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Ágrip 

Þessi rannsókn hafði það að markmiði að varpa ljósi á upplifun fjögurra-fimm ára barna á 

lýðræðislegri þátttöku þeirra í hópastarfi í einum leikskóla á höfuðborgarsvæðinu. Tilgangur 

með verkefninu er að auka skilning á mikilvægi þess að börn fái að tjá sig um málefni sem 

varða þau í daglegu leikskólastarfi. Skoðað var hver tilgangur hópastarfsins var og hvert væri 

hlutverk kennarans að mati barnanna og einnig hvernig börnin myndu vilja hafa hópastarfið. 

Fræðilegur bakgrunnur verkefnisins tengist rannsóknum á þátttöku barna og því að þau fái 

að koma sínum sjónarmiðum á framfæri. Komið er inn á hugmyndir fræðimanna um lýðræði 

og þátttöku barna í tengslum við síðtímahugmyndir um nám. Samkvæmt þeim eru börn 

sérfræðingar í eigin lífi og fullfær um að koma sínum viðhorfum á framfæri. Þau eiga 

jafnframt rétt á að vera virkir þátttakendur í lýðræðis samfélagi. 

Rannsóknin var eigindleg þar sem gagna var aflað með vettvangsathugun og 

rýnihópaviðtölum við börnin. Rýnt var í vettvangsnótur og teikningar barnanna í tengslum 

við hópastarfið. Ásamt því að greina og skoða það sem kom fram í viðtölunum við börnin þar 

sem þau koma á framfæri sínum viðhorfum til hópastarfsins. 

Helstu niðurstöður benda til þess börnin upplifi hópastarfið sem vettvang þar sem þau 

eru að æfa ákveðna færni með því að vinna að ýmsum verkefnum. Þeirra upplifun er að 

leikskólakennarinn stjórni og að hann ráði að mestu þeim viðfangsefnum sem boðið er upp á 

í hópastarfstímum. Það sem hægt er að lesa úr vettvangsathugunum og viðtölum er að 

börnunum langi að hafa meira um það að segja hvað þau taka sér fyrir hendur í hópastarfi 

leikskólans. Niðurstöðurnar sýna einnig að það er mikilvægt að gefa börnum tækifæri til að 

tjá sig um það sem fer fram í daglegu starfi leikskólans. Það gefur kennurum færi á að rýna í 

skipulag og viðfangsefni hópastarfs leikskólans með það að leiðarljósi að hlusta eftir 

sjónarmiðum barna og til að koma til móts við þau í verkefnum hópastarfsins. 
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Abstract 

The teacher is in charge here in the preschool because he is the biggest 

This study aims to shed light on the experience of children aged 4-5 of their democratic 

participation in group work at one preschool in the greater capital area. The purpose of the 

project is to increase understanding of the importance of giving children the chance to 

express themselves about issues pertaining to daily activitiesat in preschool. The purpose of 

the activities was examined how the children perceive the role of the teacher and what the 

children would like to do in the group work. The academic background of the project is 

based on research on participation by children and how they manage to bring their 

perspectives to the forefront. The ideas of academics on democracy and participation by 

children in connection with postmodernism are touched on. According to these, children are 

experts in their own lives and are fully capable of presenting their viewpoints. At the same 

time, they have the right to be active participants in a democratic society. 

The current study is qualitative, whereby data was gathered by on-site observations and 

focus-group discussions with the children. On-site notes and drawings by the children were 

examined in relation to the group work, and the attitudes towards group work presented by 

the children were analysed and examined. 

The main results indicate that the children experience the group work as an area in which 

they are practising particular skills by working on various tasks. They experience i the teacher 

as being in control and mostly responsible for deciding what topics are offered in the group 

work activities. From examining the on-site investigations and discussions, it can be inferred 

that the children want to have more to say in what they do in group activities at the 

preschool. The results also show the importance of giving children the opportunity to 

express themselves in what goes on in the daily activities at the preschool. This gives 

teachers a chance to focus on the organization and topics of group work at the preschool, 

bearing in mind that the viewpoints of children are heard and taken to consideration in 

group-work tasks. 
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1 Inngangur 

Í gegnum leikskólakennaranám mitt hafa síðtímahugmyndir leikið stórt hlutverk í nokkuð 

mörgum námskeiðum. Þær hafa náð að vekja mig til umhugsunar um mikilvægi þess að 

hlusta á raddir barna ásamt því að líta á þau sem einstaklinga sem vilja fá tækifæri til 

þátttöku í þeim verkefnum sem þau taka sér fyrir hendur í daglegu leikskólastarfi. Þessar 

hugmyndir leggja áherslu á að hlusta á börn og taka þau alvarlega, ásamt því að líta á börn 

sem sterka og hæfa einstaklinga með eigin viðhorf og sjónarmið (Dalberg, Moss og Pence, 

