
 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Það er allt skemmtilegt í leikskólanum“ 

Viðhorf barna og áhrif þeirra á daglegt leikskólastarf 

 

Sveinbjörg Þóra Gunnarsdóttir 

 

 

 

 

 

 

Febrúar 2017 

Lokaverkefni til M.Ed.-prófs 

Kennaradeild 

 

 



 

„Það er allt skemmtilegt í leikskólanum“ 

Viðhorf barna og áhrif þeirra á daglegt leikskólastarf 

Sveinbjörg Þóra Gunnarsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til M.Ed-prófs í Leikskólakennarafræði 

Leiðbeinendur: Kristín Karlsdóttir og Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir 

 

 

Kennaradeild 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

Febrúar 2017 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Það er allt skemmtilegt í leikskólanum“ Viðhorf barna og áhrif þeirra 

á daglegt leikskólastarf. 

Ritgerð þessi er 30 eininga lokaverkefni til M.Ed-prófs  

við Kennaradeild,  

Menntavísindasviði Háskóla Íslands 

© 2017 Sveinbjörg Þóra Gunnarsdóttir 

Lokaverkefni má ekki afrita né dreifa rafrænt nema með leyfi 

höfundar. 

Reykjavík, 2017 



 

 



3 
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Ágrip 

Markmiðið með þessari rannsókn er að styðja við lýðræðislegt leikskólastarf með því að 

gefa börnum tækifæri til að tjá áhuga sinn á viðfangsefnum og leiksvæðum og taka 

þannig þátt í að móta daglegt starf. Í ljósi þess  að svo virðist sem leiksvæði séu 

misáhugaverð í augum barnanna er tilgangurinn að afla upplýsinga um hvaða leiksvæði 

og efniviður vekja mestan áhuga barnanna. Stuðst var við tígulaðferðina en hún er 

viðtalsaðferð þar sem ljósmyndir eru hafðar sem samræðugrunnur í samtölum við 

börnin. Rannsóknarspurningarnar voru: Styður tígulaðferðin við lýðræðislega starfshætti 

í leikskóla? Hver eru viðhorf barnanna til leikskólans? Hvaða viðfangsefni og leiksvæði 

vekja áhuga barnanna í leikskólastarfinu? Er kynjamunur á því hvaða viðfangsefni 

börnin velja? Fjallað verður um hversu mikilvægt það er að hlusta á sjónarmið barna, 

einnig verður fjallað um mikilvægi lýðræðislegrar þátttöku barna í leikskólastarfinu. 

Þátttakendur í rannsókninni voru tveir hópar barna, fjórar stelpur og fjórir strákar sem 

valin voru af handahófi úr barnahópnum á elstu deildinni í leikskólanum sem hér er 

kallaður Garðaborg. Tekin voru tvö viðtöl við hvorn hóp og beitt viðtalsaðferð sem 

kallast tígulaðferð (e. diamond ranking) þar sem viðtalið er tekið með stuðningi 

ljósmynda af þeim leiksvæðum sem eru í boði í leikskólanum. Meginniðurstöðurnar 

urðu þær að börnin voru mjög jákvæð í garð efniviðarins og leiksvæðanna sem eru í 

boði. Í báðum hópum varð útiveran fyrir valinu sem það skemmtilegasta í leikskólanum, 

en næst vinsælastir voru eininga- og holukubbar. Það sem var minnst áhugavert í augum 

barnanna var fataklefinn, sem kemur ekki á óvart vegna þess að þar er aðallega verið að 

klæða sig í útifötin og þar eru oft mikil læti. Leikskólakennarar geta nýtt sér þessar 

niðurstöður rannsóknarinnar til að athuga hvað mætti betur fara t.d. í fataklefanum og 

öðrum leiksvæðum sem voru ekki áhugaverð í augum barnanna. 
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Abstract 

“Everything is fun in preschool” The perspective of children and their 

influence on day-to-day operation in preschool 

 

The objective of this study is to support democracy in preschool by giving children the 

opportunity to express their interest in topics and activities and thus to participate in 

shaping their daily routine. Children have different opinions on what kind of activities 

interests them so the purpose was to gather information on what play areas and materials 

are most interesting to children. We build on the diamond method, but it is an interview 

process where photographs are taken of the dialogue basis in conversations with 

children. The research questions are: Does the “diamond ranking” support democratic 

practices in preschool? What views do children have towards preschool? What materials 

and activities interests the children in the preschool? Does gender affect what topic 

children choose? The value of listening to the opinion of children will be discussed as 

well as the importance of democratic participation of children in the preschool.  

Two groups of children participated in the study; four girls and four boys chosen 

randomly from the group of oldest children in the preschool referred to here as 

Garðaborg. Each group was interviewed twice using an interview technique known as 

the ‘diamond ranking’ where the interview was taken using photographs of the play 

areas available in the preschool as visual cues to engage the subjects. The main results 

were that the children were very positive towards the materials and play areas available 

to them. In both groups outside activities were chosen as the most fun, but the runner up 

were modular building and hollow blocks. For the children, the least interesting aspect 

of preschool was the dressing room, which is not surprising because there they mostly 

get dressed and undressed in outerwear and things can get a little hectic. Preschool 

teachers can use these results to see what could be done better e.g. in the dressing room 

and other play areas that do not interest the children. 
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1 Inngangur  

Á undanförnum árum hefur færst í vöxt að litið sé á börn sem getumikla þjóðfélagsþegna 

sem hafi skoðun á daglegu lífi í leikskóla. Viðhorf fræðimanna til barna og náms þeirra 

hafa breyst með vaxandi áhuga á að hlusta á sjónarmið barna. Litið er svo á að börn 

upplifi að þau geti haft áhrif með því að taka þátt í lýðræðislegum ákvörðunum í 

leikskóla, og þar með séu meiri líkur á því að börn stuðli að lýðræðislegum 

vinnubrögðum á fullorðinsárum (Jóhanna Einarsdóttir, 2008). 

Kveikjan að þessu verkefni varð þegar ég gerði starfendarannsókn í vettvangsnáminu 

mínu í leikskólakennarafræðum, þar sem ég athugaði áhuga barna á þeim leiksvæðum 

sem voru í boði í leikskólanum. Ég tók hópviðtöl við fimm börn í einu og sýndi þeim 

ljósmyndir af ákveðnum leiksvæðum sem voru í boði og bað þau að segja hvaða svæði 

vekur áhuga þeirra og hver síður. Ég vildi athuga nánar hvað vekur áhuga 

leikskólabarnanna, hlusta á þeirra sjónarmið og athuga viðhorf þeirra til leikskólans. Ég 

tel að það sé nauðsynlegt fyrir leikskólakennara að vera meðvitaðir um áhuga barna líkt 

og Aðalnámskrá leikskóla kveður á um (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Ef markmiðið er að börn taki þátt í lýðræðislegum vinnubrögðum og þar með 

ákvarðanatöku um málefni sem þau varða, er meginatriðið að vita hvað börnunum finnst 

skemmtilegt að gera í leikskólanum og hvað er síður skemmtilegt að þeirra mati. 

Rannsókn af þessu tagi er í senn mikilvæg og áhugaverð vegna þess að í leikskóla fer 

fram nám þegart börn taka þátt í leik og fást við það sem vekur áhuga þeirra. Því er 

lykilatriði að leita leiða sem auðvelda börnum að tjá áhuga sinn. 

Markmiðið með þessari rannsókn er að styðja við lýðræðislegt leikskólastarf með því 

að gefa börnum tækifæri til að tjá áhuga sinn á viðfangsefnum og leiksvæðum og taka 

þannig þátt í að móta daglegt starf. Í ljósi þess að svo virðist sem leiksvæði séu 

misáhugavert í augum barnanna er tilgangurinn að afla upplýsinga um hvaða leiksvæði 

og viðfangsefni vekja mestan áhuga þeirra. Í rannsókninni verður svonefndri tígulaðferð 

beitt til að að hlusta á börn og fá fram þeirra sjónarmið. Með þeirri aðferð er von mín að 
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leikskólakennarar geti breytt og bætt leikskólastarfið í átt að lýðræðislegum starfsháttum 

og stutt þannig við áhrif barnanna. 

Rannsóknarspurningarnar sem leiddu þessa rannsókn eru:  

1. Styður tígulaðferðin við lýðræðislega starfshætti í leikskóla?  

2. Hver eru viðhorf barnanna til leikskólans?  

3. Hvaða viðfangsefni og leiksvæði vekja áhuga barnanna í leikskólastarfinu?  

4. Er kynjamunur á því hvaða viðfangsefni börnin velja? 

Leitað var svara við rannsóknarspurningunum með tveimur viðtölum við tvo fjögurra 

barna hópa, notuð var tígulaðferð sem er viðtalsaðferð með myndstuðningi. Það er von 

mín að hægt verði að nýta niðurstöðurnar til þess að gera leikskólastafið lýðræðislegra 

og að leikskólakennarar verði meðvitaðri um mikilvægi þess að hlusta á sjónarmið 

barna. 

Rannsóknarritgerðinni er skipt upp í fimm meginkafla. Fyrstur er inngangur þar sem 

kemur fram markmið rannsóknarinnar, hvers vegna þetta viðfangsefni varð fyrir valinu 

og rannsóknarspurningarnar. Annar er fræðilegur kafli sem tengist viðfangsefninu. Þriðji 

kafli fjallar um rannsóknina sjálfa. Í fjórða kafla er farið yfir niðurstöðurnar. Fimmti 

kaflinn er umræðukaflinn, þar sem rannsóknarspurningunum er svarað. Næst koma 

lokaorð og því næst heimildaskrá og að endingu eru fylgiskjöl. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður fyrst fjallað um þær meginhugmyndir um börn sem stuðst er við í 

þessari rannsókn. Næst er rætt um lýðræði, hugtakið skilgreint og sagt frá mikilvægi 

þess í leikskólastarfinu. Því næst er fjallað um réttindi barna til þátttöku í eigin lífi 

Einnig verður rætt um sjónarmið barna, sagt meðal annars frá viðhorfsbreytingum sem 

orðið hafa um hversu mikilvægt það er að hlusta á börn og virða skoðanir þeirra. Að 

lokum verður fjallað um þátttöku barna í leikskólastarfinu og hvernig leiksvæði eigi að 

vera í leikskóla samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla. 

2.1  Síðtímahugmyndir 

Þessi rannsókn byggir á síðtímahugmyndum (e. postmodern) um nám barna, sem 

Dahlberg, Moss og Pence (1999) hafa meðal annarra fjallað um. Síðtímahugmyndir 

leggja áherslu á styrkleika barna, litið er á þau sem öfluga meðlimi samfélagsins sem 

taki virkan þátt í sköpun menningar og þekkingar. Þetta er í samræmi við það sem kemur 

fram í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (1992) um að börn eru sjálfstæðir 

einstaklingar með eigin réttindi, áhugamál og sjónarhorn. Í síðtímahugmyndum er lögð 

áhersla á margbreytileika og einstaklingsmun þ.e. að hvert barn er einstakt sem hefur 

sínar skoðanir (Dahlberg o.fl.,1999; Jóhanna Einarsdóttir, 2009). Það sem einkennir 

síðtímahugmyndir um börn og bernskuna eru eftirtalin atriði: 

1. Bernskan mótast af þeim þjóðfélagsaðstæðum sem er við lýði. Lögð er áhersla á 

það félags- og menningarlega samhengi sem börn alast upp í, hvernig 

umhverfið mótar börnin og hvernig þau móta umhverfið. Börn sem alast upp í 

ákveðnu umhverfi læra reglur þess og verða hluti af því. 

2. Mannleg samskipti milli barna, foreldra, kennara og samfélagsins eru meðal 

lykilatriða. 

3. Litið er svo á að nám barna fari fram í félags- og menningarbundnu samhengi 

og verði ekki slitið úr því. Mikilvægt er að börn læri af öðrum bæði af 

fullorðnum og öðrum börnum, þar sem nám krefst samvinnu og samskipta. 
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4. Lögð er áhersla á margbreytileika og einstaklingsmun, að börn eru ólík og 

raddir barna margar og mismunandi. 

5. Áhersla er lögð á styrkleika barna þau eru hæfileikarík, sterk og taka virkan þátt 

í samfélaginu. 

6. Börn eru viðurkennd sem sjálfstæðir einstaklingar með eigin réttindi (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2008). 

Í ljósi þessara þátta má segja að fullorðnir skipi stórt hlutverk í námi barna og að bera 

skuli virðingu fyrir börnum og rétti þeirra til ákvörðunartöku. Samkvæmt þessu þá liggur 

beinast við að leita til barnanna sjálfra þegar athugað er hvað gerir leikskólastarfið 

áhugavert.  

Dahlberg og félagar (1999), telja að börn njóti góðs af því að vera í leikskóla vegna 

þess að þar sé boðið upp á ýmislegt sem börn fá ekki heima fyrir. Þau halda því fram að 

börn fái það besta frá báðum stöðum. Í leikskóla þurfi börn á samskiptum við aðra að 

halda, bæði við önnur börn og fullorðna, og þar myndist vettvangur þar sem þau fái 

verkefni við hæfi og læri hvernig eigi að taka þátt í lýðræðislegu þjóðfélagi. Þau 

gagnrýna þá hugmynd að leikskólinn sé eingöngu undirbúningur fyrir grunnskólagöngu 

barna og telja að leikskólinn eigi að vera hluti af samfellu í námi þeirra. Nám í leikskóla 

þurfi því að þeirra mati að taka mið af því að börn séu áhugasöm, ákveðin og sterk og 

vilji læra um allt milli himins og jarðar (Dahlberg o.fl., 1999). 

2.2 Lýðræði í leikskóla 

Í Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011) kemur fram að 

við búum í lýðræðisþjóðfélagi og börn eigi að fá tækifæri til þess að taka þátt í því að 

ákveða hvað sé gert í leikskólanum. Í lýðræði taka börn þátt í að móta samfélagið og 

taka afstöðu til siðferðilegra álitamála. Forsenda lýðræðis er samábyrgð, meðvitund og 

virðing fyrir einstaklingum sem vilja taka þátt og hafa áhrif á samfélagið. Í því felst að 

bera eigi virðingu fyrir börnum og viðurkenna hæfileika þeirra til þess að segja sína 

skoðun, og taka um leið tillit til þess að ekki eru allir eins (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Það kemur einnig fram í lögum um leikskóla að það 

beri að efla börn til að verða sjálfstæðir, virkir og ábyrgir þátttakendur í 

lýðræðisþjóðfélagi í sífelldri þróun. Rækta á hæfileika barna til tjáningar og sköpunar í 
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þeim tilgangi að styrkja sjálfsmynd þeirra, öryggi og hæfni til mannlegra samskipta (Lög 

um leikskóla nr. 90/2008).  

