
 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Svona er veröldin okkar sem laðar og lokkar“ 

Útileikir á leikskólalóð 

 

 

Sigrún Unnur Einarsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til B.Ed.-prófs  

Kennaradeild  

 

 

 





 

„Svona er veröldin okkar sem laðar og lokkar“ 

Útileikir á leikskólalóð 

Sigrún Unnur Einarsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til B.Ed-prófs í leikskólakennarafræði 

Leiðbeinandi: Kristín Norðdahl 

 

 

Kennaradeild 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

Júni 2018 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svona er veröldin okkar sem laðar og lokkar 

Ritgerð þessi er 10 eininga lokaverkefni til B.Ed-prófs  

í leikskólakennarafræði við kennaradeild,  

Menntavísindasviði Háskóla Íslands 

© Sigrún Unnur Einarsdóttir 2018  

Óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi höfundar. 



3 

Ágrip 

 

Eftirfarandi verkefni er lokaverkefni mitt til B.Ed, gráðu í leikskólakennarafræði við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Í verkefninu hef ég gert leikefni að útileikjum á 

leikskólalóð. Leikefnin nefni ég Uppgötvunarkassa og í hverjum kassa er efniviður sem tengist 

ákveðnu efni eins og sólskini, frosti eða myrkri og einnig er ég með listsköpunarkassa.  

Með leikjasafninu fylgir greinargerð um leik barna, hlutverk leikskólakennarans í leik 

ungra barna, útileiki á leikskólalóð, stefnumörkun yfirvalda og hvað leikskólabörn vilja sjá á 

góðri leikskólalóð.  

Síðustu fimm ár hef ég unnið á yngstu deild á leikskóla með börnum á aldrinum eins árs 

til þriggja ára. Hafa börnin verið mér mikill innblástur í náminu og hvatning til að skoða hvað 

þau geta og hvað fræðin segja mér um þennan spennandi aldur.  

Það sem mér þótti áhugaverðast með skrifum mínum er hlutverk leikskólakennarans á 

leikskólalóð, hver stefnumörkunin er og óskir leikskólabarna um leikskólalóð.  

Vona ég að leikefnið um Uppgötvunarkassana verði hvatning fyrir aðra 

leikskólastarfsmenn um útileiki á leikskólalóð til að  ýta undir sjálfsprottinn leik ungar barna. 
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Formáli 

Ég hef alltaf verið fyrir útiveru og mér hefur fundist forréttindi að fá í starfi mínu að geta 

farið út í hvaða veðri sem er með barnahóp. Síðan ég útskrifaðist sem fóstra 1992 hef ég haft 

áhuga á útiveru barna og leikaðferðum, bæði innan leikskólalóðar og utan. Fjöldi 

lokaverkefna hafa verið skrifuð um útinám barna. Flest þeirra taka fyrir útinám fyrir utan 

leikskólalóðina og þótti mér tilvalið að skrifa um útileik barna á leikskólalóðnni. 

Síðustu ár hef ég starfað á yngstu deild leikskólans með börn á aldrinum eins árs til 

þriggja ára og þá hef ég upplifað það að komast jafnvel ekki á leynistað barnanna, sem er 

gjarnan fyrir utan lóðina, vegna hálku eða starfsmannaeklu. Í kjölfar þess ákvað ég að leggja 

áherslu á útinám yngstu barnanna innan lóðar og hefur það tekist mjög vel. Börnin kynnast 

lóðinni sinni og þora frekar að fara um hana með eða án leikskólakennara. Annað sem ég hef 

einnig tekið eftir er að starfsfólkið tekur betur þátt í útiveru barnanna þegar sagt er að nú sé 

útinám í gangi á lóðinni. 

Hvatann til að klára lokaverkefnið fékk ég frá fjölskyldu minni og vinum og hef ég haft 

bæði gaman af að skrifa en einnig verið alveg komin að því að gefast upp. En með gott 

bakland gengur ýmislegt upp og því vil ég þakka fjölskyldu minni og vinum fyrir þolinmæði og 

hvatningu þeirra.  

 

 

 

 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt 

bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem 

um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið 

með einum eða öðrum hætti en ber sjálf(ur) ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 8.maí 2018 

Sigrún Unnur Einarsdóttir  
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Inngangur  

Lokaverkefnið mitt til B.Ed-prófs í leikskólafræðum er um útileiki og útinám og hef ég lengi 

haft áhuga á því að skrifa um og fræðast nánar um útinám ungra barna. Ég ákvað að gera 

leikjaefni í formi kassa sem í væru ýmis leikefni sem ýttu undir leik og rannsóknir ungra barna 

á mismunandi viðfangsefnum og þar væru hugmyndir að ábendingum eða kveikjum um 

hvernig hægt væri að ýta undir frekari þroska ungra barna í útileikjum á leikskólalóð. 

Leikjaefni er ætlað börn á aldrinum eins árs til þriggja ára en eldri börn geta einnig nýtt sér 

það. Markmið leikjaefnisins er að ýta undir leik og nám barna, að auka fjölbreyttni í leik 

barna og þar með fjölga námstækifærum og að vera til viðbótar við annað leikefni sem fyrir 

er á leikskólalóðinni.  

Með leikjaefninu fylgir greinargerð um fræði sem tengjast útileik ungra barna á 

leikskólalóðinni og hvert hlutverk leikskólakennarans gæti verið. Ég legg því af stað með 

rannsóknarspurninguna: Hvernig geta leikskólakennarar ýtt undir útileik ungra barna á 

leikskólalóðinni? 

Í greinargerðinni mun ég fjalla um skilgreiningar á leik ungra barna, hlutverk 

leikskólakennarans í útileik með ungum börnum. Þá fjalla ég um stefnumörkun varðandi 

útileiksvæði og útileik og hverjar séu óskir barna um góða leikskólalóð. Að lokum segi ég frá 

stuttri könnun sem ég gerði í einum leikskóla í Reykjavík sem fjallar um hvaða leikefni eru í 

boði á leikskólalóðinni og hverjir velja það. 

Námsgagnakassarnir er ætlað til að kynna börn fyrir mismunandi náttúrufyrirbrigðum . 

Það er hugmynd að listsköpunarkassa og kassana nefni ég Uppgötvunarkassa.  Þar að finna 

vind- , regn-, myrkva-,  sólskin- og frostkassa svo og listsköpunnarkassa. Börnin eiga sjálf að 

finna út hvaða kassi hentar í hvert sinn og er það hlutverk leikskólakennarans að tengja 

kassana við leikinn sem börnin eru í. 

Verkefnasafnið á vonandi eftir að vera kveikja að frekari útinámi fyrir ung börn og hugmyndir 

að fjölbreyttum leik, reynslu og námi barna og kennara og ekki síst til þess að börn og 

kennarar njóti útiverunnar á leikskólalóðinni. 

 

 

 

 

 

 

 



9 

1 Leikurinn 

Leikur barna er fjölbreyttur og í þessum kafla verður fjallað um sjálfsprottinn leik, 

kennslufræðilegan leik og samskipti barna í leik.  

1.1 Sjálfsprottinn leikur  

Leikur er lífstjáning barna. Hann er sjálfsprottinn, eðlislægur og þau læra í gegnum leikinn. 

Börn eru vísindamenn og frá fyrstu tíð eru þau að rannsaka heiminn, skoða, snerta, og finna. 

Með sjálfsprottnum leik geta börn fengið nýja reynslu og ung börn geta tímunum saman 

rannsakað og dundað við sama viðfangsefnið (Kristín Dýrfjörð, 2017). Það sem börn geta gert 

í dag eins og að setja kubb á hvern annan þá geta þau á morgun raðað fleiri kubbum í turn til 

dæmis og er það þeirra leið til að þroskast og sýna getu sína (Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og 

Jóhanna Einarsdóttir, 2012). Liv Vedeler (2001) segir að börn njóti sín í leik, hafi frelsi til að 

athafna sig, leikur veiti börnum gleði, gagn og ánægju. Leikur ýti undir félagsleg samskipti við 

aðra, hvort sem það eru börn eða fullorðnir. Um leið og börn taka þátt í samskiptum í leik 

skapa þau merkingu og koma eigin sjónarmiðum á framfæri auk þess að bregðast við 

sjónarmiðum annarra. Þegar barn réttir öðru barni leikfang gefur það til kynna að það vilji 

leika við það. Þannig getur leikfangið til dæmis gegnt því hlutverki að styðja við tengsl milli 

barna. Leikföng geta einnig verið miðdepill átaka þegar börn eru að tjá afnotarétt sinn yfir 

því (Hrönn Pálmadóttir, 2017). 

Í leikskólastarfi ætti leikefnið að vera í augnhæð barnanna, þannig að það sé aðgengilegt, 

og það ætti að vera fjölbreytt og skapandi. Mikilvægt er að börn fái tækifæri til að blanda 

saman ólíkum efnivið og þróa þannig leikinn (Jóhanna Einarsdóttir og Hrönn Pálmadóttir, 

2012). Samkvæmt Vygotsky kemst barnið á hærra þroskastigi í leik því að þar njóta börn sín 

og þau geta prófað sig áfram og breytt hlutunum að vild. Einnig taldi Vygotsky að hlutverka- 

og þykkjustuleikur væri börnunum mikilvægur því að í leiknum lærðu þau sjálfstjórn og 

félagslegar samskiptareglur. (Guðrún Bjarnadóttir, 1998). Vygotsky telur að börn þroskist 

með nærveru og leiðbeiningu annars einstaklings sem dregur barnið upp á næsta þroska stig 

og kallast það „zone of proximal development“. Börn sem eru saman í hóp hjálpa hvert öðru 

að þroskast og öðlast skilning á umhverfinu. Líkja má þroska barna við gang í tröppum, barn 

kemst í fyrstu tröppu og í samskiptum og með leiðbeiningu annars einstaklings kemst barnið 

upp í næstu tröppu og svo framvegis (Pound, 2005). 

