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Ágrip 

Markmiðið með rannsókninni var að draga ályktanir af reynslu leikskólakennara af 

þeirri leik- og námsaðferð sem notkun opins efniviðar felur í sér og koma fram með rök 

fyrir aðferðunum í leikskólastarfi. Viðfangsefnið var finna út hvernig megi fjalla af dýpt 

um opinn efnivið til þess að efla starfsþróun leikskólakennara. Með tilkomu 

Aðalnámskrár leikskóla 2011 var jafnframt áhugavert og mikilvægt að kanna hvernig 

þessi leikaðferð passaði við áhersluþætti hennar. Þá hefur sköpun hlotið meira vægi 

með tilkomu námskrárinnar og því var talið mikilvægt að skoða sköpun í tengslum við 

notkun opins efniviðar. Aðferðafræði rannsóknarinnar er eigindleg og fór gagnaöflun 

fram í formi viðtala við fimm leikskólakennara og tvo aðra leikskólastarfsmenn. Reynsla 

þeirra var athuguð og sett í samhengi við þau fræði sem liggja til grundvallar leiks og 

skapandi starfi barna í leikskólum. Rannsóknin fór fram fyrri hluta árs 2017. Fræðilegur 

bakgrunnur rannsóknarinnar byggist meðal annars á hugmyndum Deweys, Vygotskys 

og Wood. Þessir fræðimenn hafa með mismunandi hætti rannsakað hvaða eiginleika 

kennari eigi að búa yfir til að styðja við nám barna og hvernig megi styðja við sköpun í 

leikskólastarfi. Hugmyndafræði þeirra á mikla samleið með hugmyndafræði um notkun 

opins efniviðar. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að notkun opins efniviðar 

styðji við leik og sköpun barna í leikskólum og hugmyndafræðin um opinn efnivið sem 

námsefni byggi á því að börnum séu gefin tækifæri til þess að móta sjálf hugmyndir 

sínar um leikefnið og félagslegan leik með það. Aðrar niðurstöður eru þær að úthald 

barna í leik eykst með notkun opins efniviðar og börn hafi meiri ánægju af sköpunarferli 

sínu. 
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Abstract 

"It is up to the children" 

The experience of pre-school teachers in using open-ended material 

The aim of this research, was to draw a conclusion and bring forth evidence for using 

open-ended material in pre-school education. The purpose was to strengthen pre-

school teacher’s development in using open-ended material as a play method. With the 

introduction of The Icelandic National Curriculum Guide for Preschools in 2011 it was 

also interesting and vital to find out how this play method fits the emphasis of the 

curriculum. Creativity is now one of the six basic elements of education in the 

curriculum and it was considered vital to investigate that feature when using open-

ended materials. This research’s methodology is qualitative and the data was gathered 

by interviewing five pre-school teachers and two other staff members. Their 

experience, was to be placed in context with the theories that are laid down as the 

basis for play and creativity in pre-school. The research took place in the first part of 

the year 2017. The theoretical background of this research is based on, by most part, 

the discussion of the learning theories of Dewey, Vygotsky and Wood. Those scholars 

have by their own account studied what qualities teacher should have to be able to 

support children’s play and how creativity can by channeled. Their ideology is closely 

tied to the ideology of open-ended material. The main findings of this research are that 

the use of open-ended material supports children’s play and creativity in pre-school 

and that the ideology of open-ended material is based on giving the children 

opportunity to create and form their own ideas with the play material and peer-to-peer 

play with it. Other findings suggest that the children’s play endurance is enhanced by 

using open-ended material and the creation’s process becomes more enjoyable for 

children. 
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1 Inngangur 

Í þessari meistararitgerð verður sagt frá framkvæmd rannsóknar um opinn efnivið og 

hvernig notkun hans háttar í leikskólum. Í inngangskaflanum verður útskýrt hvers vegna 

kannaðir voru eiginleikar opins efniviðar, hvernig efniviðurinn getur stutt við leik og 

sköpun í leikskólum, bæði í samræmi við mat fræðimanna og þeirra leikskólakennara 

sem tóku þátt í rannsókninni. Ritgerðin var unnin við Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

og viðtöl framkvæmd í leikskóla rannsakanda annars vegar og leikskólum viðmælenda 

hins vegar á tímabilinu frá janúar 2017 og fram í júní sama ár. Í viðtölunum greindu 

viðmælendur frá reynslu sinni af notkun opins efniviðar í leikskóla. 

Hugmyndavinna ritgerðarinnar hófst þegar rannsakandi leitaði leiða til þess að 

styrkja sig í að nota opinn efnivið meðfram meistaranámi í menntunarfræðum leikskóla. 

Rannsakandi hafði fram að þessu nýtt sér reynslu þeirra leikskólakennara sem unnu 

með honum en ekki hlotnast sú fræðilega vitneskja sem liggur að baki leik og sköpun 

með opinn efnivið. Kveikjan að rannsókninni var því sú að tengja vitneskju 

leikskólakennara við þau fræði sem leikur og sköpun byggist á. 

1.1 Val á viðfangsefni 

Ástæðan fyrir valinu á viðfangsefninu opinn efniviður er sú að reynsla rannsakanda af 

því að bjóða upp á hann í leikskólanámi barna er góð. Þá vildi rannsakandi tengja 

meistaranám sitt í menntunarfræðum leikskólakennara við þá reynslu sem hann og 

aðrir leikskólakennarar hafa af því að bjóða upp á efniviðinn. Ásamt því vildi 

rannsakandi tengja notkun opins efniviðar við Aðalnámskrá leikskóla frá árinu 2011 og 

kanna hvort þeir sex grunnþættir menntunar, sem tilgreindir eru í aðalnámskránni, 

styðji við opinn efnivið í leikskólum.  

Opinn efniviður er leikefni þar sem börnin ákveða sjálf hvað efniviðurinn stendur 

fyrir í leik þeirra. Leikefnið getur einnig ýtt undir sköpun barnanna, meðal annars af því 

að leikefnið skapar ekki aðstæðurnar. Í störfum rannsakanda hefur það sýnt sig að 

opinn efniviður býður upp á leikaðstæður þar sem niðurstaða leiksins verður ófyrirséð. 

Rannsakandi sá fljótt að tilgangur með notkun opins efniviðar verður ferlið sjálft. 

Rannsakanda langaði að kanna til hlítar hvort þessi reynsla hans af opnum efnivið ætti 

við fræðileg rök að styðjast og væri í samræmi við reynslu annarra leikskólakennara. 

Þess vegna var viðfangsefnið opinn efniviður valið sem grunnur að rannsókn í 

lokaverkefninu. 
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1.2 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið þessarar rannsóknar er að fá innsýn í reynslu leikskólakennara um það hvernig 

börn leika sér með opinn efnivið ásamt því að öðlast þekkingu á því hvernig hægt sé að 

styðja við leik, nám og sköpun í leikskólum með því að bjóða upp á efniviðinn. Því 

verður leitast eftir að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu og undirspurningum: 

Hver er reynsla leikskólakennara af notkun opins efniviðar í leik barna? 

Undirspurningarnar eru: 

1. Hver eru viðhorf kennara til opins efniviðar? 

2. Styður opinn efniviður við leik barna inni í leikskólum? 

3. Hvernig nýta börn sér opinn efnivið til stuðnings við leik og sköpun í leikskólum? 

Til þess að ná fram þessum markmiðum og svara þeim spurningum sem hér eru lagðar 

fram, verða niðurstöður notaðar sem fengust með viðtölum við leikskólakennara. Þeir 

voru spurðir að því hvort reynsla þeirra af notkun opins efniviðar hefði aukið sýn þeirra 

á leik og skapandi starf barna í leikskólum og hvort reynsla þeirra gæti hjálpað til við að 

varpa ljósi á hvernig opinn efniviður getur stutt við nám barna í leikskólum. 

Notagildi rannsóknarinnar snýr meðal annars að börnum, starfsfólki og 

hugmyndavinnu fyrir leikskóla almennt. Þáttur sköpunar verður kynntur og aðferðir 

kennara til þess að geta ýtt undir sköpunarferlið með notkun opins efniviðar. 

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Í fyrri hluta ritgerðarinnar er sjónum einkum beint að bakgrunni og markmiði 

verkefnisins. Í upphafi þessa inngangskafla var fjallað um aðdraganda þess og í 

framhaldi af því var sagt frá markmiðum rannsóknarinnar. Annar kafli ritgerðarinnar er 

fræðilegur inngangur þar sem kenningar um leik sem námsleið verða kynntar með það 

markmiði að byggja upp grunninn að leiknum. Inn í það fléttast kenningar um nám í 

leikskóla sem hefur það markmið að nýta leikinn sem námsleið. Útskýrt verður hvað 

felst í því að bjóða upp á opinn efnivið og að ýta undir sköpunarferlið. Upplýsingar um 

aðferðafræði rannsóknarinnar verða í þriðja kaflanum og þar er einnig gerð grein fyrir 

siðferðilegum álitamálum og hvernig staðið var að gagnaöflun. 

Í síðari hluta ritgerðarinnar eru niðurstöður kynntar og ræddar. Í fjórða kafla er sagt 

frá því sem kom fram í viðtölum við viðmælendur. Í fimmta kafla eru niðurstöðurnar 

tengdar við fræðin og rannsakandi ræðir um þær í ljósi fræðanna og jafnframt verður 

leitast við að svara rannsóknarspurningunum. Í sjötta og síðasta kafla ritgerðarinnar er 

samantekt og fjallað um þann lærdóm sem draga má af rannsókninni. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður kynning á því hvað felst í opnum efnivið og hver markmið 

leikskólakennara, sem býður upp á slíkt leikefni, getur verið. Tengd verða saman fræði 

um leik og notkun opins efniviðar. Rætt verður um hlutverk kennarans við að efla 

sköpun, kynnt verður hvað felst í skapandi kennsluaðferðum og fjallað um hvernig 

skapandi nám gæti farið fram. Til kynningar verður stuðst við fræðikenningar um leik og 

skapandi starf í leikskólum ásamt því að áherslur, sem koma fram í Aðalnámskrá 

leikskóla 2011, verða skoðaðar. 

2.1 Leikur og nám 

Í þessum kafla verða ræddar hugmyndir fræðimanna um það nám sem fer fram í leik 

barna. Kaflinn byggir að miklu leyti á hugmyndum Johns Dewey (1859–1952) um leik og 

nám barna ásamt því að útskýrt verður hvað felst í hugmyndum rússneska 

sálfræðingsins Levs S. Vygotsky (1896–1934) sem setti fram hugmyndir um nám í 

félagslegu samhengi í þeim tilgangi að rýna í hlutverk fullorðinna í leik barna. Útskýrt 

verður hugtakið ígrunduð hugsun (e. reflective thinking) sem Dewey taldi hvetjandi til 

þess að ná niðurstöðu í ákveðnum viðfangsefnum og heimspekilegar hugmyndir hans 

um hlutverk kennarans í að efla barn í athugunum sínum. 

Lev Semyonovich Vygotsky var rússneskur sálfræðingur sem kom fram með þá 

hugmynd að börn lærðu í gegnum leik. Kenningar hans og þróun annarra fræðimanna í 

kennslufræðum hafa leitt til þess að litið er á leikinn sem mikilvægt tæki fyrir menntun 

ungra barna, þá sérstaklega í leikskólum. Í leiknum verður ákveðin yfirfærsla hjá 

barninu samkvæmt Vygotsky, þannig að barnið kemur heim og saman því sem það 

hefur orðið áskynja um í sínu nánasta umhverfi; barnið verður „höfðinu hærra“ í 

leiknum, þ.e. getur sýnt sína bestu getu (Vygotsky, 1978). Áhrifa Vygotskys gætir víða í 

leikskólum um allan heim þar sem hann talar einnig um hlutverk kennarans. Hann 

leggur á það mikla áherslu að sá sem er hæfari en barnið, oft hinn fullorðni í innsta 

hring þess, geti haft þó nokkur áhrif á hvernig barnið þroskast og lærir. Vygotsky 

rökstyður það með því að koma fram með hugtakið The zone of proximal development 

(ZPD) og hefur verið þýtt á íslensku sem svæði hins mögulega þroska (Vygotsky, 1978, 

bls. 86–87). Þar lýsir Vygotsky með þriggja laga hring hvernig ferlið hjá barni við að læra 

framkvæmd á ákveðnum verknaði fer fram. Ysti hringurinn sýnir verknað sem barn 

getur ekki náð að framkvæma miðað við gefnar forsendur. Miðjuhringurinn sýnir 

hvernig kennari getur veitt barni stuðning til þess að framkvæma það sem barnið nær 
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ekki að framkvæma eitt og óstutt. Innsti hringurinn sýnir hins vegar hvernig barnið nær 

að framkvæma verknaðinn án stuðnings. Þannig heldur Vyogtsky því fram að það sem 

barn geti með aðstoð í dag, geti það gert án aðstoðar á morgun. Þar kemur hlutverk 

kennarans við sögu og hversu mikilvægt það er (Vygotsky, 1978). 

Annar fræðimaður skrifaði um hugmyndir sínar um hlutverk kennarans. John Dewey 

var Bandaríkjamaður, var með doktorspróf í heimspeki og hefur haft mikil áhrif á 

hugsunarhátt þeirra sem hafa með menntun að gera. Hugmyndir Deweys eru notaðar 

innan menntaheimspekinnar og víða í lýðræðisfræðslu í skólastarfi. Eins og margir með 

bakgrunn í heimspeki lét Dewey eftir sig mikið af hugleiðingum í rituðu máli. Í bók 

(1910), sem kom út í íslenskri þýðingu árið 2000 undir heitinu Hugsun og menntun, 

veltir Dewey fyrir sér hvaðan hugsun komi. Hann skrifar: 

Hugsun kviknar ekki sjálfkrafa, hún á sér ekki bara stað samkvæmt 

„almennum lögmálum“. Það er eitthvað sem gefur tilefni til hennar og kallar 

hana fram eða vekur hana. Almenn krafa til barns um að hugsa […] er eins 

tilgangslaus og að ráðleggja því að hefja sig á loft af eigin rammleik.[…] 

Jafnvel þegar barn á í vanda er með öllu tilgangslaust að hvetja það til þess 

að hugsa þegar það hefur enga fyrri reynslu sem felur í sér líkar 

kringumstæður. (Dewey, 1910/2000, bls. 53–54). 

Hægt er að leggja út af þessum orðum Deweys að kennari geti ekki neytt barnið til þess 

að hugsa en hann getur, engu að síður, skapað grundvöll hugsunarinnar. Veita þarf 

barninu tækifæri til þess að læra af reynslunni en hafi barn enga reynslu á viðkomandi 

sviði eigi að gefa því frið frá kennaranum þannig að það megi skapa reynsluna sjálft. Þetta 

varð til þess að Dewey kom fram með hugtak sem enn í dag er kennt við hann og er á 

ensku learning by doing og hefur í íslenskri þýðingu verið kallað nám í verki. Þar verða 

hugtökin hugsun og sköpun nátengd. Áfram heldur Dewey að tala um hugsun og segir: 

Þegar maður er niðursokkinn í einhver viðfangsefni ber það hann áfram. 

Spurningar koma honum [nemandanum] ósjálfrátt í hug; hugmyndir 

streyma að honum; þörf virðist á frekari rannsóknum og lesefni og því er 

fylgt á eftir. […] Kennari sem vekur slíkan brennandi áhuga hjá nemendum 

sínum hefur gert eitthvað sem engin fastmótuð formleg aðferð getur 

áorkað, alveg sama hve rétt hún er. 

(Dewey, 1910/2000, bls. 72). 
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Dewey segir að „í kennslu birtist ytra viðmiðið í því hve mikið er lagt upp úr réttu svari“ 

og „af kennurum krefst þetta markmið eingöngu þekkingar á námsefni, ekki á 

börnunum“ (Dewey, 1910/2000, bls. 105). En með ígrundaðri hugsun (e. reflective 

thinking) leggur barnið aðra merkingu í hluti en kennarinn ætlaði því og sér hlutina í 

samhengi sem hentar raunveruleika barnsins. Um það segir Dewey: 

Þegar hlutir verða tákn, þegar þeir verða fulltrúar fyrir aðra hluti, breytist 

leikur frá því að vera einbert líkamlegt fjör í athöfn sem felur í sér 

vitsmunalegan þátt eða hugsun. […] Þannig nota börn stein fyrir borð, 

laufblöð fyrir diska, akarn fyrir bolla. Þannig nota þau dúkkurnar sínar, 

lestarnar, byggingarkubbana og önnur leikföng. Þegar börnin handleika 

leikföngin lifa þau ekki í heimi efnishlutanna heldur í hinum stóra heimi 

merkingar, náttúrlegrar og félagslegrar, sem þessir hlutir kalla fram 

(Dewey, 1910/2000, bls. 255). 

2.1.1 Tilgangur leiks 

Leikur er náttúruleg leið til þess að læra og í leiknum verður ákveðin yfirfærsla hjá 

börnum. Í leiknum láta börn í ljós óskir sínar og hugmyndir og vinna úr tilfinningum og 

skilja hlutina út frá sjónarhorni annarra sem er mjög nauðsynlegt fyrir börn á 

leikskólaaldri sem sjá oftast hlutina út frá sínum gildum og veruleika (Lillard, 1998, bls. 

27). Hlutirnir hljóta nýja merkingu í höndum barnanna og hlutir, sem hafa enga fyrir 

fram skilgreinda merkingu, geta fengið sjálfstætt líf í leik og námi barnanna. Ef hlutirnir 

hafa fyrir fram skilgreinda merkingu og er ætlað að hjálpa börnum við að ná tiltekinni 

útkomu, sem aðrir ákveða, breytist eðli leiksins. Dewey (2000) telur að þá sé leikurinn 

orðinn vinna í huga barnanna. Kennarinn setur börnum fyrir og er oft sá sem ætlast til 

að verk barna leiði til ákveðinnar útkomu. Aftur á móti styrkir kennari barnið í 

sjálfstæðum vinnubrögðum þegar hann leggur frekar áherslu á ferlið sem skapast við 

athöfnina. Dewey segir: 

Greinarmuninn á leik og vinnu má skerpa með því að minna á hvernig oft er 

rætt um þennan mun. Sagt er að í leikathöfn sé áhuginn á athöfninni vegna 

hennar sjálfrar; í vinnu er hann á afurðinni eða útkomunni sem athöfnin 

endar í. Þess vegna er hin fyrrnefnda alveg frjáls en hin síðarnefnda er 

bundin af markmiðinu sem á að ná. […] Hvort tveggja kann jafnt að vera 

dæmi um áhuga á athöfn vegna hennar sjálfrar, en í öðru tilvikinu er 

athöfnin sem áhuginn er á meira eða minna ófyrirhuguð, fer eftir tilviljunum 
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og duttlungum eða fyrirskipunum. Í hinu tilvikinu auðgast athöfnin af þeirri 

tilfinningu að hún leiði til einhvers, að hún sé einhvers virði. 

(Dewey, 1910/2000, bls. 258). 

Þegar áhersla er lögð á ferli í námi barna getur verið gagnlegt að rýna í hugtakið flæði 

sem Sara M. Ólafsóttir og Bryndís Garðarsdóttir (2016) fjalla meðal annars um í 

tilviksrannsókn. Þær rannsökuðu hvernig flæði birtist í leikskólastarfi. Flæði var 

upphaflega skilgreint og sett fram af ungverska sálfræðingnum Mihaly Csikszentmihalyi 

árið 1990 en var þá sett fram til lýsingar á því hugarástandi sem listamenn komast í 

þegar þeir sökkva sér djúpt inn í hugarheim sinn með því að hefja og efla sköpun sína 

sem fram fer í gegnum listina (Sara M. Ólafsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2016, bls. 

58). Flæði er skilgreint þannig af Csikszentmihalyi sem breytt hugarástand sem verður 

við það að takast á við spennu og erfiði sem fylgir áskorun (Csikszentmihalyi, 1990). 

Hann telur að virkni einstaklingsins í athöfnum leiði til ánægjulegrar og jákvæðrar 

upplifunar og aðalhvatinn, sem stuðlar að áhuga á viðfangsefninu, sé ánægjan sem 

hlýst af ferlinu sjálfu (Csikszentmihalyi, 1990). Niðurstöður rannsóknar Söru og 

Bryndísar benda til þess að börnin hafi verið einbeitt og niðursokkin í viðfangsefni sín 

sem er hægt að tengja við flæðishugtakið og segja með því móti að þau hafi komist í 

flæðisástand (Sara M. Ólafsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2016, bls. 58). Önnur 

mikilvæg vísbending, sem fram kemur í niðurstöðunum, er að leikskólakennararnir, sem 

störfuðu á deildinni, fóru að sýna því skilning að börnin hefðu mismunandi 

tjáningarleiðir. Því til stuðnings er tekið dæmi af drengjum sem voru að teikna en þurftu 

á vissum tímapunktum að standa upp, hreyfa sig og prófa sig áfram með mismunandi 

góðum árangri. Þá sóttu börnin sér þann efnivið sem þau þurftu að nota hverju sinni og 

fluttu hann á milli svæða (Sara M. Ólafsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2016, bls. 69). 

2.1.2 Einkenni leiks 

Hér að framan er talað um þær hugmyndir fræðimanna sem orðið hafa undirstaða 

leiksins og um hvað teljist vera leikur barna. Hér á eftir verður rætt um ákveðin 

einkenni leiks ásamt því að skoða skilgreiningar á leik í þeim tilgangi að veita innsýn í að 

leikur í þeim skilningi er ekki eitthvað eitt heldur margbreytilegt fyrirbæri. Ýmis hugtök 

og ólíkar skilgreiningar verða notaðar til að sýna fram á það. 

Hugtakið sjálfsprottinn leikur (e. ludic play) er næst þeim skilningi sem oft er 

notaður um leik og er hugmyndafræðin byggð á því að börn eigi að velja sjálf og stjórna 

sínum athöfnum sem muni styðja við sjálfstæði, sjálfvirkni og eignarhald þeirra (Wood, 

2013, bls. 25). Sjálfsprottni leikurinn getur stuðlað að lærdómi óbeint og einnig þjónað 
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öðrum þáttum eins og að ýta bæði undir sköpun og getu barna. Í sjálfsprottna leiknum 

velur barnið athafnir, leikfélaga og þemu, hvað það lærir og hvað það þróar með 

leikfélaga sínum. Þungamiðjan þar er samskiptamynstur barnsins við önnur börn frekar 

en samband þess við fullorðinn aðila. Val á leikathöfnum og þemu leiksins geta þess 

vegna haft áhrif á sjálfsvitund barnsins (Wood, 2014, bls. 155). 

Uppgötvunarleikur (e. epistimic play) snýst gjarnan um að byggja upp kunnáttu 

barna með því að uppgötva og leita leiða til lausna vandamála. Leikurinn stuðlar að 

námi barna þar sem þau eru meðvituð um hvað þau eiga að búa til eða gera. Leikurinn 

leiðir til aukinnar hæfni í að ná tökum á honum. Hugsanlega verður meiri virkni og iðni í 

þessum leik þar sem börnin leita sjálf að nýjum sannleik sem styður við sköpun í nálgun 

barna (Wood, 2013, bls. 26). Uppgötvunarleikur eflir lærdóm á þann hátt að börn gera 

sér grein fyrir hvað þau skapa, þau verða meðvitaðri um eigin færni og virkni þeirra 

leiðir til aukins sjálfstæðis og meiri stjórnunar af þeirra hálfu. Munurinn á 

sjálfsprottnum leik og uppgötvunarleik liggur helst í því að í uppgötvunarleik átta börnin 

sig á því hvað ákveðnir hlutir gera. Í sjálfsprottna leiknum velta þau því hins vegar fyrir 

sér hvað þau geti gert við ákveðna hluti. Þannig er af hverju-spurningum svarað í 

sjálfsprottna leiknum en hvernig-spurningum svarað í uppgötvunarleiknum. 

Leikgerðirnar tvær geta þá fylgt hvor annarri eftir þar sem barn tekur sjálft upp á því að 

leika með hlutinn í sjálfsprottna leiknum og kanna hann síðan nánar í 

uppgötvunarleiknum. 

Fram kemur í athugunum, sem gerðar hafa verið, að leikur er ekki bara einn 

atburður í senn heldur margir atburðir tengdir saman yfir ákveðinn tíma þar sem börn 

stíga inn og út úr leiknum til þess að setja reglur, skilgreina hlutverk og þróa þemu 

leiksins (Wood, 2014, bls. 154). Þrátt fyrir að einkenni leikjanna séu misjöfn og sýni 

fram á leiki barna sem eru leiknir með ólíkum hætti geta leikirnir hafa komið frá barninu 

með sjálfsprottnum hætti eða þörf barnsins fyrir að uppgötva hluti og fyrirbæri í 

umhverfi sínu. Þegar barnið leikur sér með sjálfsprottnum hætti í umhverfi, þar sem ýtt 

er undir þau einkenni, er líklegt að barnið geti einnig stýrt framvindu leiksins og 

jafnframt hvenær leik er hætt. 