Hugmyndir bandaríska heimspekingsins og menntafrömuðarins Johns Dewey um 

lýðræði eru jafnt um samfélagsgerð og ákveðið einstaklingseðli. Lýðræðislegt samfélag 

verði ekki að veruleika nema að þeir sem byggi það hafi ræktað með sér lýðræðislegt 

einstaklingseðli. Lýðræði sé ekki bundið við eitthvað ákveðið svið, heldur sé það 

samveruháttur sem taki til allra sviða lífsins. Lýðræði sé þátttaka, samvinna og dagleg 

samskipti við aðra, samskipti og þátttaka verði því forsenda fyrir lýðræðislegri samveru 

og um leið menntandi. Grundvallaratriði í lýðræðislegri samveru samkvæmt Dewey er 

að hver einstaklingur fái tækifæri til þess að leggja eitthvað að mörkum til samfélagsins, 

að hann geti upplifað sig sem hluta af því,og samfélagið sé vettvangur þess að hann nái 

markmiðum sínum (Halla Jónsdóttir, 2010 ; Ólafur Páll Jónsson, 2011). Ein þekktasta 

skilgreining Dewey um lýðræði er svohljóðandi:  

Það er vel þekkt hversu þunga áherslu lýðræði leggur á menntun. Hin yfirborðslega 

skýring er sú að stjórn sem byggist á almennum kostningarétti nær ekki markmiðum 

sínum nema þeir sem kjósa og þeir sem hlýða yfirboðurnum sínum séu menntaðir. 

Þar sem lýðræðislegt samfélag hafnar grunnreglunni um ytra kennivald hlýtur það að 

finna annað í staðinn í sjálfráðri hneigð og hagsmunum; þetta tvennt er einungis hægt 

að skapa með menntun. En á þessu er dýpri skýring (Guðmundur Heiðar 

Frímannsson, bls.118-119:2010).  

Dewey heldur því fram að það sé náið samband á milli lýðræðis og menntunar 

(Guðmundur Heiðar Frímannsson, 2010). Ætla má að menntun samkvæmt nútíma 

hugmyndum um nám, að hlustað sé á börn og þau studd í að hafa áhrif á nám sitt tengist 

lýðræðislegum hugmyndum og starfsháttum. 

Sáttmáli Evrópuráðsins um lýðræðis- og mannréttindamenntun (2007) skilgreinir 

„lýðræðismenntun“ sem menntun, þjálfun, vitundarvakningu, upplýsingar, starfsvenjur 

og athafnir sem miða að því að veita nemendum þekkingu, leikni og skilning, gerir þeim 

kleift að taka þátt í lýðræðislegu lífi og standa vörð um lýðræðisleg réttindi sín. Í 

lýðræðismenntun er lögð áhersla á lýðræðisleg réttindi, skyldur og virka þátttöku sem 

varðar öll svið samfélagsins. Lýðræði er mikilvægt fyrir allt nám vegna þess að samfélag 

sem einkennist af lýðræði er opið fyrir fjölbreyttari samskipta- og samveruháttum en 

önnur samfélög. Lýðræðisleg samfélög krefjast þess að börn séu virkir þátttakendur í 
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samfélaginu, þeir einstaklingar sem ekki eru virkir geta ekki nýtt sér þá kosti sem 

lýðræðislegt samfélag hefur upp á að bjóða. Lýðræði er einnig mikilvægt þegar kemur 

að námi og skólahaldi, fjöldi barna eru í leikskóla allan daginn, og því er mikilvægt að 

þau fái eitthvað að segja til um hvað þau eru að gera þar (Ólafur Páll Jónsson, 2010). 

Ólafur Páll (2008) segir að flestir séu nú sammála því að menntun og lýðræði tilheyri 

hvort öðru þar sem menntunin er undirbúningur fyrir líf og starf í lýðræðisþjóðfélagi 

(Ólafur Páll Jónsson, 2008). 

Það hugtak sem hefur verið notað í skólaumræðu er nemendalýðræði, og vísar það 

t.d. til þátttöku nemenda í nefndum og ráðum innan skólanna. Nemendalýðræði hefur 

samt ekki mikil áhrif á daglegt líf í skólum þar sem skólastarfið fer að mestu fram í 

kennslustofunum, þar ræður ákveðin námskrá/námsefni ríkjum og er kennsla oft 

kennarastýrð. Til þess að virkja lýðræðið í skólum þarf kennarinn að vera með 

samræður, bæði sem aðferð í kennslu og sem markmið skólastarfsins. Sem dæmi má 

nefna að rökræða er kennd í kennsluaðferðum tengdum heimspeki með börnum. 

Rökræða er tækifæri til að vera með lýðræðislega umræðu, þar sem börn taka þátt og 

geta haft áhrif á eigið líf. Lýðræðismenntun og lýðræðisuppeldi snýst um að virkja 

nemendur, að þeir finni að þeir eru gerendur í eigin lífi og að á þá sé hlustað. Lýðræði er 

ekki um sigra heldur um þátttöku, einnig snýst lýðræði um samvinnu en ekki samkeppni 

(Hrund Hlöðversdóttir, 2013; Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012).  

Leikskólakennarar geta notað aðrar aðferðir fyrir rökræðulýðræði (Guðmundur Heiðar 

Frímannsson, 2013), meðal annars með því að hlusta á raddir barna sem og annan 

tjáningarmáta. Hvetja þarf börnin til að segja sína skoðun, setja sig í spor annarra og 

hvetja þau til að leita upplýsinga um það sem vekur áhuga þeirra. Auk þess að miðla 

málum ogfinna lausnir sem virðast sanngjarnar og taka mið af því sem fram kemur í 

hópnum. Með þessu móti geta leikskólakennarar, með samskiptum við börnin, stutt við 

lýðræði í leikskóla (Erla Ósk Sævarsdóttir og Kristín Karlsdóttir, 2016).  

Lýðræðislegt leikskólastarf er því ekki alltaf einfallt í framkvæmd. Osler og Starkley 

(2005) gerðu tilraun til þess að lýsa lýðræðislegum leikskóla og töldu að hann ætti að 

bjóða upp á mikil samskipti og samvinnu, og segja mætti að mannréttindi ættu að vera 

ofin inn í daglegar athafnir og reynslu. Mikilvægt er að hafa í huga að börn hafa rétt til 

að segja sína skoðun og hafa áhrif en þurfa að gera sér grein fyrir því að önnur börn hafa 

einnig sömu réttindi. Með þátttöku í slíkum samskiptum í barnahópi læri börn, t.d. þegar 
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þau leika sér saman læra þau að taka tillit til hvers annars sem undirstrikar mikilvægi 

þess að  leggja áherslu á að börn verði þátttakendur í leik og starfi (Kristín Dýrfjörð, 

2006; Osler og Starkey, 2005). 

Rannsókn Kristínar Dýrfjörð (2006) um viðhorf leikskólakennara á lýðræði í 

leikskólum byggðist á viðtölum við sextán leikskólakennara, þeir voru beðnir um að 

skilgreina lýðræði, og flestir litu á það sem rétt meirihlutans að taka ákvörðun og stjórna 

með kosningu. Þegar þeir voru beðnir um að útskýra þetta nánar komu þeir með þá 

útskýringu að í lýðræði fælist að bera virðingu hvert fyrir öðru og allir ættu rétt á því að 

hlustað væri á þá. Það kom einnig fram að alltaf væri hægt að hlusta á börn en ekki væri 

alltaf hægt að framkvæma það sem þau vilja. Það væri einn lærdómur fyrir börn að 

skiptast á skoðunum, finna lausnir og miðla málum. Til að börn læri af slíkri þátttöku er 

áhrifaþáttur að börnin sjálf sjái að á þau er hlustað og að tjáning þeirra um hvað vekur 

áhuga þeirra sé einnig sýnileg (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2013; Kristín Dýrfjörð, 

2006).  

Í leikskólanum Garðaborg eins og hann er kallaður í þessari rannsókn, er lýðræði 

mikilvægur þáttur í leikskólastarfinu, en það er í anda þess sem kemur fram í rannsókn 

Kristínar Dýrfjörð (2006). Lýðræðislegir starfshættir leikskólans birtast í því að börnin 

fá yfirleitt að ráða með hvaða efnivið þau leika sér og við hvaða börn. Þó kemur fyrir að 

leikskólakennarnir segi að það gangi ekki upp að þau geri eitthvað sem þau hafa kosið 

sér. Sama má segja varðandi val á leiksvæði, ef það er fullt og því ekki hægt að bæta við 

börnum þá verða þau að finna sér eitthvað annað að gera á meðan. Leikskólakennarar 

sem ætla sér að styðja við lýðræðislegt val barnanna, þurfa að huga að ýmsum 

mikilvægum þáttum. Til dæmis að sömu börnin fái ekki alltaf forgang á ákveðin svæði, 

en megin atriðið er að leikskólakennarar beiti markvissum aðferðum til að styðja 

aðkomu barna að ákvarðanatöku og hlustað sé á sjónarmið þeirra. 

2.3 Réttindi barna 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barna, sem yfirleitt er kallaður 

Barnasáttmálinn, var samþykktur á Íslandi 1990 og tók gildi 1992. Barnasáttmálinn felur 

í sér viðurkenningu á réttindum barna í víðum skilningi, börn eru sjálfstæðir 

einstaklingar sem eiga rétt á þátttöku og rétt til að njóta verndar. Í 12. grein 

Barnasáttmálans kemur fram að börn eigi rétt á því að hlustað sé á skoðanir þeirra á 
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málum sem varða þau, í 13. grein kemur einnig fram að börn eigi rétt á því að tjá 

skoðanir sínar, nema það brjóti gegn almennu siðgæði. Í 14. grein kemur fram að 

aðildarríki eigi að virða rétt barna til frjálsrar hugsunar og sannfæringar. Í 15. grein er 

fjallað um að börn eiga rétt á að mynda félög og koma saman með friðsömum hætti og, 

31. greinin fjallar um rétt barna til að taka þátt í menningar- og listalífi (Barnasáttmáli 

Sameinuðu þjóðanna, 1992). 

Með réttindum barna er átt við allt sem tengist þeim til að þroskast og líða vel. Dæmi 

um réttindi barna er t.d. að ganga í skóla, búa á heimili með fjölskyldu sem hugsar vel 

um mann, að fá að leika sér og hvíla sig og síðast en ekki síst að fá að segja það sem 

manni finnst (Umboðsmaður barna, 2014). Með tígulaðferðinni geta börn sagt sína 

skoðun með myndrænum stuðningi, þessi aðferð hentar því vel fyrir börn, einkum og sér 

í lagi þau sem eiga erfitt með að tjá sig með orðum. Með tígulaðferðinni læra börn 

jafnframt að miðla málum til að koma sér saman um niðurstöðu. Með því að styðja við 

þátttöku barna í leikskóla stuðlar það að því að börnum líði vel. 

2.4 Sjónarmið barna 

Samkvæmt 12. grein Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (1992) eiga börn rétt á því að 

láta í ljós skoðanir sínar um mál sem varða þau og að réttmætt tillit sé til skoðana þeirra í 

samræmi við aldur þeirra og þroska.  

Orðið hafa miklar breytingar hjá fræðimönnum á viðhorfum til barna, til að mynda er 

athyglinni beint að sjónarmiðum þeirra, þar sem þau eru talin sérfræðingar í sínu eigin 

lífi og að þau hafi rétt til að segja sína skoðun á því sem viðkemur þeim. Hafa þarf þó í 

huga að ekki eru öll börn sem geta tjáð skoðanir sínar og viðhorf, leikskólakennarar 

þurfa að vera meðvitaðir um þetta og veita öllum börnum stuðning og umhyggju svo 

börnin upplifi sig hæf og sterk. Ástæður þess hversu mikilvægt er að hlusta á sjónarmið 

þeirra eru t.d. að fullorðnir geta ekki án aðstoðar barnanna, getið sér til um hvað börn 

hugsa. Með því að hlusta á börn fá leikskólakennarar betri innsýn í áhugasvið þeirra í og 

með því að hafa sjónarmið þeirra að leiðarljósi er um leið viðurkennt að viðhorf þeirra 

og reynsla séu tekin alvarlega (Dockett, 2008; Jóhanna Einarsdóttir, 2006).  

Mikill áhugi er meðal starfsmanna í leikskólum á að hlusta á skoðanir barna á 

leikskólaaldri, og vilji er til að líta á þau sem sérfræðinga í námi sínu. Aðferðir barna til 

að tjá sig eru ólíkar, reynt er að nota margþættar aðferðir til þess að ná fram viðhorfum 
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þeirra og lögð er áhersla á þátttöku þeirra. Hlustun er mjög mikilvæg og lögð er mikil 

áhersla á hana í leikskóla, einnig er á upplifun barnanna og reynslu þeirra (Anna Magnea 

Hreinsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2012). Í leikskólum sem starfa í anda Reggio 

Emilia er talið mikilvægt að samræður barna og fullorðinna byggi á að fullorðnir séu 

einlægir og að þeir geti haft mismunandi skoðanir. Mikilvægt er að börn upplifi það að 

fullorðnir geti haft misjafnar skoðanir en geti samt komist að sameiginlegri niðurstöðu. 

Börn mega skipta um skoðun ef svo ber undir og nauðsynlegt er fyrir þau að vita það, 

það er í höndum kennara að virða þeirra skoðanir, einnig ber að kenna þeim að bera 

virðingu fyrir skoðunum annarra. Í leikskóla þar sem lýðræðislegum starfsháttum er beitt 

ber að hlusta á börnin, þar hlusta kennarar og börn á hvert annað og virða fjölbreytt 

sjónarmið. Í skólastarfi sem byggist á lýðræði eru kennarar í hlutverki hlustenda. Þeir 

hlusta á börnin með því að taka þátt með þeim, en hlustunin er í víðum skilningi sem 

þýðir að kennari hlustar á talað mál sem og tjáningarform því tjáningarmátinn er misjafn, 

kennarar skynja t.d. líðan, áhuga og hugmyndir barnanna (Guðrún Alda Harðardóttir og 

Baldur Kristjánsson, 2013). 

Ef börn fá að tjá hug sinn og segja skoðanir sínar þá styrkir það sjálfsmynd þeirra og 

þau læra mannleg samskipti. Með þessu eykst skilningur barna og síðast en ekki síst þá 

breytast viðhorf  leikskólakennara og annarra starfsmanna til barna, sem getur leitt af sér 

að meira samráð verði haft við börnin og starfshættir verði þar með lýðræðislegri. 

Leikskólakennarar geta gert sér betri grein fyrir getu barnanna og breytt sambandi sínu 

við þau með því að hafa þau með í ákvarðanatöku þegar við á. Hafa þarf í huga að skýr 

tilgangur þarf að vera með því að fá sjónarhorn barna um eitthvað málefni, ef 

tilgangurinn er óljós er hætt við að hlustunin hafi takmörkuð áhrif. Það getur leitt til þess 

að börnin upplifi að það sé ekki hlustað á þau og taki ekki aftur þátt. Jafnframt þarf að 

hafa í huga að þegar leitað er ráða hjá börnum, þá er jafnframt hætta við að það breytist í 

andhverfi sína, að kennari eða starfsmaður forvitnist um einkalíf barna og reyni með því 

móti að stjórna þeim í stað þess að styðja við valdeflingu þeirra. Leikskólakennarar og 

starfsmenn verða að vera meðvitaðir um þá ábyrgð sem fylgir því að styjast við virka 

hlustun og gæta þess að nota eingöngu upplýsingar frá börnunum sem er mikilvægt fyrir 

viðfangsefnið (Anna Magnea Hreinsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2012; Anna 

Magnea Hreinsdóttir 2013).  
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Síðustu tuttugu ár hefur áhugi á að hlusta á hvað börn hafa að segja aukist hjá 

rannsakendum og kennurum, í þeim tilgangi, að öðlast skilning á námi þeirra lífi og 

reynslu innan skóla og utan. Litið er á börn sem sérfræðinga um eigið líf og með hæfni 

til þess að láta í ljós skoðanir sínar. Þegar talað er um að „hlusta á raddir barna“ þá er 

vísað til nokkurra þátta. Sem dæmi má nefna að í menntarannsóknum er átt við 

rannsóknaraðferð til að afla gagna svo skilja megi reynslu og sjónarmið barna, því í 

auknum mæli litið á börn sem miklvæga þátttakendur í rannsóknum sem varða þau. Nú 

til dags er talað um að gera rannsóknir með börnum ekki á börnum. Til þess að sá sem 

hlustar á börn geti túlkað og skilið heim þeirra þá verður hann að hafa þekkingu á þroska 

og námi þeirra og vera reiðubúinn að hlusta á tjáningu barnanna. Ein aðferð til að afla 

gagna með börnum er hópviðtöl. Þau eru vön að vera saman í hóp og eru örugg, það eina 

er að alltaf er forystusauður í hópnum þannig að það getur haft áhrif. Ljósmyndir eru 

einnig góð leið til að láta í ljós skoðanir sínar, þá fá börnin myndavél og þau ráða 

myndefninu, síðan er rætt við þau um myndirnar. Með því að hlusta á börn og leita eftir 

sjónarmiðum þeirra í rannsóknum þá gefst tækifæri til að eiga merkingarbær samskipti 

við þau (Jóhanna Einarsdóttir, 2012). 

