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Formáli	

Ritgerð	þessi	er	30	ECTS	eininga	lokaverkefni	til	M.Ed	prófs	í	Menntunarfræði	leikskóla	

á	Menntavísindasviði	 Háskóla	 Íslands.	 Heiti	 verkefnisins	 er	 „Leikur	 er	 svo	mikilvægur	

fyrir	 hinn	 skapandi	mann	 og	 hann	 þroskast	 í	 gegnum	 leik.	 Hugmyndir	 starfsfólks	 um	

hlutverk	sitt	í	leik	barna“.	

Leiðbeinendur	mínir	 voru	 Kristín	 Karlsdóttir,	 lektor	 við	Menntavísindasvið	 Háskóla	

Íslands	og	Ingibjörg	Ósk	Sigurðardóttir,	aðjunkt	við	Menntavísindasvið	Háskóla	Íslands.	

Ég	vil	þakka	þeim	kærlega	fyrir	allar	ábendingar	og	faglega	ráðgjöf	sem	þær	veittu	mér	í	

rannsóknarferlinu.	 Börnum	 mínum	 fjórum	 og	 tengdadóttur	 vil	 ég	 þakka	 sérstaklega	

fyrir	ómetanlega	þolinmæði	á	meðan	á	námi	mínu	stóð.	Æskuvinkonu	minni,	Bryndísi	

Baldvinsdóttur,	færi	ég	einnig	kærar	þakkir	fyrir	yfirlestur	og	gagnlegar	ábendingar	sem	

og	Dagnýju	Gísladóttur.	

Þegar	ég	horfi	til	baka	yfir	þau	þrettán	ár	sem	ég	hef	starfað	á	leikskóla	þá	er	leikur	

barna	 eitt	 það	 mikilvægasta	 í	 mínu	 starfi	 og	 námi	 og	 hefur	 vakið	 áhuga	 minn	 á	 að	

ígrunda	hann	enn	frekar.	Leikur	barna	er	gagnleg	námsleið	sem	hefur	verið	áhugavert	

og	 lærdómsríkt	 að	 fá	 að	 kynnast	 í	 gegnum	 starf	mitt	 og	háskólanám.	 Í	meistaranámi	

mínu	hefur	 leiknum	verið	gerð	góð	skil	og	einnig	 í	grunnnámi	mínu,	en	þá	frekar	sem	

námsleið.	Hægt	er	að	ígrunda	leik	barna	á	margvíslegan	hátt,	t.d.	það	sem	gerist	og	það	

sem	kemur	þar	fram	en	umfram	allt	það	nám	og	þá	skemmtun	sem	þar	fer	fram.	

Ég	 útskrifaðist	 með	 B.Ed.	 próf	 úr	 kennslu	 ungra	 barna	 í	 grunnskóla.	 Í	 upphafi	

háskólanámsins	var	ætlunin	að	verða	leikskólakennari	og	því	var	ekki	erfitt	að	taka	þá	

ákvörðun	að	taka	meistaranám	mitt	í	Menntunarfræði	leikskóla	og	geta	starfað	áfram	

sem	stoltur	 leikskólakennari.	Því	 fannst	mér	viðfangsefni	mitt,	að	skoða	hlutverk	hins	

fullorðna	 í	 leik	 barna,	 við	 hæfi	 þar	 sem	 það	 stendur	 upp	 úr	 sem	 eitt	 af	 mínum	

áhugasviðum,	bæði	í	starfi	mínu	með	börnum	sem	og	í	háskólanáminu.	Það	að	horfa	á	

leik	barna	og	ígrunda	hann	frekar	tel	ég	vera	forréttindi.		

Þetta	lokaverkefni	er	samið	af	mér	undirritaðri.	Ég	hef	kynnt	mér	Vísindasiðareglur	

Háskóla	Íslands.	Ég	hef	gætt	viðmiða	um	siðferði	í	rannsóknum	og	fyllstu	ráðvendni	í	
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Ágrip	

Markmið	rannsóknarinnar	var	að	skoða	og	ígrunda	hlutverk	hins	fullorðna	í	leik	barna.	

Einnig	 að	 skoða	 sýn,	 hugmyndir	 og	 ferli	 starfsfólks	 á	 leikskóla	 um	 þátttöku	 í	

starfendarannsókn.	Einnig	mun	ég	 ígrunda	hvernig	 rannsókn	sem	þessi	getur	eflt	mig	

sem	 fagmann	 og	 hvernig	 hún	 nýtist	 mér	 til	 að	 byggja	 upp	 lærdómssamfélag	 í	 þeim	

leikskóla	 sem	 ég	 starfa	 við.	 Með	 rannsóknina	 ætla	 ég	 að	 reyna	 að	 komast	 að	 því	

hvernig	 hugmyndir	 þátttakenda	 rannsóknarinnar	 þróast	 í	 starfendarannsókn	 sem	

þessari	og	hvernig	þeir	horfa	á	hlutverk	sitt	í	leik	barna.	Aðferðafræði	rannsóknarinnar	

er	starfendarannsókn	þar	sem	þátttakendur	voru	 fjórir	starfsmenn	á	 leikskóla	að	mér	

meðtaldri.	 Rannsóknin	 var	 gerð	 frá	 vori	 2017	 fram	 í	 miðjan	 nóvember	 sama	 ár.	

Fræðilegur	 bakgrunnur	 rannsóknarinnar	 byggist	 á	 hugmyndum	Vygotskys	 og	 Deweys	

þar	 sem	 stuðst	 var	 við	 kenningar	 þeirra	 um	 nám	 ungra	 barna.	 Helstu	 niðurstöður	

rannsóknarinnar	sýna	að	þátttakendur	urðu	öruggari	með	hlutverk	sitt	í	leik	barna	og	til	

hvers	 væri	 ætlast	 af	 þeim	 í	 gegnum	 rannsóknarferlið.	 Nefndu	 þátttakendur	 að	 þeir	

væru	orðnir	meðvitaðri	um	að	leyfa	börnum	að	leysa	sjálf	úr	ágreiningi	sem	kemur	upp	

í	 leik	þeirra.	Einnig	áttuðu	þeir	sig	ennfrekar	á	hlutverki	hins	fullorðna	í	 leik	barna,	að	

vera	til	staðar	og	með	augun	á	því	sem	var	að	gerast	hverju	sinni.	
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Abstract	

“Play	is	very	important	for	the	productive	individual	and	he	matures	through	play“	

Preschool	teachers	ideas	on	their	roles	during	play	with	children		

The	 objective	 of	 this	 research	 is	 to	 inspect	 and	 contemplate	 children’s	 play	 and	 the	

adult’s	 role	 during	 their	 play,	 as	 well	 as	 observe	 the	 views,	 ideas	 and	 processes	 of	

employees	 on	 participation	 in	 an	 action	 research.	 Additionally,	 I	 examined	 how	 this	

research	 will	 improve	 myself	 professionally	 and	 how	 I	 can	 utilize	 it	 to	 develop	 a	

learning	 community	 in	 my	 school.	 I	 will	 attempt	 to	 determine	 how	 the	 ideas	 of	

preschool	teachers	and	staff	develop	by	being	a	part	of	a	research	of	this	sort,	and	how	

they	 perceive	 their	 role	 in	 children’s	 play.	 The	 methodological	 approach	 of	 this	

research	 is	 that	 of	 an	 action	 research	 with	 four	 participants	 including	 myself.	 The	

research	was	conducted	over	 the	period	 from	spring	2017	 to	November	of	 the	same	

year.	 The	 background	 of	 the	 research	 is	 based	 on,	 amongst	 others,	 the	 concepts	 of	

Vygotsky	 and	 Dewey,	 where	 their	 theories	 on	 children’s	 learning	 are	 implemented	

accordingly.	 The	 primary	 conclusions	 of	 the	 research	 revealed	 that	 the	 participants’	

confidence	 in	 their	 role	 and	 expectations	 during	 children’s	 play	 had	 increased.	

Participants	 also	 noted	 that	 their	 attentiveness	 on	 letting	 children	 settle	 differences	

during	play	on	 their	own	had	 increased.	 Furthermore,	 the	participants	became	more	

aware	of	the	adult´s	primary	role	in	children’s	play,	to	be	present	and	alert.	
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1 Inngangur		

Leikur	 er	 í	 senn	 ein	 af	 helstu	 námsleiðum	 ungra	 barna	 og	 þungamiðja	 alls	

leikskólastarfs.	Samkvæmt	aðalnámskrá	leikskóla	er	horft	til	þess	að	með	leik	sé	verið	

að	 efla	 fjölbreyttan	 þroska	 barna.	 Er	 þá	 átt	 við	 þætti	 eins	 og	 málþroska,	 félagsleg	

samskipti,	 tilfinningatengsl	 og	 hreyfingu.	 Jafnframt	 er	 verið	 að	 virkja	 sköpunarkraft	

barna	ásamt	því	að	vekja	löngun	þeirra	til	að	afla	sér	þekkingar	og	til	að	læra.	Þannig	er	

hægt	 að	 horfa	 á	 leik,	 annars	 vegar	 sem	 leið	 og	 hins	 vegar	 sem	 markmið	 í	

leikskólastarfinu.	 Í	 leik	 hafa	 börn	 samskipti	 sín	 á	 milli,	 þau	 læra	 um	 heiminn	 sem	 í	

kringum	þau	er	og	eru	skapandi	(Mennta-	og	menningarmálaráðuneytið,	2011).	Lög	um	

leikskóla	kveða	á	um	að	nám	leikskólabarna	eigi	að	fara	fram	í	gegnum	skapandi	starf	

og	leik	(Lög	um	leikskóla	nr.90/2008).		

Leikur	getur	verið	góð	námsleið	ef	rétt	er	 farið	að.	Til	að	mynda	þarf	kennari	að	vera	

leiðandi	og	jafnframt	styðjandi	í	sínu	hlutverki	þegar	kemur	að	námi	barna.	Leikur	gerir	

börnum	kleift	að	þreifa	sig	áfram	þegar	kemur	að	samskiptum	og	jafnframt	að	læra	af	

öðrum,	 bæði	 fullorðnum	 og	 öðrum	 börnum.	 Einnig	 hefur	 leikur	 þann	 eiginleika	 að	

varðveita	æsku	barna	 vegna	þess	 að	 ímyndunarafl	 þeirra	 fær	 að	 njóta	 sín,	 þau	 finna	

fyrir	öryggi,	þeim	er	veitt	umönnun	og	finna	fyrir	vellíðan.	Í	Vestrænum	samfélögum	er	

litið	svo	á	að	leikur	sé	börnum	eðlislægur	og	jafnframt	að	hann	sé	mikilvægur	grunnur	

þegar	kemur	að	menntun	og	þroska	barna.	Leikur	er	 leið	fyrir	börn	til	að	endurspegla	

sína	eigin	 reynslu	þar	 sem	þau	eru	að	 líkja	 eftir	 sínu	eigin	 lífi	 (aðalnámskrá	 leikskóla,	

2011:37;	Frost,	Wortham	og	Reifel,	2008;).	Leikur	einkennist	þó	stundum	af	spennu	og	

jafnvel	 átökum	 og	 hafa	 rannsóknir	 sem	 gerðar	 hafa	 verið	 á	 átökum	 barna	 í	 leik	 og	

þeirra	aðferð	til	að	leysa	úr	ágreiningi	sýnt	að	með	auknum	þroska	ráða	börn	frekar	við	

að	leysa	úr	ágreiningi	sín	á	milli	í	leikskólanum	(Danby	og	Theobald,	2012;	Singer,	Van	

Hoogdalem,	 de	 Haan	 og	 Bekkema,	 2012).	 Algengur	 ágreiningur	 sem	 upp	 kemur	 hjá	

leikskólabörnum	 er	 t.d.	 afnotaréttur	 á	 hlutum,	 ertandi	 og	 líkamleg	 hegðun,	 athafnir	

sem	 snúa	að	 leikfélögum	og	að	 komast	 inn	 í	 leik	meðal	 annarra	barna	 (Singer	og	De	
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Haan	2006).	Licht,	Simoni	og	Perrig-Chiello	(2008)	benda	á	að	ástæða	ágreinings	á	milli	

barna	 sé	 oft	 þörf	 til	 að	 rannsaka	 félagsleg	 tengsl	 en	 ekki	 afnotaréttur	 á	 hlutum.	

Svipaðar	 niðurstöður	 komu	 fram	 í	 rannsókn	 Hrannar	 Pálmadóttur	 og	 Jóhönnu	

Einarsdóttur	(2012)	sem	skoðuðu	félagsleg	samskipti	barna	á	aldrinum	eins	til	tveggja	

ára	 í	 leik.	 Í	 þeirri	 rannsókn	 kom	 fram	 að	 ágreiningur	 um	 leikföng	 tengdist	 oft	 tilraun	

barna	til	að	mynda	 félagsleg	 tengsl	eða	 félagslega	samstöðu.	Því	er	hægt	að	segja	að	

leikur	barna	 sé	bæði	 sterkur	og	mikilvægur	þáttur	 í	 lærdómsferli	 þeirra	og	því	 hlýtur	

hinn	fullorðni	að	hafa	mikilvægu	hlutverki	að	gegna.	Með	það	að	leiðarljósi	mun	ég	sem	

rannsakandi	skoða	viðhorf	starfsfólks	til	mikilvægis	hlutverks	þess	 í	 leik	barna	sem	og	

þátttöku	 í	 starfendarannsókn.	 Í	 rannsókninni	 er	 leitað	 til	 hugmynda	 tveggja	

fræðimanna	um	stuðning	við	nám	ungra	barna,	þeirra	Lev	Vygotsky	og	John	Dewey.	

1.1 Val	á	viðfangsefni	
Þegar	 ég	 valdi	 viðfangsefnið	mitt	 þá	 starfaði	 ég	 í	 leikskóla	þar	 sem	ég	hafði	 starfað	 í	

rúmlega	þrettán	ár.	Á	þeim	árum	starfaði	ég	eftir	kenningu	John	Dewey	um	nám	í	verki	

(e.	learning	by	doing)	sem	gengur	út	á	að	barnið	fái	tækifæri	til	að	læra	af	reynslunni.	

Síðastliðin	 sjö	 ár	 hefur	 leikskólinn	 starfað	 í	 anda	 hugmyndafræði	 sem	 kennd	 er	 við	

Reggio	Emilia	sem	byggir	meðal	annars	á	kenningum	Vygotsky	og	Dewey.	

Í	 síðasta	 vettvangsnámi,	 í	meistaranámi	mínu	 frá	 Háskóla	 Íslands,	 fann	 ég	 að	 tími	

væri	kominn	á	breytingar	hjá	mér	og	úr	varð,	eftir	mikla	umhugsun,	að	fara	að	vinna	í	

öðrum	 leikskóla.	 Skipti	 ég	um	 leikskóla	 í	 ágúst	 síðastliðnum,	á	 sama	 tíma	og	ég	vann	

þetta	 verkefni.	 Á	 leikskólanum,	 sem	 var	 heimaleikskóli	 minn	 í	 meistaranáminu	 og	 á	

síðustu	 önn	 í	 grunnnáminu,	 er	 horft	 á	 barnið	 sjálft	 og	 styrkleika	 þess	með	 áherslu	 á	

útikennslu.	Á	 leikskólanum	er	 leikurinn	hafður	 í	hávegum	og	eftir	 að	hafa	verið	nemi	

þar,	 jókst	 áhugi	 minn	 á	 leik	 barna	 enn	 frekar.	 Í	 gegnum	 vettvangsnám,	 bæði	 í	

grunnnámi	og	meistaranámi,	hef	ég	jafnframt	séð	betur	hvers	mikilvægur	leikur	barna	

er	 og	 hvaða	 gildi	 hann	 hefur.	 Til	 dæmis	 hef	 ég	 fengið	 tækifæri	 til	 að	 fylgjast	 með	

hvernig	 börn	 uppgötva	 nýja	 hluti	 í	 gegnum	 leik,	 hvernig	 þau	 skapa	 í	 gegnum	 leik	 og	

læra.	Háskólanám	mitt	hefur	einnig	ýtt	undir	áhuga	minn	á	að	ígrunda	leik	barna	enn	

frekar.	Þau	námskeið	sem	ég	hef	sótt,	bæði	í	grunn-	og	framhaldsnámi,	hafa	sýnt	fram	

á	hversu	góð	námsleið	leikur	barna	er.		
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Ástæða	 fyrir	vali	mínu	á	þessu	viðfangsefni	var	 sú	að	 í	gegnum	þau	ár	 sem	ég	hef	

starfað	í	leikskóla	hefur	mér	fundist	að	betur	þurfi	að	huga	að	hlutverki	hins	fullorðna	í	

leik	barna.	Reynsla	mín	af	frjálsum	leik	barna	í	 leikskóla	er	að	kennarar	átta	sig	ekki	á	

hlutverki	 sínu	 á	meðan	 á	 leiknum	 stendur,	 heldur	 sinna	 öðrum	 verkefnum	 á	meðan	

börnin	leika	sér.	Einnig	fannst	mér	kennarar	oft	líta	á	leik	sem	frjálsan,	þótt	þeir	veldu	

efnivið	 og	 leikefni	 fyrir	 börnin	 og	 tækju	 jafnvel	 yfir	 stjórn	 leiksins	 hjá	 börnunum.	

Jafnframt	hef	ég	tekið	eftir	því	að	hinn	fullorðni	er	oft	ekki	til	staðar	í	leik	barna	heldur	

situr	 í	 einhverri	 fjarlægð	 og	 er	 þar	 af	 leiðandi	 ekki	meðvitaður	 um	 hvað	 á	 sér	 stað	 í	

leiknum.	Því	fannst	mér	vert	að	ígrunda	það	enn	frekar	og	jafnframt	að	skoða	hvernig	

sú	ígrundun	getur	gagnast	mér	sjálfri	með	það	að	leiðarljósi	að	efla	mig	sem	fagmann.		

Við	 val	 á	 rannsóknaraðferð	 varð	 starfendarannsókn	 fyrir	 valinu.	 Sú	 aðferð	 vakti	

forvitni	mína	og	áhuga	á	að	kynna	mér	hana	frekar	eftir	að	hafa	fengið	tækifæri	til	að	

gera	slíka	rannsókn	í	námskeiðinu,	Fræði	og	starf	á	vettvangi	I	og	II	í	meistaranáminu.	

Með	því	að	taka	þátt	í	starfendarannsókn	þá	held	ég	í	þá	von	að	ná	að	styrkja	mig	sjálfa	

enn	frekar	sem	fagmann	með	tilliti	til	leiks	barna	og	einnig	að	vekja	annað	starfsfólk	til	

umhugsunar	um	hlutverk	sitt	í	leik	barna.		

Lærdómurinn	af	rannsóknarferli	mun	að	mestu	nýtast	mér	sjálfri	en	jafnframt	er	von	

mín	 sú	 að	 hún	 geti	 nýst	 öðru	 starfsfólki	 leikskóla.	 Einnig	 vona	 ég	 að	 þátttaka	 í	

starfendarannsókn	geri	öðru	starfsfólki	kleift	að	verða	meðvitað	um	að	rýna	í	sitt	eigið	

starf	 og	 að	 það	 þurfi	 ekki	 að	 vera	 ógn	 heldur	 frekar	 lærdómur	 sem	 geti	 bætt	

starfsaðferðir.	Með	 lærdómnum	hef	ég	öðlast	 frekari	 skilning	á	þeim	tækifærum	sem	

ég	hef	fengið	til	að	horfa	á	hlutverk	hins	fullorðna	í	leik	barna	og	um	leið	skapað	betri	

leikaðstæður	 og	 eflt	 mig	 í	 starfi	 sem	 deildarstjóri	 í	 leikskóla.	 Einnig	 hefur	

rannsóknarferlið	 gefið	mér	 tækifæri	 til	 að	 byggja	 upp	 ánægjulegt	 lærdómssamfélag	 í	

leikskólanum.	

1.2 Markmið	og	tilgangur	rannsóknar	
Markmið	 þessarar	 rannsóknar	 er	 að	 skoða	 og	 ígrunda	 hlutverk	 hins	 fullorðna	 í	 leik	

barna.	 Einnig	 að	 skoða	 hugmyndir	 þátttakenda	 um	 leikinn.	 Að	 auki	 að	 skoða	 sýn,	
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hugmyndir	 og	 ferli	 starfsfólks	 um	 þátttöku	 sína	 í	 starfendarannsókn.	 Að	 lokum	 er	

markmiðið	að	ígrunda	hvernig	rannsókn	sem	þessi	getur	eflt	mig	sjálfa	sem	fagmann.		

Því	ætla	ég	að	reyna	að	afla	mér	svara	um	hvernig	þróun	þátttakenda	er	 í	gegnum	

rannsóknarferlið	með	fræðin	á	bak	við	rannsóknina	í	huga.	Að	lokum	hvernig	rannsókn	

sem	þessi	geti	nýst	mér	til	að	byggja	upp	lærdómssamfélag	í	leikskólanum.	

1.3 Uppbygging	
Ritgerðin	er	þannig	uppbyggð	að	henni	er	skipt	í	sex	meginkafla.		

Í	kafla	eitt	er	að	finna	inngang	þar	sem	fram	kemur	tilgangur	rannsóknarinnar,	markmið	

og	 val	 á	 viðfangsefni.	 Í	 kafla	 tvö	 er	 farið	 yfir	 kenningar	 sem	 liggja	 að	 baki	

viðfangsefninu.	 Í	 kafla	 þrjú	 er	 fræðilegum	 bakgrunni	 um	 leik	 barna	 gerð	 góð	 skil	 og	

mikilvægi	hans	sem	námsleið	 í	 leikskólanum.	Einnig	er	 fjallað	um	fagmennsku,	 leik	og	

námsumhverfið.	 Í	 fjórða	 kafla	 ritgerðarinnar	 er	 greint	 frá	 aðferðafræði	

rannsóknarinnar,	 þátttakendum,	 gagnaöflun,	 greiningu	 á	 gögnum	 og	 siðferðilegum	

atriðum.	

Niðurstöðum	rannsóknarinnar	eru	 svo	gerð	 skil	 í	 fimmta	kafla,	hvernig	 til	 tókst	 að	

ígrunda	 hlutverk	 hins	 fullorðna	 í	 leik	 barna	 ásamt	 því	 að	 rýna	 í	 eigin	 starfshætti	 og	

samstarfsfólks	og	skoða	hvernig	hægt	sé	að	ná	fram	úrbótum	á	þessum	þáttum.	Í	sjötta	

kafla	eru	umræður	um	niðurstöður	rannsóknarinnar	sem	tengjast	fræðilegri	umfjöllun	

og	með	 því	 reynt	 að	 svara	 rannsóknarspurningum	 sem	 lagt	 er	 upp	með.	 Í	 lokakafla	

ritgerðarinnar	 er	 dregið	 saman	hvernig	 starfendarannsóknin	 kemur	 til	með	að	nýtast	

mér	og	því	starfsfólki	sem	með	mér	starfar.	
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2 Fræðilegur	bakgrunnur	

Í	kafla	þessum	mun	ég	ræða	hugmyndir	tveggja	fræðimanna	sem	hafa	haft	mikil	áhrif	á	

umfjöllun	og	rannsóknir	sem	tengjast	leik	og	námi	barna	á	leikskólaaldri.	Þeir	eru	Lev	S.	

Vygotsky	og	John	Dewey.		

Vygotsky	 (1896-1934)	 var	 rússneskur	 sálfræðingur	 og	 eru	 kenningar	 hans	 einkum	

kenndar	 við	 félagslega	 hugsmíðahyggju	 (Lillemyr,	 2009).	 Hann	 hélt	 því	 fram	 að	 nám	

barna	byrjaði	áður	en	 formleg	skólaganga	hæfist	og	að	nám	þeirra	væri	 rót	þroskans	

(Ragnhildur	 Bjarnadóttir,	 2005;	 Vygotsky,	 1978).	 Eitt	 af	 því	 sem	 Vygotsky	 þótti	

mikilvægt	var	að	aðgreina	tvenns	konar	stig	af	þroska;	núverandi	stig	og	möguleikastig	

þroska.	Með	núverandi	stigi	þroska	er	átt	við	þann	þroska	sem	hefur	nú	þegar	átt	sér	

stað	hjá	barni	og	með	stigi	mögulegs	þroska	er	átt	við	það	sem	unnið	er	að	því	að	ná	

(Lillemyr,	2009).	Með	það	að	leiðarljósi	er	litið	á	svæði	mögulegs	þroska	sem	það	svæði	

sem	 er	 á	 milli	 raunverulegs	 þroskastigs	 barns,	 það	 sem	 barnið	 gerir	 án	 hjálpar,	 og	

mögulegs	 þroska	 þess,	 það	 sem	 barnið	 getur	 með	 leiðsögn	 hins	 fullorðna	 eða	 í	

samvinnu	við	jafnaldra	sem	stendur	því	framar	í	þroska	(Vygotsky,	1978:86).	

John	 Dewey	 var	 fræðimaður	 sem	 tók	 undir	 með	 samfélagshverfri	 menntun	

(e.community-centered	education)	sem	merkir	að	skólaumhverfið	sé	það	samfélag	sem	

er	smækkuð	mynd	af	samfélaginu.	Barnið	er	þátttakandi	í	því	sem	þar	fer	fram	og	hefur	

jafnframt	 áhrif	 á	 nám	 þess	 (Dewey,	 1983/2000a:13).	 Með	 hugmyndum	 sínum	 lagði	

Dewey	 grunninn	 að	 hinni	 framsæknu	mennta-	 og	 uppeldisstefnu	 sem	 á	 upphafi	 20.	

aldar	hafði	markandi	áhrif	víða	um	heim	(Gunnar	E.	Finnbogason,	2010).	

Í	gegnum	nám	mitt	hafa	nöfn	þessara	 tveggja	 fræðimanna	ávallt	komið	upp	þegar	

kemur	að	umræðu	um	leik	barna	og	því	finnst	mér	vert	að	ígrunda	þá	og	þeirra	fræði	

enn	 frekar.	 Þegar	 kemur	 að	 svæði	 mögulegs	 þroska	 er	 Vygotsky	 einn	 af	 þeim	 sem	

kemur	 inn	 á	 félagslegan	 þátt	 leiksins	 í	 þroska	 barna.	 Þegar	 kemur	 að	 því	 að	 læra	 af	

reynslu	þeirra	sem	lengra	eru	komnir	er	Dewey	sá	frömuður	sem	jafnframt	er	hægt	að	

horfa	til	þegar	kemur	að	mótun	sjálfsins.	Báðir	þessir	fræðimenn	álitu	svo	að	á	bak	við	
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nám	og	 vitsmunaþroska	 barna	 væru	 félagsleg	 samskipti.	 Börn	 lærðu	 ekki	 einungis	 af	

hinum	fullorðna	heldur	einnig	af	sínum	jafnöldrum	(Vygotsky,	1978).		

2.1 Félagslegur	þáttur	leiks		
Vygotsky	lagði	fram	þá	hugmynd	að	leikur	barna	væri	þeirra	þroskaleið	þar	sem	barnið	

sýnir	þar	sína	bestu	færni.	Í	gegnum	leikinn	er	barnið	gjarnan	að	kljást	við	eitthvað	sem	

það	hefur	 ekki	 færi	 á	 í	 raunveruleikanum.	 Leikur	 skapar	þroskasvæði	þar	 sem	barnið	

hefur	 möguleika	 til	 að	 þroskast.	 Sá	 sem	 er	 hæfari	 aðstoðar	 barnið	 við	 að	 læra	 og	

þroskast.	Eitt	af	því	mikilvæga	er	að	skapa	ögrandi	viðfangsefni	fyrir	barnið	með	því	að	

setja	hærra	markmið	en	barnið	ræður	við	eitt	og	óstutt,	það	er	á	þroskasvæði	barnsins	

(Imsen,2006;	Karpov,	2003;	Lillemyr,	2009).		

Þegar	kennari	kynnir	námsefni	fyrir	barni	þá	er	mikilvægt	að	hann	hafi	í	huga	þroska	

og	getu	barnsins.	Börn	á	leikskólaaldri	eru	jafn	misjöfn	og	þau	eru	mörg,	og	eru	meðal	

annars	komin	mislangt	í	þroska.	Þegar	horft	er	til	leiks	hjá	börnum	þarf	hinn	fullorðni	að	

hafa	 í	huga	að	 leikurinn	höfði	 til	þeirra	þroskastigs	og	hafi	einnig	örvandi	áhrif	á	þau.	

Vygotsky	 og	 Dewey	 töldu	 lykilinn	 að	 þróun	 vitsmunaþroska	 og	 náms	 barna	 vera	

félagsleg	 samskipti.	 Þannig	 lærðu	 börn	 ekki	 eingöngu	 af	 hinum	 fullorðna	 heldur	

jafnframt	 í	 samskiptum	 við	 jafnaldra	 sína.	 Vygostky	 hélt	 því	 fram	 að	 í	 leik	 tengdist	

þroski	mannsins	við	félagslega	þróun	og	því	námi	sem	þar	færi	fram	(Vygotsky,	1978).	

Því	er	ákjósanlegt	fyrir	börn	að	upplifa	aðstæður	þar	sem	þau	ná	að	læra	af	hvort	öðru.	

Vygotsky	nefndi	einnig	að	þróun	ímyndunaraflsins	hefði	áhrif	á	hegðun	og	þroska	barna	

og	 skilning	 þeirra	 á	 samfélaginu.	 Hann	 taldi	 að	 ímyndunarleikur	 væri	 börnum	 í	 blóð	

borinn	og	það	væri	með	aðstoð	hans	sem	þau	rannsökuðu	og	skildu	umhverfi	sitt	sem	

og	sjálf	sitt	(Vygotsky,	1978).	

Vygotsky	 aðgreindi	 jafnframt	 leik	 frá	 öðrum	 athöfnum	 barnsins	 þannig	 að	 í	 leik	

ímyndaði	 barnið	 sér	 aðstæður	 þar	 sem	 það	 líkti	 eftir	 raunveruleika	 eða	 það	 léki	

langanir	og	jafnvel	óskir	sínar.	Hann	taldi	að	enginn	leikur	væri	án	einhverra	reglna	þótt	

það	væri	ekki	fyrirfram	ákveðin	regla	eins	og	þegar	um	regluleik	er	að	ræða.	Þegar	barn	

býr	 sér	 til	 ímyndaðar	aðstæður	 sem	 í	 raun	er	 leikur	með	 reglum,	 til	 að	mynda	þegar	

barn	gefur	dúkku	að	drekka	úr	pela	eða	leikur	foreldri,	þá	er	barnið	að	fara	eftir	reglum	

sem	samfélagið	og	hlutverkið	setur	og	barnið	þekkir	af	eigin	raun	(Vygotsky,	1978:94;	
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Frost,	J.	L.,	Wortham,	S.	C.	og	Reifel,	S,.	2008:39).	Vygotsky	taldi	einnig	að	þegar	barn	

væri	 í	þykjustuleik	þá	væri	það	fyrir	ofan	sína	eigin	getu	 í	daglegu	 lífi.	Barnið	hegðaði	

sér	eins	og	það	væri	ofar	í	þroska	eða	jafnvel	höfðinu	hærra	en	það	í	raun	er	og	þannig	

skapi	þykjustuleikur	svæði	mögulegs	þroska	þar	sem	barnið	er	að	sýna	sína	bestu	getu	

(Vygotsky,	1978:102).	

Rót	 leiksins	 rakti	 Vygotsky	 (1978)	 til	 tilfinningasambands	 barns	 við	 aðra	 og	

félagslegra	aðstæðna.	Leikur	væri	leið	barns	til	að	uppfylla	eigin	ósk	og	þarfir,	sem	það	

gat	ekki	uppfyllt	 í	raunveruleikanum.	Leikur	sem	slíkur	gat	 losað	um	spennu	og	einnig	

veitt	 huggun	 (Lillemyr,	 2009:85-97).	 Hann	 taldi	 að	 ekki	 væri	 unnt	 að	 skilja	 þróun	 hjá	

barni	án	þess	að	hafa	þarfir	þess	í	huga	sem	og	tilhneigingar	og	hvatir	til	athafna.	Sem	

dæmi	um	það	sem	Vygotsky	telur	vera	leik	sem	geti	losað	spennu	og	veitt	huggun	gæti	

verið	fimm	ára	stúlka	sem	gat	ekki	safnað	hári.	Hennar	draumur	var	að	hafa	sítt	hár	og	

þegar	hún	 lék	 sér	þá	 setti	hún	alla	 jafna	náttbuxur	á	höfuð	sitt	og	notaði	 skálmarnar	

sem	tvær	síðar	fléttur	(Vygotsky,	1978).	

Vygotsky	 lagði	 jafnframt	 áherslu	 á	 að	 reglur	 og	 ánægja	 væru	 eitt	 af	 mikilvægum	

einkennum	 leiks.	 Einnig	 væri	 mikilvægt	 að	 ýta	 undir	 að	 börn	 að	 leik	 sköpuðu	 sér	

ímyndaðar	aðstæður	þar	 sem	þau	 tækju	yfir	 stjórnina	 (Lillemyr,	2009:85-97).	Að	auki	

taldi	 Vygotsky	 (1978:94)	 að	 sá	 leikur	 væri	 ekki	 til	 sem	 ekki	 innihéldi	 ímyndaðar	

aðstæður	 og	 reglur	 í	 hvaða	 formi	 leiks	 sem	 er.	 Samkvæmt	 kenningum	 Vygotsky	

inniheldur	 leikur	reglur	um	hegðun	þrátt	 fyrir	að	ekki	 liggi	 fyrir	utanaðkomandi	reglur	

áður	 en	 leikur	 hefst.	 Dæmi	 um	 reglur	 um	 hegðum	 getur	 verið	 til	 að	mynda	 ef	 barn	

ímyndar	sér	að	það	sé	móðir	og	að	dúkka	sem	það	 leikur	sér	með	sé	barn	hennar	þá	

verður	það	að	hlíta	þeim	reglum	sem	fylgja	því	að	vera	móðir.	Með	þessu	er	barnið	að	

sýna	að	það	gegnir	reglum	leiksins.	Þetta	á	oftast	við	í	leik	barna	þar	sem	barnið	lærir	

smátt	 og	 smátt	 að	 aðlagast	 reglum	 leiksins.	 Vygotsky	 hélt	 því	 fram	 að	með	 þessum	

hætti	myndi	barnið	ná	merkingu	þess	að	það	er	hugurinn	sem	stjórnar	aðgerðinni	í	leik	

en	 þegar	 í	 raunveruleikann	 er	 komið	 þá	 er	 það	 aðgerðin	 sem	 stjórnar	 huga	 barnsins	

(Lillemyr,	 2009:85-97).	 Í	 flestum	 tilfellum	 samþykkir	 barn	 ekki	 félagslegar	 reglur	 og	

viðmið	vegna	þess	að	það	er	einhver	 fullorðinn	 sem	segir	því	 að	gera	það	en	aftur	á	
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móti	samþykkir	það	reglur	í	leik	þar	sem	hlutverk	þess	krefst	þess	(Vygotsky,	1978:99-

100).		

Í	leik	skapast	stöðugar	kröfur	til	barna	um	að	eigin	hvatir	eigi	að	ráða	og	þá	um	leið	

er	barnið	að	sýna	sjálfstjórn	og	viljastyrk.	Sem	dæmi	þá	mun	barn	ekki	borða	sælgæti	ef	

að	það	er	ekki	í	þágu	leiksins	að	bjóða	upp	á	það.	Það	er	af	fúsum	og	frjálsum	vilja	að	

barnið	 fylgi	 reglum	 leiksins	 þar	 sem	það	 tengist	 áhuga	barnsins	 og	 veitir	 því	 ánægju.	

Með	þessu	er	barnið	að	sýna	á	sinn	hátt	sín	mestu	afrek	í	leik,	afrek	sem	eiga	síðar	eftir	

að	verða	möguleg	í	raunveruleikanum.	Þetta	er	það	sem	Vygotsky	átti	við	þegar	hann	

sagði	að	barnið	væri	„höfðinu	hærra”	 í	 leik.	Vygotsky	taldi	að	óbeint	samband	væri	á	

milli	 þroska,	 leiks	 og	 lærdóms	 (Lillemyr,	 2009:85-97)	 sem	gefur	 til	 kynna	 að	 leikur	 er	

mikilvægur	þegar	kemur	að	þroska	barna	sem	og	námi	þeirra	þrátt	fyrir	að	áhrifin	séu	

ekki	 sýnileg	 í	því	 skammtíma	sjónarmiði	 sem	hinn	 fullorðni	 setur	um	að	barnið	 sé	að	

læra	í	gegnum	leik.	

Margar	nútímakenningar	styðjast	við	hugmyndir	Vygotsky	og	benda	meðal	annars	á	

mikilvægi	þess	að	þeir	sem	starfa	með	ungum	börnum	séu	vel	menntaðir	og	hæfir	til	að	

leiðbeina	 þeim	 í	 gegnum	 nám	 og	 leik.	 Samkvæmt	 Bodrova	 (2008)	 er	 hlutverk	

leikskólakennarans	 að	 styðja	 við	 leik	 barna	 (e.	 skaffholding).	 Í	 aðalnámskrá	 leikskóla	

kemur	fram	að	stuðla	eigi	að	almennri	menntun	barna	og	miða	nám	við	þarfir	og	stöðu	

þeirra.	Það	er	 í	hlutverki	 leikskólans	að	miða	við	þátttöku	barna	þar	sem	menntun	er	

ævilangt	 ferli.	 Mikilvægt	 er	 fyrir	 leikskólann	 að	 styðja	 við	 námshvöt	 barna,	 rækta	

námsgleði	 þeirra	 og	 reynslu	 sem	 stuðlar	 að	 menntun.	 Í	 leikskóla	 geta	 börn	 öðlast	

reynslu	 sem	styður	við	og	er	 jafnframt	sá	grunnur	sem	nám	þeirra	á	næsta	skólastigi	

byggist	 á.	 Sá	 grunnur	 styður	 þau	 einnig	 í	 að	 takast	 á	 við	 ögrandi	 verkefni	 í	 upphafi	

skólagöngu	 til	 að	 þau	 öðlist	 dýpri	 reynslu	 (Mennta-	 og	 menningarmálaráðuneytið,	

2011:11,	50,	51).	Þegar	talað	er	um	að	styðja	við	leik	barna,	(e.	scaffolding),	þá	er	hægt	

að	líkja	því	við	stuðningsgrind	sem	styður	við	byggingu,	þ.e.	þegar	bygging	getur	staðið	

ein	og	sér	þá	er	stuðningsgrindin	óþörf	og	tekin	burt	líkt	og	stuðningur	við	leik.	Dregið	

er	úr	honum	þegar	barnið	hefur	náð	þeirri	færni	sem	stuðningurinn	er	veittur	við	(Berk	

og	Winsler,	1995;	Smidt,	2007),	eða	eins	og	Vygotsky	bendir	meðal	annars	á,	og	margar	

nútímakenningar	styðjast	við,	að	það	eigi	að	vera	vel	menntaðir	og	hæfir	einstaklingar	
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sem	leiðbeina	börnum	í	gegnum	nám	og	 leik	 (Vygotsky,	1978).	Hinn	fullorðni	þarf	því	

að	 vera	 kunnugur	 því	 hvað	 barnið	 getur	 í	 upphafi	 og	 hver	 stefnan	 er	 þannig	 að	

stuðningurinn	eigi	eftir	að	skila	árangri	 (Berk	og	Winsler,	1995;	Smidt,	2007).	Reynsla	

barns	er	mikilvæg	og	getur	jafnframt	haft	mótandi	áhrif	á	menntun	þess	og	því	er	vert	

að	velta	mikilvægi	hennar	fyrir	sér.	Eins	og	Gunnar	E.	Finnbogason	(2008)	bendir	á	eru	

athafnir	og	upplifun	barna	í	 leikskóla	tengd	því	sem	þau	hafa	áður	upplifað	og	þannig	

byggist	 upp	 reynsla	 sem	 er	 þeim	 einhvers	 virði.	 Eins	 og	 hér	 hefur	 komið	 fram	 getur	

reynsla	barns	verið	mikilvæg	fyrir	áframhaldandi	menntun	þess	og	því	er	áhugavert	að	

skoða	hugmyndafræði	Dewey	í	framhaldi,	sem	byggist	á	að	læra	með	því	að	gera.		

