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Úrdráttur 
Þessi ritgerð er lokaverkefni til B.Ed. gráðu við Kennaradeild Háskólans á Akureyri. Í 
ritgerðinni er leitast við að svara rannsóknarspurningunum Hvernig er hægt að 
skipuleggja starf á yngstu deildum leikskóla, með tilliti til þarfa barna fyrir nærveru og 
þarfa þeirra til að takast á við hið ókunnuga í gegnum leik? 
 Samkvæmt rannsóknum sem fjallað er um skiptir miklu að barnið búi við 
tilfinningalegt öryggi í æsku. Því er einkar mikilvægt að leikskólinn sé vel í stakk 
búinn að taka á móti börnunum þegar þau byrja á unga aldri og sýnt er fram á 
mikilvægi þess að einn leikskólakennari, lykilpersóna, beri ábyrgð á aðlögunarferlinu. 
Einnig komið inn á þætti sem snerta góða umönnun í öllu leikskólastarfinu, grein gerð 
fyrir mikilvægi þess að mynda náin tengsl og traust milli barnanna og 
leikskólakennarans. Þá er sýnt fram á að umönnun þarf að vera til staðar í öllum 
þáttum dagskipulagsins. 
 Börn læra í gegnum leik. Því ætti leikurinn að vera fjölbreytilegur því í gegnum 
leikinn eru börn oft að vinna úr reynslu sinni. Könnunarleikurinn er sérstaklega 
skoðaður og honum lýst en þessi leikaðferð er nýbreytni á Íslandi. Fjallað er um 
þróunarverkefni um könnunarleikinn sem sjö leikskólar í Reykjavík tóku þátt í. Gerð er 
grein fyrir viðhorfskönnun sem ég lagði fyrir í fjórum af þeim leikskólum sem tóku 
þátt í þróunarverkefninu og fjallað um niðurstöður hennar. Helstu niðurstöður 
könnunarinnar eru þær að leikskólakennararnir töldu könnunarleikinn henta vel 
börnum á aldrinum eins til þriggja ára. 
 

Summary 
In this paper a final thesis to a B.ed degree at University of Akureyri faculty of 
Education is presented. The paper empathize on answering the research question: How 
is it possible to organize the curriculum for the youngest children that take in accord 
their needs for closeness and their need for discovering the unknown? According to 
research quoted in this paper it is important that children enjoy emotional security 
during childhood. Therefore it is critical that the preschool is fully prepared to receive 
the children when they start at a young age. In the paper the importance is shown that 
one preschool teacher, a key-person, being responsible for the adoption to the 
preschool. The paper also addressed aspects concerning good-caretaking as part of the 
curriculum and the importance of creating close bonding and trust between the children 
and preschool teacher.  

Children learn through play. Therefore play needs to have high status among other 
because during play children often work out their experiences. Play with objects is 
particularly looked at and is described.  This form of play as system is new in Iceland. 
Seven preschools in Reykjavík participated in development project of heuristic-play, 
that project is discussed. A survey was conducted in four of the seven preschools that 
participated in the development project and result of that survey is given. The main 
conclusion is that preschool teachers consider play with objects suitable for children 
between one and three years old. 
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1. Inngangur 
Algengt er að það viðhorf ríki til yngstu barnanna hjá leikskólakennurum, að beðið sé 

eftir að þau nái merkari áfanga eða nái meiri þroska til að fara á eldri deildir. Þá fyrst 

sé hægt að fara vinna spennandi verkefni með þeim. Hver sem ástæðan er fyrir þessum 

viðhorfum þurfa leikskólakennarar að bera virðingu fyrir starfi með yngstu börnunum í 

leikskólanum. Það er á þeirra ábyrgð að sýna hve mikilvægt námið hjá yngstu 

börnunum í leikskólum er.1

Ljóst er að vanda verður frá upphafi komu yngstu barnanna í leikskólann. Með 

yngstu börnunum er átt við börn á aldrinum eins til þriggja ára. Á þeim aldri þurfa börn 

mikla umönnun og öruggt umhverfi til að þroskast. Í ljósi þess vildi ég vita hvað þarf 

að hafa í huga í starfi með yngstu börnunum. Jafnframt vildi ég skoða könnunarleikinn, 

sem hefur verið að ryðja sér til rúms í starfi á yngstu deildum leikskólanna. Hvað í 

honum felist, á hverju hann byggir og hvernig hann fer fram. Sjálf kynntist ég 

könnunarleiknum þegar hann var innleiddur í leikskólann Tjarnarsel í Reykjanesbæ, 

þar sem ég starfa. Í nóvember 2004 hélt Hildur Skarphéðinsdóttir kynningu þar sem 

sýnt var erlent myndband af börnum í könnunarleik. Í framhaldi las ég bókina People 

under three eftir Goldschmied og Jackson sem jók áhuga minn á aðferðinni. Því setti 

ég fram rannsóknarspurningu sem er: Hvernig er hægt að skipuleggja starf á yngstu 

deildum leikskóla, með tilliti til þarfa barna fyrir nærveru og þarfa þeirra til að takast á 

við hið ókunnuga í gegnum leik? 

Til að svara spurningunni skoða ég almennt hvað vitað er um yngstu börnin og 

rannsóknir sem hafa verið gerðar á þroska þeirra og þörfum. Þar koma meðal annars 

fram atriði sem talin eru æskileg til að hafa í huga í starfi með yngstu börnunum. 

Sjónum verður sérstaklega beint að aðlöguninni, hvernig hún eigi að fara fram, 

nauðsyn þess að huga vel að athöfnum daglegs lífs og fjallað um mikilvægi góðrar 

samvinnu. Skoðað verður sérstaklega hvað einkennir góðan leikskólakennara og 

hvernig hann getur skipulagt vinnu sína með yngstu börnunum.  

Fjallað verður um mikilvægi leiks í leikskólastarfi, vegna þeirrar vissu að 

börnin læra best í gegnum hann. Þá fjalla ég sérstaklega um könnunarleikinn, sem er 

 
1 Guðrún Alda Harðardóttir 2001:65 
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nýbreytni á Íslandi en í honum er talið að yngstu börnin kynnist nýrri nálgun við nám. 

Ég geri grein fyrir könnunarleiknum og fjalla ítarlega um hvernig hann fer fram og 

hvað felist í honum. Til að tengja það íslensku leikskólastarfi fjalla ég um 

þróunarvinnu sem Hildur Skarphéðinsdóttir, deildarstjóri leikskóladeildar 

Reykjavíkurborgar ásamt Sigrúnu Einarsdóttur komu á í sjö leikskólum í Reykjavík. 

Ég geri grein fyrir niðurstöðum úr viðhorfskönnun sem ég gerði í fjórum leikskólum 

sem tóku þátt í þróunarverkefninu. Áherslan í könnuninni var að komast að því hvernig 

leikskólakennurunum sem eru að vinna með könnunarleikinn líður á meðan á honum 

stendur. Þar sem eitt einkenna leiksins er að þeir eru ekki þátttakendur í honum heldur 

áhorfendur, sem eru til taks ef eitthvað kemur upp á. Ég vildi vita hvort  

könnunarleikurinn hafði þróast frá því að hann var tekinn upp og hvort alltaf væri sami 

efniviður í boði í leiknum.  

Að lokum mun ég setja fram mínar niðurstöður og hvernig ég tel að hægt sé að 

vinna með yngstu börnin í leikskólanum og með könnunarleikinn.  

Þá vil ég taka það fram að þegar fjallað er um leikskólakennara í ritgerðinni á 

ég við alla sem eru að vinna með börnum í leikskólum.  
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2.  Yngstu börnin í leikskólanum 
Sýnt hefur verið fram á að það sem á sér stað eða það sem á sér ekki stað í lífi barna á 

fyrstu árum ævinnar, getur haft áhrif á velferð þeirra í framtíðinni. Rannsóknir hafa 

sýnt að ef börn hljóta gott atlæti á fyrstu árum ævi sinnar, eru þau líklegri til þess að 

vaxa og þroskast á heilbrigðan hátt. Þess vegna, meðal annars, þarf að tryggja hverju 

barni góða byrjun svo það geti þróað með sér færni til leiks og náms. Börn þurfa 

umhverfi þar sem þau fara ekki á mis við ástúð, umönnun og góð uppeldisskilyrði sem 

tryggir hverju barni bestu möguleika til þess að vaxa og þroskast.2 Í þessum kafla 

verður gerð grein fyrir rannsóknum á þroska heila ungra barna. Í ljósi þeirra verður 

fjallað um mikilvægi þess að með börnunum starfi leikskólamenntað starfsfólk. Gerð 

verður grein fyrir hvernig hægt er að haga starfi leikskóla til þess að mæta þörfum 

yngstu barnanna á sem bestan hátt. Sérstaklega verður hugað að mikilvægi þess að 

vinna með þarfir barnanna. 

 

2.1 Rannsóknir á heila 
Þegar börn sem eru á aldrinum eins til þriggja ára, eru þau mjög móttækileg og þá er 

sveigjanleiki heilans mestur. Þegar börn eru tveggja ára eru þau með jafn margar 

taugamótanir og fullorðinn einstaklingur. Á þriðja ári hefur taugamótun þeirra 

tvöfaldast á við fullorðna. Eftir tíu ára aldur fer taugamótum að fækka. Talið er að 

sveigjanleiki heilans í æsku geri okkur kleift að aðlagast umhverfinu og skiptir þá 

mestu að barnið búi við tilfinningalegt öryggi.3

Ráðstefna um þroska heilans í ungum börnum var haldin í Chicago árið 1996. 

Þar komu saman 150 helstu sérfræðingar Bandaríkjanna í heilarannsóknum, 

uppeldisfræði, viðskiptafræði, stefnumótandi aðilar og fréttamenn. Helstu niðurstöður 

ráðstefnunnar sem sérfræðingarnir vildu kynna almenningi betur voru að;  

• Þroski mannsins er ávallt samspil erfða og umhverfis.  

• Umönnun á unga aldri hefur afgerandi og langvarandi áhrif á það hvernig börn 

þroskast, hæfileika þeirra til að læra og hafa stjórn á tilfinningum sínum. 

 
2 Bee, Helen 2000:107   
3 Bee, Helen 2000:107-108 Shore, Rima 1997:19-20 
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• Mannsheilinn hefur ótrúlegan hæfileika til að breytast, en þar skiptir 

tímasetningin öllu máli.  

• Á ákveðnum tímum er neikvæð lífsreynsla eða skortur á viðeigandi örvun 

líklegri til að valda alvarlegum og varanlegum áhrifum. 