1999). Börn á leikskólaaldri eru yfirleitt virkir og áhugasamir einstaklingar sem langar að vera 

þátttakendur í því starfi sem fram fer í leikskóla. Hver einstaklingur er sérstakur og það er 

leikskólakennarans að vera vakandi fyrir áhugasviði barnsins og gefa því tækifæri til að efla 

áhugasvið sitt og að það finni að það sé þátttakandi í leik og starfi. Þannig getur barnið haft 

áhrif á líf sitt á lýðræðislegan hátt. Í aðalnámskrá leikskóla (2011:19) segir: „Gert er ráð fyrir 

því að börn og ungmenni læri til lýðræðis með því að læra um lýðræði í lýðræði.” 

Einstaklingar eru yfirleitt vel upplýstir um hvaða þýðingu lýðræði hefur í samfélaginu. Hins 

vegar getur verið erfiðara að tileinka sér að vinna á lýðræðislegan hátt með ungum börnum 

þannig að þau efli hjá sér gagnrýna hugsun og upplifi sig sem þátttakanda í daglegu 

leikskólastarfi. Samkvæmt Guðrúnu Öldu Harðardóttur og Baldri Kristjánssyni (2013) merkir 

orðið lýðræði (e. democracy) að einstaklingurinn hafi vald ásamt því að hafa jafnan rétt í 

samfélaginu. Það byggir á þeirri hugmynd að allir eigi möguleika á því að mynda sér sínar 

eigin skoðanir á málefnum sem þá varða, auk þess að geta tekið þátt í ákvörðunum. 

Það sem litað hefur umræðuna um börn og málefni tengd þeim á undanförnum tveimur 

áratugum má rekja til samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barna (1992). Þar kemur 

fram að réttur barna sé að á þau sé hlustað þegar ákvarðanir eru teknar í málefi þeirra. Þeim 

skuli veitt tækifæri til að móta líf sitt með því að taka ákvarðanir um mál sem snúa að þeim 

sjálfum. Þessi umræða hefur orðið hvati þess að börn fái að ræða hugmyndir sínar og koma 

þannig á framfæri sínu sjónarhorni. Samningnum er einnig ætlað að standa vörð um réttindi 

barna þar sem áhersluatriðin eru umhyggja, vernd og þátttaka. 

Rannsókn þessi var framkvæmd á einum leikskóla á höfuðborgarsvæðinu. Í leikskólanum 

eru fjórar deildir og samanstanda þær af tveimur yngri deildum, einni miðdeild og einni elstu 

deild en þar dvelja börn á aldrinum fjögurra til fimm ára. Leitað var eftir samþykkis fjögurra 

til fimm ára barna á elstu deild leikskólans fyrir þátttöku í rannsókninni. 
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Í leikskólanum þar sem rannsóknin fór fram hefur skapast umræða um hvort hópastarfið 

með börnunum sé meira fyrir dagskipulag leikskólans og starfsfólkið heldur en börnin sjálf. 

Því er áhugavert að skoða á vettvangi hvað fer fram í hópastarfi leikskólans með elstu 

börnunum. Eru það fyrir fram ákveðin verkefni sem kennarar úthluta til barnanna eða hafa 

börnin eitthvað um það að segja sem fram fer í hópastarfinu? Út frá þessum vangaveltum 

telur höfundur mikilvægt að framkvæma eigindlega rannsókn til að varpa ljósi á upplifun 

fjögurra til fimm ára barna á lýðræðislegri þátttöku þeirra í hópastarfi leikskólans. Einnig til 

að gefa börnunum tækifæri til að koma röddum sínum á framfæri í leikskólasamfélaginu. 

Tilgangurinn með því að framkvæma verkefnið var að auka skilning á mikilvægi þess að börn 

fái að tjá sig um málefni sem varða þau í daglegu leikskólastarfi. Þannig geta þær upplýsingar 

sem aflað verður með vettvangsathugunum og rýnihópaviðtölum nýst sem hvati að meiri 

tjáningu barnanna þannig að þeirra viðhorf og áhugi hafi meiri áhrif á starfsemi og 

verkefnaval hópastarfsins.  

Því verður hér leitast við að svara eftirfarandi spurningu: 

Hvernig birtist lýðræðisleg þátttaka barna í hópastarfi leikskólans? 

