeitingu þeirra. Börnin 

nota bæði yrt og óyrt samskipti sín á milli og í þeim deilum sem þau takast á við. Einn 

sáttasemjari er í hópnum sem reynir að stilla til friðar. Þegar börnunum tekst að vinna úr 

ósættinu kemur einbeiting þeirra aftur og gleði og ánægja í leiknum. Börnin eru fljót að taka 

tilboði um sátt, það virðist vera eftirsóknarvert að halda leiknum áfram. 

 

Flugvélaleikur 

Í eftirfarandi dæmum má sjá einbeitingu barnanna í leiknum, hvernig þau leiða hjá sér truflun 

og staðfesta vináttu sína. 

 



30 

Í myndbrotinu sem tekið er inni á deild eru nokkur börn sem hafa komið sér fyrir með ýmis 

verkefni. Við borðið inn á deildinni eru börn að spila, nokkur börn eru í krók þar sem 

einingakubbar eru og leika sér þar. Sjónum er beint að tveimur fjögurra ára strákum sem hafa 

tekið fram plastkubba og eru að byggja flaugar.  

 Strákarnir eru í leik og virðast einbeita sér að því sem þeir eru að gera. Þeir liggja á 

gólfinu og tala sín á milli um það hvernig flaugarnar eiga að líta út. Strákarnir hafa ekki verið 

lengi í leiknum þegar þrír fimm ára strákar ganga inn á svæðið. Þegar þeir koma inn á svæðið 

eru nokkur læti í þeim. Þeir ganga í röð og halda í axlirnar hver á öðrum og einn þeirra 

syngur: ,,við dönsum saman og heyrðu nú“. Þrátt fyrir þetta líta strákarnir tveir ekki upp, þeir 

eru niðursokknir í kubbana og flaugarnar sem þeir eru að byggja. Það má sjá að strákarnir 

gleyma sér í leiknum þó svo að hann hafi ekki varað nema stutta stund. Einbeiting þeirra er 

algjör og ytra áreiti hefur ekki áhrif á þá.  

Strákarnir tveir þróa leik sinn áfram og þegar þeir hafa setið í nokkra stund við að 

byggja flaugarnar byrja þeir að láta þær fljúga, annar segir: ,,við erum vinir, er það ekki“, hinn 

svarar:  ,,halló, vinur“ og svo fljúga strákarnir flaugunum saman án orða, þeir láta þær 

snertast og sína þannig vináttu sín á milli. Leikur strákanna heldur áfram og þeir koma sér 

fyrir í sófa þar sem þeir eru þétt saman og fljúga flaugunum. Strákarnir nota bæði yrt og óyrt 

tjáskipti til þess að staðfesta leik sinn og vináttu. 

 

Í myndbrotinu má sjá að strákarnir ná góðri einbeitingu og verða ekki fyrir truflun þó svo að 

leikur þeirra sé stutt á veg kominn þegar ruðst er inn á þeirra svæði með látum. Strákarnir nota 

einnig yrt og óyrt tjáskipti til þess að staðfesta leik sinn og vináttu.  

 

Heimilið 

Í myndbandinu má sjá einbeitingu hjá börnunum og ríkuleg samskipti, bæði yrt og óyrt. 

Einnig hjálpa börnin hvert öðru að auka þekkingu sína og þau verjast í sameiningu truflun í 

leik sínum. 

 

Leikurinn á myndbandinu fer fram í herbergi þar sem holu kubbar eru til afnota. Einnig eru í 

herberginu púðar, teppi og bangsar. Börnin sem eru í leiknum eru þrjú, öll fimm ára gömul og 

fá nöfnin Guðný, Sigursteinn og Hugrún. 