• Taugasérfræðingar og uppeldisfræðingar hafa síðustu áratugi fundið sannanir 

fyrir mikilvægi þess að gripið sé snemma inn í þroskaferil ungra barna ef talið 

er að um þroskafrávik sé að ræða.4

Rannsóknir á tengslum heila og umhverfis sýna mikilvægi þess að vel sé staðið 

að uppeldi barna og að þau hljóti hlýju og ástúðleg samskipti við fullorðna. Sannað 

þykir að mikilvægt er að faðma barnið og hjúfra það að sér.  Þá hefur verið sýnt fram á 

að börn þurfa viðeigandi örvun allt frá fæðingu. Allt skiptir þetta máli fyrir barnið 

ævilangt. 5

Eins og áður hefur komið fram sýna rannsóknir að erfðir og uppeldi fara saman. 

Reynsla barna frá upphafi getur haft afdrifarík áhrif fyrir allt þeirra líf. Hjá barni sem 

verður fyrir líkamlegu eða andlegu áfalli fer heilinn að skynja streitu og myndar þá 

ákveðið hormón sem nefnist „cortisol“. Hátt hlutfall af þessu hormóni veldur því að 

heilafrumur deyja og dregur þá úr hæfni heilans. Besta vörn barnsins gegn illum 

áhrifum þessa hormóns eru sterk tengsl milli barns og fullorðins. Í rannsóknum hefur 

komið í ljós að börn sem búa við mikið öryggi hafa lægra magn af cortisol í heilanum 

en önnur börn.6 Mikilvægt er því fyrir leikskólakennara að hafa í huga þegar ung börn 

hefja leikskólagöngu sína, að tekið sé vel á móti börnunum og þeim sýnd hlýja. Einnig 

er nauðsynlegt að bjóða upp á fjölbreytileg og krefjandi viðfangsefni sem örva börnin á 

þessu mikilvæga þroskastigi heilans. Jafnframt verða leikskólakennarar að gera sér 

grein fyrir mikilvægi daglegrar umönnunar, byggðri á nærfærni og skilningi á þörfum 

barna. Í ljósi þess skiptir máli hvernig er unnið með líkamlegar og andlegar þarfir 

barna í leikskólum.  

 

4 Shore,Rima1997:19-20 
5 Shore,Rima1997:19-20 Bee, Helen 2000:107-108   
6 Bee, Helen 2000:107-108 
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2.2 Leikskólakennarinn  
Rannsóknir á kennaramenntun hafa á síðustu árum beinst talsvert að menntun 

leikskólakennara. Líklega er það vegna þess að sífellt fleiri rannsóknir staðfesta 

mikilvægi fyrstu æviáranna í uppeldi og menntun fólks. Þá benda rannsóknir á að 

menntun leikskólakennara hafi áhrif á gæði leikskólanna.7 Í sjálfu sér eru það engin ný 

sannindi heldur eitthvað sem margir frumkvöðlar að uppeldi ungra barna hafa bent á. 

Allt frá fyrstu tíð leikskóla hefur verið talið æskilegt að kennarar væru 

menntaðir. Þýski frumkvöðulinn Fröbel, sem er gjarnan nefndur faðir leikskólans, 

leitaðist við að uppfræða mæður og kennaraefni. Hélt hann í þeim tilgangi námskeið, 

flutti fyrirlestra og gaf út blað. Ítalski læknirinn og mannfræðingurinn María 

Montessori setti fram þá kenningu að hlutverk kennara væri lykill að góðum 

leikskólum. Framkoma kennara átti að vera hljóðlát og yfirlætislaus og átti hann að 

vera fyrirmynd í einu og öllu.8

Þetta voru frumkvöðlarnir, en hvaða hugmyndir eru nú um það hvað góður 

leikskólakennari þarf að hafa til að bera? Samkvæmt grein sem Eva Aldstedt skrifaði 

verða leikskólakennarar að gefa börnum tækifæri til að tjá sig. Þeir ættu að hlusta vel 

og samtímis styrkja sjálfsálit barnsins, fá það til að tjá hugsanir sínar, hvað það er hrætt 

við og svo framvegis. Þetta getur verið erfitt fyrir leikskólakennara sem eru vanir að 

hafa svörin á reiðum höndum og tala sjálfir.9 Í ljósi þessa er mikilvægt að benda 

leikskólakennurum á að þeir verða að gæta þess að taka ekki alltaf orðið af börnunum. 

Þeir verða að temja sér þolinmæði til að leyfa börnunum að koma orðum að því sem 

þau eru að gera og hugsa strax á unga aldri. 

Hlustun er mikilvæg í starfi leikskólakennara, ekki síst með yngstu börnunum. 

Þegar verið er að ræða um hlustun í þessu samhengi er átt við að hlustað sé á óyrt jafnt 

sem yrt skilaboð. Benda má á að yngstu börnin sem ekki hafa náð þroska til að tjá 

hugmyndir sínar, skoðanir eða deila reynslu sinni með orðum, nota líkamsmál eða 

framkvæmdir til að tjá sig.10 

7 Þórdís Þórðardóttir 2001:167. 
8 Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir 1998:30-37 
9 Aldstedt, Eva. 1997:68-69. 
10 Guðrún Alda Harðardóttir 2001:66-67 
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Ljóst er að leikskólakennarar þurfa að vera mörgum kostum búnir, þeir verða 

að geta sýnt hlýju, sveigjanleika, þolinmæði, lipurð í samskiptum, vera lífsglaðir og 

geðprúðir.11 Viðhorf leikskólakennara til sjálfra sín og starfsins þurfa að vera skýr. Þá 

hafa fræðimenn haldið því fram að til að valda ekki barninu tilfinningalegu uppnámi, 

sem geti staðið í vegi fyrir því að það myndi tilfinningalegt samband þurfi að ríkja 

stöðugleiki meðal starfsmanna leikskólans. Breytingar meðal starfsfólks mega því ekki 

vera of miklar eða tíðar.12 

Þegar einum aðila er falið að hafa samskipti við ákveðin börn þegar þau eru að 

hefja leikskólagöngu sína hefur hann meðal annars verið nefndur lykilpersóna. 

Lykilpersóna er hugtak sem hefur verið að ryðja sé til rúms í leikskólum hérlendis, má 

til dæmis benda á þróunarverkefni og umfjöllun á Málþingi KHÍ og 

Menntamálaráðuneytisins því til stuðnings.13 Í næsta kafla verður sérstaklega fjallað 

um störf hennar og mikilvægi fyrir yngstu börnin. 

 

2.2.1 Lykilpersónan 
Eins og fram hefur komið benda rannsóknir til að mikilvægt sé að góð tengsl myndist á 

milli barns og leikskólakennara frá upphafi. Leikskólar sem vinna í anda bresku 

fræðikvennanna Goldschmied og Jackson leggja áherslu á góð tengsl milli barna, 

starfsfólks og foreldra. Til að ná fram því markmiði að skapa lifandi tengsl er talið 

nauðsynlegt að hvert barn hafi sína lykilpersónu innan leikskólans sem sinnir því 

sérstaklega. Grunnur að hugmyndum þeirra Goldschmied og Jackson eru 

tengslakenningar Bolwby og Ainsworth.14 Eins og fyrr segir er með lykilpersónu átt 

við að einum leikskólakennara er falið það hlutverk að bera ábyrgð á ákveðnum 

einstaklingum í barnahópnum. Telja má að þessi aðferð eigi vel við í leikskólum. 

Þannig getur leikskólakennari sem vinnur með ung börn, sem ekki eru búin að ná 

tökum á málinu, haft þannig samskipti við þau sem byggja á tengslum. Í ljósi þess sem 

kom fram í kaflanum hér að framan um mikilvægi öryggis- og tilfinningabanda fyrir 

 
11 Hrafnhildur G. Sigurðardóttir og Sigríður S. Pétursdóttir 2001:8 
12 Rice, Philip F. 2001:194 
13 Hildur Skarphéðinsdóttir 2005:17 
14 Goldschmied, Elior og Jackson, Sonia 2004:15  Kristín Dýrfjörð:2003:21 



8

þroska og líða barna, má draga þá ályktun að æskilegt sé að tengslum við lykilpersónu 

sé komið á um leið og barnið hefur leikskólagönguna.  

Samkvæmt kenningum Bolwby og Ainsworth um geðtengsl þá myndar barnið 

mismunandi tengsl við mismunandi aðila. Hér verður gerð grein fyrir því sem nefnt 

hefur verið frumtengsl og annars stigs tengsl. Frumtengsl myndar barnið við foreldra 

eða þá sem annast það mest. Annars stigs tengsl myndar barnið við þá sem annast það 

að hluta til, eins og til dæmis leikskólakennara, ömmur, afa, frænkur eða frændur. 

Báðar tegundir tengsla eru barninu mikilvægar. Rannsóknir hafa sýnt að samband er á 

milli öruggra tengsla og góðrar sjálfsmyndar, tilfinningalegs jafnvægis, félagshæfni, 

minni andúðar á ókunnugum, meiri persónulegs sveigjanleika, minni áhyggja og betri 

skipulagshæfni. Allt atriði sem talin eru geta skipt máli fyrir vellíðan og velgengni 

hvers einstaklings í lífinu.15 

John Bolwby sem er jafnan talinn til frumkvöðla þeirra sem rannsakað hafa 

geðtengsl taldi að geðtengsl væru lífsnauðsynleg þar sem þau kalla á og tryggja 

barninu nauðsynlega umhyggju. John Bolwby sagði „Eðlishneigð manna til að mynda 

sterk tilfinningatengsl við aðra einstaklinga er grundvallarþáttur mannlegs eðlis sem er 

þegar til staðar í frumstæðri mynd hjá nýburanum“.16 

Rannsóknir hafa verið gerðar sem beinast að samanburði á börnum sem dvelja í 

leikskólum og börnum sem eru allan daginn heima við. Þessar rannsóknir hafa nær 

einróma bent til þess að það eru gæði umönnunarinnar sem börnin fá sem skipta máli 

og að þau gæði mælast á sömu stiku og umönnun foreldranna. Einnig hafa rannsóknir 

sýnt að leikskólabörn eru ekki síður sterk á sviði vitsmuna- og félagsþroska en þau 

börn sem eingöngu alast upp heima.17 

Þegar ung börn byrja í leikskóla hafa þau litla hugmynd um hvers vegna þau 

eru þar. Þar eiga þau rétt á að finna til öryggis og að njóta sérstæðrar umhyggju. Með 

því að hafa lykilpersónu sem hefur aðalumsjón með fáum börnum, sem leitast við að 

tengjast þeim sérstaklega og fylgist með líðan þeirra á hverjum degi er reynt að koma 

til móts við þörf barna fyrir öryggi. Yngstu börnin sem eru að hefja leikskólagöngu 

hafa mörg ekki náð tökum á málinu og hafa ekki náð leikni í að láta tilfinningar sínar í 

 
15 Kristín Dýrfjörð 2003:18 
16 Bee, Helen 2000:407 
17 Hrafnhildur Ragnarsdóttir 1993:23 
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ljós með orðum. Í ljósi þess er mikilvægt að lykilpersónan sé til staðar, því líklegast er 

að sá aðili sem umgengst barnið mest skilji helst tjáningu þess.18 

Lykilpersónan gegnir í raun því hlutverki sem hópstjórar gegna í mörgum 

leikskólum á Íslandi. Hópstjórinn er sá aðili sem myndar fyrst tengsl við barnið og 

foreldrana þegar barnið hefur aðlögun í leikskólanum. Hann leggur sig fram um að 

mynda samband á milli sín og barnsins sem einkennist af trausti og hlýju og kynnir 

barnið fyrir nýju umhverfi og barnahópnum. Hópstjórinn er sá aðili sem leiðir barnið 

áfram og hvetur það til að sjálfstæðis, en er jafnframt alltaf til staðar og tilbúinn að til 

að styðja barnið ef með þarf.  

