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Útdráttur 

Markmið verkefnisins er að varpa ljósi á mikilvægi þess að hlusta á raddir barna 

og leyfa þeim að taka þátt í ákvörðunum sem varða þau sjálf. Fjallað er um 

lýðræði barna, hvernig það birtist í leikskólastarfi og hvernig það tengist sjálfræði 

barna. Leikefni spilar stórt hlutverk í lífi leikskólabarna og er gerð grein fyrir eðli 

og hlutverki þess, ásamt því að fjallað er um leikefni í tengslum við leik og 

staðsetningu þess í námsumhverfi. Gerð var athugun í leikskóla í Reykjavík, þar 

sem sjálfræði barna var skoðað í sambandi við val og staðsetningu leikefnis. Í 

niðurstöðum athugunarinnar kemur fram að börnin hafi töluvert um það að segja,  

en ekki mikið í sambandi við staðsetningu, þar sem þau eru ekki höfð með í 

ráðum þegar kemur að því að finna leikefninu stað.  
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Inngangur 

Eftirfarandi rannsóknarritgerð er lokaverkefni til B.Ed prófs í 

leikskólakennarafræðum. Kveikjan að verkefninu var breytingar á aðgengi barna 

að leikefni í leikskóla í Reykjavík. Út frá kveikjunni þróaðist hugmynd um það að 

athuga hvaða skoðanir börn hefðu um leikefni og hvort þau fengju einhverju ráðið 

um val og notkun þess. Höfundar hafa báðir unnið í leikskólum, ýmist þar lögð 

var áhersla á það að fá fram skoðanir barna í málum sem þau vörðuðu og einnig 

þar sem lítil áhersla var lögð á það. Upplifun okkar er sú að þau börn sem hafa 

fengið að taka ákvarðanir sjálf eru sjálfstæðari en þau börn sem hafa ekki fengið 

að taka ákvarðanir. Í náminu hafa höfundar fengið að kynnast námsefni þar sem 

lögð er áhersla á það að hlusta á raddir barna og að ala upp sjálfstæða og 

lýðræðissinnaða einstaklinga. 

Markmið athugunarinnar er að varpa ljósi á mikilvægi þess að hlustað sé á 

raddir barna og að vekja leikskólakennara og ófaglært starfsfólk leikskóla til 

umhugsunar um þátttöku barna í ákvörðunum sem varðar þau sjálf.  

Lýðræði er einn af grunnþáttunum í nýrri Aðalnámskrá leikskóla og hugsunin 

er sú að hver og einn einstaklingur sé virkur þátttakandi í mótun 

skólasamfélagsins. Með lýðræði í leikskóla er átt við það að börn fái að taka þátt í 

ákvarðanatöku sem snertir þau á einhvern hátt og að tekið sé mark á því sem þau 

hafa um málið að segja (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011:32-33). 

Hugtakið sjálfræði er einnig oft nefnt í þessu samhengi og er þá átt við það að 

einstaklingur sé gerandi og ráði yfir gjörðum sínum og athöfnum (Meyers, 

1989:20-21).  

Höfundar telja að umræða og vitneskja um lýðræði og sjálfræði barna sé sífellt 

að aukast og vilja vekja upp frekari umræðu um þessi málefni, þar sem leikskólinn 

leggur grunn að samfélagsþegnum framtíðarinnar. Nýleg rannsókn bendir til þess 

að börnum finnist þau ekki hafa mikið um leikskólastarfið að segja og því virðist 

sjálfræði þeirra takmarkað (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2008:68).  

Leikefni spilar stórt hlutverk í daglegu starfi leikskóla, þar sem leikefni er 

börnum mikilvægt í leik. Í verkefninu er ýmist notast við hugtökin leikefni eða 

efniviður og er þá átt við það leikefni sem er að finna í leikskólum og hefur 

margvíslega möguleika og notagildi fyrir leik barna. Þegar fjallað er um 

raunverulegt leikefni er átt við litlar eftirlíkingar af raunverulegum hlutum sem 
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hafa ákveðið notagildi, eins og húsbúnaður. Í verkefninu var lagt upp með 

rannsóknarspurninguna: Hvernig birtist sjálfræði barna varðandi val á leikefni og 

staðsetningu þess í leikskóla? 

Gerð var athugun í þeim leikskóla þar sem hugmyndin að verkefninu varð til 

og var rætt við börn um aðgengi þeirra að leikefni og hvort þau fengju einhverju 

ráðið um leikefni og staðsetningu þess. Rætt var við börnin fjögur saman í hóp þar 

sem raddir og sjónarmið þeirra fengu að heyrast.  

Uppbygging verkefnisins er á þann hátt að á eftir inngangi er gerð grein fyrir 

því hvað fellst í hugtakinu lýðræði í leikskólastarfi. Í öðrum kafla er gerð grein 

fyrir leikefni barna og fjölbreytileika og fjallað um hönnun námsumhverfis. Í 

þriðja kafla er fjallað um athugunina sem unnin var í leikskóla í Reykjavík og þar 

er gerð grein fyrir aðferð athugunarinnar, athuguninni sjálfri og niðurstöðum 

hennar. Með athuguninni erum við að styðja við mál okkar og varpa ljósi á það 

hve mikilvæg rödd barna sé.  
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1. Lýðræði 

Lýðræði byggist á því að hver og einn í þjóðfélagi taki virkan þátt í því að móta 

og stýra samfélaginu. Hann þarf að vera gagnrýninn í hugsun, geta horft á málin 

frá mismunandi hliðum, geta staðið á sínu, ásamt því að standast áróður og 

almenningsálit (Sesselja Hauksdóttir, 2001:16). Lýðræði getur einungis átt sér 

stað í opnu samfélagi, þar sem hver og einn á samskipti við einstaklinga af ólíkum 

uppruna, þar sem þau samskipti skapa reynslu, ásamt möguleikum allra á því að 

hugsa um og skilja eigið samfélag (Guðmundur Heiðar Frímannsson, 2010a:121). 

Bandaríski heimspekingurinn, sálfræðingurinn og uppeldisfrömuðurinn John 

Dewey, fjallar um lýðræði sem einstaklingsbundinn lífsmáta sem eigi rætur að 

rekja til þátttöku, daglegra samskipta og samvinnu við aðra (Halla Jónsdóttir, 

2010:134). Lýðræði snýst um það að taka bæði sameiginlegar og eigin ákvarðanir 

og bera ábyrgð á þeim en lýðræði er ekki aðeins stjórnunarform, heldur er það 

samfélag sem byggir á sameiginlegri reynslu (Dewey, 1966:87). Í vestrænum 

samfélögum eru réttindi talin afleiðing af lýðræðislegri samfélagsgerð, þar sem 

einstaklingum er gefin rödd og fá að taka sjálfstæðar ákvarðanir um mál sem þá 

snertir (Helwig og Turiel, 2002:263-264). 

Halla Jónsdóttir vitnar í hugmyndir Deweys í grein sinni og segir að 

lýðræðislegur skóli sé ekki aðeins skóli í lýðræðissamfélagi, heldur skóli sem sé 

opinn fyrir fjölbreytni mannlífsins, samskiptum og gildum og stuðli um leið að 

fjölbreyttri reynslu. Samskipti og þátttaka sé forsenda lýðræðislegrar samveru og 

um leið menntandi lýðræði, sem samkvæmt skilnings Deweys sé lífsmáti sem 

felist í þátttöku, ábyrgð og reynslu (Halla Jónsdóttir, 2010:134, 141). Dewey taldi 

eftirsóknarvert að geta stjórnað sjálfum sér, eigin viðhorfum, reynslu og verkum 

(Guðmundur Heiðar Frímannsson, 2010a:123). Lýðræði þýðir að allir hafi rétt til 

sjálfstæðra skoðana, tækifæri til þess að tjá þær og fylgja þeim eftir á heiðarlegan 

hátt og að réttur allra sé virtur. Skóli ætti að hafa það að markmiði að undirbúa 

börn undir lýðræðislegt þjóðfélag og ættu starfshættir skólanna að mótast af 

lýðræðislegu samstarfi. Lýðræði er mikilvægt fyrir nám einstaklinga því 

lýðræðislegt samfélag er opið fyrir fjölbreytilegum samskiptum og 

samveruháttum. Það býður börnum fjölbreyttari og jákvæðari reynslu. 

Lýðræðislegur samveruháttur í skóla krefst þess að börn séu virk, hafi sterka 

sjálfsmynd og umburðarlyndi, þar sem öllum er leyft að hafa sínar eigin skoðanir. 
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Mikilvægt er að finna leiðir til ákvarðana, þrátt fyrir ólík sjónarmið (Ólafur Páll 

Jónsson, 2011:17-18, 23, 32; Ólafur Páll Jónsson, 2008). Í námskrám ættu að vera 

skýr markmið um áhrif barna og ættu þau að vera fær um að þróa getu sína til þess 

að tjá hugsanir og hugmyndir og öðlast með því möguleika til þess að hafa áhrif á 

stöðu sína. Börn eiga einnig að fá að taka þátt í ýmiss konar samvinnu og 

ákvarðanatöku (Emilson og Folkesson, 2006: 221). 

Enda þótt börn geti ekki skilgreint lýðræði og eða þekki ekki hlutverk 

stjórnvalda, þá hefur það komið í ljós í rannsóknum að börn telja lýðræðisleg 

pólitísk kerfi vera sanngjarnari en önnur kerfi. Þau telja að þegar skera á úr um 

eitthvað mál, þá eigi meirihlutinn að ráða eða að kjósa eigi um málið. Börn vilja 

geta komið fram með sínar eigin hugmyndir, þar sem rætt er um þær á 

lýðræðislegan hátt og vilja ekki að brotið sé á rétti þeirra. Í rannsókn kom í ljós að 

meirihluti barna á öllum aldri, dæmdi það rangt af stjórnvöldum að setja lög sem 

takmörkuðu málfrelsi (Helwig og Turiel, 2002:263-264). Börn ættu að fá að vera 

virkir þátttakendur og auka ætti möguleika þeirra til áhrifa, þar sem það hefur 

mikla þýðingu fyrir persónulegan þroska þeirra. Mikilvægt er að ala börn upp 

þannig að þau fái tækifæri til þess að taka þátt í lýðræði, þar sem það hefur mikla 

þýðingu fyrir samfélagið. Þegar börn eru þátttakendur, skapar það forsendur fyrir 

því að hlustað sé á þau og borin sé virðing fyrir þeim og sjónarmiðum þeirra. Það 

er þroskandi fyrir börn og styrkir sjálfsmynd þeirra að vera þátttakendur í 

samfélagsþróun (Gunnar E. Finnbogason, 2010:104). Börn þurfa að læra 

félagslega og andlega færni, því það gerir þeim kleift að takast á við samfélagið 

með góðum árangri og að mæta eigin þörfum (Quilitch og Risley, 1973:573). 

 

1.1. Sjálfræði barna 

Hugtakið sjálfræði merkir í siðferðislegri umfjöllun það að ráða sér sjálfur og að 

einstaklingurinn sé gerandi, uppspretta athafna og gjörða. Þegar einstaklingur 

hugsar um sjálfræði er hann oft að hugleiða eigin persónuleika, að gera sér grein 

fyrir því hver hann sé og að geta fylgt þeirri hugmynd eftir í daglegum athöfnum 

og að lifa í sátt við sitt innra sjálf. Við erum að einhverju leyti höfundar innra 

sjálfsins en einnig mótuð af ytri þáttum (Meyers, 1989:20-21). Alþjóðlega orðið 

„autonomos“ merkir að setja sjálfum sér lög (Ástríður Stefánsdóttir, 2004:15-16).  

Sá sem hefur vald á sjálfræði sínu getur betur tekist á við erfiðar aðstæður, þekkir 
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betur veikleika og styrkleika sína og getur tekið ákvarðanir sem einstaklingur eða 

sem hluti af hóp. Hlutverk leikskólans er því mikilvægt til þess að styrkja og efla 

þessa þætti hjá börnum. Með því að virða börn og hvetja þau, geta 

leikskólakennarar og starfsfólk leikskóla að mörgu leyti stuðlað að sjálfræði barna 

(Sesselja Hauksdóttir, 2001:18-38).  