2.2 Reynsla	barna	og	áhrif	hennar	á	leik		
Hér	á	 landi	hafa	hugmyndir	Dewey	haft	nokkur	áhrif	á	 leikskólastarf.	Hugmyndir	hans	

um	 menntun	 og	 nám,	 lýðræði,	 reynslu	 og	 skipulag	 innan	 skólastarfsins	 hefur	 borið	

margs	konar	ávöxt.	Hugtakið	reynsla	var	fyrir	Dewey	eitt	af	grundvallarhugtökum	þegar	

horft	 var	 til	 heimspekinnar,	 þó	 aðallega	 í	 umfjöllun	 um	 eðli,	 inntak	 og	 markmið	

menntunar.	 Dewey	 taldi	 reynslu	 vera	 mikilvægt	 atriði	 þegar	 horft	 væri	 til	 lýðræðis,	

menntunar	 og	 mótun	 sjálfsins.	 Dewey	 lagði	 ríka	 áherslu	 á	 einstaklinginn	 sjálfan	 en	

einnig	 skoðun	 hans	 á	 lýðræðislegu	 samfélagi	 út	 frá	 möguleikum	 á	 lýðræðislegu	

einstaklingseðli	og	að	geta	 fengið	að	njóta	sín.	„Learning	by	doing“	er	eitt	af	því	 sem	

Dewey	er	kunnur	fyrir	eða	„að	læra	í	verki“	(Ólafur	Páll	Jónsson,	2010).		

Þannig	 leit	Dewey	 svo	 á	 að	 virk	 reynsla,	 sköpun,	 tjáning	 og	 áhugi	 væri	 undirstaða	

þekkingar.	Hans	mat	var	að	ferlið	og	markmið	með	námi	væri	sami	hluturinn	og	 lagði	

ríka	áherslu	á	að	 læra	með	því	að	framkvæma	(e.	 learning	by	doing)	 (Dewey,	2000a).	

Ekki	 lagði	Dewey	þó	eingöngu	áherslu	á	að	nám	færi	fram	í	gegnum	reynsluna	heldur	

taldi	hann	að	í	gegnum	félagslegar	athafnir	færi	helsti	 lærdómurinn	fram	hjá	börnum.	

Með	 því	 að	 leysa,	 t.d.	 úr	 ágreining,	 í	 sameiningu	 á	 lýðræðislegan	 hátt	 lærðu	 börnin	

hvað	mest	(Dewey,	2000a).	

Dewey	 taldi	 reynslu	 einstaklinga	 vera	 helstu	 menntun	 þeirra	 og	 hélt	 því	 fram	 að	

hægt	væri	að	skilgreina	hlutverk	skóla/	og	eða	menntunar	sem	svo	að	starfshættir	og	

viðmót	kennara	hefði	mikið	að	segja	þegar	kæmi	að	reynslu	og	upplifun	barna	(Dewey,	
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2000a:247).	Með	þessu	átti	hann	við	að	í	námi	þurfi	áhugi	barna	að	vera	í	forgangi	og	

forvitni	þeirra,	sem	væri	drifkraftur	 í	að	uppgötva	á	eigin	 forsendum	(Dewey,	2000a).	

Þannig	má	segja	að	samkvæmt	Dewey	sé	lífsreynsla	barnsins	það	sem	nám	byggist	á	og	

er	 því	 grundvallaratriði	 í	 skólastarfi.	 Huga	 þurfi	 að	 samfellu	 í	 reynslu	 barns,	 hvernig	

byggt	 er	 ofan	 á	 þá	 lífsreynslu	 sem	 barnið	 hefur	 aflað	 sér	 og	 kemur	 með	 sér	 inn	 í	

skólann.	 Einnig	 að	 þeirri	 reynslu	 sem	 barnið	 fær	 í	 gegnum	 skólastarfið	 þar	 sem	

kennarinn	 er	 í	 mikilvægu	 hlutverki.	 Með	 því	 móti	 skapast	 tækifæri	 fyrir	 kennara	 í	

skólastarfi	 til	 að	 hafa	 áhrif	 á	 að	 barn	 öðlist	 frekari	 reynslu	 (Jóhanna	 Einarsdóttir,	

2010a).		

Samkvæmt	 hugmyndum	 Dewey	 er	 það	 í	 höndum	 kennarans	 að	 huga	 að	

námsumhverfi	barna	þannig	að	það	sé	örvandi.	Styðja	þurfi	við	börn	í	að	byggja	grunn	

þekkingu,	 leyfa	þeim	að	upplifa	og	reyna	sjálf	sem	er	 í	samræmi	við	hugmynd	Dewey	

„learning	 by	 doing“	 (Dewey,	 1983/2000b)	 eða	 „að	 læra	 í	 verki“	 (Ólafur	 Páll	 Jónsson,	

2010).	Í	bókinni	Reynsla	og	menntun,	eftir	John	Dewey	sem	Gunnar	Ragnarsson	þýddi,	

má	finna	gott	dæmi	er	viðkemur	reynslu.	Þar	talar	Dewey	um	að	þegar	barn	læri	að	tala	

öðlist	það	bæði	nýja	færni	og	tækni	sem	geti	reynst	barninu	vel	síðar	meir	og	jafnframt	

undirbúi	það	barnið	til	frekara	náms.	Mikilvægt	er	að	byggja	á	fyrri	reynslu	barnsins	og	

því	sem	það	kann	þannig	að	færni	þess	aukist	og	námsreynslan	verði	þeim	ánægjuleg	

(Dewey,	1983/2000b).	Því	er	gott	að	samspil	sé	á	milli	þeirra	sem	koma	að	barninu	til	

að	stuðla	að	frekari	reynslu	sem	bæði	þroskar	og	menntar	barnið.	Það	er	því	í	höndum	

leikskólakennarans	að	hafa	umhverfið	bæði	hvetjandi	 fyrir	barnið	og	að	það	ýti	undir	

þátttöku	 þess	 og	 jafnframt	 skipuleggja	 athafnir	 og	 reynslu	 sem	 síðar	 verður	 góður	

grunnur	fyrir	barnið	(Dewey,	1983/2000a).		

Þannig	má	segja	að	í	skólastarfi	þurfi	að	taka	mið	af	þeirri	reynslu	sem	barnið	hefur	

áður	öðlast	en	jafnframt	að	skoða	hvernig	reynsla	barna	nýtist	í	leik	(Dewey,	2000b:54).	

Í	 leikskólastarfi	þar	sem	 leikurinn	er	gjarnan	þungamiðja	starfsins	þá	má	 líta	á	 leikinn	

sem	eina	af	helstu	námsleiðum	ungra	barna.	
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3 Leikur	

Í	 þessum	 kafla	 verður	 leik	 barna	 gerð	 skil	 og	 hvernig	 horft	 er	 til	 leiksins	 sem	 helstu	

námsleið	ungra	barna.	Í	íslenskri	stefnumótun	kemur	fram	að	skapa	eigi	aðstæður	fyrir	

börn	 svo	 þau	 geti	 leikið	 sér	 þannig	 að	 ímyndunarafl	 þeirra	 og	 sköpun	 fái	 nægilegt	

svigrúm	(aðalnámskrá	leikskóla,	2011:34).		

Jafnframt	verður	gerð	grein	fyrir	hlutverki	hins	fullorðna	í	leik	barna	og	komið	inn	á	

leikumhverfi	 barna	 á	 leikskólaaldri.	 Vísað	 verður	 til	 hugmynda	 Wood	 sem	 telur	 að	

leikur	 barna	 sé	 rammaður	 inn	 með	 kennslufræðilegum	 markmiðum	 þegar	 kennari	

annað	hvort	aðstoðar	eða	 styður	við	 leik.	 Leikurinn	hefur	þó	 rými	 til	 að	breytast	eða	

þróast	 eftir	 áhuga	 barnanna	 (Wood,	 2014).	 Einnig	 verður	 fjallað	 um	 fagmennsku	

kennara	 en	 samkvæmt	 aðalnámskrá	 leikskóla	 (2011)	 þá	 byggist	 famennska	 á	

starfsmenntun	 sem	 er	 bæði	 sérfræðileg	 þekking	 og	 viðhorf	 gagnvart	 starfinu.	

Fagmennska	 snýst	 um	 börnin,	 menntun	 þeirra	 og	 velferð	 (Mennta-	 og	

menningarmálaráðuneyti,	2011).	

3.1 Viðhorf	til	leiks	
Leik	 barna	 er	 ekki	 auðvelt	 að	 skilgreina	 en	 segja	 má	 að	 hann	 búi	 yfir	 ákveðnum	

einkennum.	 Í	 aðalnámskrá	 leikskóla	 er	 litið	 svo	 á	 að	 leikur	 sé	 einn	 af	 órjúfanlegum	

þáttum	bernskunnar	 og	 hann	 sé	 þar	 af	 leiðandi	 börnum	 sjálfsprottinn	 og	 eðlislægur.	

Leikur	barna	sé	þeirra	helsta	leið	til	náms	þar	sem	tækifæri	gefast	til	að	skilja	og	kanna	

umhverfið,	tjá	tilfinningar	ásamt	hugmyndum	og	sé	jafnframt	leið	til	að	öðlast	reynslu,	

þekkingu	og	nýja	sýn	(Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2011).		

Leikur	hefur	stundum	verið	skilgreindur	sem	athöfn.	Athöfn	sem	er	leiksins	vegna	og	

hefur	 ekki	 endilega	 einhvern	 tilgang	 (Lillemyr,	 2009:21).	 Undanfarna	 áratugi	 hafa	

viðhorf	 til	 leiks	breyst	 til	muna	og	hafa	ýmsir	 fræðimenn	t.d.	Gordon	 (2009),	Lillemyr	

(2009)	 og	 Smith	og	Pellegrini	 (2008)	 fjallað	um	að	 frelsið	 sé	undirstaða	 leiks	 og	með	

ímyndunarafli	 sínu	 geti	 barn	 breytt	 raunveruleikanum.	Með	 því	móti	 verður	 aðlögun	
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auðveldari	á	breytingum	í	leik	og	möguleikar	hans	aukast.	Líkt	og	Vygotsky	telja	þessir	

fræðimenn	að	þegar	barn	sé	í	leik	þá	skapist	tækifæri	til	að	breyta	um	persónuleika	og	

framkvæma	hluti	sem	það	geti	ekki	gert	 í	daglegu	 lífi	sínu,	eins	og	að	keyra	bíl,	 fljúga	

flugvél	og	jafnvel	galdra	svo	eitthvað	sé	nefnt.		

Leikur	sem	slíkur	byggist	annars	vegar	á	víxlverkun	sem	er	á	milli	umhverfisins	sem	

skapar	 kveikju	 að	 leik	 og	 hins	 vegar	 spennu	 sem	 er	 nauðsynleg	 til	 að	 þróun	 verði	 í	

leiknum	og	jafnramt	til	að	viðhalda	honum.	Einnig	er	mikilvægt	að	skoða	þau	samskipti	

sem	eiga	sér	stað	í	leik	barna	og	þá	hluti	sem	leikið	er	með	(Rassmussen,	2001;	Løkken,	

2000;	Röthle,	2005).		Til	að	mynda	þá	byrja	ung	börn	ekki	á	því	að	ímynda	sér	eða	hugsa	

í	 leik	 heldur	 er	 það	 eitthvað	 sem	 gerist	 samhliða	 leiknum	 (Johansson,	 2011).	 Því	 er	

mikilvægt	 að	 leikskólaumhverfið	 hafi	 hvetjandi	 áhrif	 á	 athafnir	 barna	 og	 um	 leið	 leik	

þeirra	(Løkken,	2000).		

Joan	og	Quisenberry	(2002)	telja	eitt	megin	umræðuefni	foreldra	og	kennara	barna	á	

leikskóla-	 og	 grunnskólastigi	 vera	 hvernig	 börn	 læri.	 Þar	 sem	börn	 séu	misjöfn	 þá	 sé	

ljóst	að	kennsluaðferð	sem	henti	einu	barni	henti	ekki	endilega	öðrum	börnum.	Þegar	

kemur	 að	 leik	 máta	 börn	 ýmis	 hlutverk,	 þau	 framkvæma	 hluti	 sem	 þau	 hafa	 séð	 í	

raunveruleikanum	 og	 prófa	 jafnframt	 ólíka	 nálgun	 við	 ólíkar	 aðstæður.	 Helstu	

námsleiðir	 barna	 á	 leikskólaaldri	 eru	 að	 læra	 í	 gegnum	 leik,	 að	 upplifa,	 endurleika	

atburði,	 skapa	 eigin	 verkfæri	 og	 nota	 til	 þess	 bæði	 fín-	 og	 grófhreyfingar.	 Þessar	

námsleiðir	 byggja	 á	 áhuga,	 óskum	 og	 þörfum	 barnanna	 sjálfra	 og	 afraksturinn	 sést	 í	

gleðinni	sem	skín	í	gegn	þegar	vel	tekst	til.		

Frost,	Wortham	 og	 Reifel	 (2008)	 telja	 að	 í	 leik	 nái	 börn	 tökum	 á	 tilfinningalegum	

þörfum	sínum,	læri	að	treysta	öðrum	og	öðlist	jafnframt	sjálfsöryggi.	Einnig	læri	þau	að	

þiggja,	deila	með	öðrum,	tjá	tilfinningar	sínar	og	skoðanir	og	að	taka	eigin	ákvarðanir	

ásamt	því	að	öðlast	skilning	á	sjónarhorni	annarra.	Jóhanna	Einarsdóttir	(2006)	bendir	í	

rannsóknum	sínum	á	að	börn	séu	hæfir	og	sterkir	einstaklingar	sem	hafi	rétt	á	að	láta	

skoðanir	sínar	í	 ljós.	Einnig	að	börn	hafi	eigin	hugmyndir	um	umhverfi	sitt.	Hugmyndir	

barna	geta	oft	verið	á	skjön	við	hugmyndir	 fullorðinna	og	því	er	mikilvægt	að	fá	fram	

sjónarmið	 barna.	 Bryndís	 Garðarsdóttir	 og	 Kristín	 Karlsdóttir	 (2012)	 benda	 á	 svipað	



22	

viðhorf	 í	 rannsókn	 sinni	 þar	 sem	 fram	kemur	 að	börn	 eigi	 ekki	 aðeins	 rétt	 á	 að	 hafa	

áhrif	á	umhverfi	sitt	heldur	séu	þau	algerlega	fær	um	það.	

Því	 má	 segja	 að	 skapa	 þurfi	 aðstæður	 fyrir	 börn	 í	 leikskólum	 þannig	 að	 þau	 fái	

svigrúm	 til	 að	 nýta	 ímyndunarafl	 sitt	 og	 að	 sköpun	 þeirra	 fái	 notið	 sín	 (aðalnámskrá	

leikskóla,	 2011).	 Wood	 tekur	 einnig	 undir	 þessi	 orð	 þar	 sem	 hún	 álítur	 að	 skyldur	

kennara	ungra	barna	séu	að	skapa	aðstæður	sem	ýti	undir	að	þau	finni	ólíkar	lausnir	við	

vanda.	 Einkenni	 slíkra	 aðstæðna	 væri	 að	 þar	 gætu	 börn	 prufað,	 skipulagt	 og	 fundið	

ýmsar	 leiðir	 sem	 kunna	 að	 koma	 upp	 í	 samskiptum	 og	 leik	 (Wood,	 2010a;	 Wood	

2010b).	Félagsleg	þátttaka	barna	er	mikilvæg	eins	og	Corsaro	(2003;	2005;	2009)	bendir	

á	í	niðurstöðum	sínum	í	rannsóknum	um	félagslega	þátttöku	barna	á	aldrinum	tveggja	

til	sex	ára	innan	barnahóps.	Með	félagslegri	þátttöku	er	átt	við	að	börn	reyna	hvað	þau	

geta	til	að	vernda	samskipti	sem	þau	eiga	hverju	sinni.	Því	er	hætta	á	að	að	þau	bregðist	

illa	við	þegar	þau	eru	trufluð	til	að	mynda	í	leik	eða	leikurinn	stöðvaður	af	einhverjum	

ástæðum,	til	dæmis	dagskipulagi	innan	leikskólans.	

Einnig	að	börn	fái	að	þróa	sínar	eigin	aðferðir	sem	þau	geta	notað	síðar	sem	ögrun	

gagnvart	hinum	fullorðna.	Þá	er	átt	við	að	börn	kjósa	að	öðlast	stjórn	á	eigin	lífi	og	að	

þau	fái	að	deila	þeirri	stjórn	með	öðrum	börnum.	Á	þann	hátt	kenna	þau	hvert	öðru	og	

styrkjast	félagslega.	Með	því	að	varpa	ljósi	á	sjónarhorn	barnsins	er	verið	að	ýta	undir	

að	það	auðgi	líf	sitt	og	um	leið	er	það	undirbúningur	fyrir	fullorðinsárin	(Corsaro,	2003;	

2005;	2009).	

Líta	má	svo	á	að	leikskólum	hér	á	landi	sé	ætlað	að	starfa	á	þann	hátt	eins	og	rætt	

hefur	 verið	 um	 hér	 að	 ofan.	 Þeir	 starfa	 eftir	 lögum	 um	 leikskóla	 nr.	 90/2008	 og	

aðalnámskrá	leikskóla	(2011)	þar	sem	bent	er	á	að	leikskólar	eigi	að	vera	lýðræðislegur	

vettvangur	 og	 einnig	 lærdómssamfélag	 þar	 sem	 börn	 öðlist	 tækifæri	 til	 þátttöku	 í	

ákvörðunum	sem	lúta	að	leikskólastarfinu.	Leikskólinn	á	að	vera	sá	staður	þar	sem	þeir	

sem	þar	dvelja	geta	haft	áhrif	á	starfið	sem	þar	er	unnið.	Börn	eiga	að	fá	viðurkenningu	

um	 að	 þau	 séu	 hluti	 af	 samfélagi	 og	 hóp	 (Mennta-	 og	 menningarmálaráðuneytið,	

2012:33).	Jafnframt	kemur	fram	að	það	sé	í	hlutverki	þeirra	sem	starfa	með	börnum	að	

veita	stuðning	við	nám	barna	í	gegnum	leikinn	(Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	

2012).	
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3.1.1 Leikur	og	nám		

Auknar	kröfur	hafa	verið	gerðar	til	þess	á	undanförnum	árum	að	nám	barna	í	leikskóla	

sé	 gert	 sýnilegt.	 Leikskólakennarar	 hafa	 reynt	 að	 bregðast	 við	 því	 eftir	 bestu	 getu	 í	

gegnum	leik	barna	og	líta	þeir	svo	á	að	leikur	sé	börnum	meðfæddur	og	sé	þeirra	helsta	

þroska-	 og	námsleið	 (Grieshaber	og	McArdle,	 2010).	 Til	 að	mynda	 getur	 leikur	 barna	

verið	fullkomlega	frjáls	en	þrátt	fyrir	það	getur	hann	verið	hluti	af	lærdómsferli	barns.	

Þegar	börn	eru	í	leik	þá	ætti	hann	að	vera	þeim	skemmtilegur,	án	skipulagðra	reglna	og	

áhyggjulaus	og	aðaláhersla	lögð	á	ferli	 leiksins	en	ekki	fyrirfram	ákveðna	niðurstöðu.	Í	

leik	nota	börn	hann	sem	upplifun,	lærdóm	á	sitt	umhverfi	og	skilning	þar	sem	félagsleg	

tengsl	eru	höfð	í	fyrirrúmi	gagnvart	öðrum	börnum.	Jafnframt	eru	börnin	í	leik	að	tjá	sig	

um	 sínar	 eigin	 hugmyndir	 ásamt	 tilfinningum	 með	 því	 að	 horfa	 á	 sjónarhorn	 hvers	

annars,	leita	lausna,	miðla	og	semja	án	þess	að	kennari	skipti	sér	af	þannig	að	leikurinn	

fái	að	njóta	sín	sem	best	(Jóhanna	Einarsdóttir,	2010b).		

Samkvæmt	 Pramling	 og	 Johansson	 læra	 börn	 að	 skilja	 eigin	 viðhorf	 og	 annarra	 í	

gegnum	leik,	þannig	þróast	skilningur	þeirra	og	verður	með	því	móti	mikilvægur	þáttur	í	

lífi	 barna	 og	 hvernig	 þau	 læra.	 Samskipti,	 reynsla,	 sköpun	 og	 skilningur	 og	 tillfinning	

gagnvart	 samkennd	 og	 gagnkvæmni	 fara	 til	 að	 mynda	 fram	 í	 gegnum	 leikinn	 og	 sá	

heimur	 sem	börn	eru	að	 skapa	 sér	byggist	 á	þeirra	 reynslu.	 Sú	 reynsla	myndast	með	

gagnkvæmni	 og	 samvinnu	 en	 leikurinn	 inniheldur	 engu	 að	 síður	 einhver	 völd.	 Ýmsar	

áskoranir	geta	komið	upp	 í	 leik,	svo	sem	hvernig	eigi	að	 leita	 lausna	við	vandamálum	

sem	 upp	 geta	 komið.	 Þátttaka	 barna	 í	 leik	 getur	 stundum	 verið	 flókin	 og	 sýna	

rannsóknir	að	vald,	 félagatengsl	og	aldur	er	 stundum	áhrifavaldur	átaka	á	milli	barna	

(Ailwood,	2003;	Grieshaber	og	McArdle,	2010).	Einnig	sýna	rannsóknir	að	leikskólabörn	

noti	 stundum	 vald	 sitt	 til	 að	 hafa	 áhrif	 á	 þátttöku	 annarra	 í	 leik	 með	 því	 að	 veita	

félögum	 hlutdeild	 í	 leiknum	 eða	 jafnvel	 til	 að	 útiloka	 þá	 frá	 leik	 (Johansson,	 2011;	

Hrönn	Pálmadóttir	og	Jóhanna	Einarsdóttir,	2012).	Þar	af	leiðandi	snýst	leikur	barna	oft	

um	 þeirra	 félagslegu	 stöður	 og	 getur	 stuðlað	 að	 bæði	 réttlæti	 og	 óréttlæti	 (Corsaro,	

2009;	Löfdahl,	2010).	Í	gegnum	leikinn	geta	börn	upplifað	þátttöku,	áhrif	og	réttindi	en	

engu	að	síður	þurfa	börn	að	taka	tillit	til	skoðana	annarra	í	leiknum,	semja	og	æfa	sig	í	

að	 rökstyðja	 sín	 sjónarmið.	Börn	 læra	hvert	 af	 öðru	þar	 sem	 reynsla,	 aldur	og	þroski	
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þeirra	 er	 misjafn,	 þannig	 verður	 nám	 í	 leik	 senn	 ögrandi	 og	 skemmtilegt	 (Pramling		

Samuelsson	og	Johansson,	2006).		

Lyllemyr	 (2009)	 telur	 líkt	 og	 Corsaro	 (2003;	 2005;	 2009)	 að	 leikur	 sé	 hluti	 af	

menningu	barns	þar	sem	það	getur	uppgötvað	sjálfan	heiminn.	Í	leiknum	fylgi	ákveðið	

frelsi	þar	 sem	barnið	geti	 gleymt	stað	og	 stund	 í	 leit	að	 lausn	á	 tilteknu	viðfangsefni.	

Börn	njóta	leiks	til	að	leysa	ýmis	verkefni	sem	í	daglegu	lífi	getur	reynst	erfitt	fyrir	þau	

að	yfirstíga.	Eða	eins	og	Vygotsky	lagði	fram,	þá	er	leikur	barna	þeirra	þroskaleið	og	eitt	

af	því	mikilvæga	er	að	ögra	barninu	með	því	að	setja	hærra	markmið	en	barnið	ræður	

við	 eitt	 og	 óstutt	 og	 á	 þroskasvæði	 barnsins	 (Imsen,	 2006;	 Karpov,	 2003;	 Lillemyr,	

2009).	Einnig	er	leikur	tækifæri	fyrir	barn	til	að	geta	notið	félagslegrar	þátttöku	þar	sem	

leikur	barnsins	fer	gjarnan	fram	með	öðrum	einstaklingi.	Í	leik	fær	barn	ákveðna	stöðu	

sem	er	metin	af	leikfélögum	eftir	því	hvert	hlutverk	þess	er	og	hversu	eftirsóknarverður	

leikurinn	þykir.	Með	því	að	fylgjast	með	leik	barna	er	hægt	að	greina	þann	lærdóm	sem	

leikurinn	 felur	 í	 sér,	 félagsleg	 samskipti	 og	 þróun	 í	 breytilegum	 aðstæðum	 (Lillemyr,	

2009).	

Leikur	 og	 nám	 barna	 samkvæmt	 Pramling	 og	 Asplund	 (2008)	 er	 eins	 og	 að	 líkum	

lætur	hlutur	af	hinu	daglega	lífi	barns.	Eins	og	áður	hefur	komið	fram	hefur	leikur	verið	

skilgreindur	 sem	 skapandi	 og	 sjálfsprottið	 ferli,	 þar	 sem	 haft	 er	 í	 fyrirúmi	 áhugasvið	

barns	 sem	 fær	 að	 ráða	 förinni.	 Þær	Pramling	og	Asplund	 álykta	 sem	 svo	 að	börn	 frá	

unga	 aldri	 geti	 ekki	 gert	 skil	 á	milli	 leiks	 og	náms	en	með	aldrinum	nái	 þau	 síðan	 að	

byrja	að	aðgreina	þessa	tvo	þætti	(Pramling	Samuelsson	og	Asplund	Carlsson,	2008).		

3.1.2 Félagslegir	þættir	í	leik	barna	

Í	bókarkafla	Woods	(2014),	The	play-pedagogy	interface	in	contemporary	debates,	talar	

hún	um	þrenns	konar	leiðir	leiks	barna	þar	sem	lærdómur	fer	fram.	Sú	fyrsta	er	þar	sem	

frumkvæði	 barns	 ræður	 för	 (e.	 child	 initiated	 play).	 Önnur	 leiðin	 er	 þar	 sem	

leikskólakennari	er	til	stuðnings	við	leik	(e.	adult-guided	play).	Þriðja	leiðin	er	þar	sem	

markmið	leikskólakennarans	ræður	(technicist	version	of	educational	play).	Þegar	barn	

hefur	 frumkvæði	 í	 leik	 (e.	 child	 initiated	 play)	 þá	 er	 leikskólakennarinn	 til	 staðar	 en	

hefur	 lítil	 afskipti.	 Þó	 verður	 að	 halda	 því	 til	 haga	 að	 leikskólakennari	 stjórnar	 til	 að	

mynda	 leikefni,	barnafjölda	og	staðsetningu	 leiksins.	Það	er	samt	sem	áður	 í	höndum	
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barnanna	sjálfra	að	stjórna	 ferli	og	markmiðum	 leiksins	og	sínum	hlutverkum.	Þannig	

leikur	 getur	 endurspeglað	 hvernig	 börn	 þroskast	 og	 læra	 með	 eigin	 þátttöku	 og	

ákvörðunartöku	þar	sem	áhugi	þeirra	fær	notið	sín	og	þau	fá	að	tjá	sig,	setja	sér	eigin	

markmið	og	velja	sér	efnivið	í	samvinnu	við	leikfélaga	(Wood,	2014).			

Þegar	leikskólakennari	er	til	stuðnings	við	leik	(e.	adult-guided	play)	er	átt	við	að	þó	svo	

að	 barn	 sé	 gjarnan	 háð	 öðrum	 í	 leik	 þá	 fái	 það	 tækifæri	 að	 velja	 sér	 leiðir	 og	

viðfangsefni	 sem	 er	 í	 samræmi	 við	 áhuga	 þess	 og	 skapar	 jafnframt	 aðstæður	 fyrir	

frekari	virkni.	Þegar	barn	er	 í	hlutverki	framkvæmir	það	athafnir	og	hluti	sem	tengjast	

hlutverkinu.	 Með	 því	 er	 barnið	 að	 setja	 lærdóm	 sinn	 í	 svæði	 mögulegs	 þroska	

samkvæmt	 kenningu	 Vygotsky.	 Þegar	 um	 slíkar	 aðstæður	 er	 að	 ræða	 þá	 er	 það	 í	

hlutverki	leikskólakennarans	að	vera	til	staðar	og	styðja	við	leik	barna.	Að	öðru	leyti	er	

leikurinn	alfarið	á	forsendum	barnanna	og	þau	setja	sér	markmið	með	leiknum.	Leikur	

barna	inniheldur	kennslufræðileg	markmið	þar	sem	leikskólakennari	styður	við	leikinn,	

sem	þarf	þó	að	hafa	 sitt	 rými	og	 tækifæri	 til	 að	breytast	og	þróast.	Það	sem	stjórnar	

leiknum	eru	þó	hugmyndir	og	áhugi	barna	með	því	viðmiði	sem	leikskólakennari	leggur	

upp	 með.	 Slík	 kennslufræðileg	 markmið	 geta	 verið	 misjöfn	 eftir	 því	 hvað	

leikskólakennari	 ætlar	 sér	 að	 kenna	 og	 er	 hann	 frekar	 þátttakandi	 í	 leik	 barna	 en	

ósýnilegur	(Wood,	2014;	Wood,	2010b).		

Með	 þriðju	 leiðinni	 er	 um	 að	 ræða	 kennslu	 sem	 er	 fastmótuð	 og	 á	 forsendum	

leikskólakennara	sem	hefur	alfarið	stjórn	á	leik	barnanna.	Þá	er	verið	að	tala	um	val	á	

efnivið,	 staðsetningu,	 útkomu	og	hlutverki	 hvers	 barns;	 leikskólakennarinn	 er	 sá	 sem	

hefur	 valdið,	 setur	 markmið	 og	 ákveður	 til	 hvers	 er	 ætlast.	 Erfitt	 getur	 verið	 fyrir	

leikskólakennara	 að	 vita	 hvenær	 barnið	 er	 á	 svæði	mögulegs	 þroska	 þar	 sem	það	 er	

hann	 sjálfur	 sem	 stjórnar.	 Þrátt	 fyrir	 það	er	 það	 í	 höndum	hins	 fullorðna	 að	 aðstoða	

barn	við	að	ávinna	sér	nýja	getu	 (Wood,	2014).	Wood	 (2014)	 leggur	 til	að	best	 sé	að	

nýta	 sér	 allar	 þrjár	 leiðirnar	 þar	 sem	 engin	 ein	 leið	 sé	 betri	 en	 önnur.	 Með	 því	 að	

styðjast	 við	 þær	 allar	 þá	 nær	 leikskólakennari	 sínum	 settu	 kennslufræðilegum	

markmiðum	og	um	leið	fá	börn	tækifæri	til	að	læra	á	sínum	eigin	forsendum.	Í	ljósi	þess	

sem	að	framan	greinir	um	þrjár	leiðir	Wood	er	augljóst	að	hlutverk	leikskólakennara	og	

annarra	sem	starfa	með	börnum	er	mikilvægt.	Þannig	má	áætla	sem	svo	að	samkvæmt	
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Wood	sé	leikskólakennarinn	þátttakandi	í	leik	barna,	bara	misjafnlega	virkur.	Hann	geti	

verið	 í	 senn	 sýnilegur	 jafnt	 sem	 ósýnilegur,	 en	 umfram	 allt	 sé	 hann	 stuðningur	

barnanna	þegar	kemur	að	leik.		

Aðalnámskrá	 leikskóla	 (2011)	 kveður	 á	 um	 að	 hlutverk	 leikskólakennarans	 sé	 að	

styðja	við	nám	barna.	Leikurinn	er	þeirra	megin	námsleið	og	því	kemur	það	í	hlut	hans	

að	 vera	 sá	 sem	 styður	 við	 leikinn	 á	 einhvern	 hátt	 (Mennta-	 og	

menningarmálaráðuneyti,	2012).	Samkvæmt	Wood	og	Hedges	(2016)	þarf	námsáætlun	

að	 vera	 í	 stöðugri	 vinnslu	 þar	 sem	 horfa	 þurfi	 aðallega	 til	 áhuga	 barna.	 Börn	 hafa	

tækifæri	til	að	ræða	sín	á	milli	sem	og	við	kennara	um	hvað	þau	vilja	tala	um	og	með	því	

bregst	 leikskólakennari	 við	 þeirra	 viðhorfum	 til	 að	 styðja	 við	 nám	þeirra	með	ólíkum	

hætti,	hvort	sem	um	er	að	ræða	í	gegnum	beina	kennslu	eða	í	gegnum	leikinn	(Wood,	

2014).	Eða	eins	og	Wood	talar	um	með	leiðirnar	þrjár,	þá	er	sú	fyrsta	um	leik	barna	og	

þann	lærdóm	sem	þar	fer	fram.	Önnur	leiðin	er	þar	sem	barnið	hefur	frumkvæðið,	og	

leikskólakennari	 styður	 við	 leikinn.	 Sú	 þriðja	 er	 það	 markmið	 sem	 kemur	 frá	

leikskólakennara	sem	ræður	(Wood,	2014).		

Í	 því	 tilliti	 að	 taka	 mið	 af	 því	 að	 börn	 hafi	 frumkvæði	 í	 leik	 þá	 er	 hlutverk	 hins	

fullorðna	mikilvægt	í	leik	þeirra	til	að	börn	öðlist	tækifæri	til	að	læra	í	gegnum	hann	og	

að	leikskólakennarar	stuðli	að	leikumhverfi	þeirra,	lærdómi,	skemmtun	og	tíma.		

3.2 Hlutverks	starfsfólks	í	leik	barna	
Það	er	 í	höndum	leikskólakennara	ásamt	öðru	starfsfólki	 í	 leikskóla	að	stuðla	að	góðu	

skólastarfi	 með	 börnum.	 Guðrún	 Alda	 Harðardóttir	 (2016)	 bendir	 á	 að	 viðhorf	

starfsfólks	 leikskóla	getur	haft	áhrif	á	mótun	skólastarfsins	og	því	er	 ljóst	að	það	sem	

skiptir	hvað	mestu	máli	er	sýn	hins	fullorðna	á	börn.	Ef	horft	er	á	börn	sem	gerendur	

frekar	en	neytendur	fái	þau	frekar	tækifæri	til	sköpunar	á	námstækifærum	fyrir	sig	sjálf	

sem	og	önnur	börn.	

Pramling	 Samuelsson	 og	 Johansson	 (2006)	 tala	 um	 að	 börn	 tengist	 frekar	 hinum	

fullorðna	ef	hann	er	með	í	leik	þeirra.	Leikur	sem	slíkur	verður	flóknari	ef	hinn	fullorðni	

er	þátttakandi.	Jafnframt		hefur	verið	sýnt	fram	á	að	börn	endast	 lengur	 í	 leik	ef	hinn	

fullorðni	er	með.	Einnig	eru	mörg	dæmi	þess	að	börn	vilji	frið	frá	þeim	fullorðnu	í	leik	
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og	vilji	ekki	hafa	þá	með.	Með	því	að	auðga	leik	með	hugmyndum	og	efnivið	getur	hinn	

fullorðni	 stutt	 við	 þróun	 hugmynda	 barna.	 Mikilvægt	 er	 að	 hinn	 fullorðni	 sýni	

fagmennsku	 í	 starfi	með	 það	 að	 leiðarljósi	 að	 starf	 hans	 snúist	 um	 velferð	 barna	 og	

menntun.		

Börn	 finna	 fyrir	 öryggi	 þegar	 þau	 verða	 hluti	 af	 samfélagi	 og	 geta	 notast	 við	

viðfangsefni	og	efnivið	sem	ýtir	undir	samkeppni	eða	samanburð	meðal	annarra	barna.	

Mikilvægt	 er	 að	 leikskólakennari	 myndi	 tengsl	 við	 börn,	 skapi	 þeim	 jákvætt	

andrúmsloft,	 hvetji	 þau	 áfram	 með	 því	 að	 virða	 þeirra	 tilfinningar	 og	 veita	 þeim	

umhyggju	(Gestwicki,	2011).	

Jafnframt	 er	 mikilvægt	 fyrir	 leikskólakennara	 að	 leggja	 áherslu	 á	 viðhorf	 sitt	 til	

bernsku	barna	í	starfi	sínu	og	byggjast	ákvarðanir	þeirra	um	námskrá	og	skipulag	á	þeim	

viðhorfum,	meðvitað	og	ómeðvitað	(Jóhanna	Einarsdóttir,	2008).	Van	Hoorn	og	félagar	

(2011)	 hafa	 bent	 á	 mikilvægi	 þess	 að	 útvega	 þurfi	 börnum	 efnivið	 sem	 veki	 áhuga	

þeirra	og	að	þau	fái	tækifæri	til	að	tjá	sig.	Börn	þurfa	að	fá	tækifæri	til	að	velja	sér	sjálf	

leikfélaga	 og	 viðfangsefni	 þar	 sem	 þau	 ýta	 undir	 þeirra	 hæfni	 og	 gefur	 þeim	 aukna	

möguleika	 til	 sköpunar	 og	 lausnaleitar	 sem	 hentar	 hverjum	 og	 einum	 (Van	 Hoorn,	

Nourot,	P.,	Scales,	B.,	og	Alward,	K.,	2011).		