Hópstjórinn gegnir áfram þessu hlutverki lykilpersónunnar eftir að aðlögun er 

lokið. Hann á mest samskipti, af starfsfólkinu, við barnið til dæmis í gegnum hópastarf. 

Hann sér um gerð allra gátlista og þroskaprófa sem gera þarf hjá viðkomandi barni. 

Einnig sér hann að miklu leyti um foreldrasamstarf við foreldra barnsins, svo sem í 

gegnum regluleg foreldrasamtöl.  

Í ljósi þess hve öryggi og nánd eru mikilvæg börnum má telja að það skipti 

miklu máli að leikskólar skipuleggi starf sitt þannig að lykilpersóna geti verið til staðar 

fyrir barnið. Bent hefur verið á að hópurinn sem lykilpersónan ber ábyrgð á ætti að 

eiga sér sinn eigin stað þar sem hann getur verið í ró og næði. Æskilegast er að alltaf sé 

um sama stað að ræða. Þessi sameiginlegi staður lykilpersónunnar og barnanna ætti að 

vera notalegur og hlýr. Þar eiga börnin að geta átt góða stund ásamt lykilpersónu sinni. 

Þarna ætti að skapast tækifæri fyrir börnin til að tjá sig, fara í rólega leiki, skoða bækur 

og þess háttar. Þetta þýðir ekki að börnin kynnist ekki öðrum kennurum á deildinni, en 

tengslin eru þó mest við lykilpersónuna.19 

Jackson og Goldschmied benda á að þessi samskipti eiga ekki að koma í 

staðinn fyrir samband á milli foreldris og barns, heldur að barnið njóti góðrar 

samverustundar í stuttan tíma í næði á hverjum degi.20 Einfalt er að koma því við í 

flestum leikskólum að hafa eina lykilpersónu sem getur bæði veitt barninu mestan 

stuðning í aðlöguninni og verið helsti tengiliðurinn á milli leikskólans og foreldra 

barnsins. Þannig er frekar stuðlað að góðu foreldrasamstarfi en ef fleiri aðilar tækju 

 
18 Goldschmied, Elior og Jackson, Sonia 2004:42 
19 Goldschmied, Elior og Jackson, Sonia 2004:28 
20 Goldschmied, Elior og Jackson, Sonia 2004:42 
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þátt í aðlöguninni. Með þessari aðferð er í raun líka verið að einfalda framkvæmdina á 

aðlöguninni fyrir leikskólakennarana og gera hana skilvirkari. Einn leikskólakennari 

ber þá ábyrgð á aðlögun barnsins og eru þá bæði hinir leikskólakennararnir á deildinni 

og foreldrar barnsins meðvitaðir um það. Það ætti því að auðvelda samskipti og 

upplýsingastreymi á milli foreldra og leikskólans. 

 

2.2.2 Foreldrasamstarf 
Í Aðalnámskrá leikskóla og Lögum um leikskóla kemur fram að nauðsynlegt er að 

koma á foreldrasamstarfi. Markmið foreldrasamstarfsins er að veita foreldrum 

upplýsingar um starfið í leikskólanum og vera með fundi um hvernig barninu líður í 

leikskólanum.21 

Þar sem börnin dvelja mikinn hluta dagsins í leikskólanum, er mikilvægt að 

góð samvinna og traust skapist milli foreldra og leikskólakennara. Gott 

upplýsingaflæði á að vera á milli foreldra og leikskólakennara, til að dvöl barnanna 

verði sem ánægjulegust. Þá skal bjóða foreldrum reglulega upp á viðtöl til að ræða um 

barnið þeirra. Grunnurinn að góðu foreldrasamstarfi er meðal annars lagður í 

aðlöguninni. Því er vert að gefa henni og því hlutverki sem hún gegnir sérstakan gaum. 

 

2.3 Aðlögun 
Aðlögun er ferli sem á að auðvelda bæði barni og foreldrum þess að kynnast hinu nýja 

umhverfi sem leikskólinn er og öðlast öryggi í því. Þar þarf að vera gagnkvæmt traust á 

milli heimilis og leikskóla og gott samstarf þar á milli. Barnið skynjar hvernig fólkinu í 

kringum það líður og öryggi þess veltur á því.22 

Aðlögun hefur einkum tvíþætt markmið. Í fyrsta lagi er aðlögunin mikilvæg til 

þess að barnið fái strax jákvæða reynslu af leikskólanum. Í öðru lagi er hún mikilvæg 

til að byggja brú á milli heimilis og leikskóla, sem á að vera til staðar allan þann tíma 

sem barnið dvelur í leikskólanum. Þess vegna er mikilvægt að upplifun barnsins af 

leikskólanum fyrstu dagana sé góð og það læri að treysta leikskólakennaranum. 

 
21 Aðalnámskrá leikskóla 1999:30 Lög um leikskóla nr 78/1994 V. kafli, 12. grein 
22 Aðalnámskrá leikskóla 1999:31; Sólrún Eyfjörð og Sveinbjörg Eyfjörð Torfadætur 2001:11-12;   
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Ef horft er til kenninga sem búa að baki hugmynda um lykilpersónu er 

nauðsynlegt fyrir yngstu börnin að fyrirkomulag aðlögunnar sé einstaklingsmiðað. 

Með því skapast náið samband milli leikskólakennarans og barnsins, það myndar 

tengsl og öðlast öryggi. Þá má benda á mikilvægi þess að barnið þurfi ekki að kynnast 

mörgum aðilum í einu.23 Lykilpersónan getur í aðlöguninni tryggt að barnið finni til 

öryggis og upplifi ekki nýjar aðstæður sem ógnun.24 

Aðlögun fer yfirleitt þannig fram að í fyrstu kemur barn með foreldrum sínum 

og skoðar leikskólann. Á næstu dögum lengist smám saman viðvera barnsins í 

leikskólanum og í takt við aukið öryggi þess draga foreldrarnir sig til hlés. Við lok 

formlegs aðlögunartíma er barnið farið að dvelja allan sinn dvalartíma án foreldris. 

Algengt er að áætlaður sé um vikutími til aðlögunar. Þetta getur þó verið misjafnt þar 

sem ávallt þarf að hafa þarfir hvers barns í huga. Gefa verður aðlögun þann tíma sem 

þarf, vegna þess að leikskóladvöl barnsins og foreldrasamstarf gengur yfirleitt betur ef 

vandað hefur verið til aðlögunarinnar. 

Yfirleitt er einn leikskólakennari sem ber ábyrgð á aðlögunarferlinu. Við það 

skapast náin tengsl og gott tækifæri gefst til að kynna barninu dagskipulag leikskólans. 

Mikilvægt er að stöðugleiki sé í aðlöguninni, það er að sami kennarinn fylgi barninu 

eftir allan tímann. Að það upplifi leikskólann sem jákvæðan stað þar sem það er öruggt 

í umsjá kennara sem það þekkir.  

Í Aðalnámskrá leikskóla er lögð áhersla á farsæla aðlögun sem sé skipulögð í 

samráði við foreldra. Nauðsynlegt er að foreldrar komi með allar upplýsingar um hagi 

barnsins þegar í upphafi svo leikskólakennarinn fái sem besta heildarmynd af þroska 

barnsins. 25 Þegar aðlögun er lokið á barnið að hafa öðlast öryggistilfinningu. Það ætti 

þá að kannast vel við sitt nánasta umhverfi í leikskólanum, leikskólakennarana og 

börnin sem eru á deildinni. 

 

23 Sólrún Eyfjörð og Sveinbjörg Eyfjörð Torfadætur 2001:12 
24 Niss, Gunilla. 1988:10   
25 Aðalnámskrá leikskóla 1999:21 
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2.4. Dagskipulag  
Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla á daglegt líf í leikskólanum að markast af föstum 

athöfnum þar sem líkamlegar þarfir barnanna og heilsa er höfð í fyrirrúmi. Til að 

jafnvægi ríki milli mismunandi þátta, svo sem næringar, hvíldar og leiks þarf að sníða 

dagskipulagið að þörfum barnanna. Ákveðnar tímasetningar á daglegum atburðum gefa 

leikskólastarfinu festu og tryggja samfellu og hæfilegan tíma til leikja og skapandi 

starfs.26 

Þegar verið er að útfæra dagskipulag hjá yngstu börnunum þarf að hafa í huga, 

að flest börn öðlast öryggi ef dagskipulagið er stöðugt og umhverfið er fyrirsjáanlegt. 

Umhverfið þarf að vera stöðugt fyrir börnin en samt þannig að það gefi börnunum kost 

á að uppgötva og læra á eigin forsendum. Í dagskipulagi ætlað yngstu börnunum er 

mikilvægt að gefa þeim tækifæri á námi á eigin forsendum. Þetta er mikilvægt vegna 

þess að oft vilja leikskólakennarar grípa fram fyrir hendurnar á börnunum og gefa þeim 

ekki tækifæri til að prufa sig áfram og læra af eigin reynslu.  Því þarf að ríkja ákveðið 

jafnvægi á milli þeirrar örvunar sem leikskólakennarinn kemur með og 

sjálfsbjargarviðleitni barnanna. Taka þarf tillit til þeirra eigin getu og vilja, því þannig 

læra þau mest.27 

Drjúgur tími fer í hinar daglegu venjur og umönnun í leikskólastarfinu. 