Stundum er talað um það að börn lifi í tveimur óaðskiljanlegum heimum, heimi 

fullorðinna og heimi jafningja. Fullorðnir búi til reglur um hegðun barna án þess 

að börnin komi að því, sem stuðli þannig frekar að ósjálfræði, heldur en að ýta 

undir sjálfræði. Hins vegar ýtir hinn félagslegi heimur jafningjanna undir sjálfræði 

með því að börn útfæri sínar eigin reglur, ákveða sín á milli hvað sé sanngjarnt og 

í samræmi við nánasta umhverfi. Börn þróa og móta tilfinningu fyrir sjálfræði í 

skólanum, af fjölskyldum þeirra og samfélaginu. Mikilvægt er að leggja áherslu á 

það að athuga hvað börnum er leyft að gera og hverju þau fá að ráða, hvernig 

fullorðnir takmarka og setja mörk á hegðun barna, þannig að börn öðlist sjálfræði 

en ekki skömm og efist um vald sitt í heiminum (Van Hoorn, Nourot, Scales og 

Alward, 2007:42, 385). Þeir einstaklingar sem geta tekið ákvarðanir um eigið líf 

hafa öðlast sjálfræði. Hlýðni byggist aftur á móti á því að einstaklingur fylgi 

reglum án þess að ákveða sjálfur hvað hann vilji gera. Hlýðni geti því stangast á 

við sjálfræði. Í hugtakinu sjálfræði felst það að ráða sér sjálfur og það getur verið 

flókið. Ákvarðanir sem teknar eru skulu stuðla að eigin hagsmunum og skal 

einstaklingur hafa stjórn á eigin gjörðum og skilja á milli hvenær þær eru hans og 

hvenær annarra (Guðmundur Heiðar Frímannsson, 2010b:31-33).  

Samhengi er á milli sjálfræðis og frumkvæðis, því sjálfstæður einstaklingur á 

auðveldara með að sýna frumkvæði en ósjálfstæður einstaklingur. Frumkvæði er 

nauðsynlegt einstaklingum til þess að hafa stjórn á eigin lífi. Það þarf því 

frumkvæði til þess að geta tekið sjálfstæðar ákvarðanir og takast á við ýmis 

verkefni (Sesselja Hauksdóttir, 2001:40). Þegar börn fá að taka virkan þátt, þar 

sem þau eru í eðli sínu áhugasöm, er nauðsynlegt að virða áhuga þeirra og athygli. 

Tilfinning barna fyrir sjálfræði, frumkvæði og ástundun á rætur að rekja til innri 

áhugahvatar og virkrar þátttöku (Van Hoorn, Nourot, Scales og Alward, 2007:6). 

Rannsóknir benda til þess að börn, jafnvel allt niður í þriggja til fjögurra ára 

gömul, byrji fljótt að nota vald sitt með því til dæmis að vilja ekki vera í peysunni 

sem mamma þess valdi fyrir það. Talið er að hugmyndir barna og unglinga um 
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persónulegt sjálfræði geti verið grundvöllur fyrir óhlutbundnum hugmyndum um 

einstaklingsfrelsi, sem birtist í borgaralegu frelsi, eins og málfrelsi og trúfrelsi. 

Ung börn í vestrænum heimi byrja fljótt að byggja upp persónulegt sjálfræði, sem 

þau nota til þess að setja hinum fullorðnu takmarkanir á notkun valds (Helwig og 

Turiel, 2002:261-262).  

Rannsóknir benda til þess að hugmyndir um opinbert frelsi og réttindi byrji að 

myndast snemma á unglingsárunum og gegni mikilvægu hlutverki í félagslegu 

áliti í vestrænum samfélögum. Eftir því sem börn eldast átta þau sig betur á því 

hvernig þeim er mismunað af fullorðnum og hugsa meira um þau réttindi sem 

börn ættu að hafa (Helwig og Turiel, 2002:261-262). Virðing er forsenda 

sjálfræðis og til þess að sjálfræði sé virt, þarf einstaklingur að hafa rými til athafna 

og svigrúm til þess að koma vilja sínum í framkvæmd. Þegar komið er fram við 

einstakling af virðingu, er honum veitt rými til hugsana og athafna. Sjálfræði er 

trú okkar á okkar innri manni. Þessi trú og það að þora að fylgja henni eftir, getur 

verið forsenda þess að við virðum aðrar manneskjur (Ástríður Stefánsdóttir, 

2006). 

Svissneski sálfræðingurinn og frumkvöðull í þróunarsálfræði, Jean Piaget, 

lagði mikla áherslu á mikilvægi þess að efla sjálfræði frekar en ósjálfræði (e. 

heteronomy). Sjálfræði skapar samræmi á milli félagslegrar og siðferðilegrar 

þróunar. Sjálfræði er nauðsynlegt fyrir félagslegan þroska og að geta samhæft 

eigin þarfir og gjörðir sem og annarra. Slík samhæfing þarfnast þess að meðlimir 

félagslegra hópa séu á jafnréttisgrundvelli. Sambandið á milli barna og fullorðinna 

er takmörkum háð, þar sem börn geta aldrei verið alveg jöfn fullorðnum. Skoða 

þarf hvernig hægt er að auka jafnrétti barna og fullorðinna. Mikilvægt er að börn 

taki þátt í heimi fullorðinna, njóti áhuga þeirra, athygli, verndar og samþykkis. Í 

rannsóknum þar sem áhugamál barna voru könnuð, kom í ljós að stór hluti þeirra 

svaraði væntingum fullorðinna en ekki þeirra eigin. Mikilvægt er að styðja þá trú 

að sjálfræði á meðal barna hafi mikilvægu hlutverki að gegna í námskrám. Börn 

leika sér og vinna að því að ljúka því sem þau trúa að þau vilji eða verði að gera 

(Van Hoorn, Nourot, Scales og Alward, 2007:385-386). 

Mikilvægt er að ræða um sjálfræði og að börn fái að æfa það í 

leikskólastarfinu. Auk þess sem leikskólar tala oft ekki með beinum orðum um 

sjálfræði, heldur dulið, en stuðla samt að sjálfræði. Leikskólar leggja áherslu á 
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sjálfstæði sem er nátengt sjálfræði. Til þess að hægt sé að stuðla að sjálfstæði þarf 

að leggja áherslu á sjálfræði barna. 

 

1.2. Lýðræði í leikskóla 

Í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna er kveðið á um réttindi barna til eigin 

skoðana á öllum málum sem varða þau og að taka eigi tillit til skoðana þeirra 

miðað við aldur og þroska þeirra. Barn á einnig rétt á því að láta skoðanir sínar í 

ljós og rétt til frjálsrar hugsunar, sannfæringar og trúar (Barnasáttmálinn, 

1992:12., 13., 14. grein). Leikskóli á að vera lýðræðislegt lærdómssamfélag og 

vettvangur, þar sem starfsfólk, foreldrar og börn eiga að vera virkir þátttakendur 

og fá að hafa áhrif á ákvarðanir í tengslum við leikskólann (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011:33). Lýðræði er samfélag þar sem fólk býr yfir 

sameiginlegu trausti og skilningi og trúir á rétt hverrar manneskju til þess að 

tilheyra og taka þátt í sameiginlegum skuldbindingum. Ef hugmyndir Deweys eru 

yfirfærðar á leikskóla, eiga börn að vera þátttakendur í því að móta eigin veröld, 

þar sem sjónarmið þeirra fá að hljóma og að á þau sé hlustað (Kristín Dýrfjörð, 

2006). Lýðræðislegt leikskólastarf byggir á nokkrum þáttum, það er jafnrétti, 

fjölbreytileika, samstöðu, samábyrgð og viðurkenningu fyrir ólíkum sjónarmiðum. 

Börn eiga að finna að þau séu hluti af samfélagi þar sem samskipti einkennast af 

réttlæti og virðingu. Börn eiga að fá vera virkir þátttakendur og allir eiga að fá 

tækifæri til þess að leggja sitt af mörkum til þess að hafa áhrif á umhverfi sitt 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011:35-36).   

Nám barna frá fæðingu til tíu ára aldurs fer að stórum hluta fram í gegnum leik. 

Í leikskólum er leikur án efa miðpunktur alls og er hann hluti af menningu barna 

og mikilvægur fyrir félagsþroska þeirra. Því er leikurinn afar mikilvægur fyrir 

þróun persónulegrar og menningarlegrar sjálfsmyndar í æsku (Lillemyr, 2009:4, 

6). Þetta endurspeglast í Aðalnámskrá leikskóla, þar sem fram kemur að þegar 

börn leika sér saman, mynda þau félagslega hópa og skapa eigin menningu. 

Lýðræðislegar athafnir bjóða börnum upp á það að setja fram sínar eigin 

hugmyndir, þar sem þær eru ræddar og skoðaðar frá sjónarhornum allra sem að 

málinu koma (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011:37). Af þessari 

umfjöllun að dæma er ljóst að ætlast er til samráðs við börn um málefni sem 

tengjast leikskólanum og þeim er ætlað ákveðið vald yfir eigin lífi. Í lögum um 
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leikskóla nr. 90/2008 kemur einmitt fram að hlutverk hans sé meðal annars stuðla 

að því að börn verði sjálfstæðir, ábyrgir og virkir þátttakendur í 

lýðræðisþjóðfélagi. Í lýðræðislegum skólum eiga kennarar, foreldrar og börn rétt 

til þátttöku í málum sem varða þau eða skólann. Allir sem hafa hlutverk í skólum 

axla hluta af ábyrgðinni á gæðum og framgangi verka stofnunarinnar. Til þess að 

rækta lýðræði í skólum verður að byggja upp kerfisbundin tækifæri til þátttöku. 

Friðsamlegt andrúmsloft og bætt samskipti er einkennandi fyrir lýðræðislega 

skóla, en ekki agaleysi, eins og sumir eru hræddir um. Árekstrum fækkar og 

börnum kemur betur saman. Margar kannanir hafa sýnt fram á það að 

lýðræðislegir skólar ná betri árangri. Þeir leggja áherslu á þátttöku barna í lífi 

skólans og stuðla að félagslegri aðild og reyna að tengja börn sem eru utangarðs í 

samfélagi skólans (Edelstein, 2008:71-72,76-77). 

Sífellt meiri áhersla er lögð á uppeldi sem hvetur til lýðræðisvitundar og 

valdeflingar barna og það hefur leitt til þess að börn eru meira höfð með í 

ákvarðanatöku. Eigi börn að læra að vera gagnrýnin og lýðræðislega hugsandi 

einstaklingar, er nauðsynlegt að þau taki þátt í lýðræðislegum ákvörðunum. Fái 

börn að taka þátt, upplifa þau að þau hafi áhrif á mál og eru líklegri til þess að 

vera lýðræðislega þenkjandi á fullorðinsárum. Því má segja að til þess að fá 

lýðræðislegt þjóðfélag, verði að stuðla að lýðræðislegum vinnubrögðum með 

börnum. Þátttaka barna hefur þau áhrif að börnum er gefið til kynna að fullorðnir 

beri virðingu fyrir hæfni þeirra og skoðunum. Með því að leyfa börnum að taka 

þátt, eflist vald þeirra og þeim er sýnd virðing og gefin ákveðin völd (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2008:115-116). Leikskólar ættu að kenna lýðræði með því að leyfa 

börnum að taka þátt í málefnum sem þau varða, þar sem ætlast er til samráðs við 

börn í leikskólum. Þegar börnum er gefin rödd og hinir fullorðnu hlusta á hana, 

sýna þeir að þeir beri virðingu fyrir börnum og skoðunum þeirra. 

 

1.2.1. Að hlusta á raddir barna 

Undanfarin ár hefur áhugi aukist á því að skilja hvernig börn líta á eigin reynslu 

og um leið hafa mikilvægar breytingar átt sér stað á viðhorfum til barna. 

Ástæðurnar fyrir mikilvægi þess að hlusta á sjónarmið barna eru margar og þar á 

meðal að reynsla þeirra er önnur en fullorðinna. Í rannsóknum með börnum er 

lögð áhersla á það að börn séu einstaklingar sem taka eigi mark á. Fullorðnir mega 
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ekki ganga út frá því sem gefnu að sjónarmið þeirra endurspegli sjónarmið barna, 

þar sem það eru þau sem eru í barnahlutverki hér og nú. Þegar unnin er rannsókn 

með börnum er hægt að komast að því hvað börn telji mikilvægast og hvernig sé 

hægt að koma til móts við þau. Auk þess er bent á það að í stað þess að einblína á 

þarfir barna sé mikilvægt að einblína á styrkleika þeirra og hvernig best sé að 

stuðla að jákvæðri reynslu. Með því að hlusta á börn er áhugasvið þeirra gert 

sýnilegt, sem er afar mikilvægt til þess að hægt sé að skapa aðstæður sem ýta 

undir áhugamál þeirra. Grundvöllur þess að eiga góð samskipti við börn er að 

virða þau og hlusta á þau. Að hlusta á það sem börn hafa að segja felur í sér margs 

konar siðferðislegar skyldur og á sér margar hliðar. Það gefur möguleika á því að 

taka börn alvarlega og getur lagt grunn að skilningi á því hvernig hægt sé að 

styðja þau á jákvæðan hátt í því sem þeim er hugleikið (Dockett, 2008:34-35, 44). 