Sjálfsprottinn leikur er þegar barn handfjatlar, skoðar, snertir og athugar alla möguleika 

sem leikfangið býður upp á og hvernig megi nota það. Í sjálfsprottnum leik þroskast börn og 

þau ákveða jafnóðum hvað þau ætla að gera, nota eða segja næst í leiknum. Engin fyrirfram 

ákveðin uppskrift er á leik, börn semja reglurnar sjálf og leikur þeirra þróast í þá átt sem þau 

vilja. Leikskólakennarar segja að þegar börn spila veiðimann þá séu þau ekki að leika frjálst 
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því þau eru að fara eftir ákveðnum reglum og enda á einni niðurstöðu en það á ekki við í 

frjálsum leik því niðurstaðan fer algjörlega eftir vilja barnanna. (Kristín Dýrfjörð, 2013). 

Jóhanna Einarsdóttir og Hrönn Pálmadóttir (2012) sögðu að niðurstöður rannsókna sinna 

á yngstu börnunum gefi vísbendingar um að þau beiti fjölbreyttum aðferðum til að koma 

sjálfum sér á framfæri, til að tjá afstöðu sína og túlka sjónarmið sín, allt til að öðlast hlutdeild 

í hóp. Börnin sýndu það með líkamanum, hvernig þau hreyfðu sig og upplifðu umhverfið sitt. 

Þau notuðu hluti og leikefni til að ná tengslum við félagana, bæði með því að ásælast og 

einnig með því að bjóða fram leikefni. Þegar börnin leituðu eftir aðstoð eða viðurkenningu á 

athöfnum sínum frá starfsmönnum gegndu svipbrigði og augnatillit veigamiklu hlutverki eins 

og að brosa til kennarans, gráta eða vera með biðjandi augnaráð og vilja eitthvað sérstakt frá 

kennaranum eins og knús eða að fá eitthvað tiltekið leikfang. 

1.2 Kennslufræðilegur leikur 

Með kennslufræðilegum leik er leitast við að blanda saman leik og náms markmiðum og er 

byggt á því sem börn gera best og finnst skemmtilegast, sem er að leika sér. Er leikur þeirra 

þá tengdur við ákveðin námsmarkmið. Kennslufræðilegur leikur er hugsaður sem markviss og 

skipulögð leikreynsla þar sem ýmsir námsþættir tengjast og samþættast og gjarnan fleiri en 

ein tegund leiks. Með því að tengja leikinn og ákveðin námsmarkmið fá börnin tækifæri til að 

byggja upp þekkingu sína á merkingarbæran hátt og þróa með sér jákvætt viðhorf til náms 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2010a). Leikskólakennarar þurfa að vera vakandi fyrir áhuga barnanna 

og því sem gerist í leik þeirra og til að skapa sameiginlega reynslu sem nýtist í leiknum. Einnig 

þurfa leikskólakennarar að setja sér markmið varðandi það að barnið geti lært í gegnum 

leikinn og hvað vekur áhuga barnsins (Jóhanna Einarsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir, 

2011) 

Kennslufræðilegur leikur felst í að draga fína línu á milli þess að kenna börnum og að 

setja inn nýtt námsefni í leik barnanna. Með kennslufræðilegum leik er til dæmis hægt að 

sýna og kenna börnum stafina, stærðfræði og vísindi. Börn fá þannig tækifæri til að uppgötva 

hlutina á sinn hátt, til dæmis með því að kanna, velta fyrir sér eða grafast fyrir um og komast 

að einhverju nýju undir handleiðslu leikskólakennara (Dewey, 2000). Segjum að 

leikskólakennari ætli að kenna börnum bókstafinn A og hafi safnað að sér alls kyns efnivið 

sem byrjar á A eins og apabangsa, appelsínu eða mynd af einhverjum afa. Leikskólakennarinn 

sest með börnunum og sýnir þeim hlutina og börnin fá tækifæri til að skoða, snerta og 

handfjatla en síðan sýna þau ef til vill apanum meiri áhuga, vilja knúsa hann og skíra hann 

einhverju nafni. Þarna verður kennarinn að taka tillit til áhuga barnanna á apanum og geyma 

um stund að kenna þeim bókstafinn A. Grunnurinn að því að kenna barni nýja hluti er að 

barnið sjái einhvern tilgang í því að læra eitthvað nýtt og að það auki við reynslu barnsins 
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(Dewey, 2000). Samkvæmt Dewey er reynsla barns það sem barnið kann og reynsla er 

hugsun að því að læra eitthvað nýtt. Í leikskóla kynnist barnið nýrri reynslu sem 

leikskólakennarinn býður því ef til vill upp á. Sem dæmi máa nefna að ein reynsla barnsins er 

að moka með skóflu og kennarinn sýnir því að moka í fötu. Þá er barnið búið að læra aðra 

menntandi reynslu sem leggst ofan á fyrri reynslu barnsins ( Jóhanna Einarsdóttir, 2010b). 

1.3 Samskipti barna í leik 

Samskipti barna í leik byggjast á frumkvæði einstaklingsins, svo sem þegar barn gefur 

fyrirætlun sína um leik til kynna eins og að ganga um leikskólalóðina með kerru og eltir 

næsta barn sem er einnig með kerru. Barnið á undan snýr sér að þeim sem eltir og þau ganga 

saman með kerrurnar. Þá hafa þau í sameiningu lagt grunn að samskiptum og hefja leik 

(Hrönn Pálmadóttir, 2017). Börn sem eru svipuð á hæð  og eru á svipuðu þroskastigi ná 

einnig að tengjast saman í leik. Skiptir það ekki máli hvort það eru stelpur eða strákar en 

börn sem hafa svipaðann áhuga á leik leika oftar saman eins og þau sem sækjast í bílaleiki 

frekar en hlutverkaleiki. Börn eignast snemma vini og á fyrsta árinu tengjast börn félagslega 

með snertingu, samveru og áhuga á leikefni (Liv Vedeler, 2001). Börn sem eru róleg að 

eðlisfari og sækjast í rólega leiki eignast frekar félaga sem eru svipaðir og viðkomandi og eins 

er með þá sem eru meira til í ærsl og fjör. Líkamstjáning gegnir veigamiklu hlutverki í 

merkingarsköpun barna þegar þau móta félagslegt samfélag sitt í leik (Jóhanna Einarsdóttir 

og Hrönn Pálmadóttir, 2012). 

Leikur hvetur til hugmyndaauðgis og gleði og barnið ákveður hvað leikurinn stendur lengi 

yfir, hvert ferlið er og upplifunin. Þeir sem taka þátt í leiknum ráða því hvert hann fer og 

hann hefur sín eigin mörk og reglur. Markmið með leiknum er í öðru sæti og um leið og 

einhver mörk eru komin í leikinn, eða ef einhver fullorðinn tekur stjórnina, er leikurinn ekki 

lengur sjálfsprottinn (Liv Vedeler, 2001). 

Í hlutverkaleik geta börnin leikið það sem sem þau þekkja heiman frá sér, verið einhver 

persóna, eins og mamma, sem þau eru ekki í raunveruleikanum. Barnið getur bæði verið í 

einleik eða samleik þegar það leikur hlutverkaleik. Þá eru það börnin sem ráða ferlinu, hvaða 

hlutverk þau leika, hversu mörg hlutverk þau leika, hvað þau segja eða gera. Slíkur leikur 

getur til dæmis staðið yfir í heilan leikskóladag og jafnvel nokkra daga. Leikurinn hvetur 

barnið áfram, getur verið fjörugur og veitt gleði. Ánægja hvetur til hugmynda, börnin kynnast 

fá nýja reynslu og þau fá tækifæri til að fara fjölbreyttar leiðir í leik. Hlutverka- og útileikur 

eru góðar leiðir sem hvetja börnin til að rannsaka, upplifa og reyna. Í leikskóla fá börn mörg 

tækifæri til að leika sér bæði inni í leikskólanum og úti á leikskólalóðinni. Þar er hægt að sjá 

hvar þau eru í þroska með því að greina hvort börnin hafi samskipti við önnur börn, tala við 

þau eða hvort þau fylgjast með hinum börnunum og gera eins. Þar er hægt að sjá hvar 
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börnin eru staðsett tilfinninga- og vitsmunalega og hve langt félagsþroski þeirra er kominn. 

Einnig er hægt að sjá uppbyggingu leiksins, hver tekur forustu í leik og fylgjast með hvort allir 

njóti sín í leiknum (Liv Vedeler, 2001) 

Á ákveðnum punkti getur leikurinn stöðvast og hætt er við að útkoman eða leikslokin fari 

ekki eins og þau vilja. Leikurinn getur endað í ærslum eða kjánaleik, eins og Dewey (2000) 

kallar hann. Börnin fara að hlaupa stefnulaust um eða fljúgast á til að fá útrás fyrir orku og er 

leikurinn háður duttlungum og tilviljunum barnanna. Ein leiðin til að koma veg fyrir slík læti, 

hróp og köll er að grípa inn í leikinn og bjóða ef til vill nýtt námsefni eða bæta nýjum 

leikefnum í leikinn. 

