
Útdráttur  

 
Í þessari ritgerð er fjallað um stöðu leiksins í leikskólum á Íslandi í dag og hvort leikurinn hafi 
hugsanlega hlotið minna vægi vegna þeirra breytinga sem orðið hafa í leikskólamálum á 
síðustu áratugum. Í ritgerðinni er umfjöllun um leikinn og gildi hans fyrir þroska barna í ljósi 
kenninga ýmissa fræðimanna sem hafa rannsakað gildi leiksins frá uppeldislegu sjónarmiði.       
 Til að leita svara við hver staða leiksins í leikskólanum sé er m.a. stuðst við íslenska 
rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur frá árinu1999 um þátttöku starfsfólks í hlutverkaleik barna. 
Dagskipulag í leikskólum er skoðað með tilliti til þess hvort það takmarki að einhverju leiti 
tíma sem gæti verið varið til frjálsra leikja og litið til þess hvort það sé að verða ofhleðsla af 
kennslumiðuðu efni í leikskólum. Einnig er vikið að hver sýn fullorðinna sé á leik barna og 
m.a. vitnað í ræðu sem fyrrverandi menntamálaráðherra Björn Bjarnason hélt árið 1998 á 
málþingi um menntamál leikskólakennara.  
 Skoðuð er hve þróun og breytingar leikskólamálum hefur verið ör frá þeim tíma er fyrstu 
barnaheimilin tóku til starfa og fram til dagsins í dag. Víða er leitað fanga í þeirri 
upplýsingaöflun m.a. Uppeldisáætlun leikskóla 1985 og 1993 og 1999.  Aðalnámskrá 
leikskóla ásamt Leikskólastefnu Félags leikskólakennara sem lét gera sögulegt yfirlit yfir 
þróun leikskóla á Íslandi svo og lög og reglur um leikskóla. Þá er sjónum beint að því hvort 
breytingar í kjölfar þess að leikskólinn varð með lögum árið 1994 fyrsta skólastigið. Í ljósi 
þessa framkvæmdu höfundar litla könnun í fjórum leikskólum á suðvesturlandi, til að leita 
svara við rannsóknarspurningunni hver staða leiksins væri í viðkomandi leikskólum að mati 
leikskólakennara og leiðbeinenda. Niðurstaða rannsóknarinnar var sú að flestir töldu að staða 
leiksins væri góð.  
 Í ljósi þessara niðurstaða eru settar fram ýmsar tilgátur um hvort staða leiksins sé sterk í 
leikskólunum á Íslandi eða hvort afstaða starfsfólksins í heild litist af því að svona eigi að 
vinna í leikskólum á Íslandi í dag. 
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Summary 
This essay focuses on the state of play in Icelandic preschools today, and if play has 
somewhat lost its importance in the development of preschools during the last few decades. 
The paper concentrates on the play and it’s influence on children’s development in the light of 
various theories of those who have researched the importance of play in view of upbringing. 
 To seek answers to what the stay of play currently is in preschools it amongst other things 
looks to the Icelandic researches of Johanna Einarsdottir from 1999 on staff’s participation in 
the children’s play.  It looks at daily planning of preschool activities in order to see if it 
somehow limits the time that could be spent in free play and looks to see if there is an over 
emphasis on formal educational materials in preschool. It also touches on the adult’s 
perspective of play and draws references from a speech the minister of Education Mr Bjorn 
Bjarnason gave in 1998 at a Preschool Education Conference. 
 To look at developments and changes that have occurred from the time of the opening of 
the first ever preschools to current times. It looks far a field in gathering information; The 
National Curriculum Guide for Preschools from 1985, 1993, and 1999 along with the 
Preschool Future Performance Plan by the Association of Teachers in Preschools who 
commissioned a historical overview of Icelandic preschool development in addition to the 
legal requirements of preschools. It also focuses directly on any possible changes due to the 
preschool being made the official first stage of education by law in 1994. In light of these 
events the writers of this essay produced a small survey of four preschools in South-west 
Iceland to further seek answers to what was the state of play in these individual preschools 
according to it’s teachers and teaching assistants. The result of this research was by most 
considered that the state of play was good.  
 In the light of these results it offers up several suggestions if the state of play is strong in 
Iceland, or if the staff’s perception generates from how they believe activities in preschools 
should be conducted.  
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