Aðrir fræðimenn hafa sett fram mismunandi einkenni leiks. Tina Bruce (2001) setti 

fram tólf einkenni leiks og hún sagði að ef að minnsta kosti sjö einkenni væru uppfyllt 

væri um leik að ræða. Meðal einkennanna eru aðstæður þar sem börn búa sér til eigin 

reglur og hafa sjálf stjórn á leiknum því að ekki er hægt að skipa börnum að leika sér. 

Þau þykjast við leikinn og æfa framtíð sína, geta leikið ein eða með öðrum einstaklingi 

sem getur verið annað hvort barn eða fullorðinn. Annað einkenni er að hver og einn 
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þátttakandi í leiknum hefur eigið „leikhandrit“ án þess þó að gera sér alltaf grein fyrir 

því og fara nákvæmlega eftir því í einu og öllu. Þá er yfirfærslan mikið einkenni; þannig 

koma börn nýtilkominni reynslu eða minningu í form leiksins til þess að tileinka sér í 

framtíðinni (Bruce, 2001, bls. 117). 

2.1.3 Námskrá 

Í Aðalnámskrá leikskóla 2011 er bent á gildi leiksins fyrir börn í námi og hvernig stuðla 

eigi að því að nám barna fari fram í gegnum leikinn. Leikurinn, sem þróast með þátttöku 

barnsins í leikskólastarfi, er ánægjulegur og því gegnir leikur mikilvægu hlutverki í lífi 

barna og í gegnum hann fer margs konar nám fram. Í aðalnámskránni er einnig skrifað 

um efnivið sem eigi að vera í boði fyrir börnin. Þar segir: 

Efniviður í leikskóla á að vera margbreytilegur og höfða til ólíkra barna á 

ólíkum aldri. Mikilvægt er að endurmeta og þróa leikefni reglulega. Leikefni 

þarf að vera hvetjandi og höfða til mismunandi skynjunar og örva börnin til 

rannsókna og kannana. Mikilvægt er að börn geti notað leikefni á 

fjölbreyttan hátt og byggt á reynslu sinni. Rými og efniviður þarf að vekja 

forvitni barna og ýta undir ímyndunarafl þeirra, sköpunarkraft og tjáningu 

þannig að hugmyndir þeirra njóti sín. 

(Aðalnámskrá, 2011, bls. 40). 

2.2 Sköpun 

Hér verður litast um og reynt að varpa ljósi á hugmyndir um skapandi kennsluaðferðir. 

Margar vangaveltur og spurningar hafa verið settar fram til þess að reyna að skilgreina 

sköpun og ljóst er á hugmyndum manna að ekki finnst eitt rétt svar. Margir hafa líka 

snúið sér í átt frá slíkum spurningum og spurt sig frekar hvernig eigi að kenna með 

skapandi hætti. 

2.2.1 Hugmyndir um sköpun 

Grunnþættir náms eru sex talsins skv. Aðalnámskrá leikskóla 2011 og eiga að fléttast 

inn í allt nám sem fer fram. Í Ritröð um grunnþætti menntunar: Sköpun (Ingibjörg 

Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012) eru talir upp 

þættir sem einkenna skapandi kennsluaðferðir. Þar segir, í nokkrum punktum: 

Stuðst er við fjölbreyttar kennsluaðferðir og vinnubrögð. Skipulag er opið og 

sveigjanlegt. List- og verkgreinar gegna mikilvægu hlutverki í skólastarfinu. 
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[…] Nemendur geta oft tekið sjálfir af skarið og haft um það að segja hvernig 

þeir leysa verkefni. […] Skólinn er staður þar sem nemendum líður vel og 

þeir eru hvattir til þess að gera margvíslegar tilraunir. Litið er á mistök sem 

tækifæri til þess að læra af reynslu. Nemendur fást við fjölbreytilegan 

efnivið og eiga val um ólíkar leiðir til úrvinnslu hugmynda sinna.  

(Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 

2012, bls. 7). 

Samkvæmt ofangreindum punktum er það samstarfsverkefni kennara og barna að 

stuðla að skapandi skólastarfi. Í ritröðinni er jafnframt hlutverk skapandi kennara 

skilgreint og bent á að kennari hafi þýðingarmiklu hlutverki að gegna í að efla sköpun og 

gerir hann það með jákvæðu viðhorfi, þekkingu og fagvitund. Eitt af því sem hann getur 

gert er að bregðast við augnablikum sem börn skapa með forvitni sinni og kennarinn 

ýtir þá undir með réttri nálgun. Kennari, sem beitir réttri nálgun, er þá óhræddur og 

treystir sjálfum sér og börnunum (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir 

og Torfi Hjartarson, 2012, bls. 43). Jafnframt getur kennari spurt sjálfan sig að því hvort 

hann hlusti eftir hugmyndum barna og minnir sig á að ferlið getur verið mikilvægara en 

afraksturinn. 

2.2.2 Hugmyndir um sköpun 

Með því að efla sköpun eins fljótt og hægt er á leikskólastigi verður til eðlilegur stígandi 

í sköpunarvinnu í skólastarfi og þá er hægt að leggja áherslu á að birta og framkvæma 

það sem skapandi hugsun leiðir af sér þegar aldur og þroski færist yfir barnið (Svanborg 

R. Jónsdóttir, 2016). Í lokaorðum leggur Svanborg það til að börn hljóti tækifæri til þess 

að framkvæma hugmyndir sínar og þau séu hvött áfram í hugmyndavinnunni og þá geti 

þeim fundist að þau hafi áhrif á samfélag sitt til skemmri og lengri tíma. 

Sænski fræðimaðurinn Lindström (2006) telur lykilatriðið vera að leggja frekar 

áherslu á vinnuferli barna en afraksturinn. Hann hefur velt fyrir sér hugtakinu sköpun og 

þá sérstaklega hvernig hægt sé að kenna börnum að vera skapandi. Niðurstöður 

rannsókna hans eru að illa geti reynst að skilgreina nákvæmlega hvað sé átt við með 

kennslu í sköpun. Mikilvægt sé að rugla ekki aukinni færni barns í skapandi greinum 

saman við aukna sköpunarfærni þess. Þó sé mögulegt að setja kennslu upp þannig að 

hún ýti undir skapandi eiginleika barns. Veita þarf barninu sífelld tækifæri þannig að 

það megi sjálft meta eigin vinnu og meta á eigin forsendum hvernig best sé að 

framkvæma hana. Með því að horfa gagnrýnum augum á verkefni sín, endurmeta þau 
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og bera saman við aðra reynslu getur barnið lært að nálgast verkefni sín með skapandi 

hætti (Lindström, 2006, bls. 63-64). 

Þegar sköpunarferlið er kannað nánar segja Kozbelt, Begetto og Runco (2010) að 

ferlið sé eingöngu undir þeim komið sem skapar. Mikilvægt er að kennari, sem vill efla 

og ýta undir sköpun, geti skilið á milli hins skapandi ferlis og afurðar þar sem 

sköpunarferlið leiðir ekki alltaf af sér áþreifanlegt verk. Kozbelt, Begetto og Runco telja 

að sjónarhorn sköpunar geti verið fjögur: Ferli, afurð, manneskja og möguleikar. Ferlið 

snýst um að skoða og skilgreina sköpunarferlið. Afurðin er áþreifanlegt lokaverk sem 

auðveldar mat á sköpun en illviðráðanlegt er að meta sköpunarferlið. Manneskjuna, 

eða öllu heldur persónuleika hennar, eigi ekki að líta á sem uppsprettu sköpunar heldur 

einn áhrifavalda hennar. Umhverfið hefur síðan áhrif á það hvernig manneskjan tjáir sig 

(Kozbelt, Begetto og Runco, 2010, bls. 25). 

Listrænt umhverfi, sem barn kann að vera í, getur haft áhrif á undirliggjandi 

hæfileika þeirra. Bill Lucas (2001) segir að sköpun sé það hugarástand þegar allir 

hæfileikar mannsins vinna saman. Sköpun er ekki einungis bundin við listgreinar heldur 

er hún hluti af öllum námsgreinum, eins og í leik í leikskólum. Jákvæð áhrif sköpunar í 

námi leiðir til jákvæðs viðmóts barna og með það að leiðarljósi eigi að efla 

sköpunarþáttinn meira en gert er (Lucas, 2001, bls. 38). 

2.2.3 Skapandi kennsluaðferðir 

Hér verða reifaðar skoðanir fræðimanna um hvernig kennarar meti sköpunarstarf 

einstaklinga. Fræðimennirnir skoða það frekar en hvernig kenna skuli sköpun beint, til 

dæmis með skipunum um sköpun eða dæmi sköpun einstaklinga með hliðsjón af 

útgefnum stöðlum. 

Valborg Sigurðardóttir (1922–2012) var stofnandi og skólastjóri Fósturskóla Íslands 

frá árinu 1946 og gegndi þar störfum í nær fjörutíu ár. Að mati Valborgar Sigurðardóttur 

er börnum eðlislægt að skapa. Sköpunarþörfina megi ekki bæla niður með fyrir fram 

ákveðnum hugmyndum að úrlausnum verkefna, frekar eigi kennarar að gefa börnum 

færi á að vera þeir sjálfir (Valborg Sigurðardóttir, 1991, bls. 132–134). Vinni börn 

verkefni með skapandi hætti, þar sem verkefnin eru frá þeim komin og á þeirra 

forsendum, hljóti þau meiri örvun en með hefðbundinni verkefnavinnu í bókum. 

Elliot W. Eisner (1933–2014) var einn af leiðandi fræðimönnum í listgreinakennslu í 

heimalandi sínu, Bandaríkjunum. Hann leit sífellt til listgreinakennslu þegar hann 

útfærði námskrárvinnu sína og hann hefur haldið því fram að sköpun og listir geti aukið 

gæði náms. Rökstuðningur hans var sá að með því að færa skyldi almenna menntun í 
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áttina að kennslufræði listgreina færi kennarar sig frá því að miða að einu réttu svari. 

Áhuginn gæti aukist ásamt skilningi og upplifun barnsins á náminu. Þá sé hægt að 

hvetja börn til þess að leita lausna og taka þann tíma sem hvert og eitt þarf til þess að 

finna hana. Í ákvörðunartöku listamanns í hinu skapandi ferli, þurfi stöðugt að velta fyrir 

sér orsökum og afleiðingum. Þetta ferli stýri endanlegri afurð verksins og sé öfugt við 

það að móta fyrir fram ákveðna leið í átt að hinu eina rétta svari (Eisner, 2002, bls. 196–

200). Kennarinn ætti því að veita sköpun barna athygli. 

Þannig má segja að samtal á milli kennara og barna sé mikilvægt á meðan þau glíma 

við sköpun sína (Bloomfield, 2000). Einnig er gott ef kennarar vinna saman að sköpun í 

kennslu og upplýsi hver annan um viðfangsefni kennslunnar. Slík vinnubrögð ýta undir 

að börn tjái sig um tilfinningar á bak við sköpun sína (Bloomfield, 2000, bls. 139–140). 

Börn glata sjálfstrausti sínu ef þau eru öll þvinguð í sama farveg og mæld með sama 

mælikvarða (Robinson, 2006). Afleiðingar þess geta orðið þær að barnið læri að 

hræðast mistök sem veldur því að sköpunarkraftur þeirra bælist niður. Jafnframt er 

mikilvægt að hafa í huga að sköpunarþörf barna er mjög mikil og það getur reynst þeim 

erfitt að sitja kyrr allan daginn í kennslustundum því að sum börn þurfa einfaldlega að 

skapa eitthvað til þess að þau hugsi (Robinson, 2006). 

2.3 Hlutverk leikskólakennara 

Næst verður aðkoma leikskólakennarans að leik barna skoðuð. Hlutverk kennarans í 

leikskóla er margþætt og einn af helstu þáttunum er að skipuleggja aðstæður fyrir börn 

með hliðsjón af því að efla félagshæfni þeirra (Sutton–Smith, 1997). Kennarinn á einnig 

að vera til staðar þannig að hann geti aðstoðað þegar þess gerist þörf og sú aðstoð 

getur falist í að veita rými fyrir hóp barna. Þegar börn þroskast og þróa leikinn getur það 

verið hlutverk kennarans að stækka veröld þeirra, eins og með gönguferðum eða 

umræðu um fyrirbæri í náttúrunni. Þegar það á við geta kennarar aukið örvun barnsins 

með því að spyrja spurninga á viðeigandi tímum (Brody og Hirsch, 1996, bls. 69). 

Nærvera kennarans verður til þess að barn verður öruggt með sjálft sig og ef kennari 

situr á leiksvæðinu munu börn flykkjast að og hefja leik. Kennara hefur þar með tekist 

að hvetja til leiks án þess að gera það beint (Hirsch, 1996, bls. 125). Þess konar óbeinar 

kennsluaðferðir í leikskóla tíðkast víðast hvar og er ætlunin að fjalla um þær ásamt 

öðrum námsaðferðum í leikskólakennslu. 
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2.3.1 Námsaðferðir í leikskóla 

Hér verður fjallað um nokkrar námsaðferðir í leikskólum sem byggja á kennarinn sé 

óbeinn þátttakandi í leik og námi barna í leikskólum. Nokkrir fræðimenn hafa rökrætt 

það hvort erfiðlega gæti reynst leikskólakennara að vera óbeinn þátttakandi og beita 

því síður inngripum, heldur með nærveru sinni skapa rólegt andrúmsloft fyrir börn í 

leikskóla. Að mati Suttons-Smith (1997) er leikviðmótið (e. play mode) í hverju barni frá 

náttúrunnar hendi og flest öll börn leika sér hvenær sem tækifæri gefst. Hinn fullorðni 

ætti hvorki að koma í veg fyrir leikinn né að kenna börnum að leika sér (Sutton-Smith, 

1997). Aðrir fræðimenn benda á að leik geti verið erfitt að meta og þá sérstaklega 

sjálfsprottinn leik í flæði. Jafnvel er lagt til þess að lærdómur leikskólabarna fari fram í 

gegnum félagslegan leik með öðrum börnum frekar en kennslustýrðum leik með 

fullorðnum. Hins vegar getur í núverandi námsskipulagi komið fram gagnrýni á leikinn 

þar sem kennarar þurfa að sanna að lærdómur hafi átt sér stað og að hægt sé að sýna 

fram á það með skráningum og skýrslum sem foreldrar og aðrir kennarar geta fengið að 

sjá (Bennett, Wood og Rogers, 1997, bls. 11). Námsaðferðir í leikskólum hafa verið 

byggðar á þessari hugmyndafræði og er ætlunin að fjalla um nokkrar þeirra hérna. 

Árið 1945 kom fram aðferð í menntunarfræðum ungra barna sem kennd er við 

ítalskan bæ, Reggio Emilia, og er nálgun í leikskólastarfi byggð á hugmyndum Loris 

Malaguzzi (1920–1994). Hugmyndafræðin byggir að miklu leyti á því að barnið sé sett í 

forgang og nám þess sé sjálfsprottið þar sem kennarinn leyfir barninu að velja 

viðfangsefni eftir áhuga þess í stað þess að kennarinn stýri valinu (Thornton og Brunton, 

2014, bls. 15). Þetta viðhorf getur kennari þróað með sér ef hann er tilbúinn að hlusta á 

barnið og treysta því og tekur hugmyndir þess alvarlega. Hlutverk kennarans samkvæmt 

hugmyndum Reggio Emilia er á þá leið að hann skipuleggur upphafspunktinn og kemur 

með opinn efnivið sem styður og ýtir undir að börnin þrói sína eigin hugsun og leiðir til 

náms (Thornton og Brunton, 2014, bls. 15). Í Reggio-aðferðinni er mikil áhersla lögð á 

sköpun. Til undirstrikunar að barn búi yfir skapandi hugmyndum nefndi Malaguzzi að 

barn hafi „hundrað tungumál“, þ.e. að barnið búi yfir fjölbreyttum leiðum til tjáningar 

(Thornton og Brunton, 2014, bls. 33). Því sé það hlutverk leikskólakennarans að hlusta 

og taka eftir, þegar hugmyndir koma fram, og lesa í tjáningarleiðir barnanna, til dæmis í 

gegnum talað mál, söng, dans, málun, teikningar og framkomu. Góð leið fyrir 

kennarann, þannig að hann hlusti og styðji við sköpun barna, sé að bjóða upp á opinn 

efnivið og að skapa rými, pláss, tíma og frelsi til sköpunar (Thornton og Brunton, 2014, 

bls. 33–34). Í leikskólum, sem kenna sig við hugmyndir Reggio Emilia, er minna um 

leikföng, sem hafa fyrir fram skilgreind markmið, og notaður opinn efniviður, svo sem 
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viður, steinar, skeljar, könglar, fræ og laufblöð ásamt endurnýtanlegum efnivið frá 

endurvinnslustöðvum, svo sem glerkrukkur, flöskur, pappír, pípur, vefnaðarvörur, plast 

og málmur (Thornton og Brunton, 2014, bls. 34). Þegar leikskólakennari býður upp á 

opinn efnivið er hann að skipuleggja þennan upphafspunkt sem samkvæmt Reggio-

aðferðinni á að vera eitt hlutverka hans (Thornton og Brunton, 2014, bls. 44). Huga þarf 

að því hvernig boðið er upp á efniviðinn og áhersla lögð á hann sé aðlaðandi, þar sem 

kennarinn hefur flokkað og staflað eftir fagurfræðilegum sjónarmiðum. Jafnframt þarf 

kennarinn að vera iðinn við að skipta út, hreinsa og koma með nýjan opinn efnivið í 

staflann (Thornton og Brunton, 2014, bls. 45). 

Önnur námsaðferð sem notuð hefur verið í leikskólum á einnig rætur sínar að rekja 

til Ítalíu en var þróuð mun fyrr. Sú aðferð er í nokkurri andstöðu við Reggio Emilia og 

verður hún nefnd hér því að fylgni er á milli þessarar aðferðar og viljans að nýta sér ekki 

opinn efnivið sem leikefni í leikskólum. Þessi aðferð er þekkt sem Montessori-

kennsluaðferðin og var þróuð af Maríu Montessori snemma á 20. öldinni og var ætluð 

börnum sem þurftu stuðning í námi vegna félagslegra aðstæðna. Montessori lagði 

áherslu á að börn eigi að þroskast á eigin hraða og vera veitt tækifæri til þess að 

endurtaka hlutina eins oft og þurfa þykir og ná þannig tökum á hlutnum eða verkefninu 

(Chattin-McNichols, 1992). Skólar vítt og breitt um heiminn hafa tekið upp aðferðina og 

eins og hún er iðkuð í dag felst aðferðin meðal annars í því að leikefnið er skipulagt í 

yfirflokka og þá eftir námsgreinum, eins og stærðfræði, læsi, tungumálum og sköpun 

(Lillard, 2013, bls. 159). Kennarinn deilir út efninu með skipulögðum hætti og sýnir rétta 

leið, jafnvel skref fyrir skref, þannig að lausn finnist á leikefninu. Börnum er gefið 

tækifæri til þess að velja hvað þau gera við fastmótaða leikefnið. Ákveðnar reglur fylgja 

um það hvernig eigi að leika sér með efniviðinn og börn hafa ekki alltaf aðgang að 

leikefni til eigin nota heldur eiga að horfa og hlusta til þess að læra um hluti (Lillard, 

2013, bls. 165). Montessori þróaði sjálf leikefni sem reyna á öll skynfæri en byggja á 

mjög sterku flokkunar- og röðunarkerfi, eins og kassi sem mót eru flokkuð í og misstórir 

hringir sem er raðað upp á keilu. Að mati Lillard greinir Montessori-aðferðin sig frá 

öðrum stefnum í því að leikefnið er of skipulagt fyrir fram (Lillard, 2013, bls. 179). 

Montessori sjálf vildi að barn geti þróað hjá sér tilfinninguna sem fylgir því að ljúka 

verki, óháð því hvaða gildi kennarinn setji á verkið og kennarar geti hvatt barnið með 

hrósi fyrir að ljúka verkefninu, eins og að setja saman púsluspil sem felst meðal annars í 

að raða löndum heimsálfa saman (Chattin-McNichols, 1992, bls. 7). Sá kennari, sem 

aðhyllist aðferðir Montessori, þarf að leggja mikið í að gera kennslustofuna aðlaðandi 

með því að raða og skipuleggja efniviðinn, sem bæði getur talist opinn og lokaður, og 
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verja drjúgum tíma í að koma skipulagi á þau rými þar sem leikur fer fram með hliðsjón 

af upplagi barnanna (Chattin-McNichols, 1992, bls. 8). 

Hér hafa verið nefndar tvær námsaðferðir sem hafa báðar gefist vel í leikskólum og 

eru báðar til þess fallnar að hjálpa leikskólakennurum að skipuleggja leiksvæði 

barnanna. Þær stangast hins vegar á þegar kemur að notkun opins efniviðar og 

leikskólakennari, sem er hallur undir notkun hans, getur frekar valið að hanna 

leiksvæðið eftir hugmyndafræðinni sem námsaðferð Reggio Emilia byggist á. Ljóst er þó 

að fleira hangir á spýtunni eins og ætlunin er að sýna fram á með umfjöllunarefni næsta 

kafla. 

2.3.2 Námsumhverfi 

Áfram verður haldið að ræða hlutverk leikskólakennarans. Eftir umfjöllun um 

mismunandi námsaðferðir er ætlunin að fjalla um mismunandi skipulag kennarans og 

hina ólíku stjórnunarhætti þeirra. 

Kennslufræðilegur leikur (e. educational play) er athöfn þar sem kennarinn er 

markvisst búinn að skipuleggja leikreynslu barnsins með því að tengja ýmsa námsþætti 

og jafnvel fleiri en eina tegund leiks (Jóhanna Einarsdóttir og Anna M. Hreinsdóttir, 

2011, bls. 3). Með því að tengja leikinn og ákveðin námsmarkmið fær barnið tækifæri til 

þess að byggja upp þekkingu sína á merkingarbæran hátt en kennarinn velur efniviðinn 

í samræmi við áhugasvið barnanna og skapar jafnframt sameiginlega reynslu sem nýtist 

í leiknum (Jóhanna Einarsdóttir og Anna M. Hreinsdóttir, 2011, bls. 3). Ómögulegt er að 

ganga út frá því að flest börn hafi sams konar færni þannig að vinna megi með 

barnahópnum að sömu markmiðum og með sama hætti. Þess vegna er varhugavert að 

kenna út frá tilbúnu námsefni þar sem sömu markmið eru sett fyrir öll börn. Kennari, 

sem reiðir sig á slíkt, gerir það ef til vill af kunnáttuleysi og af óöryggi gagnvart 

viðfangsefninu, til dæmis gagnvart leik þar sem börn geta fengið reynslu af ritmáli í 

félagslegum aðstæðum (Jóhanna Einarsdóttir og Anna M. Hreinsdóttir, 2011, bls. 4–5). 

Niðurstöður starfendarannsóknar, sem er hluti af stórri rannsókn sem ber heitið Á 

sömu leið, leiða í ljós að þátttakendur töldu að þeir hefðu byrjað að undirbúa 

leikumhverfið á markvissari hátt vegna þátttöku sinnar í rannsókninni og fylgst betur 

með leiknum og stutt við hann og þar af leiðandi hefði leikurinn þróast öðruvísi og orðið 

markvissari en einnig rólegri eftir því sem stuðningur kennara við þau jókst (Jóhanna 

Einarsdóttir og Anna M. Hreinsdóttir, 2011, bls. 13–14). Þarna fengu þátttakendur 

rannsóknarinnar það sjálfstraust sem þeir þurftu til þess að skilja eðli leiksins og hvaða 
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námsmarkmiðum er hægt að ná í gegnum hann frekar en að nýta sér til dæmis 

kennarastýrt hópastarf til þess. 

Leikskólakennara getur reynst erfitt að finna jafnvægi milli þess hversu mikið eigi að 

vera af kennarastýrðum verkefnum annars vegar og sjálfsprottinna athafna hjá börnum 

hins vegar. Kennslustýrðum leik getur verið þannig háttað að hann líkist því 

fyrirkomulagi sem er í fyrirlestrum þar sem kennarinn er í miðjunni, börnin læra á 

forsendum kennarans og námskrár og lærdómur fer í gegnum hlustun frekar en í vinnu 

með hluti (Lillard, 2013, bls. 162–163). Þegar barninu er boðinn hlutur að leika með og 

skapa með í slíku fyrirkomulagi er markmiðið að barnið hafi af því kunnáttu á meðan 

kennarinn situr hjá, fylgist með og spyr spurninga þannig að barnið geti hlotið aðstoð 

við að læra. Engu að síður getur kennarinn við slíkar kringumstæður haft í huga gildi 

leiksins, virt áhugasvið barnsins og á hvaða forsendum barnið lærir (Lillard, 2013). 