Má því segja að börn eiga auðveldara með að tengjast í leik ef þau eru í einhverju 

hlutverki og það eflir þau sem einstakling og sjálfstæðar persónu. Leikskólakennarinn getur 

aðstoðað börnin að tengjast vináttuböndum með því að bjóða upp á fjölbreytt leikefni og 

vera til staðar fyrir þau (Dewey, 2000). 
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2 Hlutverk leikskólakennarans í leik yngstu barna 

Leikskólakennarinn hefur skyldum að gegna í leikskólanum. Hver er fagmennska hans í starfi 

og hvert er starf hans með ungum börnum?  

2.1 Fagmennska leikskólakennarans 

Leikskólakennarar hafa hver og einn ákveðna sýn á starfið sitt og vinna samkvæmt lögum og 

reglugerðum um leikskóla. Leikskólakennarar meta hvert barn út frá getu, þroska og áhuga 

þess og á grunni þessa er starfið með börnunum skipulagt og  viðfangsefnin framundan 

ákveðin. Leikskólakennarinn þarf að vera meðvitaður um mikilvægi þess að nýta hinar ýmsu 

stundir dagsins til að örva og styðja við þroska barnsins (Guðrún Alda Harðardóttir og 

Sigríður Síta Pétursdóttir, 2006). Það skiptir máli að sami skilningur liggi að baki þeim orðum 

og hugtökum sem verið er að nota í leikskólanum, að leikskólakennarinn ígrundi starfið sitt 

út frá reynslu, endurskoði daginn og gagnrýni á uppbyggilegan hátt til að geta fært rök fyrir 

því sem hann er að gera. Dewey (2000) sagði að hlutverk kennara væri að örva 

vitsmunaþroska barna, finna hvar þeirra áhugasvið liggur, hvað vekti forvitni þeirra og stýra 

þeim inn á þær brautir svo þau geti byggt upp þekkingu sína. Starf leikskólakennara felur í sér 

samspil margra þátta, að geta leitað sér þekkingar, virt skoðanir annarra og átt gott samstarf 

við foreldra og annað samstarfsfólk (Hrafnihildur Sigurðardóttir og Sigríður Síta Pétursdóttir, 

2001). 

Sara Margrét Ólafsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir (2017) segja að leikskólakennarar ráði 

miklu um það hvernig starfsumhverfið skapist í leikskólum því það eru þeir sem setji 

reglurnar sem börnum ber að fara eftir og ráði því hve mikinn tíma þau hafa til leiks og hvaða 

efniviður sé í boði fyrir börnin. Leikskólakennarar skipuleggja starfið til að börn fái tíma til að 

ígrunda, reyna og gera sjálf. Dewey (2000) hvatti kennara að gera námskrá fyrir starfið sem 

grundvallast á því sem börnin kynnu og væri í samræmi við reynslu barnanna.  

Forvitni leikskólabarna er undirstaða þess að barn vilji læra. Leikskólakennarar fylgjast 

með þróun leiks barna og ákveða hvort og hvenær rétt sé að grípa inn í leikinn vilji hann 

grípa inn í leikinn, hafa áhrif eða útvíkka hann. Eins og þegar barn gengur um lóðina með 

dúkkukerru og fer að keyra á önnur börn þá gæti leikskólakennarinn komið inn í leikinn og 

boðið barninu dúkku í kerruna, jafnvel teppi og spurt hvert barnið er að fara. Barnið gæti þá 

orðið upptekið af dúkkunni og að breiða yfir hana þannig að það gleymir sér í þeirri athöfn og 

jafnvel spurningu kennarans. Kennarinn er þarna að hafa áhrif á leik barnsins og er að beina 

því inn á jákvæðar brautir í leik og kemur í veg fyrir að barnið lendi í útistöðum við annað 

barn. 

Hlutverk leikskólakennara er að skipuleggja umhverfið og uppeldisstarfið og gera sér 

grein fyrir hvernig það hefur áhrif á starfshætti þeirra. Börn læra það sem fyrir þeim er haft 
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og leikskólakennarar eru fyrirmyndir þeirra. Þetta viðhorf endurspeglast ágætlega í 

eftirfarandi orðum leikskólakennara í rannsókn Kristínar Dýrfjörð (2006) þar sem kennarinn 

segir frá því að það sé ávallt kennarinn sem býður upp á nýjan efnivið hvort sem það er 

barbie eða einingakubbar. Leikskólakennarinn eigi að skapa rými fyrir barn og koma með ný 

sjónarhorn fyrir börnin til að viðhalda forvitni þeirra. Forvitni til að kanna nýja hluti og öðlast 

nýja reynslu. 

2.2 Starf leikskólakennara með ungum börnum. 

Leikskóladvöl eflir barnið í þroska og leikskólakennarinn aðstoðar það til að nýta möguleika 

sína sem best. Leikskólinn getur verið undraveröld fyrir barnið, óþrjótandi möguleikar að 

rannsaka og upplifa umhverfið sitt (Guðrún Alda Harðardóttir  og  Sigríður Síta Pétursdóttir, 

2006).  

Á yngstu deildum leikskólans eru börnin á aldrinum eins til þriggja ára,mörg hver í fyrsta 

sinn að kveðja foreldra sína og kynnast því að treysta öðru fólki. Að skapa ró á deild yngstu 

barna og að börn og foreldrar finni öryggi og að þau séu velkomin í leikskólann skiptir miklu 

máli. Einnig er traust og umhyggja mikilvægur þáttur í starfi með yngstu börnunum. Fram 

kemur hjá einum viðmælenda í rannsókn Kristínar Dýrfjörð (2017) að honum finnist bestu 

stundirnar vera þegar hann situr hjá börnunum og er til staðar fyrir börnin, þau finni að þau 

séu alltaf velkomin í fangið og geti haldið áfram að leika sér vitandi að leikskólakennarinn er 

hjá þeim.  

Ung börn hafa þörf fyrir að gera sjálf og fastir liðir eins og að borða, svefntími og að fara 

út að leika tekur sinn tíma því ung börn eru lengi að athafna sig eins og til dæmis að klæða 

sig í útifötin. Leikskólakennarar hafa haldið fram gegnum tíðina að dagleg umönnun barna 

skiptir máli enda hefur umönnun verið í öndvegi í íslenskum leikskólum frá upphafi. 

Leikskólakennarar þurfa að öðlast traust barnanna sem eru í umsjón þeirra og þeir þurfa að 

þekkja börnin og vita hvar þau eru í þroska. Umhyggja og umönnun snýst um að sýna þörfum 

barnanna virðingu og felur í sér leit að getu og færni til að byggja ofan á. Þegar 

leikskólakennari sýnir barni athygli er hann að skapa grundvöll fyrir áframhaldandi samskipti 

og það sem hefur áhrif á þroska barnsins (Guðrún Alda Harðardóttir og Sigríður Síta 

Pétursdóttir, 2006). 

Eins og áður hefur komið fram er nærvera leikskólakennara börnum mikilvæg og að þeir 

taki í leik barna. Leikskólakennarar eiga að setja markið hátt með því að útbúa örvandi 

umhverfi fyrir börn og hvetja þau áfram með því að grípa inn í leik, spyrja spurninga og ýta 

undir leikinn á margvíslegan hátt. Leikskólakennarar eiga samt ekki að stýra gjörðum barna 

heldur er áherslan á að styðja þau í gegnum leik. Það má ekki bara sitja og bíða eftir að 
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börnin geri allt sjálf, þá er hætta á að þau teygi sig ekki upp í efri mörk þroska (Ingibjörg 

Sigurðardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2012). 

Ung börn þurfa að kynnast mismunandi viðfangsefnum til að auka við reynslu sína. 

Námsumhverfið verður því að veita ungum börnum tækifæri til að vera virk og fá að taka 

frumkvæði að því að læra. Hlutverk kennarans er að veita barninu tækifæri til að þroska 

líkama og vitsmuni sína og því er dagskipulag og námskrá leikskólans nauðsynleg forsenda 

fyrir gagnvirkri kennsluáætlun fyrir börn. Kennari ætti að þekkja viðfangsefnið sem hann 

ætlar að leggja fyrir og gera sér grein fyrir hvaða námsmöguleika það býður upp á. Börn og 

kennarar vinna að námsferlinu, hver á sinn hátt og ákveðin færni eykst ofan á þá sem fyrir er 

(Siraj-Blarchford og Sylvab, 2004). Opinn efniviður er það sem börnin sjálf geta bjargað sér 

með og skapa sjálf hvernig þau leika með hann. Efniviður eins og pappír, litir, kubbar, sandur 

og vatn, hentar vel fyrir börn til að kanna heiminn og uppgötva (Guðrún Alda Harðardóttir og 

Sigríður Síta Pétursdóttir, 2006).  

Dæmi um hvernig kennari getur stutt við leik barna  og gert hann fjölbreyttari þannig að 

hann gefi fleiri námstækifæri er eftirfarandi lýsing: Barnið gerir eitthvað eins og til dæmis að 

moka sand í fötu  og þá gæti kennarinn komið með form og boðið barninu að moka í það. 