Börnin skipuleggja leik sinn með orðum, en eru í vandræðum með að ákveða hvar 

staðsetja eigi húsið í leiknum þar sem nokkurskonar húsbyggingar eru á tveimur stöðum í 

herberginu þegar þau byrja leik sinn. Guðný segir: ,,eigum við byggja þetta hús, er það ekki 
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þetta“ og Sigursteinn svarar: ,,æji, eigum við ekki bara að hafa þetta fyrir hús, það er mikið 

flottara“ Hugrún blandar sér í umræðurnar og segir: ,,nei, bíðið, eigum við ekki að hafa þetta 

hér bara fyrir eldhúsi, er það ekki“ börnin samþykkja þetta öll og hafa ákveðið að önnur 

byggingin sé eldhús og hin svefnaðstaða. Þau byrja að byggja í samræmi við þessar 

hugmyndir og halda samskiptum sínum áfram þegar þau skipuleggja hlutverk sín í leiknum og 

skipta með sér verkum. Börnin lesa einnig hvert í gjörðir annars og bregðast við á viðeigandi 

hátt. Leikurinn einkennist af einbeitingu og góðum samskiptum á milli barnanna. Þau leysa úr 

vanda um leið og hann kemur upp og skipuleggja leikinn í sameiningu. 

Í leiknum koma upp aðstæður þar sem börnin reyna að búa til rúm og skipta með sér 

svefnplássum. Þau eru búin að gera úr kubbunum vísi að rúmi þegar hugmynd að koju 

sprettur upp. Sigursteinn segir: ,,ég ætla að búa til koju“ og Guðný svarar: ,,fyrir mig“ , 

,,nei...“ segir Sigursteinn ,,... fyrir mig og Hugrúnu ...“. Guðný sem ekki er gert ráð fyrir í 

kojunni segir þá frekar niðurlút: ,,nei, útaf því ég svaf bara saman einhverstaðar í koju“ . 

Hugrún sem ekki hafði skipt sér af þessum samskiptum blandar sér í þau og segir: ,,þú byggir 

bara sjálf til koju, er það ekki“. Vandræðin virðast leysast með þessum orðum og Guðný fer 

að finna sér kubba til þess að byggja koju. 

Þegar kojubyggingarnar hefjast verða töluverð samskipti um kubbana og hvernig á að 

skipta þeim. Kojan sem barnið byggir er ekkert sérlega traust en barnið byggir hana þannig að 

það geti lagt sig í henni. Til þess að byggja slíka koju þarf barnið að nota rétta stærð af 

kubbum á hverjum stað til þess að flöturinn sem barnið ætlar að liggja á sé láréttur, einnig 

þurfa hlutföllin að vera rétt þannig að kojan sé stöðug og nokkuð traust. Umræður skapast um 

kojurnar sem börnin eru að byggja og mismunandi lögun þeirra. Börnin gleyma sér í leiknum 

og skapa skemmtilegar aðstæður. 

Í myndbandinu mátti finna dæmi þar sem börnin sjálf fræddu hvert annað og sköpuðu 

,,vinnupalla“ þar sem börnin ýttu undir þekkingu hvers annars með því að miðla eigin 

þekkingu. Í byggingaleiknum finnur Guðný tuskudýr. Hún segir: ,,er þetta lóa“ og 

Sigursteinn svarar: ,,ekki taka lóuna, þetta er ekki lóa, þetta er lundi“ , Guðný er orðið ráðvillt 

og segir: ,,er þetta lundi eða lóa“, Sigursteinn  svarar: ,,lundi, pabbi minn hefur séð þá á 

sjóinum“. Í samskiptum barnanna verður til þekking á því hvað lundi er og hjálpar annað 

barnið hinu að öðlast þá þekkingu. 

Þegar börnin eru búin að móta vel leik sinn kemur inn í herbergið fjögurra ára strákur. 

Hann fylgist með því sem fram fer í leik hinna barnanna. Börnin taka eftir honum en halda 

áfram með sinn leik án þess að blanda honum í hann. Þegar annar strákur þriggja ára kemur 

líka inn í herbergið þá nálgast hann þann fjögurra ára og þeir fara að ráfa um. Þessi þriggja ára 
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fer einnig að tala við eldri börnin og trufla leik þeirra. Börnin beina strákunum út, algjörlega 

án þess að segja neitt, þau vísa þeim með klappi á bakið út úr herberginu og halda áfram með 

leikinn. Börnin virðast ekki kæra sig  um truflun frá utanaðkomandi og vilja vernda þann leik 

sem þau eru þegar búin að skapa. 

 

Í leiknum má sjá góða einbeitingu barnanna, samskipti þeirra á milli bæði yrt og óyrt og það 

hvernig þau verjast truflun frá öðrum. Einnig má sjá þegar börnin hjálpa hvort öðru að bæta 

við sig þekkingu. 