Elizabeth Wood bjó til líkan og nefndi það Model of intergrated curriculum and 

pedagogical approaches (Wood, 2013, bls. 71). Í líkaninu er lögð áhersla á að jafnvægi 

ríki milli þessara verkefnategunda og jafnframt kemur fram að tengja þurfi bæði 

markmið barnanna og markmið námskrárinnar. Markmiðum námskrár er reynt að ná í 

gegnum leik með því að börnin þjálfist í ákveðinni hæfni og námsþáttum sem kennarinn 

setur á oddinn. Líkanið fjallar um að nám byggist upp á samvinnu barna og fullorðinna 

og sýni það hringferli sem leikskólakennarinn fer í þegar hann metur leikinn og ákveður 

næstu skref. Jafnframt setur Wood (2014) það fram að nám og leikur geti fallið undir 

þrjú form. Fyrsta formið (e. mode A) sé sjálfsprottinn leikur barna, þ.e. frumkvæði 

barnanna ræður og að leikurinn sé leiksins vegna. Næsta form (e. mode B) sé leikur 

með leiðbeiningum fullorðinna, þ.e. kennarinn setur markmið en leikurinn er á 

forsendum barnanna. Þriðja formið (e. mode C) sé þannig að námsmarkmið sett af 

kennaranum séu ráðandi og áhersla sé á lokaafurð (Wood, 2014, bls. 147). 

Í rannsókn, sem Bassok, Latham og Rorem (2016) framkvæmdu, er spurt hvort elsta 

deild leikskólans (e. kindergarten) sé orðin hinn nýi fyrsti bekkur. Þar bera þau saman 

gögn frá því snemma á tíunda áratugnum og gögn sem fengust með rannsókninni. 

Niðurstöðurnar eru að mikil áherslubreyting hafi orðið í fimm leikskólum í 

Bandaríkjunum. Kennararnir í leikskóla voru tvisvar sinnum líklegri að ýta leiknum frá í 

nokkrum mæli þannig að kenna mætti lestur og hugtök í stærðfræði. Miklum tíma var 

varið í viðfangsefni sem kröfðust krefjandi hugsunar sem áður fyrr þóttu ekki vera við 

hæfi leikskólabarna. Sjálfsprottinn leikur barna fékk minna og minna pláss á kostnað 

viðfangsefna sem kennari stýrði (Bassok, Latham og Rorem, 2016). Að mati 

rannsakenda mega aðferðir leikskólakennarans ekki vera það yfirgripsmiklar að þær taki 
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frá þeim leikinn sem þau nýta sér í leikskólum. Rímleikur, lestrarhlustun, stafaleikir og 

listsköpun geti ýtt undir hvers konar læsi sem geti komið frá kennaranum. Þessir leikir 

séu oftast til kennslu og umræðu í samverustundum, sem séu vinsælt form kennslu í 

leikskóla, og einnig í hópastarfi sem hægt sé að stunda frá einu skipti upp í fimm á viku. 

Leikurinn eigi engu að síður að vera aðaluppspretta lærdóms elstu barna leikskólans 

(Bassok og fleirri, 2016, bls. 14). 

Rengel (2014) telur að leikskólakennarar hafi mótsagnakenndar hugmyndir um hvað 

felst í leik og þeirra hlutverki í leiknum og hætta sé á að það geti bitnað á menntun 

leikskólabarna (Rengel, 2014, bls. 122). Með því að tala við hátt í fjörutíu 

leikskólakennara komst Rengel að því að viðhorf leikskólakennarans til leiks sem 

námsleiðar var fjölbreytilegt, allt frá því viðhorfi að líta á leikinn sem sjálfsprottinn frá 

börnum án íhlutunar kennara yfir í það viðhorf að kennarinn eigi að mæla ákveðna 

færni og beita námsmarkmiðum með leiknum. Þá sé leikur barnsins aukaatriði en ekki 

aðalatriðið og litið sé á leikinn frekar sem kennslutæki en námsleið barnanna. Rengel 

komst að því að leikur yfirhöfuð eigi ekki að vera námsleið á leikskólum ef markmið 

leikskólakennaranna er að vera ráðandi. Frekar eigi kennarinn að taka þátt í leiknum og 

láta börnin hafa á tilfinningunni að virðing sé borin fyrir leiknum. Þá þarf 

leikskólakennarinn að vera öruggur um að leikurinn styðji við jafningasamskipti 

barnanna (Rengel, 2014, bls. 122). 

Til þess að auka ánægju barna af leiknum á leikskólakennari, að mati Ingibjargar Ó. 

Sigurðardóttur (2010), ekki að leggja áherslu á hópastarf heldur á að vanda til verka 

þegar leiksvið barnanna er hannað. Markmið leikskólakennarans sé að vera til staðar og 

hann eigi að veita leiknum eftirtekt til þess að hann viti hvað sé að gerast í leiknum og 

geti þá gripið inn í með fullri vissu og gefið viðeigandi tilmæli (Ingibjörg Ó. 

Sigurðardóttir, 2010). Ákveðinnar togstreitu gætti hjá þeim leikskólakennurum sem 

tóku þátt í rannsókn Ingibjargar og skapaðist togstreitan af því að sumir vildu bæði að 

leikurinn væri sem mest frjáls en jafnframt að ákveðnum föstum venjum inn í 

stundaskránni væri haldið áfram og er þar á meðal vísað í hópastarf. Leikskólakennarar 

þurfa stundum að vinna gegn eigin sannfæringu og menning leikskóla getur verið 

hamlandi fyrir þá (Ingibjörg Ó. Sigurðardóttir, 2010, bls. 74–75). Jóhanna Einarsdóttir 

(1999) hefur svipaða sögu að segja. Í rannsókn hennar kemur fram að 

leikskólakennurum finnist að þeir eigi að beina leiknum í rétta átt og taka þátt þegar 

þeir telji þess vera þörf. Jafnframt segir Jóhanna að staða leikskólakennara sé að vera 

hlédrægur og „í aftursætinu“ í hlutverkaleik barna og þeir séu hikandi við að taka þátt í 

leiknum ef þátttaka þeirra er ekki að frumkvæði barnanna (Jóhanna Einarsdóttir, 1999). 
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Eftir þá fræðilega umræðu, sem hér hefur farið fram, er komið að því að líta á 

umfjöllunarefnið sjálft, opinn efnivið og athuga hvernig hann tengist því sem talað 

hefur verið um hingað til. 

2.4 Opinn efniviður 

Hér verður fjallað um skilgreiningar á opnum efnivið og hvað getur flokkast sem opinn 

efniviður. Lagðar verðar fram fræðikenningar um opinn efnivið og hvort hann falli að 

þeim kröfum sem gerðar eru til leikefnis í leikskólum. Einnig er vert að velta fyrir sér í 

hvers konar leikaðstæðum opni efniviðurinn getur nýst best. Hönnun leiksvæðis byggð 

á hugmyndum um opinn efnivið býður upp á nýjar áskoranir fyrir kennara og börn. 

Hönnun leikrýmis þarf að taka mið af því að bjóða börnum upp á aðstæður til sífelldra 

breytinga á markmiðum og reglum leiks. Þá verður athugað hvort eitt einkenna á 

notkun opins efniviðar sé stuðningur við hvers kyns sköpun og þar með sköpun eins og 

þá sem fjallað var um hér að framan, þ.e. hvort áherslan verður á ferlið frekar en 

lokaafurðina. 

2.4.1 Opinn efniviður sem möguleg námsleið 

Í marga áratugi hefur verið rætt um kosti þess að börn leiki sér með opinn efnivið. 

Meðal annars taldi fræðimaðurinn Jean Piaget (1896–1980) að þegar börnum eru veitt 

tækifæri að fara óhefðbundnar leiðir við að meðhöndla opinn efnivið, til dæmis vatn, 

kubba og sand, geta þau geta notað efnið á marga mismunandi vegu í mismunandi 

samhengi og þannig hefur hinn ungi notandi margvíslegan hag af því að leika sér með 

opinn efnivið (Piaget og Inhelder, 1969). 

Opinn efniviður er jafnan notaður í leikskólum af börnum á öllum aldri (eins til sex 

ára) á ýmsan hátt og notkunargildi hans felst í möguleikum barnsins að nota hann eftir 

áhuga og þroska hvers og eins. Börn njóta sín þegar þau leika sér með opinn efnivið 

vegna allra þeirra möguleika sem hann hefur upp á að bjóða. Í bæklingi frá National 

council for curriculum and assessment (NCCA) er bent á að efniviðinn er hægt að færa, 

sameina og endurhanna í samræmi við vilja barnsins (NCCA, 2015). Leikefnið getur 

verið náttúrulegt eða framleitt. Með notkun opins efniviðar er ýtt undir ímyndun, 

sköpun og lausnamiðaða færni (NCCA, 2015). Börnin nota jafnframt tungumálið til þess 

að kanna hvað gerist og hvernig hægt er að láta leikefnið tjá það sem hjarta barnanna 

stendur næst. Með notkun á opnum efnivið fær barnið frelsi til þess að velja og skapa 

en talið er að þá eflist sjálfstraust þeirra. Ingibjörg Kristleifsdóttir (1997) segir opinn 

efnivið þjálfa formskyn, flokkun, pörun og röðun úti í náttúrunni með óteljandi 
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möguleikum. Leikurinn geti orðið innihaldsríkari og virðing geti aukist fyrir leikefninu 

(Ingibjörg Kristleifsdóttir, 1997). 

Opinn efniviður er á boðstólum fyrir börn í leikskólum til þess að hann verði þeirra 

námsleið. Sandra McClintic (2014) setur fram fimm ástæður fyrir því að opinn efniviður 

geti nýst sem slík námsleið: 

• Börn geta notað opinn efnivið hvernig sem hentar þeim 

• Börn geta notað og breytt leikefninu á marga vegu 

• Opinn efniviður styður sköpun og ímyndun barna 

• Opinn efniviður hjálpar barni að þróa færni sem nútímaleikföng geta ekki 

• Opinn efnivið er hægt að nota með öðru leikefni til stuðnings við ímyndunarleik 

(Sandra McClintic, 2014, bls. 16). 

Opinn efniviður getur stutt við ýmiss konar nám og þroska barnsins ásamt því að geta 

boðið upp á að barnið framkvæmi athuganir og spyrji spurninga. Þannig hvetur notkun 

opins efniviðar til rannsóknarvinnu og getur ýtt undir hreyfingarleiki þar sem þarf að 

stafla, færa, lyfta og útfæra (McClintic, 2014, bls. 17). 

Á svipuðum nótum leggja höfundar greinar, þeir Drew og Rankin (2004), fram sjö 

meginreglur fyrir kennara til þess að hafa að leiðarljósi við notkun opins efniviðar: 

1. Skapandi og sjálfsprottin tjáning barna með opinn efnivið eykur þeirra vellíðan. 

2. Börn dýpka skilning sinn í gegnum upplifun við meðhöndlum á ólíkum efnivið. 

3. Leikur barnanna með jafningjum styður við lærdómsferlið. 

4. Börn geta aukið færni sína í læsi, vísindum og stærðfræði í gegnum virka 

þátttöku í leik með opinn efnivið. 

5. Börn geta kannað opinn efnivið með aðstoð kennara. 

6. Kennarar geta með því að fylgjast með börnum að leik séð ánægju þeirra. 

7. Leikur barna með opinn efnivið gefur kennurum tækifæri að skoða eigin 

aðferðir þegar þeir styðja við ofangreindar meginreglur.  

(Drew og Rankin, 2004, bls. 38-43). 

Með hliðsjón af því að hægt væri að rannsaka áhrif nútímans, með allri sinni tækni og 

fjöldaframleiddum leikföngum ákváðu rannsakendurnir, Oncu og Unluer (2010) að 

athuga hvort sköpun í leik barna hefði dvínað með tilkomu allra þessara nýju leikfanga 

og afþreyingartækja. Að þeirra mati er leikur ein mikilvægasta undirstaða þess að barn 

læri að nota ímyndun og sköpun. Niðurstöðurnar eru að börnum þurfi að veita nógu 

langan tíma og nógu fjölbreyttan ómótaðan efnivið til leiks. Leikskólakennarar geti veitt 

þeim aðgengi að efniviðnum og þannig ýtt undir að börn tjái sig með skapandi hætti. Þá 
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bendir rannsóknin í þá átt að börn geti sjálf skapað sín leikföng hafi þau opið aðgengi að 

opnum efnivið (Oncu og Unluer, 2010, bls. 4460). 

Ein þeirra námsleiða sem hefur verið mótuð og skipulögð með það sérstaklega fyrir 

augum að börn leiki sér með opinn efnivið er könnunarleikurinn (e. heuristic play with 

objects). Þar er börnum gefið tækifæri að rannsaka eiginleika hluta, upplifa með sínum 

eigin hætti og æfa notkun orða og hugtaka í öruggu og afslappandi umhverfi í fjarlægð 

frá deildinni en í nálægð fullorðinna. Í rannsókn Hildar Skarphéðinsdóttur og Sigrúnar 

Einarsdóttur (2006) voru leikskólakennarar í sjö leikskólum í Reykjavík fengnir til þess 

að skrá hjá sér athuganir úr könnunarleiknum sem fram fór í leikskólunum. Efniviðurinn, 

sem notaður er í könnunarleik, getur verið verðlaust efni sem leikskólum hefur verið 

gefið eða hefur fallið til í daglegu starfi hans. Þetta geta verið keðjur, lyklar, flöskur, 

dósir, ýmiss konar náttúruefniviður eins og skeljar og trjákubbar ásamt mörgu öðru sem 

flokkast sem slíkt og var tilgreint hér að framan í umfjöllun um Reggio Emilia-

námsaðferðina. Lögð var nokkur áhersla í rannsókn Hildar og Sigrúnar á það að 

starfsmaðurinn skipti sér ekki af leik barnanna nema nauðsynlegar aðstæður krefðust 

þess. Starfsmaðurinn tók þátt í tiltektinni og nefndi hlutinn sem hann vildi að barnið 

tæki til handargagns. Niðurstöður athugunarinnar voru þær að aðferðin hentaði mjög 

vel í starfi með yngstu börnunum í leikskóla, sem venjulega eru börn á þriðja aldursári. 

Þátttakendur voru sammála um að mikilvægt væri að kynna aðferðina öllum 

starfsmönnum óháð aldri og fyrri störfum og óska eftir við þá reynslumeiri að rifja upp 

hugmyndafræðina um könnunarleikinn. Mikil þróun varð hjá börnunum sem voru farin 

að þekkja efniviðinn og nota á fjölbreyttan hátt (Hildur Skarphéðinsdóttir og Sigrún 

Einarsdóttir, 2006, bls. 10). 

Aðrar námsleiðir sem tengja má beint við opinn efnivið er leikur með einingakubba 

(e. unit blocks). Þeir eru trékubbar búnir til úr hlyni og voru þróaðir af Caroline Pratt og 

samstarfsfólki hennar. Áhrif einingakubba voru skoðuð í starfendarannsókn Elvu 

Önundardóttur (2011) og niðurstöðurnar bentu til þess áhrif þess að bjóða upp á 

einingakubba stuðli að samþættu námi hjá börnum. Skapandi hugsun og hugmyndaflug 

barnanna varð leiðarljós þeirra (Elva Önundardóttir, 2011, bls. 103). Jafnframt sé að 

mati Elvu, litið á einingakubba sem opið leikefni, þ.e. leikefnið er ómótað þangað til 

barnið leikur sér með það (Elva Önundardóttir, 2011, bls. 37). Margt getur talist til opins 

efniviðar en fyrir barnið er mikilvægt að auðvelt sé að móta hann þannig að hægt sé að 

gera tilraunir með hann. Efniviðurinn, sem kennarar bjóða upp á, þarf að hafa 

fjölbreytta eiginleika, barnið þarf að hafa tækifæri til þess að tjá tilfinningar sínar, 

hugsanir og þekkingu í takt við að heimur barns stækkar og áskorunum fjölgar (Elva 
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Önundardóttir, 2011, bls. 37–38). Efniviðurinn þarf líka að vera sveigjanlegur þannig að 

hann henti heilum barnahópi sem einingakubbar geta verið ásamt því að vera 

fjölbreyttir að lögun og gerð, rétt eins barnahópar. 

Aðrir hafa bent á góða eiginleika einingakubba og Hirsch, höfundur bókarinnar The 

block book, segir að með kubbabyggingum örvist barnið og þróar með sér fjölmargar 

leiðir til útfærslu bygginga og þannig læri börnin hvernig þyngdaraflið hefur áhrif á 

byggingar þeirra; þau byggi úr kubbunum þannig að hver kubbur styðji hver annan og 

jafnvægi myndist (Hirsch, 1996, bls. 124). Þá er hægt að nota verðlausan efnivið, 

svipaðan þeim og talinn var upp í umfjöllun um könnunarleik og segir Hirsch (1996) að 

fylgihlutir (e. accessories) séu nauðsynlegir einingakubbaleiknum því þannig geti glæðst 

líf í leikinn. Fylgihlutirnir flokkast sem opinn efniviður. Börnin geti bætt 

fjölbreytileikann, örvunina, fegurðina og jafnvel fylgt á eftir með því að gera leikinn 

leikrænan. Þessir fylgihlutir geti til dæmis verið skrautmunir en einnig verðlaust efni 

sem leikskólum áskotnist. Munirnir geti því oft talist til opins efniviðar (Hirsch, 1996, 

bls. 122). 

Einnig hannaði Pratt og samstarfsfélagar hennar holukubba (e. hollow blocks) en 

þeir eru talsvert stærri en einingakubbar og til þess fallnir að börn geta smíðað sér hluti 

sem rúmar þau eins og hentar þeim hverju sinni. Þessar tvær tegundir af kubbum, sem 

hafa hér verið tilgreindar og eignaðar Pratt, eru framleiddir sérstaklega og geta útheimt 

fjármagn og fyrirhöfn á meðan annar opinn efniviður er fylgihlutur annarra 

framleiðsluvara. Notkun þeirra inni í deildum leikskólans kostar litla sem enga fyrirhöfn 

eða fjármagn. Hægt er að telja upp hluti sem flokkaðir hafa verið undir hugtakið opinn 

efniviður þannig að gefa megi upp mynd af því sem hugtakið felur í sér: Trjákörfur, 

tómir pappakassar, gömul handklæði og lök, slæður, hnappar, matarumbúðir, 

veggfóður, trjástubbar, könglar, laufblöð og endurnýtanlegur pappír. Mikið verður 

afgangs eftir að framleiðsluferli iðnaðarfyrirtækja lýkur og fellur til mikið af 

afgangsvörum sem þau vilja losna við. Með því að dreifa þeim inn í leikskóla geta 

fyrirtæki minnkað kostnaðinn við eyðingu þessara annars gæðavara sem oft hafa 

eingöngu útlitsgalla og í staðinn er börnum útvegað leikefni til sköpunar (NCCA, 2015). 

Kennari getur boðið upp á alls kyns aukaefni, svo sem lím, skæri, málningu og pappír. Í 

flestum tilfellum er það er undir börnunum komið að nota opna efniviðinn en að útvega 

hann og sjá um hann, viðhaldi hans og endurnýjun er á ábyrgð leikskólakennara og 

annarra starfsmanna í leikskólum. 
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2.4.2 Náttúran sem leiksvæði 

Í þessari ritgerð er opinn efniviður skoðaður og hvernig hægt er að nota náttúrulegt 

leikefni sem slíkan. Því er ekki úr vegi að kanna einnig hvernig nýta megi náttúruna 

sjálfa til eflingar leiks og náms barna. Með nútímanum hafa leiksvæði barna á 

leikskólum breyst, bæði inni í leikskólunum og úti í garði leikskólans. Inni hafa opin rými 

fengið að víkja fyrir borðum og stólum og útisvæði hafa verið hönnuð með tilbúnum 

leiktækjum, sem er ætlað að uppfylla lágmarksstaðla um áhættulausan leik. Margar 

rannsóknir hafa verið framkvæmdar á kostum útináms og hvernig nám barna breytist 

við að nýta sitt nánasta umhverfi, bæði garð leikskólans og með því að fara út fyrir 

lóðina. 

Börn hafa einstakt lag á kynnast náttúrunni, nýta sér það sem hún hefur upp á að 

bjóða og njóta hennar. Þau kjósa því frekar að leika sér á náttúrulegum svæðum þar 

sem fjölbreyttnin er meiri en á útisvæðum leikskólanna (Malone og Tranter, 2003). 

Útinám getur farið fram með þátttöku og reynslu barnsins, með athugunum og 

skynörvun og í gegnum samskipti og kennslu. Með því að bjóða upp á útinám í 

náttúrunni, þar sem börn hljóta reynslu og upplifun í gegnum forvitni sína, getur það 

veitt börnum styrk, eflt jafnvægi og einbeitingu og aukið almenna hreyfifærni, að mati 

Malones og Tranters (2003). 

Opinn efniviður er þess eðlis að hægt er að leika sér með hann bæði innan- og 

utandyra. Í rannsókn Maxwells, Mitchells og Evans (2008) var í tveimur tilvikum 

rannsakað hvernig hegðun barna í hlutverkaleik annars vegar og byggingarleik (e. 

constructive play) hins vegar breyttist eftir að boðið var upp á opinn efnivið á 

útileiksvæði leikskólans. Fyrst var athugað (athugun 1) hvernig börn léku sér í hópastarfi 

kennara þar sem stöðvavinna fór fram með tilbúnum tækjum og tók sú athugun tíu 

mánuði. Í næstu athugun (athugun 2) var rannsakað með öðrum börnum hvernig 

leikurinn á útisvæðinu þróaðist þegar boðið var upp á opið leikefni sem var hugsað til 

uppbyggingar leiksins. Byggingarleikurinn breyttist við það og börnin nýttu síðan það 

uppbyggða svæði til að setja upp leikrit eða í annan hlutverkaleik. Ekki var eingöngu 

greind breyting á hlutverkaleiknum milli athugana, heldur var einnig greind breyting á 

samskipta- og samningatækni (Maxwell, Mitchell og Evans, 2008). Í athugun 1 voru 

leiktækin notuð í líkamlega leiki eins og að klifra og hoppa og voru fá börn í þeim 

leikjum á sama tíma þar sem yfirleitt eingöngu eitt barn í einu gat fengið að leika. Í 

leiktækjunum, þar sem voru til dæmis hús eða brýr, fór fram hlutaverkaleikur í 

fámennum hóp. Með opna efniviðnum byrjuðu börnin frekar að smíða sér hús og þegar 

sú smíði fór fram þurfti að samhæfa verklagið, hugsa út staðsetningar og fleira þess 
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háttar sem varð til þess að börnin áttu í þeim samskiptum og voru greind í athugun 2 en 

lítið sem ekkert greind í athugun 1 (Maxwell, Mitchell og Evans, 2008, bls. 60). 

Niðurstöðum þessum svipar til þeirra sem Luchs og Fikus (2013) komust að með því að 

athuga tvö leikskólaútisvæði í þýsku borginni Berlín. Börn, sem léku sér á svæði sem var 

skapað af náttúrunnar hendi, gátu leikið sér lengur í einum og sama leiknum heldur en 

þau sem léku sér á forsmíðuðum leikvelli. Í starfendarannsókn Elvu Önundardóttur 

(2011) komst hún að því elstu börnin gætu auðveldlega leikið af ánægju í leik með 

einingakubbum í allt að tvo tíma og jafnvel náðist samfella í náminu með því að leyfa 

byggingum þeirra að standa frá einum degi til annars til þess að þau ættu kost á að 

bæta við byggingarnar. Eftir því sem börnin eldast og byggingarnar verða stærri og 

flóknari þeim mun meira rými þurfa þau (Elva Önundardóttir, 2011, bls. 26). 

Þar sem opinn efniviður getur verið margvíslegur getur hann ýtt undir sjálfbærni, 

sem er eitt aðalmarkmiða Aðalnámskrár leikskóla 2011. Notkun opins efniviðar getur 

ýtt undir að sífellt sé leitað að leiðum til þess að endurnýta það sem fellur til í 

leikskólum. Í nánasta umhverfi stuðlar náttúrulegur efniviður sem leikefni að hringrás 

hluta sem minnkar kostnað og gerir börnin og starfsmenn meðvitaðri um þá sjálfbærni 

sem felst í nýtingunni. Nýta má allan tilfallandi pappír og umbúðir til sköpunar. Sami 

efniviður er jafnvel notaður aftur og aftur og listaverkin geta þannig þróast áfram. 