Nauðsynlegt er því að nýta þann tíma í að þróa náið samband á milli barns og 

lykilpersónu. Einnig verður að hafa í huga umönnun þar sem hún er mikilvægur þáttur 

fyrir börn í leik og námi. Hér á eftir verður greint frá nokkrum helstu þáttum sem 

skipta máli fyrir vellíðan yngstu barnanna í leikskólanum, svo sem umönnun, 

bleiuskipti og salernisferðir, hvíld, matmálstímum og að klæða sig í og úr.  

 

2.4.1 Umönnun 
Umönnun er eitt af lykilhugtökum leikskólastarfsins eins og fram kemur í Lögum um 

leikskóla.28 Umönnun er fólgin í því að leikskólakennari annast börnin líkamlega og 

andlega af hlýju, áhuga og ábyrgðarkennd. Með þessari umönnun skapast náin 

tilfinningatengsl og trúnaðartraust. Slík tengsl veita börnunum öryggi til þess að láta í 
 
26 Aðalnámskrá leikskóla 1999:17 
27 Gerber, Magda 1981:78-80 
28 Lög um leikskóla nr 78/1994 II. kafli, 2. grein 
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ljós tilfinningar sínar, þá verða þau fær um að leika sér frjálslega og vera skapandi. Við 

þessar aðstæður geta þau kannað umhverfi sitt og staðið á eigin fótum eftir því sem þau 

hafa þroska til.29 Því þarf að hafa umönnun í huga í öllu starfinu sem unnið er að í 

leikskólanum. Í Uppeldisáætlun fyrir leikskóla segir að umönnum sé grundvallar-

forsenda þess að börn geti unað, leikið sér og lært í leikskólanum.30 

Einn þáttur umönnunar er fólginn í að taka á móti barninu við komu í leikskóla. 

Mikilvægt er að það sé gert hlýlega, sérhverju barni fagnað og því heilsað. Öll börn 

þurfa að finna að þau séu velkomin og að nærvera þeirra skiptir máli. Hvernig þetta er 

gert getur haft áhrif á líðan barnsins allan daginn. Á sama hátt er mikilvægt að kveðja 

hvert barn þegar það fer heim.31 

Í leikskólanum markast daglegar venjur af venjubundnum athöfnum sem lúta 

að stórum hluta að líkamlegum þörfum barnanna. Á vissum tímum dags matast börnin, 

þvo sér, sofa, eru í samverustundum og leika sér. Þessar daglegu venjur eru fastir liðir í 

dagskipulaginu.32 Hér á eftir verður greint frá helstu athöfnum daglegs lífs og hvernig 

hægt er að vinna þær út frá þörfum yngstu barnanna.  

 

2.4.2 Bleiuskipti og salernisferðir 
Bleiuskipti eru stór þáttur í umönnun ungra barna og ætti að gefa góðan tíma í þá 

athöfn. Þegar verið er að skipta á bleiu myndast oft gott tækifæri til að ná athygli 

barnsins. Þar gefst oftast tækifæri til að tala saman, syngja lag eða fara í leiki við 

barnið. Þá er hægt að nota bleiuskipti sem tækifæri til að kenna börnunum ýmislegt, 

eins og til dæmis hvað líkamshlutar þeirra heita eða fatnaður þeirra og hugtök eins og 

upp og niður, blautt og þurrt eða heitt og kalt. Þegar farið er að líta á bleiuskipti sem 

athöfn þar sem hægt er að deila reynslu, frekar en að um leiðigjarnt verkefni sé að ræða, 

þá er verið að kenna barninu þýðingarmikið atriði. Að líkami þeirra sé heilbrigður og 

þetta sé eðlilegasti hlutur í heimi.33 Má telja að það leiði til þess að börnin verði líklegri 

til að þekkja líkamlegar þarfir sínar betur. 

 
29 Kristín Dýrfjörð 2001:5 
30 Uppeldistáætlun fyrir leikskóla 1993:44  
31 Uppeldistáætlun fyrir leikskóla 1993:44 
32 Uppeldistáætlun fyrir leikskóla 1993:45 
33 Dombro, Amy Laura, Colker, Laura J., Dodge, Diane Trister 1998:179 
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Oft þegar börnin nálgast þriggja ára aldur fara þau að gera sé ljóst líkamlega, 

vitrænt og sálfræðilega að þau geti farið að nota salernið. Á þessum tíma geta foreldrar 

í samvinnu við leikskólann hjálpað börnunum að hætta með bleiu. Með því að 

leiðbeina þeim, þá læra þau að nota salernið. Þannig aukum við líkurnar á að börnin fái 

jákvæða mynd af líkama sínum og starfsemi hans.34 

2.4.3 Matmálstímar  
Í matmálstímum gefst gott tækifæri til að örva börnin til sjálfsbjargar, með þátttöku 

þeirra, þau geta hjálpað til við að leggja á borð, skammta sér, borða sjálf, allt eftir getu 

þeirra. Leikskólakennarinn gegnir því hlutverki að innleiða góða borðsiði og spjalla við 

börnin. Með þátttöku leikskólakennara í borðhaldinu skapast viss ró við matarborðið.35 

Þarna gefst gott tækifæri til að örva málþroska barnanna og félagsleg samskipti.  

Þegar börn byrja í leikskóla þarf leikskólakennarinn að fá upplýsingar um 

matarvenjur barnanna hjá foreldrum. Þá geta foreldrar komið með sérstakar óskir um 

hvað þau vilja að börnin sín borði eða borði ekki. Einnig þurfa leikskólakennarar að 

vita hvort barnið hafi matarofnæmi eða ef um einhver önnur vandamál er að ræða sem 

tengjast matmálstímum 36 

Þegar boðið er upp á notalegt andrúmsloft líður börnunum vel. Því ætti að hafa 

biðtíma barnanna sem skemmstan. Þegar ung börn eru orðin svöng eiga þau erfitt með 

að bíða og verða oft ergileg, þess vegna ætti að hafa öll áhöld aðgengileg og þægileg til 

notkunar fyrir þeirra aldur, þá eiga þau auðveldara með að bjarga sé sjálf eftir því sem 

þroski þeirra leyfir.37 

2.4.4 Hvíld  
Þegar börn byrja í leikskólanum ætti leikskólakennarinn að ræða við foreldra um 

hvernig svefnvenjum barnanna sé háttað. Fá að vita hvernig þau sofna og hvernig og 

hvenær þau vakna og hvort þau þurfa snuð eða annað sem eykur öryggiskennd hjá 

 
34 Dombro, Amy Laura, Colker, Laura J., Dodge, Diane Trister 1998:179 
35 Aðalnámskrá leikskóla 1999:17-18 
36 Dombro, Amy Laura, Colker, Laura J., Dodge, Diane Trister 1998:192:193 
37 Dombro, Amy Laura, Colker, Laura J., Dodge, Diane Trister 1998:194 
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þeim.38 Þannig geta leikskólakennarar stuðlað að því að börnin séu örugg og þeim líði 

vel þegar þau eru að fara að sofa. 

Svefn og góð hvíld er öllum börnum nauðsynlegur ekki síst fyrstu ár ævinnar 

þegar þau eru að vaxa og þroskast. Svefn og hvíldartímar eru nauðsynlegir í 

leikskólum til þess að tryggja andlega og líkamlega vellíðan hjá börnum. Hegðun 

barnanna, heilsufar og lífsþróttur mótast mjög af því hversu vel þau sofa og hvílast í 

dagsins önn. Þegar börn eru svefnvana eru þau oft illa á sig komin, andlega og 

líkamlega. Þörf barnanna fyrir svefn og hvíld breytist með aldrinum en að sjálfsögðu er 

einstaklingsmunur þar á.39 Ekki eru til neinar reglur um það hvað börn eigi að sofa 

lengi á hverjum degi. 

Með því að bjóða upp á svefn og hvíldartíma í leikskólum gefst börnunum 

tækifæri á að vera í ró og næði. Þegar börn fara í hvíld er hægt að bjóða þeim upp á að 

skoða bækur eða að hlusta á rólega tónlist eða hljóðsögur.40 

2.4.5 Að klæða sig úr og í 
Í fataherberginu fer veigamikið uppeldisstarf fram ekki síst þar sem börnin eru oft ung 

og ekki búin að ná tökum á því að klæða sig úr og í sjálf. Vegna þessa þarf að aðstoða 

ung börn við að klæða sig en smám saman gera börnin kröfu um að fá að bjarga sér 

sjálf. 41 Þegar börn ná þeirri færni að fara að klæða sig sjálf í eða úr fötum, leynir það 

sér ekki hvað þau verða ánægð sjálf. Þegar börn eru að klæða sig í eða úr sjálf, eflist 

sjálfsbjargarviðleitni þeirra og þau fá aukna færni í fínhreyfingum. Til dæmis þegar 

þau klæða sig í og úr sokkum eða skóm, hneppa, smella og renna. Þegar börnin eru að 

klæða sig gefst leikskólakennaranum gott tækifæri til að tala um heiti líkamshlutanna. 

Einnig getur leikskólakennarinn aukið orðaforða barnanna með því að setja orð á allar 

athafnir og fatnað sem er verið að fara úr eða í. Þessar daglegu athafnir eru gullin 

námstækifæri því þá gefst meðal annars tækifæri til að kenna börnunum hvað fötin sem 

þau eru að fara í heita og hvernig þau eru á litinn svo eitthvað sé nefnt.42 Vegna þess 

hve veðurfar hér á landi er misjafnt dag frá degi, þarf að tala um veðrið við börnin og 
 
38 Dombro, Amy Laura, Colker, Laura J., Dodge, Diane Trister 1998:201 
39 Uppeldisáætlun fyrir leikskóla 1993:48 
40 Dombro, Amy Laura, Colker, Laura J., Dodge, Diane Trister 1998:201 
41 Uppeldisáætlun fyrir leikskóla 1993:49 
42 Dombro, Amy Laura, Colker, Laura J., Dodge, Diane Trister 1998:214-215 
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kenna þeim í hvaða fatnað þau eigi að fara í þann daginn og af hverju. Til dæmis þarf 

regnfatnað þegar það er rigning og svo framvegis. Þannig er hægt að tengja jafn 

einfalda athöfn og útiveru hinum ýmsu námssviðum leikskólastarfs. 