Rætt verður um stefnumótun um réttindi og þátttöku barna og hlutverk leikskóla hvað 

það varðar. Þá verður gerð grein fyrir því hvernig litið er á þátttöku barna í leikskólastarfi og 

fjallað um niðurstöður nokkurra íslenskra rannsókna. Að því loknu verða ræddar nokkrar 

fræðilegar hugmyndir sem liggja til grundvallar samtímahugmyndum um nám barna. Því 

næst verður aðferðafræði rannsóknarinnar gerð skil og fjallað um rannsóknarsnið og 

gagnaöflun. Að síðustu verða niðurstöður rannsóknarinnar kynntar og þær ræddar í 

samhengi við fræðilegan bakgrunn ritgerðarinnar. 
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2 Stefnumótun um réttindi og þátttöku barna 

Í þessum kafla verður komið inn á réttindi barna samkvæmt aðalnámskrá leikskóla (2011) 

sem byggir á stefnu stjórnvalda um menntun leikskólabarna, ásamt lögum um leikskóla. 

Einnig verður fjallað um Samning sameinuðu þjóðanna um réttindi barna sem sem leggur 

áherslu á réttindi og getu barna til virkrar þátttöku í samfélaginul. 

Íslensk börn eru borgarar í lýðræðisþjóðfélagi. Í leikskólastarfinu eiga raddir þeirra að 

heyrast og þar eiga þau að vera þátttakendur sem geta haft áhrif á líf sitt og umhverfi með 

samvinnu og samskiptum við fullorðna. Íslenskir leikskólar starfa samkvæmt lögum um 

leikskóla nr.90/2008. Markmið laganna er meðal annars að vinna að því að börn verði 

sjálfstæðir, virkir, skapandi og ábyrgir þátttakendur í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri 

þróun. Starfshættir leikskólans skulu stuðla að því að nám fari fram í leik og skapandi starfi 

þar sem börn fái að njóta fjölbreyttra uppeldiskosta. Auk þess að rækta hæfileika þeirra til 

tjáningar, sköpunar og hæfni til mannlegra samskipta. 

Aðalnámskrá leikskóla (2011) byggir á stefnu stjórnvalda um menntun leikskólabarna og 

lögum um leikskóla. Í henni er komið á framfæri þeirri menntastefnu sem lögin fela í sér og 

sett fram heildarsýn um menntun barna. Meginstefnan sem birtist í aðalnámskrá leikskóla er 

byggð á sex grunnþáttum menntunar og eru þeir leiðarljós við gerð námskráarinnar. 

Grunnþættirnir eru um læsi í víðum skilningi en þá er átt við samfélag, menningu, umhverfi 

og náttúru, þannig að börn byggi sig upp andlega og líkamlega, þau læri að verða sjálfbjarga 

og geti unnið með öðrum. Grunnþættirnir snúa einnig að framtíðarsýn, getu og vilja 

einstaklings til að hafa áhrif og til að taka virkan þátt í að viðhalda samfélaginu, til dæmis 

með því að koma með breytingartillögur og þróa það áfram (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). 

2.1 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barna 

Á allsherjarþingi Sameinuðuþjóðanna 20. nóvember 1989 var samningur Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins samþykktur. Samningurinn var undirritaður af Íslands hálfu 

26. janúar1990. Hann hlaut fullgildingu frá Alþingi með ályktun 13. maí 1992 og öðlaðist þar 

með gildi á Ísland þann 27. nóvember 1992. Hann var loks lögfestur á Íslandi 20. febrúar 

2013. 

Í almennu tali er vísað til þessa samnings sem Barnasáttmálans. Þar er fjallað um 

mannréttindi barna en þar kemur fram alþjóðlegt sjónarmið til þeirra, ásamt viðurkenningu á 
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því að börn séu sjálfstæðir einstaklingar með fullgild réttindi. Barnasáttmálanum er ætlað að 

standa vörð um réttindi barna þar sem kveðið er á um hverjar séu forsendur þess að barn 

hafi möguleika á að þroskast. Í honum má einnig greina áhersluatriði sem eru vernd, 

umönnun og þátttaka.  

Í mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna er því lýst yfir að börn eigi rétt á að fá 

sérstaka vernd og umönnun þar sem viðurkennt er að barnið alist upp innan fjölskyldu, þar 

sem hamingja, ást og skilningur sé til staðar þannig að persónuleiki barnsins geti mótast á 

jákvæðan og heilsteyptan hátt. Styðja á við barnið þannig að það geti lifað sjálfstæðu lífi 

innan samfélagsins, alist upp í anda þeirra hugsjóna sem koma fram í sáttmála Sameinuðu 

þjóðanna, það er að segja í anda friðar, virðingar, umburðarlyndis, frelsis, jafnréttis og 

samstöðu (lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr.19/2013). 