 

Búleikur 

Í búleiknum ná börnin að einbeita sér og halda leiknum gangandi þrátt fyrir að verða fyrir 

truflun. Börnin hjálpa einnig hvert öðru við að öðlast nýja þekkingu. 

 

Myndbandið sýnir börn í búleik. Rýmið er inni á deild og afmarkast með hillum á aðra hlið og 

vegg á hina. Inni í króknum eru innréttingar og allskyns varningur og áhöld sem tilheyra 

búleik. Þrjú börn leika sér í króknum. Eitt þeirra er fimm ára en hin eru þriggja ára. Börnunum 

gefum við nöfnin Sigurjón, Hákon og Birna. 

 Leikur barnanna einkennist af samskiptum þeirra og einbeitingu, þau tala saman um 

það sem þau eru að gera og hjálpast að með hráefnið sem þau nota í eldamennskuna. Börnin 

verða fyrir truflun þegar starfsmaður býður Sigurjóni að fara á salernið. Hákon og Birna líta 

upp úr leiknum í smástund. Sigurjón fer á salernið og hin halda áfram með leikinn, og virðist 

þessi truflun ekki hafa áhrif á leik þeirra. Þau halda áfram að malla mat og finna hráefni til 

þess, nú þarf Hákon að fara á salernið og gerir það. Birna heldur áfram að einbeita sér að 

matargerð, þegar strákarnir koma til baka fara þeir strax inn í leikinn og halda áfram að þróa 

hann. 

Börnin eru að elda mat í leiknum og þar gefast ríkuleg tækifæri til náms. Í 

eldamennskunni rekur Sigurjón sig í sírópskrukku sem dettur í gólfið, Birna segir þá: ,,þú 

helltir niður sykuri“, Sigurjón segir: ,,þetta er ekki sykur, það er síróp... mamma sagði þá 

vorum við að baka piparkökur og þá sagði mamma að þetta var bara svona síróp“. Eftir þetta 

nota börnin síróp yfir efnið í krukkunni sem þau eru að nota í baksturinn.  

 

Börnin í leiknum eru mjög einbeitt og truflun setur leik þeirra ekki út af laginu. Börnin koma 

til baka og ganga þá beint inn í leikinn og halda honum áfram. Í myndbandinu má líka sjá 

þegar börnin hjálpa hvert öðru að læra og öðlast nýja hæfni.  
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6. Umræður 

 

Í athugunum kom í ljós hvað börnin eiga auðvelt með að ná góðri einbeitingu í leik sínum. 

Þau gefa sig leiknum á vald og ekkert annað kemst að í huga þeirra. Þegar börnin hafa náð 

góðri einbeitingu leiða þau hjá sér truflun í leiknum og ná að halda leik sínum áfram þrátt 

fyrir áreiti. Leikur barnanna einkennist af einbeitingu, gleði og ánægju en einnig námi. Börnin 

skapa aðstæður þar sem þau hjálpa öðrum börnum í leiknum við að öðlast nýja þekkingu. 

Í myndböndunum má greina boðskipti, bæði yrt og óyrt. Börnin nota tungumálið í 

leiknum til að koma skilaboðum og óskum á framfæri með því að setja þau í orð. En óyrtu 

boðskiptin eru ekki minni, börnin nota líkamstjáningu og athafnir til þess að leggja áherslu á 

skoðanir eða óskir sínar. Börnin reyna að nálgast leik annarra og nota til þess mismunandi 

aðferðir sem gefast misvel. Að sama skapi verjast börnin afskiptum annarra af leik þeirra og 

reyna að hafa stjórn á samskiptum sínum í leiknum. 

 

Leikaðstæður sem skapa flæði 

Leikur barnanna einkenndist af innri hvöt, spennu og tilhlökkun, en þetta eru þættir sem 

Lillemyr (1999) bendir á og hægt er að greina á meðal barnanna í athuguninni. Börnin lærðu í 

gegnum leikinn og settu raunveruleikann til hliðar og einbeittu sér að þeim aðstæðum sem þau 

voru að skapa. Þau voru örugg og prufuðu sig áfram í leiknum. Knoop (2004) hefur bent á að 

börn eiga mjög auðvelt með að fara í flæðiástand og er leikur þeirra kjöraðstæður fyrir flæði. 