Leikskólakennarar eiga að skipuleggja vel þá tíma þegar verið er að klæða börn 

út eða inn í leikskólanum til að þessi tími verði börnunum sem ánægjulegastur. Þetta á 

að sjálfsögðu líka við aðra tíma þar sem börnin eru að klæðast. Besta leiðin þess að 

sinna þessum þætti af metnaði er að vera ekki með mörg börn í einu í fataherberginu. 

Þannig er hægt að tryggja að börnin fái bæði einstaklingsaðstoð frá leikskóla-

kennaranum og athygli. 

 

2.5 Umhverfið    
Í leikskólanum þarf umhverfið að vera öruggt og bjóða upp á þroskavænar aðstæður. 

Leikskólakennarar þurfa að hafa efniviðinn þannig að hann efli alhliða þroska 

barnanna og geri þeim kleift að sýna sköpunargleði.  

Vegna þess hve langan tíma börn og leikskólakennarar verja á degi hverjum í 

leikskólanum er mikilvægt að umhverfið sé sem þægilegast og uppbyggilegast.43 Hér 

gegna leikskólakennarar lykilhlutverki í því að skapa og þróa umhverfi leikskólans. 

Herbergi er aðeins herbergi og leikvöllur er aðeins leikvöllur, þar til leikskóla-

kennarinn hefur breytt þeim í örvandi staði fyrir börnin að leika sér á.44 

Umhverfið er oft kallað þriðji kennarinn. Með umhverfi er átt við jafnt innan 

sem utan leikskólans. Leikskólakennari á að sjá til þess að fræðslugildi sé í umhverfinu, 

að það sé sveigjanlegt og meðfærilegt. Leikskólakennarar eiga að leggja áherslu á gott 

rými, að það sé hvetjandi og uppbyggjandi fyrir börnin.45 

43 Goldschmied, Elior og Jockson, Sonia 2001:38 
44 Gordon, Ann M. og Williams-Browne Kathryn 1996:255  
45 Guðrún Alda Harðardóttir 2001:17 
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3. Leikur barna 
Í Aðalnámskrá leikskóla kemur fram að á bernskuárum barna sé leikurinn viss 

lífstjáning og mikilvæg náms- og þroskaleið hjá þeim. Leikur á að vera hornsteinn í 

leikskólastarfinu og gleðigjafi barnanna. Í leiknum læra börnin margt sem enginn getur 

kennt þeim. Eins og til dæmis þegar börnum lendir saman í leik þá þurfa þau að leysa 

úr ágreiningnum í sameiningu. Í leik felst mikið sjálfsnám fyrir börnin og honum fylgir 

bæði gaman og alvara. Þá getur reynsla barna endurspeglast í gegnum leikinn. Til þess 

að leikurinn geti þróast og eflst þurfa börnin upplifun, hugmyndaflug og efnivið.46 Því 

þurfa leikskólar að hafa umhverfið fyrir börnin uppbyggilegt og bjóða upp á efnivið 

sem eflir þroska þeirra og ýtir undir hugmyndaflug hjá þeim og þörf þeirra til að 

rannsaka og takast á við nýjar aðstæður. 

Í hverju felst leikurinn? Ekki er til nein ein kenning sem getur veitt 

fullnægjandi eða allsherjar skilgreiningu á því hvað leikur er. Þó eru flestir sammála 

um að tiltekin auðkenni tengist leiknum og afmarki hann frá öðrum athöfnum eða öðru 

atferli. Þessi auðkenni sem flestir geta verið sammála um byggja á að: 

� „Leikur er ánægjulegur 

� Leikur er takmark í sjálfu sér. 

� Leikferlið, sjálfur leikurinn, veitir barninu ánægju en ekki afrek leiksins, 

afköst eða árangur. 

� Leikur er sjálfsprottin athöfn. 

� Barn leikur sér af fúsum og frjálsum vilja. 

� Leikur á hug barnsins allan.“ 47 

Þegar börn eru í leik eru þau aldrei að flýta sér. Þau endurtaka hlutina oft og 

verja miklum tíma í að fara eigin leiðir við leikinn. Því er haldið fram að margar 

rannsóknir um leik séu með réttu dæmdar til að mistakast vegna þess að tíminn sem er 

ætlaður til þeirra er of stuttur. Börn geta verið vikur eða jafnvel mánuði að leysa úr 

vandamálum sem tengjast leik. Því er mjög nauðsynlegt að gefa alltaf góðan tíma í 

 
46 Aðalnámskrá leikskóla 1999:11 
47 Valborg Sigurðardóttir 1991:108-109 
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bæði leikinn og rannsóknir á leik.48 Þegar upp koma aðstæður hjá börnum sem þau 

gera sér ekki alveg grein fyrir eins og til dæmis veikindi, skilnaður eða dauðsföll, getur 

leikurinn hjálpað mikið og þannig getur barnið unnið úr sínum tilfinningum. Þá er gott 

að gefa góðan tíma í leikinn. Í gegnum leik geta börn leyst úr vandamálum og öðlast á 

þeim skilning sem getur leitt til þess að þau ná fyrr að jafna sig.  

Leikgleði er forsenda leiks, án hennar verður enginn leikur. Börn leika sér ekki 

nema það sé gaman í þeim leik sem þau eru í þá stundina. Ef þau hafa ekki ánægju af 

honum þá fara þau bara í einhvern annan leik. Án leikgleðinnar þrífst því enginn leikur 

og þar með ekkert nám.  

 

3.1 Leikir og leikföng  
Leikur er aðferð barna til að vinna úr reynslu og um leið eykst skilningur þeirra, því 

þarf leikumhverfið og leikföng að henta þeim. Yngstu börnin sem eru á aldrinum eins 

til þriggja ára hafa ekki enn náð góðri stjórn á hreyfingum sínum. Þau eru ekki alveg 

búin að ná að samhæfa hreyfingar handa og augna. Hreyfingarnar hjá börnunum eru 

grófar og þau hafa ekki enn náð fullu valdi á fínum hreyfingum fingranna. Ung börn 

eiga því auðveldara með að byggja úr stórum kubbum en litlum og vera með stórar 

brúður sem eru mjúkar. Það hentar börnum á þessum aldri vel. Það er betra að mála 

með stórum pensli á stórt blað og svo framvegis. Með því að bjóða upp á efnivið sem 

hentað getur aldri barnanna er ýtt undir þroska þeirra.49 

Lærdómur felst í fleiru en að læra að lesa, skrifa og reikna. Með markvissu 

leikuppeldi í leikskóla lærist margt sem læra þarf.50 Því þurfa viðfangsefnin að vera 

fjölbreytilegt í leikskólum, þar eiga börnin að fá að klippa, líma, mála, teikna, leira, 

baka og smíða svo eitthvað sé nefnt. Það eykur ánægju hjá börnunum og þroskar þau. 

Með þessum viðfangsefnum læra börnin margt. Þau læra meðal annars um eiginleika 

efna, kynnast eigin getu og verða sjálfstæðari. Börn þurfa að fá sem jafnasta möguleika 

til að þroska það sem í þeim býr, því þarf að bjóða drengjum og stúlkum sömu 

leiktækifæri, sömu leikföng og sama efnivið.51 

48 Bailey, Richard og Steve Farrow 1998:273 
49 Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir 1998:188 
50 Valborg Sigurðardóttir 1991:133 
51 Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir 1998:189  
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Í flestum leikskólum eru til margskonar kubbar. Má þar helst nefna stóra og 

litla legokubba, einingakubba og stóra og litla holkubba. Kubbar eru góðir fyrir 

fínhreyfingar og grófhreyfingar en þeir styðja líka við málþroska og félagsþroska og 

skapandi hugsun. Í byggingaleikjum er sköpunarhæfni barnanna örvuð. Börnin kynnast 

alls konar efnivið og hlutum, eðli þeirra og eiginleikum. Þau öðlast margs konar færni 

við það að handfjatla og kanna hlutina. Þau læra að tjá hugsanir sínar og tilfinningar 

frjálslega í máli, myndum, tónum og hreyfingu.52 Þó svo að kubbar séu algengastir í 

byggingarleikjum er auðvitað hægt að nota ýmsan annan efnivið svo sem alla vega rör 

og rörbúta, teppi, púða, steina og annað sem til fellur. Þarna getur leikskólakennarinn 

lagt inn ýmis stærðfræðihugtök, jafnvel fyrir ung börn, til dæmis að flokka stóra, litla, 

mjúka og harða kubba eða flokka hvað kemur fyrst og síðast og svo framvegis. 

Í hreyfileikjum bæði úti sem inni eru börnin að þjálfa líkama sinn og skerpa 

skynjanir sínar. Leikföng sem reyna á hreyfingar henta vel yngstu börnunum í 

leikskólanum, til dæmis vagn til að ýta á undan sér eða draga á eftir sér, róla, kaðalstigi, 

stórir kassar til að skríða ofan í og úr, stórir púðar og dýna til að velta sér og hoppa á. 

Þá eru boltar í ýmsum stærðum og litum tilvalinn efniviður.53 Sýnt hefur verið fram á 

að börn sem eru í frjálsum eða skipulögðum leikjum efla með sér alhliða þroska og 

eykur það andlega og líkamlega vellíðan hjá þeim. Í samleik eru börnin að efla eigið 

sjálf og sjálfsmynd þeirra skerpist, þar læra þau líka leikreglur og skapast hjá þeim 

vináttubönd. Leikurinn er því börnunum mikilvæg náms- og þroskaleið til að stuðla að 

alhliða þroska þeirra. Þótt þroskaþættir barna séu ólíkir þá fléttast þeir saman á ýmsan 

hátt og koma fram í lífstjáningu og leik barnanna. Því er nauðsynlegt að í leikskólanum 

sé hugað að öllum þroskaþáttum, hlúð að þeim og þeir ræktaðir. 54  Í gegnum 

hreyfileikinn geta börnin aukið hreyfifærni sína, eflt félagsleg samskipti og fengið 

útrás fyrir hreyfiþörf sinni. 

Bækur og lestur bóka er nauðsynlegur í leikskólanum. Rannsóknir hafa sýnt 

fram á að börn sem oft er lesið fyrir frá unga aldri eru betur sett þegar þau byrja í 

grunnskóla. Þau hafa meiri orðaforða, eiga auðveldara með að hlusta og eru lengra 

 
52 Valborg Sigurðardóttir 1991:133 
53 Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir 1998:188 
54 Valborg Sigurðardóttir 1991:133 



20

komin í lesskilningi heldur en þau sem ekki hefur verið lesið fyrir.55 Má því benda á 

mikilvægi þess að byrja að lesa fyrir og með börnum sem fyrst þannig að þau læri að 

umgangast og lifa með bókum frá unga aldri. Í leikskóla er hægt að gera þetta með því 

að hafa vinalegan og hlýlegan stað til að lesa með börnum. 