2.4.3 Lokaður efniviður 

Andstæðan við opinn efnivið er hugtakið lokaður efniviður (e. close-ended material) og 

nær hugtakið yfir þann efnivið sem telst vera fastmótaður og felur í sér fyrir fram gefna 

lausn og oft eingöngu eina lausn, óháð því hvaða barn leikur sér með efniviðinn og á 

hvaða hátt. 

Fastmótaður efniviður sem leikfang getur verið tilbúnir bílar, dúkkur, dýr, fólk með 

andlit og klætt tilbúnum fötum, eftirlíkingar af tækjum og tólum og leikföng sem gefa 

frá sér hljóð þegar ýtt er ákveðinn hnapp. Allt leikefni, sem er fyrir fram mótað og felur í 

sér að búið er að skapa leikefnið fyrir barnið, telst vera fastmótaður efniviður. Hætt er 

við að hugmyndir leiksins komi algjörlega frá efniviðnum og barnið sjálft dregur sig í hlé 

(Ingibjörg Kristleifsdóttir, 1997, bls. 40). Púsluspil eru dæmi um fastmótaðan efnivið. 

Eingöngu er hægt að leysa púslið með því að setja hvern bita á einn stað sem púslast þá 

aðeins við ákveðna bita þangað til allir bitarnir hafa púslast saman og þeir orðið að 

mynd sem eingöngu getur orðið sú mynd. Borðspil getur talist fastmótaður efniviður 

þar sem leikreglur spilsins segja til um hvernig eigi að færa til spilakubba þátttakenda og 

spilaspjaldið sýnir hver leiðin á að vera. Þó sker borðspil sig frá púsluspili í því að hægt 
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er að spila spilið í trássi við reglurnar. Tilbúnar og útprentaðar myndir, sem á að lita inn 

í, teljast fastmótað leikefni og oft nefnt skapalón. 

Börn geta fundið til stolts þegar lokatakmarki er náð og þau kunna að vilja 

endurtaka leikinn með það að markmiði að upplifa aftur sama hlutinn (Chattin-

McNichols, 1992, bls. 7). Í bók sinni Do-Watch-Listen-Say frá 2000 talar Kathleen A. 

Quill um að þegar barn getur ekki átt í jafningjasamskiptum, ásamt því að það getur 

ekki leikið sér á þann hátt sem er því tamt, eigi inngripið að miðast við að kenna 

leikfærni áður en kennd er samskiptafærni. Í slíku tilviki getur leikur með fastmótuðum 

efnivið hjálpað og byggt upp athygli hjá barninu sem er því nauðsynlegt áður en það 

tekst á við þjálfun í samskiptum, að mati Quill (2000) því þegar börn vita hvers er vænst 

af þeim, getur einbeiting aukist og frammistaða í verkefninu orðið markvissari. Þess 

vegna á að veita börnum á einhverfurófi þjálfun í því að leika sér með fastmótaðan 

efnivið (Quill, 2000). 

Enn fremur er mikilvægt að nefna að tilbúin leikföng hafa mörg hver fyrir fram 

ákveðin kynjahlutverk (Blakemore og Centers, 2005, bls. 631). Í megindlegri rannsókn 

voru leikföng greind eftir því hvort þau höfðuðu til annars hvors kynsins. Dúkkur, sem 

áttu að sinna heimilshlutverki, voru fyrir stelpur en vopn, farartæki og verknaðadúkkur 

(e. action figures) þar sem árásarhneigð var í fyrirrúmi, voru ætlaðar strákum. 

Rannsóknin sýndi að leikföng, sem flokkast sem kynlaus, geta bætt hag barnanna, sem 

leika sér með þau, og geta þróað færni í vísindum, byggingarleikum og listfærni sé leikið 

með þau á kynlausan hátt (Blakemore og Centers, 2005, bls. 632). 

Loks er vert að nefna að þótt leikur sé oft félagsleg athöfn eigi ekki að líta á það með 

neikvæðum augum ef sum börn kjósa að leika sér einsömul. Sum börn geta verið hvað 

mest skapandi þá, þar sem þau hljóta næði til þess að skapa og það getur verið hagur 

fyrir leikskóla að bjóða upp á afmarkað svæði þar sem eitt barn getur til að mynda sest 

niður og sett saman púsl (Lloyd og Howe, 2003, bls. 225). Börn setja saman púslin á 

þann veg sem því er ætlað og oftar en ekki nota börn fastmótað leikefni á þann hátt 

sem því er ætlað þó að hins vegar megi greina að börn prófi að nota fastmótað leikefni 

með öðrum hætti (Lloyd og Howe, 2003, bls. 222). 

2.5 Samantekt 

Í þessum fræðilega kafla eru fjögur meginefni til umfjöllunar: leikur og nám, áherslur 

leikskólakennarans, sköpun og opinn efniviður. Þau eru rædd þar sem rannsakandi telur 

að þessir þættir komi mikið við sögu í leikskólanámi með opnum efnivið. 

Hugmyndafræði leiks er ítarlega kynnt til þess að sýna fram á hvernig námsaðferð 
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leikskóla hefur þróast og hvernig leikskólakennarar, sem vinna eftir hugmyndum um 

leik, geta nýtt opinn efnivið til þess að ýta undir hann. Hlutverk kennarans er nefnt til 

sögunnar og hin mismunandi hlutverk sem hann getur gegnt í leik, allt frá því að vera 

hlutlaus áhorfandi yfir í að vera sá sem stjórnar leiknum og náminu sem því fylgir. 

Hugmyndir Johns Dewey um hlutverk kennarans skipuðu þar veigamikinn sess. Sköpun 

er skilgreind en ekki eru allir sammála um hvað teljist vera sköpun og frekar fáir 

sammála um hvernig eigi að kenna sköpun. Rannsakandi vill koma inn á alla þessa þætti 

til þess að sýna fram á hvernig kennari getur ýtt undir sköpun, leyft henni að blómstra 

með því að bjóða upp á mismunandi efnivið en síðan staðið til hliðar við sköpunarferlið 

og veitt ráðleggingar þegar þess gerist þörf. Opinn efniviður er kynntur til sögunnar og 

hann skilgreindur þannig að lesandi átti sig á hugmyndafræðinni á bak við hann og hvað 

geti flokkast sem opinn efniviður. Þá fjallar rannsakandi einnig um fastmótaðan efnivið 

til þess að lesandi geti aðgreint hann frá opnum efnivið. 

Draga má þá ályktun – samkvæmt því sem dregið er fram í þessum fræðilega kafla – 

að opinn efniviður geti stutt við leik og sköpun þar sem hlutverk kennara sé að vera 

virkur áhorfandi og fylgjast vel með leik barna og styðja með þátttöku sinni. Í síðari 

hluta þessarar ritgerðar kemur í ljós hvort niðurstaða viðtala við leikskólakennara styðji 

þessa skoðun rannsakanda. 
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3 Aðferðafræði rannsóknar 

Hér verður fjallað um framkvæmd, markmið og snið rannsóknarinnar. Þátttakendur 

verða kynntir og greint frá aðferðum gagnaöflunar, greiningu þeirra og úrvinnslu. Farið 

verður yfir siðferðisleg atriði og réttmæti rannsóknarinnar. 

3.1 Rannsóknarsnið 

Rannsóknin telst til eigindlegrar rannsóknar og byggir á einstaklingsviðtölum. 

Viðtalsaðferðin, sem notuð var, er sú sem Marilyn Lichtman (2013) kallar djúpviðtöl (e. 

in-depth interview). Viðtalsaðferðin er mjög algeng aðferð við gagnasöfnun með 

eigindlegri aðferðafræði að mati Lichtman. Ástæða þess að slík viðtalsaðferð var valin 

er sú að með djúpviðtölum aukast líkurnar á því að svör viðmælenda byggi á hans eigin 

skoðunum í stað þess að þeim sé ætlað að þóknast rannsakanda. Þá er viðtalsaðferðin 

góð aðferð til þess að ná fram sjónarmiðum viðmælenda hvað varðar starf þeirra 

(Lichtman, 2013). Viðtölin voru opin þar sem látið var á það reyna með fyrstu 

spurningunni hversu mikið viðmælandinn var til í að tjá sig út frá eigin reynslu. Síðan var 

stuðst við viðtalsramma sem rannsakandi taldi stuðla að því að fram kæmu allar 

upplýsingar sem leitað var eftir. 

3.2 Þátttakendur og framkvæmd viðtala 

Leikskólakennararnir voru valdir þar sem talið var að með störfum sínum í leikskólum 

byggju þeir yfir mikilli reynslu af notkun opins efniviðar og gætu með því móti tjáð af 

nákvæmni skoðanir sínar og vísað í eigin reynslu. Einnig voru þeir valdir þar sem þeir 

hafa byggt upp leikskólastarf síns leikskóla á notkun opins efniviðar og náð góðum 

árangri með hann sem námsleið. 

Fimm leikskólakennarar og tveir aðrir starfsmenn í fjórum leikskólum voru valdir til 

þess að taka þátt í rannsókninni sem framkvæmd var með viðtölum rannsakanda. 

Leikskólakennararnir voru af báðum kynjum og hafa allir áratuga reynslu af störfum í 

leikskóla. Fjórir þeirra voru eða höfðu verið deildarstjórar, einn var verkefnastjóri, einn 

vann sem starfsmaður á deild og einn var aðstoðarleikskólastjóri. Fimm þátttakendanna 

voru með leikskólakennaramenntun, einn var með grunnskólakennaramenntun en 

hafði ætíð starfað í leikskóla og einn var leiðbeinandi með grunnmenntun aðra en 

kennslu, en hafði starfað í leikskólum frá tvítugsaldri. Allir viðmælendurnir voru valdir 

þar sem rannsakandi vissi að þeir hefðu reynslu af notkun opins efniviðar. Nær 

helmingur þeirra starfaði í þeim leikskóla sem rannsakandi starfaði í og taldi 
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rannsakandi, í ljósi þess hversu oft hann hefur fengið að kynnast viðhorfum þeirra í 

daglegu starfi ásamt því að starfið í leikskólanum er eftir hugmyndum um opinn efnivið, 

áhugavert að bjóða þeim að segja frá sinni reynslu. Sá hluti viðmælenda sem ekki 

starfaði í leikskóla rannsakanda voru valdir eftir ábendingum annarra þess efnis að gott 

væri að kanna þeirra viðhorf með viðtölum. Ábendingarnar komu fram með þeim hætti 

að meiri dýpt gæti fengist í niðurstöðukaflann og aukið þannig við gæði og áreiðanleika 

rannsóknarinnar. 

Viðtölin voru oftast framkvæmd á vinnusvæði viðmælanda og voru tekin vorið 2017. 

Viðtölin voru framkvæmd á vinnutíma í lokuðum herbergjum þar sem utanaðkomandi 

áreiti gat ekki truflað. Viðtölin voru mismunandi að lengd, allt frá hálftíma upp í 

klukkustundarlöng og var eitt viðtal í senn látið nægja. Vinnusvæðin voru öll á 

suðvesturhorni landsins. 

3.3 Greining 

Viðtölin voru skrifuð upp orðrétt að framkvæmd lokinni og reyndist sú aðferð gagnleg 

þegar leitað var eftir sameiginlegum þemum viðtalanna. Viðtölin voru borin saman og 

flokkuð eftir þeim þemum sem komu sameiginlega fram í þeim. Út frá þeim þemum var 

hafist handa við túlkun og framsetningu niðurstaðna. Þemagreining viðtala felst í að 

finna kjarna viðtalanna með endurteknum yfirlestri og samanburði. Með 

þemagreiningu leitast rannsakandi við að fara yfir viðtölin í sex eftirfarandi skrefum: 

1. Fundnir lyklar sem lýsa innihaldi textans. 

2. Lyklarnir lesnir yfir. 

3. Búnir til fyrstu flokkarnir. 

4. Flokkarnir lagaðir til í samræmi við yfirlestur gagnanna. 

5. Farið yfir alla flokkana. 

6. Farið frá flokkunum yfir í þemu. 

(Lichtmann, 2013). 

3.4 Siðferðileg atriði, réttmæti og leyfisöflun 

Siðferðileg álitaefni lúta að því að viðtölin voru dulkóðuð þannig að rétt nöfn 

viðmælenda komu ekki fram, heldur eingöngu gervinöfn þeirra. Aflað var skriflegs 

samþykkis viðmælenda fyrir þátttöku og sérstakt leyfi fengið fyrir hljóðupptöku. Í 

afritun samtalanna koma hvorki fram nöfn viðmælenda né vinnustaður til þess að gæta 

þannig fyllsta trúnaðar. 
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Viðmælendur rannsóknarinnar unnu flestir í sama leikskóla og rannsakandi. Gætt 

var þess að sú nánd yrði ekki til þess að gæði niðurstaðna af viðtölum bitnaði á 

rannsóknarniðurstöðum. Með því að skapa gott viðtalsandrúmsloft, þar sem 

viðmælendur voru hvattir til þess að lýsa sinni reynslu af eigin frumkvæði, í stað þess að 

svara stífum spurningaramma, telur rannsakandi að það hafi tekist. 

Til þess að upplýsa þátttakendur um framgang rannsóknarinnar voru rannsóknin og 

rannsóknarferlið kynnt fyrir þeim. Þeir fengu einnig að lesa yfir rannsóknarlýsinguna þar 

sem gerð var grein fyrir hvernig rannsakandi myndi standa að rannsóknarferlinu. Þeim 

var gerð grein fyrir því að gögnin yrðu eingöngu til notkunar í ritgerðinni. Rannsóknin 

var tilkynnt til Persónuverndar og látið vita að í framkvæmd eigindleg rannsókn byggð á 

viðtölum sem yrðu síðar meir notuð í ritgerðina. 

Hugmyndir kennaranna eiga við um reynslu þeirra af yngri barna kennslu en engin 

ung börn voru beinir þátttakendur þessarar rannsóknar. Rannsakandi setur fram sína 

túlkun á fyrri fræðum en stendur jafnframt heiðarlega að notkun þess texta.  
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4 Niðurstöður 

Hér verður greint frá niðurstöðum sem aflað var með viðtölum við leikskólakennara. 

Við þemagreiningu komu fram fjögur þemu í viðtölunum, með mismiklum hætti. 

Þemun voru leikur og skapandi starf barna, hlutverk kennara og samstarfsmanna, 

námsaðferðir sem beitt er í leikskólunum og loks opinn efniviður. 

Leikskólakennararnir, sem tóku þátt í rannsókninni, njóta nafnleyndar í formi 

dulnefna þegar vitnað verður beint í þá í kaflanum. Dulnefni þátttakenda eru Alfreð, 

Axel, Björg, Edda, Lilja, María og Ólöf. 

4.1 Leikur og nám 

Öllum viðmælendum fannst opinn efniviður styðja við leik sem námsaðferð og ýta undir 

skapandi starf barna í leikskólum. Þá töldu viðmælendur að leikur með opinn efnivið 

yrði til þess að börnin ættu í meiri samskiptum sín í milli. Opinn efniviður stuðlaði að því 

að víkka út ímyndunarafl barnanna og Lilja sagði þess efnis: 

Börn kunna ótrúlega mikið, úthaldið í leik varð meira og áhuginn jókst á því 

sem leikskólalífið hafði upp á að bjóða. Námið fór fram á forsendum 

barnanna og þau voru farin að takast á við hluti sem kröfðust meira af þeim. 

4.1.1 Leikur sem námsleið 

Leikur kom mikið við sögu í svörum viðmælenda um opinn efnivið. „Börn geta 

örugglega alltaf séð leik í öllu sem þau eru með,“ sögðu þrír viðmælenda efnislega. 

Opinn efniviður styður við ýmiss konar leik barna og ef þau fengju tíma og rými færu 

þau dýpra og dýpra inn í leikinn. Opinn efniviður stuðlar að því að leikurinn verður ekki 

fyrir fram ákveðinn. Edda sagði frá þegar hlutverkaleikur þróaðist fyrst með slæðum og 

síðan, þegar mótaðir ofurhetjubúningar komu inn í leikinn, hefðu börnin hætt að vera 

alls konar persónur í leiknum og einungis orðið þessar ákveðnu ofurhetjur. 

Flestir viðmælendur nefndu John Dewey sem þann fræðimann sem best væri að 

tengja við opinn efnivið. Tveir störfuðu í leikskóla þar sem hugmyndafræði hans var sett 

í forgrunn einmitt þegar ákveðið var samhliða að bjóða upp á opinn efnivið. Lilja nefndi 

Caroline Pratt, skapara einingakubbanna, á nafn og að hennar verk yrðu eilíf þar sem 

einingakubbar væru samtengdir opnum efnivið. Nafn Levs Vygotsky kom einnig fram og 

var nefnt í tengslum við að börnin ættu að vinna á sínu svæði mögulegs þroska og síðan 

væri það kennaranna að hjálpa þeim sem hefðu ekki nægan þroska til að bera. Að mati 
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viðmælenda kæmi vinna með opinn efnivið þar fullkomlega við sögu. Alfreð nefndi að 

það væri fengið úr hugmyndafræði Montessori að leyfa börnum að velja sér leikefni og 

fara með það á svæði sín. Björg nefndi að þegar hún hefði verið í 

leikskólakennaranáminu hefði aðferð kennd við Reggio Emilia verið í hávegum höfð og 

þaðan hefði komið áherslan á opinn efnivið. Axel tók undir þann eiginleika við aðferðir 

Reggio Emilia og tiltók einnig mikilvægi kennarans í Reggio Emilia-stefnunni. Flest allir 

viðmælendur nefndu að með einum eða öðrum hætti hefðu þeir kynnst opnum efnivið í 

gegnum leikskólakennaranámið. Sumum var hreinlega kennt að nota opinn efnivið sem 

námsleið á meðan aðrir lærðu fræðin á bak við skráningar á sköpun og leik. Þær 

skráningar hefðu sýnt að notkun á opnum efnivið hefði legið í augum uppi. Alfreð 

nefndi þrjá þætti í hugmyndafræði leikskólans, þ.e. fjölbreytileiki, sköpun og sjálfbærni, 

og leikur með opinn efnivið styddi við alla þessa þætti. 

Viðmælendur töluðu ekki um að opinn efniviður ætti að vera til þess að uppfylla 

námsmarkmið, önnur en þau sem Aðalnámskrá leikskóla 2011 segði til um. Björg taldi 

að hinir fullorðnu þekktu það að uppfylla námsmarkið og þar af leiðandi væri það 

tilhneigingin hjá þeim að stefna að því börnin standist kröfur um ákveðin námsmarkmið 

verkefnavinnu og þannig geti þeir skráð hjá sér að það væri uppfyllt. Leikskólakennarinn 

hefði til dæmis fengið barn til þess að ljúka við verkefni og þannig sýnt fram á ákveðna 

færni barnsins á meðan opinn efniviður fæli í sér fjölbreytilegar lausnir og því væri erfitt 

fyrir leikskólakennara að setja öll börn undir sama hatt og sýna fram á að einhverjum 

tilteknum námsmarkmiðum hefði verið náð. Margir viðmælendur töluðu um 

leiðbeiningar sem fylgdu mörgum kubbategundum í leikskólum ásamt skapalónum til 

þess að sýna hvernig væri hægt að skapa ákveðið verk. Flestir þessir viðmælendur 

höfðu lagt leiðbeiningarnar til hliðar en boðið upp á kubbana inni á deild. Þó sá einn 

viðmælandinn kost við leiðbeiningar þar sem þær gætu hentað sumum börnum til þess 

að þróa sköpun sína. 

„Það er krefjandi spurning hvort hægt er að læra alla hluti í gegnum opinn efnivið,“ 

mælti einn viðmælandinn. Alex sagði að þegar tíminn kæmi, þyrftu börn að læra á 

„þessi lokuðu kerfi“ sem stafrófið byggist á. Hlutverk grunnskólanna væri hins vegar að 

kenna þeim þessa færni en hlutverk leikskólanna væri að kenna þeim þá þætti sem 

notkun á opnum efnivið ýtti undir, sem væru leikur og sköpun í félagslegu samfloti við 

jafnaldra. Axel talaði á þá leið að eflaust væri hægt að ákveða að börn byrjuðu að læra 

lestur strax við fjögurra ára aldur með því að sitja við borð og fara eftir fyrirmælum 

kennarans en benti jafnframt á að kennarar í samfélögum, sem fara þannig að, 

kvörtuðu undan því að börn væru ekki nógu sjálfstæð og ekki nógu lausnamiðuð. 
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Þannig komst Axel að þeirri niðurstöðu að „leikur ætti að vera eins opinn og hann getur 

orðið“. 

4.1.2 Námsumhverfi 

Nokkrir viðmælendur töldu náttúruna spila stórt hlutverk í leik barnanna með efnivið 

sem ekki væri fyrir fram mótaður. Kennari, sem aðhyllist leik með opinn efnivið, væri 

líklegri til þess að leyfa klifur í trjám og alls konar greinar og drumbar væru teknir sem 

leikefni inn í leikskólann. Kennarar þyrftu að vera naskir á að koma auga á þá möguleika 

sem náttúran býður upp á. Kennarar ættu að auka valmöguleikana í námi, meðal annars 

með gönguferðum, því að með því að efla leik úti í náttúrunni væri börnum leyft „að 

stikla á stórum steinum og detta á milli og allavegana,“ að sögn Maríu. Hún bætti við: 

Við sögðum bara: Hvar geta börn fengið að drullumalla annars staðar en í 

leikskóla. […] Eins og samfélagið er orðið í dag, miðað við hvernig maður lék 

sér sjálfur úti í náttúrunni, þá er samfélagið orðið miklu svona einhæfara 

fyrir börn á mörgum sviðum, eins og garðarnir eru svo fínir að það má ekki 

drullumalla í þeim. 

Þremur viðmælendanna var tíðrætt um leik barna í garði leikskólans. Þeir töldu að í 

nútímaleikskóla væri útisvæðið að mestu leyti með lokaðan efnivið og Ólöf gekk svo 

langt að segja að „hún hefði skilið vel af hverju strákarnir í garðinum gerðu ekkert 

annað en að slást“. Björg rifjaði upp þegar barn í leikskólanum hennar hefði klifrað upp 

á þak á skúr og einnig að sumir hefðu verið komnir í „pissustúss“ og átti Björg við að 

leikurinn hefði snúist um að losa þvag á stöðum þar sem erfitt væri að koma upp um 

einstaklingana sem að því stóðu. Viðmælendum fannst útileiksvæðið ekki vera nógu 

krefjandi, börnin væru að leika sér í sama garðinum og var til staðar þegar þau mættu 

átján mánaða gömul í leikskólann og jafnvel hefði engin breyting orðið á garðinum við 

útskrift þeirra um sex ára aldur. Björg sagði frá því þegar hún mætti með greinar og prik 

í garðinn og leikurinn hefði gjörbreyst; jafnvel „hörðustu göslararnir“ hefðu gleymt sér í 

leik sem hefði verið ólíkur þeim innihaldslausu leikjum sem áður fyrr hefðu átt sér stað. 

Björg viðurkenndi að umræða hefði skapast í leikskólanum um að með trjágreinum væri 

hægt að pota í augu eða þungir steinar gætu lent á tám og marið þær en hún hefði 

verið tilbúin að leyfa leiknum að njóta sín og taka á þeim fáu málum þar sem óhöpp 

urðu. 

Í umræðum um námssvæði innanhúss benti Björg á að það vanti oft að hægt væri 

að skipta upp rýmum og stúka þau af þannig að hávaði leiksins færi ekki yfir í næsta leik 
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og gæti haft truflandi áhrif. Erfitt væri nú á dögum út frá þeim fjölda barna, sem eru 

komin í leikskóla, að hafa börnin á sama stað og hlutverk leikskólakennarans væri að 

finna öllum þessum börnum stað meðal annars skipta upp barnahópnum og fara með 

hluta hans á útileiksvæðið. Alfreð fannst mjög táknrænt fyrir opinn efnivið hvað 

aðgengi yrði opið og aðgengilegt í stað þess að kennari kæmi með lykil til „að aflæsa 

einhverjum svaka lás“. Alfreð bætti við sinni upplifun af þessu ferli: 

Skápar, sem voru lokaðir, hurðirnar voru teknar af […] þú getur náð þér í 

blað, þú getur náð þér í liti, þú getur náð þér í það sem þú vilt. Kennari þyrfti 

að vera meðvitaður um að leyfa börnum að upplifa, skoða bækurnar sjálf, 

fara í vettvangsferðir og njóta þess að vera í þeim í staðinn fyrir að hraða 

þeim. 