Fullorðnir eiga það til að taka fram fyrir hendur barna. Þeir hlusta oft ekki á hvað 

börn eru að segja og skilgreina upplifanir þeirra út frá eigin forsendum en ekki 

barnsins. Gefa þarf gaum að því hvað börn eru að segja með því að hlusta og 

skoða látbragð þeirra og tjáningu á annan hátt. Börn hafa rétt til þess að hafa eigin 

reynslu og upplifanir, sem og að hafa eigin skoðanir og tjá þær. Fullorðnir þurfa 

ekki endilega að samþykkja skoðanir barna, en eiga að bera virðingu fyrir þeim og 

börn sömuleiðis fyrir skoðun fullorðinna. Báðir aðilar sjá hvorn annan sem 

jafngilda einstaklinga með það að markmiði að börn verði meðvitaðri um sjálf sig, 

sjálfstæðari og umburðarlyndari. Til þess verða börn að fá frelsi til eigin hugsana 

og tilfinninga (Bae, 1996:146-147).  

Mikill meirihluti íslenskra barna gengur í leikskóla og má því hugleiða hvernig 

vilji og löngun barna komi fram í leikskólanum og hvort hlustað sé á þau. Við 

gerð starfsáætlunar Leikskólasviðs Reykjavíkurborgar fyrir árið 2009 var leitað til 

barna. Börnin voru spurð spurninga um leikefni og þau viðfangsefni sem þau 

vildu hafa í leikskólanum og nefndu börnin hluti sem ýta undir ímyndunarleik og 

hlutverkaleik. Þau nefndu hreyfingu eða leiki sem hvetja til hreyfingar, eins og að 

leika með holukubba, stökkva af dekkjarólu og fara í kollhnís í kastala. Það kom 

mjög margt gagnlegt fram í viðtölunum við börnin og er áhugavert hversu 

skapandi þau voru, ásamt því hversu sterkar skoðanir þau hafa haft á aðbúnaði 

leikskólanna (Hildur Skarphéðinsdóttir, 2008:160-161).  
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Félagsfræðingurinn Corsaro rannsakaði leikskólabörn í mörg ár og segir að 

börn séu félagslega þenkjandi. Hann hafi til dæmis nánast aldrei upplifað það að 

barn ná sér í leikefni, bók eða jafnvel smáköku og hlaupi í burt með það og leiki 

sér með eða borði aleitt. Þess í stað sé það tilfinningaleg ánægja að deila og gera 

hluti saman, sérstaklega þegar börn nái að gera eitthvað upp á eigin spýtur, án 

aðstoðar eða hlutdeild fullorðinna. Börn vilji öðlast stjórn á eigin lífi og deila 

þeirri stjórn með öðrum börnum og með því að gera það kenna þau hvort öðru að 

vera félagsleg. Corsaro lítur svo á að með því að varpa ljósi á barnasjónarhornið 

sé hann að aðstoða börn við það að segja hinum fullorðnu frá því hvernig þeir geti 

hjálpað börnum að auðga líf sitt og undirbúa þau fyrir fullorðinsárin (Corsaro, 

2003:ix).   

 

1.2.1.1. Val barna 

Þegar talað er um mikilvægi þess að taka ákvarðanir og fá að velja, þá er einnig 

verið að tala um lýðræði. Skólar kenna lestur, skrift og stærðfræði með því að 

börn framkvæmi, en lýðræði er oft kennt með fyrirlestrum. Þeir sem meta lýðræði 

ættu að undirbúa börn fyrir það að taka þátt í lýðræðislegri menningu eða til þess 

að breyta menningunni í lýðræði. Ein leið til þess að börn öðlist færni í 

ákvarðanatöku er að þau fái að taka þátt í henni, meðal annars með vali og 

samningaviðræðum (Kohn, 1993:12). Í leikskólum er oft notast við valkerfi, þar 

sem börn fá að velja sér viðfangsefni út frá því sem starfsfólk deildarinnar segir að 

sé í boði. Það getur þýtt að hluti leikefnis sé því ekki í boði og að fullt geti orðið á 

ákveðin svæði. Rannsóknir hafa sýnt að börn upplifi ekki val þegar notast er við 

valkerfi, þar sem þeim séu takmarkanir settar. Í þeirri rannsókn kom einnig fram 

að ef börn hegðuðu sér ekki á þann hátt sem starfsfólkið vildi, þá ættu þau það á 

hættu að valið yrði tekið af því (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2008:61).  

Mikilvægt er fyrir börn að fá að velja. Ef barni er leyft að velja, mun það velja 

það sem vekur upp áhuga hjá því og ef það hefur áhuga á einhverju, þá mun það 

þróa skilning sinn frekar en að vera óvirkt (Hohmann og Weikart, 2002: 38). 

Leikskóli á að sjá til þess að börn fái val um verkefni og vinnubrögð (Mennta- og 

Menningarmálaráðuneytið, 2011:36). Í rannsókn kom það fram að ef börnum var 

leyft að velja efnivið sem þau notuðu til þess að gera klippimynd, þá var vinna 

þeirra metin meira skapandi en vinna barna sem notuðu nákvæmlega sama 
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efnivið, en höfðu ekki fengið að velja hann sjálf (Kohn, 1993:7). Val felur það í 

sér að velja skynsamlega á milli valkosta og þarf einstaklingur að búa yfir 

hæfileika til þess að ráða sér sjálfur, þar sem það er skilyrði fyrir því að geta notið 

sjálfræðis. Í samfélagi þarf að vera ákveðið ytra ástand til þess að einstaklingar fái 

að njóta sjálfræðis (Ástríður Stefánsdóttir, 2004:15-16).  
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2. Leikur sem námsleið barna 

Í leik er barnið í sínum eigin heimi með sín eigin gildi og viðmið. Fyrir barninu er 

leikur ekki aðeins leikur, heldur hefur hann markmið. Í gegnum leik fer barnið í 

ímyndunarheim, þar sem allt er í þykjustunni og þar er spenna, eftirvænting, 

áskoranir og tækifæri. Leikur gegnir mikilvægu hlutverki fyrir barnið sem 

fullorðnir þurfa að virða, ekki síst þegar leikurinn er notaður sem námsleið. Barn 

öðlast skilning á gildum og viðmiðum með því að prófa. Með leik er hægt að 

koma barni í skilning um mál sem eru flókin, eins og árekstrar í samskiptum. Þá 

er hægt að setja upp aðstæður og leyfa barninu að upplifa sjálft. Leikur gefur barni 

einstakt tækifæri til þess að prófa, fá innsýn og skilning í flókin mál, þar sem 

barnið fer inn í heim leiksins, því leikur er í þykjustunni og allt er leyfilegt 

(Lillemyr, 2009:6-7).  

Þættir eins og leikefni, leikvellir og vinir gegna mikilvægu hlutverki í leik, 

sérstaklega leikefni sem hefur jákvæð áhrif á barnið til þess að læra og kanna 

heiminn. Leikur er börnum eðlislægur og veitir fullorðnum mikilvæga sýn til þess 

að skilja þroska þeirra og skoðanir. Þegar börn þroskast verða þau fær um að 

tákna andlega reynslu og byrja að nota vitrænar aðferðir til þess að búa til 

leikþemu. Margir rannsakendur hafa getið þess að það sé mikilvægur þáttur í 

sköpun að skapa leik sem tengist meðal annars getunni til þess að umbreyta. 

Rannsóknir hafa einnig sýnt að börn sem hafa fengið tækifæri til þess að leika sér 

frjálst, ímynda sér meira og hafa meiri tilhneigingu til þess að vera skapandi með 

efnivið og aðstæður. Börn þurfa að hafa tækifæri til þess að skoða mismunandi 

efnivið og leika sér með hann, þar sem það stuðlar að framförum í sköpunargáfu. 

Rannsóknir á leik barna sýna jákvætt samband á milli leiks og skapandi hugsunar. 

Leikur er það helsta sem ýtir undir ímyndunarafl og sköpunargleði og gert er ráð 

fyrir því að börn sem leiki sér séu skapandi. Niðurstöður rannsóknar Oncu og 

Unluer sýna að ung börn leika og hugsa á skapandi hátt (Oncu og Unluer, 

2010:4458-4459). 

Leikur tengir nám og reynslu saman á áhrifaríkan hátt, þar sem börn tjá reynslu 

sína í gegnum leik, túlka hana og endurskapa. Í leikskóla einum sem tók þátt í 

tilraun, gekk starfið mikið út á leik og var lögð áhersla á það að börn hefðu nægan 

tíma í frjálsan leik. Börnin léku sér í leikjum sem tengdust reynsluheimi þeirra, 

eins og í dúkkuleik, og bjuggu til þá hluti sem þau vantaði í leikinn. Mikil tengsl 
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voru á milli leiks og náms og byggðu börnin leikinn á reynslu frá heimilum sínum 

(Dewey, 2000:67-68).  

Yfirleitt eru það fullorðnir, aðallega mæður og feður, sem eru fyrst til þess að 

hafa samskipti og leika við ungabarn. Félagslegur leikur byrjar oft þannig að hinn 

fullorðni breytir röddinni og kitlleikir verða vinsælir. Ungabarn bregst við glettni 

foreldris með jákvæðri tjáningu sem felur í sér ánægjuleg hljóð barnsins. Leikur 

með hluti er stór þáttur í félagslegum leik og leikefni auðveldar félagsleg 

samskipti á milli jafningja (Frost, Wortham og Reifel, 2005:109). Leikur er góð 

leið til þess að efla félagsleg tengsl barna og með honum læra þau samvinnu, að 

eiga samskipti við aðra, vinna úr vandamálum og þurfa að gefa og þiggja, sem 

nauðsynlegt er að kunna í lífinu (Quilitch og Risley, 1973:573-574).  

 

2.1. Leikefni 

Leikskólinn á að sjá til þess að börn fái aðgang að leikefni sem ýti undir þroska og 

nám þeirra. Mikilvægt er að starfsmenn leikskóla gæti þess að leikefnið henti aldri 

og þroska barnanna. Leikefni er oft eitt af því vanræktasta í leikskólum, ekki af 

börnunum, heldur hafa hinir fullorðnu ekki tíma til þess að skoða hvaða leikefni 

henti og íhuga ekki möguleikana sem að leikefnið býr yfir. Leikefni endurskapar 

ekki, heldur skapar leikefni möguleika og tækifæri til leiks fyrir börn (Rasmussen, 

2001:12, 28). Leikefni fyrir leikskóla skal vera fjölbreytt. Bjóða skal upp á efnivið 

sem fer út fyrir það sem flokkast sem hefðbundið leikefni, efnivið sem er 

viðkvæmur, fallegur og sérstakur. Ganga þarf úr skugga um að leikefnið sé 

skemmtilegt á litinn, áferðin sé áhugaverð og það sé fjölbreytt hönnun (Isabell og 

Exelby, 2001:44). Mikilvægt er að horfa á leikefni út frá útliti, smíðinni og hvort 

leikefnið henti aldri og reynslu barna. Einnig skal horfa á það hvort leikefnið ýti 

undir ímyndunarafl, hafi menntandi gildi og sé öruggt. Hönnun og smíði leikfanga 

úr hvaða efni sem er, hefur áhrif á gildi leiksins og öryggi. Hversu flókinn 

efniviðurinn er og uppbygging hans hefur einnig áhrif á hagsmuni barna og nám 

þeirra (Bronson, 1995:4). Efniviður ætti að gegna fjölbreyttu hlutverki, hæfa þeim 

markmiðum sem börn setja sér og henta þroska þeirra. Efniviður sem barn getur 

notað til þess að leysa vandamál án afskipta fullorðinna, ýtir undir sjálfstæði barna 

(Charlesworth og Lind, 2010:43, 322).  
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Bent hefur verið á að börn þurfi að geta skapað leikumhverfi sitt eftir eigin 

þörfum og eftir því hvernig leikurinn þróast. Ef ekki er horft á það hvernig 

leikurinn þróast, er meiri hætta á því að börn fikti einungis við leikefnið og úr 

verði því ekki merkingarbær reynsla. Ef börn fá nægan tíma og tækifæri til þess 

að koma aftur og aftur að sama leikefni, öðlast þau leikni í því að tákngera 

leikefni og vinna með hugmyndir sínar. Börn ná þá frekar að gera leik sinn 

merkingabæran og tengja hann reynsluheimi sínum. Börn þurfa að fá rými til þess 

að fylgja hugmyndum sínum eftir og fá að vera virk á eigin forsendum. Það er 

mikilvægt að börn fái að velja saman mismunandi leikefni, en ekki að kennarar 

ákveði fyrir þau hvaða leikefni eigi saman. Ef kennarar ákveða það fyrir börn, 

dregur það úr sköpunarkrafti og möguleikum barna á margs konar lausnum. 