Vygotsky	 lagði	 áherslu	 á	 að	 börn	 læri	 af	 þeim	 sem	 eldri	 eru	 og	 byggði	 sínar	

kenningar	á	mikilvægi	þeirra	sem	eldri	voru.	Það	á	einnig	við	um	hlutverk	hins	fullorðna	

í	 námi	 barna	 og	 þá	 reynslu	 sem	 börn	 upplifa	 sjálf	 í	 námi	 í	 gegnum	 leikinn	

(MacNaughton	 og	Williams,	 2009).	 Samkvæmt	 Engel	 er	 hlutverk	 kennarans	 að	 veita	

öryggi,	vekja	áhuga,	vera	til	staðar,	veita	tíma	ásamt	rými,	vera	þátttakandi,	aðstoða	ef	

þarf,	vekja	forvitni,	byggja	upp	traust	og	veita	vellíðan.	Það	er	einnig	í	hlutverki	kennara	

að	byggja	upp	sjálfstraust	hjá	barni	og	að	kenna	því	að	treysta	öðrum	svo	barninu	líði	

vel	ásamt	því	að	byggja	upp	þor	(Susan	Engel,	2011).	Rannsakandi	telur	að	þetta	megi	

gera	með	því	að	vera	til	 staðar	og	 leiðbeina	barni	 í	 leik	og	starfi	eins	og	við	á.	Hrósa,	

hvetja	og	finna	styrkleika	hvers	og	eins.	

Þessar	hugmyndir	eru	í	samræmi	við	aðalnámskrá	leikskóla	(2011)		þar	sem	segir	að	

forðast	 eigi	 að	 nota	 beinar	 kennsluaðferðir	 í	 leikskólum,	 heldur	 eigi	 að	 gefa	 börnum	

tækifæri	til	að	læra	í	gegnum	leikinn.	Einnig	er	talað	um	að	þótt	börn	þroskist	og	læri	í	
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gegnum	 leik	 án	 þess	 að	 hinn	 fullorðni	 skipti	 sér	 af	 þá	 gegna	 leikskólakennarar	

þýðingarmiklu	hlutverki	við	að	styðja	við	nám	barna	í	gegnum	leikinn.	Þeir	þurfi	að	hafa	

vitund	um	sitt	hlutverk	í	leiknum	og	þau	áhrif	sem	þeir	geti	haft	á	þroska	og	nám	barna.		

Eitt	 af	 mikilvægum	 hlutverkum	 starfsfólks	 í	 leikskóla	 til	 að	 bæta	 náms-	 og	

leikumhverfi	 barna	 er	 að	 meta	 það	 nám	 og	 starf	 sem	 þar	 fer	 fram	 og	 styðjast	 við	

ígrundaðar	matsaðferðir.	Miller	og	Cable	(2008)	benda	á	að	þættir	eins	og	kröfur,	gæði	

og	þekking	séu	undirstaða	fagmennsku	(Miller	og	Cable,	2008)	og	því	sé	það	í	höndum	

leikskólakennara	að	velja	matsaðferðir	sem	notast	eigi	við	til	að	meta	nám	barna.	Valið	

þarf	að	ígrunda	og	huga	að	ákvörðun	ásamt	tilgangi	sem	er	sá	að	foreldrar,	starfsfólk	og	

börn	geti	 lært	af	matinu.	Matið	þarf	þar	af	 leiðandi	að	hafa	kennslufræðilegan	tilgang	

ásamt	 því	 að	 bæta	 námsumhverfið	 (Kristín	 Karlsdóttir	 og	Anna	Magnea	Hreinsdóttir,	

2015).		

Dæmi	um	mat	sem	hefur	kennslufræðilegan	tilgang	er	þegar	fylgjast	á	með	þroska	

og	 námsferli	 barna;	 þá	 hafa	 skráningar	 stundum	 verið	 notaðar	 í	 leikskólastarfi	 sem	

gagnaöflun.	 Slíkar	 skráningar	 hafa	 oft	 og	 tíðum	 verið	 nefndar	 uppeldisfræðilegar	

skráningar	 (e.	 pedagogical	 documentation).	 Markmið	 með	 slíkum	 skráningum	 er	 að	

fylgjast	með	og	 skoða	 ferlið	þar	 sem	vinna	barna	er	gerð	 sýnileg	og	 skapar	 jafnframt	

umræður,	rökræður,	túlkun	og	umbreytingu	(e.	transformation)	(Dahlberg,	2012:225).	

Einnig	 hefur	 markmið	 matsins	 áhrif	 á	 leikskólakennara	 þar	 sem	 það	 eykur	 þekkingu	

hans	 sem	 og	 annars	 starfsfólks	 ásamt	 foreldrum	 og	 börnum	 á	 líðan	 og	 námi	 barna	

(Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2011:46,47).		

Þar	 sem	 leikur	 barna	 er	 oftast	 hafður	 í	 hávegum	 í	 leikskólastarfi	 eru	

uppeldisfræðilegar	skráningar	alloft	notaðar	til	að	skoða	kunnáttu	og	getu	barna.	Þær	

sýna	fram	á	það	nám	sem	á	sér	stað	á	ákveðnum	tíma	í	leikskólanum.	Ákveðið	ferli	er	

það	sem	kennari	horfir	til	þegar	hann	gerir	skráningu	sem	og	að	horfa	til	innihalds	þess	

og	eftirtekt.	Leikur	barna,	orð	þeirra	og	starf	kemur	fram	ásamt	því	hvernig	samband	

þeirra	 er	 við	 sinn	 kennara	 (Dahlberg,	 Moss	 og	 Pence,	 2007:145-148,	 154).	 Ekki	 er	

einungis	 horft	 til	 reynslu	 barna	 með	 skráningum	 heldur	 eru	 þar	 þættir	 sem	 teljast	

mikilvægir	 og	merkilegir	 samkvæmt	 lærdómssamfélaginu.	 Því	 er	 hægt	 að	 álykta	 sem	

svo	 að	 horfa	 megi	 til	 uppeldisfræðilegrar	 skráningar	 sem	 sýnilega	 hlustun	
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leikskólakennara	þar	sem	hann	skráir	og	túlkar	athafnir	barns	með	það	til	hliðsjónar	að	

áframhaldandi	nám	fari	 fram	síðar	(Rinaldi,	2012:237,	242).	Annað	mikilvægt	hlutverk	

starfsfólks	leikskóla	til	að	bæta	náms-	og	leikumhverfi	barna	er	að	velta	fyrir	sér	hvort	

leikur	sé	alltaf	góð	námsleið	og	hvort	hún	sé	fyrir	alla.	

3.2.1	 Áskoranir	í	leik	barna	

Oftast	er	horft	til	 leiks	barna	með	jákvæðum	huga	en	þó	eru	 líka	dökkar	hliðar	á	 leik.	

Því	má	velta	fyrir	sér	hvort	leikur	sé	alltaf	besta	námsleið	ungra	barna.	Þegar	áhersla	er	

lögð	 á	 leik	 barna,	 hvernig	 horft	 er	 til	 barna	 og	 þeirra	 barnæsku	 er	 hugmyndin	 sú	 að	

leikur	barna	sé:	

• Eðlislægur	

• Þroskandi	og	lærdómsríkur	

• Eðlilegur	

• Skemmtilegur	

• Saklaus	

• Réttur	barna	(Grieshaber	og	McArdle,	2010:1,2).	

En	skoða	þarf	hvort	þessir	þættir	eigi	alltaf	við	um	leik	barna.	Ef	horft	er	til	barna	sem	

eiga	 til	 að	 mynda	 ekki	 auðvelt	 með	 félagsfærni	 og	 samskiptafærni,	 gæti	 þetta	 litið	

öðruvísi	 út.	 Þau	 börn	 skortir	 oft	 hæfni	 til	 þess	 að	 geta	 verið	 þátttakendur	 í	

ánægjulegum	og	uppbyggilegum	samskiptum	við	sína	jafningja	í	leik.	Því	er	hætt	við	að	

þau	taki	ekki	eins	virkan	þátt	 í	gleðinni	og	þeirri	spennu	sem	leikurinn	hefur	upp	á	að	

bjóða	 fyrir	 önnur	 börn	 (Kemple,	 2004:11).	 Í	 þannig	 aðstæðum	 er	 mikilvægt	 að	

kennarinn	 styðji	 við	 leik	 barna	 og	 stuðli	 að	 góðum	 og	 jákvæðum	 samskiptum	 í	

barnahópnum.	Í	rannsókn	þar	sem	ágreiningur	var	kannaður	á	milli	leikskólabarna	kom	

í	ljós	að	ef	börn	beittu	líkamlegum	styrk	þegar	kom	að	átökum	í	leik	dróg	það	frekrar	úr	

möguleikum	þeirra	 til	áframhaldandi	þátttöku	 í	 leiknum	eftir	ágreininginn.	 Í	 ljósi	þess	

ættu	leikskólakennarar	að	styðja	frekar	við	félagatengsl	þegar	upp	koma	átök	í	leik	en	

að	 einblína	 á	 þann	 sem	 þeir	 telja	 eiga	 upptök	 að	 ágreiningnum	 (Singer,	 Van	

Hoogdalem,	 de	 Haan	 og	 Bekkema,	 2012).	 Einnig	 kom	 fram	 í	 annarri	 rannsókn	 að	

leikskólakennarar	leggja	áherslu	á	að	hvetja	börn	til	að	setja	sig	í	spor	annarra	og	skilja	
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sjónarmið	 hvors	 annars	 þegar	 ágreiningur	 kemur	 upp	 (Ingibjörg	 Sigurðardóttir	 og	

Jóhanna	Einarsdóttir,	2016).		

Þar	sem	horft	er	til	 leiks	barna,	á	leikskólaaldri,	sem	eina	af	mikilvægustu	námsleið	

þeirra	 er	 það	 í	 höndum	 kennara	 að	 notast	 við	 þau	 tækifæri	 sem	 gefast	 til	 að	 nýta	

leikinn.	Tækifæri	kennarans	felast	m.a.	í	því	að	notast	við	leikinn	sem	kveikju	sem	vekur	

áhuga	 barna	 og	 styður	 við	 þeirra	 nám	 líkt	 og	 fram	 kemur	 í	 aðalnámskrá	 leikskóla	

(Mennta-	og	menningarmálaráðuneytið,	2011:	38). 

Þar	 sem	 réttur	 barna	 til	 leiks	 er	 alþjóðlegur	 samkvæmt	Barnasáttmála	 Sameinuðu	

þjóðanna	(1989)	þá	er	hætt	við	að	forsenda	þess	verði	að	ein	leið	henti	öllum,	að	það	

þurfi	 að	 taka	 tillit	 til	 ólíkra	 aðstæðna	 barna,	 svo	 sem	 félagslegra,	menningarlegra	 og	

pólitískra	 aðstæðna	 um	 heim	 allan	 (Grieshaber	 og	 McArdle,	 2010:10).	 Í	 samningi	

Sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	barna	(1989)	er	talað	um	borgararétt	þar	sem	horft	er	

til	barna	sem	borgara	með	sín	eigin	réttindi.	Litið	er	á	það	sem	mannréttindi	barna	að	

þau	taki	þátt	og	tjái	sínar	skoðanir	eins	og	aðrir.	Einnig	byggir	samningurinn	á	að	ungum	

börnum	sé	tryggt	frelsi	til	að	túlka	sínar	skoðanir	og	sinn	rétt	til	að	hafa	áhrif	á	málefni	

sem	 varða	 þau	 (Jóhanna	 Einarsdóttir,	 2012).	 Munur	 á	 lífskjörum	 barna	 getur	 þar	 af	

leiðandi	verið	mikill	og	því	er	mikilvægt	að	 taka	 tillit	 til	þess	 (Grieshaber	og	McArdle,	

2010:10).	Jafnframt	eru	börn	ólík	og	það	sama	hentar	ekki	öllum.	

Rannsókn	sem	gerð	var	hér	á	landi,	árið	2012,	um	hlutverk	þriggja	leikskólakennara	

og	 þeirra	 hlutverk	 í	 leik	 barna,	 sýndi	 að	 leikskólakennurunum	 fannst	 auðveldara	 að	

kenna	 í	 gegnum	 leik.	 Til	 að	 mynda	 tóku	 þeir	 leikinn	 fram	 yfir	 beina	 og	 formlega	

kennsluaðferð	 og	 horfðu	 frekar	 í	 áhuga	 barna	 í	 leiknum	 þar	 sem	 leikur	 væri	 oft	 og	

tíðum	vanmetinn	sem	námsleið	 (Ingibjörg	Ósk	Sigurðardóttir	og	 Jóhanna	Einarsdóttir,	

2012).	Leikur	barna	hefur	gjarnan	upp	á	svo	margt	að	bjóða	en	er	ekki	sýnilegur	öllum.	

Þekking	á	menntunarfræðilegu	gildi	hans	hefur	þar	af	leiðandi	áhrif	á	það	hvernig	leikur	

hefur	þroskandi	áhrif	á	börn	og	er	því	mikilvægt	námstæki.	

Það	er	því	hlutverk	leikskólakennara	og	starfsfólks	leikskóla	að	lögð	sé	áhersla	á	að	

leikur	barna	sé	þeim	ánægjulegur	og	að	vekja	áhuga	þeirra.	Áhrif	hins	 fullorðna	 í	 leik	

barna	á	að	vera	í	lágmarki	og	til	að	svo	megi	verða	þarf	hlutverk	hans	að	vera	til	staðar	



	

31	

og	jafnframt	vera	stuðningur	við	barnið.	Út	frá	þessum	þáttum	er	vert	að	skoða	hversu	

mikilvæg	fagmennska	er	þegar	horft	er	til	náms	ungra	barna.		

3.2.2	 Fagmennska		

Samkvæmt	 aðalnámskrá	 leikskóla	 byggist	 fagmennska	 á	 starfsmenntun	 sem	 er	 bæði	

sérfræðileg	 þekking	 og	 viðhorf	 gagnvart	 starfinu.	 Fagmennska	 snýst	 um	 börnin	 og	

þeirra	menntun	og	velferð	(Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2011).		

Í	 sjöundu	 grein	 laga	 um	 leikskóla	 segir	 að	 starfsfólk	 hans	 skuli	 iðka	 starf	 sitt	 af	

fagmennsku,	samviskusemi	og	alúð	og	móta	eigi	áætlun	 innan	skólans	um	símenntun	

starfsfólks	í	þeim	tilgangi	að	kynnast	nýjungum	til	að	efla	starfsþróun	og	leikskólastarfið	

í	heild	(Lög	um	leikskóla	nr.	90/2008).	

Ef	horft	er	til	aðalnámskrár	leikskóla	þá	nýtist	hún	sem	faglegur	rammi	og	verkfæri	

fyrir	 starfsfólk	 í	 leikskóla.	 Í	 aðalnámskrá	 kemur	 fram	 að	 fagmennska	 byggist	 á	

starfsmenntun	sem	er	sérfræðileg,	þekking	og	viðhorf	ásamt	siðferði	gagnvart	starfinu.	

Árið	 2008	 varð	 nám	 leikskólakennara	 fimm	ára	meistaranám	og	með	því	 uppfyllir	 sú	

menntun	 þær	 kröfur	 sem	 löggilt	 starfsheiti	 kveður	 á	 um	 til	 fagstéttarinnar.	

Leikskólakennarar	 ættu	 því	 að	 vera	 betur	 undir	 það	 búnir	 að	 mæta	 þeim	 faglegu	

kröfum	 sem	 gerðar	 eru	 til	 stéttarinnar	 eftir	 lengingu	 námsins	 (Jóhanna	 Einarsdóttir,	

Arna	H.	Jónsdóttir	og	Bryndís	Garðarsdóttir,	2013).	

Hugtakið	 fagmennska	 á	 sér	 fleiri	 en	 eina	 hlið	 og	 þarf	 sá	 kennari	 sem	 býr	 yfir	

fagmennsku	að	bera	með	sér	ábyrgð,	þekkingu	og	menntun.	Einnig	þarf	hann	að	geta	

tekið	 ákvarðanir	 sem	byggjast	 á	 þekkingu	og	 innsæi	 ásamt	því	 að	 ígrunda	 stöðu	 sína	

vandlega	 (Jóhanna	 Einarsdóttir,	 2002).	 Undir	 þetta	 taka	Miller	 og	 Cable	 (2008)	 sem	

benda	á	að	ekki	sé	ein	alhliða	útskýring	á	hugtakinu	fagmennska,	nokkrir	undirliggjandi	

þættir	liggi	að	baki.	Þættir	eins	og	kröfur,	gæði,	þekking,	sjálfsmynd,	samfélagsstaða	og	

hugleiðingar	 séu	 í	 raun	 það	 sem	 sé	 undirstaða	 fagmennskunnar	 (Arna	 H.	 Jónsdóttir,	

2012).		

Fagmennska	 snýst	einnig	um	samvinnu	og	að	 starfsmenn	 séu	virkir	þátttakendur	 í	

starfi	sínu	sem	er	ríkur	þáttur	í	því	að	vel	takist	til	og	að	þeim	markmiðum	sé	náð	sem	

leikskólinn	hefur	sett	sér	í	starfi	með	börnum.	Margar	rannsóknir	hafa	sýnt	að	ef	fólki	



32	

er	veitt	vald	og	það	á	hlut	í	einhverri	ákvarðanatöku	þá	sé	líklegra	að	það	taki	þátt	í	að	

framkvæma	 þær	 ákvarðanir	 sem	 það	 hefur	 tekið	 þátt	 í	 að	 móta.	 Þegar	

þátttökustjórnun	er	vel	skipulögð	getur	hún	bætt	starfsandann	og	aukið	starfsánægju.	

Fagmennsku	sýnir	sá	sem	nýtir	sér	þátttökustjórnun,	sá	þarf	að	hafa	trú	á	að	samvinna	

sé	sú	stjórnunarsýn	sem	sá	ætlar	sér	í	sinni	stjórnun.	Hann	þarf	því	að	vera	tilbúinn	að	

færa	 öðrum	 völd.	 Sem	 dæmi	 má	 nefna	 deildarstjóra	 sem	 ætlar	 sér	 að	 innleiða	

árangursríka	 þátttökustjórnun	 á	 sinni	 deild.	 Þá	 er	 gott	 að	 hafa	 dæmi	 Blomms	 að	

leiðarljósi	þar	sem	annað	þeirra	snýst	um	að	stjórnandi	haldi	á	 logandi	kerti	og	kveiki	

síðan	á	kerti	samstarfsmanns;	login	helst	samur	og	jafn	á	hans	kerti	en	samhliða	eykst	

birtan	á	deildinni.	Af	þessu	er	hægt	að	læra	og	getur	tengst	því	hvernig	við	sjálf	horfum	

á	 vald	 (Bloom,	 2000).	 Fagmennska	 snýr	 jafnframt	 að	 því,	 samkvæmt	 Pramling	

Samuelsson	og	Johansson	(2006),	að	leikskólakennari	hafi	leik-	og	námsumhverfi	barna	

hvetjandi	þannig	að	áhugi	þeirra	vakni	til	frekara	náms.		

3.2.3	 Leikur	og	námsumhverfi	barna	

Mikilvæg	ár	eru	leikskólaár	barnsins	þar	sem	grunnur	að	námshæfni	þess	er	lagður.	Sú	

hæfni	 byggist	 á	 því	 að	 barn	 aflar	 sér	 þekkingar	 sem	 síðar	 á	 eftir	 að	 nýtast	 því.	 Fram	

kemur	 í	 skýrslu	 Efnahags-	 og	 framfarastofnunar	 Evrópu,	 OECD,	 að	 huga	 skuli	 að	

samfellu	í	námi	barna	og	ungmenna	(Halldóra	Haraldsdóttir,	2012).	

Í	aðalnámskrá	leikskóla	kemur	fram	að	mynda	eigi	námsumhverfi	leikskóla	þannig	að	

börn	sem	þar	dvelja	læri	bæði	innandyra	sem	utan.	Nýting	og	skipulag	námsumhverfis	

eiga	að	endurspegla	gildi	og	viðhorf	sem	liggja	að	baki	því	leikskólastarfi	sem	fram	fer	á	

leikskólanum.	 Umhverfið	 er	 því	 mikilvægur	 þáttur	 í	 námi	 barna	 og	 þarf	 skipulag	 og	

nýting	 því	 að	 miðast	 af	 áhuga,	 reynslu	 og	 þroska	 barna	 (Mennta-	 og	

menningamálaráðuneytið,	2011:39).	

Taka	þarf	 tillit	 til	bæði	barna	og	þarfa	þeirra	þegar	skipuleggja	á	námsumhverfið.	 Í	

boði	þarf	að	vera	sá	efniviður	 sem	bæði	þróar	og	ýtir	undir	 leik	barna.	Efniviður	þarf	

einnig	 að	 vera	 börnum	 aðgengilegur	 sem	 og	 sýnilegur	 þannig	 að	 börn	 blandi	 saman	

efnivið	 til	 að	 þróun	 verði	 í	 leik	 þeirra	 (Ingibjörg	 Ósk	 Sigurðardóttir	 og	 Jóhanna	

Einarsdóttir,	2012).	
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Innra	 umhverfi	 leikskólans	 samkvæmt	 aðalnámskrá	 leikskóla	 þarf	 að	 henta	 vel	 til	

náms.	Umhverfið	þarf	að	vera	sniðið	fyrir	börn	á	leikskólaaldri	sem	og	starfsfólk	innan	

leikskólans.	Umhverfið	 þarf	 að	 vera	 breytilegt	 samkvæmt	þörfum	barna	 hverju	 sinni.	

Foreldrar	jafnt	og	börn	innan	leikskólans	eiga	að	fá	tækifæri	til	að	hafa	áhrif	á	skipulag	

leikskólaumhverfisins	ef	vilji	er	fyrir	hendi.	Umhverfið	þarf	að	ýta	undir	samskipti	á	milli	

þeirra	sem	starfa	á	leikskólanum	og	barnanna	sem	þar	dvelja.	Skipulag	leikskólans	þarf	

að	leiða	að	mismunandi	samskiptum	hvort	sem	er	í	rólegum	leik,	hreyfileik	eða	hópleik.	

Umhverfið	 þarf	 jafnframt	 að	 stuðla	 að	 sköpunarþörf	 barna	 (Mennta-	 og	

menningarmálaráðuneytið,	2011:39).	

Rannsóknir	hafa	sýnt	fram	á	að	leikur	barna	og	námsumhverfi	getur	verið	breytilegt.	

Gamlar	 venjur	 eiga	 það	 til	 að	 festast	 í	 sessi	 og	 oft	 virðist	 ógerlegt	 að	 breyta.	 Því	 er	

mikilvægt	að	hafa	í	huga	hvort	hafi	frekari	þýðingu	fyrir	börnin,	námið	eða	dagskipulag	

(Ingibjörg	 Ósk	 Sigurðardóttir	 og	 Jóhanna	 Einarsdóttir,	 2012;	 Johnson,	 Christie	 og	

Wardle,	2005).	

Samkvæmt	 aðalnámskrá	 leikskóla	 þarf	 að	 skipuleggja	 umhverfið	 bæði	 innan	 sem	

utandyra	 sem	miða	þarf	að	markmiðum	 leikskólans,	 fagurfræðilegum	þáttum	sem	og	

notagildi.	 Taka	þarf	 tillit	 til	 þess	 fjölbreytta	hóps	barna	 sem	dvelur	 í	 leikskólanum	og	

starfsfólksins	þegar	huga	skal	að	námsumhverfi	þeirra.	Leikskólaumhverfið	þarf	að	vera	

breytilegt	 og	 þróast	 með	 áhuga	 og	 þarfir	 þeirra	 sem	 þar	 dvelja	 í	 huga.	 Meta	 þarf	

reglulega	 og	 þróa	 það	 leikefni	 sem	 er	 í	 námsumhverfi	 barna	 og	 hafa	 þarf	 í	 huga	 að	

leikefni	þarf	að	vera	hvetjandi.	Einnig	þarf	leikefni	að	taka	mið	af	skynjun	barna	og	að	

það	leiði	að	örvun	og	verði	kveikja	að	könnun	og	rannsóknum	hjá	börnum	(Mennta-	og	

menningarmálaráðuneytið,	2011).	

3.3 Samantekt	
Í	 þessum	 kafla	 hefur	 leik	 barna	 verið	 gerð	 góð	 skil	 og	 hvernig	 horft	 er	 á	 leikinn	 sem	

helstu	 námsleið	 ungra	 barna.	Megin	 umfjöllunarefnin	 voru	 viðhorf	 til	 leiks,	 leikur	 og	

nám	og	 félagslegir	 þættir	 í	 námi.	 Einnig	 var	 rætt	um	hlutverk	 starfsfólks	 í	 leik	 barna,	

áskoranir	í	leik,	fagmennsku	og	leik-	og	námsumhverfi.	Þessir	þættir	voru	til	umfjöllunar	

þar	sem	ég	tel	að	þeir	geti	varpað	skýrari	mynd	á	mikilvægi	hins	fullorðna	í	leik	barna.	

Horft	var	til	aðalnámskrár	leikskóla	með	tilliti	til	þess	hvernig	hún	fjallar	um	leik	barna	
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og	 hlutverk	 hins	 fullorðna	 hvað	 leikinn	 varðar.	 Kenningar	 Vygotsky	 voru	 ræddar,	 en	

hann	lagði	upp	með	að	börn	læri	af	þeim	sem	eldri	eru	og	byggði	hann	sínar	kenningar	

á	mikilvægi	þeirra	sem	eru	eldri.	Sú	kenning	á	einnig	við	um	hlutverk	hins	 fullorðna	 í	
námi	barna	og	þá	reynslu	sem	börn	upplifa	sjálf	í	námi	í	gegnum	leikinn	sem	styður	við	

mikilvægi	hlutverks	okkar	í	leik	barna.	Félagslegur	þáttur	þegar	kemur	að	námi	er	einnig	

mikilvægur	en	í	samningi	Sameinuðu	þjóðanna	er	tekið	fram	að	öll	börn	hafi	rétt	á	að	
vera	þátttakendur	 í	 leik,	óháð	menningu,	og	 í	nútíma	samfélagi	eigi	 leikskólakennarar	

að	þróa	með	sér	fjölmenningarlegt	vinnulag.	
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4 Aðferðafræði	

Í	 þessum	 kafla	 er	 sagt	 frá	 aðferðafræði	 rannsóknarinnar,	 rannsóknarspurningum	 og	

markmiðum	 þeirra.	 Fjallað	 verður	 um	 hvað	 felst	 í	 starfendarannsókn,	 sagt	 frá	

þátttakendum	rannsóknarinnar	sem	og	gagnaöflun.	Úrvinnslu	rannsóknarinnar	verður	

gerð	skil	sem	og	siðferðilegum	atriðum.	

4.1 	Rannsóknarspurningar	og	markmið	rannsóknar	
Markmið	 þessarar	 rannsóknar	 er	 að	 skoða	 og	 ígrunda	 hlutverk	 kennara	 og	 annars	

starfsfólks	 í	 leik	 barna.	 Markmiðið	 er	 einnig	 að	 skoða	 hvort	 og	 hvernig	 hugmyndir	

starfsfólks	um	hlutverk	sitt	í	leik	barna	og	sýn	þess	á	hlutverkið	breytist	í	gegnum	ferli	

starfendarannsóknarinnar.	 Jafnframt	 hvernig	 rannsókn	 sem	 þessi	 getur	 eflt	

þátttakendur	í	starfi.	

Rannsóknarspurning	sem	sett	er	fram	er	þessi:		

Hvaða	áhrif	hefur	þátttaka	í	starfendarannsókn	á	viðhorf	starfsfólks	í	leikskóla	til	

eigin	hlutverks	í	leik	barna?	

Undirspurningar	eru	þessar:	

• Hverjar	eru	hugmyndir	starfsfólks	um	leik	barna?	

• Hverjar	eru	hugmyndir	starfsfólks	um	eigið	hlutverk	í	leik	barna?	

• Hvernig	upplifði	starfsfólk	þátttöku	í	starfendarannsókn?	

4.2 Starfendarannsókn	
Starfendarannsókn	 er	 rannsóknarsnið	 sem	 felur	 í	 sér	 aðgerð	 sem	 er	 hvatning	 til	 að	

bæta	eða	breyta	 ákveðnum	aðstæðum	 (Jóhanna	Einarsdóttir,	 2016).	 Jafnframt	beinir	

rannsakandi	sjónum	sínum	á	sig	sjálfan	og	þeim	þætti	sem	er	verið	að	rannsaka,	með	

það	 að	 leiðarljósi	 að	 skilja	 sitt	 eigið	 starf	 betur	 og	 þróa	 það	 til	 hins	 betra	 (Hafþór	

Guðjónsson,	 2011).	 Þegar	 stuðst	 er	 við	 starfendarannsóknir	 í	 skólum	 er	 markmið	

kennara	að	skoða	og	bæta	starf	sitt	ásamt	því	að	afla	nýrrar	þekkingar	sem	nýtist	í	starfi	
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í	 hinu	 almenna	 skólasamfélagi.	 Þeir	 kennarar	 sem	 eru	 þátttakendur	 í	

starfendarannsóknum	hafa	tækifæri	til	að	þreifa	sig	áfram	og	nýta	nýjar	leiðir	ásamt	því	

að	 gera	 athuganir	 á	 því	 hvernig	 tekst	 til	 (Jóhanna	 Einarsdóttir,	 2013).	 Hugmynd	

starfendarannsóknar	er	sú	að	um	félagslegt	viðfangsefni	sé	að	ræða	þar	sem	áhersla	er	

lögð	 á	 að	 skapa	 aðstæður	 þar	 sem	 fólk	 getur	 í	 sameiningu	 leitað	 leiða	 sem	 efla	

skólastarfið	(Bruce,	Flynn	og	Stagg-Peterson,	2011).	

Eitt	 af	 aðaleinkennum	 starfendarannsókna	 er	 að	 rannsakandi	 skoði	 sína	 eigin	

starfshætti	og	horfi	til	þess	að	skilja	viðhorf	sitt	til	starfs	síns	enn	betur	og	vera	fær	um	

að	bæta	sína	eigin	starfshætti.	Því	þarf	sá	sem	rannsakar	að	vera	gagnrýninn	á	sitt	eigið	

starf	og	ígrunda	hvers	vegna	hann	geri	hlutina	á	einhvern	ákveðinn	hátt	og	hvað	hann	

geti	 gert	 betur.	 Og	 spyrji	 sig	 hvort	 hægt	 sé	 að	 starfa	 á	 þennan	 ákveðna	 hátt	 þegar	

kemur	að	fagmennsku	(McNiff	og	Whitehead,	2005:1).		Í	starfendarannsókn	er	hlutverk	

rannsakanda	tvíþætt.	Annars	vegar	er	 rannsakandi	kennarinn	sjálfur	á	vettvangi.	Hins	

vegar	 er	 hann	 rannsakandi	 og	 leitast	 eftir	 vísbendingum	 um	 það	 hvernig	 starfinu	 er	

sinnt	og	hvort	sé	möguleiki	á	frekari	þróun	(Hafþór	Guðjónsson,	2011:8).		

Í	starfendarannsóknum	er	rannsakandi	að	draga	fram	sína	þekkingu,	leiðir	og	reynslu	

sem	 hann	 mun	 síðar	 nýta	 til	 frekari	 þróunar	 í	 starfi.	 Samkvæmt	 McNiff	 (2010)	 eru	

kennarar	í	góðri	aðstöðu	til	afla	sér	faglegs	viðhorfs.	Þekking	sem	og	reynsla	þeirra	er	

það	sem	gerir	þeim	kleift	að	meta	sitt	eigið	starf	og	þróa	enn	frekar.	Kennarar	eru	því	í	

aðstöðu	til	að	geta	tekið	eigin	ákvarðanir	um	það	hvernig	hægt	er	að	þróa	kennsluhætti	

út	frá	eigin	athugunum	án	þess	að	fá	utanaðkomandi	aðila	til	að	meta	hvernig	haga	eigi	

kennslunni	 (McNiff,	 2010:4).	Undir	 þetta	 taka	 Edda	 Kjartansdóttir	 (2010)	 og	 Jóhanna	

Einarsdóttir	 (2016)	 en	þær	 tala	 einnig	 um	að	þátttakendur	 geti	 skapað	 sér	 þekkingu,	

styrkst	 faglega	 og	 komið	 með	 nýjar	 aðferðir	 sem	 geti	 nýst	 í	 starfi.	

Starfendarannsóknum	 fylgir	 breytingaferli	 sem	 þátttakendur	 hafa	 áhrif	 á	með	 því	 að	

meta	 sitt	 eigið	 starf	 og	 ígrunda	 hvað	 það	 er	 sem	 breyta	 þurfi	 og	 hvers	 vegna	 (Edda	

Kjartansdóttir,	2010:4;	Jóhanna	Einarsdóttir,	2016).	

Í	þessari	rannsókn	er	því	mikilvægt	að	starfsfólk	fái	tækifæri	til	umræðna	sín	á	milli	

og	geti	velt	fyrir	sér	hvernig	og	hvaða	áherslur	eigi	að	vinna	með	þegar	kemur	að	leik	
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barna.	Deildarfundir	voru	nýttir	til	umræðu	með	tillit	til	mikilvægi	hlutverks	okkar	í	leik	

barna.	

4.3 Ferli	rannsóknar	–	eigin	rannsókn	
Rannsókn	mín	fór	fram	í	leikskóla	í	úthverfi	höfuðborgarinnar	og	eingöngu	á	einni	deild	

leikskólans	þar	sem	fjórir	starfsmenn	starfa.	Á	deildinni	eru	fimmtán	börn.	Þar	sem	ég	

hafði	ákveðna	skoðun	á	því	hvert	hlutverk	kennara	og	starfsfólks	leikskóla	í	 leik	barna	

er,	byggða	á	því	sem	ég	hafði	kynnst	í	námi	mínu	og	starfi.	Fannst	mér	áhugavert	að	sjá	

hvort	 það	 viðhorf	 myndi	 breytast	 eftir	 rannsóknarvinnuna.	 Jafnframt	 fannst	 mér	

áhugavert	að	skoða	hvort	viðhorf	þátttakenda	í	starfendarannsókninni	myndi	breytast	

eftir	þátttöku	í	slíkri	rannsókn.	

Í	 rannsóknarferli	mínu	notaðist	ég	við	 ferli	eins	og	 lýst	er	á	mynd	1.	Að	fara	 í	gegnum	

slíkt	ferli	var	áhugavert	og	krafðist	ígrundunar	um	eigin	starfshætti.	

	

	

Mynd	1	Ferli	starfendarannsókna	

	(Jóhanna	Einarsdóttir,	2009:9)	

	

Í	upphafi	velti	ég	fyrir	mér	eigin	starfsháttum,	hvernig	ég	horfi	á	hlutverk	hins	fullorðna	í	

leik	 barna	 og	 af	 hverju	mér	 fannst	 þetta	 viðfangsefni	merkilegt	 og	mikilvægt.	 Eins	 og	
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áður	sagði	hóf	ég	störf	á	nýjum	leikskóla	og	það	sem	ég	tók	með	mér	var	að	mér	hafði	

fundist	 hlutverk	 hins	 fullorðna	 í	 leik	 barna	 oft	 og	 tíðum	 þurfa	 að	 vera	 markvissara.	

Upplifun	mín	hafði	verið	sú	að	mér	fannst	starfsfólk	oft	ekki	taka	nægilega	mikinn	þátt	í	

leik	 barna	og	 jafnframt	 ekki	 vera	 sýnileg.	 Einnig	 hefur	mér	 fundist	 starfsfólk	 vinna	 að	

öðrum	ókláruðum	verkefnum	á	meðan	börn	eru	í	leik	og	leikurinn	notaður	sem	einhvers	

konar	 uppfylling.	 Þar	 af	 leiðandi	 er	 ekki	 möguleiki	 fyrir	 barnið	 að	 upplifa	 það	 sem	

leikurinn	 býður	 upp	 á	 og	 hvað	 þá	 það	 námi	 sem	 fer	 þar	 fram.	 Rannsóknarspurningar	

voru	settar	fram	og	ég	skipulagði	starfið	inn	á	deild	með	þær	í	huga.	Framkvæmdin	var	

sú	að	ég	 leitaðist	við	vakningu	starfsfólks	með	mikilvægi	hlutverki	hins	 fullorðna	 í	 leik	

barna	 í	 huga,	 að	 ígrunda	 starf	 okkar.	 Gögnum	 safnaði	 ég	 í	 rannsóknardagbók	 í	

rannsóknarferlinu	ásamt	samtölum	og	viðtölum.	Dregið	var	fram	það	sem	átti	sér	stað	

við	mat	á	gögnum	með	það	í	huga	að	vinna	að	úrbótum.	

Með	því	að	framkvæma	starfendarannsókn	þá	tel	ég	að	ég,	ásamt	þátttakendum,	fái	

tækifæri	 til	 að	 rýna	 enn	 frekar	 í	 eigið	 starf	 sem	 hjálpar	mér	 að	 skilja	 hvernig	 ég	 sjálf	

starfa,	hvað	megi	gera	betur	til	að	eflast	sem	faglegur	leiðtogi	í	starfi.	Jafnframt	fannst	

mér	ég	geta	notað	starfendarannsókn	mína	sem	góða	aðferð	til	að	takast	á	við	nýtt	starf	

á	nýjum	starfsvettvangi.	

Eftirfarandi	dæmi	úr	rannsóknardagbók	minni,	rannsakanda,	sýnir:		

Ég	 kynnti	 mig	 og	 fór	 yfir	 bakgrunn	 minn.	 Einnig	 sagði	 ég	 frá	 tilgangi	

rannsóknar	minnar	og	rannsóknarspurningum.	Mín	upplifun	var	sú	að	hún	
fór	 í	 pínu	 baklás	 og	 ég	 upplifði	 mig	 sem	 frekar	 ógnandi	 persónu.	 Hún	

samþykkti	 með	 því	 að	 svara	 „örugglega”	 með	 að	 vera	 þátttakandi.	 Því	

verður	 spennandi	 að	 sjá	 hvernig	 þróunin	 verður	 (Rannsóknardagbók,	 23.	
maí	2017).	

4.3.1 Þátttakendur	

Þátttakendur	 rannsóknarinnar	eru	 fjórir	 starfsmenn	 í	 leikskóla,	þar	með	 talin	ég	 sjálf.	

Þátttakendur	skrifuðu	undir	samþykki	eftir	að	hafa	fengið	upplýsingar	um	rannsóknina	

sem	 og	 hvert	markmið	 hennar	 var.	 Allir	 þátttakendur	 hafa	 fengið	 tilbúin	 nöfn	 til	 að	

koma	 í	 veg	 fyrir	 að	 hægt	 sé	 að	 rekja	 niðurstöður	 rannsóknarinnar	 til	 þeirra.	

Þátttakendur	starfa	allar	saman	á	deild	með	börnum	á	aldursbilinu	eins	til	tveggja	ára.	
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Leikskólinn	og	deildin	þar	 sem	 rannsóknin	 fór	 fram	hafa	einnig	 fengið	 tilbúin	nöfn.	Á	

leikskólanum,	sem	hér	eftir	verður	nefndur,	Kot	er	aðstaða	fyrir	leik	barna	góð	og	inni	á	

deild,	 sem	 hér	 verður	 kölluð,	 Krummadeild,	 á	 það	 sama	 við.	 Inni	 á	 deildinni	 eru	 tvö	

samliggjandi	leikherbergi	og	jafnframt	er	sameiginlegt	leiksvæði	frammi	þar	sem	er	t.d.	

dúkkukrókur	 sem	 börnin	 á	 Krummadeild	 hafa	 afnot	 af	 þrisvar	 sinnum	 í	 viku	 eftir	

hvíldina	og	tvisvar	sinnum	í	viku	eftir	nónhressingu.	Á	sameiginlega	svæðinu	frammi	er	

einnig	að	finna	holukubbasvæði	og	sal	sem	nýtist	helst	eldri	börnum	leikskólans.	