Axel talaði í þessum dúr og lagði áherslu á að leikur með opinn efnivið fengi að þróast í 

samræmi við hugmyndir um flæði þar sem börn geta óhindrað fengið að velja sér svæði 

og leikefni að vinna með. Axel fannst það fylgja fyrir fram skilgreindum efnivið að 

kennarar stýrðu því með „valspjöldum“ og „valkörfum“ hversu margir gátu verið á 

hverjum stað og hversu margir gátu verið í ákveðnum leik hverju sinni. Axel var einnig 

þeirrar skoðunar að það væru lýðræðissjónarmið að starfa eftir hugmyndum um flæði 

og opnum efnivið þar sem börnin geta sjálf fengið að ráða ferðinni og kennarinn hættir 

að vera „miðlægur og með puttann á lofti“. Hann átti við að leikur sem námsleið fælist 

ekki í því að kennarinn væri hinn alvitri yfirboðari sem allt vissi best. Axel staðhæfði 

þetta um flæði og opinn efnivið: 

Mér finnst bara annað eiginlega ekki virka án hins. 

Til útskýringar á því hvað Axel átti við benti hann á að opni efniviðurinn gerði barninu 

kleift að leika sér og skapa eftir sínu höfði en barnið yrði líka að geta valið sér mikilvæga 

eiginleika leiks. Barnið ætti að vera veitt tækifærið til þess að velja sér svæðið sem því 

hugnast, þann tíma sem það þyrfti til sköpunar á efniviðnum og síðan geta hafið leik 

með sköpunina með þeim börnum sem væru í leiknum. Axel reifaði að rökin fyrir því að 

aðgangstýra svæðum væri að það kæmi í veg fyrir að öll börn myndu hrúgast á 

vinsælasta svæðið en ef opinn efniviður væri í boði á öllum svæðum leiddi það til þess 

að öll svæði yrðu jafn spennandi. Eins myndi það styrkja barnið við val á svæði og ef 

barninu liði ekki vel í fjölmenni myndi það síður velja sér svæði þar sem allir væru. Edda 

nefndi að því fleiri sem fengju að leika saman í sama leiknum, samanber hugmyndir um 

flæði, því meiri væri ábyrgð kennarans á því að vera til staðar í þeim leik og fylgjast með 
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því sem fram fer. Efniviðurinn stýrði því ekki. Edda lýsti dæmi um leikaðstæður sem 

komu upp á deild hennar þar sem hún hafði leyft tíu börnum að leika á svæði sem 

venjulega var ætlað tveimur börnum. Edda sagði að í þeim aðstæðum þyrfti kennarinn 

að vera meðvitaður um fjöldann og vera til staðar á því svæði þar sem samskipti gætu 

orðið flóknari með auknum fjölda. 

4.1.3 Sköpun 

Alfreð útskýrði skapandi hugsun barna þannig: 

Þau eru með þetta þriðja auga sem við erum ekki með og nota eitthvað efni 

sem okkur hefði aldrei dottið í hug. 

Viðmælendur sáu fyrir sér hvernig sköpun ykist með opnum efnivið þar sem 

ímyndunaraflið fengi að ráða. Aðgangur barna að opnum efnivið efldi sköpun, að mati 

viðmælenda, og vekti upp hugmyndir og einnig væru börn fljót að nýta sér efniviðinn í 

staðinn fyrir að kennarinn kæmi fram með hugmyndir fyrir þau og leiddu þau síðan að 

einni fyrir fram gefinni lausn. Einn viðmælandinn nefndi ákveðið listasvæði þar sem 

börn gætu skapað með sama efniviðnum og væri til staðar í leiknum og þá gætu börnin 

skapað sér sitt eigið leikefni sem þau síðan tækju með sér af listasvæðinu yfir á önnur 

leiksvæði. Alfreð nefndi að börn gætu skapað sína „Hallgrímskirkju“ þó að hún væri ekki 

alveg eins og fyrirmyndin en engu að síður yrðu börn stolt yfir sinni sköpun. Þannig 

styrktist sjálfsmynd barnanna með opnum efnivið, að mati Alfreðs, og sagði hann að 

þetta væri þeirra túlkun, þeirra sköpun, þeirra upplifun og þannig liði barninu vel með 

verkið. Þetta kæmi alfarið í staðinn fyrir að kennarinn skapaði fyrir barnið og skipaði því 

að skapa eitthvað fyrir fram mótað og fá þannig upplifun í gegnum verk sín. Opinn 

efniviður ýtti undir sköpun, sögðu viðmælendur, og sköpun af alls konar tagi, svo sem 

„fagurfræðilega sköpun, stærðfræðilega sköpun og vísindalega sköpun.“ Lilja sagði: 

Þá einmitt sá maður hvað það auðgaði leikinn mikið […] allur leikur 

blómstraði og þau fóru í svona smáatriði í byggingum sínum. 

Allir viðmælendur voru þeirrar skoðunar að þegar kennari nýtti sér efnivið sem teljist 

fyrir fram mótaður og kenndi eftir forskrift og „skapalóni“ myndu öll börnin skila sömu 

lausn, hvort sem um væri að ræða sköpun með blaði, skærum, lími og litum eða í leik 

með púsluspili. Hins vegar gæti sami barnahópur skilað mörgum mismunandi lausnum 

ef kennarinn hefði eingöngu sett á borð opinn efnivið og lítil sem engin fyrirmæli gefið 

um hvað ætti að skapa. Ólöf sagði að kennari gæti „sýnt þeim hluti“ eða fyrirbæri í 
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náttúrunni sem ætti að skapa en oftast væru börnin sjálf með ágæta hugmynd um hvað 

þau ætluðu að skapa. Alfreð talaði á sömu nótunum og sagði að kennari gæti sýnt 

barninu ákveðna hluti, jafnvel farið á internetið og sýnt barninu hvernig ákveðið merki 

eða staður væri. Lilja sagði að „þau eru svo nösk að taka hlutina og maður ætlaði ekki 

einu sinni að bjóða upp á þetta“. Ólöf hélt áfram í svipuðum dúr og lýsti reynslu sinni af 

nýliðnum atburði: 

Hann kom með grein. Hann vildi búa til kókoshnetu og hengja hana á og 

hann kom með allar hugmyndirnar, hann var með alls konar, hann teiknaði 

á blaðið, klippti það út, fékk gatarann og gerði gatið til þess að geta sett 

bandið og hengt á trjágreinina, kom og bað um penna. 

Alfreð sagði um litabækur að hann „sæi rautt“ og finnst það ekki eiga að vera á 

leikskólum. Sköpun barnsins yrði meiri ef það hefði teiknað sjálft og litað síðan inn í. 

Auðvelt væri fyrir kennarann að prenta úr tölvu mynd að beiðni barnsins og afhenda. 

Kennarinn ætti frekar, að mati Alfreðs, að „peppa,“ þ.e. styðja barnið í sköpunarferlinu. 

Alfreð rifjaði upp sögu og sagði: 

Ég skal sýna þér en ég vil að þú teiknir hann […] ég náði að vera bara einn 

með honum niðri í listaskálanum og hann fékk bara að sjá myndina [og] 

hann teiknaði alveg sjálfur og alveg dagsatt. Ég sagði við hann eftir á: 

„Veistu það, mér finnst bara þitt flottara.“ Þá alveg veðraðist hann upp. 

4.2 Hlutverk leikskólakennara 

Viðmælendur voru sammála um að hlutverk kennarans væri mikilvægt í notkun opins 

efniviðar sem aðalleikefni inni í leikskólum. María sagði: 

Kennarinn er lykilinn, hvert viðhorf hans er til efniviðarins. 

Að mati viðmælenda ætti kennari, sem ætlar að starfa eftir hugmyndafræði opins 

efniviðar, að vera viss um eiginleika hans og vera búinn að afla sér ákveðinnar 

þekkingar og reynslu áður en hann byrjaði að vinna með hann. Kennari sem ynni með 

opinn efnivið í leikskólum ynni eftir ákveðinni hugmyndafræði. Nefndi Lilja að styrkur 

leikskólans væri að með hugmyndafræðinni gæti kennarinn og aðrir leikskólakennarar 

rökstutt sínar ákvarðanir. Alfreð talaði um að kennarinn þyrfti að vera viðstaddur 

„andlega og líkamlega“ til dæmis á einingakubbasvæði þegar tiltektin hæfist því hún 

væri mikilvægur hluti af leik með einingakubbana. Í þeim væru formin þannig að ganga 
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mætti frá þeim og jafnframt að raða almennilega í hilluna eftir formunum því það væri 

meira aðlaðandi. Fleiri viðmælendur töluðu á þessum nótum, þ.e. að kennarinn ætti að 

hafa ákveðinn ramma utan um athafnir barnsins, leikur með opinn efnivið snerist ekki 

um algjört frjálsræði, þar sem börn væru sjaldan stoppuð af. Leikskólakennarastarfið 

byggðist á samspili við börnin að mati viðmælenda. Allir aðilar ættu að vera samferða 

og leikskólakennari ætti að gera kröfu til sjálfs sín að vera samferða námi barnanna. 

Margir sögðu að kennarinn ætti að hlusta eftir því sem væri að gerast og gæti brugðist 

við til þess að efla þekkingarleit barnsins. Þegar kennari væri nálægur gæti hann ef til 

vill hjálpað börnunum að þróa leikinn áfram, óháð því hvort í leiknum væri notaður 

efniviður sem teldist opinn eða lokaður. Edda nefndi könnunarleikinn og sagði: 

Mér finnst svolítið skemmtilegt – þegar ég er að gera skráninguna – að setja 

ólíkan efnivið hjá sömu hópunum til þess að sjá hvernig þau vinna með það 

og hvað gerist ef maður bætir inn í miðjum leik. 

Opinn efniviður er í eðli sínu ómótaður áður hann er notaður. Viðmælendur höfðu það 

viðhorf að ef kennarinn væri farinn að stjórna, hvað barn gerði við opinn efnivið, teldist 

hann ekki lengur opinn heldur lokaður því að þá væri ákvörðun kennarans farin að ráða. 

Hins vegar gæfi kennari, með því að bæta við opnum efnivið í leikinn, börnum tækifæri 

að þróa leikinn og breyta honum. Lilja sagði: 

Meiri vinna er fyrir kennara að vinna með opinn efnivið sem námsefni 

heldur en lokaðan. Það krefst meira af okkur. 

Flestir viðmælendur voru sammála um að í leikskóla, þar sem ákveðið væri að vinna 

eftir hugmyndafræði um opinn efnivið, yrðu samstarfsmenn að ganga í takt því að það 

gengi ekki upp ef aðeins einn starfsmaður hefði þetta að leiðarljósi. Með virkum 

umræðum á skipulagsdögum og undirbúningstímum færi fram sú fræðsla sem æskileg 

væri til þess að allir í leikskólanum gengju í takt. Aðspurð um hvort leikskóli gæti boðið 

upp á bæði lokaðan og opinn efnivið sagði María „að það sé kannski erfiðara á stað þar 

sem lokaður efniviður hefur verið heldur en á stað þar sem hann hefur aldrei verið 

notaður“. Björg tók það fram að hún hafi ekki enn þá unnið á draumaleikskólanum þar 

sem hugmyndafræði um opinn efnivið fæli í sér að allir væru meðvitaðir um gildi 

leikefnisins til að styðja við leik og sköpun barna í leikskólum. Björg tók þátt í ferli á 

sínum leikskóla þar sem markvisst var ákveðið að hafa opinn efnivið á kostnað tilbúinna 

leikfanga en það ferli hefði verið gert við misjafnar undirtektir starfsmanna. 
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Axel velti fyrir sér hver næstu skref yrðu fyrir leikskólakennara sem hefðu tekið upp 

opinn efnivið sem leikefni. Sá Axel fyrir sér að kennarar þyrftu að spyrja sig að því 

hvernig þeir sæju sitt hlutverk vera í leik og sköpun í leikskóla með opinn efnivið. Axel 

hefur unnið með samstarfsmönnum sem höfðu sömu sýn á leik með opnum efnivið en 

höfðu ekki sömu sýn á hlutverk kennarans. Átti hann við að sumum hefði nægt að 

„mæta með einhverjar klæðatutlur“ og halda síðan áfram að vinna eins og þeir hefðu 

unnið, þegar notast var við fyrir fram skilgreind leikföng, og sköpun hefði farið fram 

eftir fyrir fram gefnum hugmyndum kennarans. Tillaga Axels væri að kennarinn hjálpaði 

börnunum við að þróa sína persónueiginleika með því að vera til staðar, leyfa þeim 

sjálfum að leysa úr sínum vanda en vera jafnframt vakandi fyrir því að grípa inn í þegar 

hann teldi börnin þurfa á stuðningi að halda. 

Viðmælendur nefndu að óhjákvæmilega kæmi tímapunktur á öllum dögum í 

leikskóla þar sem kennari stýrði, eins og ætti við samverustund, tiltekt og ákvarðanir að 

fara í gönguferð. Þess vegna væri öflugt þegar kennari drægi úr stýringu í leiknum. Axel 

nefndi tiltekt með opinn efnivið þar sem efniviðnum fylgdi oft mikil og löng tiltekt. 

Kennari barna, sem ekki þekkja vel inn á eiginleika opins efniviðar, gæti þurft að ýta við 

börnum sem ekki kæmu úr námsumhverfi sem byggði á hugmyndafræðinni um opinn 

efnivið. Ólöf benti á að börnin hefðu ekki þroskann til jafns við hinn fullorðna og þegar 

börn kæmu með hugmyndir að lausnum þá skildu þau ekki endilega hvaða efnivið þyrfti 

til þess að skapa lausnina. Því væri það kennarans að kom inn og leiða þau áfram. 

Kennarinn væri þá „stólpinn þeirra“. María bætti samt við að kennari gæti líka opnað 

lokaðan efnivið og sagði: 

Ef kennarinn er sjálfur stemmdur í það að vera með lokað, þá ertu bara 

þannig. […] Að vera bæði með opinn og lokaðan efnivið er hvernig þú horfir 

á efniviðinn sem kennari? Hvaða möguleika sérð þú? 

Viðmælendur töldu að það væri undir leikskólakennurum komið að bjóða börnum upp 

á efniviðinn. Kennari, sem starfaði og hefði reynslu af opnum efnivið, yrði 

„útsjónasamari að sjá notagildi í alls konar efnivið.“ Allir viðmælendurnir bentu á að 

hlutverk kennarans væri meðal annars að fara markvisst í náttúruferðir, eins og 

fjöruferð, einmitt til þess að börnin gætu tekið með sér heim ýmiss konar efnivið og 

jafnvel rannsakað líffræðilega. Þá fengju börnin tilfinningu fyrir uppruna efniviðarins 

áður en þau notuðu hann í sköpun sína. Þessu tengt sagði Lilja: 
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Það getur náttúrulega komið alls staðar frá, hann getur náttúrulega komið 

úr huganum okkar og hugum barnanna. […] Ef barn getur notað efnivið 

þannig að það geti búið til og mótað sínar hugmyndir þá held ég að hljóti að 

vera hægt að kalla efniviðinn opinn. 

4.2.1 Upphaf starfsferils með opinn efnivið 

Mismunandi svör fengust þegar viðmælendur voru spurðir hvaðan þeir kynntust opnum 

efnivið, allt frá því að fara í heimsókn í leikskóla í öðru landi yfir í hafa hafið störf í 

nýopnuðum leikskóla sem var ekki „með neitt dót.“  

Tveir viðmælendur nefndu að á þeirra uppvaxtarárum hefði verið minna um dót og í 

raun hefðu þeir alist upp við að leika sér í náttúrunni með það sem til félli. Því hefði það 

legið vel fyrir þeim að bjóða upp á leikskólanám með opnum efnivið. Tveir viðmælanda 

unnu í leikskólum þar sem skipt var um „hest í miðri á,“ sem sagt ákveðið var að 

leikskólinn skyldi hætta að bjóða upp á leikefni sem hefði fyrir fram skilgreint markmið 

og boðið þess í stað upp á opinn efnivið. 

Alfreð sagði frá því að þegar hann kynntist opnum efnivið hefði hann verið „þessi 

týpíski leiðbeinandi“ sem hefði ekki fengið nákvæm fyrirmæli um hvernig best væri að 

sinna starfi með börum; hann hefði „dottið í þann pakka að vera að teikna fyrir börnin“. 

En með aukinni leiðsögn hefði hann séð að það ætti ekki að teikna fyrir börnin því að 

teikningar væru þeirra túlkun. Hann lýsti því þannig að hann hefði verið viljugur að læra 

af þeim sem hann starfaði með og að hann hefði þannig fengið grunn sem hann síðan 

byggði ofan á í sínu leikskólakennaranámi. Annar viðmælandi lýsti því þegar 

starfsmaður á deildinni hefði sótt námskeið og komið til baka með þá vitneskju í 

farteskinu að börn í leikskóla væru mjög sköpunarsinnuð og að þau gætu nýtt sér opinn 

efnivið þannig að sinna mætti þeirri sköpun. Björg lýsti atburði, sem leikskólinn hennar 

hefði tekið þátt í, þar sem hún hefði verið með einum ófaglærðum starfsmanni, sem 

hefði byrjað sjálfur að hanna hús úr kössum sem voru til staðar. Innan stundar hefðu 

önnur börn farið að hanna hús. Þeir sem voru hjá Björgu fengu frjálsar hendur og 

bjuggu til bíla og farartæki alfarið eftir sínum hugmyndum. 

4.2.2 Samstarf og þekking í leikskóla 

Af svörum viðmælenda mátti greina að leikskólakennararnir hefðu hugmyndafræðina á 

bak við sig þegar innleiða ætti opinn efnivið sem leikefni í leikskóla. Betri árangur hefði 

náðst í vinnu með opinn efnivið þegar fleiri leikskólakennarar unnu í leikskólanum. 

Sífelld endurnýjun starfsmanna varð til þess að þekking glataðist og því hefði 
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skilningurinn tapast. Nýtt starfsfólk hefði í upphafi þann skilning að börn léku sér með 

leikföng og sköpuðu eftir því sem kennarinn undirbjó fyrir þau. Þá væri auðvelda 

lausnin að grípa í tilbúinn efnivið. 

Tveir viðmælendanna lýstu því hvernig þeim leið eins og „geimverum“ þegar þeir 

störfuðu með samstarfsfólki sem sá ekki möguleika opins efniviðar. María bætti við að 

þeir kennarar, sem ekki skildu inntak opins efniviðar væru, eins og „hesturinn með 

blöðkur við augun og sæju bara eina leið“. Þá lýsti Ólöf því þannig að þegar unnið væri í 

nánu samstarfi við annan starfsmann, sem aðhylltist hugmyndafræðina, „þyrfti ekkert 

að ræða það,“ og að greina hefði mátt á barnahópnum að starfsmenn væru samstíga 

því að „þegar starfsmennirnir eru ekki sammála þá nær maður ekki börnunum með 

sér.“ 

Lilja nefndi að þegar ákveðið var að taka upp aðferðina í leikskólanum hennar „voru 

allir mjög áhugasamir, sumir kannski pínu óöruggir en allir til í að taka þátt í þessu“. 

Óöryggið hefði skapast fyrir opna efniviðnum því ekki hefðu allir vitað hvað fólst í 

honum en óöryggið hefði horfið fljótt með notkun hans með börnunum. Ári síðar hefðu 

margir verið farnir að þróa sig áfram og spyrja sig hvernig mætti útvíkka hugmyndir 

sínar. Nauðsynlegt hefði verið að „skóla starfsmennina til, það væri missjafnt hvernig 

fólk hefur tamið sér að vinna“. 

Axel hafði reynslu, rétt eins og Lilja, af því þegar skipt var um hugmyndafræði og 

farið úr því að vinna með lokaðan efnivið yfir í opinn efnivið. Fannst honum að í upphafi 

hafi verið gert of mikið úr mikilvægi efniviðarins, ekki hefði farið fram í fyrstu nógu mikil 

umræða um hlutverk kennarans. Hann hefði séð síðar, af því hvernig börnin tóku í opna 

efniviðinn, að rétt hefði verið að vinna eftir þessari áherslubreytingu og gat ekki séð að 

neinn myndi vilja fara til baka yfir í lokaðan efnivið. Hins vegar hefðu ekki allir tekið vel í 

breytinguna og fljótt eftir tilkomu opins efniviðar hefðu þeir starfsmenn, sem ekki töldu 

rétt að vinna eftir hugmyndafræðinni, sagt upp. 

Alfreð nefndi að hann væri „veikur fyrir rökstuðningi“ og samstarfsmaður, sem gæti 

alltaf rökstutt hvað hann væri að gera með börnum í leikskóla, ynni rétt. Aðspurður 

hvort hann sæi fyrir sér, að kennari gæti rökstutt leik með lokuðum efnivið, sagði Alfreð 

hlæjandi að „sá aðili þyrfti að vera ansi góður að rökstyðja“. Ef kennari væri að hugsa 

um hvað væri barninu fyrir bestu og það væri að öðlast meiri færni í leik, væri hann – 

þegar öllu væri á botninn hvolft – sáttur við slíkan samstarfsmann og þyrfti ekki að velta 

sér upp úr því hvort sjónarmið samstarfsmannsins hefði flokkast undir opinbera 

hugmyndafræði leikskólans. 
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4.3 Opinn efniviður 

Viðmælendur gáfu ekki eitt sameiginlegt svar við því hvað opinn efniviður er. Einn 

viðmælandinn, Axel, sagði ef „efniviðurinn örvar ímyndunarafl barnanna“ teldist hann 

vera opinn og hann væri „efni sem þú getur sjálfur einhvern veginn bara breytt í það 

sem þú vilt.“ Lilja sagði: 

Mér finnst opinn efniviður frábær með börnum. Mér finnst frábært að vinna 

með hann í starfi með börnum. Börnin ráða sjálf ferðinni. 

4.3.1 Opinn efniviður sem námsleið 

Flestum viðmælendum fannst nánast öll börn geta unnið með opinn efnivið en þau 

væru misfljót að tileinka sér það. Þá væri það hlutverk kennarans að leiða þau áfram. 

Flestir viðmælendur nefndu kubba sem dæmigert leikefni sem teldist vera opinn 

efniviður og allir nefndu einingakubbana sem helsta leikefnið. Allir viðmælendur höfðu 

starfað mikið með einingakubba og töldu að kubbarnir væru lykilinn að því að kynnast 

möguleikum opins efniviðar og þróa hjá sér starfsaðferðir honum tengdar. Meirihluti 

viðmælendanna taldi að kenna þyrfti leik með einingakubbana og börn gætu ekki 

gengið í kubbana með óheftum hætti. Með því að kenna leikinn í einingakubbum væru 

kennarar að kenna börnum hvernig á að ganga um annan opinn efnivið. Alfreð bætti við 

að góð leið að kynna fyrir börnum opinn efnivið væri að nota einingakubba. Að hans 

mati er kubbasvæðið að hluta til nýtt til þess að styðja við sjálfsaga barns og kenna því 

að leika sér áður en það hefur leik með einingakubba og þar af leiðandi að vinna með 

opinn efnivið. Þegar barnið væri komið með öryggi og sjálfsaga í að nota efniviðinn 

kæmi hugmyndaflugið og síðan færnin sem loks væri hægt að byggja ofan á. Fyrst um 

sinn gæti þurft, að mati Alfreðs, að bíða með notkun verðlausa efniviðarins þar til 

byggingar úr kubbunum væru orðnar nokkuð þróaðar. 

Margir nefndu einmitt þennan verðlausa efnivið, sem getur verið endurnýtanlegur 

efniviður sem fellur til á heimilum og fyrirtækjum og getur nýst í leik með 

einingakubbum, í könnunarleik ungra barna og í hvers konar sköpun. María nefndi að í 

ljósi þess hversu lítið hefði verið um leikföng í leikskólanum sem hún starfaði í, hefðu 

starfsmenn nýtt allt sem féll til í daglegu starfi og foreldrar voru beðnir um að gefa 

leikskólanum það sem þeim þótti annars eiga að fara „í ruslið“. Alfreð sagði að 

aðalatriðið í tengslum við verðlausa efniviðinn væri að hann kostaði ekkert og þannig 

gæti leikskólinn tengt það við umhverfismennt og endurnýtingu. Þá kæmi verðlausi 

efniviðurinn jafnvel að heiman og börnin fengju þannig að taka þátt í endurnýtingunni 
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og finna til sín þar sem þau hefðu notað hann á heimilum sínum og síðan fengið að 

föndra með hann í leikskólanum. Sumir töldu upp tappa, gamlar gardínur, pappakassa, 

föt, náttúruefnivið, trjágreinar og skeljar. Björg talaði um að hafa kassasvæði þar sem 

börn gætu leikið með pappakassa og annan pappa og hafa þar nægt rými til þess að 

skapa með honum. Oft kæmi mikil sköpun þar fram. 