Áður fyrr var litið á börn sem vanhæf til að hafa áhrif á málefni sem þau varðar, 

þeim var því ekki gefinn mikill kostur á að segja til um hvað þau vildu gera t.d. í 

leikskólanum. Nú á dögum eru önnur viðhorf til barna ríkjandi, þau eru ekki lengur talin 

eingöngu þiggjendur á eigið líf, heldur hafa þau áhrif með því að móta félagslegan og 

menningarlegan veruleika á mikilvægan hátt. Börnin taka virkan þátt í þróun 

samfélagsins með því að taka þátt í rannsóknum um ýmis málefni, en þess verðu að gæta 

að láta börn vita af því að þau geti ekki alltaf fengið þær niðurstöður sem þau vilja. Sá 

sem gerir rannsókn verður að taka tillit til stöðu barna, hann þarf að geta beitt ákveðnum 

aðferðum og sett niðurstöðurnar skilmerkilega fram. Það leikur enginn vafi á því að 

þátttaka barna í rannsóknum getur mögulega eflt starf í þágu barna (Guðrún 

Kristinsdóttir og Hervör Alma Árnadóttir, 2015). 

Fjöldi rannsókna hefur sýnt að börn hafa ekki mikla möguleika á því að hafa áhrif á 

leikskólastarfið. Í rannsókn sem Sonja Sheridan (2001) gerði á leikskólastarfi í 10 

sænskum og 10 þýskum leikskólum kom fram að þeir leikskólar sem komu vel út í 

gæðum áttu það sameiginlegt að þar gátu börnin haft áhrif á ákvarðanir í 

leikskólastarfinu (Sheridan, 2001).  



21 

Það er í höndum deildarstjóra og leikskólakennara að gera skipulag fyrir 

leikskólastarfið, þeir eiga að vera með fjölbreyttan efnivið til skapandi starfa og einnig 

áhugaverð verkefni í boði. En hver er áhugi barnanna á efniviðnum sem í boði er og 

hvert er viðhorf þeirra til leikskólastarfsins? Geta þau haft áhrif á það sem er í boði 

hverju sinni? Anna Magnea Hreinsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir (2012) gerðu 

rannsókn sem fjallaði um sjónarmið barna til leikskólastarfsins og hvort þau hefðu áhrif 

að mati deildarstjórans. Lykilhugtökin í þeirri rannsókn voru raddir barna og áhrif þeirra. 

Hugmyndin var að sýna fram á að börn eru fullfær um það að hafa áhrif á daglegt líf sitt, 

hafa réttindi og vera virk í lýðræðisþjóðfélagi. Jafnframt að þar sem börn dveldu orðið 

allan daginn í leikskólum færi uppeldið í auknum mæli fram í leikskólanum (Anna 

Magnea Hreinsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2012).  

Nú orðið hefur í auknum mæli verið lögð áhersla á þátttöku barna í samfélaginu. 

Einn liður í því er mótun leikskólastarfs þar sem lögð er áhersla á virka hlustun. Virk 

hlustun er ekki eingöngu þegar kennari hlustar á barn heldur einnig samskipti á milli 

barna og kennara. Hlusti kennari á það sem börn segja og átti sig þannig á hvað þeim 

finnst og vilja gera þá fær hann betri skilning á námi og áhugasviði þeirra. Þrjú atriði eru 

mikilvæg þegar kennarar eða aðrir starfsmenn ræða við börn, í fyrsta lagi að litið sé á 

börn sem sjálfstæða einstaklinga sem viti hvað þau vilja gera og að þau geti greint frá 

því. Í öðru lagi að tekið sé mið af því að börn hafi ekki þann orðaforða sem fullorðnir 

hafa og geti því ekki tjáð sig nákvæmlega eins og þau vilja. Fái þau hins vegar tækifæri 

til þess að tjá sig í leik eða með teikningum getur það vegið upp á móti ríkjandi 

tjáningarmáta. Þessi tjáningarmáti gefur fullorðnum tækifæri til þess að kynnast 

hugarheimi barna og ólíkum tjáningarmáta. Í þriðja lagi hafa rannsóknir sýnt að 

mikilvægt er að virk hlustun hafi þann tilgang að gefa börnum áhrifamátt varðandi 

daglegt líf sitt og skipulag leikskólastarfsins (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2008; Anna 

Magnea Hreinsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2012). Niðurstöður rannsóknar Önnu 

Magneu og Sigurlínu staðfesta að börn geta tjáð skoðanir sínar ef notaðar eru aðferðir 

sem henta þeim til að fá fram þeirra sjónarmið. Sjónarmið barna geta verið ólík þar sem 

barnahópurinn er fjölbreyttur, gæta þarf þess að sjónarmið allra fái að njóta sín (Anna 

Magnea Hreinsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2012). Það sem einkennir góða leikskóla 

er að börn og kennarar vinni saman að ákvörðunartöku og lausn viðfangsefna. 

Rannsóknir hér á landi benda til þess að þátttaka leikskólabarna sé ekki mikil í 
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leikskólastarfinu. Í rannsókn Kristínar Dýrfjörð (2006) athugaði hún viðhorf nokkurra 

leikskólakennara til lýðræðis í leikskólastarfi, og sögðust þeir allir leggja áherslu á að 

börnin væru þátttakendur í leikskólastarfinu. Önnur íslensk rannsókn sýndi að kennurum 

fannst þátttaka barnanna í skipulaginu ekki nógu mikil, en þeir höfðu áform um að taka 

sig á til að stuðla að auknu sjálfstæði barnanna (Guðrún Alda Harðardóttir og Baldur 

Kristjánsson, 2013). 

2.5 Þátttaka barna 

Í skýrslu á vegum UNICEF og Sameinuðu þjóðanna kemur fram hve mikilvægt sé að 

börn taki þátt í ákvarðanatöku sem varðar þau sjálf. Það er erfitt að skilgreina fyrir hvað 

hugtakið „þátttaka“ stendur, þar sem hver og einn getur túlkað það á sinn hátt. Í 

skýrslunni er sagt að hugtakið þátttaka merki að fullorðnir hlusti á börnin, sama á hvaða 

hátt börnin tjái sig, að börn fái tækifæri til að tjá sig og hlustað sé á skoðanir þeirra 

(UNICEF, 2003). 

Þátttaka barna í leikskólastarfi er áberandi í orðræðu um menntun barna í 

lýðræðisþjóðfélagi. Viðurkennt er orðið að börn eru getumikil og geta lært frá fæðingu, 

þau hafa innsæi, sjónarmið og þau geta upplýst þá fullorðnu um ákveðin málefni sem 

varða þau sjálf og þeirra líf. Til þess að börn læri að taka þátt í lýðræðisþjóðfélagi þá 

þurfa þau að upplifa lýðræði í leikskóla. Ef þau upplifa að á þau sé hlustað og að þau 

hafi áhrif á ákvarðanatöku þá eru miklar líkur á því að þau taki þátt í lífinu sem 

lýðræðislega þenkjandi einstaklingar á fullorðinsárum. Með þátttöku barna er verið að 

sýna börnunum virðingu og þeim gefin völd til þess að hafa áhrif (Jóhanna Einarsdóttir, 

2008). Til þess að þátttaka barna verði árangursrík þarf eftirfarandi að koma til: 

1. Virk þátttaka barna í ákvarðanatöku á ólíkum sviðum lífs þeirra. 

2. Upplýsingagjöf og orðræða milli barna og fullorðinna, byggð á gagnkvæmri 

virðingu og miðlun. 

3. Vald barna til að móta bæði ferilinn og útkomuna. 

4. Viðurkenning á hæfni barna, reynslu og áhuga (Jóhanna Einarsdóttir, 2008; 

Lansdown, 2005).   

Ýmsir fræðimenn hafa flokkað þátttöku barna með því að búa til líkan til þess að 

greina og skoða hana. Einn af þeim er Roger Hart (2008), sem gerði átta þrepa 

þátttökustiga. Neðsta þrepið er engin þátttaka en í efsta þrepinu er þátttaka í 
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ákvarðanatöku mikil. Tilgangur Hart með þátttökustiganum var að búa til verkfæri fyrir 

kennara og aðra fullorðna til að ígrunda starf sitt með börnum, til dæmis. hvers eðlis 

þátttaka barnanna væri í ákvarðanatöku. Hart hafði trú á að aukin þátttaka barna væri 

góð leið til þess að bæta samfélagið og taldi að öll börn ættu rétt á því að á þau yrði 

hlustað. Þrepin átta eru eftirfarandi: 

1. Stjórnun (e. manipulation). Börnin stjórna engu heldur eingöngu þeir fullorðnu, 

þátttaka barna er á forsendum hinna fullorðnu. 

2. Skreyting (e. decoration). Börn taka þátt en ekki á sínum forsendum, þau eru 

meira til skrauts. 

3. Tákn (e. tokenism). Börnin fá ekki að ráða miklu í þátttöku sinni. 

4. Úthlutuð en upplýst þátttaka (e. assigned but informed participation). Börnin 

samþykkja að taka þátt í verkefni og þau skilja tilgang þess, en eiga ekki 

frumkvæðið sjálf. 

5. Ráðgefandi og upplýst þátttaka (e. consulted and informed). Börnin stjórna ekki 

verkefninu en þau fá að segja sína skoðun og eru tekin alvarlega. 

6. Frumkvæði fullorðinna en sameiginleg ákvarðanataka (e. adult-initiated projects, 

sharingdecisions with children). Þátttaka barna er virt, þau fá að taka þátt í 

ákvarðanatökunni þó svo að hinir fullorðnu eigi frumkvæðið. 

7. Frumkvæði og stjórnun barna (e. child-initiated and directed projects). Börnin 

hafa frumkvæði og stjórna verkefninu, þeirra þátttaka er algjör. 

8. Frumkvæði barna og sameiginleg ákvarðanataka (e. child-initiated, shared 

decisions). Börnin hafa frumkvæði að verkefninu og hugmyndin er þeirra, en í 

samstarfi við fullorðna. 

Lansdown (2005) lýsir þremur stigum þátttöku, sem fela í sér að hlusta á börn en það 

er langt í land varðandi þátttöku þeirra í ákvarðanatöku eins og fram kemur hér neðar. 

1. Ráðgefandi ferli (e. consultative processes) þar sem fullorðnir viðurkenna að 

börn hafi skoðanir og reynslu sem hægt sé að nýta sér. 

2. Þátttökuferli (e. participatory processes) þar sem börn eru virkir þátttakendur í 

ákvarðanatökunni og leggja sitt af mörkum til að fá niðurstöðu. 

3. Sjálfsprottið ferli (e. self-initiated process) þar sem börn eiga frumkvæðið að 

viðfangsefni og fullorðnir eru til aðstoðar ef þarf (Jóhanna Einarsdóttir, 2008; 

Lansdown, 2005). 
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Í báðum þátttökustigunum er lögð áhersla á að börn fái tækifæri til þess að láta ljós 

sitt skína og að þau fái trú á eigin getu til að taka þátt. Börnin eiga að fá að ráða hvort 

þau taki þátt í ákveðnu verkefni, gera þeim grein fyrir því að ef þau vilji ekki taka þátt þá 

sé ekki hægt að þvinga þau til þess. Hart segir að nota eigi þátttökustigann sem verkfæri 

til þess að ígrunda eigið starf, þar sem leikskólakennarar íhugi hvort þeir séu að efla 

þátttöku barna og hvort valið sé ekki þeirra (Guðrún Alda Harðardóttir og Baldur 

Kristjánsson, 2013; Hart, 2008; Jóhanna Einarsdóttir, 2008).  

Guðrún Alda Harðardóttir og Baldur Kristjánsson (2013), gerðu rannsókn hér á landi 

þar sem leikskóli sem starfar í anda Reggio Emilia varð fyrir valinu til að athuga 

þátttöku barna í ákvarðanatöku í leikskólastarfi. Niðurstaðan var sú að þátttaka barna í 

þessum leikskóla birtist í að börnin áttu oftast frumkvæði og stjórnuðu, kennarar áttu 

einnig stundum frumkvæði að einhverju sem þeir og börnin tóku síðan sameiginlega 

ákvörðun um. Þessar niðurstöður stangast á við aðrar niðurstöður úr rannsókn og úttekt 

sem gerð var hér á landi, þar sem börnin fengu ekki miklu ráðið um leikskólastarfið 

(Árný Elíasdóttir og Kristín Björk Jóhannsdóttir, 2011; Guðrún Alda Harðardóttir og 

Baldur Kristjánsson, 2013; Kristín Dýrfjörð, 2006). Sömu niðurstöður komu úr rannsókn 

Jóhönnu Einarsdóttur (2006), þar sem þátttaka barna var takmörkuð við það að börnin 

töldu sig ráða vali á viðfangsefni og leikfélaga, en hafa lítið um skipulag og 

ákvarðanatöku að segja (Jóhanna Einarsdóttir, 2006). Það er greinilega misjafnt hvernig 

þátttaka barna er skilgreind, þar sem mikið er horft á þátttöku barna í leikjum en ekki í 

ákvarðanatöku um leikskólastarfið. Þar sem markmið þessarar rannsóknar var að greina 

áhrif tígulaðferðarinnar á starfshætti leikskóla. Í þeirri rannsókn sem hér birtist er 

þátttökustigi Harts notaður sem greiningarlykill til að athuga þátttöku barna bæði í leik 

og í ákvarðanatöku.  

2.6 Leiksvæði í leikskóla 

Leikur er órjúfanlegur þáttur í lífi barna eins og fram kemur í Aðalnámskrá leikskóla 

(2011), Hann er sjálfsprottinn og börnum eðlislægur, þau leika sér að fúsum og frjálsum 

vilja og hann veitir þeim gleði og vellliðan, en einnig getur hann valdið átökum og 

valdabaráttu. Þegar börn leika sér saman mynda þau félagslega hópa og læra að tjá 

hugmyndir sínar og tilfinningar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Það fer 

fram mikið nám í gegnum leikinn í leikskóla og það er hlutverk leikskólakennara að 
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styðja við nám barna með því að skapa fjölbreytilegt námsumhverfi með margvíslegum 

efnivið, vera vakandi yfir þeim tækifærum sem geta komið upp í leik og styðja og efla 

samskipti barna. Námsumhverfi barna er mikill áhrifaþáttur í námi þeirra, umhverfið 

þarf að vera hvetjandi og aðlaðandi og ekki síst öruggt.  