Virðing fyrir börnum sem þátttakendum endurspeglast í 12. grein sáttmálans. Samkvæmt 

þeirri grein eiga aðildarríki að tryggja hverju barni sem getur myndað eigin skoðanir rétt til 

þess að láta þær í ljós í öllum þeim málum sem það varða. Tekið skal réttmætt tillit til 

skoðana barnsins í samræmi við aldur og þroska þess. Í raun boðar Barnasáttmálinn nýjar 

hugmyndir sem felast í því að litið er á börn sem þátttakendur í samfélaginu og að þau séu 

fullgildir samfélagsþegnar með sjálfstæðar þarfir og réttindi. (lög um samning Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins nr.19/2013). 

Til að efla þátttöku barna í daglegu lífi verður að stuðla að því að þau finni að þau séu 

metin að verðleikum. Að hlustað sé á þau, komið fram við þau af virðingu og að það sem þau 

hafi fram að færa sé nýtt til áhrifa í samfélaginu. Eitt af meginmarkmiðum Barnahjálpar 

Sameinuðu þjóðanna hefur verið að efla þátttöku barna og ungmenna í samfélaginu. Í því 

sambandi hafa verið sett fram leiðarljós sem leiðbeina eiga við þátttöku barna (Lansdown, 

2001). 

Helstu atriði sem koma þar fram eru: 

• Mikilvægi þess að börnin skilji hvað verkefnið og ferlið fela í sér, tilgangur verkefnisins 

sé skýr og hver þáttur barnanna er  

• Valdaójafnvægi og ákvarðanataka þarf að vera gegnsæ og skýr 

• Þátttaka barnanna þarf að vera frá upphafi 

• Koma á fram við öll börn af virðingu og taka tillit til aldurs og hæfni barnanna 

• Í samstarfi við öll börnin er mikilvægt að setja grundvallarreglur frá upphafi 

• Þátttaka barna á að vera sjálfvalin og þau eiga að geta hætt þátttöku þegar þau vilja. 

• Börn eiga rétt á því að reynsla þeirra og skoðanir séu virtar (Jóhanna Einarsdóttir, 

2008:120; Lansdown, 2001). 
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Umfjöllun hér að framan varpar ljósi á mikilvægi þess að börn fá tækifæri til þátttöku í 

þeim málefnum sem þau varðar. Þannig ætti að opnast möguleiki fyrir þau til að koma 

hugmyndum sínum á framfæri. Þá kemur að hlutverki leikskólakennarans að taka tillit til 

mismunandi aldurs og hæfni barna til samvinnu og þátttöku. Hann þarf að leitast við að veita 

mismunandi stuðning til að stuðla að tækifærum allra barnanna til þátttöku í þeim 

verkefnum sem er verið að vinna að hverju sinni í leikskólastarfinu. 
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3 Hlutverk leikskóla 

Í þessum kafla verður fjallað um hlutverk leikskóla hvað varðar lýðræðislega þátttöku barna í 

leikskólasamfélaginu. Þá verða kynntar erlendar og íslenskar rannsóknir sem allar koma inn á 

mikilvægi þess að hlusta á sjónarmið barna og þátttöku þeirra í daglegu leikskólastarfi. 

Hlutverk leikskóla er mikilvægt þegar kemur að lýðræðislegri þátttöku barna. Edelstein 

(2010) telur að félagsleg samskipti byggist á virkri umræðu þar sem einstaklingar taki tillit til 

sjónarmiða hvers annars. Þátttaka í lýðræðislegu samfélagi felist í því að einstaklingar séu í 

samskiptum við hvern annan, bæði í skólasamfélaginu og utan þess. Því sé mikilvægt að börn 

fái tækifæri til að byggja upp félagsfærni og læri lýðræðislega starfshætti strax á fyrsta 

skólastiginu. Því má gera ráð fyrir að lýðræðisnám miði að því að börn læri að vera virkir 

þátttakendur í mótun lýðræðislegs samfélags, með því að eiga samskipti við aðra og tileinka 

sér lýðræðislegar lífs og starsvenjur. 

Þessir þættir taka mið af félagshæfni einstaklinga og þróast á grundvelli samvinnu, 

samskipta og sameiginlegra reynslu en Dewey (2010:138). kallaði þetta: „learning by doing” 

eða „að læra með því að taka þátt.” 

Samkvæmt aðalnámskrá leikskóla (2011) eru viðhorf, gildismat og siðferði mikilvægir 

þættir þegar kemur að lýðræðismenntun. Í starfi leikskólans eru hugtökin uppeldi, umönnun 

og menntun ein heild. Þar skal bera virðingu og umhyggju fyrir börnum, ásamt því að börn 

eru hvött áfram í viðfangsefnum sem hæfa hverjum og einum og litið er á þau sem fullgilda 

þátttakendur í skólasamfélaginu. Lýðræðislegt leikskólastarf samanstendur af nokkrum 

þáttum það er margbreytileika, samstöðu, samábyrgð, jafnrétti og að ólík sjónarmið séu virt. 