Þar eru börnin örugg, gera tilraunir og geta leyft sér að gera mistök án þess að það hafi 

alvarlegar afleiðingar. Börnin máta sig innan umgjarðarinnar sem leikurinn skapar. 

Flæði í leik barnanna mátti sjá í öllum þeim leikaðstæðum sem teknar voru upp, hvort 

sem börnin voru í einingakubbum, holukubbum, búleik eða staðsett í listakrók að leira. Þær 

leikgerðir sem börnin nýta sér bjóða upp á mismunandi samskipti og börnin nota mismunandi 

þekkingu og hæfni í leik sínum. Það virtist þó ekki skipta máli í tengslum við að ná fram flæði 

í leiknum. Þau einkenni sem Csiszentmihalyi (2008) fjallar um sem einkennandi fyrir flæði 

ástand er hægt að sjá að miklu leyti í myndböndunum. Glögglega mátti sjá einbeitingu 

barnanna, þau aðskildu sig frá umhverfinu og gáfu sig leiknum á vald. Börnin upplifðu 

ánægju og vald yfir athöfnum sínum. Þessir þættir eru taldir vera einkennandi fyrir flæði 

ástand.  
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Áhrif áreitis á flæði í leik barnanna 

Eitt af þeim átta einkennum flæði ástands sem Csiszentmihalyi (2008) setur fram er einbeiting 

og að einstaklingarnir hafi getu til þess að gefa sig verkefninu á vald. Í athugununum mátti sjá 

hvaða áhrif áreiti hafði á leik barnanna. Í leik þar sem börnin fara í ,,ferðalag“ má sjá tvo 

stráka koma inn með kjánalátum. Þeir fá hins vegar enga athygli frá börnunum sem eru í 

leiknum þar sem einbeiting þeirra að eigin leik er góð. Sama er hægt að segja um tvo stráka 

sem eru í ,,flugvélaleik“ þeir fá truflun frá þremur háværum strákum sem koma inn á þeirra 

svæði en þessi truflun raskar ekki leik strákanna og þeir einbeita sér áfram að þeim leik sem 

þeir eru í. Börnin virðast hafa tök á því að halda leik sínum áfram og leiða hjá sér truflanir 

sem þessar. Í leiknum ,,bakaríið“ þar sem sex börn eru að leira við borð eru tveir strákar sem 

skera sig úr, þeir leika saman og skipta sér ekki af samskiptum hinna. Á ákveðnum tímapunkti 

byrja börnin við borðið að kasta leir og ósætti skapast. Það truflar strákana ekki, þeir líta upp 

en halda síðan áfram með sinn leik þrátt fyrir að nálægðin við truflunina sé mikil og að börnin 

hafi öll verið saman við borðið. Einbeiting strákanna í þeim leik sem þeir eru í á huga þeirra 

allan og hún verður til þess að þeir halda leiknum áfram og blanda sér ekki í ósætti annarra. Ef 

börnin túlka truflunina ekki sem innkomu inn í sinn leik þá virðast þau eiga auðvelt með að 

leiða hana hjá sér og halda einbeitingu og flæði í leik sínum. 

 

Að teygja sig áfram í námi 

Hugmyndir Vygotsky um svæði hins mögulega þroska og kenning Csiszentmihalyi um flæði 

eiga vel saman. Trú á að með áskorun þar sem einstaklingar fá aðstoð við að þróa vitsmuni 

sína nái þeir betri árangri og auki þekkingu sína (Csiszentmihalyi, 2008; Frost o.fl, 2008). Í 

myndböndunum er hægt að sjá börnin hjálpa hvert öðru að læra. Þau styðja hvert annað og ýta 

undir þekkingarsköpun. Í ,,búleik“ má sjá gott dæmi um þetta nám þar sem eitt barnanna hefur 

kunnáttu til þess að kenna hinum hvernig sírópskrukka líti út.  

 Í leik í holukubbum þar sem börnin leika ,,heimilisleik“ koma upp aðstæður þar sem 

eitt barnanna fær tækifæri til þess að kenna hinum. Börnin finna tuskudýr og umræður spretta 

upp um það hvort um lóu eða lunda sé að ræða. Eitt barnanna getur sannfært hin um að 

tuskudýrið sé lundi og miðlar þar af þekkingu sinni og kennir hinum börnunum. Í leik 

barnanna má einnig sjá börn sem reyna að miðla málum og halda leiknum gangandi, þessi 

börn gera sér far um að kenna hinum lausnir í samskiptum. 