	Nánari	lýsing	á	þátttakendum	og	aðstæðum	eru	hér:	

v Leikskólinn	þar	sem	rannsóknin	fór	fram	heitir	Kot	og	er	staðsettur	í	úthverfi	

höfuðborgarinnar.	Um	er	að	ræða	þriggja	deilda	leikskóla	með	54	börnum.	Á	

Krummadeild,	 þar	 sem	 rannsóknin	 var	 framkvæmd,	 voru	 fimmtán	 börn	 á	

aldrinum	eins	til	tveggja	ára	eins	og	áður	hefur	komið	fram.	

v Katrín	starfar	sem	leiðbeinandi	á	leikskólanum	Koti	og	hefur	starfað	þar	frá	

árinu	2005,	eða	 í	 tólf	ár.	Hún	hefur	ekki	starfað	á	öðrum	 leikskóla	en	Koti.	

Katrín	er	52	ára.	

v María	starfar	sem	leiðbeinandi	á	leikskólanum	Koti	og	hefur	starfað	þar	frá	

árinu	 2008,	 eða	 í	 níu	 ár.	 Hún	 hefur	 ekki	 starfað	 á	 öðrum	 leikskóla	 en	

leikskólanum	 Koti.	 Núna	 í	 haust	 byrjaði	 María	 í	 leikskólabrúnni	 hjá	 Mími	

Símenntun.	María	er	27	ára.	

v Fríða	er	grunnskólakennari	sem	hefur	starfað	á	 leikskólanum	Koti	 frá	árinu	

2015,	 eða	 í	 tvö	 ár,	 en	 er	 með	 fjögurra	 ára	 starfsreynslu	 á	 leikskóla.	 Hún	

starfaði	 sem	 grunnskólakennari	 í	 Svíþjóð	 í	 nokkur	 ár	 sem	 og	 tæpt	 ár	 á	

leikskóla	þar.	Fríða	er	56	ára.	

v Sunna	 starfar	 sem	 deildarstjóri	 á	 deildinni	 Krumma	 og	 hefur	 starfað	 þar	 í	

fjóra	mánuði	en	er	með	tæplega	fjórtán	ára	starfsreynslu	á	leikskóla.	Hún	er	

með	 B.Ed	 gráðu	 í	 kennslu	 ungra	 barna	 í	 grunnskóla	 og	 er	 að	 klára	M.Ed	 í	

Menntunarfræði	leikskóla.	Sunna	er	43	ára.		

4.3.2 Siðferði	

Í	öllum	rannsóknum	er	mikilvægt	að	huga	að	siðferði.	Sá	sem	rannsakar	þarf	að	hafa	

varann	á	 svo	að	þátttakendur	hljóti	ekki	 skaða	af	 rannsókninni.	Friðhelgi	þátttakenda	
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þarf	 að	gæta	að	og	einnig	því	 að	 friðhelgin	 sé	 virt	með	því	 að	gæta	að	nafnleynd	og	

trúnaði	 þegar	 kemur	 að	 gögnum.	 Gæta	 þarf	 að	 því	 að	 gögn	 komist	 ekki	 í	 annarra	

hendur	en	rannsakanda	og	eyða	þarf	öllum	gögnum	í	 lok	rannsóknar.	Mikilvægt	er	að	

greina	 frá	 eftirtöldum	 atriðum	 í	 upphafi	 rannsóknar	 (Lichtman,	 2012:52-54).		

Þátttakendur	þurfa	að	fá	að	vita	til	hvers	er	ætlast	af	þeim	og	gera	þarf	þeim	grein	fyrir	

að	þeir	geta	hætt	þátttöku	sinni	hvenær	sem	er	og	verði	þá	óunnin	gögn	 fjarlægð	úr	

rannsókninni	(Coady,	2010:74-75).	Þessum	viðmiðum	fór	ég	eftir.	

Samkvæmt	lögum	um	persónuvernd	og	vinnslu	á	persónuupplýsingum	var	rannsókn	

þessi	tilkynnt	til	Persónuverndar	(Lög	um	persónuvernd	og	meðferð	persónuupplýsinga	

nr.	77/2000).		

4.3.3 Samþykki	þátttakenda	

Leikskólastjóri	 leikskólans	 þar	 sem	 rannsókn	 þessi	 fór	 fram	 veitti	 mér	 heimild	 til	

samstarfs	 (sjá	 viðauka	 A).	 Þátttakendur	 gáfu	 upplýst	 samþykki	 fyrir	 þátttöku	 sinni	 í	

upphafi	rannsóknar	(sjá	viðauka	Á).	Þátttakendur	voru	upplýstir	um	hvert	markmið	og	

tilgangur	rannsóknarinnar	væri	og	hvað	fælist	 í	þátttöku	í	rannsókninni.	Einnig	fylgdi	 í	

samþykktinni	þátttaka	 í	 tveim	viðtölum,	einu	 í	upphafi	 rannsóknar	og	einu	þegar	 líða	

tók	 á	 rannsóknarferlið.	 Þátttakendur	 gáfu	mér	 leyfi	 til	 að	 birta	 hluta	 úr	 viðtölum	 og	

rannsóknardagbókum.	 Jafnframt	 var	 þátttakendum	 kynnt	 að	 öllum	 gögnum	 sem	

tengdust	 þeim	 yrði	 eytt	 eftir	 úrvinnslu	 rannsóknar	 sem	 og	 að	 algjör	 trúnaður	myndi	

ríkja	 á	milli	mín	og	þátttakenda.	 Foreldrum	barnahópsins	 var	 tilkynnt	með	 tölvupósti	

um	 rannsóknina	 (sjá	 viðauka	 B)	 en	 ekki	 þurfti	 að	 fá	 samþykki	 þeirra	 þar	 sem	 börnin	

voru	ekki	beint	þátttakendur	í	rannsókninni	eða	áhersla	á	barnahópinn	sem	slíkan.	

4.4 Gagnasöfnun	
Velja	 þarf	 aðferðir	 sem	 taka	mið	 af	 rannsóknarefninu	 (Flick,	 2006).	 Í	 rannsókn	minni	

studdist	 ég	 við	 rannsóknardagbók	 ásamt	 því	 að	 taka	 viðtöl.	 Áður	 en	 rannsókn	 hófst	

afhenti	ég	þátttakendum	rannsóknardagbækur.	Ég	hvatti	þá	til	að	að	notast	við	hana	til	

að	skrá	niður	óformlega	það	sem	viðkæmi	rannsókninni;	vangaveltur,	frásagnir,	viðhorf,	

hugmyndir	og	upplifanir	þátttakenda.	Hugsunin	með	dagbækurnar	var	sú	að	þær	væru	

leið	fyrir	þátttakendur	að	ígrunda	og	til	að	styðjast	við	þegar	bera	ætti	saman	aðstæður	
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í	 upphafi	 og	 þegar	 liði	 á	 rannsóknina.	 Í	 lok	 rannsóknarinnar	 kom	 í	 ljós	 að	

dagbókafærslur	 þátttakanda	 voru	 aðeins	 lýsandi	 fyrir	 það	 sem	 var	 gert	 en	 ekki	

ígrundandi	 skrif	 eins	 og	 ég,	 rannsakandi,	 hafði	 búist	 við.	Notast	 var	 því	 eingöngu	 við	

rannsóknardagbók	mína,	rannsakanda,	sem	gagnaöflun	sem	og	umræður	og	viðtöl	við	

aðra	þátttakendur	rannsóknarinnar.		

Aðalrannsóknargagn	í	starfendarannsókn	er	rannsóknardagbók	þar	sem	rannsakandi	

skrifar	 niður	 upplifanir,	 vangaveltur,	 framkvæmdir,	 líðan,	 tilfinningar	 og	 lærdóm.	 Í	

rannsóknardagbókina	 skrifar	 rannsakandi	 hvað	 hann	 hefur	 gert	 og	 einnig	 af	 hverju.	

Með	 þessu	 nær	 rannsakandi	 að	 halda	 utan	 um	 framkvæmdirnar.	 Í	

rannsóknardagbókinni	er	 rannsakandi	að	velta	 fyrir	 sér	þeim	 lærdómi	og	þeirri	þróun	

sem	hefur	átt	sér	stað	í	ferlinu.	Þegar	horft	er	til	lengri	tíma	er	hægt	að	nýta	dagbókina	

til	að	draga	fram	breytingar	sem	urðu	í	starfinu	og	með	því	að	rýna	í	hana	er	hægt	að	

sjá	hver	framgangur	er	(McNiff,	2010:	37).	

Reynslu,	 hugmyndir	 og	 upplifun	 skrifaði	 ég	 niður	 í	 rannsóknardagbók	 bæði	 hvað	

viðkom	mér	 sjálfri	 sem	og	það	 sem	ég	upplifði	 í	 starfi	mínu.	 Stundum	 fannst	mér	ég	

ekki	 koma	 nægilegum	 upplýsingum	 frá	 mér	 í	 skrifum	 mínum	 þar	 sem	 að	 koma	

einhverju	niður	á	blað	getur	reynst	mér	erfitt.	Dæmið	hér	að	neðan	sýnir	þetta:	

Ritstífla	 er	 eitthvað	 sem	mér	 finnst	 vera	 orðin	 góð	 vinkona	mín	 þegar	 ég	
horfi	 á	 rannsóknardagbók	 mína.	 Að	 koma	 hugsunum	 og	 vangaveltum	

mínum	niður	á	blað,	vissi	ekki	hversu	erfitt	það	gæti	verið.	Prufaði	að	taka	

það	sem	ég	hugsaði	upp	í	símann	minn	og	skrifaði	það	síðan	niður.	Spurning	

hvort	 að	 það	 sé	 nægilega	 góður	 stíflueyðir	 (Rannsóknardagbók,	 22.	 ágúst	

2017).	

Ég	komst	að	því	að	þessi	aðferð	hentaði	mér	vel,	þ.e.	að	taka	sjálfa	mig	upp,	segja	frá	

því	sem	ég	var	að	hugsa	og	koma	því	síðan	frá	mér	á	blað.	Þessa	aðferð	notaði	ég	í	þó	

nokkur	skipti	en	síðan	komst	það	upp	í	vana	minn	að	skrifa	í	dagbókina	mínar	upplifanir,	

hugsanir	og	vangaveltur.	Best	fannst	mér	að	skrifa	í	hana	á	kvöldin	þegar	ég	fékk	næði.	

Með	því	að	skrifa	um	starf	mitt	og	þátttakenda	í	rannsókn	minni	náði	ég	að	draga	fram	

hugsanir	 mínar	 og	 vangaveltur	 um	 hlutverk	 hins	 fullorðna	 í	 leik	 barna	 og	 vera	

meðvitaðari	um	hversu	mikilvæg	við	erum	í	leik	barna.	
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Óformleg	 samtöl	 voru	 einnig	 skráð	 niður	 og	 stuðst	 við	 sem	 gagnaöflun	 (McNiff,	

2010).	Þegar	talað	er	um	óformleg	samtöl	eða	óformleg	viðtöl	(e.	casual	interview)	þá	

er	 átt	 við	 samtöl	 á	 milli	 rannsakanda	 og	 þátttakenda	 í	 daglegum	 samskiptum	 eða	

athöfnum	 þegar	 tækifæri	 gefst	 til	 (Lichtman,	 2013).	 Í	 upphafi	 rannsóknar	 voru	 tekin	

einstaklingsviðtöl,	 þ.e.	 þrjú	 viðtöl	 við	 þátttakendur	 og	 aftur	 þegar	 líða	 tók	 á	

rannsóknarferlið.	 Gagnasöfnun	 stóð	 yfir	 í	 um	 fimm	 mánuði,	 eða	 frá	 maí	 2017	 til	

nóvember	2017.	

4.4.1 Viðtöl	

Í	 rannsókn	 minni	 tók	 ég	 viðtöl	 við	 þátttakendur	 og	 var	 markmiðið	 að	 fá	 þeirra	

hugmyndir	 um	 hlutverk	 sín	 þegar	 kom	 að	 leik	 barna	 og	 hver	 væru	 viðhorf	 þeirra	 og	

hugmyndir	sem	þátttakendur	í	starfendarannsókn.	Þegar	stuðst	er	við	viðtöl	er	hægt	að	

kafa	 dýpra	 í	 viðfangsefnið	 sem	 og	 safna	 mikilvægum	 upplýsingum	 (Ary,	 Jacobs,	

Razavieh	og	Sorensen,	2006).	Viðtöl	gefa	upplýsingar	um	hvernig	hlutirnir	ættu	að	vera	

og	hvernig	hlutirnir	eru	og	jafnframt	hvernig	upplifun	þátttakanda	er	(Flick,	2006).	

Ég	studdist	við	hálf-opin	viðtöl	(e.	semi-stuctured)	þar	sem	lögð	var	áhersla	á	viðhorf	

þátttakenda	 til	 leiks	 barna	 og	 hlutverk	 þeirra	 í	 honum.	 Þegar	 stuðst	 er	 við	 hálf	 opin	

viðtöl	 er	 umræðuefni	 ákveðið	 fyrirfram	 en	 ekki	 það	 sem	 fram	 fer	 í	 samræðum.	

Þátttakandi	 í	 viðtalinu	hefur	 ákveðið	 frelsi	 um	það	 sem	hann	 talar	 um,	hvernig	 hann	

tjáir	 sig	og	hversu	mikið	hann	vill	nefna	 (Flick,	2006;	Helga	 Jónsdóttir,	2003;	Roberts-

Holmes,	2005).		

Ég	 var	 búin	 að	 ákveða	 umræðuefni	 í	 viðtölunum	 fyrirfram,	 sem	 var	 hlutverk	 hins	

fullorðna	 í	 leik	 barna.	 Einnig	 að	 skoða	 viðhorf	 þátttakenda	 til	 þátttöku	 í	

starfendarannsókn.	Þátttakendur	 fengu	frelsi	 til	að	tala	um	það	efni	en	stuðst	var	við	

viðtalsramma	 sem	 tók	 mið	 af	 markmiðum	 rannsóknarinnar.	 Rannsóknarspurningar	

voru	jafnframt	hafðar	til	hliðsjónar	þegar	viðtalsrammi	var	gerður.	Þátttakendur	sögðu	

mér	 frá	 viðhorfum	 og	 hugmyndum	 sínum	 um	 leik	 barna,	 leiknum	 sem	 námsleið	 og	

hlutverki	hins	 fullorðna	 í	 leik	barna.	Einnig	bað	ég	þátttakendur	að	 segja	mér	hverjar	

hugmyndir	þeirra	væru	um	starfendarannsóknir,	hver	skoðun	þeirra	og	viðhorf	væri	á	

því	 að	 vera	 þátttakandi	 í	 slíkri	 rannsókn	 og	 hvernig	 þátttaka	 í	 slíkri	 rannsókn	myndi	

koma	að	notum	 í	 starfinu.	 Ég	 var	búin	 að	 kynnast	þátttakendum	aðeins	 fyrir	 viðtölin	
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þannig	 að	 viðtölin	 urðu	 allt	 í	 senn	 óformleg,	 áhugaverð	 og	 skemmtileg.	 Á	 meðan	 á	

rannsókninni	 stóð	 átti	 ég	 oft	 spjall	 við	 þátttakendur	 sem	 var	 skráð	 niður	 í	

rannsóknardagbók.	Viðtalsramma	er	hægt	að	sjá	í	viðauka	C	og	viðauka	D.	Viðtölin	fóru	

fram	 í	 byrjun	 september	 2017	 og	 einnig	 um	 miðjan	 nóvember	 sama	 ár	 við	 lok	

rannsóknarinnar.	

4.4.2	 Gagnagreining	

Við	 gagnagreiningu	 bar	 ég	 gögnin	 saman	 við	 fræðin	 sem	 rannsóknin	 tekur	 mið	 af.	

Einnig	skoðaði	ég	þá	þætti	sem	komu	svipað	út	hjá	þátttakendum	og	jafnframt	því	sem	

var	ólíkt	hjá	þeim.	Gögnin	voru	flokkuð	út	frá	rannsóknarspurningum	og	skiptust	niður	í	

tíu	 þemu.	 Eins	 og	 Flick	 (2006)	 talar	 um	 eru	 lyklar	 hugmyndir	 þar	 sem	 rannsakandi	

kemur	sínu	á	framfæri.	Um	er	að	ræða	merkingar	um	þá	þætti	sem	vinna	á	áfram	með.	

Markmiðið	er	að	skilja	og	túlka	reynslu	einstaklinga	af	því	sem	rannsakað	er.	Talað	er	

um	aðleiðslu	(e.	inductive	research),	sem	er	skilgreint	sem	svo	að	leitað	sé	í	gögnum	að	

þemum	 sem	 koma	 úr	 fræðunum	 til	 að	 álykta	 um	 áhrifaþætti	 á	 upplifun	 á	 því	 sem	

rannsakað	er	(Lichtman,	2013).	

Ég	 ákvað	 að	 tala	 um	 þemu	 í	 stað	 lyklun.	 Þemun	 sem	 unnið	 verður	 með	 í	

niðurstöðum	 rannsóknarinnar	 eru	 eftirfarandi:	 Viðhorf	 til	 leiks	 barna,	 tími,	 rými	 og	

tækifæri	 barna	 til	 leiks,	 hugmyndir	 um	 leik	 sem	 námsleið,	 hugmyndir	 um	 hlutverk	

starfsfólks	í	leik	barna,	hugmyndir	um	hvenær	eigi	að	grípa	inn	í	leik	barna,	hugmyndir	

starfsfólks	 um	 starfendarannsókn,	 upplifun	 á	 þátttöku	 í	 starfendarannsókn,	 skoðun		

starfsfólks	á	þátttöku	í	starfendarannsókn,	hugmyndir	af	gagnsemi	starfendarannsókna	

og	að	lokum	viðhorf	gagnvart	rýni	í	eigið	starf.	

Markmið	með	gagnagreiningunni	 var	 að	nálgast	 fræðilegar	niðurstöður	ásamt	því	

að	leita	eftir	svörum	við	áðurnefndum	rannsóknarspurningum.	Ég	skoðaði	gögnin	aftur	

eftir	að	hafa	flokkað	í	þemu	til	að	útiloka	að	mér	hefði	yfirsést	eitthvað.		
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5 Niðurstöður	

Rannsókn	 þessi	 byggir	 á	 gögnum	 sem	 aflað	 var	 með	 viðtölum	 við	 þátttakendur	 og	

rannsóknardagbók	 rannsakanda.	 Í	 þessum	kafla	 verður	 niðurstöðum	 rannsóknarinnar	

gerð	skil	og	rannsóknarspurningum	sem	settar	voru	fram	í	upphafi	rannsóknar	svarað.	

Fléttað	verður	saman	niðurstöðum	úr	viðtölunum	og	rannsóknardagbók	rannsakanda.	

Tilgangur	rannsóknarinnar	var:	

• Að	skoða	og	ígrunda	hlutverk	hins	fullorðna,	kennara	og	starfsfólks	í	leikskóla,	í	

leik	barna.		

• Að	skoða	hugmyndir	þátttakenda	um	leikinn.	

• Að	 skoða	 sýn,	 hugmyndir	 og	 ferli	 starfsfólks	 um	 þátttöku	 sína	 í	

starfendarannsókn.	

• Að	ígrunda	hvernig	rannsókn	sem	þessi	getur	eflt	þátttakendur	sem	fagmenn.	

• Að	 skoða	 hvernig	 starfendarannsókn	 getur	 nýst	 til	 að	 byggja	 upp	

lærdómssamfélag	í	leikskóla.	

Í	rannsóknarferlinu	fékk	ég	sem	rannsakandi	jafnframt	tækifæri	til	að	ígrunda	mína	

eigin	starfshætti	og	fagmennsku.		

Niðurstöðum	rannsóknarinnar	er	skipt	niður	í	þau	þemu	sem	komu	fram	í	greiningu	

gagnanna.	 Þemun	 sem	komu	 fram	voru	 leikur	barna,	 tími	 og	 tækifæri	 barna	 til	 leiks,	

hugmyndir	 þátttakenda	 um	 leik	 sem	 námsleið,	 hvert	 hlutverk	 hins	 fullorðna	 er	 í	 leik	

barna,	inngrip	í	leik	og	að	meta	leik	barna.	Í	niðurstöðum	er	einnig	sagt	frá	hugmyndum	

þátttakenda	 um	 starfendarannsóknir,	 viðhorfi	 þeirra	 til	 þátttöku	 í	 slíkri	 rannsókn	 og	

áhrif.	Að	lokum	er	fjallað	um	hvert	viðhorf	þátttakanda	gagnvart	rýni	í	eigið	starf	var.	

5.1	 Viðhorf	starfsfólks	til	leiks	barna	
Í	gögnum	rannsóknarinnar	kom	fram	hvernig	stutt	var	við	leik	barna	sem	eina	af	helstu	

námsleiðum	 þeirra	 og	 greint	 hvort	 eða	 hvernig	 hann	 væri	 þungamiðja	

leikskólastarfsins.	 Þegar	 aðeins	 fór	 að	 líða	 á	 rannsóknarferlið	 tók	 ég	 viðtöl	 við	
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þátttakendur	þar	sem	þeir	voru	spurðir	um	leik	barna	og	hugmyndir	sínar	um	leikinn.	

Þegar	ég	spurði	Fríðu	um	leik	barna,	hvað	væri	það	fyrsta	sem	kæmi	upp	í	huga	hennar,	

var	svar	hennar	„gleði,	gaman,	það	á	að	vera	gaman	að	leika.“	Katrín	hafði	svipaða	sýn	

á	leikinn	og	sagði:	„Bara	að	sjá	þau	leika,	það	er	svo	gaman	að	sitja	og	horfa	á	börn	leika	

sér	og	að	fá	að	fylgjast	með	þeim.”	María	fékk	sömu	spurningu	og	það	sem	kom	fyrst	

upp	 í	 hennar	 huga	 var	 að	 það	 væri	 svo	 gaman	 að	 geta	 kennt	 börnum	 að	 leika	með	

öðrum	„og	líka	hvað	það	er	gaman	að	sjá	þau	leika	sér	bara	ein	líka.“	Þannig	að	í	þeirra	

augum	er	það	gleðin	sem	ríkir	þegar	börn	eru	í	leik	og	fá	tækifæri	til	að	upplifa,	horfa	á	

og	 fylgjast	með	börnum	í	 leik.	Sýn	mín	á	 leik	barna	er	sú	sama	og	þátttakenda;	að	 fá	

tækifæri	 til	 að	 fylgjast	 með	 börnum	 í	 leik	 og	 fá	 jafnframt	 að	 vera	 þátttakandi	 í	 leik	

þeirra	gefur	manni	mikið	sem	leikskólakennara.	Að	mínu	mati	eru	það	forréttindi	að	fá	

að	 starfa	með	börnum;	enginn	dagur	er	eins	og	hver	dagur	 tekur	á	móti	manni	með	

nýjum	 áskorunum	 og	 verkefnum.	 Að	 sjá	 gleðina	 sem	 ræður	 ríkjum	 í	 leik	 barna	 er	

ómetanleg	 upplifun	 og	 jafnframt	 þegar	 sjáanleg	 þróun	 verður	 í	 leik	 þeirra	 í	 takt	 við	

þroska	þeirra.	Hér	er	dæmi	um	mína	upplifun:	

Var	með	þrjú	börn	í	dúkkukrók	sem	léku	sér	svo	vel	saman,	einn	drengur	og	

tvær	stúlkur	öll	fædd	árið	2015.	Ein	stúlkan	var	að	elda	mat	við	eldavélina	
og	setja	á	diska	fyrir	hin	tvö	sem	sátu	við	borðið.	Þau	voru	svo	ánægð	að	fá	

mat	og	þóttust	borða	ósýnilega	matinn	af	diskunum	og	hlógu.	Stúlkan	hellti	

líka	 ímynduðum	 drykk	 í	 glösin	 þeirra	 sem	 þau	 drukku	 öll	 úr	 og	 var	 mér	
boðið	upp	á	eitt	glas	sem	ég	þóttist	drekka	líka	úr.	Það	var	eina	hlutverkið	

sem	ég	fékk	í	þessum	leik	sem	stóð	yfir	í	að	verða	15	mínútur.	Í	leiknum	tók	
ég	 eftir	 að	mikið	 nám	 fór	 þar	 fram	eins	 og	 þolinmæði,	 deila	með	öðrum,	
tilitssemi,	 hlutverkaskipti	 og	 kurteisi	 svo	 ég	 telji	 eitthvað	 upp	

(Rannsóknardagbók,	20.	september	2017).	

Leikur	 barna	 er	 mikilvægur	 og	 sterkur	 eins	 og	 áður	 hefur	 komið	 fram	 og	 jafnframt	

margbreytilegur.	Það	að	barn	fái	að	hafa	áhrif	á	leik	sinn	og	velja	leikefni	er	eitthvað	sem	

horfa	þarf	 til.	 Þegar	 ég	 lagði	 fram	 spurningu	um	 sjálfssprottinn	 leik	 var	upplifun	 Fríðu	

þessi:	

Mér	finnst	slíkur	leikur	mjög	mikilvægur,	að	börn	noti	hugmyndaflugið.	Mér	

finnst	það	verulega	mikilvægt	að	þau	fái	að	búa	til	sína	leiki	sjálf	frá	grunni.	
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Að	 börn	 noti	 sínar	 eigin	 hugmyndir,	 maðurinn	 er	 skapandi	 vera	 og	 hann	

þroskast	 í	gegnum	leik,	og	það	er	svo	mikilvægt	að	það	týnist	ekki.	Maður	

hefur	áhyggjur	af	því,	sko	sérstaklega	stálpaðri	börn	sem	eru	komin	á	skóla	
aldur,	 hvað	þau	 eru,	æji	 svona,	 þau	 eiga	 svo	 erfitt	með	 svona	 fá	 öðruvísi	

móttökur,	 annað	 viðmót	 þegar	 kemur	 að	 leik	 þeirra,	 þau	 fá	 ekki	 nægileg	

tækifæri	til	að	leika	sér.	

Þegar	 kemur	 að	 leik	 barna	 tel	 ég	 mikilvægt	 að	 börn	 séu	 þátttakendur	 í	 vali	 á	

leikefnivið	sem	leika	á	með	hverju	sinni	og	hann	sé	þeim	jafnframt	aðgengilegur.	Einnig	

tel	ég	að	 leikefniviður	eigi	að	vera	 fjölbreyttur	og	við	hæfi	hvers	þroska.	 Leikefniviður	

sem	börnin	á	Krummadeild	fá	að	leika	sér	með	er	jafnan	í	þeirra	aðgengi	og	fjölbreyttur	

og	 er	 honum	 skipt	 út	 reglulega.	 Allur	 leikefniviður	 er	 hafður	 í	 glærum	 plastkössum	

þannig	að	börnin	sjá	auðveldlega	hvað	er	í	hverjum	kassa	án	þess	að	þurfa	að	opna	þá.	

Reynt	er	eftir	 fremsta	megni	að	skipta	barnahópnum	niður	 í	 fámenna	hópa	þannig	að	

börnin	fái	að	njóta	sín	í	leik	og	starfi.	

Í	gegnum	rannsóknarferlið	var	sýn	þátttakenda	svipuð	og	í	upphafi	um	það	hvað	væri	

það	fyrsta	sem	kæmi	upp	í	huga	þeirra	varðandi	leik	barna.	Það	væri	þessi	gleði,	gleðin	

sem	skín	af	þeim	í	leik	og	að	fá	tækifæri	til	að	upplifa	börn	í	leik.	Að	börn	fái	að	njóta	sín	

að	vera	börn.	Jafnframt	nefndi	Katrín		að	henni	fyndist	„gaman	að	fylgjast	með	þeim	og	

sjá	þau	takast	á	við	ýmsar	aðstæður	og	áskoranir,	að	sjá	þau	reyna	og	gera	sjálf.“	Það	að	

fá	tækifæri	til	að	upplifa	það	að	börn	leysi	sjálf	úr	ágreiningi	sem	upp	kemur	í	leik	finnst	

mér	vera	skýrt	svar	við	mikilvægi	þess	að	við	séum	þátttakendur	 í	 leik	þeirra.	Með	því	

sjáum	 við	 og	 fylgjumst	með	 því	 sem	 fer	 fram	 í	 leiknum.	 Katrín	 nefndi	 að	 viðhorf	 sitt	

gagnvart	leik	barna	hafi	breyst	eftir	að	hafa	verið	þátttakandi	í	rannsókninni	á	þann	hátt	

að	hún	væri	„farin	að	horfa	öðruvísi	á	leikinn.“	Hún	tók	fram	að	hún	væri	farin	að	taka	

meira	eftir	„þessu	smáa	í	leiknum,	ég	horfi	kannski	meira	eftir	samskiptunum	sem	fara	

fram	í	 leiknum	sjálfum.“	Þessa	upplifun	Katrínar	tel	ég	sýna	það	vel	að	 leikur	barna	er	

talin	vera	þungamiðja	leikskólastarfsins.	

5.1.1	 Áhrif	barna	á	leik		

Í	gögnum	rannsóknarinnar	kom	fram	að	gefa	þurfi	leik	barna	góðan	tíma	og	er	það	haft	

í	huga	í	leikskólanum	Koti.	Í	dagskipulagi	leikskólans	er	tekið	mið	af	því	að	nægur	tími	sé	
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gefinn	 í	 leik	 leikskólabarna.	 Jafnframt	tel	ég	mikilvægt	að	dagskipulag	undirstriki	ætíð	

mikilvægi	 leiks	 ungra	 barna	 í	 leikskóla.	 Mér	 fannst	 strax	 í	 upphafi	 á	 nýjum	

starfsvettvangi	 að	 leiknum	 sem	 slíkum	 væru	 gerð	 góð	 skil	 og	 gefinn	 góður	 tími	 í	

dagskipulagi	leikskólans.	Deildirnar	þrjár	skiptu	með	sér	svæðum	inni	á	leikskólanum	og	

þegar	ekki	var	verið	að	nota	ákveðið	svæði	hafði	hver	deild	tækifæri	til	að	nýta	sér	það.	

Dúkkukrókur	sem	er	fyrir	framan	Krummadeild	hefur	óspart	verið	notaður	til	að	skipta	

barnahóp	 deildarinnar	 niður	 þannig	 að	 frekara	 tækifæri	 til	 náms	 í	 gegnum	 leik	 fari	

fram.	 Börnin	 una	 sér	 öðruvísi	 og	 betur	 í	 fámennum	 hóp	 í	 leik	 heldur	 en	 þegar	 um	

stóran	barnahóp	er	að	ræða.		

Starfsfólk	 Krummadeildar	 reynir	 eftir	 bestu	 getu	 að	 fá	 börnin	 með	 í	 að	 velja	

leikefnivið	sem	þau	sýna	áhuga	á	í	upphafi	dags	og	í	gegnum	daginn.	Eins	og	áður	sagði	

er	 leiknum	 gerð	 góð	 skil	 í	 dagskipulagi	 deildarinnar	 og	 einnig	 er	 hann	 hafður	með	 í	

hópastarfi,	 þá	 sem	 könnunarleikur.	 Ef	 ég	 skoða	 viðhorf	 mitt,	 sem	 ein	 af	

starfsmannahópnum,	þá	tel	ég	að	börn	eigi	að	hafa	sem	mest	um	það	að	segja	hvaða	

leikefni	skal	leikið	með	hverju	sinni.	Það	er	hlutverk	okkar	sem	störfum	með	börnum	að	

bæta	við	leikefniviðinn	sem	börnin	hafa	úr	að	velja	til	að	þróun	verði	í	leik	þeirra.	Ef	að	

barn	er	til	dæmis	að	kubba	þá	er	það	okkar	að	koma	með	viðbótar	efnivið,	eins	og	dýr	

eða	efnisbúta,	inn	í	leikinn	sem	getur	verið	áskorun	til	barnsins	um	að	það	þrói	leikinn	

enn	 frekar.	 Í	 viðtölunum	sem	ég	 tók	við	þátttakendur	var	Katrín	 spurð	um	það	hvort	

börn	 fengju	 nægileg	 tækifæri	 til	 að	 velja	 sér	 leikefni	 og	 efnivið	 þegar	 kemur	 að	 leik	

barna.	Svar	hennar	var:	„Nei,	mér	finnst	við	fullorðnu	stjórna	oft	hvað	þau	eiga	að	leika	

sér	 með.“	 Þessi	 sýn	 Katrínar	 endurspeglar	 upplifun	 mína	 eins	 og	 ég	 skrifaði	 í	

rannsóknardagbók	mína:	

Finnst	 við	 ennþá	 velja	 leikefni	 of	mikið	 fyrir	 börnin,	 spurning	 um	 að	 hafa	

kassana	með	 leikefni	 frekar	 á	 gólfinu	 yfir	 daginn	 en	 ekki	 í	 hillunni	 og	 við	

síðan	 göngum	 frá	 þeim	 í	 lok	 dagsins	 aftur	 í	 hilluna.	 Þetta	 er	 einungis	
hugmynd	(Rannsóknardagbók,	5.	september	2017).	

Eftir	að	ég	fór	að	leyfa	börnunum	að	ná	sér	í	leikefni	sjálf	eða	börn	fóru	að	benda	á	

kassa	sem	þau	sýndu	áhuga	á,	 fór	annað	starfsfólk	að	gera	slíkt	hið	sama.	Börnin	fóru	

þar	af	leiðandi	sjálf	að	hafa	áhrif	á	þann	leikefnivið	sem	þau	vildu	fá	til	að	leika	sér	með	
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og	við	hættum	að	stjórna	því.	Þegar	Fríða	var	spurð	hvort	börn	fengju	nægileg	tækifæri	

til	að	velja	sér	leikefni	og	efnivið	þegar	kæmi	að	leik	barna	sagði	hún:	

Nnnnjá,	 bara	 svona	 eins	 og	 núna	 á	 yngstu	 deildinni	 já.	 Þau	 eru,	 eins	 og	

þegar	 frjálsi	 leikurinn	er,	þá	eru	þau	bara	með	 í	að	velja,	 já	hvað	þau	vilja	

leika	 við	 held	 ég.	 Þegar	 þau	 verða	 svona,	 þau	 eru	 ekki	 alveg	 orðin	 nógu	

þroskuð	eða	farin	að	tjá	sig	til	að	vita	hvað	þau	vilja	 fá	þannig	að	þau	eru	
sum	 bara	 feimin,	 æi	 ég	 veit	 ekki	 …	 ekki	 öll	 samt,	 við	 erum	 með	 mjög	

skemmtilegan	 hóp,	 já	 ég	 veit	 ekki	 kannski	 erum	 við	 bara	 ekki	 með	 nógu	

fjölbreytt	að	 leika	með,	æi	ég	er	ekki	alveg	viss,	við	erum	samt	með	alveg	

fjölbreytt	leikefni	og	mikið	leikefni.	

Með	 því	 að	 skoða	með	meiri	 nákvæmni	 samskipti	 fullorðinna	 og	 barna	 á	 deildinni	

fannst	 mér	 ég	 sjá	 merki	 um	 að	 við	 viljum	 að	 börnin	 fái	 að	 hafa	 áhrif	 á	 valið	 á	

leikefniviðinn.	En	við	erum	svo	snögg	að	velja	fyrir	þau	það	sem	við	teljum	að	þau	vilji	

leika	 sér	með	og	þar	 af	 leiðandi	 erum	við,	 fullorðna	 fólkið,	 sem	veljum	 leikefniviðinn.	

Þegar	 Katrín	 var	 spurð	 hvort	 henni	 fyndist	 börn	 fá	 nægileg	 tækifæri	 til	 að	 velja	 sér	

leikefni	og	efnivið	þegar	kæmi	að	leik	barna	svaraði	hún	að	sér	þætti	það	ekki	alltaf	vera	

þannig.	Ástæðan	væri	sú	að	að	við	værum	„bara	alltaf	svo	fljótar	að	velja	fyrir	þau,	við	

erum	ekki	nógu	þolinmóðar	held	ég	bara.“	Katrín	nefndi	samt	sem	áður	að	henni	fyndist	

börnin	á	Krummadeild	frjálsari	nú	í	lok	rannsóknarferlisins:	

Þau	fá	meira	að	vera	svona	frjáls	og	þurfa	ekki	að	vera	þarna	eða	þarna,	á	

svona	skipulögðum	svæðum.	En	samt	fær	maður	oft	að	heyra	að	þetta	og	

hitt	hafi	bara	alltaf	verið	svona	og	þannig	ómögulegt	sé	að	breyta	til.	Mér	
finnst	þau	njóta	sín	miklu	betur	þegar	þau	 fá	að	 leika	sér	svona	 frjáls.	Við	

erum	ekki	að	stýra	þeim	og	mér	finnst	það	vera	svo	frábært	og	þau	mega	

það,	 þau	 eiga	 að	 fá	 að	 vera	 frjáls	 og	 óstýrð.	 Það	 er	 ekki	 heldur	 hægt	 að	
ætlast	til	að	þau	séu	bara	að	leika	með	eitthvað	ákveðið	á	ákveðnu	svæði	í	

kannski	 hálf	 tíma,	 þetta	 eru	 bara	 lítil	 börn.	 Mér	 finnst	 þetta	 vera	 mjög	

skemmtilegt	og	spennandi	fyrirkomulag.		

Útivera	 er	mikilvæg	 börnum	og	 fara	 börnin	 á	 Krummadeild	 út	 einu	 sinni	 á	 dag	 ef	

veður	og	aðstæður	leyfa,	eða	oftar.	Á	útisvæði	leikskólans	er	mikill	gróður	og	er	til	að	

mynda	runni	meðfram	leikskólalóðinni	þar	sem	börn	geta	farið	í	skógarferð.	Þrátt	fyrir	
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að	aðeins	sé	um	að	ræða	runna,	þá	er	það	í	augum	barnanna	skógur.	Þar	fer	fram	mikið	

nám,	eins	og	til	dæmis	að	passa	sig	á	ýmsum	hættum	sem	tilheyra	skógarferðum.	Til	að	

mynda	 geta	 trjágreinar	 slegist	 í	 þann	 sem	 er	 fyrir	 aftan	 mann	 og	 því	 þarf	 að	 fara	

varlega.	Ýmis	leiktæki	eru	á	leikskólalóðinni;	rólur,	sandkassar,	kastali	með	rennibraut,	

vegasalt	og	kofar	sem	hægt	er	að	fara	inn	í	og	leika	sér	í	ýmsum	búleikjum.	Leikur	barna	

á	 Krummadeild	 fær	 góðan	 tíma	 í	 dagskipulagi	 sem	 undirstrikar	mikilvægi	 leiks	 ungra	

barna	í	leikskóla.	