Mikilvægt er að börnin upplifi sig sem hluta af samfélagi þar sem samskipti fara fram með 

virðingu og réttlæti. Börnunum skal vera gert kleift að vera virkir þátttakendur þar sem allir 

fái tækifæri til að leggja sitt af mörkum til að hafa áhrif á sitt umhverfi. Þar gegna 

leikskólakennarar mikilvægu hlutverki með því að vera góðar fyrirmyndir í starfinu og leggja 

áherslu á starfshætti sem styrkja lýðræðislegt samfélag. Leikskólakennarar stuðla einnig að 

jafnrétti og virkri þátttöku barnanna í leikskólastarfinu. 

Í leikskólastarfi skal leitast við að leggja áherslu á umhyggju, tillitsemi og samhjálp. Þess 

vegna ber leikskóla að vera vettvangur þar sem börnin fá tækifæri til að: 

• taka virkan þátt í samræðum um almenn málefni, 

• hlusta hvert á annað og skiptast á skoðunum, 

• bera ábyrgð á sjálfum sér og gjörðum sínum, 



 

15 

• vinna saman og aðstoða hvert annað,  

• hafa val um verkefni og vinnubrögð, 

• hafa áhrif á leikskólastarfið, 

• taka þátt í heimspekilegum umræðum,  

• vinna að jöfnum tækifærum kynjanna til að takast á við fjölbreytt viðfangsefni. 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011:36). 

3.1 Þátttaka barna í leikskólastarfi 

Allmargar rannsóknir hafa verið gerðar, bæði hérlendis og erlendis, um sjónarmið og 

þátttöku barna í leikskólastarfi. Það er reyndar ekki mjög langt síðan farið var að bjóða 

börnum að taka þátt í rannsóknum. Áður var talað um að gera rannsóknir á börnum. 

Fullorðnir gerðu athuganir á börnum með því að fylgjast með þeim, þetta voru þá oftast 

athuganir í sambandi við þroska barnanna og ýmsa hæfni þeirra (Jóhanna Einarsdóttir, 

2006:70). 

Þann aukna áhuga á þátttöku barna í rannsóknum sem fjalla um líf þeirra og viðhorf til 

leikskólastarfs má helst rekja til þeirrar þróunar sem orðið hefur á því hvernig litið er á börn 

og barnæsku. Einnig hvað lýðræðismenntun er mikilvægur þáttur þegar kemur að námi 

leikskólabarna. Lýðræði felur í sér að einstaklingar séu sjálfráðir í sínu lífi og eigi þar af 

leiðandi að fá tækifæri til að taka virkan þátt í þróun og mótun skólastarfsins (Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2013:35). 

Þekking á þroska og námi barna hefur einnig leitt í ljós að þau eru hæf og hafa sjónarmið 

og reynslu sem hefur leitt til þess að börn eru talin fullfær um að veita upplýsingar um 

ýmislegt sem varðar þau sjálf og líf þeirra. Einnig höfðu réttindi barna sem rekja má til 

Barnasáttmálans mikil áhrif í þessu sambandi. Síðan er aukin áhersla á menntun barna til 

lýðræðislegrar þátttöku og að þau taki þátt í lýðræðislegum ákvörðunum. Talið er að þegar 

leitað er eftir þátttöku barna í málefnum sem þau varða, valdeflist þau og öðlist þau þannig 

frekar ákvörðunarvald yfir ýmsum þáttum í sínu daglega lífi. Að síðustu hefur verið litið á 

kosti þess að hafa börn með í ákvarðanatöku vegna þess að talið er að börn samsami sig 

frekar daglegum verkefnum þegar þau hafa verið höfð með í ráðum (Jóhanna Einarsdóttir, 

2008:115 – 117 ). 

Í ljósi þessa skiptir miklu máli að leikskólakennarar og annað starfsfólk leikskóla sé 

meðvitað um mikilvægi þess að gefa sér tíma til að hlusta á börn og gera eitthvað með það 

sem þau hafa að segja um nám og námstækifæri sín. Til að svo megi verða þurfa 

leikskólakennarar að tileinka sér árangursríkar leiðir til að ná fram viðhorfum og 
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sjónarmiðum barna og leita þannig leiða við þróun leikskólastarfsins í átt að auknum 

tækifærum barna til lýðræðislegrar þátttöku í leikskólastarfinu. 