Kennarinn dregur með því úr möguleikum sínum til aukins skilnings á hugarheimi 

barna (Fanný Kristín Heimisdóttir, 2010:36, 42).   

Jafnvægi þarf að vera á milli efniviðar sem er börnum kunnuglegur og þess 

sem er þeim framandi. Gott er í byrjun skólaárs að vera með leikefni sem er 

börnunum kunnugt og hefðbundið á meðan börnin eru að aðlagast og kynnast 

hvert öðru, starfsfólki og umhverfinu (Van Hoorn, Nourot, Scales og Alward, 

2007:92, 94). Þegar börn hafa kynnst efniviðnum í kringum sig og gera tilraunir 

með hann, verða þau áhugasamari um það að setja saman mismunandi efnivið. Á 

þann hátt upplifa börn hvað mismunandi leikefni hefur upp á að bjóða og hvernig 

það vinnur saman. Börn læra einnig um tengsl á milli hluta með því að prófa og 

leita eftir svörum við eigin spurningum. Börn þurfa tíma til þess að vinna á eigin 

hraða með efnivið, í því skyni að uppgötva sjálf tengslin á milli hluta. Ung börn 

eru fær og áköf um það að velja efnivið og ákveða hvernig á að nota hann. Ung 

börn sem eru að kynnast efniviði nota hann ekki alltaf í samræmi við hlutverk 

hans. Þess í stað nota börn hann á frumlegan hátt, samkvæmt eigin getu og 

hagsmunum (Hohmann og Weikart, 2002:5, 25-27). 

Leikefni getur ýtt undir staðalímyndir og gefið börnum kynjaímyndir um það 

hvernig þau eigi að vera. Ákveðið leikefni getur ýtt undir það að telpur séu 

telpulegri, eins og þær sem sitja mikið og lita eða perla, og svo efniviður sem ýtir 

undir að þær séu minna telpulegri, eins og þær sem vilja mikið kubba og það sama 

gildir um drengina. Það má líta á leikefnið sem leið fyrir börn til þess að sjá 
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hvernig þau sjái og skilji sjálfan sig sem leikskólabörn (Nordin-Hultman, 

2006:72).  

Þegar leikskólakennari er að finna til leikefni, eins og fyrir heimilisleik, verður 

hann að huga að menningu og bakgrunni barnanna. Hann verður að hafa leikefni 

sem börn þekkja frá eigin menningu. Kennari getur sett upp umhverfi sem hvetur 

til ákveðinnar tegundar af leik, með því að sameina eða endurskipuleggja leikefni 

(Van Hoorn, Nourot, Scales og Alward, 2007:94). Leikskólakennarar ættu að 

hvetja börn til þess að leika frjálslega með mismunandi leikefni, leika sér á 

mismunandi svæðum og í mismunandi aðstæðum. Einnig þarf að hvetja börn til 

þess að tjá skapandi skoðanir sínar og hugsanir við kennara og fjölskyldu sína. 

Enn fremur er gert ráð fyrir því að börn geti búið til eigið leikefni með einföldum 

efnivið (Oncu og Unluer, 2010:4459).  

Pottaplöntur og blóm eru hlutir sem sjaldan eru notaðir til þess að búa til 

notalegt umhverfi í leikskólanum. Í heimiliskrók og eða dúkkukrók er hægt að 

hafa leikefni sem leggur áherslu á tæknilega þætti heimilisins, þar sem það getur 

gefið leiknum vísindalegan brag. Sniðugt væri að bæta við ryksugu eða straujárni, 

sem væru ennþá með tökkunum á, vekjaraklukku, piparkvörn, baðherbergisvog, 

eldhúsvog eða jafnvægisvog. Það getur verið auðvelt að breyta og hjálpa börnum 

að þróa leik sinn. Til þess þarf kennarinn að vera virkur í því að nota 

hugmyndaflug sitt og þora að prófa nýja hluti, þótt þeir geti stundum skapað smá 

óhreinindi eða sull (Nordin-Hultman, 2006:81-82). Leikur með sand er einn af 

óteljandi möguleikum í vinnu með börnum þar sem þau breyta og sameina 

efnivið. Börn sem taka þátt í slíkri vinnu læra margt um eiginleika efniviðarins, 

sem ekki er augljóst en mjög mikilvægt. Börn læra til dæmis að magn leirs er það 

sama, hvort sem hann er í klumpi eða búið að fletja hann út. Börn eru líka að læra 

um orsakatengsl og má þar taka dæmi um barn sem bindur hnút á band (orsök) og 

lærir að þessi aðferð heldur perlunum á bandinu (afleiðing). Með því að bjóða 

börnum upp á efnivið sem getur tekið á sig ýmsar myndir og meta viðleitni barna 

til þess að umbreyta og sameina efniviðinn eru fullorðnir að hvetja til mikilvægra 

uppgötvana (Hohmann og Weikart, 2002:27). 

Einangrað leikefni (e. isolate toys) er efniviður sem aðeins eitt barn getur leikið 

sér með og eykur það því líkurnar á því að barn leiki sér einungis eitt og 

einangrist. Félagslegt leikefni er efniviður sem tvö eða fleiri börn geta leikið sér 
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með samtímis og hvetur til samvinnu. Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

mismunandi tegundir efniviðar hvetja til mismunandi tegunda leikja. Leikefni sem 

ýtir undir félagsfærni er til dæmis heimilisdót, boltar og kubbar, ásamt því að 

margs konar leikir ýta einnig undir samskipti og samvinnu (Quilitch og Risley, 

1973:573-574). Rannsókn sýndi að ákveðin leikefni, til dæmis trékubbar og 

dúkkuhús, fengu fleiri börn til þess að vera saman og hélt þeim lengur saman í 

leik en annað leikefni. Bent er á það að þegar hugað er að fjölbreyttu leikefni 

getur það haft áhrif á tíðni samskipta á milli barna. Þegar börn hafa lært að gefa 

og þiggja í leik, hafa þau náð góðum tökum á félagslegum leik. Í félagslegum leik 

eiga börn í samskiptum við félaga sína sem eru með sömu markmið. Mikil tenging 

er á milli mismunandi gerða leikefna og því hvar barnið er statt í félagsleik. Hægt 

er að nota leikefni til þess að styðja börn með fötlun í því að öðlast betri færni í 

félagsleik. Í rannsókn Ivory og McCollum voru börn líklegri til þess að leika sér í 

félagslegum leik þegar félagslegt leikefni var í boði og samhliðaleikur var mjög 

ríkjandi þegar einanangrað leikefni var í boði. Lögð var áhersla á það að velja 

réttan efnivið til þess að þróa félagsleik barna og að fækka tegundum efniviðar 

sem ýttu ekki undir samvinnu barna (Ivory og McCollum, 1999:238-242). 

Kennarar hafa ítrekað lagt áherslu á mikilvægi þess að velja viðeigandi leikefni til 

þess að ýta undir þroska félagslegrar hegðunar barna (Quilitch og Risley, 

1973:573-574). 

Hljóðlátt leikefni býður börnunum upp á tækifæri til rannsókna áður en þau 

byrja að leika sér með það. Í byrjun eru börn að einblína á hvað þau geti gert við 

leikefnið og býður það upp á tækifæri til þess að kanna og skoða sjálf, eins og 

borðleikir, myndaspil og lottó. Þetta gefur börnum tíma til þess að slaka á og 

komast frá andlegu álagi við það að semja við jafningja sína og hjálpar þeim að 

hlaða orkuna. Leikefni sem styður við einangraðan leik, getur veitt börnum sem 

hafa lélegan málþroska hvíld frá félagslegum samskiptum (Van Hoorn, Nourot, 

Scales og Alward, 2007: 94-96). 

 

2.1.2. Opinn og lokaður efniviður 

Leikefni er það sem börn nýta í leik sinn en leikefni er flokkað í opinn og lokaðan 

efnivið. Opinn efniviður er skilgreindur sem efni sem börn geta tjáð sig með 

frjálst og skapandi en lokaður efniviður er sá efniviður sem hefur einungis eina 
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lausn (Frost, Wortham og Reifel, 2005:217). Opinn efniviður getur verið 

verðlausir hlutir sem hægt er að safna frá hinum ýmsu stöðum, eins og frá 

endurvinnslustöðvum, litlum skranverslunum, bílskúrssölum, fjörum, skógum eða 

görðum. Efniviður frá þessum stöðum býður börnunum upp á það að nýta 

hugmyndaflug sitt og sjá sig sem uppfinningamenn. Í þykjustuleik nota börn 

opinn efnivið til þess að búa til meiri nákvæmni í leik sinn, oft eftir flóknu 

mynstri. Þegar börn vinna með einingakubba, sem hannaðir eru af Carolin Pratt og 

er dæmi um opinn efnivið, græða þau meira á því að vera með aukahluti, eins og 

fólk, dýr, litla kubba, korktappa eða annað verðlaust efni í leik sínum, en að vera 

einungis með einingakubba. Þegar börn leika hugmyndir sínar með líkama sínum 

eða leikmunum, eflir það börn í því að hugsa táknrænt, sem er forsenda læsis og 

stærðfræðihugtaka. Þau læra auk þess samstarfshæfni þegar þau semja flókin 

leikþemu og prufa ólík hlutverk, ásamt því að sjá út frá sjónarhóli annarra. Opinn 

efniviður bendir á ólíkar gerðir af leikjum og býður börnum tækifæri fyrir 

fjölbreytta hugsun (Curtis og Carter, 2003:57-58, 68, 79). Hægt er að bjóða upp á 

opinn efnivið sem börn geta nýtt á marga mismunandi vegu. Einfalda skal hlutina 

fyrir þau og gera ráð fyrir flóknum leik (Isabell og Exelby, 2001:44). Gott 

jafnvægi á milli opins og lokaðs efniviðar gerir dag barnanna betri og þau eiga 

auðveldara með það að leika sér (Frost, Wortham og Reifel, 2005:217).  

Opinn efniviður gefur möguleika á því að framkvæma í gegnum samskipti við 

aðra. Þótt mikið sé talað um mikilvægi opna efniviðarins, þá er ekki þar með sagt 

að lokaður efniviður sé ekki mikilvægur. Lokaður efniviður býður upp á ýmislegt 

og er það uppbygging og eiginleikar hans sem leiða til þess að börn efla færni 

sína, svo sem fínhreyfingar, samhæfingu augna og handa, mismunandi skynjun og 

þróun hugtakaskilnings. Á sama tíma eru færri möguleikar, þar sem efniviðurinn 

hefur fyrirfram ákveðinn tilgang og aðeins eina lausn. Kennarar geta lokað opnum 

efnivið með því stýra notkun hans, en börn hafa jafnframt þann hæfileika að geta 

breytt lokuðum efnivið í opinn með notkun ímyndunaraflsins, eins og til dæmis 

með því að nota púsl sem fólk (Cuffaro, 1995:38-39). Ef börn fá langan tíma til 

leiks, geta þau nýtt sér einfalt leikefni og opinn efnivið, þar sem börn þurfa tíma 

til þess að fást við opinn efnivið. Ef þau fá stuttan tíma þarf leikefnið að vera þeim 

mun táknrænna, því tíminn er mikilvægur til þess að skapa merkingu með 

einföldum efnivið eins og lokuðum (Fanný Kristín Heimisdóttir, 2010:36). 
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Niðurstöður í rannsókn sýndu að börn hafa lítil eða engin tækifæri til þess að nota 

opinn og lokaðan efnivið. Þess vegna þarf að gefa börnum nægan tíma og 

fjölbreyttan efnivið í frjálsum leiktíma (Oncu og Unluer, 2010:4459). 