5.1.2	 Hugmyndir	starfsfólks	um	leik	barna	sem	námsleið	

Í	gögnum	rannsóknarinnar	kom	fram	að	viðhorf	starfsfólks	samræmast	þeirri	sýn,	sem	

komið	 hefur	 fram,	 að	 leikur	 sé	 námsleið	 barna	 og	 eigi	 að	 vera	 þungamiðja	

leikskólastarfsins.	 Í	 viðtölum	 rannsakanda	 við	 þátttakendur	 var	 Katrín	 spurð	 að	 því	

hverjar	hugmyndir	hennar	væru	um	leik	sem	námsleið	og	sagðist	hún	telja	að	leikur	og	

nám	ungra	barna	væri	stýrt	of	mikið	af	hinum	fullorðna:	

Að	þau	fái	að	læra	í	gegnum	leikinn,	að	það	verði	þróun	og	þau	þrói	…	Að	
þau	eru	að	 læra	á	meðan	þau	eru	að	þróa	 sínar	 leiðir	 í	 leik	og	að	ekki	 sé	

alltaf	 verið	 að	mata	 þau.	 Þetta	 er	 þeirra	 þróun	 eða	 það	 er	 alla	 vega	mín	
skoðun.	Mér	finnst	stundum	alltof	mikið	verið	að	segja	þeim.	Æi	mér	finnst	
bara	 fullorðnir	 allt	 of	mikið	 vera	 að	 segja	 þeim	hvað	þau	eiga	 að	 gera	og	

hvernig,	svona	að	mata	þau.	Þau	eiga	að	fá	að	þróa	sjálf	leikinn,	það	er	mín	
skoðun,	veit	ekkert	hvort	að	hún	sé	rétt	…	Að	þau	eiga	að	fá	að	koma	sínu	á	

framfæri.	

Það	er	eins	og	okkur	sem	fullorðin	erum	sé	eðlislægt	að	vita	hvað	ung	börn	sem	ekki	

geta	tjáð	sig	með	orðum	vilja	 leika	sér	með.	En	þrátt	 fyrir	að	við	veljum	oft	og	tíðum	

leikefnivið	 fyrir	 börnin	 þá	 er	mikilvægt	 að	 fylgja	 þeim	 efnivið	 eftir	 og	 bæta	 við	 hann	

eftir	áhugahvöt	barnsins	þannig	að	þróun	verði	á	 leik	þeirra.	Þegar	Fríða	var	spurð	að	

því	hverjar	hugmyndir	hennar	væru	um	leik	sem	námsleið	var	svar	hennar	á	þessa	leið:	

…	 leikur	 er	 svo	mikilvægur	 fyrir	 hinn	 skapandi	mann,	mannveru,	 og	 hann	
þroskast	í	gegnum	leik.	Þannig	að	búðarleikur	er	mjög	mikilvægur,	þú	veist,	

þegar	þú	 ferð	að	geta	notað	 til	 dæmis	peninga	 í	 búðarleik,	þetta	er	mjög	

mikilvægt	eins	og	bara	með	 stærðfræðina.	Og	maður	 sér	 alveg	börn	hvar	
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sem	er	í	heiminum,	fátæk,	rík,	við	hverskonar	aðstæður,	þau	leika	oft	eins,	

þau	 leika	 fjölskyldu	 í	 leik	 og	 þetta	 er	 oft,	 þá	 eru	 þau	 bara	 að	 setja	 sig	 í	

hlutverk	 til	 að	 vera	móðir,	 til	 að	 vera	 faðir	 eða	 til	 að	 vera	 barn,	 að	 vera	
hundur	eða	hvað	sem	er	sem	þau	eru	að	leika	í	leiknum	sko	en	þá	eru	þau	

að	 þú	 veist	 að	 setja	 sig	 í	 þær	 aðstæður,	 þú	 veist,	 hvað	 gerir	 pabbinn	 og	

svona	eitthvað,	já.	Leikur	er	svo	mikilvægur	til	að	læra	að	læra.	

Þar	sem	um	er	að	ræða	yngstu	börn	á	leikskólanum	Koti	er	hvíldin	mislöng	hjá	þeim	

og	sum	sofa	lengur	en	önnur.	Einn	daginn	sóttust	fjögur	börn	eftir	að	fá	að	fara	fram	í	

dúkkukrókinn	eftir	hvíldina	og	eftirfarandi	er	hugleiðing	mín	í	dagbókinni	þann	dag:	

Sat	á	gólfinu	og	 fékk	að	vera	þátttakandi	 í	 leik.	Ein	stúlka	 fór	að	gefa	mér	

kaffi	og	bauð	síðan	annarri	stúlku	með	okkur.	Stúlkan	gaf	 frá	sér	neikvætt	

hljóð.	Stúlkan	hélt	áfram	að	bjóða	mér	sem	ég	þáði	alltaf	og	sagði	„mmm,	
gott	 kaffi“	 og	 þóttist	 fá	 mér	 sopa	 úr	 kaffibollanum.	 Eftir	 góða	 stund	 og	
margar	tilraunir	að	fá	hina	stúlkuna	til	að	fá	sér	kaffisopa	en	fengið	neikvæð	

hljóð	frá	þá	þáði	hún	kaffibolla	og	fór	að	hlæja	og	sagði	„mmm.“	Það	sem	
mér	 fannst	hvað	áhugaverðast	við	þennan	 leik	var	að	þarna	var	barn	sem	

hefur	verið	viku	á	leikskóla,	með	enga	íslensku	með	sér,	var	þarna	að	læra	
heldur	betur	í	gegnum	leikinn	(Rannsóknardagbók,	11.	september	2017).	

Að	upplifa	það	þegar	nám	 fer	 fram	 í	 leik	barna	þá	 sér	maður	alltaf	betur	og	betur	

hvers	megnugur	 leikur	barna	er,	og	getur	verið,	og	einnig	hvers	megnug	börn	eru.	Að	

barn	 sem	 hefur	 verið	 einungis	 viku	 á	 leikskóla,	 með	 annað	 móðurmál,	 og	 aldrei	 átt	

þannig	samskipti	við	önnur	börn	sé	orðið	þátttakandi	í	 leik.	Vel	er	hægt	að	ímynda	sér	

gleðina	 sem	 fylgdi	 því	 barni	 í	 leiknum.	 Hugmyndir	 Katrínar	 þegar	 líða	 fór	 á	

rannsóknarferlið	þegar	horft	er	á	leik	sem	námsleið	eru	þessar:	

Að	þau	fái	að	spreyta	sig	sjálf,	gera	sjálf.	Mér	finnst	að	ef	þau	fái	að	spreyta	
sig	 sjálf	 þá	 eru	 þau	 að	 læra.	 Við	 erum	 samt	 held	 ég	 stundum	 aðeins	 of	

fljótar	að	grípa	inn	í	þar	sem	við	erum	alltaf	svo	umhyggjusamar,	við	viljum	

bjarga	 öllu.	 Svona	 ef	 ég	 tala	 fyrir	 mig	 ég	 er	 svo	 fljót	 að	 hjálpa	 einhvern	
veginn	af	því	að	ég	held	að	þau	geti	ekki	sjálf	en	svo	bara	geta	þau	svo	miklu	

meira	og	eru	alltaf	að	koma	manni	á	óvart	sem	er	samt	svo	skemmtilegt.		
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María	talaði	um	í	seinna	viðtalinu	að	börn	væru	að	læra	margt	í	gegnum	leikinn	hjá	

okkur.	Til	að	mynda	í	gegnum	listsköpun	væru	þau	að	læra	stærðfræði	með	því	að	við	

værum	að	kynna	fyrir	þeim	hin	ýmsu	form,	þótt	börnin	væru	þetta	ung.	Við	værum	að	

notast	 við	 grunnformin,	 þ.e.	 ferhyrning,	 þríhyrning	 og	 hring,	 í	 listsköpun	 í	 gegnum	

leikinn.	 Fríða	 nefndi	 að	 í	 gegnum	 rannsóknarferlið	 þá	 hafi	 hún	 styrkst	 í	 þeirri	 trú	 að	

leikurinn	 væri	 einna	 mikilvægastur	 sem	 námsleið;	 ekki	 bara	 í	 leikskólanum,	 heldur	

einnig	á	öllum	stigum	í	grunnskólanum.	Hún	sagði	einnig:	„við	eigum	bara	ekki	að	hætta	

að	leika,	eina	sem	vantar	eru	bara	áskoranir	við	hæfi.“		

Þessi	 sýn	starfsfólks	Krummadeildar	undirstrikar	það	hversu	megnugur	 leikur	barna	

er	að	mínu	mati	og	hann	sé	námsleið	sem	hentar	börnum.	Miðað	við	þessar	niðurstöður	

um	leik	barna	sem	námsleið	finnst	mér	að	dagskipulag	eigi	að	undirstrika	mikilvægi	leiks	

ungra	barna	í	leikskóla.	

5.2	 Hugmyndir	starfsfólks	um	eigið	hlutverk	í	leik	barna	
Í	gögnum	rannsóknarinnar	kom	fram	að	hlutverk	starfsfólks	sé	mikilvægt	 í	 leik	barna.	

Eitt	af	hlutverkum	okkar	væri	að	vera	til	staðar	fyrir	börnin	og	fylgjast	með	þeim	í	leik.	

Þegar	 ég	hóf	 störf	 á	 nýjum	 leikskóla	hafði	 ég	 ákveðið	 viðhorf	 gagnvart	 hlutverki	 hins	

fullorðna	í	leik	barna.	Mér	fannst	starfsfólk	oft	ekki	nægilega	sýnilegt	þegar	börn	voru	í	

leik	og	þar	af	 leiðandi	ekki	til	staðar	þegar	á	þyrfti	að	halda,	til	dæmis	þegar	eitthvað	

kom	upp	á	í	leik	þeirra.	Því	þarf	stundum	að	geta	í	eyður	og	oft	og	tíðum	er	það	á	skjön	

við	það	sem	gerst	hefur	í	 leik	barna;	bara	það	sem	starfsmaður	telur	að	hafi	gerst.	Ég	

sjálf	hef	tamið	mér	það	að	mitt	vinnuumhverfi	sé	í	hæð	barnanna.	Þar	af	leiðandi	sit	ég	

mikið	á	gólfinu	og	er	þá	með	hugann	við	það	sem	fram	fer	í	kringum	mig	á	gólfinu.	Þar	

sem	starfsfólk	Krummadeildar	kom	á	misjöfnum	tíma	úr	sumarfríi	liðu	nokkrar	vikur	þar	

til	 ég	 náði	 að	 kynnast	 þeim	og	 fylgjast	með	þeim	 í	 starfi.	Dæmið	hér	 að	neðan	 sýnir	

mína	fyrstu	upplifun	af	starfsfólki	mínu	á	gólfinu:	

Mín	 upplifun	 þegar	 allar	 eru	 komnar	 úr	 sumarfríi	 er	 sú	 að	 við	 erum	

mismikið	á	gólfinu	með	börnunum	 í	 leik	og	ætla	ég	mér	að	reyna	að	vera	

góð	fyrirmynd	þannig	að	ég	komi	þeim	meira	niður	á	gólfið	þannig	að	þær	
sjái	og	upplifi	hvað	er	að	gerast	í	leik	barnanna.	Það	verður	einhvern	veginn	
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allt	 öðruvísi	 að	 sitja	 með	 þeim	 í	 leiknum	 en	 að	 standa	 yfir	 þeim	

(Rannsóknardagbók,	23.	ágúst	2017).	

Kennari	getur	að	mínu	mati	stutt	við	leik	barna	með	ýmsum	hætti,	til	dæmis	með	því	

að	leiðbeina	og	fylgjast	með.	Að	leiðbeina	barni	inn	í	leik	getur	reynst	vel	en	kennari	ætti	

síðan	 að	 draga	 sig	 út	 úr	 leiknum	 smám	 saman,	 eftir	 aðstæðum	 hverju	 sinni,	 eins	 og	

þetta	dæmi	úr	rannsóknardagbók	minni	sýnir:		

Fjögur	börn	inn	í	innra	herbergi,	einn	drengur	og	þrjár	stúlkur.	Þau	völdu	sér	

að	taka	með	tréfígúrur	 í	körfu	og	kubba.	Það	myndaðist	strax	góður	 leikur	

hjá	þremur	af	þeim.	Ég	sjálf	sat	á	gólfinu	töluvert	frá	þeim	en	samt	í	mjög	
góðri	sjónlínu.	Ein	af	stúlkunum	kom	og	settist	hjá	mér	og	horfði	hugfangin	

á	 leikinn.	Ég	gerði	tilraun	og	fór	með	henni	að	 leiknum	og	aðstoðaði	hana	

með	að	 komast	 inn	 í	 leikinn	 en	hún	 tók	 strax	 í	 hendina	 á	mér	og	benti	 á	
staðinn	 sem	við	 sátum	á	þannig	að	við	 fórum	saman	þangað	og	hún	 sat	 í	

fangi	mínu	og	horfði	á	leikinn	og	hló	þegar	hin	fóru	að	hlæja	og	gaf	frá	sér	

ánægju	hljóð	þegar	hin	skríktu.	Við	prufuðum	að	fara	aftur	í	leikinn	en	sama	
endurtók	sig	og	sat	hún	í	fangi	mínu	því	áfram.	Það	var	mín	skoðun	að	hún	

skemmti	sér	alveg	jafn	vel	og	hin	börnin	sem	voru	í	leiknum	og	var	eiginlega	
þátttakandi	í	leiknum	þrátt	fyrir	að	vera	ekki	þátttakandi	sem	slíkur.	Ég	fór	
því	að	velta	fyrir	mér	hvort	ég	hefði	átt	að	þrýsta	enn	frekar	á	hana	að	vera	

með	þeim	 í	 leiknum	eða	hvort	það	 sé	ekki	bara	allt	 í	 lagi	 að	horfa	á	aðra	
leika	 og	 hafa	 jafnt	 gaman	 að	 vera	 áhorfandi	 og	 þátttakandi	 í	 leik.	 Einnig	

studdist	 þessi	 sýn	mín	 við	 kenningar	 Vygotskys	 sem	 talaði	 um	 að	 læra	 af	

þeim	sem	lengra	eru	komnir	(Rannsóknardagbók,	2.	október	2017).	

Ef	ég	hefði	verið	að	gera	eitthvað	annað	en	fylgjast	með	þessum	fjórum	börnum	í	leik	

þá	hefði	ég	ekki	upplifað	það	sem	fram	fór	í	herberginu.	Ég	hefði	ekki	 leitt	hugann	að	

því	 að	 stúlkan	 væri	 þátttakandi	 í	 leiknum	 þótt	 hún	 hafi	 ekki	 verið	 þátttakandi	 sem	

slíkur.	En	starfsfólk	telur	hlutverk	sitt	í	leik	barna	vera	misjafnt	eins	og	Fríða	talaði	um	

þegar	hún	var	spurð	út	í	hugmyndir	sínar	um	hlutverk	hins	fullorðna	í	leik	barna:	

…	 Já	eins	og	þegar	við	erum	að	 tala	um	frjálsan	 leik,	þá	er	hlutverk	okkar	

bara	eins	 lítið	og	hægt	er,	bara	vera	að	fylgjast	með	til	dæmis	þegar	og	ef	

þau	fara	að	henda	dótinu,	meiða	hvert	annað,	rífa	af	hvert	öðru,	þá	er	best	

að	maður	 fari	bara	niður	 til	þeirra	og	byrjar	að	gera	eitthvað	og	þá	koma	
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þau	og	þá	er	maður	líka	að	sýna	þeim	hvernig	maður	er	í	leik	og	svo	bakkar	

maður	 út	 úr	 leiknum	 þegar	 þau	 byrja	 að	 gera	 þetta	 þannig	 gerir	 maður	

þannig	að	mér	finnst	að	við	eigum	ekki	að	vera	að	stýra	 leiknum	þeirra	ef	
það	þarf	ekki.	

Hvað	 varðar	 hlutverk	 hins	 fullorðna	 í	 leik	 barna	 telur	 Fríða	 að	 maður	 sé	 með	

börnunum	í	 leik	en	dragi	sig	smátt	og	smátt	út	úr	leiknum,	en	fylgist	samt	með.	Katrín	

tók	 í	 sama	 streng	 og	 sagði:	 „Að	 hinn	 fullorðni	 styðji	 við	 kannski	 og	 leiðbeini	 aðeins	 í	

leiknum	og	styðji	við,	en	hann	á	að	halda	sig	líka	aðeins	utan	við,	vera	utan	við	leikinn.	

En	komi	að	sjálfsögðu	inn	í	hann	ef	eitthvað	bjátar	á.	Að	maður	sé	bæði	leiðbeinandi	og	

vera	 fylgjast	með	 leiknum.“	Að	 vera	 bæði	 leiðbeinandi	 og	 fylgjandi	 í	 leik	 barna	 finnst	

mér	sem	rannsakanda	vera	góð	tenging	við	hlutverk	okkar	í	 leik	þeirra.	Þá	erum	við	til	

staðar	 og	 leiðbeinum	 þegar	 þarf	 og	 erum	 einnig	 að	 fylgjast	 með	 og	meta	 þroska	 og	

félagsfærni	barns.	Katrín	talaði	um	að	þegar	við	 fylgjumst	með	börnum	í	 leik	þá	séum	

við	að	„hafa	augun	á	þeim,	hjálpa	þeim	og	aðstoða,	til	dæmis	ef	þau	komast	ekki	út	úr	

aðstæðum	 sem	 þau	 eiga	 erfitt	 með	 að	 koma	 sér	 úr.“	 Hún	 talaði	 einnig	 um	 að	 hinn	

fullorðni	„eigi	ekki	að	skipta	sér	of	mikið	af	en	vera	samt	öryggið	þeirra,	grípa	inn	í	þegar	

þarf.	En	ég	held	að	þau	læri	hvað	mest	af	því	að	gera	sjálf	og	koma	sér	sjálf	út	úr	eða	

finna	leið	út	úr	erfiðum	aðstæðum.	Það	kennir	þeim	hvað	mest.“	

Að	mínu	mati	skiptir	það	miklu	máli	að	eiga	jákvæð	samskipti	við	starfsfólk	sitt	og	að	

geta	 rætt	 starfið	á	uppbyggilegan	hátt	 sem	kallar	á	 frekari	 forvitni	 til	 að	bæta	við	 sig	

þekkingu	 sem	 skilar	 sér	 síðan	 út	 í	 starfið	 með	 börnunum.	 Upplifun	 mín	 í	 gegnum	

rannsóknarferlið	 er	 hægt	 að	 tengja	 í	 þá	 þætti	 sem	 hér	 hafa	 komið	 fram	 og	 hvernig	

viðhorf	mitt	 sem	ég	 kom	með	mér	um	hlutverk	hins	 fullorðna	 í	 leik	 barna	breyttist	 í	

gegnum	rannsóknarferlið.	Með	því	að	hafa	tamið	sér	að	sitja	sem	mest	á	gólfinu	með	

börnunum	 er	 starfsfólk	 Krummadeildar	 til	 taks	 þegar	 á	 þarf	 að	 halda.	Mismikið	 þó	 í	

upphafi	 en	 í	 gegnum	 rannsóknarferlið	 hefur	 það	 að	 sitja	 sem	mest	 á	 gólfinu	 náð	 að	

smita	út	 frá	sér	og	einnig	þegar	umræður	fóru	af	stað	um	mikilvægi	hlutverks	okkar	 í	

leik	barna.		
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5.2.1	 Hugmyndir	starfsfólks	um	inngrip	í	leik	barna	

Í	gögnum	rannsóknarinnar	kom	fram	að	eitt	hlutverka	okkar	í	leik	barna	sé	að	grípa	inn	

í	og	aðstoða	þegar	við	á.	Það	viðhorf	sem	ég	kom	með,	eins	og	hefur	komið	fram,	inn	á	

nýjan	 starfsvettvang,	 var	 að	mér	 fannst	 starfsfólk	 ekki	 nægilega	 sýnilegt	 þegar	 börn	

voru	í	leik	og	þar	af	leiðandi	ekki	til	staðar	þegar	á	þurfti	að	halda.	Ég	get	ímyndað	mér	

að	það	sé	ekki	auðvelt	að	 segja	 frá	einhverju	 sem	maður	heldur	að	hafi	 komið	 fyrir	 í	

leiknum	 án	 þess	 að	 vita	 það	 nákvæmlega	 með	 vissu.	 Að	 fylgjast	 með	 leik	 barna	

auðveldar	kennara	eða	starfsfólki	að	meta	hvenær	eigi	að	grípa	inn	í	leikinn	heldur	en	

að	koma	askvaðandi	inn	í	einhverjar	aðstæður	og	þurfa	að	geta	í	eyðurnar.	Aðspurð	um	

hugmyndir	 sínar	 varðandi	 það	 hvenær	 eigi	 að	 grípa	 inn	 í	 leik	 barna	 svaraði	 María:	

„Þegar	þau	 sækjast	 eftir	 að	 fá	hjálp,	 eins	og	þegar	 einhver	 er	 að	 rífa	 af	 þá	 leiðbeinir	

maður	um	að	það	eigi	ekki	að	rífa	af,	frekar	að	aðstoða	börnin	við	að	leika	saman.	Að	

maður	komi	inn	í	leik	til	að	hjálpa	og	líka	þá	er	maður	oft	að	kenna	þeim	að	leika	með	

þeim.“	Því	tel	ég	mikilvægt	fyrir	okkur	að	vera	til	staðar	og	grípa	inn	í	þegar	við	á	þannig	

að	leikurinn	sé	bæði	skemmtun	og	lærdómur	fyrir	börnin.	

Tvö	börn	að	rífast	um	sömu	bókina,	ég	ákvað	strax	í	upphafi	að	leyfa	þeim	

að	rata	sjálf	út	úr	þessum	aðstæðum	og	var	því	mjög	ánægð	með	viðhorf	

Katrínar	 sem	 spurði	mig	 hvort	 að	 við	ættum	 ekki	 að	 leyfa	 þeim	 að	 leysa	
bara	 úr	 þessu	 sjálf	 og	 sjá	 hvert	 þetta	myndi	 leiða.	 Sem	 þau	 síðan	 gerðu.	

Vangaveltur	mínar	urðu	síðan	þessar.	Við	hefðum	þarna	getað	gripið	strax	

inn	 í	 og	 rétt	 öðru	 hvoru	 bókina	 og	 sagt	 þeim	 að	 skiptast	 bara	 á	 eða	 lesa	
saman.	En	að	horfa	á	þau	leysa	málið	sín	á	milli	skildi	eftir	lærdóm	til	okkar	

beggja	 og	 einnig	 barnanna	 tveggja	 (Rannsóknardagbók,	 13.	 september,	

2017).	

Þrátt	 fyrir	að	hér	 sé	ekki	verið	að	 tala	um	börn	 í	 leik	þá	mynduðust	aðstæður	 sem	

hægt	var	að	velta	vöngum	yfir.	Ætti	að	grípa	inn	í	eða	leyfa	þeim	sjálfum	að	finna	leið	út	

úr	aðstæðunum	sjálf?	Þarna	fór	fram	nám	og	við	ákváðum	að	sjá	hvert	þetta	leiddi	þar	

sem	þau	vildu	bæði	skoða	sömu	bókina	og	upp	kom	ágreiningur	og	togstreita.	Hvernig	

þau	tvö	unnu	síðan	svo	fallega	út	úr	aðstæðunum;	þar	sem	þau	að	lokum	settust	bæði	

niður	og	annað	barnið	fór	að	sýna	hinu	barninu	myndir	úr	bókinni.	Þannig	varð	úr	nám	

hjá	 þeim	 báðum	 sem	 og	 ánægja.	 Ég	 hef	 stundum	 sagt	 við	 starfsfólk	 mitt	 að	 yngstu	
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börnin	á	leikskólum	séu	oft	svo	vanmetin;	við	höldum	að	þau	geti	miklu	minna	en	þau	

geta	og	það	tel	ég	að	sé	oft	ástæðan	fyrir	því	hvað	við	getum	verið	fljót	að	grípa	inn	í	og	

aðstoða.	

Þegar	Katrín	var	spurð	út	í	hugmyndir	sínar	um	hvenær	eigi	að	grípa	inn	í	leik	barna	

sagði	hún:	

Þegar	þau	vantar	eitthvað,	ef	það	vantar	inngrip	frá	leiðbeinanda,	þá	finnst	
mér	 að	 ég	 þurfi	 að	 grípa	 inn	 í	 og	 að	 sjálfsögðu	 geri	 ég	 það	 ef	 það	 eru	

einhverjir	árekstrar	eða	ef	það	kemur	eitthvað	upp	á	og	þau	leita	til	mín,	en	

mér	finnst	lang	skemmtilegast	að	horfa	á	þau	sjálf	í	leiknum	og	vinna	sjálf	út	

úr	ef	eitthvað	kemur	upp	á.	Þannig	að	ég	verð	að	vera	til	staðar	og	fylgjast	

með,	annars	er	hætta	á	að	maður	grípi	inn	í	þó	þess	þurfi	ekki.		

Aðspurð	um	það	hvenær	eigi	að	grípa	inn	í	leik	barna	sagði	Katrín	að	hinn	fullorðni	

ætti	 að	 fylgjast	með	 leik	þeirra	þannig	að	hann	vissi	hvenær	ætti	 að	grípa	 inn	 í,	 sem	

undirstrikar	mikilvægi	hlutverks	okkar	í	leik	barna.	Fríða	sagði	mikilvægt	að	fylgjast	með	

leik	barna	þannig	að	maður	gæti	gripið	inn	í	leikinn	við	réttar	aðstæður:	

…	leikurinn	fer	út	um	þúfur	eða	þegar	þau	eru	orðin,	sko	þú	veist,	veit	ekki	

hvað	þau	eiga	að	gera	við	dótið,	eru	kannski	bara	að	henda	því,	sparka	því	í	
gegnum	hrúguna,	þú	veist,	og	eru	bara	ekkert	að	gera	við	þetta,	skilur	þú,	

þá	grípur	maður	 inn	 í.	En	ef	þau	eru	bara	að	 leika	með	dótið	þá	á	maður	

bara	 að	 fylgjast	með	 því,	 það	 er	 svo	mikilvægt	 að	 fylgjast	með	 og	 þá	 sér	

maður	hvað	þau	eru	að	gera.	Já,	við	þurfum	að	grípa	inn	í	þegar	kominn	er	

einhver	vandi	og	þau	eru	farin	að	rífast	og	jafnvel	slást	eða	henda	dótinu	og	

ekki	að	leika	með	það	þá	finnst	mér	að	ég	eigi	að	grípa	inn	í	sem	fyrst	sko.	

Fríða	talaði	einnig	um	að	hafa	„þessa	sýn	að	þurfa	að	grípa	inn	í	þegar	leikurinn	fer	út	

um	þúfur	og	við	eigum	að	vera	til	staðar	til	að	koma	leiknum	aftur	á	og	þegar	það	hefur	

tekist	að	bakka	þá	úr	honum	aftur	og	fylgjast	áfram	með.“	Hugmyndir	þátttakenda	um	

það	hvenær	eigi	að	grípa	 inn	 í	 leik	barna	endurspeglar	það	sem	mér	hefur	 fundist	um	

mikilvægi	þess	að	við	verðum	að	vera	til	staðar	og	vita	hverjar	aðstæðurnar	eru	þegar	

koma	upp	tilfelli	þar	sem	við	verðum	að	grípa	inn	í	leik	barna.	Það	er	ekki	hægt	að	vita	

hvernig	á	að	bregðast	við	ef	þú	heyrir	börn	rífast	en	ert	ekki	til	staðar;	þá	getur	þú	ekki	
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vitað	 hvernig	 á	 að	 bregðast	 við	 á	 réttan	 hátt	 og	 koma	með	 rétta	 niðurstöðu.	 Til	 þess	

þarftu	að	vera	á	staðnum	og	vita	nákvæmlega	um	hvað	er	verið	að	rífast.	Hlutverk	okkar	

í	leik	barna	er	því	mikilvægt	eins	og	fram	hefur	komið	og	að	það	sé	í	okkar	hlutverki	að	

grípa	inn	í	og	aðstoða	þegar	við	á.			

5.3	 Upplifun	af	þátttöku	í	starfendarannsókn	
Í	gögnum	rannsóknarinnar	kemur	fram	áhugaverð	þróun	á	hugmyndum	starfsfólks	um	

þátttöku	í	starfendarannsókn.	Fríða	nefndi	að	henni	þætti	„[…]	það	mjög	spennandi	og	

lærdómsríkt	að	maður	 læri	af	sér	sjálfum.“	Mín	upplifun	 í	upphafi	 rannsóknarferlisins	

var	sú	að	mér	fannst	ég	vera	ógnandi	þegar	ég	kynnti	rannsókn	mína	og	mig	sjálfa	fyrir	

Fríðu.	

...	 ég	 kynnti	 mig	 og	 fræddi	 um	minn	 bakgrunn	 og	 sagði	 henni	 einnig	 frá	

tilgangi	og	markmiði	 rannsóknarinnar.	Við	 ræddum	aðeins	 saman	og	varð	
mín	upplifun	sú	að	hún	fór	í	pínu	baklás	og	mér	fannst	ég	jafnvel	vera	pínu	

ógnandi.	 Hún	 samþykkti	 með	 því	 að	 segjast	 „örugglega“	 ætla	 að	 verða	

þátttakandi	þannig	að	þetta	verður	að	mínu	mati	mjög	spennandi	og	mikil	
áskorun	 að	 sjá	 hvernig	 þróunin	 verður,	 hvort	 hún	 haldi	 áfram	 að	 vera	

þátttakandi	 eða	 hvort	 að	 ég	 hafi	 virkilega	 verið	 svona	 ógnvekjandi	
(Rannsóknardagbók,	23.	maí,	2017).	

Þegar	 María	 var	 spurð	 að	 því	 hverjar	 hugmyndir	 hennar	 væru	 um	

starfendarannsóknir	sagði	hún	að	hennar	upplifun	væri	sú	að	hún	væri	óörugg	og	vissi	

ekki	alveg	hvað	hún	væri	búin	að	koma	sér	 í.	Þessi	upplifun	var	síðan	að	hennar	sögn	

óþarfi	 þar	 sem	hún	upplifði	 ferlið	bæði	 skemmtilegt	og	 lærdómsríkt.	Upplifun	hennar	

var	lík	tilfinningu	minni	þegar	ég	afhenti	henni	dagbókina,	en	þar	skrifaði	ég	nokkur	orð	

til	allra	þátttakenda	og	einnig	hver	tilgangur	með	dagbókinni	væri.	

Hugmyndir	 og	 sýn	 Katrínar	 á	 rannsókninni	 var	 eins	 og	 hjá	 Maríu;	 henni	 þótti	

þátttakan	bæði	skemmtileg	og	spennandi.	Hún	nefndi	að	sér	þætti	það	jákvætt	að	taka	

þátt	 í	 einhverju	 sem	 sneri	 að	 starfi	 sínu,	 „að	 fá	 að	 læra	eitthvað	nýtt	 og	meira.“	Hún	

nefndi	 þó	 að	 hún	 hefði	 aðeins	 farið	 í	 baklás	 þegar	 á	 leið	 og	 hún	 heyrði	 orðið	

starfendarannsókn.	Henni	hefði	 fundist	orðið	 formlegt	og	hún	vissi	ekki	alveg	til	hvers	
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væri	ætlast	 af	 henni.	Dæmi	 úr	 rannsóknardagbók	minni	 sýnir	mína	 upplifun	 þegar	 ég	

óskaði	eftir	þátttöku	Katrínar	í	rannsókninni:	

Ég	kynnti	mig	og	sagði	aðeins	frá	mínum	bakgrunni	og	fór	yfir	hver	tilgangur	

rannsóknar	 minnar	 væri	 og	 markmið.	 Hún	 spurði	 mig	 ýmissa	 spurninga	

þannig	að	við	náðum	að	spjalla	saman	í	þónokkra	stund	bæði	um	rannsókn	

mína	 og	 starfið	 á	 deildinni.	Mín	 upplifun	 af	 spjalli	 okkar	 var	 sú	 að	 henni	
fyndist	þetta	vera	bara	mjög	spennandi	og	áhugavert	og	samþykkti	þátttöku	

og	 sagðist	 meira	 að	 segja	 hlakka	 bara	 mjög	 til	 og	 að	 þetta	 væri	 svo	

spennandi	(Rannsóknardagbók,	23.	maí,	2017).	

Þegar	 líða	 tók	á	 rannsóknarferlið	var	ánægjulegt	að	sjá	þróunina	vinna	á	og	að	sýn	

Fríðu	var	allt	önnur	en	ég	hafði	ímyndað	mér	í	upphafi.	Í	seinna	viðtalinu	var	Fríða	spurð	

að	því	hvað	hefði	komið	upp	 í	huga	hennar	þegar	ég	spurði	hana	hvort	hún	vildi	vera	

þátttakandi	í	starfendarannsókn	minni	og	svar	hennar	var	eftirfarandi:		

Já	ég,	ahhhhhh,	ég	veit	ekki.	Kannski	fannst	mér	ég	ekki	alveg	vita,	þú	veist,	
hversu	tímafrekt	þetta	væri.	Hvort	ég	þyrfti	að	skrifa	eitthvað	á	meðan	ég	

væri	með	börnin,	þá	gæti	ég	það	ekki,	ég	yrði	að	 fá	næði	og	 skrifa	 frekar	
þegar	ég	væri	komin	heim.	Ég	tek	nefnilega	bara	dagbókina	mína	með	mér	

heim	og	 skrifa	 þar.	 Þannig	 að	 ég	 var	 pínu	 óviss	 kannski	 fyrst	 og	 þú	 hefur	

kannski	fundið	það.	

Það	að	skoða	og	velta	fyrir	sér	hvernig	rannsókn	sem	þessi	geti	eflt	mig	sem	fagmann	

í	starfi	þá	sýna	niðurstöður	hennar	að	ígrundun	á	eigin	starfi	er	góð	leið	til	að	verða	betri	

fagmaður	og	um	leið	faglegur	leiðtogi.	Mín	sýn	er	sú	að	starfsfólk	mitt	geti	haft	áhrif	og	

komi	með	sínar	hugmyndir	sem	við	hjálpumst	að	við	að	koma	í	framkvæmd.	Einnig	tel	

ég	að	góður	fagmaður	geti	leitt	starfsfólk	sitt	án	þess	að	vera	dóminerandi	eða	skipandi.	

Að	vera	góð	fyrirmynd	í	starfi	tel	ég	vera	bestu	leiðina	til	kennslu.		

Eftir	 daginn	 þá	 ígrundaði	 ég	 hvernig	 ég	 sem	 fagmaður	 gæti	 komið	 öllu	

starfsfólki	 mínu	 meira	 niður	 á	 gólfið	 og	 vera	 frekar	 þátttakendur	 í	 leik	

barnanna.	Mér	 finnst	 við	 ekki	 eiga	 að	 standa	 yfir	 þeim	og	 fylgjast	 þannig	

með	börnum	í	leik.	Ef	maður	setur	sig	í	spor	þeirra	sem	sitja	á	gólfinu	og	eru	
að	 leika	 sér,	 á	 þá	 við	 börnin	 sjálf,	 og	 að	 það	 sé	 einhver	 risavaxinn	 sem	
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stendur	yfir	þeim	getur	ekki	verið	þægilegt.	Ætla	að	taka	þetta	upp	í	spjalli	

eftir	 hvíldina	 á	morgun	 þegar	 öll	 börn	 eru	 sofnuð	 (Rannsóknardagbók,	 6.	

september,	2017).	

Eftir	 þessa	 ígrundun	 mína	 þurfti	 ég	 ekki	 að	 ræða	 þetta	 neitt	 frekar	 við	 starfsfólk	

Krummadeildar.	Með	því	að	vera	fyrirmynd	hef	ég	náð	að	koma	starfsfólki	mínu	meira	

niður	á	gólfið	án	þess	að	þurfa	að	nefna	það.	Við	höfum	þrátt	fyrir	það	rætt	saman	um	

mikilvægi	þess	að	vera	á	gólfinu	með	börnunum	og	allar	hafa	tekið	undir	það.		

Á	deildarfundum	hef	ég	tamið	mér	það	að	fá	starfsfólk	á	deildinni	til	að	koma	með	

sínar	eigin	hugmyndir	um	starfið	þannig	að	ég	nýti	mér	það	sem	ég	hef	tekið	með	mér	

úr	 náminu	 inn	 í	 starfið.	 Á	 námskeiðinu	 Samskipti,	 samstarfi	 og	 stjórnun	 sem	 ég	 sat	 í	

meistaranámi	mínu,	vakti	þátttökustjórnun	áhuga	minn	og	mér	fannst	hún	vera	eitthvað	

sem	ég	vildi	taka	með	mér	inn	í	starf	mitt.		

Eftir	 síðustu	 viku,	 eftir	 að	 hafa	 tekið	 fyrri	 viðtölin,	 þá	 finnst	 mér	

þátttakendur	 vera	 einhverra	 hluta	 vegna	 miklu	 meðvitaðari	 um	 hversu	
mikilvægt	hlutverk	okkar	er	 í	 leik	barna.	Kannski	varð	einhver	vakning	eða	

við	það	að	rýna	aðeins	í	sjálfan	sig	og	sína	starfshætti	þá	hafi	ef	til	vill	orðið	

einhver	vakning	og	líka	það	að	við	erum	að	ræða	saman	um	leik	barnanna,	
en	 það	 tel	 ég	 vera	 bara	 góða	 þróun	 (Rannsóknardagbók,	 10.	 september	

2017).	

Þessi	dagbókarfærsla	finnst	mér	undirstrika	hversu	mikilvægt	það	er	að	byggja	upp	

jákvætt	 lærdómssamfélag	 og	 styðjast	 við	 þá	 þekkingu	 sem	 ég	 hef	 öðlast	 í	 gegnum	

háskólanám	mitt.	