 

3.2 Hlutverkaleikur  
Þykjustuleikur er þegar börn eru að leika sér og láta sem einhver hlutur sé eitthvað 

annað en hann er. Einnig geta börnin látið sem þau sjálf eða einhver önnur manneskja 

sé eitthvað annað en það er í veruleikanum. Ekki ríkir sátt meðal fræðimanna um að 

nota orðin þykjustuleikur og hlutverkaleikur sem samheiti yfir sama leikformið.56 Litið 

verður á hlutverkaleik sem samheit yfir þessi tvö hugtök í þessari ritgerð. 

Rannsakað hefur verið hvort leikskólakennarar eigi að taka þátt í hlutverkaleik 

barnanna, þar sem leikur barns er mikilvægur þáttur í þroska þeirra og uppeldi í 

leikskólum. Hafa sérfræðingar engan veginn verið einhuga um hversu mikið eða 

hvernig leikskólakennarar eigi að hafa þar áhrif. Sumir telja að leikurinn sé eign 

barnsins og leikskólakennarar eigi ekki að hafa þar nein áhrif og er það til dæmis í 

anda Piaget. Þá mæla aðrir með virkri þátttöku leikskólakennara eins og til dæmis 

Vitgotsky og enn aðrir vilja rata gullinn meðalveg þarna á milli.57 Samkvæmt eigin 

reynslu vilja ung börn sem eru í hlutverkaleik oft að leikskólakennarar taki þátt í 

leiknum með þeim. Þau vilja fá samþykki frá leikskólakennurum um að þetta megi og 

verða mjög ánægð þegar þeir taka þátt í leiknum. 

Leikskólakennarar þekkja að þegar börn eru í hlutverkaleik er hugmyndaflugið 

hjá þeim ótrúlegt, þau þurfa ekki nema nokkra hluti eins og til dæmis nokkur skópör til 

að leikurinn breytist. Í leiknum er barnið mamman þegar það fer í háhælaskó en verður 

afinn þegar það fer í inniskó. Þá þurfa hlutir ekki að líta út eins og þeir gera í raun og 

veru, til dæmis geta einingakubbar orðið að bíl eða jafnvel flugvél eftir því hvernig 

leikurinn þróast.  

Hlutverkaleikir gefa börnum tækifæri til að leika hlutverk sem sprottið er úr 

þeirra eigin reynsluheimi. Leikurinn hjálpar þeim að skilja heim hinna fullorðnu. Í leik 
 
55 Dombro, Amy Laura, Colker, Laura J., Dodge, Diane Trister 1998:265 
56 Valborg Sigurðardóttir 1991:113 
57 Jóhanna Einarsdóttir 1999:35 
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gefst þeim tækifæri til samvinnu, að tjá tilfinningar sínar og hugmyndir, nota 

tungumálið til að leika sitt hlutverk og til samleiks58 Þannig má ætla að hlutverkaleikur 

sé mikilvægur fyrir alhliða þroska barnanna. En sérstaklega er bent á tengsl hans við 

hugmyndaflug barnanna.  

Hlutverkaleikur hentar vel allra yngstu börnunum í leikskólanum. Hjá þeim 

getur hann verið hvar sem er og hvenær sem er. Þegar börnin eru orðin eldri má telja 

betra að hafa hann á ákveðnum stað í leikskólanum. Ef vel á að vera, þurfa að vera þar 

hlutir sem börnin þekkja og eru raunverulegir eins og til dæmis jakki sem þau geta 

klætt sig í eða eldhúsáhöld svo þau geti lagt á borð.  

Þegar börnin eru að leika í hlutverkaleik fara þau að skilja heiminn í kringum 

sig og yfirfæra sínar upplifanir úr daglegu lífi inn í leikinn. Leikskólakennarinn getur 

eflt orðaforða yngstu barnanna með því að setja orð á athafnir þeirra þegar þau eru í 

hlutverkaleik. Leikskólakennarinn sér að barn er að drekka úr bolla og segir „þetta er 

bolli sem þú ert með, ertu að drekka úr honum?“ Ef þau eru að leika aðra persónu eða 

dýr er mikilvægt fyrir leikskólakennarann að viðurkenna leik þeirra og taka þátt í 

honum með því að tala til þeirrar persónu sem þau eru að leika. Þannig getur 

leikskólakennarinn hjálpað börnunum að vinna með reynslu sína og færa hana í orð.59 

58 Hohmann, Mary, Banet, Bernard og Weikart, David P. 1983:39 
59 Dombro, Amy Laura, Colker, Laura J., Dodge, Diane Trister 1998:253-259 
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4. Könnunarleikur 
Elinor Goldschmied og Sonia Jackson hafa útfært áhugaverða leikaðferð fyrir yngstu 

börnin í leikskólanum. Þessi aðferð heitir á frummálinu „heuristic play with objects“ en 

hefur verið þýtt með hugtakinu „könnunarleikur með hluti“. Hugtakið „heuristic“ er að 

uppruna gríska orðið „eurisko“ og þýðir „til að uppgötva“ eða „öðlast skilning 

á...“ sem lýsir nákvæmlega því sem börnin eru að gera í könnunarleiknum. Með 

notkuninni á þessu óvenjulega orði, er á virðulegan hátt vakin athygli á því hve leikur 

barnanna er merkilegur og mikil reisn er yfir honum. Börn starfa af eigin hvötum ef 

þau fá viðeigandi hluti án þess að fullorðnir stýri þeim. Meðfæddur áhugi þeirra og 

forvitni á umhverfinu fær útrás í könnunarleiknum.60 Eins og nafnið bendir til kanna 

börnin möguleika hlutanna og gera það upp á eigin spýtur. Í leik sem börn stjórna sjálf 

felst eigin umbun þar sem hrós og athugasemdir eru óþarfar. 

Könnunarleikur er nokkuð sem útskýrt hefur verið sem afbrigði til náms sem 

stuðlar að því að börnin uppgötvi og læri á sinn eigin hátt. Þessi nýja nálgun á námi 

yngstu barnanna hefur verið þróuð og notuð víða meðal annars í Englandi, Skotlandi 

og á Ítalíu.61 

Könnunarleikur með hluti gengur út á það að nokkur börn á aldrinum tveggja til 

þriggja ára koma saman í hóp, í umsjá leikskólakennara, en án afskipta hans. 

Könnunarleikur með hluti á að standa yfir í ákveðna stund dagsins sem hefur upphaf 

og endi, hver stund er um 20-60 mínútur og fer hún eftir aldri barnanna. Í upphafi 

könnunarleiksins á leikskólakennarinn að undirbúa leikinn á þann hátt að raða upp 

leikefninu í jafnmargar einingar og börnin eru. Hvert barn hefur því sína hrúgu eða 

efnisköst. Að því loknu býður leikskólakennarinn börnunum að gjöra svo vel og mega 

þá börnin leika með efniviðinn að vild og eiga samskipti við hvert annað. Sýnt hefur 

verið fram á að börn frá öðru ári hafa mikla þörf fyrir að rannsaka og uppgötva á eigin 

spýtur hvernig hlutir haga sér í rými þegar þau stjórna þeim sjálf. Vegna þessa verður 

því að bjóða þeim upp á fjölda ólíkra hluta allt frá 20-50 tegundum til gera börnunum 

kleift að stunda þessar rannsóknir sínar. Bent er á að hlutirnir þurfa að vera sífellt nýir 

fyrir börnunum og áhugaverðir. Í könnunarleiknum eru þetta hlutir sem ekki er hægt að 

 
60 Hildur Skarphéðinsdóttir 2005:5 
61 Goldschmied, Elinor og Jackson, Sonia 2004:xiii 
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kaupa í leikfangaverslun.62 Leikskólinn með hjálp foreldra safnar þeim efnivið sem 

nauðsynlegur er. 

Efniviðurinn í könnunarleiknum er óvenjulegur miðað við nútíma leikskóla en 

þó er um að ræða venjulega hluti sem auðvelt er að nálgast. Til að hefja könnunarleik 

með hlutum þarf að safna að sér að minnsta kosti 15 flokkum af hlutum. Fyrir hvern 

flokk þarf að hafa sérstakan taupoka sem dreginn er saman með bandi. Í hverjum 

taupoka ætti að vera 50-60 hlutir.63 Hér kemur dæmi um efnivið: 

� Lok af krukkum, 

� dollur og dósir af öllum stærðum, 

� keðjur af ýmsum stærðum og gerðum, 

� gamlir lyklar, 

� þvottaklemmur, 

� hólkar úr plasti, pappa eða málmi, 

� hárrúllur af ýmsum gerðum, 

� tvinnakefli, 

� og alls konar litríkir borðar. 64 

Hér koma nokkur atriði sem gott er að hafa í huga í könnunarleikjastund. Á 

svæðinu eiga ekki að vera önnur leikföng eða annað sem truflað getur leikinn. Þá er 

best að hafa teppi á gólfinu, það er hljóðlátara og notalegra fyrir börnin. 

Leikskólakennarinn þarf að hafa góðan stól til að hann geti fylgst með í rólegheitum. 

Svæðið þarf að vera vel skipulagt til að koma í veg fyrir að börnin fari í einn hnapp og 

bjóða þeim upp á nógan efnivið svo þau rífist síður. Það hefur verið reiknað út að ef 

barn fær fjóra taupoka með fimmtíu hlutum í getur það fræðilega séð sett þá saman á 

1.387.143 vegu.65 

Tilgangur könnunarleiksins er að börnin læri á eigin forsendum án þess að hinn 

fullorðni skipti sér of mikið af þróuninni. Að hverju barni gefist tækifæri á að rannsaka 

og komast að niðurstöðu um umhverfi sitt. Vegna þessa er mikil áhersla lögð á að 

 
62 Goldschmied, Elinor og Jackson, Sonia 2004:129-141 
63 Goldschmied, Elinor og Jackson, Sonia 2004:135 
64 Goldschmied, Elinor og Jackson, Sonia 2004:140 
65 Goldschmied, Elinor og Jackson, Sonia 2004:140 
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leikskólakennararnir séu ekki að skipta sér af leik barnanna nema nauðsynlega þurfi, 

eins og til dæmis ef börnin eru að henda hlutum og trufla leik annarra barna. 