2.2. Leikefni og leikgerðir tengdar aldri barna 

Börn nota leikefni í fjölbreyttan leik sinn og með auknum þroska breytist notkun 

þeirra á leikefni. Gott leikefni fyrir ung börn er sá efniviður sem hægt er að leika 

sér með, aðlaga að eigin leik og eflir þroska þeirra. Kubbar eru dæmi um leikefni 

sem hefur fjölbreyttar lausnir og er hentugt fyrir breytt aldursbil. Tveggja ára börn 

gera tilraunir með það að byggja eitthvað hátt og fella það svo niður og endurtaka 

það svo marg oft, á meðan eldri börn byggja það sem þau hafa séð og þekkja í 

umhverfi sínu (Van Hoorn, Nourot, Scales og Alward, 2007:334, 337). 

Rannsóknir sýna að eins árs gömul börn höfðu gaman af háværu vélrænu 

leikefni ef þau gátu sjálf látið hljóðið byrja, en fannst það ekki jafn áhugavert, og 

stundum ógnvekjandi, ef þau höfðu ekki stjórn á aðgerðum sínum (Kohn, 

1993:11). Fyrir tveggja til þriggja ára börn er gott að hafa lokað leikefni, eins og 

eldhúsbúnað eða dúkkur. Það eflir málnotkun barna og gefur möguleika fyrir 

táknrænan leik. Fyrir fjögurra ára gömul börn er gott að blanda opnum og 

lokuðum efnivið, því þá eflast börn í ímyndunarleik. Þegar börn eru orðin fimm til 

sex ára er hægt að vera með mun meira af opnum efnivið, þar sem þau eru farin að 

geta ímyndað sér mjög mikið. Þegar börn þroskast, þá verða þau minna háð 

lokuðu leikefni og geta leikið mjög flókinn leik án lokaðs efniviðar (Frost, 

Wortham og Reifel, 2005:217). Börn á aldrinum fjögurra til átta ára eru líklegri til 

þess að nota leikefni sem ekki hafa eina lausn, eins og kubba, kúlur eða prik, í leik 

sínum. Eldri börn hafa þróað hæfileika til þess að leika sér á hlutbundinn hátt og 

geta þau ímyndað sér hluti í stað þess að treysta á það að þeir séu raunverulega þar 

(Van Hoorn, Nourot, Scales og Alward, 2007:338). Þykjustuleikur á sér stað 

þegar börn breyta hlutum í umhverfinu í það sem hentar leik þeirra eða ímynda sér 

til dæmis að borð sé bíll. Í kringum fjögurra og fimm ára aldurinn er 

þykjustuleikurinn í hámarki (Santrock, 2006:511). Börn nota leikefni eins og 

kubba og pappa til byggingar og í þykjustuleik sínum (Van Hoorn, Nourot, Scales 

og Alward, 2007:334). 

Í rannsókn var gerður samanburður á ímyndunarleik hjá börnum á mismunandi 

aldri, þar sem þau léku sér bæði með opinn og lokaðan efnivið. Sýnt var fram á 
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það að þriggja til fimm ára börn voru lengur í ímyndunarleik og voru lengur í 

hlutverkum, þegar þau léku sér með lokað leikefni. Þegar þau léku sér með opið 

leikefni, þá entist leikurinn ekki eins lengi og var meira um eftirhermur og 

endurtekningar (Umek og Musek, 2001:55, 62-63; Van Hoorn, Nourot, Scales og 

Alward, 2007: 94-96). Ung börn sem eru ekki orðin eins fær í flóknum leik, þurfa 

raunsærra leikefni til þess að styðja við leikinn. Táknrænn skilningur þeirra er 

ekki nógu þroskaður til þess að geta ímyndað sér að þau séu með síma ef hann er 

ekki til staðar (Van Hoorn, Nourot, Scales og Alward, 2007:92). Fimm til sex ára 

börn gátu hins vegar leikið sér með bæði opið og lokað leikefni og verið í miklum 

ímyndunarleik, auk þess sem þau sýndu fjölbreytta notkun efniviðarins (Umek og 

Musek, 2001:62-63).  

 

2.3. Hönnun námsumhverfis og staðsetning leikefnis 

Það fer sífellt vaxandi á alþjóðavettvangi að standa vörð um rétt barna í sambandi 

við umhverfi þeirra. Þetta hefur komið af stað umræðu um nokkra þætti varðandi 

það hvernig umhverfi ungra barna ætti að vera skipulagt, eins og hver eigi að 

skipuleggja og hvar eigi að koma leikefni fyrir. Yfirleitt hefur það verið þannig að 

leikskólakennarar og annað starfsfólk hafi tekið ákvarðanir um það hvar búnaður 

og leikefni er staðsett. Í Bretlandi var með góðum árangri notuð aðferð, til þess að 

kanna sjónarmið 28 þriggja og fjögurra ára barna um umhverfi þeirra. Aðferðin 

fól það í sér að leita eftir skoðunum þeirra um það hvaða efnivið þau vildu hafa í 

námsumhverfi sínu. Lögð var mikil áhersla á það að safna saman hugmyndum 

barna og mikilvægi þess að hlusta vandlega á það sem þau tjáðu sig um 

(MacNaughton og Williams, 2009:2-3). 

Þegar einstaklingar eru að aðlagast nýju umhverfi, breyta þeir umhverfi sínu til 

þess að það henti eigin þörfum. Þeir breyta einnig hugsun sinni til þess að 

bregðast við umhverfinu (Van Hoorn, Nourot, Scales og Alward, 2007:30). Ung 

börn leitast við að skilja heiminn sem þau búa í. Þau reyna að skilja myndir og 

tengja við hluti í umhverfi þeirra. Í gegnum þá reynslu sem börn fá þegar þau hafa 

samskipti við umhverfi sitt, læra þau hvernig heimurinn virkar. Þessi samskipti 

við umhverfið geta auðgað og aukið reynslu barna. Þess vegna verða börn, 

kennarar og foreldrar að vinna saman og nýta það sem umhverfið hefur upp á að 
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bjóða. Mörg ung börn í dag eyða mörgum klukkustundum í nýju umhverfi, hjá 

dagforeldrum eða í leikskólum. Börn sem byrja í leikskóla sem ungabörn geta eytt 

allt að 12.000 klukkustundum þar, áður en þau byrja í grunnskóla. Því er 

mikilvægt að skoða umhverfið mjög vel til þess að geta skapað sem best 

námsumhverfi fyrir ung börn. Umhverfið verður að vera aðlaðandi, spennandi og 

staður þar sem börn geta unnið og leikið með viðeigandi leikefni. Rannsóknir hafa 

sýnt fram á að menntaður og umhyggjusamur kennari er mikilvægasta verkfærið í 

því að skapa gott námsumhverfi fyrir börn (Isabell og Exelby, 2001:11-12). 

Þegar hanna á leikrými fyrir ung börn er mikilvægt að hanna umhverfi sem 

styður við mismunandi þroska. Þetta setur upp ákveðið svið fyrir skipulagningu 

umhverfis og leikefnis, sem styður við það að börn læri að vera í hóp, hvar hlutir 

eru geymdir, sem auðveldar aðgang að leikefninu, og tiltekt. Á meðan kennarar 

vilja að námsumhverfið sé öruggt, fyrirsjáanlegt og skipulagt fyrir börn, þurfa þeir 

að hafa það á hreinu fyrir hvern það var upprunalega skipulagt. Börn fá oft 

hugmyndir um það hvernig þau vilji nota leikefni eða umhverfi og eru þær 

hugmyndir oft mjög frábrugðnar því sem kennarinn sá fyrir sér í upphafi. Ef 

kennarar myndu hanna námsumhverfi með meiri sveigjanleika í huga, væri 

auðveldara að sjá ólíka notkun leikefnis í umhverfinu. Kennarar myndu þá ekki 

láta það fara í taugarnar á sér þegar börn væru að endurskipuleggja umhverfið 

þannig að það henti þeirra þörfum (Curtis og Carter, 2003:55-57). 

Uppbyggilegt námsumhverfi byggir á því að kennari beri virðingu fyrir 

börnunum, áhugamálum þeirra, tilfinningum, gildum og hugmyndum. Sú virðing 

er sjáanleg í skipulagningu námsumhverfis, í starfi leikskólans og samskiptum 

kennarans við börn. Við skipulagningu námsumhverfis þarf að taka mið af 

lífeðlisfræðilegum, tilfinningalegum og vitsmunalegum þörfum barna. Þegar 

hugsað er um skipulagningu umhverfis út frá lífeðlisfræðilegri þörf, þá hafa 

margir kennarar og skólar orðið frekar tillitslausir gagnvart þessum þörfum. Það 

gæti verið að hluta til vegna þess að aðstaðan í skólanum er ekki nægilega góð og 

því getur stundum reynst erfitt að bregðast við hreyfiþörf ungra barna. Engu að 

síður eiga skólar að mæta hreyfiþörf barna og skapa aðstæður til þess að mæta 

þeim (DeVires og Zan, 1994:58-59). 

Þegar kemur að því að fá nýjar hugmyndir er mikilvægt að leyfa börnum að 

taka þátt, því þá sést hvernig þau læra, hanna eða breyta leikefninu sem þau nota. 
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Þegar börn vinna með leikefni eru þau að uppgötva eiginleika þess og hvernig 

hægt sé að breyta því (Curtis og Carter, 2003:106). Starfsfólk þarf að ákveða með 

börnum, hvar þau eigi að setja efnivið til þess að auðvelda félagsleg samskipti í 

námsumhverfinu. Til dæmis að hafa staði fyrir fullorðna og börn til þess að sitja 

út af fyrir sig, sitja í hópum, sitja á gólfinu, sitja á stólum, standa eða fara um. 

Starfsfólk þarf einnig að ákveða hvaða leikefni er sett innan seilingar barna, hvaða 

búnaður er settur þannig að aðeins fullorðnir ná í hann, hvernig hægt verður fyrir 

börn að vinna í litlum og stórum hópum og hvaða rými mun hvetja börn til þess að 

kanna á eigin spýtur og ýta undir hugsun. Það getur verið mikil kostur að hafa 

sveigjanlegt, fjölnota svæði þar sem hægt er að aðlaga sig fljótt að breyttum áhuga 

barna og verkefnum, að leyfa starfsfólki að bregðast við á sveigjanlegan hátt í 

gegnum daginn með börnum (MacNaughton og Williams, 2009:3) . 

Í rannsókn Nordin-Hultman skoðar hún hversu ólíkt umhverfið er á milli 

sænskra og breskra leikskóla. Í þeim sænsku er valið um það hvaða efniviður er 

börnunum aðgengilegur eftir því hvar hann er staðsettur í hillum. Í sænsku 

skólunum var leikefninu skipt í tvo flokka eftir því hvar það var staðsett í 

námsumhverfinu. Í fyrri flokknum er það leikefni sem alltaf er í boði og er mikið 

notað. Það er staðsett miðsvæðis í umhverfinu og er sett neðarlega í hillur, þannig 

að börnin geti gengið í það. Í seinni flokknum er það leikefni sem sjaldan er 

notað. Það er sett hátt upp og er lítt sýnilegt. Það verður til þess að stór hluti 

leikefnisins verður ósýnilegt og börnin hafa ekki beinan aðgang að því. Í bresku 

skólunum var allt leikefni aðgengilegt með því að það er allt í hæð barnanna og fá 

þau að ganga í það eins og þau vilja (Nordin-Hultman, 2006:78). Námsumhverfið 

í sænsku leikskólunum minnir á námsumhverfið í þeim íslensku. Heillandi væri 

þó að hafa námsumhverfið eins og í þeim bresku. 

Val á borðum og stólum segir til um sýn leikskólakennarans á börn. Hönnun og 

hæð á stólum og borðum hefur áhrif á notkun og nám leikskólabarna. Í leikskólum 

er oft notast við háa stóla sem stækka með barninu, þannig að hægt er að stilla 

bæði setuna og fyrir fæturna, þannig að þeir dingli ekki niður. Ung börn þurfa 

ekki á stuðningi við bakið að halda þegar þau hafa lært að sitja. Bakið á stólnum 

er því notað án þess að það sé nauðsynlegt og út frá því fær hryggurinn og bakið 

ekki þá æfingu sem þarf í því að halda barninu uppi. Stólarnir eru notaðir til þess 

að spara bak starfsmanna leikskólanna. Þegar það er farið að hafa slæm áhrif á 
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bak barnanna, þá þarf að finna aðrar lausnir. Hæð borða í námsumhverfinu getur 

einnig skipt miklu máli. Ef fullorðnir þurfa mikið að standa og beygja sig yfir 

borð til þess að aðstoða börn við eitthvað sem þau geta ekki eða fá ekki að gera, 

þarf að huga að því hvort verkefnin séu of fullorðinsmiðuð eða hvort hinn 

fullorðni leyfi ekki börnunum að prófa sjálf. Lág borð senda skilaboð um það að 

vinnuplássið sé ætlað fyrir börn og stundum hentar þeim betur að standa við borð. 