 Í þessum dæmum eru börnin einbeitt í leik og hafa stjórn á aðstæðum og njóta þeirra. 

Þau hafa tækifæri til þess að hjálpa hvert öðru og móta ,,vinnupalla“ eins og Vygotsky hefur 
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fjallað um (Frost o.fl, 2008). Í athugunum hefur komið í ljós að leikur virðist vera 

kjöraðstæður fyrir flæði og flæði virðist gefa góð tækifæri til náms. 

 

Samskipti, yrt og óyrt 

Eins og kemur fram hjá Lillemyr (2001) er geta barnanna til þess að lesa hvort í annað og að 

hafa samskipti sín á milli það sem heldur leiknum gangandi. Í athuguninni mátti sjá börnin 

beita ýmsum boðskiptum, bæði yrtum og óyrtum. Bateson (1979) skýrir yrt boðskipti á þann 

hátt að það sé það sem við segjum og óyrt boðskipti það sem við gerum, látbragð okkar. 

Börnin höfðu tök á að beita hvoru tveggja yrtum og óyrtum boðskiptum. Þau notuðu yrt 

samskipti til þess að skipuleggja leikinn og halda honum gangandi, þau semja um hlutverk og 

takast á um skipulag leiksins. Óyrt boðskipti eru einnig til staðar og börnin nýta sér þau, þau 

sýna svipbrigði og látbragð með líkamanum.  

 Í ,, ferðalaginu“ takast börnin á um kubba og nota til þess yrt og óyrt boðskipti. Yrtu 

boðskiptin bera í sér hótanir og óánægju en þau óyrtu leggja áherslu á það sem sagt er. 

Notaðar eru líkamsstöður og höfuðhreyfingar til þess að ýta undir áhrif boðskiptanna. Glöggt 

má greina hvernig börnin færast fjær flæði, einbeitingu og ánægju í leiknum þegar samskipti 

þeirra eru erfið. Barátta í leiknum kemur í veg fyrir að hann þróist og að börnin nái flæði. 

Flæði skapast hins vegar þegar börnin eiga í gefandi og góðum samskiptum sem ýta undir 

þróun og einbeitingu í leiknum. 

 

Að hafa stjórn á samskiptum og deila með öðrum 

Í athugunum kemur í ljós að börnin gerðu sitt besta til þess að hafa stjórn á aðstæðum en 

einnig að deila með öðrum. Corsaro (2003) fjallar um þau átök sem geta átt sér stað í leik 

barna. Þau hafa þörf á því að stjórna aðstæðum sínum en vilja einnig deila með öðrum og 

leika við önnur börn. Börnin sem þau leika við hverju sinni eru vinir þeirra og sjáum við gott 

dæmi um það í ,,flugvélaleiknum“ þar sem tveir strákar staðfesta vináttu sína í leiknum. 

Einnig sjáum við þetta hjá strákunum tveimur sem tóku lítinn þátt í ,,bakaríisleiknum“. Þeir 

stóðu fyrir utan leikinn en staðfestu leik sín á milli með því að tala um vináttu sína.  

 Einnig má sjá höfnun í leik barna þegar þau reyna að hafa stjórn á þeim aðstæðum sem 

þegar hafa skapast. Þau meina öðrum börnum inngöngu í leikinn þegar þau vernda hann. 

Corsaro (2003) heldur því fram að þessa höfnun barnanna megi ekki skilja sem slæma 

hegðun, heldur séu þau hrædd við utanaðkomandi áreiti þar sem þau gera sér ekki grein fyrir 

hvort það kemur sér vel eða illa fyrir leikinn sem þau eru búin að byggja upp. Þessa hegðun 

mátti sjá hjá börnunum. Í ,,heimilisleiknum“ koma inn óboðnir gestir og er þeim vísað út úr 
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herberginu. Börnin gera það á kurteisan hátt en gefa þó til kynna að nærveru drengjanna sé 

ekki óskað. Sama má segja um tvo drengi sem eru búnir að byggja upp ,,tindátaleik“. Þeir 

hafna utanaðkomandi áreiti með orðum og vísa barninu sem vill komast inn í leikinn í burtu. 