Mósaík aðferðin (e. mosaic approach), sem þróuð var af Alison Clark og Peter Moss 

(2001) tekur mið að því af börn hafi „hundrað mál“ og var þróuð í þeim tilgangi að hlusta 

eftir ólíkum tjáningarmáta barna. Þannig geti þau komið á framfæri sínum hugmyndum og 

viðhorfum í tengslum við líf sitt  og reynslu af því að vera í leikskóla. Aðferðin gengur út á 

athugun, hlustun og viðtöl við börnin. Þau taka sjálf ljósmyndir til að koma á framfæri 

reynslu sinni ásamt því að teikna myndir og vera leiðsögumenn um þau svæði sem þeim 

finnst áhugaverð. Þessi leið endurspeglar síðtímahugmyndir að því leyti að litið er á börn sem 

virka þátttakendur og sérfræðinga í eigin lífi. Þar að auki er lögð áhersla á að hlusta á börn og 

ekki gefa sér það að viðhorf þeirra til ákveðinna mála séu fyrirfram þekkt. Leiðin gefur 

börnum, foreldrum og starfsfólki færi á að ræða saman og skiptast á skoðunum sem stuðlar 

að því að hægt sé að fella þær inn í daglegt leikskólastarf (Clark, 2005). 

Clark og Moss (2007) við Institute of Education við Háskólann í London gerðu rannsókn 

sem miðaði að því að skoða hvernig hugmyndir og reynsla leikskólabarna gætu komið að 

gagni og nýst við þróun námsumhverfis. Markmiðið var að nota hugmyndir barnanna við 

hönnun nýrrar leikskólabyggingar og kanna hugmyndir þeirra til útisvæðis leikskólans. Í 

rannsókninni var Mósaík aðferðinni beitt og börnin fengu tækifæri í gegnum ólíkar aðferðir 

til að koma hugmyndum sínum á framfæri en ein þeirra var að taka myndir af því sem þeim 

þótti áhugavert. Þegar kom að viðhorfum barnanna gagnvart útisvæði sínu í leikskólanum 

höfðu  þau ákveðnar hugmyndir. Það kom meðal annars fram í því að þau vildu hafa göng þar 

sem þau gætu skriðið í gegnum og þau vildu hafa kofa en þetta tvennt var ekki til staðar á 

leikskólalóðinni þeirra. Þeim fannst einnig mikilvægt að geta hreyft sig að vild og klifrað. Þau 

vildu líka hafa rólegt svæði þar sem þau gætu átt góðar stundir með fjölskyldu sinni (Clark, 

2007). Svipuð rannsókn hefur verið gerð í íslenskum leikskóla. Í þeirri rannsókn kom fram að 

börnin höfðu ákveðnar hugmyndir um skólalóðina sína sem nýttar voru við breytingar á 

henni. Þegar hlustað var á börnin og hugmyndir þeirra voru nýttar fundu börnin að þau gætu 

haft áhrif á umhverfi sitt og valdefldust þannig við þátttökuna (Sara Margrét Ólafsdóttir og 

Svanborg R. Jónsdóttir, 2016). 

3.2 Nýlegar íslenskar rannsóknir um þátttöku barna 

Jóhanna Einarsdóttir (2006) gerði rannsókn með 24 fimm ára leikskólabörnum í einum 

leikskóla á höfuðborgarsvæðinu. Tilgangur rannsóknarinnar var að varpa ljósi á viðhorf 

barnanna til leikskólans og væntanlegs flutnings þeirra í grunnskóla. Niðurstöður 

rannsóknarinnar gefa til kynna mikilvægi þess að hlustað sé á raddir barna þegar kemur að 

því að meta leikskólastarfi. Það var börnunum mikilvægt að eiga í góðum samskiptum við 
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önnur börn og að fá tækifæri til að leika við félaga sína ásamt því að eiga möguleika á því að 

velja viðfangsefni í daglegu starfi. 

Nokkru seinna, eða 2008 – 2011, var gerð rannsókn sem náði til  40 barna í tveimur 

grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Í byrjun gagnaöflunar höfðu börnin sótt grunnskólann í 

hálft ár. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna með viðtölum við börnin hvert viðhorf 

þeirra til leikskólans væri, til dæmis hvað þeim þætti skemmtilegt og leiðinlegt að gera í 

leikskólanum. Í niðurstöðum kemur fram að börnin töldu leikskólann mikilvægan félagslega 

séð. Þau töldu mikilvægt að fá rými fyrir leik og að vera í samskiptum við önnur börn í 

leikskólanum. Flest börnin nefndu skemmtilegustu rými leikskólans þar sem þau fengu 

tækifæri til að leika sér frjálst auk þess að vera þátttakendur í fjölbreyttum viðfangsefnum að 

eigin vali. Það sem olli vanlíðan barnanna var stríðni annarra barna og að vera útskúfuð frá 

leik. (Jóhanna Einarsdóttir, 2012a:165 – 168 ). 