Þetta gæti vakið áhuga barnsins á viðfangsefninu og það getur fundið upp á að það getur 

hvolft forminu svo úr verði „kaka“. Í framhaldinu gæti barnið gert margar kökur og notað 

fleiri form í „baksturinn“.Þá gæti leikskólakennarinn stutt aftur við leikinn með því að koma 

með smásteina til að skreyta kökuna. Þannig gæti barnið uppgötvað í framhaldinu að það er 

líka hægt að skreyta kökuna með stráum og blómum. Þarna hafa kennarinn og barnið í 

sameiningu gert leikinn fjölbreyttari. Það væri hægt að halda áfram, eins og að kennarinn 

kæmi með mold og vatn og barnið fyndi trjágreinar og fleira í þeim dúr. Þarna er kennarinn 

barninu til stuðnings, fer eftir þrepum Vygotsky og byggir á reynslu John Deweys. 

Hér skiptir miklu að dagskipulagið í leikskólanum taki tillit til að börnin eru ung, þurfa 

tíma til að leika sér, til daglegra athafna eins og að klæða sig, borða og til hvíldar. 

Leikskólakennarinn sér um að skipuleggja starfið, skapa vinnufrið milli barna og starfsfólks og 

endurmeta starf sitt daglega í lok dags. Nærvera leikskólakennarans með börnunum skiptir 

miklu til að börnin öðlist traust og finna að þau eru innilega velkomin í leikskólann. 
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3 Hugmyndir um leikskólalóðir 

Leikskólalóðir eru fjölbreyttar að gerð og stærð og í þessum kafla verður sagt frá stefnu 

yfirvalda varðandi leikskólalóðir. Þá verður fjallað um hugmyndir leikskólakennara um 

útiumhverfi barna og í lokin verður sagt frá tveimur rannsóknum um óskir leikskólabarna um 

góða leikskólalóð.  

3.1 Stefna yfirvalda um leikskólalóðir  

Útileikssvæði leikskóla og stærð þeirra hafa lengi verið mönnum hugleikin og má sjá það frá 

1971 þegar sett var reglugerð um dagvistarheimili. Þar kom fram í 15. grein að:„Útileiksvæði 

skal eigi vera minna en 20 m2 á hvert barn. Heimilt er að víkja frá þessu ákvæði með 

samþykki ráðuneytisins, ef aðstæður eru þannig að ástæða þyki til .“ (149/1977) Í 

reglugerðinni er einnig nefnt hversu stórt svæði væri reiknað á hvert barn inni í húsi og er 

það fyrir dagheimili, þar sem börn voru 6 – 9 klukkutíma á dagvistarheimilum, 3.5 m2 á hvert 

barn en á leikskólum 2.0 m2 á hvert barn en þar voru börn að hámarki 4 tíma (149/1977). 

Þannig að ljóst er að mönnum þótti á þessum tíma mikilvægt að börn hefðu aðgang að rúmu 

svæði úti við.  Í lögunum um leikskóla frá 2008 er ekkert sérstaklega getið um leikskólalóðina, 

hversu stór hún eigi að vera eða að hún sé eitthvað frábrugðin öðrum leiksvæðum sem 

leikskólinn býður upp á (Kristín Norðdahl og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2013). Aftur á móti 

segir í Aðalnámskrá leikskóla (2011) að leikskólalóð sé mikilvægt námsrými fyrir börn til að 

hreyfa sig og rannsaka, leika sér og tjá sig á mismunandi vegu. Einnig eigi að hafa í huga að á 

leikskólalóðinni sé fjölbreytt landslag, gróður, jarðvegur og annar efniviður sem börnin hafa 

aðgang að. 

Hildi Skarphéðinsdóttur (2009), fyrrverandi skrifstofustjóra fagskrifstofu leikskólamála á 

skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar, þótti þessi breyting að taka út sérstakar mælingar 

um hversu mörg börn væru á hvern fermetra til hins betra árið 2009 því að í nýju 

reglugerðinni er ekkert getið til um fermetrana sem hvert barn hefði til afnota hvort sem það 

var inni eða úti. Hún túlkaði það svo að skoða ætti hversu mörg börn gætu verið í hverju húsi 

með tillit til lágmarkskrafna um húsbúnað og aðbúnað barna og starfsfólks og leit þannig á 

að aldur barna hefði þar eitthvað að segja. Þessi breyting átti alls ekki að vera til þess að 

fjölga börnum í leikskólanum.  

Í reglugerð um starfsumhverfi leikskóla (655/2009) segir að sveitafélögin og aðrir 

rekstraraðilar leikskóla eigi að annast undirbúning og framkvæmd byggingar 

leikskólahússnæðis og annarrar aðstöðu fyrir leikskóla og sjá um viðhald og endurnýjun. Til 

nauðsynlegrar lágmarksaðstöðu í leikskólum telst meðal annars fjölnota rými til hreyfileikja 

og þjálfunar, deildarrými og viðeigandi aðstaða fyrir leik og nám barna, afmörkuð og 

skipulögð skólalóð með áherslu á fjölbreytni í leik- og námstöðu. 
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Yfirvöld á Norðurlöndunum (Norden 2007) hafa lagt fram skýrslu til viðmiðunnar um 

hvernig umhverfi barna ætti að vera í leikskólanum. Þar er meðal annars talið upp að 

leikskólalóðin sé ekki nær umferðargötum en 200 metrar, að leikskólar séu byggðir á 

grænum svæðum þar sem stutt er að fara í náttúruna og að á lóðinni séu græn svæði með 

gróðri, trjám og hæðum . Þá er þar einnig tiltekið að stærðarviðmiði lóðar séu þannig um 30 

– 40 fermetrar séu fyrir hvert barn. Einnig kemur fram vilji til þess að hvert barn fái að njóta 

útiveru að lágmarki 60 mínútur á dag. Þarna kemur fram að á Norðurlöndum er talið 

mikilvægt að það séu lágmarks athafnasvæði fyrir börn á leikskólalóð og má segja að nýjustu 

breytingar á reglugerðinni frá 2009 séu í andstöðu við þá stefnu sem norræna skýrslan setur 

fram. Því er lag fyrir leikskólakennara að benda á þetta ákvæði þegar fjölga eigi leikskólum 

hér og þar um landið og fá aftur inn í reglugerðina hversu stór leikskólalóðin eigi að vera. 

3.2 Hugmyndir leikskólakennara og stjórnenda um útiumhverfi barna 

Í skýrslunni „Starfsumhverfi í leikskóla, tillögur og greinagerð starfshóps um starfsumhverfi 

leikskóla“ (Leikskólasvið Reykjavíkurborgar, 2010) kemur fram að leikskólakennarar í 

Reykjavík líti svo á að útisvæði leikskólanna séu mjög mismunandi og aðgengi að fjölbreyttu 

útivistarumhverfi fari alfarið eftir því í hvaða hverfi Reykjavíkur leikskólinn er staðsettur. Má 

túlka það svo að leikskólakennarar líti svo á að börnin eigi ekki endilega að vera eingöngu á 

leikskólalóðinni heldur eigi að fara með börn út fyrir lóðina til að kynnast náttúru og 

fjölbreytileika hennar þar. Líta má á að yngstu börn á aldrinum eins árs til tveggja ára hafi 

nóg með að kynnast því að ganga á fjölbreyttu undirlagi í leikskólanum, vara sig á hættum við 

að ganga ekki fyrir róluna og til dæmis að detta í sandkassann, þannig að þau þurfi ekki 

einnig að fara út fyrir lóðina. 

Í skýrslu um leikskólalóðir í Kópavogi (Kópavogsbær, 2017) þar sem stjórnendur leikskóla 

komu með tillögur um að gera lóðirnar fjölbreyttari, auka notagildi þeirra og hvers konar 

viðhaldi þyrfti að sinna. Þar kom einnig fram margt áhugavert, eins og að leikskólalóðir væru 

nauðsynlegur þáttur í skólastarfinu en þær gegni að auki mikilvægu hlutverki í hverfum 

bæjarins þar sem þær nýtast sem leik- og útivistarsvæði utan opnunartíma leikskólanna og í 

sumarfríum þeirra. Leikskólalóðir eru því með best nýttu svæðum bæjarins allan ársins hring 

og þarf að hafa það í huga, m.a. við hönnun lóðanna. Æskilegar leikskólalóðir ættu að vera 

skapandi fyrir börn, eins ættu þær að hvetja börn til hreyfingar, þar ættu að vera tækifæri til 

skynjunar og upplifunar og til að skoða af forvitni og þannig uppfylla fróðleiksþorsta barna og 

áhuga á náttúrunni og umhverfinu.  

3.3 Hugmyndir barna um leikskólalóðina   

Leikskólalóðir eru fjölbreyttar að stærð og gerð og eiga þær að örva börn til þroska og ýta 

undir forvitni þeirra. Þar fer fram fjölbreyttur leikur og reynt er að hanna lóðir þannig að þær 
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henti öllum börnum leikskólans og hefur skipulag þeirra mikið að segja um hversu 

þroskavænt leikumhverfið er.  

Þegar leikskólalóð er hönnuð  þarf að taka tillit til margra þátta, eins og fyrir hve mörg 

börn leikskólinn er ætlaður og hvort leikskólinn hafi sérstaka stefnu í umhverfismálum. 

Einnig er mikilvægt að huga að því hvort börn eigi að fá tækifæri til að rannsaka náttúruna og 

ekki hvað síst að athuga hvað börnin sem eiga að nota lóðina vilja sjá á góðri leikskólalóð. Á 

að vera í boði að hafa vatn í krana eða í rennum, hversu stór á sandkassinn að vera og 

hvernig undirlag á að vera á lóðinni, gras, hellulagt, möl eða trjákurl? Einnig þarf að hafa í 

huga hversu skipulögð lóðin á að vera og hafa jafnvægi á milli leiktækja og gróðurs til dæmis.  