Á	 leikskólanum	Koti	hefur	verið	unnið	með	skráningar	þar	sem	ein	skráning	er	gerð	

fyrir	 hvert	 barn	 einu	 sinni	 í	 mánuði.	 Skráningunum	 er	 síðan	 safnað	 saman	 í	 möppu	

barnsins	á	rafrænu	formi.	Í	lok	skólaársins	fær	barnið	möppuna	senda	heim	rafrænt	þar	

sem	foreldrar	geta	skoðað	hana	með	barninu	sínu	og	rætt	um	það	sem	námssögurnar	

hafa	 að	 segja.	 Starfsfólk	 leikskólans	 notar	 jafnframt	 skráningarnar	 til	 að	 meta	 starf	

vetrarins.	Ekki	höfðu	verið	gerðar	markvissar	skráningar	um	 leik	barna	áður	en	þessar	

hugleiðingar	komu	fram	í	rannsóknardagbók	minni	í	lok	dags	eftir	að	hafa	átt	samskipti	

um	skráningar	við	Katrínu	en	þá	kom	í	ljós	ávinningur	rannsóknarinnar:	
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Það	væri	vel	hægt	að	meta	frjálsan	leik	barna	með	skráningu	eða	námssögu	

eins	og	Katrín	nefndi	við	mig	í	spjalli	okkar	í	dag.	Hún	nefndi	að	hægt	væri	

að	gera	skráningu/námssögu	fyrir	hvert	barn	og	hver	hópsstjóri	myndi	gera	
eina	slíka	fyrir	sinn	hóp	sem	færi	 í	möppu	hvers	barns.	Hún	nefndi	að	það	

væri	 hægt	 að	 hafa	 eitthvað	 í	 boði	 inn	 í	 herbergi	 fyrir	 einn	 hóp	 og	 annar	

hópur	væri	í	aðalrýminu	og	síðan	einn	hópur	sem	væri	í	dúkkukróknum.	Ég	
fann	 fyrir	 áhuga	 hjá	 starfsfólkinu	 varðandi	 það	 að	 gera	 skráningar	 og	 því	

áhugavert	 að	notast	 við	 slíka	þegar	meta	 á	 leik	barna.	 Einnig	 tel	 ég	 að	ef	

starfsfólk	finnur	að	hlustað	sé	á	hugmyndir	þeirra	og	sér	þær	framkvæmdar	

þá	 skilar	 það	 betri	 starfsánægju	 til	 baka	 í	 starfi	 sem	 allir	 græða	 á	

(Rannsóknardagbók,	4.	október	2017).	

Þar	sem	ég	tel	að	skráning	sé	góð	leið	til	að	ígrunda	barn	í	leik	fannst	mér	áhugavert	

að	skoða	hugmyndir	samstarfsfólks	míns	enn	frekar	því	þá	er	hægt	að	sjá	hvort	barn	eigi	

í	 einhverjum	erfiðleikum	með	 að	 komast	 inn	 í	 leik	 eða	 uni	 sér	 jafnvel	 ekki	 í	 leik	með	

öðrum	og	þvíumlíkt.	Einnig	að	ígrunda	hvað	ég	sem	starfsmaður	geti	gert	til	að	aðstoða	

barn	við	að	komast	inn	í	leikinn	tel	ég	vera	góða	aðferð	til	að	meta	leik	barna.		

Það	 að	 gera	 starfendarannsókn	 fannst	 mér	 vera	 góð	 leið	 til	 að	 koma	 inn	 á	 nýjan	

starfsvettvang	þótt	ég	hafi	verið	óviss	og	 jafnvel	kvíðin	varðandi	það	hvort	ég	væri	að	

gera	rétt	og	á	réttum	tímapunkti.	En	það	að	rýna	í	eigið	starf,	taka	við	sem	deildarstjóri	

og	ná	starfsfólki	með	mér	inn	í	rannsóknarferli	tel	ég	vera	góða	leið	til	að	kynnast	nýju	

starfsfólki,	byggja	upp	gott	lærdómssamfélag	og	efla	fagmennsku	í	starfi.	

Það	að	taka	þátt	 í	rannsókn	er	ekki	allra.	Ef	ég	set	mig	í	spor	þeirra	sem	bað	um	að	

taka	þátt	 í	 rannsókninni	þá	 finnst	mér	ég	hafa	verið	ógnandi	þó	að	ég	væri	það	ekki	 í	

raun.	Að	deila	verkefnum	er	eitthvað	sem	ég	tel	að	starfsfólk	sé	ánægt	með,	því	finnist	

það	metið	í	starfi	sínu,	eins	og	sést	í	dæmi	úr	rannsóknardagbók	minni:	

Ígrundun	 eftir	 þennan	 dag	 og	 upplifun!	 Bað	 tvo	 starfsmenn	 (annar	 er	

þátttakandi	 í	 rannsókninni)	að	 fara	 í	 listaskála	og	 leyfa	börnunum	að	gera	

möppur	 fyrir	 verkin	 sín,	 eina	möppu	 fyrir	 hvert	barn	nákvæmlega	eins	og	
þau	vildu	útfæra	þær.	Þær	komu	og	spurðu	hvort	ég	vildi	hafa	þær	„svona	

eða	 einhvern	 veginn	 öðruvísi.“	 Ég	 sagði	 þeim	 að	 þær	mættu	 bara	 útfæra	

möppurnar	 nákvæmlega	 eins	 og	 þær	 vildu.	 Ég	 var	 einnig	 spurð	 hvort	 ég	
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vildi	 að	börnin	máluðu	möppurnar	 eða	 lituðu	og	 ég	notaði	 sama	 svar,	 að	

þær	 mættu	 bara	 útfæra	 þær	 nákvæmlega	 eins	 og	 þær	 vildu.	 Ég	 upplifði	

gleði,	traust	og	ánægju	frá	þessum	tveim	starfsmönnum.	Einnig	fann	ég	og	
upplifði	að	með	því	að	sýna	starfsfólki	traust	við	vinnu	þess	og	útfærslu	þá	

fékk	 ég	 ánægða	 starfsmenn	 sem	 sýndu	 það	 í	 verki	 og	 starfi	

(Rannsóknardagbók,	11.	október	2017).	

Daginn	 eftir	 settist	 ég	 niður	 með	 einum	 þátttakanda	 rannsóknarinnar	 og	 spurði	

hvernig	honum	hefði	fundist	að	fá	frjálsar	hendur	með	verkefnið.	Svarið	var	„mér	fannst	

þetta	 frekar	skrítið	svona	 fyrst	og	pínu	óþægilegt,	vissi	ekki	hvort	að	þú	yrðir	 sátt	eða	

svoleiðis.	En	síðan	þegar	maður	bara	byrjaði	og	trúði	að	maður	mætti	bara	alveg	ráða	þá	

var	 þetta	mjög	 skemmtilegt	 þetta	 varð	 svona	 pínu	mitt.“	Dæmi	 úr	 rannsóknardagbók	

minni	undirstrikar	 að	mínu	mati	hversu	mikilvægt	það	er	 að	 starfsfólk	 finni	 að	það	 sé	

metið	í	starfi	sínu:	

Þetta	var	eins	og	ég	upplifði,	að	ég	treysti	þeim	fullkomlega	til	að	sjá	alfarið	

um	 útfærsluna	 og	 í	 leiðinni	 gaf	 ég	 þeim	 tækifæri	 til	 að	 sýna	 sína	 eigin	
starfshætti	 og	 að	 lokum	skila	 ánægju	 sinni	 í	 starfi.	 Það	að	 sýna	að	maður	
treystir	og	að	 starfsmaður	 finnur	að	hann	sé	metinn	 í	 starfi	 tel	ég	að	hafi	

áhrif	 á	 starfsánægju	 sem	 skilar	 sér	 jafnframt	 til	 barnanna	
(Rannsóknardagbók,	12.	október	2017).	

Það	að	hafa	 starfsfólkið	með	mér	 í	 ákvarðanatökum	um	starfið	 tel	ég	að	hafi	 verið	

góð	 aðferð	 til	 að	 þátttakendur	 upplifðu	 rannsóknarferlið	 áhugavert	 og	 jafnframt	

skemmtilegt	 og	 að	 upplifun	 rannsakanda	 sem	 ógnandi	 í	 upphafi	 hafi	 ekki	 verið	 rétt.	

Jafnframt	er	gleðilegt	þegar	sjáanlegur	ávinningur	sést	á	rannsóknarvinnu	sem	þessari.		

5.3.1	 Skoðun	og	gagnsemi	á	þátttöku	í	starfendarannsókn	

Í	 gögnum	 rannsóknarinnar	 kemur	 fram	 að	 öllum	 þátttakendum	 fannst	 áhugavert	 og	

lærdómsríkt	 að	 taka	 þátt	 í	 starfendarannsókninni.	 Katrín	 sagði:	 „[...]	 myndi	 hiklaust	

mæla	með	þessu,	ég	held	að	þetta	sé	mjög	hollt	að	skoða	sig	sjálfan	svona	og	í	leiðinni	

læra	svona	mikið.“	María	sagði:	„[...]	myndi	alveg	mæla	með	að	taka	þátt	og	það	er	líka	

bara	gaman	og	ég	er	búin	að	 læra	mjög	mikið	af	þessu.“	Fríða	 sagði:	 „[...]	 finnst	það	

vera	nauðsynlegt	og	þyrfti	að	vera	á	fleiri	stöðum	þar	sem	þyrfti	að	breyta	miklu,	sem	
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eru	 held	 ég	 margir.	 Mjög	 vert	 að	 gera	 svona	 rannsókn	 á	 stöðum	 þar	 sem	 það	 er	

augljóslega	eitthvað	athugavert	og	þyrfti	sko	líka	að	vera	meira	í	skólum.“	

Að	 taka	þátt	 í	 rannsókn	sem	gerð	er	á	vinnustað,	þar	 sem	þú	sem	starfmaður	ert	

þátttakandi,	 getur	 reynst	 fólki	 erfitt.	 Miðað	 við	 skoðun	 þátttakenda	 á	 þátttöku	 í	

starfendarannsókn	tel	ég	að	starfendarannsóknir	séu	ekki	einungis	áhugaverðar	heldur	

einnig	 lærdómsverðar	 fyrir	 starfsfólk	 jafnt	 sem	 rannsakanda	 til	 að	 byggja	 upp	 gott	

lærdómssamfélag	og	efla	fagmennsku.		

Í	 gögnum	 rannsóknarinnar	 kom	 einnig	 fram	 að	 gagnsemi	 starfendarannsókna	 sé	

mikil.	 Þátttakendur	 nefndu	 að	 þátttakan	 hefði	 verið	 lærdómsrík	 og	 þeir	 væru	 orðnir	

meðvitaðri	 um	 eigið	 starf.	 Fyrir	 mig,	 sem	 rannsakanda,	 hefur	 gagnsemi	

starfendarannsóknarinnar	verið	mikil	þar	sem	það	að	rýna	 í	eigið	starf	getur	ekki	gert	

mér	neitt	annað	en	gott.	Þegar	Fríða	var	spurð	hvernig	hún	teldi	að	rannsókn	sem	þessi	

gæti	komið	henni	að	gagni	í	starfi	svaraði	hún:	

Já,	náttúrulega	ef	maður	er	meðvitaður,	ég	veit	ekki	alveg	hversu	mikið	ég	
hef	verið	það,	þá	fer	maður	að	skoða	sig,	þú	veist,	hvað	maður	er	að	gera	
og	hvernig	maður	vill	vera	og	einhvern	vegin	þannig	og	að	það	sé	og	kannski	

í	 leiðinni	þá	leiðir	maður	hugann	að	því	en	ég	hef	alveg	gert	það	í	gegnum	
kennsluna	 þannig	 að	 það	 er	 kannski	 bara	 orðið	 eðlislægt	 þessi	
sjálfsrannsókn	sem	maður	gerir	sem	gerir	manni	svo	gott.	

Fríða	nefndi	að	ef	maður	væri	meðvitaður	um	sitt	hlutverk	þá	væri	maður	að	skoða	

sjálfan	sig,	hvað	maður	væri	að	gera	og	hvað	maður	gæti	gert	betur.	Að	mínu	mati	er	

maður	í	daglegri	sjálfskoðun	í	starfinu.	Þegar	Katrín	var	spurð	að	því	hvernig	hún	teldi	

að	rannsókn	sem	þessi	gæti	komið	að	gagni	í	starfi	hennar	svaraði	hún:	

Þá	 læri	 ég	 kannski	 eitthvað,	 þú	 fræðir	mig	 um	hluti	 sem	ég	 vissi	 ekki	 um	

þannig	að	ég	fæ	gagnlegar	upplýsingar	sem	ég	nýti	mér	síðan	í	starfi	þannig	

að	ég	er	að	læra	fullt	af	að	taka	svona	þátt.	Ég	læri	líka	af	svona	rannsókn.	

Katrín	nefndi	að	það	gagnaðist	mikið	að	taka	þátt	í	starfendarannsókn	og	henni	þætti	

hún	sjálf	læra	af	því	að	vera	þátttakandi.	Ég	tel	að	hún	hafi	haldið	í	upphafi	að	rannsókn	

sem	þessi	væri	einungis	gagnleg	fyrir	mig	sjálfa	sem	rannsakanda	en	fljótlega	komist	að	
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öðru.	Það	sem	ég	hef	komið	með	 inn	á	deildarfundi	og	 í	samræðum	okkar	á	milli	 sem	

getur	nýst	okkur	í	starfi	hefur	að	mínu	mati	komið	að	góðu	gagni,	ef	marka	má	Fríðu.	Ég	

hef	bent	þátttakendum	á	lesefni	sem	getur	nýst	okkur	í	starfi	sem	þeir	hafa	sagt	að	sé	

bæði	gagnlegt	og	áhugavert.	Þegar	María	var	spurð	um	hvernig	hún	teldi	að	rannsókn	

sem	þessi	gæti	komið	að	gagni	í	starfi	hennar	sagði	hún:	

Mér	finnst	hún	koma	að	mjög	miklu	gagni,	maður	lærir	svo	mikið	og	ég	fæ	
líka	að	koma	með	mínar	skoðanir	líka	sem	mér	finnst	vera	mjög	spennandi	

og	jákvætt.	Líka	að	tala	svona	mikið	saman	finnst	mér	ég	læra	svo	mikið	af.		

Eftir	að	hafa	átt	gott	samtal	við	Fríðu,	þegar	ég	tók	seinni	viðtölin,	um	gagnsemi	þátttöku	í	

starfendarannsókn	þar	sem	hún	sjálf	hefði	verið	þátttakandi	í	slíkri	rannsókn	sagði	hún:	

Ég	held,	og	ég	veit,	að	þetta	gerir	mikið	gagn,	bara	þú	veist	þaðan	sem	þú	

ert	að	koma	og	kemur	með	þér	og	ég	veit	að	við	getum	alltaf	gert	betur,	

það	er	nefnilega	alltaf	hægt	að	bæta	sig,	en	mér	finnst	að	það	eigi	ekki	að	
banna	börnum	svona	mikið	þegar	þau	eru	að	leika	eins	og	við	töluðum	um	

þannig	að	það	hefur	haft	áhrif	 að	við	höfum	þá	 sýn	báðar	að	ekki	eigi	 að	
banna	svona	mikið	og	það	styrkir	og	styður	við	leikinn.	

Í	sama	samtali	töluðum	við	um	að	okkur	fyndist	börnum	stundum	vera	bannað	of	mikið,	

eða	eins	og	Fríða	sagði:	„[...]	börn	þurfa	áskoranir,	þau	byrja	að	labba	og	ekki	erum	við	að	

banna	þeim	það	þó	þau	detti	og	fái	kúlu	og	hrufli	sig.“	Fríðu	finnst	að	við	þurfum	að	hætta	

að	banna	þetta	og	banna	hitt,	„því	þegar	þau	verða	síðan	eldri	þá	mega	þau	aldrei	neitt.“	

María	talaði	um	að	í	gegnum	rannsóknarferlið	væri	hún	„orðin	svo	miklu	meðvitaðri	í	leik	

barnanna	og	allt	það	sem	þú	hefur	sagt	mér	og	okkur	það	hefur	nýst	mér	svo	vel	og	á	eftir	

að	nýtast	mér	alltaf.“	Katrín	hafði	svipað	um	gagnsemi	þátttöku	 í	 starfendarannsókn	að	

segja	og	María:	„Ég	myndi	nú	ætla	að	þetta	hafi	komið	að	mjög	miklu	gagni	og	maður	fari	

að	hugsa	hlutina	svo	allt	öðruvísi.	Maður	er	að	kafa	svo	mikið	ofan	í	sjálfan	sig	og	skoða.	

Ég	hef	lært	alveg	fullt	af	þessu	og	vonandi	á	ég	eftir	að	læra	miklu	meira.“	Hún	tók	eftir	

breytingum	frá	því	að	rannsóknarferlið	 fór	af	 stað	og	 talaði	um	að	við	værum	að	„leyfa	

börnunum	að	 leika	miklu	 frjálsari	og	að	við	værum	ekki	að	stýra	þeim.	Mér	 finnst	alltaf	

gaman	að	koma	í	vinnuna	til	að	skoða	börnin	í	leik	og	hvað	það	er	sem	fram	fer	í	leiknum	

þeirra.“	
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Ég	 sem	 rannsakandi	 upplifi	 að	 þátttakendur	 hafi	 öðlast	 frekari	 þekkingu	 á	mikilvægi	

hlutverks	okkar	í	leik	barna	og	jafnframt	að	rýna	í	eigið	starf.		

Þátttakendur	eru	allir	sammála	um	að	með	þátttöku	sinni	þá	hafi	þær	lært	

mikið	og	segja	að	hún	eigi	eftir	að	gagnast	þeim	í	starfi.	Fríða	talaði	um	að	

við	þyrftum	að	passa	upp	á	að	halda	áfram	að	vera	í	sjálfsgagnrýni	og	að	því	

mættum	við	 aldrei	 hætta.	Hún	kom	með	þá	hugmynd	að	 við	 gætum	nýtt	
hluta	af	deildarfundum	til	að	ræða	um	okkur	í	leik	barnana	áfram	og	finnst	

mér	það	einkar	ánægjulegt	að	það	hafi	komið	fram	(Rannsóknardagbók,	13.	

nóvember	2017).		

Allir	 þátttakendur	 voru	 sammála	 um	 að	 þátttaka	 í	 starfendarannsókn	 hafi	 komið	 að	

miklu	gagni	og	einnig	að	það	að	rýna	í	eigið	starf	hafi	vakið	þá	til	umhugsunar	um	margt.	

Það	að	ræða	saman,	ígrunda	starfið	og	koma	með	hugmyndir	er	leið	sem	getur	gagnast	

öllum.		

5.3.2	 Reynsla	starfsfólks	við	að	rýna	í	eigið	starf	

Að	 rýna	 í	 eigið	 starf	 getur	 reynst	 sumu	 starfsfólki	 erfitt,	 líkt	 og	 fram	 kom	 í	 gögnum	

rannsóknarinnar,	 í	 það	minnsta	 í	 fyrstu.	 Þegar	maður	 kemst	upp	á	 lagið	með	það	þá	

gerir	það	að	mínu	mati	ekki	mikið	annað	en	gott.	Því	það	að	geta	bætt	sig	í	starfi	tel	ég	

að	 sé	 mikilvægt	 markmið	 allra.	 María	 var	 spurð	 að	 því	 hvert	 viðhorf	 hennar	 væri	

gagnvart	starfendarannsókn	og	að	þurfa	að	rýna	í	eigið	starf.	Hún	sagði:	

Veit	það	nú	ekki	alveg,	 finnst	pínu	erfitt	 sko	að	 skoða	mig	 sjálfa	en	 finnst	

samt	 gott	 að	 geta	 skrifað	 hugmyndir	 og	 það	 sem	 ég	 hef	 lært	 og	 skrifa	 í	

bókina	 sem	þú	gafst	okkur,	 eins	og	þú	 sagðir	 við	mig	um	daginn	ef	 ég	 sé	

eitthvað	 eða	 ef	 ég	 er	 að	 hugsa	 um	 eitthvað	 að	 skrifa	 það	 bara	 niður	 og	

síðan	getum	við	þá	talað	um	það.	Þá	sér	maður	það	kannski	allt	öðruvísi	en	

það	 sem	 var	 verið	 að	 gera	 eða	 mér	 finnst	 dagbókin	 hjálpa	 mér	 mikið.	
Þannig	að,	jú,	ég	veit	að	ég	hef	lært	fullt	og	á	eftir	að	læra	fullt	meira.	Þetta	

er	mjög	gagnlegt	en	bara	pínu	erfitt	að	skoða	sig	svona	sjálfan	mikið.	Það	

sem	ég	sjálf	er	að	gera.	

Maríu	fannst	erfitt	að	rýna	 í	eigið	starf	en	með	því	að	skrifa	niður	 í	dagbókina	fann	

hún	leið	sem	hentaði	henni	vel.	Fríða	var	með	aðra	sýn	á	það	að	rýna	í	eigið	starf:	
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Ég	 hef	 alltaf	 verið,	 alltaf	 alla	 vega	 sem	 kennari,	 sjálfsgagnrýnin,	 og	 ef	

eitthvað	fór	úrskeiðis	þá	fór	ég	ekki	að	hugsa	um	af	hverju	þau	voru	eins	og	

þau	voru	heldur	gat	ég	gert	eitthvað	öðruvísi	og	yfirleitt	fann	ég	hvað	ég	gat	
gert	 öðruvísi.	 Þetta	 ýtti	 við	manni	 að	maður	 gleymi	 því	 ekki	 að	 skoða	 sig	

sjálfan	ef	maður	finnst	eitthvað	þá	er	það	við	en	ekki	þau	sem	gætum	gert	

eitthvað	öðruvísi.	

Það	að	rýna	til	gagns	er	þar	af	leiðandi	ekki	eitthvað	neikvætt	eins	og	ég	tel	að	margir	

haldi,	heldur	getur	það	komið	að	gagni	og	er	þar	af	 leiðandi	eitthvað	 sem	er	 jákvætt.	

Katrín	 talaði	 um	 að	 henni	 finndist	 „spennandi	 að	 rýna	 í	 það	 sem	 snýr	 að	 starfinu.“		

Einnig	 talaði	 hún	 um	 að	 þegar	 hún	 færi	 að	 rýna	 í	 eigið	 starf	 þá	 færi	 hún	 „að	 hugsa	

hlutina	svona	allt	öðruvísi	og	maður	fer	að	kafa	svona	ofan	í	sjálfan	sig	og	skoða.“	Í	námi	

mínu	 á	Menntavísindasviði	 Háskóla	 Íslands	 hef	 ég	 öðlast	 frekari	 þekkingu	 á	mikilvægi	

þess	að	rýna	til	gagns	og	skoða	mína	eigin	starfshætti	sem	hefur	síðan	nýst	mér	áfram	í	

starfi.	

Starfi	 okkar	 á	 Krummadeild	 er	 þannig	 háttað	 að	 þegar	 við	 erum	með	 deildarfundi	

verjum	við	alltaf	tíma	í	að	ræða	það	sem	snýr	að	okkur,	hvort	það	sé	eitthvað	sem	við	

viljum	ræða,	eitthvað	sem	við	getum	bætt	okkur	í.	Starfsfólk	Krummdeildar	fær	að	koma	

með	 sínar	 hugmyndir	 og	 vangaveltur	 sem	 við	 hjálpumst	 síðan	 að	 vinna	 úr	 með	

umræðum.	Fríða	talaði	um	að	leikskólinn	væri	staður	barnanna	og	að	við	værum	„hérna	

fyrir	þau.“	Það	finnst	mér	vera	mikilvægt	að	hafa	í	huga	þegar	maður	er	að	rýna	í	eigið	

starf	 því	 oft	 þarf	 maður	 að	 breyta	 einhverju	 hjá	 sér	 sjálfum	 en	 ekki	 einhverju	 hjá	

barninu.		
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6 Umræður	

Í	þessum	kafla	verður	niðurstöðum	rannsóknarinnar	fléttað	saman	við	fræðin	á	bak	við	

rannsóknina	og	rannsóknarspurningum	svarað.	Tilgangur	og	markmið	rannsóknarinnar	

var:	

• Að	skoða	og	ígrunda	hlutverk	hins	fullorðna,	kennara	og	starfsfólks	í	leikskóla,	í	

leik	barna.	

• Að	skoða	hugmyndir	þátttakenda	um	leikinn.	

• Að	 skoða	 sýn,	 hugmyndir	 og	 ferli	 starfsfólks	 um	 þátttöku	 sína	 í	

starfendarannsókn.	

• Að	ígrunda	hvernig	rannsókn	sem	þessi	getur	eflt	þátttakendur	sem	fagmenn.	

• Að	 skoða	 hvernig	 starfendarannsókn	 getur	 nýst	 til	 að	 byggja	 upp	

lærdómssamfélag	í	leikskóla.		

Ávinningur	af	 rannsókn	þessari	 var	 að	 sjá	hvernig	 rannsókn	 sem	þessi	 getur	eflt	mig,	

rannsakandann,	sem	fagmann	og	byggt	upp	lærdómssamfélag.	Hægt	er	að	endurspegla	

þá	sýn	í	því	sem	Jóhanna,	Arna	og	Bryndís	(2013)	benda	á	en	frá	árinu	2008	varð	nám	

leikskólakennara	 lengt	 í	 fimm	 ára	 háskólanám	 og	með	 því	 uppfyllir	 sú	menntun	 þær	

kröfur	 sem	 löggilt	 starfsheiti	 gerir	 til	 fagstéttarinnar.	 Leikskólakennarar	 ættu	 því	 að	

vera	 betur	 undir	 það	 búnir	 að	 mæta	 þeim	 faglegu	 kröfum	 sem	 gerðar	 eru	 til	

stéttarinnar	eftir	lengingu	námsins	(Jóhanna	Einarsdóttir,	Arna	H.	Jónsdóttir	og	Bryndís	

Garðarsdóttir,	2013).	

6.1	 Leikur	barna	er	mikilvægur	í	augum	starfsfólks	
Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 sýna	 að	 þátttakendur	 eru	 sammála	 um	 það	 að	 leikur	

barna	 sé	 einn	mikilvægasti	 þátturinn	 í	 leikskólastarfinu	og,	 eins	og	hefur	 komið	 fram,	

þungamiðja	 leikskólastarfsins.	 Ég	 finn	 að	 ávinningur	 hefur	 náðst	 með	

starfendarannsókninni	 þannig	 að	 starfsfólk	 Krummadeildar	 upplifir	 breytingar	 eftir	 að	

leiknum	var	gefinn	meiri	tími	og	meira	rými	í	dagskipulagi	barnanna,	líkt	og	Katrín	talaði	



66	

um	 eftir	 að	 rannsóknarferlið	 hófst.	 Einnig	 sýndu	 niðurstöður	 rannsóknarinnar	 að	

starfsfólk	 Krummadeildar	 fór	 að	 ígrunda	 leik	 barna	 enn	 frekar.	 Einn	 af	 þátttakendum	

rannsóknarinnar	 nefndi	 að	 það	 væri	 áhugavert	 að	 fylgjast	með	 leik	 barna	 og	 sjá	 þau	

takast	á	við	ýmsar	áskoranir	og	aðstæður	sem	upp	gætu	komið	í	 leik	þeirra.	Það	að	fá	

tækifæri	til	að	upplifa	að	börn	leysi	sjálf	úr	ágreiningi	sem	upp	getur	komið	í	leik	barna	

er	 hægt	 að	 tengja	 við	 hugmyndir	 Dewey.	 Einnig	 kom	 fram	 í	 niðurstöðum	

rannsóknarinnar	 að	 þátttakendur	 væru	 farnir	 að	 horfa	 öðruvísi	 á	 leik	 barna	 en	 þeir	

gerðu	 og	 nefndi	 einn	 af	 þátttakendum	 rannsóknarinnar	 að	 hún	 horfði	 frekar	 í	

samskiptin	sem	fram	færu	í	leik	barna	en	leikinn	sjálfan	í	heild.	

Eins	 og	 Lillemyr	 (2009)	 bendir	 á	 hefur	 leikur	 stundum	 verið	 skilgreindur	 sem	 athöfn.	

Athöfn	sem	er	uppspretta	leiks	og	hefur	ekki	endilega	einhvern	tilgang	(Lillemyr,	2009).	

Undanfarna	áratugi	hafa	viðhorf	til	 leiks	breyst	til	muna	og	hafa	ýmsir	fræðimenn	t.d.	

Gordon	 (2009),	 Lillemyr	 (2009)	 og	 Smith	 og	 Pellegrini	 (2008)	 fjallað	 um	 að	 frelsið	 sé	

undirstaða	leiks	og	með	ímyndunarafli	sínu	geti	barn	breytt	raunveruleikanum.	Líkt	og	

Vygotsky	telja	þessir	fræðimenn	að	þegar	barn	er	í	leik	þá	skapist	tækifæri	til	að	breyta	

um	persónuleika	og	framkvæma	hluti	sem	það	getur	ekki	alla	jafna	í	daglegu	lífi	eins	og	

að	keyra	bíl,	fljúga	flugvél	og	jafnvel	galdrað	svo	eitthvað	sé	nefnt.	Í	augum	þátttakenda	

rannsóknarinnar	þá	er	það	gleðin	sem	ríkir	þegar	börn	eru	í	leik	á	Krummadeild	og	að	fá	

tækifæri	til	að	upplifa,	horfa	á	og	fylgjast	með	börnum	í	leik	er	það	sem	gerir	starf	okkar	

með	 börnum	 svo	 mikilvægt	 og	 dýrmætt.	 Jóhanna	 Einarsdóttir	 (2010b)	 talar	 um	 að	

leikur	 hjá	 börnum	 sé	 áhugaverður,	 án	 skipulagðra	 reglna,	 áhyggjulaus	 og	 aðaláhersla	

lögð	á	athöfn	leiksins	en	ekki	útkomu	hans.	Í	leik	eru	börn	að	nota	hann	sem	upplifun,	

lærdóm	 á	 sitt	 umhverfi	 og	 skilning	 þar	 sem	 félagsleg	 tengsl	 eru	 höfð	 í	 fyrirrúmi	

gagnvart	 öðrum	 börnum.	 Með	 leik	 eru	 börn	 að	 tjá	 sig	 um	 hugmyndir	 sínar	 ásamt	

tilfinningum	með	því	að	horfa	á	sjónarhorn	hvers	annars,	 leita	lausna,	miðla	og	semja	

án	þess	að	kennari	skipti	sér	af	þannig	að	leikurinn	fái	að	njóta	sín	sem	best.	Leik	barna	

er	samt	sem	áður	ekki	auðvelt	að	skilgreina.	Segja	má	þó	að	hann	búi	yfir	ákveðnum	

einkennum.	 Í	 aðalnámskrá	 leikskóla	 (2011)	 er	 litið	 svo	 á	 að	 leikur	 sé	 einn	 af	

órjúfanlegum	þáttum	bernskunnar	og	hann	sé	þar	af	leiðandi	sjálfssprottinn	og	börnum	

eðlislægur.	 Leikur	 barna	 er	 þeirra	 helsta	 leið	 til	 náms	 þar	 sem	 tækifæri	 gefast	 til	 að	
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skilja	og	kanna	umhverfið,	tjá	tilfinningar	ásamt	hugmyndum.	Hann	er	jafnframt	leið	til	

að	öðlast	reynslu,	þekkingu	og	nýja	sýn	(Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2011).	

Niðurstöður	rannsóknarinnar	sýna	að	starfsfólki	Krummadeildar	þykir	ánægjulegt	að	

fylgjast	með	börnum	takast	á	við	ýmsar	aðstæður	sem	og	áskoranir,	eins	og	að	 leysa	

sjálf	úr	ágreiningi	sem	getur	komið	upp	í	leik	þeirra.	Þessar	niðurstöður	eru	í	samræmi	

við	kenningar	Vygotsky	sem	fjalla	um	að	leikur	barna	sé	þeirra	þroskaleið	og	í	gegnum	

leikinn	 sé	 barnið	 að	 kljást	 við	 eitthvað	 sem	 það	 hefur	 ekki	 tækifæri	 til	 í	 sínum	

raunveruleika.	Mikilvægt	 er	 að	 ögra	 barninu	með	 því	 að	 setja	 barninu	 aðeins	 hærra	

markmið	en	það	ræður	við	 (Imsen,	2006;	Karpov,	2003;	Lillemyr,	2009).	Einnig	benda	

niðurstöður	rannsóknarinnar	til	þess	að	mikilvægt	sé	að	börnin	fái	tækifæri	til	að	læra	í	

gegnum	leikinn	og	að	þau	þrói	eigin	leiðir	í	leik.	Leikurinn	er	þróun	barna	mikilvægur	en	

það	er	okkar	skylda	að	fylgjast	með	þeim	á	meðan	á	honum	stendur.	Þessar	niðursöður	

eru	 í	 samræmi	 við	 kenningar	 Vygotsky	 um	mikilvægi	 þess	 að	 hæfir	 einstaklingar	 séu	

þeir	 sem	 starfa	 með	 ungum	 börnum	 í	 gegnum	 nám	 þeirra	 og	 leik.	 Það	 er	 hlutverk	

leikskólakennarans	 að	 styðja	 við	 leik	 barna	 (e.	 skaffholding)	 og	 um	 leið	 er	 verið	 að	

undirbúa	barnið	fyrir	komandi	grunnskólagöngu	(Bodrova,	2008).	Þegar	talað	er	um	að	

styðja	við	 leik	barna	er	hægt	að	 líkja	því	 við	 stuðningsgrind	 sem	styður	við	byggingu.	

Þegar	bygging	getur	 staðið	ein	og	 sér	er	 stuðningsgrindin	óþörf	og	 tekin	burt,	 líkt	og	

stuðningur	 við	 leik.	Það	er	dregið	úr	honum	þegar	barnið	hefur	náð	þeirri	 færni	 sem	

stuðningurinn	er	veittur	við.	Hinn	fullorðni	þarf	því	að	vera	kunnugur	því	hvað	barnið	

getur	 í	 upphafi	 og	 hver	 stefnan	 er	 þannig	 að	 stuðningurinn	 eigi	 eftir	 að	 skila	 árangri	

(Berk	 og	 Winsler,	 1995;	 Smidt,	 2007).	 Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 sýna	 að	 þegar	

starfsfólk	 gerir	 sér	 grein	 fyrir	 því	 námi	 sem	 fram	 fer	 í	 leik	 þá	 sér	 það	 betur	 hversu	

megnugur	 leikur	 barna	 er.	 Einn	 þátttakandi	 rannsóknarinnar	 upplifði	mikinn	 lærdóm	

þegar	hann	tók	eftir	barni	með	annað	móðurmál	en	íslensku	sem	varð	þátttakandi	í	leik	

og	 hermdi	 eftir	 hljóðum	 og	 hreyfingum	 leikfélaga	 sinna.	 Þessar	 niðurstöður	 má	 vel	

tengja	við	sýn	Dewey	um	að	börn	læri	með	því	að	framkvæma	(e.	learning	by	doing)	og	

að	nám	fari	fram	í	gegnum	reynslu	og	félagslegar	athafnir	(Dewey,	2000a).	Dewey	taldi	

jafnframt	að	það	væri	í	höndum	okkar	að	huga	að	námsumhverfi	barna	þannig	að	þau	

myndu	öðlast	frekari	reynslu.	Umhverfið	þurfi	að	vera	hvetjandi	þannig	að	það	ýti	undir	

þátttöku	 og	 við	 þurfum	 að	 skipuleggja	 athafnir	 og	 reynslu	 sem	 verði	 góður	 grunnur	
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barnsins	(Dewey,	1983/2000a).	Niðurstöður	rannsóknarinnar	hvað	varðar	það	að	nám	

fari	 fram	 í	 gegnum	 leik	 barna	 er	 einnig	 í	 samræmi	 við	 það	 sem	 Dewey	 telur	 að	 sé	

mikilvægt	atriði	þegar	horft	er	 til	 lýðræðis,	menntunar	og	mótun	sjálfsins.	Hann	 lagði	

ríka	áherslu	á	bæði	einstaklinginn	sjálfan	og	skoðun	hans	á	 lýðræðislegu	samfélagi	út	

frá	 möguleikum	 á	 lýðræðislegu	 einstaklingseðli	 og	 að	 geta	 fengið	 að	 njóta	 sín.	

„Learning	 by	 doing”	 er	 eitt	 af	 því	 sem	 Dewey	 er	 kunnur	 fyrir	 eða	 „að	 læra	 í	 verki”	

(Ólafur	Páll	 Jónsson,	2010).	Dewey	leit	svo	á	að	virk	reynsla,	sköpun,	tjáning	og	áhugi	

væri	 undirstaða	 þekkingar.	 Hans	mat	 var	 að	 námsferlið	 og	markmið	með	 námi	 væri	

sami	hluturinn	og	 lagði	 ríka	áherslu	á	að	 læra	með	því	að	 framkvæma	(e.	 learning	by	

doing)	 (Dewey,	 2000a).	 Ekki	 lagði	 Dewey	 þó	 eingöngu	 áherslu	 á	 að	 nám	 færi	 fram	 í	

gegnum	 reynsluna	 heldur	 taldi	 hann	 að	 í	 gegnum	 félagslegar	 athafnir	 færi	 helsti	

lærdómurinn	 fram	 hjá	 börnum.	 Með	 því	 að	 leysa	 vandamál	 í	 sameiningu	 á	

lýðræðislegan	hátt	lærðu	börnin	hvað	mest	(Dewey,	2000a).		

Niðurstöður	rannsóknarinnar	sýndu	jafnframt	eins	og	fram	kom	þá	er	það	hlutverk	

okkar	 sem	 störfum	 með	 börnum	 að	 bæta	 við	 leikefniviðinn	 sem	 börnin	 velja	 til	 að	

þróun	verði	í	 leik	þeirra.	En	þrátt	fyrir	það	kemur	fram	í	rannsókninni	að	við	séum	oft	

og	 á	 tíðum	 dugleg	 að	 stjórna	 leikefnivið	 barnanna	 og	 velja	 fyrir	 þau.	 Í	 gegnum	

rannsóknarferlið	drógum	við	þó	eitthvað	úr	því	og	fengu	börnin	oftar	að	velja	sér	þann	

leikefnivið	sem	þeim	fannst	áhugaverður	og	spennandi.	Eins	og	Engel	(2011)	bendir	á	er	

það	 í	 hlutverki	 hins	 fullorðna	 að	 veita	 öryggi,	 vekja	 áhuga,	 vera	 til	 staðar,	 veita	 tíma	

ásamt	 rými,	 vera	þátttakandi,	 aðstoða	ef	 til	 þarf,	 vekja	 forvitni,	 byggja	upp	 traust	og	

veita	 vellíðan.	 Það	 er	 einnig	 í	 hlutverki	 hins	 fullorðna	 að	 byggja	 upp	 sjálfstraust	 hjá	

barni	og	kenna	því	að	að	treysta	öðrum	þannig	að	því	líði	vel	ásamt	því	að	byggja	upp	

þor	 (Susan	 Engel,	 2011).	 Í	 niðurstöðum	 rannsóknarinnar	 kom	 einnig	 fram	 að	 hinn	

fullorðni	velur	oft	þann	leikefnivið	sem	börnin	leika	sér	með.	Líkleg	ástæða	fyrir	þessu,	

samkvæmt	 einum	 þátttakanda,	 er	 eðlislæg	 hvatvísi	 hins	 fullorðna.	 Í	 kjölfarið	 drógu	

starfsfólk	Krummadeildar	úr	þessari	háttsemi	og	leyfðu	áhuga	barnanna	að	ráða	för	að	

vissu	marki.	Börnin	fengu	þá	að	velja	kassa	með	þeim	leikefnivið	sem	þeim	leist	best	á.	