Húsnæðið þarf að bjóða upp á leiksvæði þar sem hægt er að leika í litlum hópum, 

stórum hópum og að börn geta leikið í friði og ró. Mikilvægt er að börn geti farið frjálst 

á milli svæða og fylgt eftir hugmyndum sínum og notað þann efnivið sem þar er að 

finna. Fram kemur í hugmyndum Reggio Emilia leikskólanna að skipulag leiksvæða sé 

hannað til að hvetja börn til samskipta og samvinnu auk þess að, vekja áhuga þeirra og 

forvitni. Í þeim tilgangi er umhverfið skipulagt með aðgengi barna að fjölbreyttum 

efniviði og að í honum felist hvatning, til að vekja forvitni barnanna og þeim sé 

velkomið að skoða og kanna það sem vekur áhuga þeirra. Leiksvæðin geta verið með 

allskonar efnivið eins og trékubba, bækur, verðlausan efnivið og eitthvað sem gleður 

augað. Í leikskólum í borginni Reggio Emilia er lagt upp úr því að til staðr sé það sem 

kallað er torg (e. piazza), sem gjarnan er í miðju rými, nokkurskonar miðstöð þar sem 

fullorðnir og börn hittast, spjalla saman og skiptast á hugmyndum. Boðið er uppá 

hópverkefni eða þemavinnu þar sem byggt er á listrænni sköpun, svo sem að mála, vinna 

með leir eða annan efnivið sem hvetur til sköpunar. Mikilvægur hluti umhverfisins felst í 

sýnileika, þ.e. að stillt sé upp munum sem vekja áhuga barna, skráningum sem segja frá 

verkefnum þeirra og ýmislegt sem getur örvað fegurðarskyn eðavakið spurningar og 

tilgátur (Gandini, 1998). Leitast er við að hlusta áraddir barna, lesa í ólíka tjáningu og 

styðja við hugmyndir barna um hvernig þau vilja móta umhverfið, t.d. ef þau vilja 

geyma byggingar úr trékubbum til þess að halda áfram með þróunina seinna,er því mætt  

Stelpur og strákar leika sér saman í leikskóla, en um þriggja ára aldur fer ýmislegt að 

breytast hjá þeim það kemur fram greinilegur munur á milli kynja. Þau fara að velja ólík 

viðfangsefni, stelpurnar velja sér oft rólegri leiki eins og að lita, teikna, eru í dúkkuleik 

og þeirra þykjustuleikur er oft í meiri samvinnu. Strákar velja sér hávaðasama leiki eins 

og löggu og bófaleiki, þeir tala hærra og í skipunartón og nota mikla hreyfingu í sínum 

leikjum. Það kemur einnig fram í bókinni Play and Child Development að strákar leika 

sér í stærri hópum en stelpur í minni hópum, strákar vilja leiki þar sem eru engar 

sérstakar reglur og ef það þarf að rökræða þá eru þeir ánægðir. Strákar og stelpur leika 
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mikið saman í leikskóla (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2007; Dunn, 

2004; Frost, Wortham og Reifel, 2008). 

2.7 Samantekt 

Hér að framan hefur verið leitast við að fjalla um lýðræði í leikskóla, sjónarmið barna og 

þátttöku þeirra og áhrifamátt í leikskólastarfi. Í Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011) kemur fram að lýðræðislegt leikskólastarf byggist á 

samstöðu, fjölbreytileika og viðurkenningu fyrir ólíkum sjónarmiðum barna. Þar kemur 

einnig fram mikilvægi þess að börn finni að þau séu hluti af hópi og að borin sé virðing 

fyrir skoðunum þeirra, að þau séu þátttakendur í ákvörðunum um verkefni og 

vinnubrögð (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Því var hluti af markmiði 

þessarar rannsóknar að beita tiltekinni aðferð í leikskólastarfi og kanna áhrif hennar. 

Reynt var að leita svara við rannsóknarspurningunum: 

1. Styður tígulaðferðin við lýðræðislega starfshætti í leikskóla?  

2. Hver eru viðhorf barnanna til leikskólans?  

3. Hvaða viðfangsefni og leiksvæði vekja áhuga barnanna í leikskólastarfinu?  

4. Er kynjamunur á því hvaða viðfangsefni börnin velja? 
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3 Aðferð 

Í þessum kafla er fjallað um þær aðferðir sem notaðar voru við gagnaöflun 

rannsóknarinnar. Gerð verður grein fyrir því hvers vegna leikskólinn sem verður 

kallaður Garðaborg hér eftir varð fyrir valinu og einnig fyrir vali á þátttakendum, 

greiningu gagna, úrvinnslu, réttmæti rannsóknarinnar og siðferðilegum atriðum. 

3.1 Viðtöl - hópviðtöl 

Til að leita svara við rannsóknarspurningum var eigindleg viðtalsrannsókn notuð til að 

afla gagna um hvaða viðfangsefni og leiksvæði vöktu áhuga barnanna. Viðtöl eru ein af 

mikilvægustu gagnasöfnunaraðferðum í rannsóknum, þar sem rannsakandi og 

viðmælandi eiga í beinum orðaskiptum. Viðtölin felast í samræðum þar sem rannsakandi 

hefur ákveðið umræðuefnið en svo er ekki um áherslur í samræðunum. Góð hlustun er 

lykilatriði í viðtölum og sérstaklega þegar um börn er aðræða. Viðtöl eiga vel við þegar 

kanna á hug og reynslu barna eins og í þessari rannsókn þar sem verið er að athuga hvað 

vekur áhuga barna í leikskólanum (Helga Jónsdóttir, 2003). Í hópviðtölum eru 

samankomnir einstaklingar í þessu tilfelli börn með sameiginlega reynslu af 

leikskólastarfinu. Hópviðtöl við börn hentar vel til að afla gagna, þau eru vön að vera í 

hóp og þekkja þær aðstæður, eina sem verður að hafa í huga er að það sé valdajafnvægi í 

hópnum og að allar raddir heyrist. Hópviðtöl byggjast á því að börn ræði saman, aðstoði 

hvert annað, minni hvort annað á og gæti þess að segja satt og rétt frá. Börn eru sterkari 

þegar þau eru fleiri og valdastaða þeirra verður sterkari gagnvart rannsakanda (Anna 

Magnea Hreinsdóttir, 2008; Jóhanna Einarsdóttir, 2012; Sóley Bender, 2003). 

3.2 Tígulaðferðin 

Til ná betur fram sjónarhorni barnanna var ákveðið að nota aðferð sem kallast 

tígulaðferð (e.diamond ranking). Tígulaðferðin er sjónrænt rannsóknarverkfæri þar sem 

ljósmyndir eru notaðar. Kennarar geta notað aðferðina til að sjá á hverju börnin hafa 

áhuga, hvað þeim finnst um ákveðin málefni og til að gefa þeim kost á að taka þátt í 

ákvarðanatöku um málefni er þau varðar. Notaðar eru ljósmyndir sem samræðugrunnur í 
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samtölum við börnin. Það eru margar ástæður fyrir því að hentugt er að vinna með 

ljósmyndir, sem dæmi má nefna að börn geta sagt sína skoðun með margvíslegum hætti 

og þannig er hægt að lesa í tjáningu þeirra með meiri nákvæmni, hvað þeim finnst um 

viðfangsefni og efnivið (Clark, 2012; Woolner, Clark, Hall, Tiplady, Tomas og Wall, 

2010).  

Í rannsókninni voru tekin fjögur hópviðtöl við börn og var það gert með 

tígulaðferðinni (sjá viðtalsramma í fylgiskjali 2). Í viðtölunum voru nýttar ljósmyndir 

sem rannsakandi tók af leiksvæðum barnanna á þeirra deild í þeim tilgangi að auðvelda 

börnunum umræðuna um viðfangsefnin. Kostirnir við að nota tígulaðferðina eru að 

ljósmyndirnar styðja við umræðuna. Börnin taka afstöðu og raða myndunum eftir því 

hvað þeim þykir áhugaverðast. Talað var við börnin í hópnum og urðu börnin því að 

koma sér saman um röðun myndanna í tígullagaform eins og aðferðin segir til um. 

Börnin komu sér því saman um hvaða viðfangsefni þeim þótti áhugaverðust og settu 

mynd af því í efstu röð tígulsins, í næstu röð komu tvær myndir af viðfangsefnum sem 

börnunum þótti næst áhugaverðust, þá þrjár myndir í mið línuna, í næstneðstu röð koma 

tvær myndir af því sem börnunum þótti ekki eins áhugavert og neðst mynd af því sem 

vekur síst áhuga barnanna (sjá mynd 1) (Clark, Laing, Tiplady og Woolner, 2013).  

Notuð voru orðin skemmtilegt og leiðinlegt í viðtalinu vegna þess að börnin skildu 

þau orð betur heldur en áhugavert og minnst áhugavert, eins og talað er um í 

tígulaðferðinni. 
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Tígulform 

 

Mynd 1. Tígulform 

 

3.3 Val á þátttakendum 

Þátttakendur í þessari rannsókn voru átta 5 ára börn af Krílakoti, deild elstu barna í 

leikskólanum Garðaborg þar sem ég vinn. Leikskólinn Garðaborg er 4 deilda leikskóli 

með aldursskiptar deildir. Í dag eru í leikskólanum um 90 börn, um 30 stúlkur og 60 

drengir, hann er því fullsetinn. Það eru börn og starfsfólk frá 8 þjóðum í leikskólanum 

svo segja má að hann sé afar fjölmenningarlegur. Heildarfjöldi starfsmanna í 

leikskólanum er 24. þar af, eru 7 leikskólakennar og einn þroskaþjálfi. Einkunnarorð 

leikskólans eru: Virðing – gleði – leikur, en einnig er unnið eftir Aðalnámskrá leikskóla, 

og skólastefnu sveitafélagsins. Í Garðaborg er leikurinn kjarni uppeldisstarfsins og er 

honum gefinn góður tími. Lögð er áhersla á að börnin velji sér sjálf þau viðfangsefni 

sem vekja áhuga þeirra, þannig fái þau tækifæri til að leika sér á eigin forsendum. Til 

þess að ná fram þessum markmiðum er stuðst við kenningar Howard Gardner. Á 
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Krílakoti eru 25 börn, þar af sex börn af erlendum uppruna, jafnframt eru fjórir 

starfsmenn þar af tveir leikskólakennarar. Barnahópurinn er fjölbreyttur og krefjandi, ení 

þessum barnahópi eru fjögur börn sem bíða greiningar. Unnið er metnaðarfullt starf á 

deildinni, m.a. er stuðst við námsefni sem kallað er Lubbi finnur málbein, Stig af stigi og 

Orðaspjall. Auk þess er hefðbundið hópastarf þar sem unnið er m.a. umhverfið, læsi, 

stærðfræði og bækur. Gott samstarf er á milli leikskólans og heima grunnskólans, þar 

sem börnin fara reglulega í tíma með grunnskólabörnunum á öllum skólastigum. Ég 

valdi að gera rannsókn á eigin vinnustað þar sem niðurstöðurnar geta nýst mér og 

samstarfsfólki mínu til að bæta lýðræðisleg vinnubrögð í leikskólanum. Fjórir strákar og 

fjórar stelpur voru valin af handahófi til að taka þátt í rannsókninni. Ákveðið var að hafa 

kynjaskipta hópa til að sjá hvort kynjamunur væri á áhuga barnanna á leiksvæðum og 

efnivið. Notast var við dulefni sem börnin völdu sjálf í rannsókninni bæði börnin og 

leikskólinn svo ekki væri hægt að rekja svör barnanna til þeirra, strákarnir eru kallaðir 

Arnar, Breki, Hjörtur og Magnús og stelpurnar Ásdís, Hrafnhildur, Íris og Kristjana. 

3.4 Framkvæmd rannsóknarinnar 

Þegar talað er um að „hlusta á raddir barna“ þá er vísað til nokkurra þátta, t.d. í 

menntarannsóknum þá er átt við rannsóknaraðferð sem ætlað er að afla gagna til að 

skilja reynslu og sjónarmið barna. Til þess að þeir sem hlusta á börn geti túlkað og skilið 

heim barna þá verða þeir að hafa þekkingu á þroska og námi barna og vera reiðubúinir 

að hlusta á tjáningu þeirra. Að taka hópviðtöl er aðferð sem hentar vel til að afla gagna 

með börnum, þar sem þau eru vön að vera saman í hóp sem eykur líkurnar á að þau finni 

fyrir öryggi í hópnum. Jafnframt getur það jafnað valdastöðu milli rannsakandann og 

barna þar sem þau eru nokkur saman og geta styrkt hvert annað í samtalinu við 

rannsakandann. Hugsanlegur ókostur er þó að, einhver úr hópnum gæti haft meiri áhrif 

innan hans og jafnvel haft sterk áhrif á önnur börn í hópnum, sem gæti leitt til þess að 

raddir allra nái ekki að heyrast. Með því að hlusta á börn og leita eftir sjónarmiðum 

þeirra í rannsóknum gefst tækifæri til að eiga merkingarbær samskipti við þau (Anna 

Magnea Hreinsdóttir, 2008; Jóhanna Einarsdóttir, 2012). Traust tengslamyndun, 

einlægni og heiðarleiki eru einnig mikilvægir þættir. Það sama á við þegar tekin eru 

viðtöl við börn, nema þá þarf rannsakandi að huga að notkun tungumáls, því til dæmis 

leikskólabörn hafa ekki sama orðaforða og skilning eins og fullorðnir. Virk hlustun er 
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forsenda þess að viðtöl verði árangusrík, því með henni getur rannsakandi túlkað 

tjáningu með og án orða (Helga Jónsdóttir, 2003). 

Tvö hópviðtöl voru tekin við hvorn hóp. Bæði hópviðtölin fóru fram í litlu herbergi 

sem þroskaþjáfinn hefur til umráða, í herberginu eru borð og stólar og hillur með bókum 

og allskonar námsefni. Það eru tveir gluggar í herberginu sem snúa út að leiksvæðinu, 

það eru myndir upp á vegg sem börnin eiga sem eru í einstaklingþjálfun, á borðinu er 

karfa með fullt af límmiðum. Viðtölin voru tekin upp á upptökutæki í símanum mínum 

hann hafði ekki truflandi áhrif, ég hafði hann á borðinu þar sem við sátum. Börnin voru 

oftast róleg og sátu kyrr en það kom fyrir að sumir stóðu aðeins upp og löbbuðu um en 

settust síðan aftur.  

 Í fyrra viðtalinu sem tók 17:34 mínútur hjá strákunum en 21:50 mínútur hjá 

stelpunum, var rætt almennt um leikskólastarfið og síðan fengu börnin að sjá ljósmyndir 

af leiksvæðunum og viðfangsefnum sem voru í boði á deildinni. Börnin ræddu um 

myndirnar, hvað þeim fyndist um hvert leiksvæði og viðfangsefnin sem fylgdu því. Fyrri 

viðtölin gengu mjög vel, börnin voru áhugasöm um rannsóknina og fannst gaman að 

segja rannsakanda frá hvað þau væru að gera, stundum var verið að tala um eitthvað sem 

ekki átti erindi en það taldist ósköp eðlilegt þar sem börn áttu í hlut.  