Eitt orð heyrði rannsakandi oft notað um opinn efnivið og það var orðið „drasl.“ 

Rannsakandi var forvitinn að vita hvort það væri ókostur við opna efniviðinn að þetta 

orð væri notað um hann. Nokkrir viðmælendanna sögðu það gæti verið en það þyrfti 

ekki að vera þannig. Ef kennarinn væri öflugur að endurnýta, skipta út, halda hreinlegu 

hjá sér og sýna börnum möguleikana með notkun opins efniviðar myndi það gleymast 

fljótt að hann hefði komið inn í leikskólann eftir að hluturinn hefði verið notaður í 

samræmi við upphaflega tilganginn. Hins vegar væri ríkt í fólki að líta á opinn efnivið 

sem „drasl“ en það þyrfti jafnframt að ganga vel um þetta drasl, sagði einn 

viðmælandinn og jafnvel ganga enn betur um það en með aðkeyptu hlutina. María 

sagði að sumum „finnst þetta algjört drasl […] þegar ég er að koma með einhverja kassa 

og eitthvað dót“. Björg tók undir og sagði að hún heyrði að það væri „þvílíkt drasl sem 

hún safnaði að sér“. Björg sagði síðan að „á draumaleikskóla væri alls ekki litið á opinn 

efnivið sem drasl“. 

Viðmælendum fannst að börn, sem kæmu frá námsumhverfi þar sem meirihluti 

efniviðarins væri fyrir fram mótaður, ættu erfiðara með að vinna með opinn efnivið 

þegar þau fluttu sig milli námsumhverfa. Þau stæðu stundum og spyrðu: „Hvað á ég að 

gera, ég veit ekki hvað ég á að gera.“ Hins vegar byrjuðu jafnaldrar, sem voru vanir 

opnum efnivið, strax og hófust handa við að skapa. Einhverjir viðmælendur nefndu að 

erfitt væri að útfæra opinn efnivið með yngstu börnunum en sjálfsagt væri að reyna 

það eins og hægt væri, þannig að þegar fram í sækti yrðu börnin orðin vön opnum 

efnivið og gætu leikið og skapað með honum þegar þau hefðu aldur og þroska til. Björg 

nefndi hvernig börn, sem væru ekkert endilega mikið fyrir það að fara eftir fyrirmælum 

og sitja yfir rólegri verkefnum, væru flott í sköpun með opinn efnivið. 

Nokkrir viðmælendanna nefndu að hlutverk kennarans með yngstu börnunum væri 

mikilvægara en hjá elstu börnunum þegar nota ætti opinn efnivið sem leikefni þeirra. 

Kennari þyrfti að leita leiða til þess að hafa efniviðinn einfaldan og erfitt væri að útfæra 

hann. Nokkrir nefndu að hugsanlega þyrfti að bjóða yngstu börnunum fyrir fram 

mótaðan efnivið. Hins vegar væri betra að byrja sem fyrst að venja lítil börn á opinn 

efnivið, væri það aðferð leikskólans og kennarans að vinna með hann. Nokkrir 

viðmælendur nefndu að reynsla sín af könnunarleiknum væri sú að aðferðin gæti nýst 
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vel til þess að kynna fyrir börnum eiginleika opins efniviðar. Þess efnis sagði einn 

viðmælandinn að „við séum nógu opin fyrir litlu börnin og við vanmetum ekki þeirra 

getu“. 

Ólöfu fannst að „í flestum tilfellum geta öll börn unnið“ með opinn efnivið en að í 

einhverjum tilfella væri erfitt að vinna með strákum í teikningum. Nefndi hún að „þeir 

eru seinni til í teikningum og sjá þeir ekki þetta fyrir fram gefna þegar það skal teikna. 

Þeir vilja myndina sjálfir útprentaða.“ Alfreð sagði að kennari sem hefði barn hjá sér, 

sem ætti erfitt með að finna innri ró eða þyrfti aðstoð við að komast í leik, gæti þurft að 

prófa eitthvað lokaðra til þess að æfa sig í að leika sér, börn ættu miserfitt með að leika 

sér. Axel benti þó á að samkvæmt hans reynslu hefðu börn, sem ættu erfitt með að 

finna innri ró, að hans mati einmitt fundið hana í leik með opnum efniviði. Félagslegi 

þátturinn í leiknum hefði leitt til þess að börn hefðu orðið sáttari í leiknum, þeim mættu 

fleiri áskoranir því að þau gætu fengið að skapa það sem leikið yrði með; þau héldust 

vel í leiknum því að hann hefði ekki fyrir fram skilgreint endamarkmið og börnin gætu 

sífellt „bætt við aðeins fleiri kubbum“. 

Þá var nefnt að erfitt gæti verið að vinna með börnum sem væru á einhverfurófi. 

Ekki var talað um mun á þeim einstaklingum í til dæmis hlutverkaleik með opinn 

efnivið, heldur frekar í sköpun eins og Ólöf nefndi í tengslum við strákana og teikningar. 

Leikföng, sem teldust vera lokaður efniviður, gætu virkað sem verðlaun, eins og hjá 

barni sem þyrfti á markvissri málörvun að halda. Þá hefði leikfangið tilgang við að örva 

barnið eins og til dæmis spjaldtölva gæti gert að mati Ólafar. Axel minntist á að sín 

reynsla hefði fengið hann til sjá að börn af erlendum uppruna, sem hefðu lítil tök á því 

tungumáli sem alla jafna er talað í leikskólanum, næðu frekar að komast að í leik með 

öðrum börnum með opnum efnivið. Rökstuddi hann það með því að benda á að börnin 

hefðu lítinn orðaforða og vissu oft ekki heitin á fyrir fram skilgreindum leikföngum og 

jafnvel sæi barnið ekki fyrir sér tilganginn. En með því að skapa sjálft gæti barnið með 

tungumálaörðugleikana stytt leiðina inn í leikinn, jafnvel komist að í hópnum og byggt 

upp orðaforða sinn jafnt og þétt. 

4.3.2 Einkenni lokaðs efniviðar 

Í leik með lokaðan efnivið nefndu nokkrir leikskólakennaranna að illa hefði gengið fyrir 

börnin að leika sér almennilega og áttu þá við að börnin hefðu ekki fundið fyrir því flæði 

sem opinn efniviður getur látið börnin upplifa. Axel finnst leikur með lokuðum efnivið 

vera stirður og erfiður og enda á því að börn fari að rífast um eitt ákveðið „dót“ í stað 

þess að skapa sér sitt leikfang sem yrði síðan hluti af leik með öðrum börnum. „Dótið“ 
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þeirra gæti síðan orðið að einhverju öðru í leiknum án mikillar fyrirhafnar. Alfreð sagði á 

einum stað í viðtalinu að „Batman á svolítið erfitt með að vera læknir“ og átti við að 

fyrir fram skilgreint leikfang tæki ekki við skipun barnanna sem leika með það á meðan 

opinn efniviður gæti það. Í tali um spil, púsl og annan fyrir fram mótaðan efnivið sagði 

einn viðmælandinn að það „væri mikilvægt að börn læri reglur“ og það væri hægt til 

dæmis með því að læra á spil. Hins vegar gæti kennarinn ekki alltaf spilað með þeim og 

leyfði þeim þá að spila hjálparlaust. Þá gerðist það stundum að börnin „fóru að skoða 

myndir eða finna út sinn eigin leik með spilinu“ sem Edda kunni að meta og bætti við að 

„það hjálpar þeim sem eru rosalega ferköntuð og verða að hafa ramma og reglur“ og 

vísaði brosandi í sjálfa sig. Með því að spila ekki eftir uppsettum reglum gætu börn lært 

að þær þyrftu ekki alltaf að vera eins. Edda sagði: 

Þannig að ég held að það sé mikilvægt í lífinu að maður geti ... og þessi 

leikur með opna efniviðinn, ég held að hann hjálpi börnunum meira í því að 

þurfa ekki alltaf að fara eftir einhverju fastmótuðu. 

Einn viðmælandinn sagði frá því að þegar ákveðið var að taka út tilbúna bíla og 

farartæki sem leikföng hefði það reynst einu barninu erfitt og að það hefði byrjað á því 

að smygla með sér bílum inn í leikskólann. Þrátt fyrir hvatningu leikskólakennaranna um 

að búa sér til eigin bíl hefði barnið ekki hlustað á það og eingöngu viljað leika sér með 

þessa ákveðnu gerð af bíl. Á endanum hefðu leikskólakennararnir þurft að veita þessu 

barni svigrúm til þess að það gæti leikið sér með bílinn þrátt fyrir að leikfangið hefði 

ekki passað inn í hugmyndafræði leikskólans um að bjóða upp á opinn efnivið.  

Í tveimur viðtölum skapaðist umræða um hvort kubbar teldust vera opinn, hálfopinn 

eða lokaður efniviður. Einn viðmælandinn sagði frá umræðum sínum við 

samstarfsmenn um að byggingar með kubbum yrðu til þess að hlutir yrðu kassalaga og 

að einingakubbar væru fjöldaframleiddir kubbar sem kæmu í fyrir fram stöðluðum 

formum. Þá var bent á að legókubbar ásamt púsl-, smellu- og segulkubbum festust 

saman og leikir með þá yrðu til þess að barnið fengi ekki þá áskorun sem fylgdi holu- og 

einingakubbum sem væri að reikna út hvernig og hvort byggingar stæðust. Þá fylgdu 

legókubbum margs konar fylgihlutir sem teljist lokaðir, svo sem tilbúnir „kallar“, 

tilbúnar hurðir og gluggar í byggingar og tilbúin áhöld fyrir „kallana.“ Ólöf rifjaði upp 

sköpun barna með legókubbunum: 

Við vorum bara með grunnkubbana, þau ákváðu að búa sér til fótboltaspil. 

Þeir byggðu fótboltavöllinn, mörkin og byggðu sem sagt hérna kallanna og 
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léku. Þau voru ekki með neitt, þau bjuggu þetta bara til. Þannig að þarna 

sérðu, þarna getur mjög lokaður efniviður breyst í bara mjög opinn efnivið. 

Lilja sagði um lokaðan efnivið: 

Barnið getur líka verið með lokaðan efnivið en galopnað hann sjálft. 

Ólöf vildi ekki banna hjá sér fyrir fram mótaðan efnivið og tók sem dæmi að ef börn 

væru búin að „byggja sér bílabraut í einingakubbum væri sjálfsagt að leyfa þeim að hafa 

tilbúin bíl til leiks“. Þá væri hægt að hafa lokaðan efnivið með í leik sem byggist upp á 

opnum efnivið eins og „barbie-dúkkur“ eða „plastkalla.“ Ólöf nefndi sem rök fyrir þessu: 

Krakkar, sem eru vanir því að vera ekki með fyrir fram gefnar lausnir, þá 

bara fær þetta dót annan tilgang, ekkert endilega að vera akkúrat barbie-

dúkka uppstríluð. 

Edda fullyrti þetta um púsluspil: 

Ég meina púsl er „definitely“ lokaður efniviður þar sem þú þarft að gera fyrir 

fram ákveðna mynd sem búið er að ákveða að þú ætlir að gera svona. 

Alfreð sá ákveðinn kost við púsl því að það gæti á yngri-barna-deild hjálpað börnum að 

finna taktinn eftir til dæmis hvíld, það hefði skapað góða reynslu hjá sér, en sagði 

jafnframt að eftir eitt púsl ætti barnið að vera komið í gírinn að velja sér félagslegan leik 

og að púsl ættu ekki að vera á deild elstu barnanna.  

Alfreð datt í hug að leikföng og annar fyrir fram mótaður efniviður gætu átt við á 

sérstökum „dótadegi“ í leikskólanum sem væri þá einnig til þess fallinn að ýta undir að 

barnið kynnti sitt leikfang og hvers vegna það væri í uppáhaldi. Leikskólinn gæti því nýtt 

sér dótadaginn þannig að ýtt sé undir framkomu og framsögn og barninu hjálpað í þeim 

efnum. Auk þess getu börn fengið útrás í því að leika sér með leikföng sem væru ekki í 

boði í leikskólanum daglega. Lokaorð Alfreðs um þetta mál voru: 

Að sýna dótinu virðingu hvort sem það er lokaður eða opinn efniviður. 

4.4 Samantekt 

Rannsakanda fannst svör viðmælanda endurspegla hugmyndafræðina um opinn 

efnivið, þ.e. hvernig hann styður við leik barna í leikskólum og ýtir undir sköpun í 

leikskólum. Viðmælendur gáfu svör sem voru lituð af eigin reynslu af opnum efnivið og 
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því báru svörin með sér að opinn efniviður væri ekki klippt og skorið hugtak. Allir 

viðmælendur voru sammála um kosti þess að bjóða upp á opinn efnivið og sáu ekki fyrir 

sér að hverfa til baka og vinna eftir hugmyndum um fyrir fram mótaðan efnivið. Samt 

sem áður vildu fáir viðmælenda útiloka hann og gátu séð ákveðna kosti við að geta 

gripið í hann ef það bar undir. Hlutverk kennarans væri að útiloka ekki neitt, hlusta vel á 

hvað fælist í hugmyndum barnanna og bjóða upp á þann efnivið sem styddi við þær 

hugmyndir. Þeir viðmælendur, sem stöldruðu ekki lengi við að tala um opna efniviðinn 

sem slíkan, töluðu þess meira um hlutverk kennarans í leik almennt. Ætli 

leikskólakennarar að bjóða upp á opinn efnivið væri best að það gerðist í nánu 

samstarfi við aðra kennara sem væru á sömu línu. Nám með opnum efnivið setti þarfir 

og langanir barnsins í fyrirrúm og allir viðmælendur dásömuðu þann eiginleika hans. 

Með því fengi barnið öflugt tæki fyrir sína eigin sköpun og eigin leik við að nýta 

náttúruna. Kennarinn væri síðan á hliðarlínunni sem máttarstólpi, tilbúinn að hefja 

ferlið, styðja við hugmyndir barnsins og sjá til þess að það gæti sótt sér leikefni. 
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5 Umræður 

Hér á eftir fara fram umræður um það sem rannsakandi varð áskynja um í viðtölum við 

viðmælendur sína. Rannsakandi mun tengja svörin, sem voru til umfjöllunar í 

niðurstöðukaflanum hér á undan, við þann fræðilega bakgrunn sem ritgerðin byggist á. 

5.1 Leikur og nám 

Niðurstöður rannsóknarinnar, byggðar á samdóma áliti viðmælenda, benda til þess að 

notkun opins efniviðar: 

• ýti undir leik barna, 

• styðji við sköpun barna, 

• auki valkostina sem börnum bjóðast í leikskólum. 

Nokkrir viðmælenda nefndu Aðalnámsskrá leikskóla (2011) sér til stuðnings og að leikur 

með opinn efnivið heyrði undir þá grunnþætti sem Aðalnámskráin byggði á (Mennta-og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Einn viðmælandinn sagði að leikur og skapandi starf í 

flæði félli undir lýðræðissjónarmið og félli því einnig undir hugmyndafræðina um opinn 

efnivið. Þessi lýðræðissjónarmið eru svipuð ummælum Svanborgar R. Jónsdóttur (2016) 

sem sagði að börnum gæti farið að finnast þau hafa áhrif á samfélag sitt, bæði til 

skemmri og lengri tíma, væru þau hvött áfram í sjálfstæðri hugmyndavinnu sinni. Einn 

nefndi hugmyndir um „draumaleikskóla“ sem ynni alfarið eftir hugmyndum um opinn 

efnivið og myndu þá allir grunnþættir námskrárinnar samfléttast starfinu í þeim 

draumaleikskóla. Allir nefndu beint eða óbeint sjálfbærnina sem fælist í endurnýtingu 

hluta með því að bjóða þá sem leikefni. Rannsakandi telur að leikskólastarf þar sem öll 

börn hafi sama rétt til að leika sér með opinn efnivið falli undir grunnþáttinn jafnrétti 

því að börnin hafi þennan sama rétt. Opinn efniviður stendur undir því að börn geti lært 

í gegnum leik, eins og segir í aðalnámskránni og einnig stendur efniviðurinn undir 

kröfum aðalnámskrár um að vera margbreytilegur og höfða til ólíkra barna. 

Rannsakandi sér á svörum viðmælenda hversu rík sköpun verður með opinn efnivið og 

eins og segir í ritröðinni um grunnþættina (2012) er börnum gefið tækifæri til að fást við 

fjölbreytilegan efnivið og val um ólíkar leiðir til úrvinnslu hugmynda sinna. Rannsakandi 

telur að opinn efniviður sé tilvalinn sem leikefni í leikskóla samkvæmt þeim kröfum sem 

aðalnámskrá gerir. 
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5.1.1 Leikur sem námsleið 

Í svörum viðmælenda kom það helst til tals að hugmyndafræðin á bak við opinn efnivið 

ætti rót sína að rekja til kenninga Deweys og Vygotskys og námsaðferða sem Reggio 

Emilia hefur lagt áherslu á. Tveir viðmælenda töluðu um að beinlínis hefði verið ákveðið 

í upphafi að fara eftir heimspeki Deweys og allir nefndu einingakubba Pratt sem 

nauðsynlegt tæki til að vinna með í tengslum við opinn efnivið. Í hugmyndafræði Reggio 

Emilia segja Thornton og Brunton (2014) að hugmyndafræðin byggist að miklu leyti á að 

barnið sé sett í forgang og með því að leyfa áhuga barnsins að ráða för verði námið 

sjálfssprottið. Samkvæmt einingakubbafræðum Hirsch (1996) verður nærvera kennara 

á einingakubbasvæðinu til þess að barn verði öruggt með sjálft sig í leik. Maxwell, 

Mitchell og Evans (2008) segja að slíkur byggingaleikur útheimti samstarf, samhæfingu 

verklags og fleira í þeim dúr. Börnin eflist í samskiptum þar sem ræða þurfi 

möguleikana við önnur börn áður en framkvæmd hefst. Þetta styður það sem Lillard 

(1998) bendir á að börn vinna úr tilfinningum sínum og skilja hlutina meðal annars út 

frá sjónarmiðum annarra og geta þannig sett sig í fótspor annars fólks. Rannsakandi 

telur niðurstöðurnar benda til þess að bæði sé sótt í smiðju fræðimanna, þegar 

leikskólakennarar skipuleggja starfið, með því að bjóða upp á opinn efnivið og einnig sé 

leikur og skapandi starf með opnum efnivið sjálfsagður einn og sér án þess að vísa þurfi 

í fræðikenningar. Opinn efniviður felur það í sér að barnið hugsar sjálft hvernig best sé 

að nýta leikefnið þannig að kennarinn „ráðleggur því ekki að hefja sig á loft af eigin 

rammleik“ eins og Dewey sagði. 

Margar tegundir leiks barna verða markvissari og ánægjulegri með opnum efnivið 

og samkvæmt þátttakendum rannsóknarinnar eykst úthald barna í leiknum eins og 

gerist þegar börn leika eftir hugmyndum um flæði. Þetta er í samræmi við það sem Sara 

M. Ólafsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir (2016) komust að í tilviksrannsókn sinni. Ásamt 

þessari úthaldsaukningu sögðu viðmælendur að leikur með einingakubbum væri 

félagslegur og hann stuðlaði að stærðfræðilegri sköpun og formskynjun þar sem börnin 

þurfi að huga að því hvernig hlutföll kubbanna passa saman. Niðurstöður þess efnis eru 

í samræmi við athugun Luchs og Fikus (2013) þar sem börn gátu leikið á leiksvæði, sem 

var ómótað, lengur í einum og sama leiknum. Þá komst Elva Önundardóttir (2011) að 

því börn hefðu auðveldlega leikið af ánægju í leik með einingakubbum í hátt í tvo tíma. 

Þegar boðið var upp á opinn efnivið í byggingarleik í athugun Maxwells, Michells og 

Evans (2008) nýttu börnin sér svæðið til þess að setja á svið leikrit eða annan 

hlutverkaleik ásamt því að þjálfa með sér samskiptafærni þegar húsin voru byggð. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að notkun opins efniviðar gefur börnum tækifæri 
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til að leika sér og skapa eftir sínu höfði á þeim svæðum sem hentar þeim hverju sinni og 

með jafn áhugasömum leikfélögum. Tíminn, sem börnin þurfa, verður afstæður þar sem 

barn tekur sér þann tíma sem þarf til þess að ljúka megi við sköpunarverkið. 

5.1.2 Námssvæði 

Viðmælendur töluðu um hvernig leikur og skapandi starf opnaði leiksvæðin fyrir börnin 

og minni afmörkun yrði á milli leiksvæða. Því væri mikilvægt að vinna eftir hugmyndum 

um flæði eins og segir í niðurstöðunum því að þannig fái börn að sökkva sér ofan í 

leikefnið og nýta eitt svæðið til að skapa með því en fara síðan á annað leiksvæði að 

leika sér með sköpunina. Þessu svipar til hugmynda Eisners (2002) sem mælti með að 

almenn menntun færðist meira í áttina að kennslufræði listgreina því þá væru börn 

hvött til að leita lausna og taka sér þann tíma sem þarf í því skyni. Þetta er í andstöðu 

við Montessorri-aðferðina þar sem leikefnið getur verið fyrir fram skipulagt. Þessi 

gagnrýni er í samræmi við svar eins viðmælenda sem talaði um hvað öll svæði hefðu 

opnast með tilkomu opins efniviðar. Rannsakandi leggur til að leiksvæði séu höfð opin 

fyrir þátttöku án kennarastýringar varðandi það hversu mörg börn geti leikið á hverri 

stundu á hverju svæði. Með þessari opnun leiksvæða eru bestu eiginleikar opins 

efniviðar hafðir í fyrirrúmi. 

Viðmælendur nefndu kosti þess að bjóða upp á gönguferðir, leik í náttúrunni og á 

útileiksvæði leikskólans en einnig að leikur á útileiksvæði leikskólans getur orðið stífur 

og einhliða sé ekki boðið upp á opinn efnivið til hliðar við stöðluð leiktæki. Einnig kom 

fram í viðtölum að miðað við þá stefnu flestra leikskóla að skylda börn til þess að leika 

sér úti einu sinni til tvisvar á dag, gæti það orðið þreytandi fyrir börnin að leika þar 

sífellt sama leikinn. Því þróaðist oft óæskilegur leikur í útiverunni sem gæti valdið 

kennurum erfiðleikum. Viðmælendur töldu hins vegar að þegar börnin fengu verkefni 

við hæfi í útiverunni hefði þessi vandi horfið því börnin hefðu fengið almennilega útrás. 

Þetta er í samræmi við niðurstöður Luchs og Fikus (2013) um að börn geti leikið sér 

lengur á leiksvæði sem er staðsett í náttúrunni og börnin verji tíma í útbúa hluti sem er 

leikið með. 

Þá kom fram í svörum viðmælenda hversu öflugt væri að fara í gönguferðir þar sem 

börnin gætu fengið að tína upp hluti úr náttúrunni og koma síðan með inn í garðinn. Í 

Reggio Emilia-aðferðinni er mikið lagt upp úr því að hafa þess háttar náttúrulegan 

efnivið inni í leikskólum, jafnt inni á deild sem á útileiksvæðinu (Thornton og Brunton, 

2014). Þá bentu Malone og Tranter (2003) á hversu einstak lag börn hafa á því að 

þekkja náttúruna og ef valið gætu, myndu þau kjósa að leika sér í náttúrunni frekar en á 
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útisvæðum leikskólanna. Eins og Maxwell, Mitchell og Evans (2008) bentu á verða 

leiktæki á útisvæðum leikskólanna til þess að börnin stunda ein síns liðs líkamsleiki eins 

og klifur á meðan opinn efniviður leiðir til þess að börnin hópa sig saman og eiga í 

samskiptum til þess að skapa leiksvæðið sjálf. Draga má þá ályktun að ekki sé nóg að 

hafa útileiksvæði eða segjast fara í gönguferðir. Börnum verður að vera gefinn kostur á 

fjölbreytilegum efnivið til eflingar leiks á útileiksvæðinu í samvinnu við jafningja sína þar 

sem efniviðurinn á að vera þess eðlis að fleiri en eitt barn getur sinnt leik og skapandi 

starfi samtímis. Eins er hægt í gönguferðum að veita börnum tækifæri til þess auka 

umhverfisvitund sína með því að upplifa svæðið, sem gengið er um, og fá að skoða og 

rannsaka með eigin hætti og taka efnivið með til baka í leikskólann til leiks og sköpunar. 