Í rannsókn Kristínar Norðdahl og Jóhönnu Einarsdóttur (2014) á hugmyndum barna um 

útileiksvæði sitt voru 16 börn á aldrinum fjögurra til níu ára valin til að taka þátt í viðtölum 

um um þetta og einnig var rætt við kennara barnanna. 

 Rannsóknin leiddi í ljós að flest börnin vildu hafa fjölbreytt tækifæri í útiumhverfi sínu, 

mismunandi leiki og fjölbreytt leiktæki á skólalóðinni. Einnig vildu þau eiga samskipti við 

önnur börn og fá tækifæri til að hreyfa sig. Tvö leikskólabörn nefndu að þau vildu að 

fullorðnir tækju þátt í leikjunum. Einnig vildu þau fá tækifæri til að gera sér litla leynistaði 

eða staði þar sem þau gætu verið nokkur saman í eins konar hreiðri. 

Börn á báðum skólastigum vildu vera í sambandi við plöntur, sérstaklega tré, gras og 

aðrar blómstrandi plöntur, og var það áberandi í teikningum, málverkum og módelum sem 

þau gerðu í verkefninu. Börnin vildu hafa snyrtilegt í kringum sig, trjágróður og styttur, til 

dæmis af páfagauki eða beinagrind, til að lífga upp á leikvöllinn. Í leikskólanum þar sem 

kanínur og hænur voru vildu börnin fá að gefa dýrunum að borða en sum börnin voru hrædd 

við dýrin. Börnin vildu fá tækifæri til að rannsaka útiumhverfið, safna ýmsu og búa til. Ein 

stúlkan nefndi að hún vildi fá að finna laufblöð á lóðinni og tveir fimm ára drengir vildu fá að 

tína ber. Börnin sýndu líka áhuga á að leika sér í pollum og vatnaleikir voru mjög vinsælir og 

þar á meðal að leika sér í snjó og með ís. Einnig kom í ljós að það er alltaf ákveðinn hópur 

sem vill skoða umhverfið og hefur áhuga á náttúrunni.  Einn kennari sagði að það væru alltaf 

einhverjir sem hafa mikinn áhuga á að safna skordýrum og alls konar blómum og 

mismunandi skeljum í sandinum. Við þurfum að hafa svæði til að kanna náttúruna frekar, 

sérstaklega fyrir þessi börn. 

Sara M. Ólafsdóttir og Svanborg R. Jónsdóttir (2016) gerðu rannsókn á hugmyndum 

barna um útiumhverfi sitt í tengslum við til að endurhönnun á leikskólalóð þeirra. Valin voru 

fjögur börn til að taka þátt í rannsókninni og voru þau á aldrinum fjögurra til fimm ára. 

Börnin fengu myndavélar til að taka myndir af því sem þeim þótti nauðsynlegast að hafa á 

leikskólalóðinni. Þau nefndu meðal annars kastalann svo þau gætu farið í ævintýraleik og 

sandkassann fyrir önnur börn en þau sjálf. Leiktækin sem þau sögðu vera leiðinleg voru 



19 

meðal annars rólur og klifurgrind. Næst teiknuðu þau myndir og sögðu frá því sem þau vildu 

fá á lóðina sem var meðal annars körfuróla sem býður upp á að margir geta rólað saman í 

einu. Eins vildu þau hafa lítinn, flottan skóg á lóðinni og þar ætti að vera kofi og möguleiki að 

hjóla í gegnum skóginn. Börnin höfðu greiniega áhuga á því að gera leikskólalóðina að 

ævintýraheim en tóku samt tillit til annarra barna á lóðinni. Þau vilja fá tækifæri til að vera 

innan um gróður, og vera í nálægð hvors annars. Að lokum nefndu þau að lóðin þyrfti að vera 

stærri svo allt kæmist fyrir sem þau vildu. 

Þessar rannsóknir sýna að börn vilja vera úti og eyða meiri tíma í útiveru og hreyfingu, fá 

tækifæri til áskorana og að börn vilja fá tækifæri til að finna náttúruleg fyrirbæri í umhverfinu 

eins og vatn, dýr og plöntur. 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

4 Útileikur ungra barna í leikskóla  

Í þessum kafla verður fjallað um útiveru leikskólabarna, hver sé reynsla barna og hvert er 

hlutverk leikskólakennarans í útiveru. Að lokum verða kynntar niðurstöður úr lítilli könnun 

sem var gerð á einum leikskóla í Reykjavík. Sagt verður frá hvaða leikföng kennarar bjóða 

börnum að leika með úti í mismunandi veðrum og hverjir velja hvað er í boði. 

4.1 Útivera leikskólabarna  

Náttúran er barninu uppspretta hugmynda, leikja og viðfangsefna og það gefur tækifæri til 

að kynnast fjölbreytileika hennar. Í náttúrunni geta börnin leikið sér frjálst, náttúran ýtir 

undir heilbrigði og vellíðan þeirra, þar gefast mörg tækifæri til að örva skynfærin og þroska 

bæði huga og líkama. Börnin geta verið á eigin forsendum úti, rannsakað umhverfið og fylgst 

með því hvernig náttúran breytist eftir árstíðum. Í útiumhverfi er að finna alls konar landslag, 

breytingar í veðri og á milli árstíða og býður því upp á aðra reynslu en umhverfi innandyra. 

Dewey (2000) sagði að það að rannsaka, velta fyrir sér, kanna eða grafast fyrir um sé 

upphafið að nýrri hugsun og leið til að komast að einhverju nýju eða til að sjá eitthvað í nýju 

ljósi.  Til að öðlast reynslu af náttúru og útiumhverfi þurfa ung börnin að fá tækifæri til að 

fara út á leikskólalóðina og gera eitthvað, eða eins og Dewey sagði: „ Learning by doing“ 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2010b). 

Í útiveru geta börn notið frjálsræðis, hlaupið um, haft hátt, öskrað og fengið tækifæri til 

að skíta sig út og drullumalla. Það er liður í þroska barnsins að mega óhreinka sig til dæmis í 

sandi og vatni. Þannig gerir barnið tilraunir, prófar sig áfram, gerir mistök og reynir aftur 

(Guðrún Alda Harðardóttir og Sigríður Síta Pétursdóttir, 2006). Útisvæðið þarf að vera 

aðlaðandi fyrir börn og starfsfólk, að allir vilji fara út að leika og njóta samverunnar. 

Skapandi og hvetjandi útinámsumhverfi fyrir ung börn gerir þeim kleift að byggja upp 

reynslu sína og gefur þeim tækifæri til að taka frumkvæði að því að læra og njóta. Hlutverk 

leikskólakennarans er að bjóða upp á leikefni sem höfðar til þeirra og gefa þeim tíma til að 

leika sér ( Siraj-Blarchford og Sylvab, 2004). Útileiksvæðið í leikskólum er kjörið til að tengja 

leik og nám og áhersla er lögð á valfrelsi og ánægju, að mynda félagsleg tengsl og þjálfa 

grófhreyfingar (Jóhanna Einarsdóttir, 2010a). Börn uppgötva leikskólalóðina, fá tækifæri til 

að ganga, hlaupa, hoppa og skríða á mismunandi undirlagi eins og á grasi, steinum, möl og 

sandi. Þau nota hendur, fætur og munn til að uppgötva lóðina og anda að sér lykt úr 

umhverfinu. Þau fá tækifæri til að horfa á skýin, himininn og trén. Einnig eykur það hreysti og 

vellíðan að fara út, svo og hreyfifærni þeirra. Nokkrar hugmyndir til að örva börn til þroska er 

að virkja hreyfifærni í snjó, hoppa í pollum og efla líkamsvitund, þjálfa samhæfingu augna og 

handa með því að kasta steinum og ganga í drullu en það reynir á jafnvægi að prófa 

mismunandi undirlag (Sabína Steinunn Halldórsdóttir, 2014). 
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4.2 Hlutverk leikskólakennara í útiveru 

Leikurinn hefur samtvinnaða þætti eins og þegar barn leikur sér í sandkassa með skóflu og 

fötu fylgist leikskólakennarinn með leiknum og sér þegar leikurinn er að leysast upp. Þá 

býður hann því nýja viðbót við leikinn eins, og dæmið hér að ofan með skeljar og smásteina 

til að skreyta og að nota önnur og fjölbreyttari form í drullukökubaksturinn. Einnig er 

mögulegt að kennarinn setjist í sandkassann hjá barninu og hefji leik með því. Talið er að 

þegar börn eru í skipulagðri stund sé það ekki leikur en það er mögulegt að gera stundina að 

leik en þá verður leikskólakennari að fylgja hugarheimi og sköpun barnanna. Ef hann ætlar að 

láta leikinn snúast um falin markmið þá er sjálfsprottinn leikur ekki lengur frjáls (Kristín 

Dýrfjörð, 2013). Allt sem kennarinn gerir og hvernig hann gerir það hefur áhrif á barnið. 

Annað hvort kviknar áhugi á að útvíkka leikinn eða barnið vill hætta og fara að gera eitthvað 

annað. Síðar gæti barnið sýnt á huga á því að gera eins og leikskólakennarinn bauð því að 

gera (Dewey, 2000).  

Þegar verið er að vinna með börnum yngri en þriggja ára er málþroski þeirra kominn 

mislangt og til að meta hvort þau eru meðtaka það sem verið er að gera í leikskólanum er 

hægt að vera með einfaldar spurningar í leiknum eins og:  

- Hefur þú prófað…. 