Leikskólakennarinn situr afsíðis og fylgist með leik barnanna. Honum er ætlað að skrá 

leikinn í heild, skoða hvernig samskiptin hjá börnunum eru eða velja að skrá leik eins 

tiltekins barns. Honum ber líka að gæta að tímanum og sjá til þess að stundinni ljúki 

ekki í óðagoti. Mikilvægur þáttur könnunarleiksins felst í tiltektinni og til þess þarf að 

gefa góðan tíma. 66 

Frágangur er mikilvægur og með þolinmæði og rólegu andrúmslofti skilja 

yngstu börnin hvað þarf að gera. Það getur verið mjög gaman að taka saman því það 

markar ákveðin verklok bæði hjá fullorðnum sem börnum. Þegar byrjað er að ganga frá 

má safna til dæmis dósunum saman fyrst. Leikskólakennarinn ætti að sýna fordæmi og 

byrja að ganga frá en spyrja svo börnin „Hver ætlar að hjálpa mér að taka saman?“ Á 

meðan könnunarleikurinn stendur yfir talar leikskólakennarinn ekkert en í tiltektinni 

nefnir hann hlutina á nafn sem hann vill að börnin setji í taupoka. Hlutirnir sem í boði 

eru í könnunarleiknum eiga að vera í tilteknum taupokum. Með því að 

leikskólakennarinn nefni hlutina með nafni þegar verið er að ganga frá er hann að auka 

orðaforða og málskilning barnanna. Eins og til dæmis þegar hann segir, „viltu rétta mér 

klemmuna hún er við fótinn á þér, getur þú rétt mér aðra dós eða er allt búið, líttu fyrir 

aftan þig?“ Með því að nefna orð, tengja börnin saman orð og hluti. Í leiknum hafa 

börnin kynnst eðli hvers hlutar í gegnum skilningarvitin þannig að nafn hlutarins fær 

raunverulega merkingu.67 En með þessu er verið að ýta undir fleira en málþroska eins 

og til dæmis stærðfræði, þegar hlutir og/eða form er paraðir saman. 

Rannsóknir hafa verið gerðar á ungum börnum sem eru upptekin í könnunarleik. 

Þær hafa sýnt að ung börn geta haldið einbeitingu í þrjátíu mínútur eða lengur án þess 

að fullorðnir hafi haft áhrif á leiki þeirra. Börnin þurftu til þess mikið úrval hluta til að 

vinna með, hluti sem þeim finnast alltaf nýir og áhugaverðir.68 

Þannig er hægt að segja að í könnunarleik með hluti læri börn að nota þessa 

ólíku hluti á margvíslegan hátt. Þau fylla og tæma þá, setja saman, velja og hafna, finna 

hvað er líkt og ólíkt og láta þá halda jafnvægi. Þarna eru börnin að gera ýmsar tilraunir 

 
66 Goldschmied, Elinor og Jackson, Sonia 2004:133 
67 Goldschmied, Elinor og Jackson, Sonia 2004:129-141 
68 Goldschmied, Elinor og Jackson, Sonia 2004:133 
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og prufa sig áfram sem stundum gengur upp og stundum ekki, en alltaf er stefnt að 

settu markmiði. Því verður að vera nóg af viðfangsefni og gott rými svo börnin lendi 

ekki í óþarfa árekstrum. Í könnunarleik með hluti fá ung börn þá reynslu að möguleikar 

í leikefninu séu óþrjótandi. Þannig læra þau frá unga aldri að hægt er að nálgast hlutina 

frá ýmsum sjónarhornum. 
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5. Litlir vísindamenn í könnunarleik 
Innleiðsla könnunarleiksins á Íslands er komin frá Hildi Skarphéðinsdóttur sem er 

deildarstjóri leikskóladeildar Leikskóla Reykjavíkur. Hildur kynntist könnunarleiknum 

þegar hún var í námi á Skotlandi. Upp frá því hefur hún haldið mörg námskeið hjá 

Leikskólum Reykjavíkur og kynnt þessar leikjastundir fyrir starfsfólki leikskólanna. 

Hildur fékk til samstarfs, Sigrúnu Einarsdóttur leikskólaráðgjafa og í samráði við sjö 

leikskóla ákváðu þær að innleiða könnunarleikin á yngstu deildum í viðkomandi 

leikskólum. Þær voru verkefnastjórar yfir þessu nýbreytniverkefni sem hefur fengið 

heitið „Litlir vísindamenn í könnunarleik“69 

Leikskólarnir sem tóku þátt í þróunarvinnunni áttu það allir sameiginlegt að 

vera búnir að fara á námskeið um yngstu börnin og um könnunarleikinn hjá 

Leikskólum Reykjavíkur. Leikskólarnir eru Austurborg, Blásalir, Dvergasteinn, 

Fífuborg, Gullborg, Hlíðarendi og Jöklaborg. Verkefnið byrjaði í janúar 2003 með 

kynningu og fræðslu fyrir alla leikskólakennara yngstu deildar og leikskólastjóra. 

Leikskólarnir höfðu frjálst val um hvernig þeir ætluðu að innleiða könnunarleikinn. Á 

meðan þróunarvinnan stóð yfir heimsóttu verkefnastjórar alla leikskólana til að meta 

framgang verksins. Þá voru tveir fundir haldnir með fulltrúum leikskólanna þar sem 

þeir mátu hvernig gengi og deildu reynslu sinni. Einnig fóru fram óformlegar umræður 

milli verkefnastjóra og leikskólakennara yfir allt tímabilið, en það var frá janúar 2003 

til vors 2004.70 

Kynning á könnunarleiknum fór fram í öllum leikskólunum og fór hún fram á 

mismunandi hátt. Til að mynda á foreldrafundum, tilkynningar voru hengdar í 

fataherbergi eða foreldrum sendur tölvupóstur. 71  Einnig var öðrum starfsmönnum 

leikskólanna kynntur könnunarleikurinn.  

Á Málþingi KHÍ í október 2004 var könnunarleikurinn kynntur. Hildur og 

Sigrún kynntu þar aðdragandann að þróunarvinnunni, hugmyndafræði 

 
69 Hildur Skarphéðinsdóttir 2005:3 
70 Hildur Skarphéðinsdóttir 2005:3 
71 Hildur Skarphéðinsdóttir 2005:14 
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könnunarleiksins og helstu niðurstöður rýnihópanna. Ingibjörg Brynjarsdóttir og 

Halldóra Guðmundsdóttir leikskólakennarar sögðu frá hvernig framkvæmdin gekk.72 

Í könnunarleiknum þarf eins og fram hefur komið að safna margskonar efniviði. 

Í þróunarvinnunni kom hann ýmist frá starfsfólki, foreldrum eða var keyptur. Áhersla 

var lögð á að hafa efniviðinn mjög fjölbreytan og að nóg væri til af honum, jafnvel svo 

mikið að hægt væri að skipta út hlutum.73 

Í maí 2004 var þróunarvinnan metin, skipt var í tvo rýnihópa sem í voru 6-8 

leikskólakennarar sem tóku þátt í þróunarvinnunni og verkefnastjórarnir. Skráningar 

höfðu verið gerðar í öllum leikskólunum á meðan þróunarvinnan átti sé stað. Voru þar 

teknar ljósmyndir, myndbandsupptökur eða skriflegar skráningar. Taldi 

skýrsluhöfundur þær hafa komið að góðum notum þegar verið var að meta.74 

Spurningar sem rýnihóparnir fengust við voru; „Hvernig fannst fólki 

hugmyndafræðin? Hvernig gekk könnunarleikurinn þegar þið fóruð að vinna með hann 

í leikskólanum? Hvað fór úrskeiðis?“ 75 

Niðurstöður frá rýnihópunum voru á þá leið að flestir voru sammála um að 

hugmyndafræðin og framkvæmdin væru einföld. Einnig kom fram að hugmyndafræðin 

hentar vel yngstu börnunum. 76  Þegar farið var að vinna með könnunarleikinn var 

misjafnt hvernig leikskólakennararnir stóðu að uppsetningu hans. Sumir voru búnir að 

stilla könnunarleiknum upp áður en börnin komu inn í stofuna. En aðrir 

leikskólakennarar buðu börnunum að koma inn í stofuna og sitja róleg á meðan þeir 

röðuðu upp efniviðnum. Einnig kom fram að misjafnt var hversu oft börnin fóru í 

könnunarleikinn, allt frá því að fara einu sinni í viku upp í það að fara á hverjum degi. 

Þá kom fram að sum börn voru áhugasamari en önnur.77 

Það helsta sem telja mætti að hafi farið úrskeiðis er að misjafnlega gekk að 

ganga frá eftir leikinn. Tiltektinni hafi ekki verið gefinn nægjanlegur tími. Börnin hafi 

verið mis áhugasöm við að ganga frá og að sumir leikskólakennarar héldu að ekki 

mætti tala á meðan á henni stóð.  

 
72 Hildur Skarphéðinsdóttir 2005:17 
73 Hildur Skarphéðinsdóttir 2005:15 
74 Hildur Skarphéðinsdóttir 2005:3,15 
75 Hildur Skarphéðinsdóttir 2005:7 
76 Hildur Skarphéðinsdóttir 2005:14-15 
77 Hildur Skarphéðinsdóttir 2005:14-15 



28

Samkvæmt niðurstöðu rýnihópsins um þróunarvinnuna er nauðsynlegt að hafa 

sveigjanleika í huga við framkvæmd könnunarleiksins. Eins og þegar 

leikskólakennarinn er að setja könnunarleikinn upp, þarf hann að meta hvort börnin 

eigi að vera viðstödd eða ekki. Einnig getur stærð barnahópsins verið mismunandi eftir 

því hvernig rýmið er í stofunni. Mismunandi er hvort leikskólarnir voru með 

aldursblandaða hópa, yngri og eldri börn saman, eða skiptu hópunum í yngri og eldri 

hópa.78 Það sem læra má af þróunarvinnunni er að vel þarf að undirbúa leikskóla-

kennarana fyrir það hlutverk sem þeir hafa í könnunarleiknum, áður en þeir byrja að 

vinna með börnunum. Þannig er hægt að koma í veg fyrir misskilning og óöryggi eins 

og birtist til dæmis í því að sumir leikskólakennaranna héldu að þeir mættu ekki tala á 

meðan á tiltektinni stóð. 

 

78 Hildur Skarphéðinsdóttir 2005:15 
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6. Viðhorf til könnunarleiksins 
Til að kanna viðhorf leikskólakennaranna til könnunarleiksins valdi ég fjóra leikskóla 

sem höfðu tekið þátt í áðurnefndu þróunarstarfi. Voru leikskólarnir valdir af handahófi. 