Rannsakandi leggur til að leikskólastarfsmenn bjóði upp á eins mikinn opinn efnivið á 

útisvæðum leikskólans og mögulegt er. Ekki er þó nóg að taka eingöngu „drasl“ með 

sér, eins og einn viðmælandinn orðaði það, varpa á útileiksvæðið og bíða síðan eftir því 

að börnin taki efniviðinn og byrji að skapa. Kennarinn þarf að vera virkur á hliðarlínunni, 

bjóða fram aðstoð sína, ef á þarf að halda, og fylgjast með þannig að koma megi með 

uppbyggjandi leiðir til þess að sveigja staðnaðan leik af óheillavegferð. 

5.1.3 Sköpun 

Allir viðmælendur töldu að opinn efniviður ýtti undir sköpun barna. Einn viðmælandinn 

benti á að ef listasvæðið væri opið og börn gætu komið þangað og farið að vild þá gætu 

þau skapað sér sitt eigið leikfang og farið með í leikinn. Svipaðar hugmyndir koma fram 

hjá Oncu og Unluer (2010) og Lindström (2006) segir að lykilatriði í kennslu skapandi 

eiginleika sé að leggja frekar áherslu á vinnuferlið og með því að opna listsvæðið væri 

það gert. Í tali um einingakubba sögðu nokkrir viðmælendur að opinn efniviður auðgaði 

leikinn og börnin fóru að bæta smáatriðum við byggingar sínar. Þar sem leikur með 

opinn efnivið hefði ekki lokamarkmið væri alltaf hægt að bæta við fleiri kubbum eða 

meiri verðlausum efnivið til þess að fjölga smáatriðunum. Bill Lucas (2001) talar um 

hvernig jákvæð áhrif sköpunar í námi leiði til jákvæðs viðmóts barna og Valborg 

Sigurðardóttir (1991) bendir á að börn, sem vinna verkefni með skapandi hætti, hljóti 

meiri örvun. Þá talar Svanborg R. Jónsdóttir (2016) um að með því að efla sköpun eins 

fljótt og hægt er á leikskólastigi, verði til eðlilegur stígandi í sköpunarvinnu í skólastarfi. 

Á sömu nótum tala Sara M. Ólafsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir en þær halda því fram 

að í flæði forðist kennarar að taka fram fyrir hendur barna í sköpunarferlinu. Þetta má 

einnig tengja við hugmynd Deweys (2000) þess efnis að „þegar maður er niðursokkinn í 

einhver viðfangsefni, ber það hann áfram, spurningar koma honum ósjálfrátt í hug“. 
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Rannsakandi telur sköpun barna með opinn efnivið vera hornsteininn fyrir notkun opins 

efniviðar í leikskóla. Opinn efniviður hefur ekki fyrir fram gefna lausn og börn eru fljót 

að hefja sköpun með hann. Í hugum barna getur opinn efniviður staðið fyrir næstum 

allt sem þeim sýnist og þau sjálf eru gjörn á hefja sköpun með opinn efnivið hvort sem 

það gerist í leik með öðrum börnum eða að barnið vinni eitt og sér í listverkasköpun. 

Rannsakandi telur að leikskólakennari, sem er óöruggur með notkun opins efniviðar, 

geti aukið sjálfstraust sitt með því að verða vitni að þeirri sköpun sem fer fram hjá 

börnum með opinn efnivið. 

Viðmælendur töldu að barnið skapaði eftir sínu eigin höfði með opinn efnivið. Einn 

viðmælandinn sagði „að börnin hefðu þetta þriðja auga“ og í því ferli gæti kennarinn 

stutt þau með opnum spurningum. Tveir viðmælenda sögðu að leikskólakennarinn gæti 

sýnt þeim hluti og leitt þau áfram án þess að gefa þeim forskriftina. Engin ein rétt lausn 

var í hugum viðmælanda heldur margar og fjölbreyttar lausnir sem veitti þeim ánægju 

af því að bjóða upp á opinn efnivið í leikskólastarfi. Í skýrslu NCCA (2015) um notkun 

opins efniviðar kemur einmitt fram að hann ýti meðal annars undir sköpun og 

lausnamiðaða færni. Eiginleikar opins efniviðar eru það lítið mótaðir að barn og 

barnahópur getur notað hann án þess að vera bundin af því hvaða lausn eigi að verða í 

lokin. Einnig undirstrika þessar niðurstöður kenningu Vygotskys (1978) um svæði 

mögulegs þroska en þar er lögð áhersla á að sá sem er hæfari en barnið, geti haft þó 

nokkur áhrif á hvaða tækifæri barnið fær til þess að þroskast og læra. Auk þess kanna 

börnin í leik með opinn efnivið hvernig eitt leikefni getur staðið fyrir annað og jafnvel 

fyrir það sem stendur hjarta þess næst (NCCA, 2015). Rannsakandi telur að sköpun 

barna með opinn efnivið sé með allt öðrum og betri hætti en sköpun með skapalóni og 

öðrum lokuðum efnivið af því að með fyrrnefnda efniviðnum er barninu veitt tækifæri 

til að útfæra hugmynd sína. Barnið hefur skýra mynd af því sjálft hver lokaafurðin á að 

verða og hvernig megi beygja og sveigja opna efniviðinn við sköpunina. Lögð er engu að 

síður áhersla á að leikskólakennarinn hafi gert sköpunarsvæðið aðlaðandi með nægum 

opnum efnivið og styðjandi viðmóti þannig að barnið fái aðstoð þurfi það á henni að 

halda. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að börn styrki sjálfsmynd sína í sköpun 

með opinn efnivið í samræmi við það sem einn viðmælandinn sagði að „þetta væri 

þeirra túlkun, þeirra sköpun og þeirra upplifun“. Börn fyllast stolti yfir sköpunarverki 

sínu og þannig styrkist sjálfsmynd barnanna með opnum efnivið eins og viðmælendur 

töluðu um. Einn viðmælandinn sagði frá því að þegar börn með skerta kunnáttu í 

íslensku hefðu leikið með opinn efnivið hefði leiðin í leikinn verið styttri því þau léku sér 
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með eigin sköpunarverk í staðinn fyrir lokaðan efnivið með torveldum íslenskum 

heitum. Sköpun verður ekki til á einu tungumáli og öll börnin gátu séð sama hlutinn í 

huganum, áður en þau sköpuðu hann, þó að hluturinn hefði ólík heiti eftir því hvaða 

tungumál börnin töluðu. Eins og kemur fram hjá Kozbelt, Begetto og Runco (2010) er 

eitt sjónarhornið manneskjan sjálf og annað sjónarhornið er umhverfið. Samkvæmt 

þessum fræðimönnum er persónuleikinn ekki uppsprettan heldur áhrifavaldur rétt eins 

og umhverfið hefur áhrif á hvernig manneskjan tjáir sig. Lindström (2006) talar um að 

þegar börn horfa gagnrýnum augum á verkefni sín og bera saman við verkefni annarra 

barna geti það lært að nálgast nám sitt með skapandi hætti. Allir þessir þættir opins 

efniviðar og viðmóts kennarans, sem viðmælendur töldu að ýttu undir sköpun, birtast í 

riti um grunnþætti menntunar þar sem talað er um sköpun í einu heftanna (2012). Út 

frá ofangreindum niðurstöðum telur rannsakandi að sköpun með opinn efnivið styðji 

við félagslegan leik barna. Þeirra hugmyndir verða að þeirra leikföngum og þau leika sér 

með jafningjum sem sjálf hafa skapað sinn leik með opinn efnivið. Múrar, sem jafnvel 

höfðu áður myndast meðal annars vegna togstreitu um lokaðan efnivið eða vegna ólíks 

menningarbakgrunns, hrynja og leið barna í leikinn styttist. 

5.2 Hlutverk kennara 

Ljóst er af svörum viðmælanda að hlutverk kennarans skiptir höfuð máli. Sumir 

viðmælendur sögðu það beint út á meðan sumir sögðu það óbeint með því meðal 

annars að tala af ástríðu um kosti þess að bjóða upp á opinn efnivið. Viðmælendur 

nefndu að kennarinn gæti hjálpað barninu við að skapa og leiða það áfram í vinnu sinni, 

sem er í takt við það sem Vygotsky (1978) sagði um svæði hins mögulega þroska og það 

sem Dewey (2000) segir um kennara sem einblínir ekki á útkomuna, því sá aðili hjálpar 

barninu við ferlið og styrkir þar af leiðandi barnið í sjálfstæðum vinnubrögðum. Þá sagði 

Dewey einnig að kennari geti stuðlað að hugsun barna án þess að gera það með 

fastmótuðum hætti (Dewey, 2000). Ingibjörg Ó. Sigurðardóttir (2010) talar um að 

kennari í leikskóla eigi ekki að festa sig í beinni kennslu í leikskóla heldur frekar einblína 

á að setja upp leiksviðið. Þegar leikskólakennari nýtir sér opinn efnivið sem leikefni væri 

hann að gera það. Á svipaðan hátt benti Jóhanna Einarsdóttir (1999) á að 

leikskólakennarar hafi almennt þá skoðun að þeirra hlutverk sé að beina leiknum í rétta 

átt en vera engu að síður í aftursæti leiksins. Niðurstöður rannsóknarinnar hljóma á 

mjög svipaða lund. Kennarinn getur verið lykilatriðið í bæði leik og skapandi starfi með 

börnum. Viðhorf kennarans til þessara tveggja þátta getur haft mikið að segja um það 

hvaða vegferð börnin í leikskólanum fara, eins og einn viðmælandinn sagði að kennari 
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gæti boðið upp á hvaða efnivið sem er, það sem skipti máli væri viðhorfið. Draga má þá 

ályktun að fylgni sé á milli leikskólakennara sem aðhyllist leik sem námsleið og 

leikskólakennara sem aðhyllist opinn efnivið sem námsaðferð. Aðrar námsleiðir gætu 

byggt á hugmyndum um kennslustýringu og hugmynda þess efnis að námsmarkmiðum 

ætti að ná fram með leik en eðli hugmyndafræðinnar um opinn efnivið byggir ekki á 

þess háttar stýringu og hugmyndum. 

5.2.1 Námsumhverfi kennara 

Viðmælendur töldu að opinn efniviður væri ekki endilega aðalatriðið þótt hann væri 

afar mikilvægur heldur hvernig kennarinn ynni með hann. Kennari gæti bæði opnað og 

lokað efnivið, jafnvel efnivið sem barnið sjálft hafði „galopnað“. Niðurstöður af 

viðtölum rannsakanda voru þær að hlutverk kennarans væri einnig að auka aðgengi 

barnanna að opnum efnivið þannig að hann væri aðgengilegur og alltaf til taks í leik, 

óháð því á hvaða svæði leikurinn færi fram. Svipað niðurstöðum Söru M. Ólafsdóttur og 

Bryndísar Garðarsdóttur (2016) sást að flæði í leik leiddi til þess að þegar börn gátu sótt 

sér allan efnivið ýtti það undir að barnið héldi flæði leiksins. Einnig voru viðmælendur 

þeirrar skoðunar að opinn efniviður félli undir það sem lagt er til í Aðalnámskrá 

leikskóla (2011) um að efniviður í leikskóla skyldi vera margbreytilegur og hæfa öllum 

börnum óháð aldri. Með því að bjóða upp á efnivið sem hefur fjölbreytta eiginleika 

fengi barnið, samkvæmt Elvu Önundardóttur (2011), tækifæri til þess að tjá tilfinningar 

sínar, hugsanir og þekkingu í heimi sem sífellt stækkar með auknum þroska barnsins. 

Rannsakandi telur að leikskólakennarar og samstarfsmenn þeirra þurfi að vera 

meðvitaðir um flæðið sem leikur og sköpun með opinn efnivið krefst. Erfitt gæti verið 

að sannfæra samstarfsmenn um að börn geti sótt sér efnivið „hingað og þangað“ þegar 

meginreglan hefur verið sú á leikskólum að börn haldi sig á sínum leiksvæðum. 

Viðmælendur sögðu að notkun opins efniviðar fæli í sér ákveðið frjálsræði og 

kennarar þyrftu að taka mið af þeirri áskorun sem fælist í því að hafa leikinn sem mest 

lausan við stýringu kennarans, að minnsta kosti á meðan tíminn sem færi í leikinn væri 

skilgreindur. Einn viðmælandinn nefndi að samverustundir, gönguferðir og 

matmálstímar væru óhjákvæmilega ákveðnir af kennurum en kennarinn gæti leitað 

leiða og gert þá tíma þannig að ákveðið frjálsræði ríkti. Í gönguferðum, væri til dæmis 

hægt að gefa börnum tækifæri til þess að leika sér og afla sér efniviðar úr náttúrunni 

sem síðan mætti taka með sér aftur í leikskólann og notar í leik eða sköpun. Drew og 

Rankin (2004) telja að börn læri með könnun á opnum efnivið þegar kennarar hjálpa 

þeim að tengja saman fyrirbæri. Sú tenging getur orðið í gönguferðum því að með þeim 
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er kennarinn að stækka umhverfi barnsins, eins og Brody og Hirsch (1996) lögðu til, 

ásamt því að koma með inn í leikinn verðlausan efnivið til skrauts. Dewey segir að við 

snertingu barna á leikefni séu þau orðin hluti af hinum stóra heimi sem leikefnið kalli 

fram. Hins vegar geti þær aðstæður skapast á leikskólum að leikskólakennarar þurfi að 

vinna gegn eigin sannfæringu, eins og Ingibjörg Ó. Sigurðardóttir (2010) komst að og 

sameiginlegar stundir geta þróast út í að kennari ætli að ná námsmarkmiðum fram. 

Bassok, Latham og Rorem (2016) fjalla um að miklum tíma sé varið í viðfangsefni sem 

krefjist hugsunar og voru áður fyrr eingöngu fyrir börn á grunnskólaaldri. 

Leikskólakennari eigi að halda sig við að nýta eiginleika leiks sem aðaluppsprettu náms í 

leikskóla því þá væri líklegra að kennari tileinki sér það sem kemur fram hjá Lillard 

(1998). Hún segir að kennarinn eigi ekki að huga að því að segja barninu hvað eigi að 

gera við efniviðinn heldur treysta því að börnin sjálf sjái útfærslurnar. Rannsakandi 

hefur komist að því í rannsókn sinni að samkvæmt viðmælendum þarf að ríkja gott 

samspil á milli þeirra leiða sem leikskólakennarinn vill fara og þeirra leiða sem börnin 

vilja fara við notkun opins efniviðar. Stjórnleysi barna er ekki boðlegt sem getur endað í 

virðingarleysi fyrir öllu leikefni og allri þeirri leiðsögn sem leikskólakennarar geta boðið 

upp á. Alræði kennara er heldur ekki boðlegt því það getur endað í sköpunar- og 

framtaksleysi barna sem eingöngu leysa úr vandamálum þegar það hentar kennaranum. 

Frumkvæði barna og sköpunarvinna þeirra þarf að haldast í hendur við hjálpsemi 

kennarans, iðni hans við að auka efnivið og hæfilega mörg inngrip í erfiðum aðstæðum. 

Leikskólakennari, sem ætlar að nýta sér opinn efnivið sem námsleið, hefur ekki 

fengið frjálsar hendur til þess að hafa engan ramma um umgjörð leiksins eins og nokkrir 

viðmælenda lögðu áherslu á. Einn viðmælandinn sagði um opinn efnivið að hlutverk 

kennarans yrði enn mikilvægara sem er í anda þess sem Dewey (2000) segir um 

kennara sem leggi mest upp úr réttum svörum; slíkur kennari hafi eingöngu þekkingu á 

námsefninu en ekki börnunum. Jóhanna Einarsdóttir og Anna M. Hreinsdóttir (2011) 

telja að með leik að frumkvæði kennarars sé hægt að bjóða upp á leik sem er tengdur 

áhugasviði barnanna og jafnvel skapað sameiginlega reynslu með að velja efnivið sem 

nýtist í leiknum. Lillard (2013) segir að í Montessori-aðferðinni fari kennarinn skipulega í 

gegnum notkun á leikefninu áður en leikið sé með það en eftir það geti barnið leikið 

með það og jafnvel farið á milli svæða með það þannig að það hljóti annars konar 

reynslu með leikfanginu. Rannsakandi vill samt taka fram að ætli kennari að skipuleggja 

leik, eigi að skipuleggja leikinn út frá áhugasviði barnanna því þannig er lögð áhersla á 

barnamiðað nám frekar en kennaramiðað. Rannsakandi telur að það fari hönd í hönd að 
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kennari, sem er stýrandi, noti leikefni sem er fastmótað og til þess fallið að gefa af sér 

eina lausn. 

Enginn viðmælanda talaði um að nota ætti opinn efnivið þannig að uppfyllt væru 

ákveðin námsmarkmið, annað en það sem lagt er til í Aðalnámskrá leikskóla (2011) um 

sjálfbærni, lýðræði, sköpun og efnivið. Með námsmarkmiðum gæti verið að börn væru 

sett undir sama hatt og opinn efniviður býður upp á það fjölbreyttar lausnir að nærri 

ómögulegt væri að nota hann til að uppfylla stöðluð námsmarkmið, samkvæmt svörum 

viðmælenda. Viðmælendur sögðu að þeir leikskólakennarar sem aðhylltust notkun 

opins efniviðar væru ástríðufullir fyrir honum og gætu gleymt sér í að fylgjast með 

honum. Hins vegar er það mat rannsakanda að kennarar geti þurft „að vera á tánum“ 

með skráningar af leiknum komi gagnrýni fram á leik með opnum efnivið, svipað og það 

sem Bennett, Wood og Rogers (1997) leggja til almennt um leik í leikskóla. Í ferlinu með 

opna efniviðinn segir McClintic (2004) að börn noti opinn efnivið á þeirra forsendum og 

breyti leikefninu á marga vegu. Ætli kennarar sér að meta ferlið séu skráningar 

æskilegar þar sem ferlinu sé lýst í rituðu máli, með ljósmyndum eða 

myndbandsskráningum. Við það mat eigi leikskólakennarar að hafa hugfast það sem 

Drew og Rankin (2004) tala um, að því meira sem barnið leiki og skapi með opnum 

efnivið, því betur njóti þau sín við það. Hins vegar er niðurstaða Rengel (2014) sú að 

viðmót leikskólakennara sé markað af skoðun hans þess efnis að kennari eigi að kenna 

ákveðna færni í gegnum leikinn eins og einn viðmælandinn nefndi þegar talið barst að 

námsmarkmiðum í leikskólum. Rannsakandi telur að eigi að leggja mat á leik með opinn 

efnivið þurfi að horfa á ferlið sjálft við sköpunina og leikinn sem notkun opins efniviðar 

stuðlar að. Lokaafurðin verður ólík á milli barna og barnahópa ásamt því að opinn 

efniviður felur ekki alltaf í sér klippt og skorið hugtak eins og nokkrir viðmælendur 

töluðu um. Erfitt gæti reynst leikskólakennara að beita fyrir fram mótuðum 

námsmarkmiðum þegar barn nýtir opinn efnivið sem leikefni. 

Einn viðmælandinn benti á að kennarinn hefði viðameira hlutverk á námssvæði, þar 

sem opinn efniviður er í boði, heldur en lokaður efniviður. Börnin sæju um að leika sér 

og finna upp á hugmyndum að lausnum, kennarinn styddi við ferlið hjá barninu á 

meðan þessar hugmyndir koma fram og barnið ynni að lausn þeirra. Barnið yrði 

ómeðvitað þakklátt þeim kennara sem stuðlaði að slíku námi. Í líkani Wood (2013) er 

lögð áhersla á að jafnvægi sé á milli kennarastýrðra verkefna og sjálfsprottinna athafna 

hjá börnum og Wood (2014) talar um form af leik (e. Mode B) þar sem kennarinn setur 

markmið en leikurinn sé á forsendum barnanna. Í leik með opnum efnivið setji 

kennarinn viðmið frekar en markmið. Bloomfield (2000) talar um að mikilvægt sé að 
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samtal sé á milli kennara og barna meðan þau síðarnefndu glími við sköpun sína. Þannig 

uppfylla leikskólakennarar eitt einkenna sköpunar um að börn taki af skarið og hafi um 

það að segja hvernig þau leysi verkefnin sem þau taki sér fyrir hendur eins og lagt er til í 

ritröð um grunnþætti menntunar (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir 

og Torfi Hjartarson, 2012). Robinson (2006) telur að sum börn þurfi einfaldlega að 

skapa eitthvað til þess að hugsa, eins og kom fram í niðurstöðugögnum þessarar 

rannsóknar. Áður hefur komið fram hjá rannsakanda að notkun opins efniviðar geti 

krafist samspils kennara og barns. Kennari getur stutt við sköpun með nærveru sinni og 

opnum spurningum sem gefa barninu tækifæri til þess að hugsa um hlutinn sem það vill 

skapa eða skapa með. Leikskólakennari getur ekki alltaf átt persónulegt samtal við hvert 

og eitt barn og á ekki að þurfa það, nærvera hans á svæði, þar sem eru tvö til tíu börn, 

getur eitt og sér verið sú persónulega upplifun, sem barnið fær, og vakið með barninu 

það sjálfstraust sem það þarf til þess að taka af skarið varðandi eigin sköpun. Í þeim 

aðstæðum mælir rannsakandi sterklega með notkun opins efniviðar. 

Viðmælendur voru sammála um að leikskólakennarar, sem starfa með opinn efnivið, 

verði oft ástríðufullir og smiti þannig út frá sér áhuganum. Á endanum átti starfsmaður 

sig á hversu úrræðagóð börnin eru þegar lausnum er ekki sífellt otað að þeim heldur 

þeim skapaðar aðstæður sem verða til þess að þau leiði sjálf sína hugmyndavinnu í átt 

að sinni lausn. Tveir viðmælenda nefndu hversu ríkt væri í leikskólakennurum að 

rökstyðja hvernig þeir ynnu með börnum og í þeim anda ættu samstarfsmenn að geta 

náð saman og gengið í takt þó að útfærslurnar verði ef til vill ólíkar. Piaget og Inhelder 

(1969) segja að gefa eigi börnum tækifæri til samskipta með opnum efnivið og fara 

óhefðbundnar leiðir við að meðhöndla hann. Með það að leiðarljósi geta starfsmenn í 

leikskóla hrist af sér hugsanlegt óöryggi sem kann að koma upp þegar notkun opins 

efniviðar hefst og aðrir og reyndari starfsmenn fengið þá óreyndu með sér í lið. 

5.2.2 Samstarf 

Flestir viðmælenda töluðu um að nauðsynlegt væri fyrir samstarfsmenn að ganga í takt 

og þekkja inn á eiginleika opins efniviðar til þess að hann nýtist sem best sem námsleið 

ungra barna. Áskoranir fyrir leikskólakennara, sem aðhyllast opinn efnivið, fælust í því, 

að mati viðmælenda, að geta fengið aðra með sér í lið og fræða þá um eiginleika opins 

efniviðar. Viðmælendur töluðu ýmist um að hafa unnið með samstarfsmönnum sem 

gengu í takt og voru vel að sér um eiginleika opins efniviðar eða voru ekki nógu vel að 

sér og hafi ekki séð möguleikana sem opinn efniviður sem námsleið býður upp á. Svörin 

voru helst á þá leið að samstarf faglærðs fólks hefði gengið betur en samstarf allra. Þá 
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nefndi einn viðmælandinn að þegar byrjað hefði verið á að taka inn opinn efnivið hefðu 

nokkrir starfsmenn verið óöruggir, helst óreyndari starfsmenn en að ári liðnu hefði 

óöryggið minnkað talsvert og starfsmenn reru í sömu átt. Þá nefndi einn viðmælandinn 

að hann hefði verið þessi ófaglærði sem hefði með góðri kynningu séð kostina við opinn 

efnivið. Óöryggi starfsmanna í leikskólum getur stafað af undirliggjandi kröfum um 

námsmarkmið í leik sem getur verið erfitt að fullnægja með opnum efnivið. 

Þátttakendur í rannsókn Hildar Skarphéðinsdóttur og Sigrúnar Einarsdóttur (2006) á 

könnunarleik voru sammála um að mikilvægt væri að kynna aðferð könnunarleiksins 

fyrir öllum starfsmönnum og þar af leiðandi ætti að kynna opinn efnivið fyrir 

starfsmönnum, einkum þeim óreyndu. Væru starfsmenn fræddir um þessa hlið málsins, 

þegar hefja á notkun opins efniviðar, gæti það slegið á óöryggið, sem skapast og 

kennarar verði frekar til hliðar við sköpunarferlið og hjálpi barninu þegar þess gerist 

þörf. Einn viðmælendanna benti einmitt á að eftir að nýr starfsmaður hefði farið á 

námskeið um sköpun barna í leikskóla hefði orðið viðhorfsbreyting og samstarfið hefði 

gengið betur fyrir sig. Rannsakandi telur að leikskólakennarar, sem hefja samstarf með 

nýju og óreyndu starfsfólki, þurfi að stuðla að því að nýju samstarfsmennirnir hljóti þá 

þjálfun og kennslu sem þarf til þess að geta ýtt undir og stutt við sköpun og leik með 

opnum efnivið. Rannsakandi var sjálfur í þeirri stöðu sem nýliði að þarfnast vitneskju 

um eiginleika opins efniviðar. Eftir að hafa fengið tækifærið til þess að fylgjast með 

börnum nota opinn efnivið, varð rannsakandi sannfærður um þau gildi sem fylgja 

notkun hans. 