- Hvað er þetta….. 

- Hvað eigum við að gera..... 

- Get ég aðstoðað þig….. 

- Hvað ætli gerist næst….. (Bryndís Garðarsdóttir, Guðbjörg Pálsdóttir og Hrafnhildur 

Eiðsdóttir, 2013).  

Leikskólakennarinn gæti einnig ýtt undir leik og rannsóknir barna á leikskólalóð með því 

að bjóða börnunum leikefni sem viðheldur leiknum, hluti eða leikföng sem hvetur barnið til 

að rannsaka og skoða aðra fleti á leiknum, aðstoðað fleiri börn að vera með í leik barnanna, 

leikið sér við hlið þeirra með svipaðan efnivið eins og að moka í fötu eða róla sér í rólu og 

stundum verður leikskólakennarinn hreinlega að stýra börnunum inn í aðra leiki til að skapa 

ró á leikskólalóðinni (Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2012). 

4.3 Hvaða leikefni hafa ung börn aðgang að og hver ræður því vali 

Hér segi ég frá könnun sem ég gerði á því hvað starfsfólk leikskóla segir um útivist barna, 

bæði varðandi hvaða leikefni þeir bjóða börnum úti við og einnig um hvernig starfsmenn líta 

á hlutverk sitt í útileik barna. Mín upplifun varðandi hvernig starfsfólk leikskóla og þátttöku 

þeirra í útiveru og útileik barnanna hefur verið er að um helmingur starfsfólks heldur sig til 
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hlés við börnin þegar þau eru í leik og hinn helmingurinn er í leik með börnunum eða í návist 

við þau. 

Því ákvað ég að gera litla könnun, til að athuga hvaða leikföng væru valin úr 

leikfangaskúrnum í útileik barna á leikskólalóð, hvort það færi eftir veðri hvaða leikefni 

börnin hefðu aðgang að. Einnig spurði ég hverjir velja það leikefni sem fer út úr 

leikfangaskúrnum, hvort starfsfólkið taki þátt í leik barnanna og að lokum hvort starfsfólk 

kynni fyrir börnunum nýjan leik á leikskólalóðinni. Könnunin var lögð fyrir að vetri til 2018, 

þegar snjór var yfir öllu. 

Eftir að hafa fengið leyfi fyrir könnuninni hjá þátttakendum lagði ég hana fyrir. Könnunin 

var bæði með opnum spurningum og spurningum með valmöguleikum. Þátttakendur í 

könnuninni voru aðeins sjö leikskólakennarar og fjórir ófaglærðir starfsmenn. Svörin voru 

síðan sett í lokaðann kassa til að ekki væri hægt að rekja þau til þátttakenda. Þessi könnun 

var hugsuð til að gefa hugmynd um hvaða leikefni börnum býðst að leika með úti og hvernig 

starfsfólk sér hlutverk sitt í útileik barna. Þar sem svo fáir þátttakendur tóku þátt í 

könnuninni er ekki hægt að álykta að niðurstöðurnar eigi við um starfsfólk leikskóla yfirleitt. 

Áhugavert er þó að sjá dæmi um hvernig þetta er í einum leikskóla. 

Niðurstöðurnar voru:  

Tölurnar segja til um hversu margir starfsmenn merktu við viðkomandi atriði og hve 

virkur starfsmaður er í leik barnanna. 

Tafla 1, hver velur það sem er tekið út úr skúrnum 

 Aldrei Stundum Bæði og Oft alltaf 

Börnin fá að velja hvað er tekið út úr skúrnum 
 5 2 4  

Starfsmaður velur hvað fer út úr skúrnum 
 2  6 3 

Þegar barn biður um dót úr skúrnum sækir 

starfsmaður  það 
 3  8  

Starfsmaður tekur þátt í leik barnanna 
 2 4 5  

Starfsmaður kynnir nýjan leik eða leikfang fyrir 

börnunum 
1 5 5   

 

Hér í töflu 1, má sjá að börnin fá stundum eða oftast að velja það sem er tekið út úr 

leikfangaskúrnum en starfsmennirnir velja þó oftar það sem er tekið úr eða oft eða alltaf. En 

eins og sjá má á næstu töflu velur starfsfólkið leikföngin eftir hvað hentar hverri árstíð en 

oftast sækja þau það dót sem börnin vilja úr leikfangaskúrnum. Starfsfólkið er duglegt að 

leika við börnin í útiveru en er sjaldan að kynna fyrr börnuum nýja leiki eða leikföng.  
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Tölurnar segja til um hve margir starfsmenn merktu við viðkomandi leikfang. 

Hvaða leikföng tekur þú úr skúrnum Í sól Í rigningu Í snjó 

Pappír 3 0 0 

Liti/vatnsliti 2 0 1 

pensla 4 4 1 

Sippubönd 1 0 0 

Vatn/sulluker 1 2 0 

Regnhlíf 1 0 0 

sápukúlur 2 0 0 

Bílar 5 3 0 

Gröfur í sandkassann 3 0 0 

Hlaupahjól 4 0 0 

Hjólbörur 2 4 0 

Hjól 9 2 0 

Dúkkukerrur 10 3 0 

Eldhúsdót 6 0 1 

Dúkkudót 7 4 1 

Sópur 1 0 0 

Skóflur 8 10 7 

Fötur 9 10 5 

Plastform/bátur 1 2 2 

Boltar 6 3 0 

Körfuboltanet 3 0 0 

Snjóþotur 0 0 11 

Bíldekk 0 0 1 

 

Tafla 2. Hvaða leikföng eru valin úr skúrnum. 

Í töflu 2 má sjá að í snjó er áberandi að allir velja snjóþotur fyrir börnin en þegar það er sól er 

mjög fjölbreytt hvað er valið út úr skúrnum. Skóflur og fötur eru valdar úr skúrnum í hvaða 

veðri sem er en eru þó oftast nefndar í rigningu. 
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5 Uppgötvunarkassar 

Í þessum kafla er lýst hvað er í leikjasafninu, hlutverki kennarans, hvernig hann getur fylgst 

með leik barnanna og skráð áhuga barnanna. Uppgötvunarkassarir eru einnig taldir upp og 

lýstar helstu hugmyndir með hverjum kassa.  

5.1 Útileikir fyrir yngstu börnin á leikskólalóðinni 

 

Mynd 1. Dúkur og borð með fötum og formum á. 

 

Leikskólalóðin býður upp á að vera með skapandi starf, gefa börnunum tækifæri til að skoða 

umhverfið og náttúruna. Það getur verið gott að hafa náttúrulegan efnivið í boði fyrir börn 

og ýmis áhöld sem ýta undir áhuga barnanna og gefa þeim tíma og frið að framkvæma og 

prófa ýmislegt á eigin forsendum.   

Veðurfar á Íslandi er margbreytilegt og því er skemmtilegt að skoða það og tengja inn í 

leik barna. Ung börn eru að uppgötva og njóta umhverfisins á sinni forsendu og fjölbreytt 

starf með slíkum hóp er lærdómsríkt. Útiumhverfið býður upp á að vera skapandi í starfi og 

gera nýja áætlun með börnunum úti á leikskólalóðini. Kveikja er sama og hugmynd og 

uppstilling á nýju leikefni gert aðlaðandi fyrir börnin að þau vilji skoða og reyna að finna út 

hvað þau geti gert við þessa hluti og hvernig við tengjum það inn í leikinn. 

Leikjaefnið nefni ég Uppgötvunarkassa og eru viðfangsefnin tengd náttúrufyrirbrigðum 

og listsköpun.  

Markmið með leikjaefnisins er: 

að ýta undir leik og nám barna.  

að auka fjölbreyttni í leik barna og þar með námstækifærum. 

að vera til viðbótar við það sem fyrir er boðið á leikskólalóðum. 

að börnin uppgötvi leikinn sem fellst í að vinna með kassana. 
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Í hvern Uppgötvunarkassa er safnað saman efni sem tengd eru til dæmis 

náttúrufyrybrigðum, eins og regnhlífar, fjaðrir, borðar, pappír margskonar, matarlit, svampar 

og bönd.  Á sama hátt er hægt að nota efni tengt t.d. vísindum, stærðfræði eða byrjendalæsi. 

Efnið er markvisst valið til að ýta undir áhuga barnanna á ákveðnu viðfangsefni og skiptir 

máli að áhersla sé lögð á samvinnu barnanna og að þau skiptist á að prófa efniviðinn og 

uppgötva á eigin hátt. Gott er að fá aðstoð foreldra til að safna leikefni í kassana og síðan 

börnin þegar þau fá skilning á því. Einnig er mikilvægt að kynna efni kassanna fyrir börnunum 

áður en þeir eru settir fram. 

Uppgötvunarkassarnir eru:  

• Vindkassi 

• Regnkassi 

• Myrkvakassi 

• Frostkassi 

• Sólskinskassi 

• Listsköpunarkassi 

5.2 Hlutverk leikskólakennarans í uppgötvunarkössunum 

Til að bjóða efnið til ungra barna í leik þarf leikskólakennarinn að fylgast með leik barnanna 

sem fyrir er á leikskólalóðinni, þegar kennarinn sér að börnin eru hætt að endast lengur í 

tilteknum leik getur hann stungið upp á að þau myndu skoða í eins og einn 

Uppgötvunarkassa. Leikskólakennarinn getur aðeins stýrt í upphafi hvaða kassi hentar til að 

leika með með ungum börnum og fer það oft eftir veðri. Hlutverk barnanna er að skoða 

innihald kassans og reyna við hlutina og leita aðstoðar hjá kennaranum um hvað hægt er að 

gera en aðallega eru það börnin sem eiga að fá að uppgötva.  