Seinna viðtalið sem tók 8:45 mínútur hjá stelpunum en ekki nema 2:35 mínútur hjá 

strákunum. Fyrst tók ég viðtal við stelpurnar, síðan tók ég viðtal við strákana, börnin á 

deildinni voru þá að hefja undirbúning að og gera sig klár fyrir útiveru. Í þessu viðtali 

röðuðu börnin myndunum í tígulform, eftir áhugasviði sínu (Clark, 2012). Seinni 

viðtölin gengu einnig nokkuð vel en strákarnir voru aðeins óþolinmóðir og vildu klára 

viðtalið sem fyrst. Ætla má að það hafi verið vegna þess að ekki var búið að draga fyrir 

gluggana svo þeir sáu börnin, sem öll höfðu farið snemma út að leika sér í yndislegu 

veðri, en strákana langaði einnig að fara út að leika sér. Ég spurði strákana hvort þeir 

væru ekki til í að klára að setja myndirnar í tígul og síðan gætu þeir farið út, þeir voru til 

í það.  

Tafla 1 sýnir leiksvæðin sem í boði eru á Garðaborg. Á mynd 2 má sjá ljósmyndir af 

leiksvæðunum.. 
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Tafla 1. Yfirlit um efni mynda 
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Mynd 2. Leiksvæðin og efniviður 

Eins og mynd 2 sýnir þá eru leiksvæðin og efniviðurinn merkt með bókstöfum, hér 

kemur nánari lýsing á ljósmyndunum:  

Mynd a er af fataherberginu þar sem börnin klæða sig í útifötin, jafnframt spila börnin 

eða leika sér annað slagið í fataherberginu. 

Mynd b, c og h er tekin inn í svokölluðu kubbaherbergi. Mynd b er af holukubbum 

sem eru stórir trékubbar holir að innan. Þessir kubbar eru oft notaðir til að búa til 

allskonar byggingar, en auk þess er notaður allskonar auka efniviður með holukubbunum 

eins og bílar, dúkkudót og fleira. Þegar börn leika sér í þessum kubbum fylgir mikil 

hreyfing þannig að í leiknum þjálfa börnin m.a. grófhreyfingar. Mynd c er af 

einingakubbum sem einnig reyna á grófhreyfingar, en trékubbarnir eru mikið notaðir í 

hlutverkaleik/þykjustuleik. Með einingakubbunum er einnig oft notaður auka efniviður 

s.s. dýr, fötin sem eru á mynd h, bollastell, legó. Þegar börnin leika sér, bæði í 

holukubbum og einingakubbum fer fram nám, börnin eiga samskipti, skiptast á 
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skoðunum auk þess að þjálfa rök- og stærðfræðigreind, svo eitthvað sé nefnt. Mynd h 

sýnir mynd af tveim fatakössum sem börnin leika sér með í hlutverkaleik. 

Myndir d, e og g eru inn í herbergi sem kallast listakrókur. Mynd d er frá 

kosý/bókahorninu, þar er verið í róleg heitum að skoða bækur eða spjalla saman. Mynd e 

er af því svæði sem verið er að mála, klippa, líma og annað í þeim dúr. Þegar verið er að 

lesa bók eða eitthvað slíkt í kosý/bókahorninu þá er farið eftir þeirri reglu að ekki sé í 

boði að vera með hávaða þegar önnur börn eru á listasvæðinu. Mynd g er inn í listakrók 

þarna er verið í Ipad eða að spila, en ýmislegt nám fer fram í listakrók, m.a. eru 

fínhreyfingar þjálfaðar á þessu svæði. 

Mynd f er tekin í aðalstofu sem er fyrsta herbergið sem komið er inn í á Krílakoti. Í 

þessu herbergi er verið að perla og spila, viðfangsefnið er gjarnan tengt fínhreyfingum. 

Á þessu svæði eru ákveðnar umgengisreglur þ.e. þarna má ekki vera með einhvern 

hamagang eða hlaup. 

Börnin áttu að komast að sameiginlegri niðurstöðu um hvar á tíglinum þau vildu raða 

ljósmyndunum.  

3.5 Siðferðileg atriði 

Þegar rannsóknir eru gerðar er mikilvægt að gæta fyllsta siðferðis og að ekki sé brotið á 

þátttakendum eða þeim sem hafa hugsanlegra hagsmuna að gæta. Taka þarf mið af 

siðferðilegum þáttum þegar tekin eru viðtöl við börn, það verður að fá leyfi hjá þeim og 

einnig láta þau vita að þau geti hætt hvenær sem er. Það verður að upplýsa þau um 

rannsóknina sem þau eru að fara að taka þátt í og hafa spurningarnar við hæfi þeirra 

(Nolan, Macfarlane og Cartmel, 2013).  

Börnunum var kynnt viðfangsefni rannsóknarinnar, tilgangur hennar og meðferð 

gagna til að gæta sjálfræðis, það er gert með því að bera virðingu fyrir börnunum og 

þeirra skoðunum. Skaðleysisreglan lýtur að því að leitað sé eftir samþykki þátttakenda. 

Börnin sem tóku þátt í rannsókninni, voru spurð í fyrsta viðtali hvort þau væru því 

samþykk að taka þátt í þessari rannsókn, einnig var fengið skriflegt samþykki frá 

foreldrum sem og leikskólastjóranum í leikskólanum Garðaborg. Öll átta börnin 

samþykktu að taka þátt í rannsókninni og foreldrar samþykktu þátttöku barnanna.  
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Farið var eftir fjórum höfuðreglum siðferðis, samkvæmt Sigurði Kristinssyni um 

sjálfræði, skaðleysi, velgjörðir og réttmæti (Sigurður Kristinsson, 2003). 

Velgjörðareglan kveður á um að rannsóknin hafi einhvern ávinning og í þessu tilfelli 

njóta leikskólakennarar hans og leikskólasamfélagið allt. Réttlætisreglan kveður á um 

sanngirni, en ávinningur þeirra er að hlustað er á þeirra sjónarmið í sambandi við 

leikskóladvölina. Gæta verður að valdaójafnvægi/jafnvægi, ekki láta börnin finna að 

rannsakandinn ráði, sýna þeim virðingu og láta þau finna að þau geti svarað því sem þau 

vilja en hafi ekki áhyggjur af því hvernig þau svara eða hvernig þau halda að þau eigi að 

svara. Auk þess þarf að fá upplýst samþykki barna og passa að veita þeim upplýsingar á 

því máli sem þau skilja, þannig að í raun sé um upplýsta ákvörðum um þátttöku að ræða. 

Það þarf að segja börnum um hvað rannsóknin er svo þau öðlist skilning á markmiðum 

hennar, það þarf að láta þau vita hvað muni gerast, hvað hún standi yfir í langan tíma og 

hvernig gögnin verði kynnr. Aðstoða þarf börnin við að skilja að þau ráða hvort þau taki 

þátt og einnig að þau geti hætt hvenær sem er. Að sjálfsögðu er hlustað á börnin í 

leikskólanum en í þessari rannsókn var farið dýpra varðandi áhugasvið og leikinn. Þegar 

talað er um að hlusta á börnin þá er ekki endilega verið að tala um virka hlustun, þar sem 

leikskólakennari gefur sér virkilega tíma til að hlusta, í þessari rannsókn er virk hlustun 

höfð í öndvegi og þar af leiðandi farið dýpra í hug barnanna (Jóhanna Einarsdóttir, 2012; 

Sigurður Kristinsson, 2003). 

Áhrif rannsakanda 

Í rannsóknum með börnum er mikilvægt að rannsakandi sé meðvitaður um valdatengsl. Í 

þessari rannsókn voru börnin sem tóku þátt ekki á þeirri deild sem ég vinn á,en þau 

þekktu mig sem starfsmann annarar deildar. Því er það von mín að ákveðið 

valdajafnvægi hafi myndast milli mín og barnanna, þar sem ég er ekki þeirra 

leikskólakennari og ræð því litlu á deildinni þeirra. 
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4 Niðurstöður 

Hér verður gerð grein fyrir niðurstöðum hópviðtala við átta börn af Krílakoti í 

leikskólanum Garðaborg, en tekin voru tvö viðtöl við hvern hóp, fyrra og seinna. Fyrst 

voru börnin spurð nokkra spurninga um viðhorf þeirra til leikskólans, síðan voru þeim 

sýndar níu ljósmyndir af leiksvæðum og viðfangsefnum sem eru í boði, greint er frá 

hvað börnin sögðu um hverja ljósmynd. Athugað verður hvort einhver kynjamunur hafi 

komið fram. Loks eru dregnar saman upplýsingar um hvernig börnin röðuðu 

ljósmyndunum í tígullagaform (sjá mynd 1). 

Bókstafurinn R er notaður fyrir rannsakandann. Ljósmyndir af leiksvæðunum sem 

börnin höfðu val um að nota voru merktar með bókstöfum (sjá mynd 2). 

Niðurstöður varpa ljósi á hvort og hvernig tígulaðferðin stuðlar að lýðræði í 

leikskólanum, sem kemur fram í hvernig samtalið við börnin og milli barna virkaði. 

4.1 Viðhorf barnanna almennt um Krílakot 

Leitað var eftir viðhorfum barnanna til deildarinnar Krílakots og útileiksvæðis 

leikskólans og hvernig þeim fyndust leiksvæðin og efniviðurinn sem væri í boði þar án 

þess að hafa séð ljósmyndirnar. Í fyrra viðtalinu við stelpurnar og strákana voru þau 

spurð hvað þau myndu gera ef þau fengju að ráða á Krílakoti. Einnig voru þau spurð að 

því hvað þau vildu gera í hópastarfi og hvað væri skemmtilegt og leiðinlegt að gera í 

leikskólanum. Að lokum voru þau spurð hvað þau myndu leyfa börnunum að gera í 

leikskólanum ef þau mættu ráða.  

Sjálfræði og þátttaka barna 

Stelpurnar svöruðu að þær myndu leyfa öllum að leika sér með dótið, og ekki mætti 

meiða eða trufla í samverustund. Þær sögðust ekki vera spurðar hvað þær vildu gera í 

hópastarfi, en stundum væru þær spurðar hvert þær vildu fara í vettvangsferð.  

Það var annað hljóð í strákunum, þeir voru sammála um að ef þeir fengu að ráða 

myndu þeir leyfa öllum að fá köku og fara í hreyfisalinn, einnig fannst þeim mikilvægt 

að biðja börnin að leika sér úti og gefa þeim nammi. Aðspurðir hvort þeir vildu fá kökur 
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og nammi í leikskólanum alla daga, svaraði Breki ákveðið játandi og hinir tóku undir. 

Þeir sögðust ekki vera spurðir hvað þeir vildu gera í hópastarfi, en hefðu einu sinni verið 

spurðir hvað þeir vildum hafa í matinn. Börnin voru einnig sammála um að þau mættu  

ráða hvaða dót þau léku sér með, nema þau þyrftu að spyrja ef þau vildu líma. Börnin 

voru sammála um að þau þyrftu alltaf að fara út að leika eftir hópastarf, þau réðu því 

ekki sjálf. Aðspurð af hverju þau þyrftu að fara út að leika svöruðu þau að kennararnir 

segðu að þau hefðu gott af því og þeim þætti líka gaman úti. 

Áhugaverðustu leiksvæðin 

Næst voru börnin spurð um viðhorf sín til leiksvæða á Krílakoti, hvað væri skemmtilegt 

að gera og hvað væri leiðinlegt að gera. Einnig kom upp umræða um bækur en á einu 

leiksvæðanna sem eru í boði á Krílakoti er hugmyndin að börnin séu að skoða bækur. 

Stelpurnar sögðu allar nema ein að það væri gaman að lesa og skoða bækur.Þær 

sögðu að stundum færi leikskólakennari með þeim á bókasafnið í matsalnum og þau 

mættu velja sér bók sem þeim fannst áhugavert, auk þess fannst báðum hópunum gaman 

að skoða dýrabækur. Stelpurnar sögðu að það væri skemmtilegt að teikna, klippa, lita og 

leika í holukubbunum. Þeim fannst ekkert leiðinlegt nema vera úti í rigningunni.  

Strákarnir svöruðu allir að það væri skemmtilegt í einingakubbunum, holukubbunum, 

legóinu, að leira, klippa og líma, púsla, spila, leika í sandkassanum, auk þess að vera í 

bátnum úti og í hreyfisalnum. Þeir voru sammála um að það væri ekkert leiðinlegt í 

leikskólanum. þó strákarnir virtust ekki gefa sér mikinn tíma í að skoða bækur. 

Strákarnir sögðu að stundum færu öll börnin á Krílakoti á bókasafnið sem er í 

grunnskólann í hverfinu og það þætti þeim mjög skemmtilegt og, spennandi. 

Eftir almenna spjallið voru báðum hópunum sýndar ljósmyndirnar af leiksvæðunum, 

börnin voru spurð hvaða leiksvæði og efniviður þeim fyndist skemmtilegastur í 

leikskólanum. Næst voru börnin spurð hvaða leiksvæði og efniviður væri leiðinlegur. 

Stelpunum fannst holukubbarnir og útisvæðið áhugaverðast, nema ef það væri rigning þá 

fannst þeim ekki skemmtilegt að vera á úti. Stelpunum fannst leiðinlegt úti í rigningu, en 

nefndu einnig einingakubba og fatahornið.  

Strákunum fannst útisvæðið, einingakubbarnir, listakrókur og kosýhornið 

áhugaverðast. Strákunum fannst fataklefinn leiðinlegastur, þeim finnst ekki gaman að 

klæða sig í útifötin. 
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Eftir fyrri viðtölin tók rannsakandi saman hversu oft þau nefndu ákveðin leiksvæði. 

Eins og taflan hér að neðan sýnir vekja nokkur leiksvæði ekki mikinn áhuga hjá 

börnunum, er það umhugsunarefni fyrir leikskólakennarana á Krílakoti.  

Tafla 2. Uppröðun ljósmynda í tígulformi 

 

4.2 Leiksvæðum raðað eftir áhuga barnanna 

Í seinna viðtalinu voru börnin beðin um að raða ljósmyndunum í tígulform. Ákveðið var 

að hafa viðtölin við börnin kynjaskipt til þess að athuga hvort munur yrði á 

niðurstöðunum. Eins og þær sýna þá er ekki kynjamunur á því hvað vekur áhuga hjá 

börnunum á Krílakoti, áhuginn á leiksvæðunum er svipaður en efniviðurinn er annar. 

Stelpurnar virðast frekar nota dúkkur og dýr þegar þær leika sér í holu- og 

einingakubbunum og byggja eitthvað tengt því, en strákarnir virðast vera mikið með 

bíla, legó og dýr og byggja eitthvað tengt því. 
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Mynd 3. Niðurstöður stelpnanna 

Í seinni viðtalinu við stelpurnar var komið að því að raða ljósmyndunum í tígulform.. 

Búið var að raða þeim á borð, þær skoðuðu ljósmyndirnar vel og rannsakandi spurði 

hvort þær gætu komið sér saman um það hvaða leiksvæði væri skemmtilegast. Þær 

þurftu ekki mikið að ræða þetta því Írisi fannst einnig mjög gaman úti og samþykkti að 

útivera færi í röð 1.Stelpurnar völdu allar holukubba í röð 2, Íris var mjög ánægð með 

það vegna þess að þeir væru jafn skemmtilegir og útivera. Einingakubbarnir fóru einnig í 

röð 2, þó svo að þeir hefðu verið nefndir meðal þess sem taldist leiðinlegt í fyrra 

viðtalinu. Viðsnúningurinn kom til vegna þess að það var ekki leiðinlegt í 

einingakubbunum sem slíkum heldur að taka þá saman. Í röð 3 völdu stelpurnar 

listakrók, kosýhornið og aðalstofu, en Hrafnhildur hefði þó viljað hafa kosýhornið í röð 

2 en samþykkti að hafa það í röð 3 vegna þess henni fannst líka skemmtilegt í 

holukubbum og einingakubbum sem þær settu í röð 2. Ítrekað var við stelpurnar að þær 

ættu að segja algjörlega það sem þeim fannst, þær voru sammála um að fötin og 

ljósmyndin með litla borðinu og stólunum færi í röð 4. Fataklefinn lenti síðan í röð 5, 

þær voru sammála um að hann væri ekki skemmtilegt leiksvæði. Það varð samt umræða 
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hjá stelpunum um að útvera í rigningu væri ekki skemmtileg þannig að ef það væri 

rigning þá væri útivera í röð 5. 