Könnunin var í formi opinna spurninga sem viðkomandi starfsmaður svaraði skriflega 

eftir eigin höfði. Til að framkvæma könnunina varð ég að fá leyfi hjá Leikskólum 

Reykjavíkur sem sáu jafnframt um að tilkynna komu mína til leikskólastjóra 

viðkomandi leikskóla. Fór ég sjálf með könnunina í skólana og sótti aftur.  

Alls tóku 19 starfsmenn þátt í könnunni, 10 leikskólakennarar og 9 

leiðbeinendur, starfsaldur þátttakenda var allt frá hálfu ári upp í nítján ár. Þrír af 

leikskólunum voru með aldursskiptar deildir en einn með aldursblandaðar. Hver 

þátttakandi svaraði fjórum spurningum.  

Til að flokka svörin notaði ég aðferð sem byggist á því að skrá þau í gagnafylki 

eftir eðli svaranna.79 

Eins og fram hefur komið í könnunarleiknum, eiga börnin að leika í honum á 

sínum eigin forsendum en leikskólakennarinn á einungis að vera til taks. Ég vildi vita 

hvernig þeim leið á meðan á leiknum stóð, þar sem viðhorf starfsfólks til leiksins getur 

skipt máli. Einnig vildi ég vita hvort leikur barnanna breytist með tímanum og hvort 

alltaf væri sami efniviður í boði fyrir börnin. Hér á efir geri ég grein fyrir helstu 

niðurstöðum úr hverju svari fyrir sig.   

 

6.1 Spurningar og svör starfsmanna 
Geturðu lýst líðan þinni þegar könnunarleikurinn stendur yfir, sérstaklega um það að 

mega ekki vera þátttakandi, en vera til taks? 

Flestum leið vel á meðan á leiknum stóð, fannst ánægjulegt að fylgjast með börnum 

leika sér. Töldu að þarna gæfist tækifæri til að kynnast börnum betur og gera athuganir 

og skráningar, sem eru gott vinnutæki fyrir leikskólann. Þá sögðu aðrir að þeim fannst 

erfitt að mega ekki taka þátt í leiknum. Einnig kom fram að þegar þeir byrjuðu að 

vinna með könnunarleikinn fannst þeim það frábrugðið því sem þeir þekktu en að það 

hafi vanist vel. 

 
79 Hall og Hall 2004 :165-166 
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Hvernig finnst þér að mega ekki tala við börnin á meðan á könnunarleiknum stendur?  

Svör frá starfsmönnum skiptust nokkuð jafnt. Annars vegar fannst þeim það í góðu lagi 

eða þeim fannst það stundum erfitt. Þeim sem fannst það í lagi töldu hann sanngjarnan 

gagnvart börnunum þar sem börnin eru að leika sér í honum á eigin forsendum. Einnig 

sögðu þeir að þar fengju börnin æfingu í að leysa úr ágreiningi sjálf. Þá sögðu hinir að 

það væri óþægilegt að mega ekki segja neitt. Flestir starfsmennirnir voru sammála því 

að þeir væru fljótir að venjast því að mega ekki tala. Einn starfsmaður sagði að hann 

talaði oft meðan á leiknum stæði. 

 

Geturðu lýst því hvernig og hvort leikur barnanna breytist eftir að þau hafa verið um 

tíma í könnunarleiknum, geturðu gefið dæmi? (í sjálfum könnunarleiknum). 

Allir þátttakendur voru sammála að leikurinn breytist eftir að börnin væru búin að vera 

í honum um tíma. Svar frá einum þátttakandanum: „Þvílík breyting frá 1. september til 

1. febrúar, til batnaðar og börnin hafa tekið stórt stökk. Í upphafi var mikið um grátur 

þau vildu ekki hjálpa við tiltekt en í dag er bros á vör og allir taka þátt í tiltekt. Meiri 

samleikur eftir því sem börnin fara oftar“. 

 

Ertu alltaf með það sama í boði þegar þú setur upp könnunarleikinn eða breytir þú til? 

(Ef þú breytir, hverju og af hverju). 

Flestir breyta alltaf til, sögðu að með fjölbreyttum efniviði fái börnin möguleika á að 

gera tilraunir og fróðleiksfýsn barnanna sé þá frekar fullnægð. Þá sögðu aðrir oftast 

vera með það sama en misjafnlega uppraðað. 

 

6.2 Túlkun á niðurstöðum 
Það var áberandi hvað mörgum fannst tilkoma könnunarleiksins ánægjuleg. Að í 

könnunarleiknum fælist ný nálgun til náms fyrir yngstu börnin í leikskólanum. Í ljós 

kom hvað skráningar eru nauðsynlegar í leikskólum. Eins og komið hefur fram, nýttust 

skráningarnar vel þegar meta átti þróunarvinnuna og þá töldu þátttakendur úr 

könnuninni skráningarnar gott vinnuplagg.  

Einnig kom fram að flestum starfsmönnum leið vel meðan á könnunarleiknum 

stóð og að börnunum fannst hann skemmtilegur. Því tel ég að hann eigi rétt á sér 
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jafnframt vegna þeirra tækifæra til rannsókna sem hann býður börnunum upp á. Þar 

sem telja má hugmyndafræðina vera góða og falla vel að leikskólastarfi, mætti ætla 

hann góða viðbót fyrir leikskólana. Einnig kom það fram að leikurinn þróaðist með 

tímanum hjá börnunum og sáu leikskólakennarar að börnin gátu vel, þótt ung væru, 

leyst úr ágreiningi. 

Ekki er hægt að sjá hvort það skipti máli hvort sami efniviður sé alltaf í boði 

eða ekki þar sem leikurinn þróaðist hjá öllum þátttakendunum. Þegar ég sótti 

könnunina í einn leikskólann var mér boðið að fylgjast með könnunarleiknum. Að leik 

lokum ræddum við saman ég og leikskólakennarinn. Sagði hún að leikskólar ættu að 

útfæra könnunarleikinn og gera hann að sínum þar sem aðstæður eru oft misjafnar í 

leikskólum. Þá taldi hún að ekki mætti einblína á að hafa efniviðinn bara í boði í 

könnunarleiknum. Hún til dæmis byði börnunum efnivið úr nokkrum taupokum þegar 

þau eru að leika í litlum holkubbum eða í hlutverkaleik. Þannig telur hún að börnin geti 

þróað sig áfram í leiknum.   
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7. Lokaorð 
Við gerð þessarar ritgerðar er leitast við að rannsaka hvað hafa þarf í huga þegar 

yngstu börnin byrja í leikskólanum. Ljóst er að huga þarf að mörgum þáttum og vanda 

vel til verks við komu yngstu barnanna í leikskólann. Jafnvægi þarf að vera á milli allra 

þátta umönnunar og uppörvunar til að vel takist með leikskóladvöl barnanna. Í upphafi 

setti ég fram rannsóknarspurninguna: Hvernig er hægt að skipuleggja starf á yngstu 

deildum leikskóla, með tilliti til þarfa barna fyrir nærveru og þarfa þeirra til að takast á 

við hið ókunnuga í gegnum leik? Hér á eftir mun ég leitast við að svara því.  

Leikskólakennarar sem vinna með yngstu börnin ættu að hafa í huga að geta 

þeirra til náms er mikil og þau hafa mikla hreyfiþörf. Þar sem börn læra best í gegnum 

leikinn ætti leikskólakennarinn að vera með leikefni sem örvar börnin og hæfir þeirra 

þroskastigi. Þá tel ég að starfsfólk leikskóla þurfi að vera samstíga við komu yngstu 

barnanna í leikskólann og þurfi að hafa góða yfirsýn yfir starfsumhverfið og markmið 

leikskólans. 

Þegar ung börn byrja í leikskóla tel ég nauðsynlegt að leikskólakennarar leitist 

við að mynda góð tilfinningatengsl við börnin í upphafi. Vanda þarf aðlögunarferlið og 

gefa bæði börnum og foreldrum góðan tíma þar sem mikilvægt er að þau fái strax 

jákvæða sýn af leikskólanum. 

Ég tel könnunarleikinn eiga heima á yngstu deildum leikskólanna. Leikurinn er 

tiltölulega auðveldur í framkvæmd og virðist höfða vel til yngstu barnanna. Samt þarf 

að hafa í huga þegar verið er að koma með nýjungar inn í leikskólann, eins og 

könnunarleikinn, að skoða vel hugmyndafræðina. Skoða hvort hún í raun fellur að því 

sem fyrir er og fólk vill standa fyrir. Því verður að útfæra hana eftir hverjum leikskóla 

fyrir sig, en taka hana ekki hráa inn í leikskólann. Einnig er nauðsynlegt að kynna allar 

nýjar hugmyndir vel fyrir starfsfólki og láta nýtt starfsfólk kynnast nýjungum vel áður 

en það vinnur að þeim á eigin spýtur. Þá finnst mér að leikskólar ættu að taka í auknum 

mæli upp skráningar því að með skráningu er hægt að gera starfið sýnilegra. Með því 

að skrá til dæmis leik yngstu barna fær viðkomandi dýpri sýn inn í leikinn. Þá er einnig 

hægt að nota skráningu til að fylgjast með einstökum börnum sem kemur líka að notum 

til að meta þroska þeirra.  
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Í umræddri þróunarvinnu kom vel fram að flestir þátttakendur voru ánægðir 

með tilkomu könnunarleiksins. Þeir töldu hann góðan fyrir yngstu börnin þar sem þau 

léku sér í honum á eigin forsendum en leikskólakennarinn var einungis til taks. Þar sem 

enn er verið að vinna með könnunarleikinn á þeim fjórum leikskólum sem ég gerði 

könnun á, þó að þróunarvinnunni sé lokið, þykir mér það sýna að hann eigi rétt á sér í 

leikskólum. 

Við gerð ritgerðar þessarar rak ég mig á að lítið er til af nýlegu íslensku efni um 

yngstu börnin í leikskólanum. Þó nóg sé til af erlendu efni um yngstu börnin þætti mér 

fróðlegt að vita hvort íslensk börn kæmu eins út í svipuðum rannsóknum. 

Ég hef lært ýmislegt við gerð þessarar ritgerðar og fór að velta fyrir mér hlutum 

sem ég hafði ekki hugsað um áður. Til þess að staðna ekki í starfi þurfa 

leikskólakennarar alltaf að vera að þróa og ígrunda starfið. Því hefur verið afar 

lærdómsríkt að skoða svo ítarlega niðurstöður rannsókna um yngstu börnin. 

Sérstaklega þótti mér þó hvetjandi sem mun veita mér innblástur í starfi sem verðandi 

leikskólakennari, þróunarvinnan sem nefnd var „Litlir vísindamenn í könnunarleik.“ 
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