Þessar truflanir virðast hafa mismikil áhrif á leik barnanna. Stundum stöðvast flæði í leiknum 

á meðan á þessum átökum stendur en í öðrum aðstæðum virðist þetta ekki hafa jafnmikil 

áhrif, það er að leikurinn heldur áfram án þess að truflast.  

 

Að nálgast leik annarra 

Í myndböndunum má sjá börn reyna mismunandi aðferðir til þess að komast inn í leik hjá 

öðrum. Corsaro (2003) skiptir þessum tilraunum barna upp í nokkur stig, þar sem þau beita 

mismunandi aðferðum til þess að komast inn í leik hjá öðrum. Ef börnin fylgja þessum stigum 

gengur þeim betur að komast inn í leik annarra barna. Í ,,tindátaleik“ reynir stelpa innkomu í 

leik tveggja stráka með því að koma sér fyrir í leikrýminu og byrja að leika með tindátana. 

Það gefur ekki góða raun og hún fær höfnun frá strákunum. Þessi tilraun til inngöngu í 

leiknum truflar strákana og þeir missa einbeitingu sína á meðan á þessu stendur.  

Í öðru dæmi er hægt að sjá hvernig barn kemur inn í leik eftir fjarveru og hefur 

þekkingu á því hvernig leikurinn gengur fyrir sig. Barnið sem er í ,,búleik“ á ekki í nokkrum 

vandræðum með að fara aftur inn í leikinn þar sem það hefur upplýsingar um leikinn og 

heldur sig við þær. Þetta hefur Corsaro (2003) bent á að gefist vel hjá börnum sem reyna 

innkomu í leik annarra, mikilvægt er að börnin hafi þekkingu á því sem fram fer í leiknum 

áður en þau hefja inngöngu. Í ,,ferðalaginu“ er einnig hægt að sjá dæmi um inngöngu tveggja 

stráka sem hefst ekki fyrr en þeir eru búnir að fylgjast með leiknum í stutta stund og átta sig á 

honum. Þeirra innganga heppnast vel og truflar ekki leik annarra barna í aðstæðunum. 

 

Lokaorð 

Tilgangurinn með verkefninu var að fá innsýn í hvernig flæði birtist í leik barna og hvaða 

þættir í samskiptum styðja við flæði. Það kemur skýrt fram í þeim athugunum sem gerðar 

voru að leikur virðist skapa kjöraðstæður fyrir flæði eins og bent hefur verið á. Sýndu 

athuganirnar einnig fram á að tilteknir þættir í samskiptum barnanna studdu við flæði.  

Niðurstöðurnar benda til þess að mikilvægt sé að gefa frjálsum leik gott pláss og mikið 

vægi í leikskólastarfi. Frjálsi leikurinn er ákjósanleg þroskaleið, börnin ráða sjálf við að 

skipuleggja leik sinn og læra í gegnum hann. Nægur tími þarf því að vera í leikskólastarfinu 

til frjáls leiks þar sem börnin fá tækifæri til þess að sökkva sér í leikinn og ná góðri 

einbeitingu, því góð einbeiting í leiknum skapar námsumhverfi sem börnin nýta sér.  
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Námsumhverfi barnanna þarf að vera krefjandi og styðja nám þeirra. Starfsfólk 

leikskóla þarf að vera meðvitað um mikilvægi sitt við að hjálpa börnunum að skapa góðar 

aðstæður til leikja og þar með náms. Börnin læra þegar þau eru einbeitt í leik sínum og skiptir 

áhugi þeirra miklu máli.  

Jákvæð samskipti barnanna eru ótvíræður þáttur í framgangi leiksins, því er mikilvægt 

að veita samskiptum barnanna athygli og leiðbeina þeim um farsælar leiðir út úr ágreiningi 

sem upp kemur. Einnig þarf að taka tillit til þess þegar börn reyna að vernda leik sinn og 

hjálpa þeim börnum sem eiga í vandræðum með að fara inn í leik annarra og kenna þeim 

ákjósanlegar leiðir til þess. Starfsfólk leikskóla þarf að taka tillit og meta frjálsan leik 

barnanna þar sem hann gefur þeim mikilvægt tækifæri til þess að læra og þroskast í öruggum 

aðstæðum. 
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