Nokkur samhljómur er í niðurstöðum rannsóknanna þegar kemur að mikilvægi þess að 

hlusta á sjónarmið barna. Einnig hvaða þýðingu það hefur fyrir börnin þegar hinn fullorðni 

gerir sér grein fyrir að þau eru fullfær um að koma sínum hugmyndum á framfæri í tengslum 

við daglegt líf í leikskólanum. 

Erla Ósk Sævarsdóttir og Kristín Karlsdóttir (2016) gerðu starfendarannsókna á 

höfuðborgarsvæðinu á árunum 2012 –2013. Rannsóknin fjallar um lýðræðislegt leikskólastarf 

og hvernig auka megi svigrúm leikskólabarna með það að markmiði að þau geti haft áhrif á 

leikskólastarfið. Rannsóknin fólst í því að starfsfólk á einni leikskóladeild þróaði með sér 

lýðræðisleg vinnubrögð jafnframt því að veita börnunum á deildinni tækifæri til að hafa áhrif 

á daglegt leikskólastarf. Í upphafi rannsóknarinnar kom glögglega fram að starfsfólk 

deildarinnar taldi lýðræðislegt leikskólastarf einkennast af fjölbreyttum hlutverkum 

barnanna og verkefnum sem skipulögð voru af starfsmönnum deildarinnar. Sjaldgæfara var 

að starfið væri skipulagt og þróað út frá hugmyndum barnanna. Helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar bentu til þess að þátttaka starfsfólksins í rannsókninni hafi orðið til þess að 

auka meðvitund þess um hvað felst í lýðræðislegu leikskólastarfi og því mikilvæga hlutverki 

sem það gegnir í leik og starfi með börnum. Starfsfólkið gerði sér grein fyrir því að lýðræði er 

í sífelldri þróun og að það væri erfitt að finna hið fullkomna lýðræði. Á meðan á rannsókninni 

stóð þróuðust smá saman lýðræðislegir starfshættir sem leiddu til þess að börnin fengu 

aukið svigrúm til að koma sínum sjónarmiðum á framfæri. Einnig var horft til skoðana þeirra 

og hlustað á raddir þeirra sem birtist í því að hugmyndir þeirra fengu meira vægi í námi og 

leik í daglegu starfi leikskólans. 

Fleiri rannsóknir af þessu tagi hafa verið gerðar hérlendis þar sem tilgangurinn var að fá 

upplýsingar með viðtölum við leikskólabörn um hver viðhorf þeirra væru til daglegs lífs í 

leikskólanum. Anna Magnea Hreinsdóttir (2012) gerði rannsókn í tveimur leikskólum á 
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árunum 2008 – 2009 í þessum tilgangi. Einnig var rætt við deildarstjóra leikskólanna í 

rýnihópum og sjónarmið barnanna kynnt fyrir þeim þar sem skoðunum barnanna var velt 

upp og mögulegum áhrifum þeirra á leikskólastarfið. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í 

ljós að börn eru fjölbreyttur hópur sem hefur margskonar sjónarmið og getu til að koma 

skoðunum sínum á framfæri. Deildarstjórarnir í báðum leikskólunum sýndu fram á mikinn 

vilja til að hlusta á hugmyndir barnanna og gefa þeim tækifæri til ákvarðanatöku í 

leikskólastarfinu. Helstu hindranir sem komu í veg fyrir það voru erfiðleikar í 

starfsmannahaldi, svo sem veikindi og stuttur vinnutími margra starfsmanna sem leiddi til 

þess að skipulag leikskólans ákvarðaðist af þeim mannskap sem hann hafði yfir að ráða 

hverju sinni og kom það óneitanlega niður á starfinu með börnunum. 

Rannsókn Guðrúnar Öldu Harðardótturog Baldurs Kristjánssonar (2013) gekk út á að 

skoða þátttöku leikskólabarna í ákvarðanatöku í einum leikskóla á höfuðborgarsvæðinu og 

að kanna hvernig lýðræði í leikskólastarfi birtist. Leikskólinn sem hér um ræðir starfar í anda 

hugmynda Reggio Emilia á Norður Ítalíu. Hugmyndir kennarans Loris Malaguzzis um 

leikskólastarf í tengslum við þessar hugmyndir hófust sem samstarfsverkefni á milli hans og 

foreldra sem bjuggu í þorpunum nálægt Reggio Emilia á Ítalíu. Hugmyndirnar hafa verið 

notaðar til að varpa ljósi á gildi lýðræðis í leikskólastarfi (Hoyuelos, 2013). Niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til þess að náðst hafi að efla börn til þátttöku í ákvörðunum sem þau 

varða. Niðurstöður leiddu jafnframt í ljós vísbendingar um að börnin í leikskólanum virtust 

virkari í ákvarðanatöku heldur en áður hefur komið fram í svipuðum rannsóknum hérlendis. 