Leikskólakennarinn getur spurt opinna spurninga eins og hvað, hvernig, hvers vegna. 

Mikilvægt er í leik með Uppgötvunarkassana að kennarinn sé með sömu forvitni og börnin til 

að prófa og reyna námsefnið. Vygotsky sagði að í leiknum þróist sköpunnargáfan, samskipti 

og skilningur á félagslegum reglum og í leiknum sýna börn sína bestu getu og hlutverki 

kennarans er að vera með barninu í að finna leiðirnar að því. (Pound, 2005). 
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Mynd 2. Útileikjaefnið getur verið í        Mynd 3. Trékassar fyrir útileikjaefnið  

plastkössum og í hvern er  flokkað     og hlutirnir flokkaðir í hvern kassa.  

eftir efnivið. 

   Mynd 4. Einnig þarf að vera plastvasi með innihaldslýsingu um 

hvað er í hverjum Uppgötvunarkassa, mappa til að skrá niður áhuga barnanna, hvað er 

vinsælast og hvernig leikurinn fer fram. 

   Mynd 5. Skemmtilegt er að hafa bækur til að fylgjast með 

veðrabreytingum. 

5.3 Til að fylgjast með leik og námi barna í útiveru og áhuga barna á leikefninu má 
gera: 

• Myndrænar skráningar, taka myndir eða myndbönd af því sem börnin eru að gera 

og sjá hvernig og hvort áhugi er hjá börnunum fyrir námsefninu (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2010a). 

• Skrifa í dagbók hvaða Uppgötvunarkassi var valinn og hvort leikefnið vakti áhuga 

barna. 

• Hægt er að skoða samskipti barna með leið sem kölluð er „píluaðferð“. Skráð er á 

blað upphafsstafur hvers barns og starfsmanns. Dæmi: Segjum sem svo að Eva 

hafi samskipti við Emil og hún er að tala við hann. Þá er teiknuð píla frá Evu til 
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Emils og merkt við plús því samskiptin eru jákvæð. Ef Emil hins vegar kastar sandi 

í Evu þá setjum við pílu frá honum yfir til Evu en hann fær mínus á sína pílu því 

samskiptin voru neikvæð. Athugunin tekur stutta stund alls ekki meira en eina 

mínútu í hvert sinn og hægt er að setja pílur milli barnanna og eftir útiveru er 

hægt að skoða hverjir eru góðir i samskiptum og hverjir hafa alls ekki samskipti 

við aðra eða eru hundsaðir í hópnum (Vedeler, 2001).  

  

Mynd 6. Hér sést að Eva hefur jákvæð samskipti við Emil en hann svarar neikvætt á móti 

og fær því mínus á sín samskipti.  

Mynd 7. Næsta mynd sýnir kennara, Evu, Emil og þriðja barnið komið inn í hópinn. 

Kennarinn hefur jákvæð samskipti við öll börnin en Eva og Emil hafa einungis samskipti við 

hvort annað en Vala stendur hjá.  

 

Með þessari aðferð er auðvellt að sjá hverjir hafa samskipti og hverjir standa hjá í leik 

barna. Hver athugun tekur um eina mínútu í senn og gott er að gera hana um það bil fimm 

sinnum í tuttugu mínúta leik. 

Til að nýta þessa athugun í leik getur leikskólakennarinn auðveldlega séð hvort leiknum 

sem er í gangi er að ljúka, hvort þörf er á nýju leikefni eða hvort barnið, eins og Vala í þessu 

tilviki, þurfi sérstaka athygli leikskólakennarans til að komast inn í leik hjá börnunum 

5.4 Lýsingar á Uppgötvunarkössunum 

Kassarnir eru sex og með hverjum kassa fylgir markmið með honum, efnisyfirlit yfir leikefni 

og hvað má gera við það. Einnig eru ljósmyndir og til að gefa notendum frekari útskýringar 

og  upplýsingar. 
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Vindkassi 

Markmið:  

• að vekja áhuga og athygli barna á lofti á hreyfingu eða vindi 

• að vekja athygli barna á hver er munurinninum á vindi , golu, fjúki, hvassviðri.  

Leikefni í vindkassa og hvað má gera við það: 

• Borðar og bönd sem eru bundin eða fest við trésleifar eða trjágreinar svo börnin geti hlaupið 

um með það og séð og fundið hvaða áhrif það hefur á efnið. 

                

Mynd 8. Þvottasnúrur.   Mynd 9. Klútar.        Mynd 11. Fjaðrir.   Mynd 11. Trjágreinar.       

• Þvottasnúrur og klemmur til að hengja upp föt, efni eða hvað sem er og sjá það hreyfast í 

vindinum 

• Stórir og litlir fánar búnir til úr ólíkum efnum eins og pappír og fataefni, börnin geta veifað með 

fánunum og séð þá hreyfast í vindinum. 

• Fjaðrir sem hægt er að henda upp í loftið og sjá hvert vindurinn ber þær. 

• Léttar slæður sem hægt er að hnýta í trágreinar eða sleifar og  börnin hlaupa um með á eftir 

sér  í vindinum, einnig hægt að henda þeim upp í loft og sjá þær lenda eins og fallhlífar. 

• Alls kyns renningar úr pappír, mismunandi að stærð og gerð, alls konar borðar eins og 

slaufubönd, skrautborðar og satínborðar.  

        

Mynd 12. Sápulögur og form til að fá sápukúlur.   Mynd 13. Sápukúlur. 

• Sápukúlulögur og ýmis form sem börnin geta notað til að blása upp sápukúlur 

• Plastpokar bundnir við band eða snærisspotta og börnin halda í hann og hlaupa á móti vindi 

og sjá pokann fyllast af lofti. 
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Regnkassi 

Markmið:  

• að vekja athygli og áhuga barna á rigningu  

• að börn heillist af eiginleikum vatns og hvernig það hreyfir hluti. 

Leikefni í regnkassa og hvað má gera við það: 

         

Mynd 14. Vatnsdropi.      Mynd 15. Allskyns ílát. 

• Alls kyns ílát af öllum stærðum og gerðum eins og plastdósum undan ís, kryddstaukum, 

áldósum undan kaffi, glerkrukkum og fleiru til að safna regni í og til að heyra mismunandi hljóð 

þegar regnið fellur 

• Allar stærðir af krítum til að kríta í polla, meðfram pollum og fylgjast með hvort þeir stækki eða 

minnki. 

• Matarlitur eða vatnsliti til að setja í polla og breyta litum þeirra 

     

• Mynd 16. Penslar og svampur.  Mynd 17. Froða úr vatni, sápu og krít.Mynd 18. Olía í vatni. 

• Uppþvottalögur til að gera búbblur í polla, blanda saman við krítina eða matarlitinn svo úr verði 

froða. 

• Setja jurta- eða barnaolíu í polla til að þeir fái regnbogaáferð. 

• Svampar og trektir til að hella vatni í gegn til dæmis ofan í flösku eða rist á gangstétt. 
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Mynd 19 og 20. Úðabrúsi, krítar, svampar, sápuefni, penslar og vökvunarkanna.

   

  

Mynd 21. Sturtuhengi hengt upp til að skýla fyrir regni. Mynd 22. Dúkur settur yfir borð eða skjól í 

rigningu. 

• Sturtuhengi sett yfir borð eða klifurgrind til að búa til skýli sem heyrist hátt í og geta séð 

rigninguna í gegnum tjaldið. Einnig geta börnin setið undir því og hlustað á rigninguna  

• Fylla vökvunnarkönnu af vatni og vökva í sandkassann eða í grasið svo úr verði drulla til að gera 

drukkukökur. 

• Pensla til að mála leikfangaskúrinn eða grindverkið með vatni með smá af matarlit út í eða 

vatnslitum. 

           

Mynd 23. Barn í blautu grasi.      Mynd 24. Börn að leik í rigningu. 
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Myrkrakassi  

Markmið:  

 • að börn kynnist því að myrkrið sé eitthvað til að kynnast en ekki forðast. 

• að vekja athygli barna á ljósi og að það ferðist. 

• að vekja athygli barna á því hvað myrkur er. 

 Leikefni í myrkvakassa og hvað má gera við það: 

• Alls kyns stærðir af vasaljósum, rafhlöðu eða sólarrafhlöðu. Af hverju virka þau öll í 

myrkri? 

  Mynd 25. Rafhlöðuvasaljós. 

• Hlutir sem endurkasta ljósi eða allskonar endurskinnsmerki eins og vestin sem mörg börn fara 

í í gönguferðum leikskólans, glitaugu af hjólum, endurskinnsborðar og bönd. 

  

Mynd 26. Hér má sjá „glowstick“, endurskinsmerki, geisladisk og glimmerpappír en allt þetta glitar í 

myrkri þegar vasaljósi er beint á það. 
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• Allskonar stærð og lögun af „glowsticks“ og geyma þau notuðu því sum börn halda að glói að 

eilífu og það er gaman að finna út hver glóa og hver ekki. 

• Ljóslampar og luktir eins og útileguljós eða hjólaljós.  