 

 

Mynd 4. Niðurstöður strákanna 

Í seinna viðtalinu við strákana kom einnig að því að setja ljósmyndirnar í tígulform. 

Búið var að raða þeim á borð, þeir skoðuðu ljósmyndirnar vel og ég spurði þá hvort þeir 

gætu komið sér saman um hvaða leiksvæði væri skemmtilegast. Magnús, Arnar og 

Hjörtur voru sammála um að setja útiveru í röð 1, Breki var í fyrstu ekki sammmála 

vegna þess að hann vildi velja kosýhornið. Strákarnir spurðu hann hvort honum fyndist 

ekki líka gaman úti. Hann játti því og samþykkti að setja útiveru í röð 1. Í röð 2 völdu 

strákarnir holukubbana og einingakubbana, Breki sagðist líka vilja hafa kosýhornið í röð 

2 og þá var úr vöndu að ráða. Strákarnir gátu ekki komið með tillögu svo ég spurði þá 

hvernig þeim litist á að hafa þrjár myndir í röð 2. Þeim fannst skrítið að hafa þrjár 

myndir þar en samþykktu að hafa kosýhornið þar líka. Í röð 3 komu leiksvæðin 

kosýhornið, listakrókur og fatahornið, kosýhornið fór einnig í röð 3 vegna þess að það 

voru einungis níu ljósmyndir í þessari rannsókn. Í röð 4 fór það sem taldist ekki svo 
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áhugavert, það voru leiksvæðin aðalstofa og litla borðið og stólarnir. Í fimmtu og síðustu 

röðinni settu þeir fataklefann, hann þótti ekki áhugavert leiksvæði. 

4.3 Svör barnanna um leiksvæðin 

Börnunum voru sýndar allar myndirnar í einu, þeim var raðað á borðið og börnin sögðu 

eitt í einu hvaða mynd væri með skemmtilegasta leiksvæðið og hver væri helsti 

efniviðurinn sem þau notuðu. Börnin skoðuðu myndirnar vel og nefndu oft margar 

myndir í einu, þá voru þau beðin um að tala um eina mynd í einu sem þau og gerðu. Hér 

eru helstu niðurstöðurnar úr viðtölunum varðandi hverja mynd. 

4.3.1 Fataherbergið 

Fataklefinn er aðstaðan til þess að klæða sig í útifötin áður en farið er í útiveru, einnig er 

hann stundum notaður til þess að spila ef ekki er borðpláss inni á deild. 

 

. 

 

 

 

 

Börnin settu ljósmyndina af fataklefanum í röð 5 en það svæði er óvinsælast. Þegar 

rannsakandi spurði hvers vegna fataklefinn væri leiðinlegur/ekki áhugaverður   

Svaraði Arnar: Það er leiðinlegt að klæða sig í pollagallann.  

Svaraði Magnús: það er ekki gaman að klæða sig í útifötin. 

Svaraði Hjörtur: Það er ekkert gaman að klæða sig í pollagallann 

Svaraði Ásdís: Það er leiðinlegt að klæða sig úr pollagallanum 

Ég tel að fataklefinn sé ekki spennandi vegna þess að öll börnin klæða sig í einu í 

útifötin og þegar yfir 20 börn eru á sama stað í einu þá er voðinn vís. Oft getur skapast 

spenningur eða pirringur hjá börnunum við þessar aðstæður, þegr þau eru að klæða sig í 

útifötin. Börnin töluðu um að fataklefinn væri stundum notaður ef það vantaði borðpláss 

til þess að spila, en þau kysu frekar að vera inni á deild að spila. 

Mynd 5. Fataherbergið 
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4.3.2 Leiksvæði með holukubbum 

 

 

 

 

 

 

 

Í viðtölunum kom fram að leiksvæðið með holukubbunum væri vinsælt bæði hjá 

stúlkunum og drengjunum. Báðir hóparnir settu þessa ljósmynd í röð 2, stelpurnar 

notuðu legó, bollastell og dúkkur með kubbunum á leiksvæðinu sem aukaefni en 

strákarnir legó, slökkviliðsbíl og dýr. Rannsakandi spurði börnin hvers vegna þeim 

finnst skemmtilegt að leika á holukubba svæðinu. 

Svaraði Breki: Mér finnst gaman að leika með slökkvilðsbílinn í holukubbunum. 

Svaraði Magnús: Mér finnst gaman að leika með fötin í holukubbunum og líka vera með 

litla legóið. 

Svaraði Íris: Mér finnst skemmtilegast í holukubbunum, mér finnst gaman í mömmó í 

holukubbunum. 

Svaraði Kristjana: Já, mér líka. 

Ætla má að í augum barnanna sé einn af kostum þess að leika sér með holukubbana, 

hversu fjölbreyttir möguleikar virðast vera til staðar um aukaefni eða þema í leik. 

  

Mynd 6. Leiksvæði með holukubbum 
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4.3.3 Leiksvæði með einingakubbum 

 

 

 

 

 

 

Leiksvæði með einingakubbum var vinsælt hjá strákunum en vakti ekki jafn mikla 

ánægju hjá stelpunum. Í ljós kom að þetta leiksvæði var í öðru sæti hjá báðum hópunum, 

sem kemur á óvart vegna þess að stelpurnar sögðu í viðtalinu að það væri ekki gaman í 

einingakubbunum. Strákarnir notuðust við alls konar aukaefnivið í einingakubbunum. 

Rannsakandi spurði börnin hvers vegna þeim fyndist skemmtilegt í einingakubbum. 

Svaraði Hjörtur: Mér finnst gaman að leika með slökkviliðsbílinn í eininingakubbunum.  

Svaraði Magnús: Ég er oft að búa til dýragarð úr þeim og er með fullt af dýrum.  

Svaraði Einar: Mér finnst það líka gaman.  

Ástæðan fyrir því að stelpurnar vildu helst ekki leika í einingakubbunum var að það væri 

ekki gaman að taka þá saman. Strákarnir settu ekkert út á það að taka einingakubbana 

saman. 

Svaraði Íris: Ef við mættum geyma byggingarnar þá myndum við byggja meira úr þeim. 

Strákarnir fá alltaf að geyma en ekki við, samt eru þeir alltaf að meiða. 

Ætla má að stelpurnar upplifi það að strákarnir séu alltaf að meiða og að 

leikskólakennararnir geri ekkert í því. Stelpurnar virðast ekki vera sáttar að strákarnir fái 

að gera það sem þeir vilja en ekki þær eins og að geyma byggingarnar. 

  

Mynd 7. Leiksvæði með einingakubbum 
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4.3.4 Kosý/bókahornið 

Í kosýhorninu eru púðar og teppi á gólfinu til þess að setjast niður og skoða bækur eða 

hafa það rólegt. 

 

 

 

 

 

 

Kosýhornið fékk ekki mörg atkvæði hjá hópunum, það fór í röð 3 sem er hlutlaust svæði, 

í niðurstöðum hjá strákunum fór þessi mynd einnig í röð 2 vegna málamiðlunar. 

Rannsakandi spurði hvers vegna finnst ykkur ekki gaman að vera í kosý og skoða bækur. 

Svaraði Breki: Mér finnst þetta uppáhalds leiksvæðið mitt og þá er ég að leika með 

slökkviliðsbílinn þar. 

Svaraði Magnús: Þú mátt ekki leika með slökkviliðsbílinn þarna, bara inn í 

kubbaherbergi. 

Svaraði Breki: Mér er alveg sama ég er að leika með hann þarna. 

Svaraði Ásdís: Mér finnst ekki gaman að lesa bækur. 

Svaraði Hrafnhildur: Ég er stundum að lesa bækur þar og stundum fer ég á bókasafnið í 

Gerðaskóla með mömmu. 

Svaraði Kristjana: Já, stundum er ég líka að skoða bækur.  

Ætla má að kosýhornið sé ekki mikið notað þó sumum þyki gaman að skoða bækur, þá 

virðist það ekki vera þeirra fyrsta val að vera í rólegheitum. 

  

Mynd 8. Kosý/bókahornið 
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4.3.5 Listakrókur 

Listakrókur er í herbergi þar sem aðallega er verið að mála, leira, klippa og líma.   

 

 

 

 

 

 

Listakrókur fékk ekki mörg atkvæði en hann lenti í röð 3. Báðum hópunum fannst samt 

gaman að mála, klippa, líma og annað sem hægt væri að gera þar. Rannsakandi spurði 

hvað þau væru að gera inn í listakrók. 

Svaraði Arnar: Mér fannst gaman að klippa og líma, en við þurfum að spyrja kennarann 

hvort við megum fá lím. 

Svaraði Hjörtur: Mér finnst gaman að mála. 

Svaraði Breki: Mér finnst gaman að leira þegar hann er til. 

Svaraði Íris: Mér finnst gaman að perla en þær eru ekki alltaf til. 

4.3.6 Aðalstofa 

Í aðalstofu er verið að perla, lita og spila svo eitthvað sé nefnt. Þetta herbergi er 

aðalstofan á Krílakoti. 

 

 

 

 

 

 

Mynd 9. Listakrókur 

Mynd 10. Aðalstofa 
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Í ljós kom að aðalstofa fór í þriðja sæti hjá stelpunum en fjórða sæti hjá strákunum.  

Rannsakandi spurði hvað börnin gera á þessu svæði. 

Svaraði Hjörtur: Ég ligg stundum á gólfinu þarna og er að spila við Þóreyju. 

Svaraði Arnar: Stundum er ég að perla, en núna eru ekki til perlur.  

4.3.7 Spilasvæði/horn 

Þessi húsgögn voru sett þarna ef einhver vildi sitja við borð í hæð barnanna til að skoða 

Ipad eða spila. Stundum eru þau færð inn í annað herbergi ef svo ber undir. 

 

 

 

 

 

 

Þetta leiksvæði fékk fá atkvæði og lenti í fjórða sæti. Rannsakandi spurði börnin að því 

hvað þau gera á þessu leiksvæði 

Svaraði Arnar: Erum stundum í Ipadnum. 

Svaraði Hjörtur: Ég spila þarna stundum. 

Svaraði Íris: Ég spila stundum við Hjört eða er að skoða bók. 

  

Mynd 11. Spilasvæði/horn 
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4.3.8 Fatahornið/hlutverkaleikur 

Í þessu horni eru föt til hlutverkaleikja geymd í tveimur kössum, það er ekki endilega 

verið að leika sér með fötin heldur mega börnin gera hvað sem er þarna.   

 

 

 

 

 

 

 

Þetta leiksvæði heillaði börnin ekki en efniviðurinn þótti skemmtilegur. Börnunum 

fannst gaman að klæða sig í fötin og búningana. Þetta leiksvæði fékk ekki mörg atkvæði 

og lenti í fjórða sæti hjá stelpunum, en í þriðja sæti hjá strákunum. Rannsakandi spurði 

hvað þau gerðu á þessu leiksvæði. 

Svaraði Magnús: Ég elska að leika í fötunum. 

Svaraði Hjörtur: Stundum erum við að leika með fötin í einhverjum leik. 

  

Mynd 12. Fatahornið/hlutverkaleikur 
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4.3.9 Útisvæðið 

Nýbúið er að stækka útisvæðið á Garðaborg þannig að girðingin til hliðar var færð svo 

að ósnert náttúran er orðin hluti af leikskólalóðinni.  

 

 

 

 

 

 

 

Útisvæðið taldist skemmtilegasta leiksvæðið að mati bæði stelpnanna og strákanna og 

lenti í röð 1 hjá báðum hópunum. Það kom þó fram hjá stelpunum, þegar þær voru 

spurðar hvað væri leiðinlegt, þá væri það útiveran, það væri ekki gaman úti í rigningu og 

að vera rennandi blautur. Rannsakandi spurði hvað eru þið að gera úti. 

Svaraði Breki: Ég er að leika í bátnum og kastalanum og að passa Mána. 

Svaraði Magnús: Ég er í sjóræningjaleik í bátnum. 

Svaraði Hjörtur: Ég er að hjóla og leika mér. 

Svaraði Kristjana: Ég er að passa litlu börnin og hjálpa þeim að róla. 

Svaraði Hrafnhildur: Já, ég líka. 

Svaraði Íris: En það er ekki gaman að vera úti þegar það er rigning. 

Rannsakandi: Nú, afhverju ekki. 

Svaraði Íris: Það er ekki gaman að sulla í pollunum og vera rennandi blautur og klæða 

sig úr fötunum. 

Börnin sögðu mismikið um efniviðinn og leiksvæðin sem eru í boði á Krílakoti, enn 

þau höfðu öll skoðun á þeim. Það kemur fram í niðurstöðunum að það er lítill 

kynjamunur á milli hópanna. Myndaröðunin í tígulformið var mjög svipuð hjá þeim þar 

sem röð 1, röð 2 og röð 5 voru eins, að undanskyldri röð 2 hjá strákunum þar sem þeir 

settu þrjár myndir. 

Mynd 13. Útisvæðið 
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4.4 Samantekt 

Helstu niðurstöður sýna að það getur stutt við lýðræði að nota tígulaðferðina sem 

viðtalsaðferð. Viðhorf barnanna til leikskólans var jákvætt og þeim fannst í upphafi allt 

skemmtilegt í leikskólanum. Þegar farið var að spyrja börnin nánar um viðhorf þeirra, þá 

kom í ljós að þeim fannst ekki allt skemmtilegt. Báðir hóparnir gátu komið sér saman 

um að setja ljósmyndirnar í tígul eftir eftir sameiginlegu áhugasviði, en auk þess kom í 

ljós að lítill kynjamunur virtist á vali þeirra á leiksvæðum og efniviði. 
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5 Umræða 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar og svör við rannsóknarspurningunum 

rædd. Rannsóknarspurningar voru fjórar: Styður tígulaðferðin við lýðræðislega 

starfshætti í leikskóla? Hver eru viðhorf barnanna til leikskólans? Hvaða viðfangsefni og 

leiksvæði vekja áhuga barnanna í leikskólastarfinu? Er kynjamunur á því hvaða 

viðfangsefni börnin velja? Svara var leitað með hópviðtölum sem tekin voru við börnin á 

Krílakoti í leikskólanum Garðaborg. Stuðst var við tígulaðferðina í viðtölunum. 

Markmiðið var að fá fram viðhorf barnanna til leikskólans, hvar áhugi barnanna lægi í 

sambandi við leiksvæðin og efniviðinn sem væri í boði á deildinni, hvort það væri 

kynjamunur á vali þeirra og athuga hvort starfið yrði lýðræðislegra með því að nota 

tígulaðferðina sem viðtalsaðferð. 