Með	 þessari	 aðferð	 höfðu	 börnin	 markviss	 áhrif	 á	 leikskólastarfið	 sjálft.	 Rannsóknir	

hafa	sýnt	fram	á	að	leikur	barna	og	námsumhverfi	getur	verið	breytilegt.	Gamlar	venjur	

eiga	það	til	að	festast	í	sessi	og	oft	virðist	ógerlegt	að	breyta.	Því	er	mikilvægt	að	hafa	í	
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huga	 hvort	 hafi	 frekari	 þýðingu	 fyrir	 börnin,	 námið	 eða	 dagskipulag	 (Ingibjörg	 Ósk	

Sigurðardóttir	 og	 jóhanna	 Einarsdóttir,	 2012;	 Johnson,	 Christie	 og	 Wardle,	 2005).	

Niðurstöður	 rannsóknarinnar	eru	 í	 samræmi	við	það	sem	Wood	(2014)	 talar	um;	að	 í	

eðlisfari	 einstaklings	 endurspeglist	 leikur	 barna	 á	 þann	 hátt	 að	 sjá	megi	 hvernig	 þau	

þroskast	og	læra	með	eigin	þátttöku	og	ákvörðunartöku	þar	sem	áhugahvöt	þeirra	skín	

og	þau	fá	að	tjá	sig,	setja	sér	eigin	markmið	og	í	samvinnu	við	leikfélaga	velja	sér	efnivið	

(Wood,	 2014).	 Ingibjörg	 Ósk	 og	 Jóhanna	 Einarsdóttir	 (2012)	 taka	 undir	 þessi	 orð	 og	

nefna	 að	 efniviður	 þurfi	 að	 vera	 börnum	 aðgengilegur	 og	 sýnilegur	 þannig	 að	 börn	

blandi	saman	efnivið	til	að	þróun	verði	 í	 leik	þeirra.	Þessir	punktar	eru	 í	samræmi	við	

niðurstöður	rannsóknarinnar	þar	sem	starfsfólk	Krummadeildar	fór	að	draga	úr	að	velja	

leikefnivið	fyrir	börnin	og	hafa	hann	meira	aðgengilegan.		

Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 sýndu	 einnig	 að	 leik	 barna	 var	 gefinn	 meiri	 tími	 og	

rými	í	dagskipulagi.	Í	niðurstöðunum	kom	fram	að	eitt	hlutverk	okkar,	hins	fullorðna,	sé	

að	 gefa	 börnum	 tækifæri	 til	 að	 læra	 í	 gegnum	 leikinn	 þannig	 að	 hann	 þróist.	 Þessar	

niðurstöður	eru	í	samræmi	við	það	sem	Wood	(2014	nefnir	að	kennari	geti	til	að	mynda	

stjórnað	leikefni,	barnafjölda	og	staðsetningu	leiksins	með	því	að	fylgjast	með	eða	vera	

á	 hliðarlínunni.	 Það	 er	 samt	 sem	 áður	 í	 höndum	 barnanna	 sjálfra	 að	 stjórna	 ferli	

leiksins,	 sínum	 hlutverkum	 og	 markmiðum	 hans	 (Wood,	 2014).	 Niðurstöður	

rannsóknarinnar	sýna	jafnframt	að	með	því	að	fylgjast	með	leik	barnanna	er	auðveldara	

að	meta	hvenær	inngrip	eru	viðeigandi.	Líkt	og	einn	af	þátttakendum	rannsóknarinnar	

nefndi	ætti	að	grípa	inn	í	leik	barna	þegar	þau	sækjast	eftir	aðstoð.	Að	fylgjast	með	og	

grípa	 inn	 í	 þegar	 við	 á,	 þannig	 að	 leikur	 barnanna	 sé	 þeim	 bæði	 skemmtun	 og	

lærdómur,	er	eitt	af	hlutverkum	hins	fullorðna.	Þessar	niðurstöður	rannsóknarinnar	eru	

í	 samræmi	 við	 aðalnámskrá	 leikskóla	 (2011)	 þar	 sem	 kemur	 fram	 að	 skapa	 þurfi	

aðstæður	fyrir	börn	í	leikskóla	þannig	að	þau	fái	svigrúm	til	að	nýta	ímyndunarafl	sitt	og	

sköpun	þeirra	fái	að	láta	ljós	sitt	skína.	Wood	(2010a;	2010b)	tekur	undir	þessi	orð	þar	

sem	hún	 álítur	 að	 skyldur	 kennara	ungra	barna	 sé	 að	 skapa	 aðstæður	 sem	ýta	 undir	

ólíkar	 lausnir	 við	vanda.	Hún	álítur	 svo	að	 skyldur	kennara	ungra	barna	 séu	að	 skapa	

aðstæður	sem	ýta	undir	ólíkar	lausnir	við	vanda.	Aðstæður	þar	sem	hægt	er	að	prufa,	

skipuleggja	og	láta	raun	verða	ásamt	ýmsum	leiðum	sem	leyst	gætu	mál	sem	kunni	að	

koma	 upp	 í	 leik.	 Ef	 litið	 er	 á	 niðurstöður	 rannsóknarinnar	 þá	 nefndi	 einn	



70	

þátttakendanna	að	á	meðan	börn	væru	í	leik	þá	ættum	við	ekki	að	skipta	okkur	of	mikið	

af	 en	 samt	 sem	 áður	 væri	 það	 okkar	 hlutverk	 að	 vera	 öryggi	 þeirra.	 Fram	 kom	 í	

rannsókn	þessari	að	við	grípum	inn	í	ef	við	metum	það	þannig	að	þau	nái	ekki	sjálf	að	

finna	 leið	út	úr	 aðstæðum	en	eigum	að	 leyfa	þeim	 sjálfum	eins	mikið	og	hægt	er	 að	

finna	leið	út	úr	aðstæðum	því	þannig	læra	þau	hvað	mest.	

Niðurstöður	rannsóknarinnar	sýna	að	leikur	barna	fær	nægilegan	tíma	í	dagskipulagi	
Krummadeildar	og	að	rýmið	sem	hann	fær	er	nákvæmlega	það	rými	sem	við	höfum	upp	

á	bjóða;	það	rými	sem	við	höfum	til	umráða	er	notað	sem	leikrými.	Inni	á	Krummadeild	

eru	tvö	upphengd	borð	sem	eru	ávallt	sett	upp	eftir	matartíma	þannig	að	rýmið	nýtist	

sem	 best	 til	 leiks.	 Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 benda	 til	 þess	 að	 leikur	 barna	 fái	

nægilegan	 tíma	 og	 að	 umhverfið	 sé	 sniðið	 að	 barnahópnum	 hverju	 sinni.	 Þessar	

niðurstöður	eru	í	samræmi	við	það	sem	kemur	fram	í	aðalnámskra	leikskóla	(2011),	að	

leikskólar	 eiga	 að	 vera	 lýðræðislegur	 vettvangur	og	 einnig	 lærdómssamfélag	þar	 sem	
börn	 öðlast	 tækifæri	 til	 þátttöku	 í	 ákvörðunum	 sem	 lúta	 að	 leikskólastarfinu.	

Leikskólinn	á	að	vera	sá	staður	þar	sem	þeir	sem	þar	dvelja	geta	haft	áhrif	á	starfið	sem	

þar	er	unnið.	Börn	eiga	að	fá	viðurkenningu	á	því	að	þau	séu	hluti	af	samfélagi	og	hóp	
(Mennta-	og	menningarmálaráðuneytið,	2012).	

Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 sýna	 að	 hinn	 fullorðni	 þykist	 vita	 hverskonar	

leikefnivið	börn	sem	ná	ekki	að	tjá	sig	með	orðum	vilja	 leika	sér	með.	Gjarnan	veljum	

við	leikefnivið	fyrir	börnin	og	þá	er	mikilvægt	fyrir	okkur	að	fylgja	þeim	leikefnivið	eftir	

og	bæta	við	hann	eftir	áhugahvöt	barnsins	svo	þróun	verði	á	leik	þeirra.	Líkt	og	einn	af	

þátttakendum	 rannsóknarinnar	 nefndi	 eru	 börn	 á	 heimsvísu	 af	 mismunandi	

stéttaskiptingu	að	leika	sér	eins.	Þau	leika	t.d.	fjölskyldu	í	 leik,	fara	í	alls	kyns	hlutverk		

þau	setja	sig	í	aðstæður,	þannig	að	leikur	er	svo	mikilvægur	til	að	læra	að	læra.	Þessar	

niðurstöður	eru	í	samræmi	við	það	sem	Frost,	Wortham	og	Reifel	(2008)	telja	að	í	leik	

nái	 börn	 tökum	 á	 tilfinningalegum	 þörfum	 sínum,	 læri	 að	 treysta	 öðrum	 og	 öðlist	

jafnframt	sjálfsöryggi.	Einnig	læri	þau	að	þiggja,	deila	með	öðrum,	tjá	tilfinningar	sínar	

og	skoðanir	að	taka	eigin	ákvarðanir	ásamt	því	að	öðlast	skilning	á	sjónarhorni	annarra.	

Johannsson	(2011)	og	Løkken	(2000)	benda	á	að	ung	börn	byrji	ekki	á	því	að	ímynda	sér	

eða	 hugsa	 í	 leik	 heldur	 sé	 það	 eitthvað	 sem	 gerist	 samhliða	 leiknum.	

Leikskólaumhverfið	er	það	umhverfi	sem	hefur	hvetjandi	áhrif	á	athafnir	barna	og	hefur	

einnig	áhrif	á	leik	þeirra.		
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Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 sýndu	 einnig	 að	 börnin	 á	 Krummadeild	 fóru	 að	 hafa	

meiri	 áhrif	 á	 leikskólastarfið,	 meðal	 annars	 á	 vali	 á	 leikefnivið	 og	 þátttakendur	

rannsóknarinnar	 fóru	 að	 gera	 sér	 frekar	 grein	 fyrir	 því	 námi	 sem	 fer	 fram	 í	 gegnum	

leikinn.	Þátttakendur	fóru	að	leyfa	börnum	að	hafa	frekari	áhrif	á	val	á	leikefnivið	með	

því	 að	 taka	 eigin	 ákvarðanir.	 Einnig	 fóru	 þátttakendur	 að	 einblína	 meira	 á	 áhuga	

barnanna	og	þróa	um	leið	leik	þeirra	með	því	að	bæta	við	efnivið	í	hann	og	er	hægt	að	

miða	við	það	 sem	 Jóhanna	Einarsdóttir	 (2006)	bendir	 á	 í	 rannsóknum	sínum	að	börn	

séu	hæfir	og	sterkir	einstaklingar	sem	hafa	rétt	á	að	láta	sínar	skoðanir	í	ljós.	Jafnframt	

hafa	 börn	 sínar	 eigin	 hugmyndir	 um	umhverfi	 sitt.	Hugmyndir	 barna	 geta	 oft	 verið	 á	

skjön	 við	 hugmyndir	 fullorðinna	 og	 því	 er	 mikilvægt	 að	 sjónarmið	 barna	 komi	 fram.	

Svipað	 viðhorf	 hafa	 Bryndís	 Garðarsdóttir	 og	 Kristín	 Karlsdóttir	 í	 rannsókn	 sinni	 frá	

árinu	2012	þar	sem	fram	kemur	m.a.	að	börn	eigi	ekki	aðeins	rétt	á	að	hafa	áhrif	á	sitt	

umhverfi	heldur	séu	þau	algerlega	fær	um	það.		

6.2	 Hlutverk	starfsfólks	er	að	vera	til	staðar	og	með	augun	á	leik	barna	
Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 benda	 til	 þess	 að	 þátttakendum	 finnist	 hlutverk	

starfsfólks	 í	 leik	barna	mikilvægt	og	að	leikskólinn	sé	þeirra	staður	og	að	við	fullorðna	

fólkið	séum	þar	fyrir	þau.	Það	sé	í	okkar	höndum	að	fylgjast	með	þroska	þeirra	og	gera	

þau	tilbúin	fyrir	frekari	skólagöngu.	Þessar	niðurstöður	eru	í	samræmi	við	sýn	Guðrúnar	

Öldu	 (2016)	 um	 að	 það	 sé	 í	 höndum	 okkar,	 starfsfólks	 leikskóla,	 að	 stuðla	 að	 góðu	

skólastarfi	með	börnum.	Það	sé	okkar	viðhorf	sem	hafi	áhrif	á	mótun	skólastarfsins	og	

því	 sé	 sýn	 okkar	 á	 börn	 það	 sem	 skipti	 hvað	mestu	máli	 (Guðrún	 Alda	 Harðardóttir,	

2016).		

Einnig	sýna	niðurstöður	rannsóknarinnar	að	það	sé	hlutverk	starfsfólks	að	styðja	og	

leiðbeina	börnum	í	 leik.	Jafnframt	að	reyna	að	halda	sig	utan	 leiksins	en	vera	um	leið	

tilbúinn	 til	 að	 grípa	 inn	 í	 hann	 og	 aðstoða	 ef	 til	 þarf.	 Eins	 og	 einn	 af	 þátttakendum	

rannsóknarinnar	kom	að	orði,	fannst	honum	mikilvægt	að	börn	fái	að	spreyta	sig	sjálf	

og	gera	sjálf.	Ef	þau	fá	að	spreyta	sig	sjálf	þá	læra	þau	frekar.	Við	sem	fullorðnir	eigum	

það	oft	til	að	vera	fljótfær	að	grípa	inn	í	þar	sem	við	erum	svo	umhyggjusöm.	Börn	geta	

oft	 meira	 en	 við	 höldum	 og	 koma	 sífellt	 á	 óvart.	 Annar	 þátttakandi	 talaði	 um	 að	

hlutverk	okkar	 í	 leik	 barna	ætti	 að	 vera	 eins	 lítið	 og	hægt	 er,	 t.d.	 að	 fylgjast	með	og	
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grípa	inn	í	ef	þau	eru	farin	að	henda	leikföngum,	meiða	hvert	annað	eða	rífa	leikföng	af	

hvert	öðru.	Þá	grípur	maður	inn	í	leikinn	en	dregur	sig	úr	þegar	átökunum	er	lokið.	Þá	

er	maður	að	sýna	þeim	viðeigandi	 leikhegðun	og	 láta	þau	vera	þegar	tækifæri	gefst.	 Í	

rannsókninni	 kom	 fram	 að	 tvö	 börn	 voru	 að	 rífast	 um	 sömu	 bókina	 og	 tveir	 af	

þátttakendum	 í	 rannsókninni	 leyfðu	 börnunum	 að	 kljást	 við	 aðstæðurnar	 sjálf	 og	

fylgdust	með	gangi	mála.	Að	lokum	settust	börnin	tvö	með	sömu	bókina	og	skoðuðu	í	

sameiningu,	þau	höfðu	leyst	ágreininginn	sjálf,	sem	skildi	eftir	lærdóm	til	okkar	beggja	

sem	og	barnanna	tveggja.	Samkvæmt	Geswicki	(2011)	finna	börn	til	öryggis	þegar	þau	

verða	 hluti	 af	 samfélagi	 og	 geta	 notast	 við	 viðfangsefni	 og	 efnivið	 sem	 ýtir	 undir	

samkeppni	eða	samanburð	meðal	annarra	barna.	Mikilvægt	er	 fyrir	hinn	 fullorðna	að	

mynda	tengsl	við	börn,	skapa	þeim	jákvætt	andrúmsloft,	hvetja	þau	áfram	með	því	að	

virða	þeirra	 tilfinningar	og	veita	þeim	umhyggju.	 Í	 rannsókn	sem	gerð	var	hér	á	 landi	

um	 hlutverk	 þriggja	 leikskólakennara	 og	 hlutverk	 þeirra	 í	 leik	 barna,	 kom	 fram	 að	

leikskólakennurunum	 fannst	 auðveldara	 að	 kenna	 í	 gegnum	 leikinn.	 Til	 að	mynda	 þá	

sögðu	 þeir	 taka	 leikinn	 fram	 yfir	 beina	 og	 formlega	 kennsluaðferð	 og	 horfa	 frekar	 á	

áhuga	 barna	 í	 leiknum	 þar	 sem	 leikur	 væri	 oft	 og	 	 tíðum	 vanmetinn	 sem	 námsleið	

(Ingibjörg	Ósk	Sigurðardóttir	og	Jóhanna	Einarsdóttir,	2012).		

Einnig	sýna	niðurstöður	rannsóknarinnar	að	börn	óska	eftir	þátttöku	okkar	fullorðnu	

í	leik	þeirra.	Þótt	það	sé	ekki	með	orðum	þá	er	hægt	að	sjá	það	í	gegnum	leikinn	ef	þú	

ert	 þátttakandi	 í	 honum	 á	 einhvern	 hátt.	 Eins	 og	 kom	 fram	 í	 niðurstöðum	

rannsóknarinnar	þá	var	barn	þátttakandi	í	leik	þrátt	fyrir	að	vera	ekki	í	leiknum	sjálfum.	

Barnið	 sat	 í	 fangi	eins	þátttakanda	 í	 rannsókninni	og	horfði	 á	börn	 í	 leik.	Barninu	var	

leiðbeint	inn	í	 leikinn	en	kom	aftur	í	fang	þátttakanda	rannsóknarinnar	og	með	því	að	

fylgjast	með	hinum	börnunum	í	leik	þá	hló	barnið	og	skemmti	sér	alveg	eins	og	börnin	í	

leiknum	 sjálfum	gerðu.	 Barnið	 var	 því	 þátttakandi	 í	 leiknum	þrátt	 fyrir	 að	 vera	 ekki	 í	

honum	bókstaflega.	Eða	eins	og	Pramling	Samuellson	og	Johansson	(2006)	benda	á	þá	

tengjast	 börn	 frekar	 hinum	 fullorðna	 ef	 hann	 er	 með	 þeim	 í	 leik.	 Leikur	 sem	 slíkur	

verður	 flóknari	ef	hinn	 fullorðni	er	þátttakandi.	 Jafnframt	 	hefur	verið	sýnt	 fram	á	að	

börn	 endast	 lengur	 í	 leik	 ef	 hinn	 fullorðni	 er	 með.	 Með	 því	 að	 auðga	 leik	 með	

hugmyndum	og	efnivið	getur	hinn	fullorðni	stutt	við	þróun	hugmynda	barna.	Mikilvægt	

er	að	hinn	fullorðni	sýni	fagmennsku	í	starfi	með	það	að	leiðarljósi	að	starf	hans	snúist	
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um	velferð	barna	og	menntun.	Vygotsky	(1978)	rakti	rót	leiksins	til	tilfinningasambands	

barns	við	aðra	og	félagslegra	aðstæðna.	Hann	sagði	 leik	vera	leið	barns	til	að	uppfylla	

eigin	 ósk	 og	 þarfir,	 sem	það	 gæti	 ekki	 uppfyllt	 í	 raunveruleikanum.	 Leikur	 sem	 slíkur	

gæti	 losað	um	spennu	og	einnig	veitt	huggun	 (Lyllemyr,	2009).	Vygotsky	 taldi	að	ekki	

væri	 unnt	 að	 skilja	 þróun	 hjá	 barni	 án	 þess	 að	 hafa	 þarfir	 þess	 í	 huga	 sem	 og	

tilhneigingar	og	hvatir	til	athafna	(Vygotsky,	1978).	

Eins	og	niðurstöður	 rannsóknarinnar	sýna	erum	við	að	þróa	 leikinn	hjá	börnunum.	

Þau	fá	að	leika	sér	meira	sjálf	með	það	til	hliðsjónar	að	leyfa	þeim	að	kanna	umhverfið	

og	um	 leið	öðlast	 reynslu	og	þekkingu.	Einn	af	þátttakendum	rannsóknarinnar	nefndi	

að	maður	ætti	að	grípa	inn	í	leik	barna	þegar	þeim	vantar	aðstoð,	t.d.	ef	upp	koma	átök	

og	 ef	 þau	 leita	 sjálf	 til	 leiðbeinanda.	 Áhugaverðast	 finnst	 honum	 þó	 að	 fylgjast	með	

börnum	 í	 leik	og	þau	nái	 að	 vinna	 sjálf	 úr	 aðstæðum	ef	eitthvað	kemur	upp	á.	Hann	

nefndi	einnig	að	hann	yrði	að	vera	til	staðar	og	fylgjast	með	því	annars	væri	hætta	á	að	

maður	grípi	inn	í	þó	þess	þurfi	ekki.	Annar	af	þátttakendum	rannsóknarinnar	nefndi	að	

hinn	fullorðni	ætti	ekki	að	skipta	sér	of	mikið	af	leik	barnanna	en	samt	sem	áður	vera	

þeirra	 öryggi.	 Hinn	 fullorðni	 skyldi	 grípa	 inn	 í	 leikinn	 þegar	 þess	 er	 þörf.	 Börnin	 læra	

hvað	mest	af	því	að	gera	hluti	sjálf	og	koma	sér	sjálf	út	úr	aðstæðum	eða	finna	sér	leið	

út	úr	þeim	á	eigin	 spýtur.	Niðurstöður	 rannsóknarinnar	benda	einnig	 til	þess	að	hinn	

fullorðni	fylgist	með	leik	barna	þannig	að	hann	viti	hvenær	eigi	að	grípa	inn	í	við	réttar	

aðstæður.	Eins	og	einn	af	þátttakendum	nefndi,	þá	grípum	við	inn	í	þegar	leikurinn	fer	

út	um	þúfur.	Við	eigum	að	vera	til	staðar	til	að	koma	leiknum	aftur	af	stað	og	þegar	það	

hefur	 tekist	 þá	 bakkar	 maður	 út	 úr	 honum	 aftur	 og	 fer	 að	 fylgjast	 með.	 Þessar	

niðurstöður	eru	í	samræmi	við	kenningar	Dewey	um	að	það	sé	í	höndum	kennarans	að	

huga	að	námsumhverfi	barna	þannig	að	þau	öðlist	frekar	reynslu.	Styðja	þurfi	við	börn	í	

að	 byggja	 grunnþekkingu,	 leyfa	 þeim	 að	 upplifa	 og	 reyna	 sjálf	 sem	er	 í	 samræmi	 við	

hugmynd	Dewey	um	að	læra	í	verki	(e.	learning	by	doing)	(Dewey,	1983/2000b;	Ólafur	

Páll	Jónsson,	2010)	eins	og	áður	hefur	komið	fram.	

Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 benda	 jafnframt	 til	 þess	 að	 hægt	 væri	 að	 bæta	 við	

skráningar	um	leik	barna	þar	sem	kom	fram	í	rannsókninni	að	hægt	væri	að	meta	leik	

barna	með	námssögu	þar	sem	hvert	barn	fengi	slíka	þar	sem	horft	væri	til	 leiksins.	Ef	
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við	horfum	til	aðalnámskrár	 leikskóla	þá	bendir	hún	á	að	mat	og	skráningar	 stuðli	að	

betri	skilningi	og	sýn	á	námsferli	barna.	Einnig	hefur	matið	áhrif	á	leikskólakennara	þar	

sem	 það	 eykur	 við	 þekkingu	 hans	 sem	 og	 annars	 starfsfólks	 (Mennta-	 og	

menningarmálaráðuneytið,	2011).	Dahlberg	og	fleiri	(2007)	benda	á	að	leikur	barna	sé	

oftast	hafður	í	hávegum	í	leikskólastarfi	og	þá	séu	uppeldisfræðilegar	skráningar	alloft	

notaðar	til	að	skoða	kunnáttu	og	getu	barna.		

Þar	sem	niðurstöður	rannsóknarinnar	sýndu	með	umræðum	við	þátttakendur	að	áhugi	

væri	á	að	starfsfólk	gerði	uppeldisfræðilega	skráningu	á	leik	barna	þá	er,	eins	og	Rinaldi	

(2012)	 benti	 á,	 hægt	 að	 horfa	 til	 slíkra	 skráninga	 sem	 sýnilega	 hlustun	 kennara,	 eða	

starfsmanns,	þar	sem	hann	er	að	skrá	og	túlka	athafnir	barns	með	það	til	hliðsjónar	að	

áframhaldandi	nám	fari	síðar	fram	(Rinaldi,	2012).	Þessar	niðurstöður	er	hægt	að	bera	

saman	við	kenningar	Vygotsky	þar	sem	börn	á	leikskólaaldri	eru	jafn	misjöfn	og	þau	eru	

mörg	og	eru	meðal	annars	komin		mislangt	 í	þroska.	Þegar	horft	er	á	 leik	hjá	börnum	

þarf	hinn	fullorðni	að	hafa	í	huga	að	leikurinn	höfði	til	þeirra	þroskastigs	og	hafi	einnig	

örvandi	 áhrif	 á	 þau.	 Vygotsky	 og	 Dewey	 töldu	 lykilinn	 að	 þróun	 vitsmunaþroska	 og	

náms	barna	vera	félagsleg	samskipti	(Vygotsky,	1978).		

Niðurstöður	rannsóknarinnar	benda	til	þess	að	þátttakendur	hafi	þróað	hugmyndir	

sínar	í	gegnum	rannsóknarferlið	þannig	að	upplifun	þeirra	væri	sú	að	þeir	væru	orðnir	

öruggari	með	hlutverk	 sitt	 í	 leik	barna	og	hvers	ætlast	 væri	 til	 af	 þeim.	Þátttakendur	

töluðu	um	að	þeir	væru	orðnir	meðvitaðri	um	að	leyfa	börnunum	frekar	að	reyna	sjálf	

að	leysa	úr	ágreiningi	heldur	en	að	grípa	strax	inn	í	leik	þeirra.	Hlutverk	starfsfólks	væri	

að	vera	til	staðar	með	augun	á	því	hvað	væri	að	gerast	í	leiknum.	Jóhanna	Einarsdóttir	

(2016)	bendir	einmitt	á	að	starfendarannsókn	sé	rannsóknarsnið	sem	feli	 í	sér	aðgerð	

sem	 sé	 hvatning	 til	 að	 bæta	 eða	 breyta	 ákveðnum	 aðstæðum	 (Jóhanna	 Einarsdóttir,	

2016).	Hafþór	Guðjónsson	(2011)	tekur	undir	það	og	bendir	jafnframt	á	að	rannsakandi	

sé	að	beina	 sjónum	sínum	á	 sig	 sjálfan	og	því	 sem	verið	 sé	að	 rannsaka	með	það	að	

leiðarljósi	að	skilja	sitt	eigið	starf	betur	og	þróa	það	til	hins	betra	(Hafþór	Guðjónsson,	

2011).	

Jafnframt	 sýna	 niðurstöður	 rannsóknarinnar	 að	 okkar	 hlutverk	 sé	 að	 fylgjast	með	

leik	barna	þannig	að	við	metum	hvenær	grípa	þurfi	 inn	 í	hann	og	einnig	þegar	börnin	
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sjálf	sækjast	eftir	aðstoð.	Við	komum	inn	í	 leikinn	til	að	hjálpa	eða	aðstoða	þannig	að	

leikurinn	sé	bæði	skemmtun	og	lærdómur	fyrir	börnin.	Þessar	niðurstöður	er	hægt	að	

setja	í	samhengi	við	það	sem	fram	kemur	í	aðalnámskrá	leikskóla	(2011)	en	þar	kveður	

á	um	að	okkur	ber	að	forðast	að	nota	beinar	kennsluaðferðir	 í	 leikskólum	heldur	gefa	

frekar	börnum	tækifæri	til	að	læra	í	gegnum	leikinn.	Þar	er	einnig	talað	um	að	þó	börn	

þroskist	 og	 læri	 í	 gegnum	 leik	 án	 þess	 að	 hinn	 fullorðni	 skipti	 sér	 af	 þá	 gegni	

leikskólakennarar	þýðingarmiklu	hlutverki	við	að	styðja	við	nám	barna	í	gegnum	leikinn.	

Þeir	þurfa	að	hafa	vitund	um	sitt	hlutverk	 í	 leiknum	og	þau	áhrif	sem	þeir	geta	haft	á	

þroska	 og	 námi	 barna.	 Eins	 og	Grieshaber	 og	McArdle	 (2010)	 benda	 á	 eigi	 frekar	 að	

horfa	 á	 leik	 sem	 forsendu	 þess	 að	 börn	 hafi	 gaman	 að	 honum	 og	 að	 hann	 sé	 þeim	

skemmtun	 en	 um	 leið	 lærdómur	 (Grieshaber	 og	 McArdle,	 2010).	 Niðurstöður	

rannsóknarinnar	benda	einnig	til	þess	að	við	sem	störfum	með	börnum	vanmetum	oft	

þau	allra	yngstu	og	hinn	 fullorðni	 sé	oft	aðeins	of	 fljótur	að	grípa	 inn	 í	 leik	þeirra.	En	

það	sem	kemur	svo	skemmtilega	á	óvart	er	að	þau	geta	oft	miklu	meira	en	við	höldum.		

6.3	 Þátttaka	í	starfendarannsókn	er	hvetjandi	og	lærdómsrík	
Niðurstöður	rannsóknarinnar	benda	til	þess	að	þátttaka	í	starfendarannsókn	hafi	verið	

bæði	 skemmtileg	 og	 áhugaverð.	 Jafnframt	 hafi	 þátttaka	 skilið	 eftir	 sig	 lærdóm	 og	

hvatningu	til	að	læra	meira.	Jóhanna	Einarsdóttir	(2016)	bendir	á	að	starfendarannsókn	

sé	 rannsóknarsnið	 sem	 feli	 í	 sér	 aðgerð	 sem	 sé	 hvatning	 til	 að	 bæta	 eða	 breyta	

ákveðnum	aðstæðum.	Sem	þátttakandi	í	starfendarannsókn	þurfi	hann	að	fá	að	vita	til	

hvers	 sé	ætlast	 af	honum	og	að	honum	sé	gerð	grein	 fyrir	því	 að	hann	geti	hætt	 við	

þátttöku	hvenær	sem	er	(Coady,	2010).		

Það	að	ég	hafi	komið	með	visst	viðhorf	gagnvart	hlutverki	hins	fullorðna	í	leik	barna	

með	mér	 inn	á	nýjan	starfsvettvang	þá	hefur	 rannsóknarferlið	 leitt	það	 í	 ljós,	eins	og	

Hafþór	Guðjónsson	(2011)	kom	inná,	að	rannsakandi	beinir	sjónum	sínum	á	sig	sjálfan	

og	því	sem	er	verið	að	rannsaka	með	það	að	leiðarljósi	að	skilja	sitt	eigið	starf	betur	og	

þróa	það	til	hins	betra	(Hafþór	Guðjónsson,	2011).		Að	mínu	mati	hefur	rannsókn	þessi	

eflt	 mig	 sem	 fagmann	 í	 starfi	 og	 tel	 ég	 að	 mér	 hafi	 tekist	 að	 mynda	 gott	

lærdómssamfélag	á	Krummadeild.	Eins	og	McNiff	og	Whitehead	(2005)	benda	á	þarf	sá	

sem	rannsakar	að	vera	gagnrýninn	á	sitt	eigið	starf	og	 ígrunda	hvers	vegna	hann	geri	
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hluti	svona	og	hvað	hann	geti	gert	betur.	Er	hægt	að	starfa	á	þennan	hátt	þegar	kemur	

að	fagmennsku?	(McNiff	og	Whitehead,	2005).		

Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 sýndu	 að	 þátttakendur	 töldu	 jafnframt	 að	 það	 væri	

spennandi	að	vera	þátttakandi	 í	 rannsókninni	en	voru	þrátt	 fyrir	það	óvissir	 í	upphafi	

með	 hlutverk	 sitt	 og	 hvað	 þeir	 væru	 í	 raun	 og	 veru	 að	 fara	 að	 gera.	 Upplifun	mín	 í	

byrjun	rannsóknarvinnunnar	var	á	skjön	við	það	sem	síðar	kom	í	ljós.	Ég	hafði	fyrst	þá	

tilfinningu	að	ég	 væri	ógnandi	þar	 sem	ég	væri	 ekki	 eingöngu	að	hefja	 störf	 á	nýjum	

starfsvettvangi	heldur	að	 taka	við	 sem	deildarstjóri	og	með	 rannsókn	 í	 farteskinu	þar	

sem	 ég	 óskaði	 eftir	 þátttöku	 starfsfólksins	 á	 deildinni.	 En	 eins	 og	 bæði	 Edda	

Kjartansdóttir	 (2010)	 og	 Jóhanna	 Einarsdóttir	 (2016)	 benda	 á,	 þá	 er	 sameiginleg	

ígrundun	 og	 umræður	 mikilvægur	 hluti	 af	 starfi	 okkar	 sem	 kennara.	 Þátttakendur	 í	

starfendarannsókn	hafa	 lærdóm	af	ferlinu	til	hliðsjónar	af	þeim	tíma	sem	unnið	er	að	

breytingum.	Þeir	geta	því	skapað	þekkingu,	styrkst	faglega	og	komið	með	nýjar	aðferðir	

sem	geta	nýst	í	starfi.	Starfendarannsóknum	fylgir	breytingaferli	sem	þátttakendur	hafa	

áhrif	 á	með	 því	 að	meta	 sitt	 eigið	 starf	 og	 ígrunda	 hvað	 það	 er	 sem	breyta	 þurfi	 og	

hvers	vegna.	Með	þessa	þætti	til	hliðsjónar	hafa	niðurstöður	rannsóknarinnar	sýnt	að	

hún	 hefur	 nýst	 mér	 til	 að	 byggja	 upp	 lærdómssamfélag	 þar	 sem	 ríkir	 starfsánægja.	

Starfsfólk	Krummadeildar	 fór	að	 rýna	meira	 í	eigin	 störf	og	 ígrunda	hvernig	þeir	 tóku	

þátt	 í	 leik	 barna.	 Bruce,	 Flynn	 og	 Stagg-Petersson	 (2011)	 fjalla	 um	 að	 hugmynd	

starfendarannsóknar	sé	sú	að	um	félagslegt	viðfangsefni	sé	að	ræða	þar	sem	áhersla	sé	

lögð	á	sköpun	aðstæðna	þar	sem	fólk	getur	í	sameiningu	leitað	að	leiðum	sem	efla	eigi	

leikskólastarfið	(Bruce,	Flynn	og	Stagg-Petersson,	2011).	

Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 sýndu	 jafnframt	 að	 hugmyndir	 þátttakenda	 um	

starfendarannsókn	breyttist	eftir	að	hafa	tekið	þátt	í	slíkri.	Eins	og	kom	fram	þá	fengu	

þátttakendur	fræðslu	sem	þeir	nýttu	sér	og	öðluðust	frekari	þekkingu	á	eigin	starfi	með	

því	að	rýna	daglega	í	starf	sitt	og	starfshætti.	Einn	af	þátttakendunum	hafði	ekki	heyrt	

áður	 talað	 um	 slíka	 rannsókn	 og	 nefndi	 að	 hann	 hafði	 enga	 hugmynd	 haft	 um	 hvað	

hann	væri	að	 fara	út	 í.	En	með	því	að	hafa	tekið	þátt	þá	hefur	viðhorf	þátttakandans	

breyst	til	muna.	Hann	segir	það	hafa	gefið	sér	mikið	að	vera	þátttakandi	og	hann	hafi	

náð	að	efla	sig	í	starfi	og	auka	við	sig	þekkingu.	Samkvæmt	McNiff	(2011)	eru	kennarar	
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og	starfsfólk	í	góðri	aðstöðu	til	að	afla	sér	faglegs	viðhorf.	Þekking	sem	og	reynsla	þeirra	

er	það	 sem	gerir	þeim	kleift	 að	meta	 sitt	eigið	 starf	og	þróa	enn	 frekar.	Kennarar	og	

starfsfólk	eru	því	í	aðstöðu	til	að	geta	tekið	eigin	ákvarðanir	um	það	hvernig	hægt	sé	að	

þróa	 kennsluhætti	 út	 frá	 eigin	 athugunum	 án	 þess	 að	 fá	 utanðkomandi	 til	 að	 meta	

hvernig	haga	eigi	kennslunni	(McNiff,	2010).		

Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 sýna	 að	 þátttakendur	 líta	 á	 þáttöku	 sína	 sem	

spennandi	 leið	til	að	kafa	dýpra	ofan	í	starf	sitt.	Þrátt	fyrir	að	hafa	óttast	það	aðeins	í	

upphafi	að	standa	ekki	undir	væntingum	og	geta	ekki	svarað	spurningum	sem	ég	spurði	

þá	hafði	rannsóknarferlið	jákvæð	og	lærdómsrík	áhrif	á	þátttakendur.	Ég	tók	það	skýrt	

fram	 að	 ekkert	 eitt	 rétt	 svar	 væri	 til	 við	 hverri	 spurningu	 þegar	 viðtölin	 voru	 tekin.	

Starfendarannsókn	er	eins	og	Jóhanna	Einarsdóttir	(2016)	bendir	á	rannsóknarsnið	sem	

felur	í	sér	aðgerð	sem	er	hvatning	til	að	bæta	eða	breyta	ákveðnum	aðstæðum.	Eins	og	

Bruce,	Flynn	og	Stagg-Petersson	(2011)	benda	á	er	það	hugmynd	starfendarannsóknar	

að	leggja	áherslu	á	að	skapa	aðstæður	þar	sem	fólk	geti	leitað	í	sameiningu	að	leiðum	

sem	efla	 skólastarfið	 (Bruce,	 Flynn	og	Stagg-Petersson,	2011).	 Í	 starfendarannsókn	er	

hlutverk	 rannsakanda	 tvíþætt.	 Í	 fyrstu	 er	 rannsakandi	 kennarinn	 sjálfur	 á	 vettvangi.	

Annars	 vegar	 er	 hann	 rannsakandi	 og	 leitast	 eftir	 vísbendingum	 um	 það	 hvernig	

starfinu	 er	 sinnt	 og	 hvort	 möguleiki	 sé	 á	 frekari	 þróun	 (Hafþór	 Guðjónsson,	 2011).	

Viðhorf	þátttakenda	miðað	við	niðurstöður	rannsóknarinnar	þegar	kemur	að	leik	barna	

eru	að	það	urðu	breytingar	á	viðhofinu	við	þátttöku	í	rannsókninni.	Einum	þátttakanda	

fannst	hann	horfa	öðruvísi	á	leikinn	sem	slíkan.	Hann	tók	fram	að	hann	væri	farinn	að	

taka	meira	eftir	þessu	smáa	í	leiknum	og	farinn	að	horfa	frekar	á	samskiptin	sem	færu	

fram	í	leiknum	sjálfum	og	hvernig	hann	gæti	þróað	leikinn.	

Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 sýna	 að	 allir	 þátttakendur	 töluðu	 um	 að	 upplifun	

þeirra	 á	 þátttöku	 í	 starfendarannsókn	 væri	 góð	 og	 lærdómsrík.	 Þeir	 töluðu	 um	 að	

rannsókn	 þessi	 hefði	 komið	 að	 góðu	 gagni	 þar	 sem	 hugsun	 þeirra	 og	 viðhorf	 hefði	

breyst	með	því	að	þurfa	að	rýna	í	eigið	starf.	Þessar	niðurstöður	eru	í	samræmi	við	það	

sem	McNiff	og	Whitehead	(2005)	nefna;	að	eitt	af	aðaleinkennum	starfendarannsókna	

sé	að	 rannsakandi	 skoði	 sína	eigin	starfshætti	og	horfi	 til	þess	að	skilja	viðhorf	 sitt	 til	

starfs	 síns	 enn	 betur	 og	 vera	 fær	 um	 að	 bæta	 sína	 eigin	 starfshætti	 (McNiff	 og	



78	

Whitehead,	2005:1).	Setja	þarf	fram	markmið	sem	miðar	af	breytingum	sem	vinna	skal	

að	(Jóhanna	Einarsdóttir,	2013).	Í	starfendarannsóknum	er	rannsakandi	að	draga	fram	

sína	 þekkingu,	 leiðir	 og	 reynslu	 sem	 hann	mun	 síðar	 nýta	 til	 frekari	 þróunar	 í	 starfi	

(McNiff,	2010).		

Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 sýndu	að	breyting	 varð	á	því	 að	þátttakendur	 stýrðu	

leik	barnanna	ekki	eins	mikið	og	þeir	gerðu	áður	og	að	börnin	voru	farin	að	fá	að	leika	

sér	meira	 frjálst.	 Jafnframt	 sýndu	niðurstöður	 rannsóknarinnar	að	við	 værum	ekki	 að	

banna	börnum	nema	þess	virkilega	þyrfti.	Nú	viljum	við	frekar	að	börn	fái	áskoranir	til	

að	 þroskast,	 sem	 bæði	 styrkir	 og	 styður	 við	 leik	 barna.	 Einnig	 að	 börn	 reyni	 sjálf	 að	

leysa	sem	mest	úr	ágreiningum	sem	upp	koma	þeirra	á	milli	en	með	því	að	fylgjast	með	

þeim	 í	 leik	 þurfum	 við	 að	 vita	 hvenær	 börn	 þurfa	 á	 aðstoð	 að	 halda	 og	 hvenær	 við	

eigum	að	stíga	skref	til	baka	úr	aðstæðunum.	Þessar	niðurstöður	eru	í	samræmi	við	það	

sem	Edda	Kjartansdóttir	(2010)	og	Jóhanna	Einarsdóttir	(2016)	benda	á,	að	sameiginleg	

ígrundun	og	umræður	séu	mikilvægur	þáttur	í	starfi	okkar	sem	kennara.	Þátttakendur	í	

starfendarannsókn	öðlast	lærdóm	af	ferlinu	til	hliðsjónar	af	þeim	tíma	sem	unnið	er	að	

breytingum.	 Þátttakendur	 geta	 því	 skapað	 þekkingu,	 styrkst	 faglega	 og	 komið	 með	

nýjar	 aðferðir	 sem	 geta	 nýst	 í	 starfi.	 Jafnframt	 kom	 það	 fram	 í	 niðurstöðunum	 að	

mikilvægt	væri	að	gera	starfendarannsókn	á	leikskólum	þar	sem	gera	þyrfti	breytingar	

og	 jafnframt	 þyrfti	 að	 gera	 í	meiri	mæli	 inni	 í	 grunnskólum.	 Þessar	 niðurstöður	 eru	 í	

samræmi	við	það	sem	McNiff	(2010)	bendir	á	varðandi	það	að	kennarar	séu	í	aðstöðu	

til	 að	 afla	 sér	 faglegs	 viðhorfs.	 Þekking	 sem	og	 reynsla	 þeirra	 er	 það	 sem	 gerir	 þeim	

kleift	að	meta	sitt	eigið	starf	og	þróa	enn	frekar.	Kennarar	eru	því	í	aðstöðu	til	að	taka	

eigin	ákvarðanir	um	það	hvernig	hægt	sé	að	þróa	kennsluhætti	út	frá	eigin	athugunum	

án	þess	að	fá	utanaðkomandi	til	að	meta	hvernig	haga	eigi	kennslunni	(McNiff,	2010).		

Ef	horft	er	á	niðurstöður	rannsóknarinnar	út	frá	gagnsemi	hennar	þá	benda	þær	til	

þess	að	þátttakendur	meti	 sem	svo	að	hún	hafi	 verið	gagnsöm.	Rannsóknin	hafi	 leitt	

það	í	ljós	að	með	þátttöku	þá	hefðu	þeir	farið	að	ígrunda	eigin	starfshætti	og	starf	sitt	

enn	frekar	og	meta	hlutverk	sitt	í	leik	barna	meira	en	þeir	gerðu	áður.	Einnig	urðu	þeir	

meðvitaðri	um	að	 leyfa	börnum	frekar	að	koma	sér	 sjálf	út	úr	erfiðum	aðstæðum	en	

ekki	 grípa	 inn	 í	 leik	þeirra	um	 leið	og	einhverjir	 árekstar	eða	erfiðar	aðstæður	kæmu	
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upp.	 Titill	 ritgerðarinnar	 vísar	 í	 orð	 eins	 þátttakendanna	 sem	 sagði:	 „Leikur	 er	 svo	

mikilvægur	 fyrir	 hinn	 skapandi	 mann	 og	 hann	 þroskast	 í	 gegnum	 leik.”	 Til	 að	 börn	

þroskist	í	leik	tel	ég	mikilvægt	fyrir	okkur	að	vita	mikilvægi	okkar	í	leik	þeirra	með	það	til	

hliðsjónar	að	vera	til	staðar	og	vera	þeirra	öryggi.	Vygotsky	sagði	einmitt	að	í	leik	ætti	

barnið	 að	 vera	 höfðinu	 hærra	 en	 það	 væri	 og	 taldi	 að	 óbeint	 samband	 væri	 á	 milli	

þroska,	leiks	og	lærdóms	(Lillemyr,	2009)	sem	að	mínu	mati	undirstrikar	það	að	leikur	

barna	 sé	 mikils	 megnugur	 þegar	 kemur	 að	 þroska	 barna	 og	 námi.	 Auk	 þess	 skilur	

þátttaka	í	starfendarannsókn	eftir	sig	bæði	lærdóm	og	hvatningu	til	að	læra	meira.	

6.3.1	 Fagmennska	til	að	byggja	upp	lærdómssamfélag	

Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 benda	 til	 þess	 að	 rannsóknin	 hafi	 haft	 jákvæð	 og	

lærdómsrík	áhrif	á	mig	sem	rannsakanda.	Það	að	hafa	tekið	þá	ákvörðun	að	gera	þessa	

rannsókn	þessa	hefur	kennt	mér	margt	ásamt	því	að	hafa	bætt	miklu	við	mína	þekkingu	

sem	 ég	 hef	 öðlast	 í	 námi	 mínu	 við	 Háskóla	 Íslands.	 Ég	 tel	 að	 niðurstöður	

rannsóknarinnar	sýni	að	ég	hafi	náð	að	efla	mig	til	muna	sem	fagmann.	Þar	sem	viðhorf	

mitt	 gagnvart	 hlutverki	 hins	 fullorðna	 var	 annað	 þegar	 ég	 hóf	 starf	 á	 nýjum	

starfsvettvangi	 þá	 hefur	 það	breyst	 til	muna	 eftir	 rannsóknarferlið.	 Ég	 tel	 samkvæmt	

niðurstöðum	rannsóknarinnar	að	það	að	styðjast	við	þátttökustjórnun	sé	góð	leið	fyrir	

þann	 sem	 er	 að	 hefja	 starf	 sem	deildarstjóri,	 hvort	 sem	 er	 á	 vinnustað	 eða	 á	 nýjum	

starfsvettvangi,	 til	 að	 byggja	 upp	 jákvætt	 lærdómssamfélag.	 Að	 hafa	 starfsfólk	

deildarinnar	 með	 í	 að	 byggja	 það	 upp	 hefur	 reynst	 vel	 miðað	 við	 niðurstöður	

rannsóknarinnar.	Mér	hefur	tekist	að	mynda	ánægjulegan	starfsanda	í	takt	við	jákvætt	

lærdómssamfélag.	Að	 fá	að	vera	þátttakandi	 í	eigin	rannsókn	og	þurfa	að	rýna	 í	eigið	

starf	hefur	leitt	það	í	 ljós	að	ég	hef	öðlast	mikið	sjálfsöryggi	í	starfi	og	jafnframt	hefur	

sjálfsöryggi	mitt	eflst	mikið	við	það	að	hefja	háskólanám.	Eins	og	McNiff	og	Whitehead	

(2005)	benda	á	er	það	eitt	af	aðaleinkennum	starfendarannsókna	að	rannsakandi	skoði	

sína	eigin	 starfshætti	og	horfi	 til	þess	að	 skilja	viðhorf	 sitt	 til	 starfs	 síns	enn	betur	og	

vera	fær	um	að	bæta	sína	eigin	starfshætti.	Sá	sem	rannsakar	þarf	að	vera	gagnrýninn	á	

eigið	 starf	og	 ígrunda	hvers	 vegna	hann	geri	hluti	 á	 ákveðinn	hátt	og	hvað	hann	geti	

gert	betur.	Er	hægt	að	starfa	á	þennan	hátt	þegar	kemur	að	fagmennsku?	(McNiff	og	

Whitehead,	2005).	Að	vera	góð	fyrirmynd	í	starfi	hefur	smitandi	og	jákvæð	áhrif	sem	og	
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að	 miðla	 til	 starfsfólks	 þeim	 upplýsingum	 og	 þekkingu	 sem	 nýst	 getur	 í	 starfi.	

Niðurstöður	rannsóknarinnar	sýna,	eins	og	Miller	og	Cable	(2008)	hafa	bent	á,	að	ekki	

er	 til	 einhver	 ein	 alhliða	 útskýring	 á	 hugtakinu	 fagmennska,	 það	 eru	 nokkrir	

undirliggjandi	 þættir	 sem	 liggja	 að	 baki,	 eins	 og	 kröfur,	 gæði,	 þekking,	 sjálfsmynd,	

samfélagsstaða	 og	 hugleiðingar	 sem	 eru	 í	 raun	 undirstaða	 fagmennskunnar	 (Arna	 H.	

Jónsdóttir,	2012).	

Niðurstöður	rannsóknarinnar	sýna	einnig,	líkt	og	Jóhanna	Einarsdóttir	(2002)	bendir	

á,	 að	 kennari	 sem	 býr	 yfir	 fagmennsku	 þarf	 að	 bera	 með	 sér	 ábyrgð,	 þekkingu,	

menntun	og	þarf	jafnframt	að	sýna	færni	sína	við	að	koma	til	móts	við	þarfir	nemenda	

sinna.	 Einnig	 þarf	 hann	 að	 geta	 tekið	 ákvarðanir	 sem	 byggjast	 á	 þekkingu	 og	 innsæi	

ásamt	því	að	 ígrunda	stöðu	sína	vandlega	 (Jóhanna	Einarsdóttir,	2002).	Ég	viðurkenni	

fúslega	 að	 hafa	 verið	 frekar	 kvíðin	 fyrir	 því	 að	 takast	 á	 við	 nýtt	 verkefni	 sem	 var	 að	

skipta	 um	 starfsvettvang	 og	 taka	 við	 sem	 deildarstjóri,	 ásamt	 því	 að	 koma	 með	

rannsókn	 með	 mér	 í	 farteskinu	 um	 viðfangsefni	 og	 viðhorf	 sem	 hafði	 fylgt	 mér	 um	

ákveðinn	tíma.	En	um	leið	og	ég	fann	fyrir	forvitni	og	jákvæðu	viðmóti	sem	ég	fékk	þá	

varð	þessi	kvíði	að	engu	og	ég	naut	mín	 í	 rannsóknarferlinu	og	við	að	aðlagast	nýjum	

aðstæðum.	Aðalnámskrá	leikskóla	(2011)	kveður	á	um	fagmennsku	en	þar	er	bent	á	að	

aðalnámskráin	 nýtist	 sem	 faglegur	 rammi	 fyrir	 starf	 á	 leikskóla	 og	 einnig	 sem	

starfsverkfæri.	 Í	 henni	 kemur	 fram	 að	 fagmennska	 byggist	 á	 starfsmenntun	 sem	 sé	

sérfræðileg,	þekking	og	viðhorf	ásamt	siðferði	gagnvart	starfinu.	Með	góðri	kennslu	og	

markvissum	 samskiptum	 er	 hægt	 að	 stuðla	 að	 bæði	 aukinni	 hæfni	 og	 námi	 barna.	

Fagmennska	 snýst	 fyrst	 og	 fremst	 um	 börnin	 sjálf,	 þeirra	 menntun	 og	 velferð.	

Samkvæmt	Bloom	(2000)	snýst	fagmennska	um	samvinnu	og	að	starfsmenn	séu	virkir	

þátttakendur	í	starfi	sínu	sem	er	ríkur	þáttur	í	því	að	vel	takist	til	svo	þau	markmið	sem	

leikskólinn	hefur	sett	sér	í	starfi	með	börnum	náist.	Margar	rannsóknir	hafa	sýnt	að	ef	

fólki	er	veitt	vald	og	það	á	hlut	í	einhverri	ákvörðunartöku	þá	sé	líklegra	að	það	taki	þátt	

í	að	framkvæma	þær	ákvarðanir	sem	það	hefur	tekið	þátt	í	að	móta.	Þessa	sýn	Blomm	

er	 hægt	 að	 máta	 við	 niðurstöður	 rannsóknarinnar	 um	 að	 það	 að	 styðjast	 við	

þátttökustjórnun	sé	góð	 leið	til	að	byggja	upp	 lærdómssamfélag.	Eins	og	hefur	komið	

fram	 er	 það	 hlutverk	 kennara	 og	 starfsfólks	 að	 miðla	 þekkingu	 og	 veita	 börnum	

tækifæri	til	að	afla	sér	leikni	og	þekkingu	ásamt	því	að	efla	þeirra	frjóu	hugsun.	Það	er	
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gert	með	 því	 að	 hafa	 námsumhverfið	 hvetjandi	 (Pramling	 Samuelsson	 og	 Johansson,	

2006).	Þegar	ég	lít	til	baka	yfir	rannsóknarferlið	tel	ég	mig	hafa	náð	að	hafa	þessa	sýn	

að	leiðarljósi	og	styðjast	um	leið	við	aðalnámskrá	leikskóla	sem	starfsverkfæri.	
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7 Lokaorð	
Markmið	rannsóknarinnar	var:			

• Að	skoða	og	ígrunda	hlutverk	hins	fullorðna,	kennara	og	starfsfólks	í	leikskóla,	í	

leik	barna.			

• Að	skoða	hugmyndir	þátttakenda	um	leikinn.	

• Að	 skoða	 sýn,	 hugmyndir	 og	 ferli	 starfsfólks	 um	 þátttöku	 sína	 í	

starfendarannsókn.		

• Að	ígrunda	hvernig	rannsókn	sem	þessi	getur	eflt	þátttakendur	sem	fagmenn.		

• 	Að	 skoða	 hvernig	 starfendarannsókn	 getur	 nýst	 til	 að	 byggja	 upp	

lærdómssamfélag	í	leikskóla.		

Þó	að	ég	hafi	aðeins	starfað	í	rúma	þrjá	mánuði	á	leikskólanum	Koti	sem	deildarstjóri	

á	 Krummadeild	 þá	 hef	 ég,	 ásamt	 þátttakendum	 rannsóknarinnar	 og	 starfsfólki	

deildarinnar,	náð	að	skapa	gott	leik-	og	lærdómssamfélag.	Í	því	samfélagi	horfum	við	á	

hvert	 barn	 sem	 einstakling	 með	 sínar	 sérþarfir	 og	 höfum	 náð	 að	 skapa	 út	 frá	 því	

jákvætt	 leik-	og	 lærdómssamfélag	þar	 sem	börnin	mæta	ánægð	á	hverjum	degi,	með	

bros	á	vör.	

Þótt	 ég	 hafi	 skipt	 um	 leikskóla	 í	 upphafi	 rannsóknarferlisins	 og	 tekið	 við	

deildarstjórastöðu	á	nýjum	vinnustað,	tel	ég	ástæðu	þess	að	mér	tókst	að	byggja	upp	

jákvætt	 lærdómssamfélag	 vera	 þá	 að	 ég	 fékk	 samstarfsfólk	 mitt	 með	 mér	 í	 þá	

uppbyggingu.	 Ég	 kom	 ekki	 inn	 á	 nýjan	 leikskóla	 með	 það	 að	 markmiði	 að	 ætla	 að	

umbreyta	því	sem	þar	fór	fram	heldur	studdist	ég	við	þátttökustjórnun	sem	ég	tók	með	

mér	úr	háskólanámi	mínu	sem	ég	hef	stundað	undanfarin	ár.	Það	að	fá	starfsfólk	mitt	

með	mér	í	rannsóknarferlið	hefur	sýnt	mér	að	þátttökustjórnun	sé	góð	leið	til	að	byggja	

upp	jákvætt	lærdómssamfélag.		

Það	 sem	 ég	 hef	 uppgötvað	 eftir	 rannsóknarvinnuna	 er	 að	 við	 sem	 tókum	 þátt	 í	

rannsókninni	 erum	 miklu	 meðvitaðri	 um	 mikilvægi	 hlutverks	 okkar	 í	 leik	 barna	 á	

Krummadeild.	 Jafnframt	 finn	 ég	 hversu	 mikið	 ég	 fékk	 sjálf	 út	 úr	 rannsóknarferlinu,	

hversu	mikilli	 þekkingu	ég	náði	að	bæta	við	mig	og	 í	 leiðinni	efla	mig	 sem	 fagmann	 í	

starfi.	Það	að	hafa	komið	með	ákveðna	sýn,	eða	viðhorf,	með	mér	um	hvert	hlutverk	
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okkar	er	 í	 leik	barna	og	séð	að	á	nýjum	starfsvettvangi	var	allt	annað	umhverfi,	aðrar	

aðstæður	og	öðruvísi	vinnuháttur	en	ég	var	vön,	hefur	haft	áhrif	á	það	viðhorf	sem	ég	

hef	 í	dag.	Þar	sem	ég	finn	fyrir	mikilli	starfsánægju	á	Krummadeild	þá	tel	ég	mig	hafa	

náð	að	byggja	upp	jákvætt	lærdómssamfélag.		

Með	því	að	gera	starfendarannsókn	tel	ég	mig	hafa	öðlast	frekari	þekkingu	og	verða	

öruggari	um	hvert	hlutverk	hins	fullorðna	eigi	að	vera	í	leik	barna.	Rannsókn	mín	hefur	

einnig	gert	starf	mitt	sem	leikskólakennara	markvissara	þar	sem	ígrundun	mín	á	eigin	

starfsháttum	fór	fram.	Starfendarannsókn	mín	hefur	þar	af	leiðandi	haft	þau	áhrif	á	mig	

að	ég	hef	bætt	við	mig	þekkingu	og	einnig	eflt	starfshætti	mína.	

Leikur	 barna	 er	 mikilvægur	 og	 hlutverk	 okkar	 sem	 störfum	 með	 þeim	 einnig.	

Rannsókn	 þessi	 hefur	 kennt	 mér	 margt	 og	 bent	 mér	 á	 ýmsa	 þætti	 sem	 hefur	 verið	

áhugavert	 að	 ígrunda	 enn	 frekar.	 Að	 byggja	 upp	 lærdómssamfélag	 þar	 sem	

starfsánægja	 byggist	 í	 leiðinni	 upp	hefur	 að	mínu	mati	 eingöngu	 jákvæð	áhrif	 á	 starf	

okkar	með	börnum.	

7.1	 Þegar	horft	er	fram	á	veginn	
Þegar	 ég	 horfi	 fram	 á	 veginn	 þá	 tel	 ég	 að	 ég	 eigi	 eftir	 að	 vinna	 áfram	með	 að	 rýna	

reglulega	 í	eigið	starf	ásamt	því	að	ræða	við	starfsfólkið	mitt	um	hugmyndir,	 líðan	og	

upplifun	þess.		

Upplifun	mín	af	því	hversu	mikilvægt	það	er	að	horfa	á	 starfsmannahópinn	 sem	eina	

heild	og	virða	hugmyndir	og	upplifanir	allra	gerir	starfið	að	mínu	mati	skemmtilegra	og	

áhugaverðara.	 Að	 nýta	 sér	 þátttökustjórnun	 eins	 og	 ég	 kynnti	 mér	 í	 námskeiðinu	

Samskipti,	 samstarf	 og	 stjórnun	 í	 háskólanámi	 mínu	 hefur	 áhrif	 á	 starfið	 og	

lærdómssamfélagið	 sem	 endurspeglast	 í	 ánægðu	 starfsfólki	 og	 ekki	 síst	 ánægðum	

barnahópi.		

Með	því	að	gera	starfendarannsókn	aflaði	ég	að	mér	dýrmætri	reynslu	sem	ég	á	eftir	

að	halda	áfram	að	nýta	mér	 í	starfi.	Ég	tel	að	það	sé	gott	veganesti	fyrir	mig	sjálfa	og	

aðra	að	 staldra	 reglulega	við	og	 ígrunda	 starfið.	Það	að	 fylgjast	með	 leik	barna	er	að	

mínu	mati	eitt	það	mikilvægasta	 í	 starfi	okkar	 leikskólakennara	og	við	ættum	ekki	að	

sofna	á	verðinum	þótt	að	tíminn	virðist	oft	ætla	að	hlaupa	frá	okkur.	
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Út	frá	viðtali	við	einn	af	þátttakendum	fór	hugur	minn	aðeins	á	ferð	og	ég	velti	fyrir	mér	

og	finnst	áhugavert	að	skoða	hvort	að	leikskólamenning	sé	öðruvísi	á	Norðurlöndunum	

en	hér	á	 landi.	Hvort	að	menntastefnan	þar	 sé	byggð	á	öðrum	væntingum	og	öðrum	

þáttum	en	gert	er	hér	á	landi	þegar	kemur	að	leikskólabörnum.	

Jafnframt	 finnst	 mér	 áhugavert	 út	 frá	 foreldraviðtölum	 sem	 ég	 tók	 á	 meðan	 á	

rannsóknarferlinu	 stóð	 að	 foreldrar	 voru	 margir	 hverjir	 meðvitaðir,	 áhugasamir	 og	

forvitnir	 um	 rannsókn	 þessa.	 Eins	 og	 hefur	 komið	 fram	 fengu	 foreldrar	 barna	 á	

Krummadeild	sendar	upplýsingar	um	rannsóknina	(sjá	viðauka	B).	

Í	 dag	 voru	 foreldraviðtöl	 og	 tveir	 foreldrar	 sem	mættu	 töluðu	um	að	það	
væri	 áberandi	 hvað	 rannsókn	mín	 skini	 inni	 á	 deild	og	 ég	 fékk	mikið	hrós	
fyrir.	Eitt	foreldri	talaði	þó	um	að	henni	fyndist	áberandi	að	það	væru	ekki	

allir	 starfsmenn	 deildarinnar	 þátttakendur	 þar	 sem	 hún	 hefði	 upplifað	

nokkur	 atvik	 sem	 væru	 á	 skjön	 við	 mína	 rannsóknarvinnu.	 Henni	 finnst	 í	

þeim	atvikum	 leik	barnanna	vera	stýrt,	eða	það	sem	hún	hafði	 tekið	eftir.	
Eftir	 þessa	 upplifun	 og	 ígrundun	 eftir	 daginn	 þá	 væri	 áhugavert	 að	 skoða	

upplifun	 foreldra	 þar	 sem	 rannsókn	 færi	 fram	 á	 leikskóla	 barna	 þeirra.	

(Rannsóknardagbók,	24.	október	2017).	

Eins	og	Jóhanna	Einarsdóttir	(2002)	talar	um	á	hugtakið	fagmennska	sér	fleiri	en	eina	

hlið	 og	 ekki	 er	 til	 nein	 ein	 alhliða	 skilgreining	 á	 hugtakinu.	 Sá	 kennari	 sem	 býr	 yfir	

fagmennsku	 þarf	 að	 bera	með	 sér	 ábyrgð,	 þekkingu,	menntun	 og	 jafnframt	 að	 sýna	

færni	sína	við	að	koma	til	móts	við	þarfir	nemenda	sinna.	Einnig	þarf	hann	að	geta	tekið	

ákvarðanir	sem	byggjast	á	þekkingu	og	innsæi	ásamt	því	að	ígrunda	stöðu	sína	vandlega	

(Jóhanna	Einarsdóttir,	2002).	

Þessa	 sýn	 finnst	mér	vert	að	hafa	 í	huga	þegar	við	horfum	til	mikilvægis	hlutverks	

okkar	í	leik	barna.	
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Viðauki	A:	Heimild	til	samstarfs	

Kæri	leikskólastjóri	

	

Efni	þessa	bréfs	er	að	óska	eftir	heimild	til	samstarfs	í	tengslum	við	meistaraverkefni	

mitt	við	Menntavísindasvið	Háskóla	Íslands.	

Þetta	skólaár,	2017	mun	ég	vinna	að	rannsókn	sem	er	meistaraverkefni	mitt	í	

Menntunarfræði	leikskóla.	Rannsókn	mín	er	starfendarannsókn,	þar	sem	ég	er	að	skoða	

og	ígrunda	mitt	eigið	starf	með	það	að	markmiði	að	þróa	og	bæta.	Tilgangur	

rannsóknarinnar	er	að	skoða	mig,	starfsfólk	sem	með	mér	starfar,	með	það	til	

hliðsjónar	hvert	hlutverk	hins	fullorðna	er	í	frjálsum	leik	og	jafnframt	hver	upplifun	

starfsmanna	sé	sem	þátttakandi	í	starfendarannsókn.	Einnig	er	tilgangur	

rannsóknarinnar	að	efla	mig	sjálfa	sem	fagmann	í	starfi.	

	

Einkenni	starfendarannsókna	er	meðal	annars	að	sá	sem	rannsakar	skoði	og	ígrundi	

starf	sitt	með	það	að	markmiði	að	þróa	og	bæta.	

Nafn	leikskólans,	deild	og	þátttakendur	munu	ekki	koma	fram	með	eigin	nafni	heldur	fá	

tilbúin	nöfn	þannig	að	ekki	verður	hægt	að	rekja	neitt	til	þeirra.	

Þín	undirskrift	gefur	til	kynna	að	þú	hafir	veitt	mér	leyfi	fyrir	rannsókn	þessari	á	

leikskóla	þínum.	

	

Með	kærri	þökk	fyrir	

	

	

_________________________	 	 	 ____________________________	

Inga	Birna	Sigurðardóttir	 	 	 Leikskólastjóri	
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Viðauki	Á:	Samþykki	til	þátttöku	

Reykjavík	21.	júní	2017	

	

Rannsókn	 þessi	 er	 meistaraverkefni	 mitt	 í	 Menntunarfræði	 leikskóla	 við	

Menntavísindasvið	 Háskóla	 Íslands.	 Rannsakandi	 er	 Inga	 Birna	 Sigurðardóttir	 og	

leiðbeinandi	 er	 Kristín	 Karlsdóttir,	 Lektor	 við	 Menntavísindasvið	 Háskóla	 Íslands	 og	

sérfræðingur	 er	 Ingibjörg	 Ósk	 Sigurðardóttir,	 Aðjúnkt	 við	Menntavísindasvið	 Háskóla	

Íslands.	

Markmið	með	rannsókn	minni	er	að	að	skoða	og	ígrunda	leik	barna	og	hlutverk	hins	

fullorðna	 í	 leik	 þeirra.	 Einnig	 að	 skoða	 sýn	 og	 hugmyndir	 starfsfólks	 um	 þátttöku	 í	

starfendarannsókn.	 Jafnframt	 að	 ígrunda	 hvernig	 rannsókn	 sem	 þessi	 getur	 eflt	 mig	

sjálfa	sem	fagmann.	Niðurstöður	rannsóknarinnar	munu	nýtast	mér	sjálfri	 í	starfi	sem	

og	vonandi	öðrum	leikskólakennurum	og	starfsfólki	leikskóla.	

Í	 rannsókn	 minni	 verður	 stuðst	 einna	 helst	 við	 rannsóknardagbók,	 sem	 og	

vettvangsathuganir	 og	 viðtöl.	 Rannsakandi	 og	 þátttakendur	 halda	 dagbók	 þar	 sem	

skráð	 er	 niður	 jafnt	 og	 þétt	 hugmyndir,	 vangaveltur	 og	 upplifanir.	 Þegar	 um	

vettvangsathugun	 er	 að	 ræða	 þá	 fylgist	 rannsakandi	 með	 og	 skráir	 hjá	 sér	

vettvangsnótur.	 Í	viðtölum	þá	segja	þátttakendur	 frá	sínum	hugmyndum	um	starf	sitt	

og	viðfangsefni.	

Ég	rannsakandi	heiti	fullum	trúnaði	við	garð	þátttakenda	og	mun	nota	tilbúin	nöfn	í	

stað	réttra	nafna.	Leikskólinn	fær	einnig	tilbúið	nafn	sem	og	deild	þannig	að	ekki	verði	

hægt	að	rekja	niðurstöður	til	þeirra.	Gögnum	sem	safnað	verður	er	í	eign	rannsakanda	

sem	eftir	að	rannsókn	líkur	eyðir.	Þátttakendur	fá	að	lesa	yfir	niðurstöður	áður	en	þær	

verða	lagðar	fram	og	hafa	tækifæri	til	að	leiðrétta	sem	og	bæta	við	ef	þurfa	þykir.	
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Undirrituð	samþykkir	þátttöku	sína	í	rannsókn	þessari	og	hefur	rannsakandi	upplýst	

mig	um	hvert	markmið	rannsóknar	er	og	hvað	felst	í	að	vera	þátttakandi.	Einnig	get	ég	

hætt	og	neitað	þátttöku	á	meðan	rannsókn	stendur	yfir.	

	

	

nafn	þátttakanda	
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Viðauki	B:	Bréf	til	foreldra	

Reykjavík	21.	september	2017.	

	

Kæru	foreldrar.	

	

Inga	 Birna	 Sigurðardóttir	 heiti	 ég	 og	 er	meistaranemi	 við	Menntavísindasvið	 Háskóla	

Íslands.	 Ég	 mun	 ásamt	 starfi	 mínu	 sem	 deildarstjóri	 á	 Krummadeild	 safna	 gögnum	

vegna	 meistaraverkefnis	 míns	 á	 þessu	 skólaári.	 Í	 rannsókn	 minni	 sem	 er	

starfendarannsókn	þá	er	ég	að	skoða	og	ígrunda	mitt	eigið	starf	með	það	að	markmiði	

að	þróa	og	bæta.	 Tilgangur	 rannsóknarinnar	 er	 að	 skoða	mig,	 og	 starfsfólk	 sem	með	

mér	starfa,	með	það	til	hliðsjónar	hvert	hlutverk	hins	fullorðna	er	í	frjálsum	leik	barna	

og	 jafnframt	 hver	 upplifun	 starfsmanna	 er	 sem	 þátttakandi	 í	 starfendarannsókn.	 Á	

meðan	 gagnaöflun	 stendur,	 sem	 verður	 núna	 í	 september	 fram	 í	 nóvember,	mun	 ég	

ásamt	 starfsfólki	 Krummadeildar	 láta	 það	 hafa	 sem	minnst	 áhrif	 á	 leik	 barnanna	 og	

starfið	sem	á	sér	stað	innan	deildar.		

	

Ef	einhverjar	 spurningar	eða	athugasemdir	 sem	snúa	að	 rannsókn	minni	þá	getið	þið	

haft	 samband	 við	 mig	 annaðhvort	 í	 síma	 .......	 eða	 sent	 mér	 tölvupóst	 á	 netfangið	

ibs15@hi.is	

	

Með	fyrirfram	þökk	

Inga	Birna	Sigurðardóttir	
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Viðauki	C:	Viðtalsrammi	I	

.	

	

Bakgrunnsspurningar	

o Hvert	er	kyn	þitt?	

o Hver	er	aldur	þinn?	

o Hversu	langan	starfsaldur	á	leikskóla	ert	þú	með?	

o Hversu	langan	starfsaldur	ert	þú	með	á	leikskólanum	þar	sem	þú	starfar	

núna?	

o Hvert	er	starfshlutfall	þitt?	

o Hver	er	menntun	þín?	

o Er	eitthvað	annað	sem	þú	vilt	bæta	við?	

	

Ég	er	ekki	að	leitast	eftir	einhverju	sérstöku	svari	eða	réttu	svari	heldur	er	ég	að	skoða	
viðhorf	þitt	eða	hugmyndir	þínar	um	leik	barna	og	hlutverki	hins	fullorðna	í	leik	þeirra.	
Einnig	hvert	viðhorf	þitt	er	eða	hugmyndir	um	þátttöku	í	starfendarannsókn	er.	

	

• Þegar	talað	er	um	leik	barna	hvað	er	það	fyrsta	sem	kemur	upp	í	huga	þinn?	

o Sjálfsprottin	 leikur,	 finnst	 þér	 hann	 fá	 nægilegt	 rými	 og	 nægan	 tíma,	

hvernig	er	þín	upplifun	að	slíkum	leik?	

o Fá	börn	nægileg	tækifæri	til	að	velja	sér	leikefni	og	efnivið	þegar	kemur	

að	leik	barna.	

• Leikur	sem	námsleið,	hverjar	eru	hugmyndir	þínar	um	slíkt?	

o Hvað	er	það	sem	þér	þykir	mikilvægt	að	barn	læri	í	leikskólanum?	

o Afhverju	telur	þú	að	það	sé	mikilvægt?	

• Hlutverk	hins	fullorðna	í	leik	barna	hverjar	eru	hugmyndir	þínar	um	slíkt?	

o Hvert	telur	þú	hlutverk	þitt	vera	í	leik	barna?	
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o Hver	er	þín	skoðun	um	að	vinna	frekar	að	einhverjum	öðrum	verkefnum,	

t.d.	óklárðuðum	verkefnum,	á	meðan	leikur	barna	á	sér	stað?	

o Að	grípa	inn	í	leik	barna,	hver	er	þín	hugmynd	gagnvart	slíku?	

§ Hvenær	finnst	þér	að	þurfi	að	grípa	inn	í	leik	barna?	

• Hverjar	eru	hugmyndir	þínar	þegar	kemur	að	starfendarannsókn?	

o Hefur	þú	verið	þátttakandi	í	starfendarannsókn	áður?	

o Hver	er	þín	skoðun	á	því	að	vera	þátttakandi	í	slíkri	rannsókn?	

o Hvernig	heldur	þú	að	rannsókn	sem	slík	geti	komið	að	gagni	í	starfi	þínu?	

o Hvert	 er	 viðhorf	þitt	 gagnvart	 starfendarannsókn,	 að	þurfa	 rýna	 í	 eigið	

starf?	
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Viðauki	D:	Viðtalsrammi	II	

.	

Ég	er	ekki	að	leitast	eftir	einhverju	sérstöku	svari	eða	réttu	svari	heldur	er	ég	að	skoða	

viðhorf	þitt	eða	hugmyndir	þínar	um	leik	barna	og	hlutverki	hins	fullorðna	í	leik	þeirra.	

Einnig	hvert	viðhorf	þitt,	upplifun	eða	skoðun	um	þátttöku	í	starfendarannsókn.	

	

• Þegar	talað	er	um	leik	barna	hvað	er	það	fyrsta	sem	kemur	upp	í	huga	þinn?	

o Sjálfsprottin	 leikur,	 finnst	þér	hann	 fá	nægilegt	 rými	og	nægan	tíma	og	

hvernig	er	þín	upplifun	að	slíkum	leik?	

o Fá	börn	nægileg	tækifæri	til	að	velja	sér	leikefni	og	efnivið	þegar	kemur	

að	leik	barna.	

• Leikur	sem	námsleið,	hverjar	eru	hugmyndir	þínar	um	slíkt?	

o Hvað	er	það	sem	þér	þykir	mikilvægt	að	barn	læri	í	leikskólanum?	

o Afhverju	telur	þú	að	það	sé	mikilvægt?	

• Hlutverk	hins	fullorðna	í	leik	barna	hverjar	eru	hugmyndir	þínar	um	slíkt?	

o Hvert	telur	þú	hlutverk	þitt	vera	í	leik	barna?	

o Hver	 er	 þín	 skoðun	 um	 að	 vinna	 frekar	 að	 öðrum	 verkefnum,	 t.d.	

óklárðuðum	verkefnum,	á	meðan	leikur	barna	á	sér	stað?	

o Að	grípa	inn	í	leik	barna,	hver	er	þín	hugmynd	gagnvart	slíku?	

§ Hvenær	finnst	þér	að	þurfi	að	grípa	inn	í	leik	barna?	

• Hverjar	eru	hugmyndir	þínar	þegar	kemur	að	starfendarannsókn?	

o Hefur	þú	verið	þátttakandi	í	starfendarannsókn	áður?	

o Hver	er	þín	skoðun,	að	vera	þátttakandi	í	slíkri	rannsókn?	

o Hvernig	heldur	þú	að	rannsókn	sem	slík	geti	komið	þér	að	gagni	 í	starfi	

þínu?	

o Hvert	 er	 viðhorf	þitt	 gagnvart	 starfendarannsókn,	 að	þurfa	 rýna	 í	 eigið	

starf?	
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• Hefur	 viðhorf	 þið	 gagnvart	 leik	 barna	 breyst	 eftir	 að	 hafa	 verið	 þátttakandi	 í	

rannsókninni,	ef	svo	er	hvernig	þá?	

• Hefur	hugmynd	þín	um	hvort	börn	fái	nægileg	tækifæri	 til	að	velja	sér	 leikefni	

og	 efnivið	 þegar	 kemur	 að	 leik	 barna	 breyst	 eftir	 að	 þú	 varst	 þátttakandi	 í	

rannsókninni,	ef	svo	er	hvernig	þá?	

• Hefur	 hugmynd	 þín	 um	 leik	 sem	 námsleið	 breyst	 eftir	 þátttöku	 í	 rannsókn	

þessari,	ef	svo	er	hvernig	þá?	

• Hugmyndir	þínar	gagnvart	hlutverki	hins	fullorðna	í	leik	barna,	hafa	þær	breyst	

eftir	að	þú	tókst	þátt	í	rannsókninni,	ef	svo	er	hvernig	þá?	

• Hafa	hugmyndir	þínar	gagnvart	því	að	grípa	 inn	 í	 leik	barna	og	hvenær	eigi	að	

grípa	inn	í	breyst	eftir	að	þú	varst	þátttakandi	í	rannsókninni,	ef	svo	er	hvernig	

þá?	

• Hefur	hugmynd	þín	um	starfendarannsókn	breyst	eftir	að	þú	varst	þátttakandi	í	

slíkri,	ef	svo	er	hvernig	þá?	

• Hver	er	upplifun	þín	á	þátttöku	í	starfendarannsókn?	

• Hver	er	þín	helsta	skoðun	á	þátttöku	í	starfendarannsókn?	

• Hverjar	eru	hugmyndir	þínar	af	gagnsemi	í	starfendarannsókn	eftir	að	hafa	verið	

þátttakandi	í	slíkri	rannsókn?	

	

	

	

	