Ekki þurfa að vera stólar við lág borð og þegar verið er að byggja með kubbum 

við borð, getur stundum verið gott að ganga hringinn í kring og skoða frá 

mismunandi sjónarhornum. Þá er betra að ekki séu stólar að flækjast fyrir. Það 

gefur leiknum meiri sveigjanleika og börn fá að nota líkama sinn á markvissari 

hátt (Thorbergsen, 2007:27-28). 

Efnislegt umhverfi hefur mikil áhrif á hegðun barna og fullorðinna. 

Námsumhverfi ætti að veita börnunum tækifæri til þess að vera virk, taka þátt og 

taka ákvarðanir. Kennarar skipuleggja pláss fyrir leikinn samkvæmt mismunandi 

áhugamálum barna, til þess að styðja áhuga leikskólabarna í ýmiss konar leik, til 

dæmis í sand- og vatnsleik, smíða, þykjustu- og hlutverkaleik, teikna, mála, lesa 

og skrifa, telja, flokka, klifra, syngja og dansa (Hohmann og Weikart, 2002:6-7). 

Leikskólakennarar eiga að koma fyrir geymslum fyrir efniviðinn, til dæmis lágum 

hillum og gegnsæjum boxum og merkja með myndum til þess að börn geti fundið 

efniviðinn og skilað honum aftur á sinn stað (Hohmann og Weikart, 2002:6-7; 

Rasmussen, 2001:28). 
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3. Athugun 

Athugun var framkvæmd í þeim tilgangi að skoða hvernig sjálfræði barna birtist í 

aðgengi þeirra að leikefni, vali, notkunarmöguleikum og staðsetningu. Leyfi var 

fengið hjá leikskólastjóra fyrir framkvæmd athugunarinnar og í kjölfarið var 

óskað eftir leyfi frá Skóla- og frístundasviði Reykjavíkur (sjá fylgiskjal 1). Því 

næst var foreldrum sent bréf um athugunina (sjá fylgiskjal 3) og tilkynning send, 

um framkvæmd athugunarinnar til persónuverndar. 

Athugunin var framkvæmd í leikskóla í Reykjavík en þar eru þrjár deildir með 

62 börnum. Það er ein yngsta deild og þar eru börn á aldrinum tveggja til þriggja 

ára og tvær deildir þar sem börnin eru á aldrinum þriggja til sex ára. Unnið er með 

fimm lykilhugtök í tengslum við starfið og er hugtakið sjálfræði eitt þeirra. Starfið 

í leikskólanum grundvallast á því að börnin séu hæf til þess að skapa sér sjálf 

góðar aðstæður til náms og þroska og fá aðra til þess að læra og þroskast með sér. 

Litið er á börnin sem samstarfsfólk starfsfólksins og að börnin liðsinni þeim til 

þess að vinna betur á sama hátt og starfsfólk liðsinni börnunum.  

 

3.1. Þátttakendur 

Þátttakendur í athuguninni eru átta börn sem fædd eru árið 2006 og eru því fimm 

og sex ára gömul og eru þau á annarri eldri deild leikskólans. Við völdum að hafa 

viðmælendur okkar elstu börnin í leikskólanum, þar sem þau hafa flest langa 

reynslu af leikskóla, mörg frá tveggja ára aldri, og eru líklegust til þess að hafa 

skoðanir á leikefni og sjálfræði sínu. Hentugur fjöldi barna á þeim aldri er á 

annarri eldri deildinni og voru þau börn því valin til þess að taka þátt.  

Þátttakendur eru þrír drengir og fimm telpur og eru tvö barnanna af erlendum 

uppruna og eru því tvítyngd. Börnunum var skipt í tvo hópa og rætt við hvorn hóp 

fyrir sig og því voru viðtölin tvö. Í fyrra viðtalinu voru viðmælendur okkar þrjár 

telpur og einn drengur og í því síðara var jöfn skipting kynja, eða tvær telpur og 

tveir drengir.  
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3.2. Framkvæmd 

Til þess að fá fram viðhorf barnanna var svokölluð mósaíkaðferð notuð, en hún 

byggist á mörgum aðferðum sem saman mynda eina heild (Jóhanna Einarsdóttir, 

2005:10). Margar aðferðir hafa verið notaðar til þess að fá fram viðhorf barna til 

ýmissa málefna sem snerta leikskólann. Það er til dæmis gert með viðtölum, með 

teikningum, ljósmyndum og í leik (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2008:53-56). 

Börnin voru fengin til þess að taka ljósmyndir af því sem þeim fannst skemmtilegt 

og ekki skemmtilegt að gera í leikskólanum. Eftir myndatökuna fylgdi viðtal þar 

sem börnin voru spurð opinna spurninga um ljósmyndirnar, ásamt nokkrum 

opnum spurningum um það hvort þau fengju einhverju ráðið í leikskólanum í 

tengslum við leikefni. Í athuguninni var einungis notast við viðtöl og ljósmyndir. 

Bent hefur verið á ágæti ljósmynda í leikskólastarfi, þar sem þær geti hjálpað 

ungum börnum við það að rifja upp og segja frá atburðum. Frásögn barnanna er 

svo gjarnan skráð með myndinni, þar sem fram kemur það sem er á myndinni og 

svo frásögn barnanna á eigin upplifun (Hildur Skarphéðinsdóttir, 2008:160-161). 

Þegar taka á viðtal við börn er mikilvægt að ræða við börnin nokkur saman í 

hóp, þannig að þau fái stuðning hvert af öðru, ásamt því að ræða við börnin á 

svæði sem þau þekkja vel. Þegar notast er við ljósmyndir er í þessu tilfelli átt við 

það að börnin fái myndavél og myndi staði eða leiksvæði í leikskólanum sem hafa 

vakið áhuga þeirra (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2008:53-56). Notkun ljósmynda 

sem gagnaöflunaraðferð hefur sífellt verið að aukast síðastliðin ár. Þessi aðferð 

felur í sér marga kosti, eins og þann að myndavélin eykur vald barnanna, þar sem 

þau afla gagnanna sjálf og ráða því hvert viðfangsefnið er, innan ákveðins ramma. 

Eftir myndatökuna fylgja viðtöl þar sem efni myndanna ræður för og því 

sjónarmið barnanna. Aðferðin eflir virkni barna við sköpun þekkingar, ásamt því 

að ljósmyndir gefa börnunum nýja aðferð til þess að skýra frá á annan hátt. 

Börnum finnst gaman að taka myndir og það veitir þeim ánægju, ásamt því að það 

er fljótlegt að taka ljósmyndir, þannig að börnin missa ekki áhugann. 

Ljósmyndirnar einar og sér gefa takmarkaðar upplýsingar. Viðtalið eftir að 

ljósmyndunin á sér stað skiptir meginmáli (Jóhanna Einarsdóttir, 2007:124).  

Annar athugandinn starfar í leikskólanum, á annarri deild, og þekktu því börnin 

hann. Því kom ekki til þess að athugendur þyrftu að kynnast börnunum 

sérstaklega áður. Sá sem starfar í leikskólanum stjórnaði því viðtalinu en hinn 
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greip inn í þegar honum datt í hug að ræða eitthvað út frá einhverju sem barn 

sagði. Viðtölin fóru fram í litlu herbergi, inn af heimastofu barnanna, þar sem 

hægt var að loka hurðinni og fá næði. Inni í herberginu er borð með sex stólum í 

kring sem rúmaði börnin fjögur og athugendurna tvo. Börnin voru spurð um það 

hvort þau vildu taka þátt og í kjölfarið af því voru þau upplýst um það að rödd 

þeirra yrði hljóðrituð. Hvort viðtal tók um 20 mínútur og fóru þau fram fyrir 

hádegi. 

3.3. Úrvinnsla gagna  

Viðtölin við börnin voru rituð upp orðrétt og unnið úr þeim eftir það. Börnunum í 

athuguninni voru gefin dulnefni. Athugendur eru skilgreindir sem S1 og S2 í 

beinum tilvitnunum og er sá sem stjórnaði viðtölunum S1. Í úrvinnslunni kemur 

orðið „dót“ oft fyrir, þar sem það er orðið sem börnin nota yfir þann efnivið sem 

þau nota í leik sinn. Byrjað er á því að segja frá viðtölunum sem áttu sér stað í 

kjölfar þess að börnin fóru eitt í einu að taka ljósmyndir af því leikefni sem þeim 

þótti annars vegar skemmtilegast og hins vegar ekki skemmtilegt. Í fyrri hluta 

beggja viðtalanna voru það ljósmyndirnar sem réðu för og það sem börnin vildu 

ræða um út frá þeim. Í seinni hluti viðtalanna voru athugendur með spurningar 

fyrir börnin um sjálfræði þeirra í tengslum við leikefni. 

 

3.4. Niðurstöður og umræða 

3.4.1. Skemmtilegt 

leikefni 

Börnin tóku myndir af því 

sem þeim fannst 

skemmtilegast að gera í 

leikskólanum. Flestum 

barnanna, bæði drengjum 

og telpum, fannst 

dúkkukrókurinn vera  
Mynd 1: Dúkkukrókur 
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skemmtilegastur. Ástæður þess að börnunum fannst skemmtilegt í dúkkukrók 

voru margvíslegar. Ein telpan nefndi að henni fyndist svo skemmtilegt að klæða 

sig í og úr fötum. Enda þótt meirihluta þeirra sem fannst dúkkukrókurinn vera 

skemmtilegur hafi verið telpur, sagðist einn drengjanna „elska það [dúkkukrók]“, 

sem er í samræmi við rannsókn sem unnin var á Íslandi, þar sem kom fram að 

dúkkukrókurinn hefði verið 

bæði vinsæll og óvinsæll á 

meðal barnanna, en 

vinsælastur á meðal 

telpnanna (Elsa Sigríður 

Jónsdóttir og Hrönn 

Pálmadóttir, 2008).  

Tvær telpur og einn 

drengur tóku myndir af 

perlunum, því þeim fannst 

svo skemmtilegt að perla. Þrjú börn tóku myndir af litum og töluðu um að það 

væri skemmtilegt. Tveir drengir nefndu að þeim fyndist sögutaflan vera 

skemmtileg, því það væri hægt að búa til sögu, sem væri svo gaman. Á 

sögutöflunni er hægt að segja sögur á myndrænan hátt, allt frá skálduðum sögum 

upp í gamlar þjóðsögur og ævintýri. Sögutaflan skapar þær aðstæður að börnin fái 

fjölbreytt tækifæri til þess 

að hlusta á og semja sögur, 

ljóð, þulur og ævintýri, eins 

og Aðalnámskrá leikskóla 

kveður á um (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 

2011:43). Ein telpnanna tók 

mynd af herberginu sem 

við vorum í og sagðist hafa 

tekið þessa mynd því það 

væri svo gott að leika sér í 

 
Mynd 2: Perlur 

 
Mynd 3: Sögutafla 
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herberginu. Hún sagði einnig „elska líka leika með þessa púða“ og tóku hin börnin 

undir það og út frá því skapaðist umræða um það hvað væri hægt að gera með 

púðana.  

Aldís:  Byggja. 

Ilmur:  Byggja hús og líka kofa. 

S1:  Byggja hús og kofa. 

Aldís:  Á þessu. 

S1:  Á borðinu. 

Ilmur:  Hótel. 

S1:  Og búa til hótel. 

Ilmur: Það vera gat í horninu og svo klifra maður upp á borðið og 

púðar hérna (bendir í kringum borðið). 

S1:  Já. 

Markús:  Og búa til tónleika.  

Út frá þessari umræðu sést að börnin hafa fjörugt ímyndunarafl og finnst gaman í 

félagsleik eða þykjustuleik, auk þess að byggja og skapa sér umhverfi í leiknum. 