Niðurstöður sýna að með því að nota tígulaðferðina verður starf leikskólans 

lýðræðislegra. Þannig nýtist tígulaðferðin vel sem viðtalsaðferð með börnum vegna þess 

að börnin verða að tjá skoðanir sínar og koma sér saman um niðurstöðu. Lýðræðislegir 

starfshættir snúast um að börnin skiptast á skoðunum, finna lausnir og miðla málum eins 

og fram kemur í Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Svo rannsóknarspurningunni „Styður tígulaðferðin við lýðræðislega starfshætti í 

leikskóla?“ sé svarað þá má telja að leikskólastarfið verði lýðræðislegt vegna þess að 

þegar tígulaðferðinni er beitt eru öll börn studd í að taka þátt í vali á svæðum og 

viðfangsefnum, t.d. þau sem eiga erfitt með að tjáð sig með orðum geta alltaf bent á þá 

mynd sem þeim finnst áhugaverðust. Mikilvægt er að fá sjónarhorn barna á leiksvæðum 

og viðfangsefnum vegna þess að þeim á að líða vel í leikskólanum leiksvæðin og 

viðfangsefnin eiga að vekja áhuga barnanna. Það er hægt að nota þessa aðferð í ýmiss 

konar tilgangi, eins og þegar verið er að ákveða hvert skal haldið í vettvangsferð eða 

hvar á að halda samverustund svo eitthvað sé nefnt. Til eru margar aðferðir til að fá 

sjónarmið barna fram, en tígulaðferðin er þægileg og auðveld í notkun þar sem teknar 

eru ljósmyndir af því sem á að ræða um og það mikilvæga er að öll börn geta tekið þátt í 

umræðunum. Það hentar börnum vel að sjá sjónrænt það sem verið er að spjalla um þess 

vegna er tígulaðferðin upplögð viðtalsaðferð. Hugmyndir Dewey um lýðræði eiga vel 
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við leikskólann Garðaborg þar sem hann segir að lýðræði sé þátttaka, samvinna og 

dagleg samskipti, í tígulaðferðinni liggja allir þessir þættir til grundvallar og aðferðin 

auðveldar framkvæmdina og styður við þátttöku og áhrif barnanna. Eins og Hrund 

Hlöðversdóttir (2013) og Kristín Dýrfjörð (2006) benda á þá verður það börnunum 

sýnilegra hvernig þau hafa áhrif á valið og hvernig samvinna hópsins getur leitt til 

sameiginlegra ákvarðana. Þegar verið er að nota tígulaðferðina þá er ljósmyndunum 

raðað í tígul eftir áhugasviði þeirra, sem kallar á lýðræðisleg vinnubrögð (Hrund 

Hlöðversdóttir, 2013; Kristín Dýrfjörð, 2006). 

Viðhorf barnanna til leikskólans var almennt fremur jákvætt, þeim „finnst allt 

skemmtilegt í leikskólanum“ eins og Hjörtur sagði. Svörin hjá börnunum, þegar þau 

voru spurð hverju þau réðu á Krílakoti og hvort þau væru spurð hvað þau vildu gera t.d. í 

hópastarfi, voru í samræmi við rannsókn sem Jóhanna Einarsdóttir (2006) gerði um 

þátttöku barna í leikskólastarfi og samhljóða rannsóknum um þátttöku barna í 

ákvarðanatöku í leikskólum hér á landi sem Guðrún Alda Harðardóttir og Baldur 

Kristjánsson (2013) gerðu. Í niðurstöðum Jóhönnu Einarsdóttur (2006) þá var þátttaka 

barna takmörkuð við það að þau höfðu val um að ráða á hvaða leiksvæði þau léku sér, 

með hverjum og með hvaða efnivið. Í niðurstöðum Guðrúnar og Baldurs þá áttu börnin 

oftast frumkvæði og stjórnuðu sem stangast á við niðurstöður Jóhönnu (Guðrún Alda 

Harðardóttir og Baldur Kristjánsson, 2013; Jóhanna Einarsdóttir, 2006 ). Draga má þá 

ályktun að þátttaka barna á Krílakoti sé takmörkuð við það að ráða á hvaða leiksvæði 

þau leika sér, með hverjum og hvaða efnivið þau nota. Börnin tjáðu viðhorf sín til 

leikskólans á fremur jákvæðan hátt í viðtölunum, það virtist ekki trufla þau þó þau þyrftu 

að spyrja um leyfi til að t.d. líma eða perla en það má velta fyrir sér hvort það sé vegna 

þess að þau hafi alltaf þurft að spyrja um þess háttar efnivið og þekkja því ekki annað. 

Hugsanlega þurfi leikskólakennarar í leikskólanum Garðaborg að styðja enn frekar við 

þátttöku barna og því er næst greint frá skoðun og ígrundun á þátttöku þeirra samkvæmt 

stigum Harts, út frá því hversu mikil þátttaka barna var í ákvarðanatöku.  

Samkvæmt þátttökustiga Harts þá var misjafnt eftir verkefnum á hvaða þrepi þátttaka 

barnanna er metin. Þrepin eru alls 8 en samkvæmt viðtalinu lýsa börnin þátttöku sinni í 

leikskólanum þannig að hún virðist helst tengjast 4 þrepum: Þátttaka barnanna reynist í 

samræmi við þrep 4, t.d. þar sem þau samþykkja að taka þátt í verkefni og skilja tilgang 

þess en eiga ekki frumkvæðið sjálf. Þátttakan er oft í þrepi 5 þar sem þau stjórna ekki en 
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fá að segja sína skoðun, t.d. ef börnin fara í vettvangsferð. Stundum reynist þátttakan 

vera í þrepi 6 þar sem er sameiginleg ákvarðanataka en að frumkvæði leikskólakennara, 

t.d. ef ákveðið er að fara í vetttvangsferð í fjöruna, þá er tekin ákvörðun hvort verið sé að 

taka með sér poka eða ílát til að veiða síli eða finna kuðunga og annað slíkt, eða er 

eingöngu verið að fara í skoðunarferð. Loks í þrepi 8 þar sem börnin eiga frumkvæðið en 

í samstarfi við leikskólakennarana, dæmi um þetta er t.d. það er lesin sögubók fyrir 

börnin og jafnvel horft á myndina um bókina, börnin hafa síðan tjáð þá ósk sína að gera 

leikrit um söguna og fengið að taka ákvörðun um það (Hart, 2008).  

Það kom nokkuð á óvart hvað stelpurnar voru hrifnar af holu- og einingakubbunum, 

þar sem þeim þykir leiðinlegt að ganga frá þeim. Leikskólakennrar mættu koma með 

tillögu að leik þegar verið er að ganga frá kubbum, stundum þurfa þeir að vera viðstaddir 

og t.d. biðja börnin að koma með ákveðna kubba til að ganga frá, láta þetta ganga svona 

þangað til búið væri að ganga frá þeim öllum. Það kom ekki á óvart hvað útiveran 

reyndist vinsæl hjá báðum kynjum, en það skal tekið fram að útiveran var ekki vinsæl 

hjá stelpunum þegar það er rigning. Ástæðan gæri verið að stelpunum þyki erfitt og 

leiðinlegt að klæða sig sjálfar í og úr blautum regngöllum, sem oftast er óþjáll og 

leiðinlegur í meðförum. En því verður ekki svarað hér, en áhugavert væri að skoða enn 

frekar hvers vegna stelpunum finnst leiðinlegt úti í rigningu. Strákunum fannst rigningin 

skemmtileg þó það væri ekki gaman að klæða sig úr blautum regnfötum. Eins og fram 

hefur komið þá þótti börnunum allt skemmtilegt á Krílakoti en misjafnlega skemmtilegt, 

báðir hóparnir áttu þó í erfiðleikum með að segja að eitthvað væri leiðinlegt. Börnunum 

fannst skemmtilegt að klippa og líma, mála, perla og spila, en umhverfið í aðalstofu og 

listakrók dugði ekki til að fá þessi leiksvæði ofar í tígulformið. Aðalstofan lenti í röð 4 

og listakrókur í röð 3 hjá strákunum og draga má þá ályktun að þeir séu ekki mikið fyrir 

það að vera í rólegheitum að púsla eða perla í aðalstofunni. Það mætti spyrja sig hvort 

það séu umgengnisreglurnar sem þarf að fylgja í aðalstofu sem höfðu fremur áhrif á val 

þeirra en efniviðurinn? Þetta væri vert að skoða í ljósi þess sem fram í Aðalnámskrá 

leikskóla (2011) um að skipulag leiksvæða skipti miklu máli, leiksvæðin þurfi að höfða 

til barnanna, en jafnframt ættu þau að vekja forvitni þeirra og áhuga (Gandini, 1998), líkt 

og lagt er upp með í leikskólum í borginni Reggio Emilia.. Listakrókur þótti aðeins 

meira spennandi þar sem verið var að mála, klippa og líma, þar væri líka aðeins meira 

næði, þar sem hægt væri að loka dyrunum. Þær reglur sem gilda í listakrók eru að ef 
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börn eru í kosý horninu þá gengur það ekki upp að vera með hávaða, þar sem þessi 

leiksvæði eru í sama herberginu, það gæri verið ástæðan fyrir áhugaleysi strákanna á því 

leiksvæði, þar sem efniviðurinn var áhugaverður. Hjá stelpunum lenti listakrókur og 

aðalstofa í röð 3, má telja það vera vegna þess að þær séu meira fyrir það að spila, teikna 

og perla og eiga mögulega auðveldara með að vera í rólegheitum. Telja má að aðalstofa 

sé ekki spennandi vegna þess að þar er hægt að leika í rólegri leikjum eins og fram hefur 

komið, en þar er samt sem áður mikill erill vegna þess að þetta er aðalrýmið. Það er 

mikið áreiti þar vegna þess að það þarf að fara í gegnum þetta rými þegar verið er að fara 

út eða á klósettið, sem sagt mikill umgangur, en í listakrók og kubbaherberginu er hægt 

að loka sig af. Eins og komið hefur fram getur verið að það væri ekki eingöngu mikill 

umgangur sem valdi því að þau vildu síður vera í aðalstofu, heldur gæti það líka 

mögulega verið vegna þess að þar sé meira fylgst með að þau fylgi reglum, og t.d. sé 

oftar ítrekað við þau að nota „inni röddina“ Þannig gætu of miklar reglur um það hvað 

megi og hvað megi ekki gera á þessum svæðum verið hindrun fyrir börnin. Þetta má 

bæta með því að hlusta á börnin, t.d. ef þau hefðu frumkvæði og áhuga á því að gera 

breytingar á þessum svæðum, að leikskólakennarar væru vakandi yfir þeim tækifærum 

sem geta komið upp í leik og samskiptum barnanna (Gandini, 1998). Þannig væri 

ennfremur gengiðlengra í því að mæta því sem fram kemur í Aðalnámskrá leikskóla um 

að hlutverk leikskólakennara sé að styðja við nám barna og veita þeim fjölbreytileg 

leiksvæði og efnivið (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Hér væri tilvalið 

fyrir leikskólakennarana að athuga nánar hugmyndir barnanna um efnivið og aðstæður á 

þessum tveimur leiksvæðum  

Það sem stelpurnar sögðu um ljósmyndirnar í fyrra viðtalinu af leiksvæðunum var 

ekki alveg í samræmi við seinna viðtalið, í fyrra viðtalinu fannst sumum ekki 

skemmtilegt í einingakubbum eða holukubbum en samt sem áður fór sú ljósmynd í röð 2 

sem telja má mjög áhugavert. Ástæðan reyndist vera að þær vildu stundum geyma 

byggingarnar, en það væri ekki hægt. Fram kom í viðtalinu við stelpurnar að strákarnir 

mættu geyma byggingarnar en ekki þær og aðspurðar um ástæður þess, sögðu þær að 

strákarnir mættu allt. Spyrja má í kjölfarið hvort mögulega gildi aðrar reglur um leik 

stelpnanna í leikskólanum um leik stelpnanna eða hvort samskiptahættir milli 

leikskólakennara og stelpna annars vegar og leikskólakennara og stráka hins vegar séu 

ólíkir, mæta kynin ólíkum viðhorfum frá kennurum. Þó verður að taka það fram að 
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strákarnir töldu sig ekki mega geyma byggingarnar sínar frekar en stelpurnar. Í 

framhaldi af því má spyrja hvort stelpum finnist að leikskólakennarar og starfsfólk hlusti 

ekki á þeirra sjónarmið nema ef þær kvarta. Það kemur berlega í ljós að við þurfum að 

skoða hvernig við komum fram við bæði kynin í ljósi þess hvort jafnrétti kynjanna sé 

virt, í samræmi við Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- nog menningarmálaráðuneytið, 

2011). Jafnframt þarf að skoða hvernig hlustað er á börnin og þeirra óskir og þarfir, t.d. 

hvort og hvenær börnin fái að skilja eftir byggingar, með það í huga að bjóða þeim eins 

oft og hægt er að hafa áhrif á það. Með því móti væri ekki eingöngu óskum barnanna 

mætt, heldur fengu þau jafnfram tækifæri til að vinna áfram með það sem vekur 

verulegan áhuga hjá þeim.  

Telja má að báðir hóparnir hafi ekki mikið hugsað um að eitthvað væri leiðinlegt í 

leikskólanum, því allir áttu erfitt með að segja að eitthvað væri leiðinlegt. Ég tel að það 

sé vegna þess að börnin eru í leikskólanum allan daginn og eru að eðlisfari mjög jákvæð, 

einnig hitta þau vinina og eru að leika við þá. Einnig mætti segja að foreldrar segi 

stundum við börnin sín ef þau eru eitthvað að kvarta „nei nei það er svo gaman í 

leikskólanum“, maður heyrir ýmislegt og sjálf hef ég sagt þetta. Þetta væri áhugaverð 

hugmynd að nýrri rannsókn, þ.e. að skoða hvort börnunum finnist virkilega allt 

skemmtilegt eða hvort þau séu að segja eitthvað sem þau halda að við fullorðna fólkið 

viljum heyra. Þegar verið er að hlusta á raddir barna eins og í þessari rannsókn þá er 

mikilvægt að vinna meira með það sem börnin segja, t.d. með því að spyrja „hvers 

vegna“. Með því er verið að kafa dýpra í svörin hjá þeim og síðan er hægt að spyrja þau 

hvað getur þú gert í því, með þessu móti skapast umræður og börnin finna það það þau 

geti sagt það sem þau vilja..  

Á fundinum með börnunum gekk þeim vel að raða myndunum í tígul, einungis í eitt 

skipti voru stelpurnar ekki sammála en það var varðandi efstu röðina, Íris vildi hafa 

holukubbana í röð 1 en ekki útiveruna eins og hinar. Þær voru spurðar hvað þær gætu 

gert til þess að komast að niðurstöðu, þær ræddu saman og niðurstaða náðist. Stelpurnar 

voru fljótar að komast að niðurstöðu, það þurfti ekki mikið til þess að Íris samþykkti 

niðurstöðurnar og virtist sem hún hefði ákveðið að gera eins og hinar. Ekki er hægt að 

telja það endilega kynbundið að gefa eftir svona fljótt, þar sem að ef önnur stelpa hefði 

átt í hlut þá hefði hún ekki endilega gefið eftir strax. Ég tel það vera vegna þess að 

samskipti stelpnanna eru oft á tíðum misjafnlega góð, það verður að segjast eins og er. 