Viðmælendur sögðu ef leikskóli ætlaði að vinna eftir hugmyndafræði um opinn 

efnivið, gæti vinnan misst marks ef ekki færi umræða um það meðal starfsmanna 

hvernig best væri að vinna með opinn efnivið. Hugmyndafræðin fengi því ekki 

hljómgrunn og starfsmannahópurinn yrði ósamstilltur. Það þyrfti að fara fram 

gagnrýnið sjálfsmat og uppbyggilegar umræður um hvernig ætti að fylgja 

áherslubreytingunum úr hlaði. Viðmælendur nefndu að skipulagsdagar gætu verið góð 

leið til uppfræðslu starfsmanna. Þar væru allar skoðanir viðraðar og málefnaleg 

umræða um þá vegferð sem leikskólinn væri á með notkun opins efniviðar. Einn 

viðmælandinn lýsti reynslu þegar sagt var frá því að munur hefði verið á barnahópnum 

þegar nýr starfsmaður, sem aðhylltist opinn efnivið, hóf störf; „það hefði ekkert þurft 

að ræða það,“ þeir voru samtaka um hugmyndafræðina. Væru samstarfsmenn ekki 

samtaka yrði barnið óöruggt sem yrði til þess að sköpun barnsins væri ekki sú sem það 

stefndi að í upphafi. Ef börnum væri gefið tækifæri til þess að leika eftir hugmyndum 

um flæði, samanber hugmyndafræði Csikszentmihalyis (1990) ættu samstarfsmenn að 
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vera samtaka um þess háttar hugmyndafræði. Bloomfield (2000) ráðleggur að kennarar 

vinni saman að sköpun í kennslu og upplýsi hver annan um kennsluna. Rannsakandi 

leggur áherslu á samvinnu og gagnkvæma virðingu samstarfsmanna, sérstaklega þegar 

unnið er eftir ákveðinni hugmyndafræði eins og námsleið með opinn efnivið. Ekki er 

nóg að kennarar leggi áherslu á gagnkvæma virðingu meðal barna ef börnin verða vör 

við að þessi sama gagnkvæma virðing sé ekki milli samstarfsmanna. Þá getur leikur og 

sköpun með opinn efnivið misst marks. Rannsakandi telur að hluti þess að undirbúa 

leikumhverfið geti falist í því að undirbúa samstarfsmenn fyrir notkun á opnum efnivið 

og sannfæra þá um kostina við hann. 

Viðmælendur voru ekki sammála um að eingöngu ein leið væri fær fyrir leikskóla 

þegar hann býður upp á opinn efnivið, það er að segja að leikskóli gæti haft lokaðan 

efnivið í bland við opinn efnivið. Hvernig vinna með mismunandi efnivið væri undir 

starfsmönnum og yfirmönnum leikskólans komið en fyrst og fremst hvernig börnin 

þróuðu sína vinnu með hann. Samkvæmt McClintic (2014) geta börn notað opinn 

efnivið, hvernig sem hentar þeim, og ættu að geta það einnig með fastmótuðum 

efnivið. Viðmælandi nefndi að með leik með púsluspili gæti barn tekið sér hvíld frá leik 

með öðrum börnum, þar sem áreiti getur orðið mikið, og þegar það hefði lokið við 

púsluspilið stæði það jafnan aftur upp og færi inn í leik. Lloyd og Howe (2003) tala um 

að leikur barna fari stundum fram með efnivið eins og púsluspili sem jafnan flokkast 

sem fastmótaður efniviður og sú upplifun þyrfti ekki að vera neikvæð. Margir 

viðmælenda bentu á að auðveldara væri fyrir nýjan leikskóla og leikskóla, sem alltaf 

hefði haft opinn efnivið, að setja sér það markmið að þróa aðferðina en fyrir leikskóla 

sem breytti um aðferð, færi frá því að hafa fastmótaðan efnivið yfir í að hafa opinn 

efnivið. Breyting á ferli getur verið þolinmæðisvinna og gott er að hafa í huga það sem 

viðmælendur bentu á að börn væru snillingar í að búa sér til leik og galopna sjálf 

lokaðan efnivið. 

5.3 Opinn efniviður 

Eðli opins efniviðar er ekki hægt að skilgreina nákvæmlega og þann skilning mátti greina 

af svörum viðmælenda. Ekkert eitt svar kom við þeirri spurningu hvað flokkaðist undir 

opinn efnivið. Þó var sameiginlegt svörum allra að endurnýtanlegur efniviður, oft 

nefndur verðlaus, sem leikskóla hefur verið gefinn eða safnað saman í gegnum árin, 

teldist vera opinn efniviður. Orðið „drasl“ kom oft upp í tali um hvaðan opinn efniviður 

kæmi og áttu viðmælendurnir þá við að hægt væri að endurnýta það sem öðrum 

fyndist ekki lengur nothæft. Þetta gætu verið kassar undir varning, eins og félli til frá 
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eldhúsum leikskólanna, gamlar gardínur, verur úr spilum og slæður frá heimilum svo 

fátt eitt væri nefnt. Sameiginlegt með „draslinu“ væri að það hefði verið endurnýtt af 

börnum og kennurum þannig að hinu upphaflega hlutverki þess væri snúið við og 

börnum leyft að skapa með efniviðnum. Flestir viðmælendur sögðu frá því að í störfum 

sínum hefðu þeir unnið ötullega að því að endurnýta það sem til féll í leikskólanum, 

sankað að sér sjálfir ýmsum efnivið sem taldist úreltur í upphaflega hlutverkinu og hjá 

foreldrum og fyrirtækjum hefði verið óskað eftir ýmiss konar „drasli“ sem annars hefði 

farið á haugana. Þetta er í samræmi við það sem var talað um opinn efnivið í skýrslu 

NCCA (2015) og bent á hvernig hægt er að endurnýta hluti sem hafa glatað upphaflega 

tilgangi sínum og tengist sjálfbærni. McClintic (2014) bendir á að börn noti og breyti 

leikefni á marga vegu. Rannsakandi túlkar svör viðmælenda þannig að hugsanlega sé 

ekki eitt svar við því hvað teljist vera opinn efniviður heldur sé efniviður frekar 

skilgreindur eftir því hvort hann hafi fyrir fram mótaða eiginleika. Hafi hann ekki þá 

eiginleika flokkist hann sem opinn efniviður og skiptir þá ekki máli hvort hann sé 

pappakassi, skeljar úr fjöru eða framleiddur kubbur. 

5.3.1 Opinn efniviður sem námsleið 

Viðmælendur nefndu að könnunarleikurinn hentaði mjög vel í starf með opinn efnivið. 

Leikurinn væri gjarnan skipulagður með yngstu börn leikskólans í huga. 

Könnunarleikurinn yrði þá eins konar inngangur barnanna í vinnu með opinn efnivið 

enda töldu flestir viðmælendur að erfitt væri að útfæra opna efniviðinn með yngstu 

börnunum. Í könnunarleiknum hljóti börn á yngsta árinu í leikskólanum tækifæri til þess 

að leika sér með keðjur, lykla, tappa og fleiri slíka gamla hluti til þess að kanna áferð, 

útkomur og hljóð. Í rannsókn Hildar Skarphéðinsdóttur og Sigrúnar Einarsdóttur (2006) 

varð mikil þróun hjá börnum, sem þekktu efniviðinn að rannsókn lokinni, og notuðu á 

fjölbreyttan hátt. Eins má benda í þessu samhengi á það sem Ingibjörg Kristleifsdóttir 

(1997) segir að börnin beri meiri virðingu fyrir opnum efnivið en lokuðum. 

Allir viðmælendur nefndu einingakubbana sem Caroline Pratt hannaði sem opinn 

efnivið. Nokkrir nefndu að góð leið til þess að kynna börnum notkunarmöguleika opins 

efniviðar væri að kynna þau fyrir einingakubbum og möguleikum þeirra. Með því að 

kenna leikinn í einingakubbum kenndu kennarar óbeint börnum umgengni um annan 

opinn efnivið. Elva Önundardóttir (2011) segir að leikur með einingakubba sé í eðli sínu 

ómótaður þangað til barnið ákveður sjálft hvernig það leiki með hann. Í leik með 

einingakubbum geti börnin gert tilraunir, eins og þegar þau byggi hús sem ekki standa, 

sem verður til þess að börnin fari að skapa stærðfræðilega og endurhanna húsin miðað 
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við burðarþol kubbana. Opinn efniviður þarf líka, samkvæmt Elvu (2011), að vera 

sveigjanlegur og henta heilum barnahópi. Reynsla viðmælenda rannsóknarinnar er sú 

að einingakubbar hafi þann sveigjanleika. Því sé hann fullkominn í leikskóla sem kennir 

sig við opinn efnivið. Samkvæmt Hirsch (1996) fara leikskólakennarar að skipuleggja 

þætti leikskólalífsins eins og þeir myndu skipuleggja leikinn í einingakubbum. Bruce 

(2001) telur að ef sjö einkenni leiks af tólf séu uppfyllt sé um leik að ræða (sjá nánar 

kafla 2.2.2). Í leik með einingakubba, þar sem kennari hafi ekki gefið fyrirmæli um 

hvernig leik skuli háttað, hefji börn byggingar sínar. Þau virðist hafa skýra mynd af því 

hvernig byggingin eigi að líta út og hefja byggingarvinnu ein eða með öðrum. Þegar 

byggingu er lokið geti þau tekið við að skreyta hana og komið inn smáatriðum sem 

kubbarnir geti ekki. Að því loknu hefjist leikur þar sem fylgt sé eftir ómótuðu 

leikhandriti. Samkvæmt þeim einkennum, sem Bruce (2001) leggur til, þá flokkast nám 

með einingakubba undir leik þar sem hann fellur undir þau einkenni sem leikur hefur í 

för með sér. Að mati rannsakanda bjóða einingakubbarnir upp á mikla möguleika í 

byggingaleik barnanna og þau geti skapað sjálf og eftir að sköpun ljúki notið sín í leik 

með öðrum. 

Í svörum kom fram hjá nokkrum viðmælendanna að hjálpa þyrfti ungum börnum við 

að nýta sér opinn efnivið og sú hjálp gæti falist í að bjóða upp á tilbúið leikfang. Reynsla 

eins viðmælandans var sú að leikur með lokaðan efnivið væri stirður og gæti einnig 

verið fráhrindandi fyrir börn sem kæmu úr öðru málumhverfi en er ríkjandi í leikskóla 

þess. Hins vegar hefði leikur með opinn efnivið hjálpað þeim börnum inn í leikinn. 

Einnig kom fram að börn sem þyrftu á stuðningi að halda vegna þroskafrávika gætu 

þurft á tilbúnum leikföngum að halda. Þessar aðstæður eru líkar því sem Quill (2000) 

segir um börn á einhverfurófi og að þau þurfi oft þjálfun í leikfærni áður en þau hljóti 

þjálfun í samskiptafærni. Rannsakandi byggir á niðurstöðum sínum að leikur með opinn 

efnivið snúist mikið um samskipti og leikskólakennari geti stutt við leik barnanna með 

því að vera virkur og hjálpa þeim sem ekki gangi jafn vel. Hins vegar ef leikskólakennari 

notast við tilbúið leikfang ætti hann að hafa í huga niðurstöður rannsóknar Blakemore 

og Centers (2005) um að þess háttar leikföng gætu haft fyrir fram ákveðin 

kynjahlutverk. Leikföng sem væru kynlaus gætu aukið hag allra barna. Rannsakandi er í 

grófum dráttum sammála þessum viðhorfum og bendir á að á einhverjum tímapunkti 

geta öll börn þurft á aðstoð leikskólakennarans að halda og við viss skilyrði getur 

leikskólakennari þurft að aðstoða í meiri mæli en hann er vanur að temja sér, jafnvel að 

koma með lausn fyrir barnið. Rannsakandi telur að það sé ekki slæmt ef þær aðstæður 

skapast því að ekki er öllum börnum tamt að leika sér með farsælum hætti og þá á 
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krafan á leikskólakennara að vera sú að reyna að koma atburðarrásinni í það ferli að 

börn og kennarar skilji sáttir við. Þegar kennari venur sig á að vera ekki sá sem setur 

gjarnan fram hugmyndir að lausnum fyrir börn getur hann með góðri samvisku tekið 

hliðarskref og leyst málin þegar í óefni er komið. 

Viðmælendur bentu á mikilvægi kennarans í ákveðnum aðstæðum sem gætu 

skapast því að sum börn þyrftu stuðning í leik með opnum efnivið. Leikfærnina gæti 

þurft að kenna með fastmótuðum efnivið og þannig að barnið hljóti verkefni sem hefði 

eina afmarkaða lausn. Eftir það gæti barnið farið að læra samskiptafærni í leik með 

einingakubbum og öðrum uppbyggingarleik eins og tveir viðmælendanna töldu. Reynsla 

viðmælenda var sú að sumir strákar gætu hvorki né vildu teikna sjálfir heldur hafa 

eitthvað í höndunum sem kennarinn hefði skapað fyrir þá. Þá kom fyrir, samkvæmt 

viðmælendum, að börn sem ekki væru vön opnum efnivið stæðu á gati og vissu ekki 

hvað ætti að aðhafast. Kennari gæti þurft að leiða áfram staðnaðan leik barna eða 

leiðbeina börnum sem ættu erfiðara með að skapa og beita ímyndunaraflinu, samanber 

svör viðmælenda um að strákar væru seinni til í teikningum og börn á einhverfurófi 

þyrftu þjálfun í ákveðnum atriðum áður en þau færu að skapa. Líkt og Quill (2000) 

bendir á þarf að kenna sumum börnum á einhverfurófi leikfærni áður en kennd er 

samskiptafærni. Samkvæmt Lloyd og Howe (2003) geta sum börn verið mest skapandi 

einsömul. Hafi þau afdrep til þess að gera það sem henti þeim geti það styrkt þau og á 

meðan eflist sjálfstraust til þess að nota opna efniviðinn. 

5.3.2 Lokaður efniviður 

Allir viðmælendur sáu ókostinn við að bjóða upp á leikefni með fyrir fram skilgreint 

lokamarkmið, sem sagt lokaðan efnivið. Púsluspil hefði eingöngu eina lausn, borðspil 

hefðu stífar reglur þar sem kennarinn þyrfti oft að sitja og aðstoða og leikföng væru 

fjöldaframleidd þar sem hvert og eitt þjónaði eingöngu einum tilgangi. Virtust viðhorf 

viðmælenda vera svipuð því sem Ingibjörg Kristleifsdóttir (1997) segir um að leikefni 

teljist vera fastmótað ef hugmyndir leiksins koma algerlega frá efniviðnum sjálfum. 

Einnig væru búningar, sem gætu meðal annars flokkast undir ofurhetjubúninga eða 

prinsessukjóla, þess eðlis að hugmynd leiksins kæmi algjörlega frá búningunum. 

Leikföng, sem væri leikið með á kynlausan hátt, gætu eflt börn, meðal annars í vísindum 

og listfærni samkvæmt athugunum Blakemore og Centers (2005). Rannsakandi tekur 

undir þessi viðhorf og hefur orðið þess áskynja að ástæða þess að börn uni sér ekki í 

hlutverkaleik sé sú að þeim henti ekki að leika sér eftir því fastmótaða formi sem 
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búningar eða eldavélasamstæður bjóða upp á. Betra væri ef að börnum yrði boðin 

ómótaður pappi eða afhentir kubbar til eigin hönnunar og hefja leik eftir það. 

Hvort börnum ætti að vera boðið eingöngu upp á leikefni sem teldist vera opinn 

efniviður var ekki heilagt í hugum viðmælanda. Börnin sjálf væru snjöll í því að taka 

hvaða efnivið sem er og „opna“ hann, það er að segja gera hann að sínum í leik og 

skapa með honum það sem börnin langaði að skapa. Púsluspil voru nefnd sem dæmi 

um leikefni sem hægt væri að nota til þess að hjálpa ungum börnum að komast á ról 

eftir hvíldarstund. Samkvæmt athugunum Lloyd og Howe (2003) þarf ekki að líta með 

neikvæðum augum á það þegar barn leikur sér einsamalt því að sum börn séu mest 

skapandi fái þau næði ein og með tíð og tíma fari þau jafnvel að prófa að snúa 

leikefninu á haus og skapa sjálf með því, óháð upphaflega ætlunarverkinu. Einn 

viðmælanda benti á að þegar barn væri vant því að leika með opinn efnivið ætti það 

auðveldara með að taka fyrir fram mótaðan efnivið og leika sér með hann eins og henti 

því hverju sinni. Drew og Rankin (2004) segja að með opnum efnivið geti barn fengið 

frelsi til þess að velja og skapa það sem hjarta þess standi næst og með því auka 

sjálfstæð vinnubrögð sín. McClintic (2014) segir að opinn efniviður hjálpi barni að þróa 

færni sem nútímaleikföng geti ekki og opinn efnivið sé hægt að nota með öðru leikefni 

til stuðnings ímyndunarleiks. Hins vegar talaði einn viðmælandi um að börn, sem væru 

ekki vön að leika og skapa með opinn efnivið, gætu orðið eirðarlaus í návist annarra 

barna sem væru vön því. Rannsakandi fagnar því viðhorfi að ekki eigi að banna lokaðan 

efnivið þó að sjálfsagt sé að takmarka hann. Rannsakandi telur að kennari, sem ætlar að 

banna eitt leikefni umfram annað, vinni ekki eftir hugmyndafræðinni um opinn efnivið 

og eigi að forðast boð og bönn. Frekar eigi að leyfa börnunum að velja sér leikefnið og 

kennarinn leggi rækt við að afla opins efniviðar í þeim tilgangi að hann verði leikefnið. 

Einn viðmælanda sagði að þegar kennarinn skipi barni að búa til eitthvað úr 

einingakubbum sem vekti ef til vill ekki áhuga þess, væri verið að loka þeim efnivið. 

Ámóta því sem Elva Önundardóttir (2011) segir um einingakubba, er leikefnið ómótað 

þangað til barnið leikur sér með það. Mikilvægt sé fyrir barnið að móta efniviðinn 

þannig að hægt sé að framkvæma tilraunir með hann. Einn viðmælandinn sagði að 

börn, sem ættu erfitt með að skapa, gætu fengið prentaðar myndir sem mætti lita og 

síðan í framhaldi af því hefja sjálf teikningar. Þetta getur tengst því sem kemur fram hjá 

Chattin-McNichols (1992) um að barn geti fundið til stolts þegar lokatakmarki er náð og 

geti viljað endurtaka leikinn til þess að hljóta sömu upplifun aftur. Rannsakandi tekur 

undir viðhorf viðmælenda sem nefndu að barn gæti opnað lokaðan efnivið og farið að 

leika sér eða skapa eftir allt öðru sniði en leikefninu var upphaflega ætlað. 
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Viðmælendur töldu að börnin þróuðu sjálf með tímanum hæfileikann að leika með 

opinn efnivið. 

Viðmælendur nefndu að allir hefðu þeir séð fljótt kostinn við að bjóða upp á opinn 

efnivið og auðvelt hefði verið að taka næstu skref og fylgja á eftir með dýpri hætti. 

5.4 Samantekt 

Í þessum umræðukafla var reynsla viðmælenda rannsóknarinnar fléttuð saman við 

fræðilegan bakgrunn með það að leiðarljósi að athuga hvort og þá hvernig reynsla 

þeirra með opinn efnivið væri samanborið við fræðikenningar um leik og skapandi starf 

barna. 

Rannsakandi telur að viðhorf viðmælenda, sem eru flestir leikskólakennarar og allir 

með reynslu af notkun opins efniviðar, skapist af þeirri sýn að leikur barna með hann 

auki gæði námsins. Viðmælendur nefndu dæmi til þess að styðja þá sýn að börn nýti sér 

opinn efnivið til stuðnings við leik og skapandi starf í leikskólum og börn geri það án 

mikillar íhlutunnar kennara. Draga má þær ályktanir af rannsókninni að leikur barna 

verði innihaldsríkari og lengri því að úthald barna í leik eykst með notkun opins 

efniviðar og þau ná betur að deila sköpun sinni með öðrum börnum í leik. 

Rannsóknarspurningin er: 

Hver er reynsla leikskólakennara af notkun opins efniviðar? 

Niðurstöður rannsakanda eru þær að reynslan sé góð og notkun opins efniviðar í starfi 

leikskólakennaranna hafi gert þeim kleift að taka eftir því hvernig opinn efniviður 

stuðlar að ánægju barna í leik. Rannsakandi merkir einnig að reynsla leikskólakennara 

sé sú að vanda þarf til verka þegar opinn efniviður er notaður og stefna leikskólans eigi 

að ná til allra starfsmanna, hvort sem þeir vinna með yngri eða eldri börnum eða eru 

faglærðir eður ei. Sköpunarþáttur opins efniviðar er lykilatriði í notkun hans. Reynsla 

leikskólakennaranna sýnir að börnum eigi að gefa tækifæri til þess að skapa sín eigin 

verk hvert með sínum hætti og kennarinn skuli staðsetja sig til hliðar í sköpunarferlinu 

og hjálpa til með opnum spurningum frekar en stýra og koma með lausnir. Með 

rannsókninni tókst rannsakanda að fá innsýn í það hvernig börn nýta opinn efnivið sem 

leikefni. Börnin ráða sjálf ferðinni með notkun opins efniviðar. 
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6 Lokaorð 

Í þessari ritgerð hefur umfjöllunarefnið verið opinn efniviður og tengsl hans við nám 

barna og skapandi leikskólastarf. Komið er inn á niðurstöður rannsóknarinnar og hvaða 

þýðingu það getur haft að börnum sé gefið tækifæri til að velja opinn efnivið sem 

leikefni. Fræðilegur bakgrunnur, sem lagður er til grundvallar, sýnir fram á mikilvægi 

leiks barna ásamt því að sköpunarferli barna geti notið sín án mikillar kennaraíhlutunar. 

Grunnþættir menntunar, sem Aðalnámskrá leikskóla 2011 byggist á, falla vel að 

notkun opins efniviðar. Tengja má upplifunina og reynsluna, sem börnin hljóta með 

notkun opins efniviðar, með sterkum hætti við þrjá þætti: sjálfbærni, sköpun og 

lýðræði. Hugmyndafræðin, sem byggist á kenningum Deweys og Vygotskys um 

einstaklingsnám í leik og sköpun, er nátengd hugmyndafræði opins efniviðar. 

Hugmyndafræði þessara fræðimanna fól meðal annars í sér að börn þurfi að upplifa og 

rannsaka til að læra og byggja á fyrri reynslu til þess að nám geti farið fram. Slíkt nám 

getur orðið að veruleika með notkun opins efniviðar. Leikur með opinn efnivið styður 

við gagnkvæm samskipti í leik barna sem síðan styrkir þau og hvetur áfram í 

þekkingarleitinni,samanber hugmyndafræði ofangreinda fræðimanna. 

Markmiðið með rannsókninni er meðal annars að skapa nýja þekkingu og miðla með 

henni niðurstöðunum til leikskólakennara sem hafa áhuga á að nýta eiginleika opins 

efniviðar í starfi. Vonast er til að miðlunin auki vægi opins efniviðar í námi barna í 

leikskóla. Áður en rannsóknin hófst fannst rannsakanda að fræðilegur bakgrunnur opins 

efniviðar gæti verið dýpri og taldi því mikilvægt að framkvæma rannsókn sem mögulega 

gæti dýpkað hann. Ósk rannsakanda er sú að það hafi tekist. 

Rannsakandi telur að notkun opins efniviðar sé mikilvæg námsaðferð fyrir öll börn 

og mikilvægt sé að nýta eiginleika hans til þess að fylgja eftir grunnþáttum menntunar 

sem aðalnámskráin byggist á. Þá er notkun opins efniviðar góð leið til að kynna fyrir 

börnum margs konar umhverfisþætti eins og sjálfbærni og endurnýtingu og virðingu 

fyrir ýmiss konar leikefni og sköpun annarra með leikefnið. Opinn efniviður er góður 

máttarstólpi leikskólakennara sem leggur áherslu á leik og skapandi starf. 
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