Púðarnir eru leikefni sem styður við félagsleik og ýtir undir færni í honum. Börnin 

eiga í samskiptum við félaga sína sem eru með sömu markmið, auk þess sem 

félagslegt leikefni reynir meira á samskipti barna og samvinnu (Ivory og 

McCollum, 1999:238-242). Stóru púðarnir eru opinn efniviður og í þykjustuleik 

nota börn þá til þess að skapa meiri nákvæmni í leik sínum, oft eftir flóknu 

mynstri, og býður þetta upp á tækifæri fyrir fjölbreytta hugsun (Curtis og Carter, 

2003:57, 68, 79). Börnin tala um það að byggja hús, kofa og tónleika en þriggja til 

sjö ára gömul börn byggja oft hluti sem þau hafa séð eða eru í umhverfi þeirra, 

ásamt því að byggja hluti til þess að nota í þykjustuleik sínum (Van Hoorn, 

Nourot, Scales og Alward, 2007:337). Auk þessa leikefnis nefndu börnin ýmist 

annað leikefni sem býður upp á sköpun í leik, eins og plúskubba, sem hægt er að 

byggja úr hvað sem vera skal. Einnig voru nefnd leiregg, steinar, dótakastali og 

segulstál.  
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3.4.2. Ekki skemmtilegt leikefni 

Börnin mynduðu það sem 

þeim þótti ekki 

skemmtilegt og kom tölvan 

tvisvar fyrir í því samhengi, 

bæði hjá dreng og telpu. 

Annað barnið sem tók 

mynd af tölvunni hafði orð 

á því að hún væri ekki 

skemmtileg „út af þar er 

bara bla bla bla leikir“ og 

hitt barnið sagði að það 

væru leiðinlegir leikir í tölvunni. Spurning er hvort leikirnir í tölvunni standist 

ekki kröfur þeirra, eins og með það að hafa einungis eina lausn, og því geti þau 

orðið pirruð og leið á leikjunum. Við teljum að mörg barnanna hafi aðgang að 

tölvu á heimili sínu og því má velta því fyrir sér hvort leikirnir þar sé öðru vísi en 

í leikskólanum. Kennarar 

ættu að hvetja börn til þess 

að spila tölvuleiki sem hafa 

fleiri en eina lausn og gefa 

börnunum kost á því að 

hafa áhrif á útkomu leiksins 

(Van Hoorn, Nourot, 

Scales og Alward, 

2007:353). Tekin var mynd 

af borði þar sem börn 

höfðu verið að klippa og 

gera ýmis verkefni. Barnið sem tók þá mynd sagði að sér þætti gaman að gera 

verkefni en leiðinlegt að klippa. Eins og sjá má á mynd 5, þá segir myndir ekkert 

ein og sér, en hefur töluverða merkingu þegar barnið er búið að segja frá. Fleiri 

börn nefndu það að þeim þætti ekki skemmtilegt að klippa. Því mætti hugleiða 

hvort börnin upplifi að þau eigi að kunna að klippa en kunni það ekki, eða hvort 

þeim finnist borðverkefni leiðinleg. Þar sem við teljum val vera börnum 

 
Mynd 4: Tölva 

 
Mynd 5: Klippa 
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mikilvægt, er spurningin sú hvort þau fái að velja um fjölbreytt klippiverkefni eða 

hvort það sé alltaf eitthvað ákveðið.  

Ein telpa tók mynd af einingakubbum og sagði að þeir væru leiðinlegir „útaf 

maður verður illt í hendunum því það er svona flís í þessu“. Telpan var spurð um 

það hvort hún fengi alltaf flís, en hún kvað svo ekki vera heldur stundum og 

sagðist hafa fengið flís í lestinni (brio lestinni). Telpan talar um það að fá flís í 

einingakubbunum en nefnir svo að hún hafi fengið flís í brio lestinni. Hugleiða má 

hvort hún sé að alhæfa um það að tréleikefni sé leiðinlegt út frá því að hafa fengið 

flís einu sinni. Börnin mynduðu einnig geimkubba, það er legó með geimþema, 

plúskubba, dótakastala, að vera úti og dúkkukrók sem ekki skemmtilegt að gera í 

leikskólanum. 

Okkur fannst áhugavert að þegar rætt var um það sem væri ekki skemmtilegt í 

leikskólanum, kom upp umræða um það að hvíldin væri leiðinleg, því börnin 

vildu ekki sofa í leikskólanum. Þessi börn fara mjög sjaldan í hvíld og er því 

hugsanlegt að þau séu að vísa í fyrri reynslu í leikskólanum, þar sem þau fóru 

alltaf í hvíld þegar þau voru yngri. Miðað við eftirfarandi umræðu má ætla að 

þetta sé eitthvað sem barninu líki ekki.  

Valur:  Veistu hvað ég finnst leiðinlegt? 

S1:  Nei, hvað? 

Valur:  Ég finnst leiðinlegt alltaf að sofa í leikskólanum, í hvíldinni. 

S1:  Já. 

Valur:  Ég nenni ekki alltaf að vera sofandi. 

Börnin í þessu viðtali tóku undir það sem hann hafði að segja um hvíldina. Mörg 

barnanna vilja greinilega ekki hvíla sig í leikskólanum. Í rannsókn sem unnin var 

hér á landi kom fram að barni líkaði ekki hvíldin. Það var orðið elst á deildinni og 

virtist ekki þurfa á þessari hvíld lengur að halda. Deildarstjórinn á þeirri deild tók 

þetta til athugunar og breytti tilhöguninni á hvíldinni (Elsa Sigríður Jónsdóttir og 

Hrönn Pálmadóttir, 2008). Leikskólakennarar þurfa að huga vel að því hvort þörf 

sé á hvíld fyrir öll börnin á deildinni og hvort hægt sé að haga hlutunum öðruvísi 

fyrir hluta barnanna, eins og með því að lesa sögu fyrir þau eða gera annað rólegt 

með þeim. 
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3.4.3. Leikefni sem börnin vilja hafa í leikskólanum 

Þegar börnin voru spurð um leikefni sem þau myndu vilja hafa í leikskólanum, þá 

komu fram hugmyndir um leikefni sem bjóði upp á hreyfingu, til dæmis 

hoppukastali og trampolín. Mörg barnanna tala auk þess um það að þeim finnist 

gaman úti og útivistin býður upp á mikla hreyfingu. Eitt barnanna nefnir að sér 

finnist gaman á hjóli sem það kallar mótorhjól. Það er hjól án fótstigs og 

hjálpardekkja og þurfa börnin því að halda jafnvægi á hjólinu og ýta sér áfram. 

Það felur í sér mikla samhæfingu og er því mjög þroskandi. Hreyfing er börnum 

eðlislæg og stuðlar að vellíðan. Í leikskóla eiga börn að fá tækifæri til fjölbreyttrar 

hreyfingar og útiveru (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011:34, 43).  

Í öðru viðtalinu kom fram að börnin vilji hafa dýr í leikskólanum en ekki er 

mikið um slíkt í leikskólum hér á landi. Börnin sem við ræddum við vildu hafa 

kisur, hunda, kýr og hesta og sögðu þetta um kýr: 

Birna:  Mér langar í kú. 

S1:  Já, langar þig að hafa kú? 

Birna:  Já, með mjólk. 

S1:  Getur kýrin gefið okkur mjólk? 

Birna:  Já (hlær). 

S1:  Þið mynduð sem sagt vilja hafa dýr hérna í leikskólanum? 

Ási:  Mér langar að hafa kú svo við getum drekt mjólk úr henni. 

Birna:  Já, ég langar líka hafa það og hest. 

S1: En hvar mynduð þið vilja hafa þau? 

Birna:  Úti. 

Ási og Elín: Já. 

Ási: Já, þetta gæti verið húsið hérna, svo hurð (teiknar hús með 

höndunum út í loftið). 

Það gæti verið mjög spennandi að hafa kýr sem gætu gefið þeim mjólk, en því 

myndi væntanlega fylgja mikil vinna. Í Danmörku og Svíþjóð er það algengara en 

á Íslandi að dýr séu í leikskólum. Ástæður þess að þetta þekkist varla hér á landi 

er hræðsla við ofnæmi barna. Í rannsókn sem unnin var með börnum í fjórum 

leikskólum á Íslandi kom fram að börnin vildu hafa lifandi dýr í leikskólanum 

(Anna Magnea Hreinsdóttir, 2008:59). Gildi gæludýra í barnauppeldi felst í því að 
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börnin þjálfast í samskiptum án orða, verða dugleg í því að ráða í svipbrigði og 

líkamsmál. Börn sem alast upp með gæludýrum eru félagslyndari en önnur börn, 

auk þess sem gæludýr geta hjálpað börnum við að öðlast sjálfsöryggi (Madsen, 

1988:115-129). Í athuguninni kom einnig fram að börnin vildu hafa risaeðlur, fíla, 

ísbirni og gíraffa og segir það okkur að þau hafi mjög mikið og gott ímyndunarafl.  

Telpurnar ræddu um það að vilja fá barbídúkkur í leikskólann en þegar rætt var 

við drengina um það, kom í ljós að þeir voru á annarri skoðun: 

S2:   Myndu þið vilja hafa barbí? 

Markús:  Nei. 

S1:  En þú Valur? 

Valur:  Ég haaaaata barbí. 

S2:  Nú af hverju? 

Valur:  Ég er ekki stelpa (mjög hneykslaður). 

S1:   Og mega bara stelpur leika með barbí? 

Valur:   Já. 

Aldís:   Stráka barbí. 

S1:   Er til stráka barbí? 

Valur:   Já, ég áða, minn er allsber. 

Á þessari umræðu sést að börnin hafa sterkar skoðanir á staðalímyndum og hvaða 

leikefni sé fyrir drengi og hvað sé fyrir telpur. Eins og fram hefur komið getur 

ákveðið leikefni ýtt undir staðalímyndir og gefið börnum kynjaímyndir um það 

hvernig þau eigi að vera (Nordin-Hultman, 2006:72). Það kom okkur á óvart hve 

lítið var rætt um leikefni sem oft hefur verið flokkað sem „strákadót“,til dæmis 

stríðsdót og transformersdót. Transformers er kall sem getur breytt sér í bíl og er 

með skotfæri og fleira á sér.  

 

3.4.4. Aðgengi að leikefni og staðsetning 

Sjálfræði barnanna í sambandi við leikefni er töluvert, þar sem þau fá að velja um 

það hvaða leikefni þau vilja leika sér með og hvað þau geri við það, auk þess sem 

aðgengi barnanna að leikefni er mjög gott. Börnin geta gengið í það leikefni sem 

þau vilja og kannast ekki við það að geta ekki náð í eitthvað. Börnin sögðust geta 

náð í allt leikefni sjálf, nema það sem aðrir væru búin að kasta hátt upp í grenitré, 
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þar sem þau næðu ekki svo hátt upp. Eitt barnanna sagði; „þá þarf maður bara tíu 

hundrað stiga“. Börnin eru úrræðagóð og segjast ná sér í stól ef eitthvað sem þeim 

vantar sé hátt uppi og ræða um skáp sem þau segjast geta náð upp í ef þau standi á 

stól, en þau megi það ekki. Börnin nefndu það að mega ekki ná í dót í skápinn og 

að þar væru erfið púsl geymd. Þegar rætt var um aðgengi þeirra að listakrók 

segjast þau ekki mega gera þar allt sjálf, heldur þurfi þau að biðja um aðstoð. Sem 

er alveg rökrétt þegar um er að ræða stóra og þunga málningarbrúsa. Finna þyrfti 

leiðir til þess að börnin geti nálgast slíkt sjálf, til dæmis að hafa aðgengilega litla 

málningarbrúsa sem þau mættu ganga í. Skæri eru geymd í listakrók og nefndu 

þau það að mega ekki klippa nema með leyfi.  

Rætt var um staðsetningu leikefnisins og sögðu öll börnin nema eitt að þau 

réðu engu um það, hvert dót ætti sinn stað. Eitt barn sagði að það mætti setja dótið 

hvar sem það vildi. Markús, Valur og Aldís voru sammála um það að þau fengju 

ekki að ráða staðsetningu leikefnis, heldur sé fyrirfram ákveðið, hvar hvert dót 

eigi að fara, margar hillur séu merktar með heiti leikefnisins og mynd af því. Ein 

telpan nefndi það að þegar þau tækju saman yrði að setja dótið þar sem það er 

merkt. Bent hefur verið á mikilvægi þess að starfsfólk ákveði í samráði við börn 

hvar eigi að setja efnivið og leiti eftir skoðunum þeirra um það hvaða efnivið þau 

vilji hafa innan námsumhverfisins (MacNaughton og Williams, 2009:2-3). 