56 

Sama var hjá strákunum, þeir voru ekki alveg sammála um röðunina í röð 2 vegna þess 

að Breki vildi ekki hafa sömu leiksvæðin og hinir í þeirri röð. Þeir gátu ekki komið sér 

saman um þau og þess vegna stakk ég upp á að hafa þrjár myndir í röð 2. Þeir voru 

sammála því þannig að ein myndin kom fyrir í röð 2 og röð 3. Breki stóð fastur á sinni 

skoðun, þetta var hans uppáhalds svæði og hann vildi hafa það ofar, enginn vildi gefa 

eftir og þess vegna var ákveðið að stinga upp á að hafa 3 myndir í röð 2. Þarna var 

nokkur munur á stelpuhópnum og strákahópnum þar sem Íris gaf eftir strax, en það er 

spurning hvort það fari eftir einstaklingnum sem á í hlut hverju sinni. Í lýðræði er það 

einn þáttur að vera með samræður og komast að niðurstöðu sem allir eru sáttir við 

Fyrirfram var búist við að það yrði kynjamunur á milli hópanna hvað varðar 

áhugasvið þeirra, m.a. taldi ég að stelpurnar væru ekki svona hrifnar af holu- og 

einingakubbunum. Eins og fram kemur í fræðikaflanum þá velja stelpur sér oft 

annarskonar leiki heldur en strákar (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2007). 

Niðurstöðurnar sýndu að röð 1 og röð 2 eru eins hjá báðum hópunum að undanskildu að 

strákarnir eru með þrjár myndir í röð 2 en þær eiga að vera 2 samkvæmt tígulforminu. 

Telja má að áhugasvið barnanna fari ekki eftir kyni heldur t.d. persónu, fyrri reynslu og 

fleira. Segja má að val um svæði sé á Krílakoti þó má vera að efniviurinn gæti í sumum 

tilvikum vakið meiri áhuga barnanna. Áhugavert er að skoða vinsældir í 

kubbaherbergisins, en á því svæði leika bæði kynin sér saman og þá kemur yfrleitt 

ekkert annað til greina en holu- og einingakubbarnir. Jafnframt kemur fram í 

niðurstöðunum að þegar börnin eru að leika sér með holukubbana og einingakubbana þá 

nota þau oftast annan efnivið með sem virðist gera leikinn skemmtilegri í þeirra augum. 

Því má draga þá ályktun að ef meiri fjölbreytileiki í efnisvali væri á fleiri svæðum, þá 

gæti það stutt við að börnin hefðu meiri áhuga á að velja þau svæði sem í þessari 

rannsókn reyndust óvinsælli. 

Þessi rannsókn leiddi í ljós að notkun tígulaðferðarinnar var liður í því að stuðla að 

lýðræði í leikskólanum. Þegar tígulaðferðinni var beitt má ætla að fleiri börn hafi fengið 

tækifæri til virkrar þátttöku m.a. vegna þess að notaðar voru ljósmyndir af því 

viðfangsefni sem verið er að athuga. Börnin í þessari rannsókn áttu auðvelt með að tala 

um myndirnar, segja sína skoðun leita leiða til málamiðlana sem er einn hluti þess að 

taka þátt í lýðræðislegum vinnubrögðum.  
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Áhugavert var hvernig börnin tjáðu í upphafi viðhorf til þess sem fram fór í 

leikskólanum sem mestmegnis skemmtilegt. Þannig var í fyrstu allt skemmtilegt á 

Krílakoti en þegar leið á viðtalið þá fóru að koma fram skoðanir hjá börnunum um 

ýmislegt sem var ekki eins skemmtilegt.  

Börnin röðuðu leiksvæðunum/viðfangsefnum í tígul eftir áhugasviði. Umræðan sem 

fram fór með aðstoð tígulaðferðarinnar varpaði ljósi bæði á það sem vakti áhuga 

barnanna og það sem gerði það síður. Þannig má segja að notkun tígulsaðferðarinnar hafi 

m.a. stutt börnin í því að tjá einnig það sem þeim fannst ekki eins skemmtilegt. 

Athyglisvert var að ekki reyndist koma fram eins skýr kynjamunur á áhugasviði 

barnanna eins og við var búist. Því gæru leikskólakennarar og annað starfsfólk öðlast 

skýrari sýn á hversu kynjaður áhugi barna er, með því að skoða eigin viðhorf og 

samskiptahætti í leikskólastarfinu 

  

5.1 Nýting niðurstaðna 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir nýtingu niðurstaðna, þar sem sagt verður frá þeim 

tillögum um breytingu eða lagfæringu sem hægt væri að gera til að gera leiksvæðin 

meira spennandi. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að með því að athuga hvar áhugassvið barnanna 

liggur er hægt að nýta niðurstöðurnar til að breyta leiksvæðum og stuðla þannig að 

lýðræðilegum vinnubrögðum. Það sem ég tel að þurfi að gera á Krílakoti sé að spyrja 

börnin nánar hver ástæðan sé fyrir áhugaleysi þeirra á ákveðnum leiksvæðum. Það þarf 

að skoða hvort hægt sé að skipuleggja betur listakrók, t.d. með því að loka cosý horninu 

á meðan verið er vinna í honum, svo hægt sé að spjalla saman án þess að þurfa hafa lágt. 

Skoða þarf einnig eftirspurn eftir listakrók, ef það eru börn sem vilja mála eða klippa og 

líma í rólegheitum þá er ekkert því til fyrirstöðu að leyfa börnum einnig að´vera í cosý 

horninu að skoða bók. Aðalstofuna þarf einnig að skoða nánar þar sem hún þótti ekki 

áhugaverð, það þarf að athuga hvernig hægt sé að breyta svo hún verði áhugaverð, það 

væri t.d. hægt að spyrja börnin. Það væri áhugavert að skrifa niður allar tillögur 

barnanna og skoða síðan með þeim hvað væri hægt að framkvæma, þátttaka barnanna er 
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mikilvæg. Cosý hornið þarf einnig að skoða nánar það er spurning um að leyfa annan 

efnivið en bækur, ef ekkert barn sé þar á annað borð.  

Það er stefna leikskólans að allir fari í útveru einu sinni yfir daginn, nokkurn veginn 

sama hvernig viðrar. Þar sem útiveran var ekki spennandi hjá stelpunum í rigningu, þá 

væri það hugmynd að leikskólakennarar og aðrir starfsmenn á deildinni aðstoði þær 

frekar við að klæða sig úr blautum regnfötum, ef það sé ástæðan fyrir leiðinlegri útiveru. 

Allavega þarf að skoða útiveruna í rigningu nánar. 

Þessi rannsókn fór fram á elstu deildinni í leikskólanum Garðaborg. 

Leikskólakennarar á öðrum deildum og öðrum leikskólum geta nýtt sér niðurstöðurnar 

til að athuga hvort þetta sé tilfellið á þeirra deildum. Börnin hafa sagt sína skoðun og ef 

leikskólakennarar og aðrir starfsmenn hlusta og fylgast með börnunum í leik þá geta þeir 

séð hvort alltaf sé verið að leika með sama efniviðinn á sömu leiksvæðunum. Það væri 

áhugavert að gera svona rannsókn eða einfalda könnun á yngri deildum, til þess að 

athuga hvar áhugi barnanna liggi. Það væri lýðræðislegt að athuga þetta og einnig fyrir 

leikskólakennarana að læra að nota tígulaðferðina. Þá yrði hægt að gera einhverskonar 

könnun um ákveðin mál. Það er auðvelt að nota tígulaðferðina og tekur ekki mikinn tíma 

því það er hægt að gera hana á einfaldan hátt, t.d. er hægt að taka myndir af 

nærumhverfinu og nota aðferðina til þess að athuga hvaða svæði vekur áhuga barnanna 

til þess að skoða. 

Miðað við niðurstöður úr viðtölunum er lýðræðislegt að nota tígulaðferðina. Börnin 

sögðu frá því sem vakti áhuga þeirra með því að skoða ljósmyndir af þeim leiksvæðum 

og efnivið sem er í boði í leikskólanum. Samskipti barnanna voru til fyrimyndar og þau 

komu sér saman um niðurröðunina í tígulformið, niðurstaðan varð ekki samhljóma í 

byrjun en eftir smá umræður var fallist á niðurstöðu sem allir sættu sig við. Mér fannst 

þægilegt að nota þessa aðferð sem viðtalsaðferð, því börnin voru mjög opin og töluðu 

mikið um myndirnar, ég hafði það á tilfinningunni að þau hefðu ekki talað svona mikið 

um leiksvæðin og efniviðinn ef þau hefðu ekki myndirnar fyrir framan sig. Stundum 

gengur það ekki að nota tígulaðferðina, sem dæmi má nefna að leikskólakennarar þurfa 

alltaf að hlusta. Jafnvel þó talið sé að verið sé að bjóða börnunum að gera eitthvað sem 

vekur áhuga þeirra, þá getur verið eitthvað annað í aðstæðunum hafi þau áhrif að þau 

hafa hreinlega ekki áhuga nákvæmlega núna. Eins og með seinna viðtalið við strákana 
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þeir máttu ekki vera að þessu því þeir vildu fara út að leika, þá er ekkert annað í stöðunni 

en að leyfa það. 

Börnin á Krílakoti töluðu um að þegar þau hefðu verið á annarri deild hefðu þau átt 

að segja hvað þau vildu borða í hádeginu, kennari hefði skrifaði niður allar óskirnar og 

sá matur sem fékk flest atkvæði hefði verið á borðum síðar. Þetta vildu þau gera aftur, og 

var þeim bent á að tala við deildarstjórann og spyrja um þetta. Miðað við hvað heyrðist á 

þeim þá fannst þeim áhugavert að taka þátt í að tjá óskir sínar, jafnvel þó svo að þau 

hefðu ekki fengið óskir sínar uppfylltar. Telja má að þau hafi verið ánægð að taka þátt í 

svona kosningu og þetta sé ákveðin birtingamynd lýðræðis, því þarna sjá þau eigin 

þátttöku, samvinnu og samskipti. Þetta er gott dæmi um það hversu mikilvægt það er 

fyrir leikskólakennara að leggja sig fram um að hlusta á börn og það er lýðræði og hluti 

af réttindum barna samkvæmt Barnasáttmálanum. 

Til að tígulaðferðin sé hjálpleg sem tæki sem stuðlar að lýðræðislegum starfsháttum 

þá þurfa ákveðnir þættir að vera til staðar, t.d. að börnin hafi áhuga fyrir valinu. 

Aðstæður þar sem þau vilja hélst vera að gera eitthvað annað geta oft komið upp, þá 

verður að taka tillit til þess og viðurkenna að stundum virkar aðferðin endilega ekki vel. 

Tillaga fyrir leikskólakennara til að vinna meira með það sem börnin segja, það er að 

búa til hugtakakort. Sem dæmi ef verið er að tala um kubbaherbergi þá er hægt að hafa 

það í miðjunni á hugtakakortinu og síðan koma börnin með tillögur. Svona væri hægt að 

vinna með allar raðirnar í tíglinum. 
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6 Lokaorð 

Ég hef lært mikið af þessari rannsókn. Að taka viðtöl við börn er bæði erfitt og gefandi, 

það er ekki hægt að vita fyrirfram um svörin eða áætla hvernig viðtölin eigi eftir að 

ganga. Það var mjög áhugavert og skemmtilegt að taka viðtöl við börnin, þau voru 

áhugasöm um verkefnið og forvitin um hvað verið væri að gera. Niðurstöðurnar komu 

aðeins á óvart þar sem stelpurnar og strákarnir höfðu áhuga á því sama, því hafði ég ekki 

búist við. Börn eru perlur sem vita meira en fólk heldur, en til þess að uppgötva það þarf 

að tala við þau og beita virkri hlustun. Eftir að hafa lesið um hversu mikilvæg hlustun og 

þátttaka barna er í leikskólastarfinu þá mun ég vera duglegri að hlusta og tala við þau, 

ekki einungis svara strax heldur spyrja þau hvað þeim finnist. Að svara spurningu með 

spurningu er góð leið til þess að fá börnin til að tjá sig og segja sína skoðun, telja má þá 

leið góða til að fá þau til að spyrja sjálf sig hvað þeim finnst. Tígulaðferðin hentar mjög 

vel þegar verið er að athuga áhugasvið barnanna, hún er þægileg í notkun, ætti ekki að 

vera þyrnir í augum leikskólakennaranna og hana má einnig nota þegar verið er að meta 

leikskólastarfið. Það sýndi sig í þessari rannsókn að börnunum fannst gaman að skoða 

ljósmyndirnar og segja hvað þeim fannst um hverja mynd enda áttu þau auðvelt með að 

segja frá. Tígulaðferðin myndi einnig henta þeim börnum sem ekki geta tjáð sig sem 

skyldi því þau geta bent á ljósmynd til að svara spurningu. Í leikskólanum er verið að 

vinna með lýðræði með því að hlusta á börnin og leyfa þeim að reyna að leysa ágreining 

ef upp kemur, en því miður er það stundum svo að einhver er ekki ánægður með 

útkomuna. Það hefur komið fram hversu mikilvægt það er að börnin viti að það sé 

hlustað á þeirra sjónarmið þó svo að niðurstaðan sé ekki eftir þeirra höfði, Í lýðræði er 

einn þátturinn að miðla málum til að komast að niðurstöðu. 

Stelpurnar upplifðu það stundum að strákarnir fengju að gera eitthvað sem þeim var 

neitað um, en strákarnir voru ekki sammála því. Það væri gaman að skoða þetta viðhorf 

hjá stelpunum í garð strákanna nánar, hvort þetta hafi verið einangrað tilfelli eða hvort 

hvort þetta sé almennt viðhorf þeirra. Það er miklvægt að kanna þetta nánar eins með að 

athuga hvort samskipti milli leikskólakennarana og stelpnanna annars vegar og strákanna 

hins vegar séu ekki með sama hætti.  
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Fylgiskjal 1 

Til foreldra/forráðamanna 

 

Vegna mastersverkefnis í                                                                 Dagsetning:                                                                                    

framhaldsnámi við Menntavísindasvið                                            22. ágúst 2016                                                                             

Háskóla Íslands    

Kæri viðtakandi 

Ég undirrituð er nemi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Ég er að vinna að 

lokaritgerð til M.Ed.-gráðu á kjörsviði Máls og læsis við kennaradeild. Rannsóknin mín 

er á þá leið að ég ætla að athuga hvað það er sem vekur áhuga barnanna á Krílakoti, 

hvaða leiksvæði það eru sem eru eftirsóknarverð og hvers vegna.  

Ég mun gæta fyllsta trúnaðar í meðferð rannsóknargagna. 

Þér er velkomið að hafa samband við mig óskar þú eftir meiri upplýsingum um 

rannsóknina. 

Hér með fer ég þess á leit að fá að leggja umrædd verkefni fyrir barnið þitt: 

 

Nemandi: _______________________________________________  

 

Virðingarfyllst, 

 

Sveinbjörg Þóra Gunnarsdóttir 

Nemandi á Menntavísindasviði HÍ 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Undirskrift foreldri/forráðamanns 
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Fylgiskjal 2 

Viðtalsrammi sem notaður var til hliðsjónar í viðtölunum 

Hvað finnst ykkur gaman að gera í leikskólanum? 

Hvað finnst ykkur leiðinlegt að gera í leikskólanum? 

Farið þið í útiveru? Hvað gerið þið í útiveru? 

Hvað finnst ykkur skemmtilegt aðgera í útiveru? En leiðinlegt? 

Ef þið væruð leikskólakennarar hvað gerið þið þá? 

Ef þið fenguð að ráða í leikskólanum hvað myndu þið þá gera? 

Hvernig finnst ykkur í hópastarfi? Hvað gerið þið í hópastarfi? 