• Speglar til að sjá sjálfa sig í myrkri og hvort eitthvað breytist þegar vasaljósi eða eitthvað annað 

ljós lýsir á spegilmyndina og hvort hægt sé að spegla sig í myrkri.  

 

  

Mynd 27. „Glowstick“ í spegli.     

 

   

Mynd 28. Rósin speglast fallega í speglinum 
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Frostkassi: 

Markmið:  

• að auka fjölbreytni í leik barna í snjó og frosti með að fjölbreyttu leikefni. 

 

Leikefni í frostkassa og hvað má gera við það: 

 

• Salti stráð yfir snjó og sjá og heyra hvað gerist.  

 Mynd 29. Saltið bræðir snjóinn. 

 

• Málningarpenslar af öllum stærðum og gerðum og mála á snjó og klaka með volgu vatni 

              

Mynd 30. Það er alveg hægt að mála í snjó.   Mynd 31. Penslar og stækkunargler 

• Alls kyns stærðir og gerðir af stækkunarglerum til að rannsaka falleg mynstur sem myndast í 

frosti og snjó 

• Hvað gerist ef málning eða matarlitur er settur í snjóinn? 
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Sólskinskassi: 

Markmið:  

• að sjá sólina speglast í mismunandi hlutum 

•  að sjá skugga myndast sem skemmtilegt er að leika við. 

 

Leikefni í sólskinskassa og hvað má gera við það: 

• Alls kyns sólgleraugu með mismunandi lituðum glerjum en gæta þess að börnin mega aldrei 

horfa beint upp í sólina.  

• Skoða umhverfið í gegnum litaðan sellófanpappír, til dæmis af súkkulaðimolum, plastfilmur, 

plast sem hafa runnið í gegnum plöstunarvél eða plastvasar með þunnum silkipappír. 

• Skínandi hlutir eins og skeiðar, álpappír, „skartgripir“ sem ljós endurspeglast í en gæta þess að 

járnhlutir geta orðið heitir í mikilli sól. 

• Draga línur eftir skuggum barnanna og hluti sem þau sjá og fylgjast með hvað verður um 

skuggann. 

• Hengja upp gamla geisladiska og sjá hvernig þeir grípa og endurkasta sólskini.

              

Mynd 32. Geisladiskar.  Mynd 33. Sólarvörn á brúðu. 

• Sólarvörn til að bera bæði á börnin og eins fyrir þau að rannsaka með því að bera til dæmis á 

dúkkur. 
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Listsköpunarkassi 

Markmið:  

• að vekja áhuga og athygli barna á því að það er einnig hægt að vera listrænn og skapandi úti á 

lóðinni. 

 

Leikefni í listakassa og hvað má gera við það: 

 

 

Mynd 34. Ýmislegt skemmtilegt til að nota til listsköpunar úti eins og tússlitir, vatnslitir, penslar, 

pappír, skrautborðar, skrautlegur pappír og fjaðrir. 

• Vefja pípuhreinsara og annað efni í girðingu leikskólalóðarinnar.  

       

Mynd 35 og 36. Hér er búið að þræða bönd, borða, sokka, rifna boli og tuskur á milli grinda í 

grindverkinu. 
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Myndir 37 – 40. Mála á pappír með mismunandi undirlagi eins og tré, stétt, möl, sand og gras 

og sjá áhrifin sem það hefur á myndina. 

• Skreyta leikskólalóðina með fjöðrum, borðum, sleifum.    

• Vefja pípuhreinsara og bandhnykla á tré. 

 Mynd 41. Fjaðrir. 

• Skreyta umhverfið með skreyttum geisladiskum með borðum og perlum. Hengt upp í tré, 

klifurgrindur eða grindverk. 

 

                              

Mynd 42. Raða laufblöðum og blómum     Mynd 43. Mála steina í fallegum litum 

til að mynda form. 
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Lokaorð 

Hér hef ég fjallað um útinám á leikskólalóð og einblínt á ung börn og hlutverk 

leikskólakennarans í útiveru. Útileikir geta verið margvíslegir og ég hef kynnt leikjasafn sem 

ég kalla Uppgötvunarkassa. Þá hef ég flokkað eftir náttúrubrigðum og listsköpunarkassa.  

Hugmyndina að kössunum fékk ég í samstarfi og leik með ungum börnum á leikskólalóð. 

Ég hef tekið eftir því á síðustu misserum að börnin á deildinni minni vilja fá fjölbreyttara 

leikefni þegar líður á veturinn og allur sá efniviður sem ég hef boðið þeim upp á er 

spennandi. Til dæmis mismunandi dollur og dósir í leikinn, frystir klakar í snjóinn, matarlitur 

og ýmiss konar pappírsborðar í útileikinn. Hugmyndin að flokka efniviðinn og setja markvisst 

í kassa einfaldar vinnu leikskólakennarans og hann getur fylgst betur með hvað er spennandi 

og hvað höfðar til barnanna. Einnig er gott að hafa sérstakar stílabækur til að skrá niður leiki 

barnanna, hugmyndir þeirra, uppgötvanir og samskipti.  

Vinnan við greinagerðina var fróðleg og kenningar John Dewey um virkni barna í leik í að 

gera tilraunir og byggja upp reynslu sína er undirstaða barnanna til áframhaldandi þroska. 

Einnig að leikurinn sem hann kallar kjánaleik er leikur sem börnin fara í þegar leikurinn þeirra 

er að renna út og börnin hafa ekki lengur ástæðu eða nennu til að halda áfram með leikinn. 

Er það því hlutverk leikskólakennarans að hjálpa börnunum að þróa leikinn og koma jafnvel 

með annan leikjaefni til að viðhalda leiknum eða að hvetja börnin til að ljúka einum leik og 

hefja annan án þess að fara í kjánaleik.  

Útivera barna er nauðsynlegur þáttur í þroska þeirra og gefur þeim þrótt og þor undir 

hvatningu og umhyggju leikskólakennarans. Því þótti mér merkilegt að hvergi stendur í 

reglugerðum um leikskóla hversu stór leikskólalóðin eigi að vera heldur að hún eigi að vera 

ein af kennslurýmum leikskólans. Einnig að leikskólakennarar eigi að skipuleggja starfið og 

leikskólasvæðin til að öll börn fái sömu tækifæri að vera á hverju rými leikskólans bæði inni í 

leikskólanum og úti á leikskólalóð.  En í Aðalnámskrá leikskóla (2011) og í norrænu skýrslunni  

(Norden 2007) um útinám er gert ráð fyrir því að allir fari útiveru og fái tækifæri til að njóta 

náttúru og umhverfis. Áhugavert var að lesa um hvernig leikskólalóð börnin vilja og að þau 

vilji hafa tækifæri til að vera í friði og hafa fallegt í umhverfi er ánægjulegt að sjá. Því hver vill 

ekki hafa huggulegt og notalegt umhverfi.  

Að lokum fannst mér athyglisvert að skrifa um kennslufræðilegan leik, hvað það er fín 

lína á milli þess að segja hvað börnin eigi að gera og þess að vera til hliðar og fylgjast með 

uppgötvunarnámi barnanna. Þarna á ég oft erfitt með mig í starfi og alveg óvart er ég búin 

að skipta mér af leik barnanna. Því tel ég að ef ég hef eitthvert hlutverk eins og að vinna með 

píluskráninguna eða að taka myndir af uppgötvunum barnanna að ég geti þá frekar haldið 

mig til hlés en að grípa fram fyrir hendurnar á börnunum. 
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Því tel ég hér að ég hafi náð að svara rannsóknarspurningunni sem var: Hvernig geta 

leikskólakennarar ýtt undir útileik ungra barna á leikskólalóðinni? Leikskólakennarinn á að 

vera tilbúinn að bjóða börnunum annað leikefni, jafnvel nýtt og hvetja börnin til að skoða 

rannsaka og uppgötva eins og leikefnið sem leikjasafnið Uppgötvunarkassar bjóða upp á. 

 Hlakka ég því til áframhaldandi starfa með leikskólabörnum og að bjóða þeim upp á 

fjölbreytt leikefni á leikskólalóðinni.  
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Viðauki 1:  

Könnun til að athuga hvaða leikföng væru valin úr leikfangaskúrnum í útileik barna á leikskólalóð 

Spurningakönnun : hvaða dót tekur þú út úr skúrnum: 

Sól:_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Rigning:____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Snjór:______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Leikföng og fylgihlutir t.d. skóflur, fötur, bílar, form, hjól, kerrur, penslar, gröfur í sandkassann, 

hlaupahjól, vatn, sulluker, snjóþotur,  krítar, sápukúlur, teppi, dúkkur, bolta, pappír, liti, sippubönd, 

húlahringi, annað hvað.. 

1. Börnin fá að velja hvað er tekið út úr skúrnum  

 aldrei (  )  stundum(  )   bæði og(  )   oft (  )  alltaf(  ) 

2. Starfsmaður velur hvað fer út úr skúrnum  

aldrei (  )  stundum(  )   bæði og (  )   oft (  )  alltaf(  ) 

3. Þegar barn biður um dót úr skúrnum sækir starfsmaður það  

aldrei (  )  stundum(  )   bæði og (  )   oft (  )  alltaf(  ) 

4. Starfsmaður tekur þátt í leik barnanna 

aldrei (  )  stundum(  )  bæði og (  )   oft (  )  alltaf(  ) 

5. Starfsmaður kynnir nýjan leik eða leikfang fyrir börnunum 

aldrei (  )  stundum(  )   bæði og(  )   oft (  )  alltaf(  ) 

 

 

 

 

 

 