 

3.4.5. Að ráða  

Þegar rætt var við börnin um það hvort þau mættu ráða því hvað þau gerðu með 

leikefnið sem þau vilja leika sér með, til dæmis plúskubba, segjast þau mega ráða 

algjörlega hvað þau búi til og hvernig þau noti leikefnið. Sjálfræði barnanna í 

sambandi við leikefni er töluvert og börnin geta gengið í það leikefni sem þau 

vilja. Börnin segjast oftast mega ráða því hvenær þau leiki sér með það leikefni 

sem þau vilji. Þau megi þó ekki ráða því hvenær þau fari út en megi ráða því hvað 

þau leiki sér með úti. Ein telpa hafði þetta að segja; „alltaf (hljóð í smá stund) 

nema þegar einhver er að notann“, þegar hún var spurð um það hvenær hún mætti 

fara í dúkkukrók. 

Viðtölin sýna að börnin mega blanda saman efnivið, þannig að þegar þau leika 

sér með kubba mega þau ná sér í annað dót og nota með kubbaleiknum. Það er 

mikilvægt að leikskólakennarar ákveði ekki fyrir börn hvaða leikefni eigi saman, 
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heldur verða börn að velja sjálf saman mismunandi leikefni. Það eykur 

sköpunarkraft barna og möguleika á margs konar lausnum (Fanný Kristín 

Heimisdóttir, 2010:42).  

Börnin voru öll sammála um það, nema eitt, að þau mættu alltaf ráða því hvað 

þau léku sér með, eins og eftirfarandi umræða sýnir. 

S1:   Fáið þið alltaf að ráða hvaða dót þið viljið leika með? 

Markús:  Já. 

Aldís:  Nei. 

S1:  Af hverju færðu ekki alltaf að ráða? 

Aldís:  Annar líka á ráða hvað að gera. 

S1:  Eru það líka aðrir krakkar sem ráða hvað þú ferð að gera? 

Aldís:  Já. 

S1:  En þú, Ilmur, færð þú alltaf að ráða hvað þú ferð að gera? 

Ilmur:  Já. 

Markús:  Ég líka. 

S1:  En þú Valur? 

Valur:  Uuu ég. 

S1: Já, færðu alltaf að ráða hvaða dót þú leikur þér með í 

leikskólanum? 

Valur:  Já. 

Ilmur:  Það er alltaf gert það. 

Áhugavert var að heyra síðustu setninguna, því hún segir svo mikið um sjálfræðið 

innan leikskólans. Velta má fyrir sér lýðræði þegar Aldís segist leyfa öðrum að 

ráða, ásamt því að hún fær líka að ráða. Því má leiða hugann að því hvort börnin 

komist að samkomulagi um hvað þau eigi að gera.    

Í öðru viðtalinu var barn sem sagði mjög lítið í gegnum allt viðtalið og þegar 

það sagði eitthvað, þá voru litlar undirtektir frá félögunum eða það þaggað niður 

og má því hugleiða á raddir hverra er hlustað. Hlustum við einungis á raddir þeirra 

sem tala hæðst og tala þær raddir þá fyrir allan hópinn? Þegar unnið er með 

börnum og leitað eftir skoðunum þeirra, þarf að huga vel að því að allir eigi þess 

kost að láta skoðanir sínar í ljós og að einkalíf barna sé virt. Einnig að virða það 

að sum börn kjósa að segja ekkert (Dockett, 2008:44).  
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Niðurstöður athugunarinnar virðast vera í andstöðu við rannsóknir sem unnar 

hafa verið um sjálfræði barna. Sjálfræði þeirra virðist nokkuð mikið miðað við 

það sem áður hefur komið fram (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2008:68; Jóhanna 

Einarsdóttir, 2008:123). Þetta var athugun og því er ekki hægt að alhæfa og 

heimfæra niðurstöðurnar á aðra hópa. Því má leiða hugann að því hvort sjálfræði 

og lýðræði sé að aukast í leikskólum og hvort starfsfólk sé meðvitaðra um það að 

hlusta á raddir barna og mikilvægi þess. Lýðræði er einn af grunnþáttum 

Aðalnámskrá leikskóla og ber leikskóla að taka mark á því sem börn hafa að segja 

um málefni sem snerta þau (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011:32-33). 

Mjög lítill hópur tók þátt í athuguninni og hún fór fram einungis í einum 

leikskóla, sem gefur takmarkaða yfirsýn á heildina. Mögulega hefðu 

niðurstöðurnar orðið eitthvað öðruvísi ef spurningarnar hefðu verið orðaðar á 

annan hátt. 
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Lokaorð 

Það að vera með lýðræðislegan skóla felur í sér marga þætti. Það er flóknara en 

ætla mætti að óathuguðu máli og það tekur eflaust sinn tíma og kallar á breytingar 

á hugarfari einstaklinga sem vinna í starfi með börnum að ætla að vera með 

fullkomið lýðræðislegt starf. Í námskrá leikskóla og lögum kemur fram að börn 

hafi rétt á því að taka þátt í ákvörðunum er varða líf þeirra. Í rannsóknum hefur 

komið fram að börn virðast ekki upplifa lýðræði, en niðurstöður þessarar 

athugunar sýndu að börnin fengu að ráða vali á leikefni. Misjafnt er hvernig og 

hvort leikskólar vinna með lýðræði og sjálfræði í starfinu. Einnig er fjölbreyttur 

hópur starfsfólks í leikskólum sem hefur mismunandi skoðanir. Kennarar þurfa að 

líta í eigin barm og skoða hvernig þeir vinna með lýðræði og sjálfræði og hvort 

þeir hlusti á öll börn og leyfi þeim að taka þátt og að velja. Kennarar verða að gera 

sér grein fyrir því að lýðræði er mjög mikilvægt í starfi og námi barna í leikskóla. 

Börn verða að upplifa veru sína í leikskóla sem lýðræðislega. Það er ekki nóg að 

það standi í námskrám, lögum og reglugerðum.  

Leikefni gegnir mikilvægu hlutverki fyrir börn og þarf að vera vandað, traust, 

öruggt og hafa menntandi gildi. Börn nýta leikefni á mjög fjölbreyttan hátt og eftir 

því sem þau eldast, nýta þau það meira í félagslegum tilgangi. Leikskólar ættu að 

huga vel að leikefni sem þeir bjóða upp á, þar sem það getur ýtt mikið undir 

staðalímyndir barna, auk þess sem börn fá hugmyndir um það hver þau séu út frá 

leikefni. Leikefnið sem leikskólar bjóða upp á ætti að efla alhliða þroska og nám 

barna. Hlutverk leikskólakennara er mjög mikilvægt. Þeir þurfa að sjá til þess að 

það sé viðeigandi leikefni í boði. Leikskólakennarar þurfa einnig að hvetja börn til 

þess að leika frjálslega og með mismunandi leikefni á mismunandi svæðum. 

Kennarar gegna lykilhlutverki í skipulagningu námsumhverfis og ættu að leita til 

barna um hugmyndir að lausnum fyrir umhverfið. Áður var rætt um mikilvægi 

þess að haga umhverfinu þannig að það henti börnunum sem best. Þar má nefna 

sem dæmi leikskólann sem annar höfundurinn starfar á. Þar eru þrjú borð í 

námsumhverfi barnanna og var gripið til þess ráðs, síðastliðið haust, að lækka eitt 

borðið niður í hæð barnanna. Það varð strax mjög áberandi hvernig börnin sóttu 

og sækja enn mest í það borð, sama hvað verið er að gera. Börnin koma með 

efnivið úr námsumhverfinu og nota borðið í leik sínum, ásamt því að börnin 
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standa eða sitja við borðið þegar verið er að vinna með eitthvað, til dæmis leir eða 

liti. 

Rannsóknarspurningin var: Hvernig birtist sjálfræði barna varðandi val á 

leikefni og staðsetningu þess í leikskóla? Þegar hún er skoðuð í ljósi 

athugunarinnar, kemur í ljós að sjálfræði barnanna á þessum leikskóla er töluvert. 

Í niðurstöðum athugunarinnar kom í ljós að börnin fá þó nokkru ráðið um val á 

leikefni og þá bæði varðandi það hvað þau vilji leika sér með og hvernig þau nota 

leikefnið. Börnin mega blanda leikefni saman og geta því gert leik sinn táknrænni. 

Þegar kemur að staðsetningu leikefnis virðast börnin ekki hafa neitt um það að 

segja í þessum leikskóla. Það mætti því auka þátttöku þeirra á því sviði, þar sem 

börn hafa oft mun betri hugmyndir og það eru einmitt þau sem eru að noti 

leikefnið. Því má hugleiða hvort börnin fengju meiru ráðið um námsumhverfið ef 

það væri skipulagt á annan hátt en gert er í dag og ef þau fengju meiru ráðið um 

leikefni leikskólans, hvort að það væri þá frábrugðið því sem það er í dag. 
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Fylgiskjal 1. Beiðni um leyfi fyrir athuguninni, sent skóla- og 

frístundasviði Reykjavíkur 

Reykjavík 29.3. 2012 

Til Skóla- og frístundasviðs Reykjavíkur, 

b.t. Hildar Skarphéðinsdóttur. 

Efni: Beiðni um leyfi fyrir athugun. 

Við undirritaðar stundum nám við Háskóla Íslands í leikskólakennarafræðum og 

erum að vinna B.Ed. verkefni sem fjallar leikefni og sjónarmið þeirra á því. Við 

ætlum að gera athugun með elstu börnum leikskólans sem felur í sér að taka tvö 

viðtöl við fjögur börn í senn og viðtölin verða hljóðrituð. Rætt verður um leikefni 

barnanna til að fá fram sjónamið þeirra á því og styðja með því mál okkar í 

lokaverkefninu. 

Leikskólastjóri leikskólans hefur veitt leyfi fyrir því að athugunin fari fram í 

leikskólanum auk þess sem foreldrar hafa verið upplýstir um athugunina. 

 

Virðingarfyllst 

_________________________  _________________________ 

     Anna Bára Sævarsdóttir            Hildur Grétarsdóttir 
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Fylgiskjal 2. Leyfi frá skóla- og frístundasviði Reykjavíkur 

 

 

Efni:  

Rannsóknarleyfi - Leikefni barna í 

leikskólum, sjónarmið leikskólabarna  

 

Reykjavík, 24. apríl 2012  

SFS2012040159  

   

50.2  

  

 

Skóla - og frístundasvið heimilar fyrir sitt leyti að ofangreind rannsókn fari fram í 

leikskólum Reykjavíkur að því tilskildu að eftirfarandi skilyrðum sé fullnægt:  
 

1. Að fyllsta trúnaðar sé gætt.  

2. Að viðkomandi leikskólastjórar heimili rannsóknina.  

3. Að starfsmaður leikskóla afli leyfis foreldra fyrir rannsókninni áður en 

rannsakendur fá upplýsingar um viðkomandi aðila.  

4. Að Persónuvernd verði tilkynnt um rannsóknina. 
 

 

Virðingarfyllst  
 

 

Ásgeir Björgvinsson  
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Fylgiskjal 3. Kynning á athugun sem sett var í hólf barnanna 

Góðan daginn. 

Við heitum Anna Bára Sævarsdóttir og Hildur Grétarsdóttir og erum nemar á 

þriðja ári í leikskólakennarafræðum við Háskóla Íslands. Við erum að vinna að 

lokaverkefni um leikefni barna og hvernig þau sjái leikefnið. Við höfum fengið 

leyfi frá leikskólastjóra til að taka viðtal við elstu börnin á deildinni, fædd árið 

2006. Viðtalið felst í því að við ræðum við börnin, fjögur saman í hóp, um leikefni 

og fáum fram skoðanir þeirra um leikefnið í leikskólanum. Viðtölin við börnin 

verða hljóðrituð. Fyllsta trúnaðar verður gætt og mun nafn leikskólans eða nöfn 

barnanna ekki koma fram í verkefninu. Viðtölin við börnin fara fram mánudaginn 

2. apríl. Ef einhver vill ekki að barnið sitt taki þátt er sá hinn sami beðinn um að 

snúa sér til deildarstjóra. 

Bestu kveðjur, 

Anna Bára og Hildur  
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Fylgiskjal 4. Spurningarnar sem gengið var út frá í viðtölunum við 

börnin 

1. Er til nóg af dóti í leikskólanum?  

2. Hvaða dót finnst ykkur að ætti að vera til í leikskólanum? 

3. Fáið þið alltaf að ráða hvaða dót þið leikið með í leikskólanum? 

4. Getið þið sjálf náð í dótið sem þið viljið leika með í leikskólanum? 

a. Er eitthvað sem þið náið ekki í? 

5. Í listakrók, fær maður að gera allt sjálfur þar? 

6. Fái þið að ráða hvar dótið í leikskólanum er geymt? 

7. Þegar þið eruð að leika ykkur megi þið þá blanda saman dóti? 

a. T.d. leika með kubba í bílaleik? 

 

 