Það gæti hins vegar stafað af því að leikskólinn starfar eftir hugmyndum Reggio Emilia. 

Þátttaka barnanna í ákvarðanatöku í leikskólastarfinu var greind út frá þátttökustiga 

Rogers Harts en hann setti fram líkan í þeim tilgangi að greina og skoða þátttöku barna í leik 

og starfi (Kanyal ,2014). Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að þrep sjö í þátttökustiganum 

var algengast þegar þátttaka barnanna var skoðuð og hvernig þátttaka barnanna flokkaðist. 

Þrepið felst í  frumkvæði og að börn taki ákvarðanir í eigin verkefnum. Næst algengast var 

þrep sex en það tekur til frumkvæðis fullorðinna en börnin eru með í ákvarðanatöku. Þriðja 

algengasta þrepið var þrep fimm en þá stjórna fullorðnir en börnin eru höfð með í 

ákvarðanatöku. í verkefninu. Í rannsóknargögnunum var ekki mikið að finna um þrep eitt til 

fjögur en þau taka til þess að fullorðnir stjórni, börnin taki þátt aðeins til málamynda, þau fái 

litlu að ráða og er þátttaka þeirra aðallega til skrauts. Langminnst var um að þátttaka 

greindist í þrepi átta en þá hafa börnin frumkvæði í samstarfi með fullorðnum í framkvæmd 

verkefna. 

Emilson (2007) telur að það sem hindrar möguleika barna til virkrar þátttöku sé stífur 

rammi í dagskipulagi og að kennarar hafi ákveðnar hugmyndir um hvað barnið eigi að gera 

og hvernig. Samkvæmt henni þarf að minnka stýringuna og skapa námstækifæri fyrir börnin 
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þannig að þau upplifi tilgang með því sem þau taka sér fyrir hendur.Þannig aukast líkurnar á 

virkri þátttöku barnanna í leikskólastarfinu. 

Í þessum kafla var fjallað um mikilvægi leikskóla þegar kemur að lýðræðislegri þátttöku 

barna. Ásamt því hvað leikskólakennarar gegna mikilvægu hlutverki þegar kemur að því að 

styrkja lýðræðislegt samfélag og stuðla að virkri þátttöku barnanna í leikskólastarfinu. 

Þær rannsóknir sem vísað er í hér á undan byggja flestar á svipaðri fræðilegri nálgun þar 

sem litið er til þess að nám barna fari fram í félagslegu samhengi og áhersla sé á lýðræðislega 

starfshætti í leikskóla. 
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4 Fræðilegar hugmyndir 

Í þessum kafla verður fjallað um hugmyndir sem fram hafa komið í tengslum við lýðræði og 

hvernig nám barna tengist reynslu þeirra. Því næst verður komið inn á hvernig viðhorf til 

barna hefur smám saman breyst á undanförnum árum með tilkomu síðtímahugmynda, en 

samkvæmt þeim er litið á börn sem hæfileikaríka einstaklinga sem hafa vilja og skoðanir á 

málum sem þau varða. Einnig verður komið inn á mikilvægi þess að hlusta á sjónarmið barna 

í leik og starfi og hvernig það getur stuðlað að auknum skilningi á reynslu og námi barna. Að 

síðustu verður fjallað um fræðimenn sem hafa komið fram með hugmyndir um að nám barna 

fari fram í félagslegu samhengi. 

Corsaro (2003) er félagsfræðingur sem hefur fengist mikið við rannsóknir á menningu 

barna og beint sjónum sínum að því hvað gerist á milli þeirra í sambandi við það við hvað þau 

eru að fást hverju sinni. Hann telur að sjónarmið barna byggi á því hvernig þau takast á við 

það sem þeim þykir mikilvægt í sínu lífi, athafnir þeirra og venjur. Hann telur að með því að 

horfa til þessara þátta séu meiri líkur á að sjónarmið þeirra komi fram í sambandi við hvað 

þau eru að gera og hvernig þau túlka menningu og það sem er að gerast í kringum þau. Í 

tengslum við þetta talar hann um athafnir barna, venjur sem þau móta sín á milli, 

gildi,samskipti þeirra við félaga og ekki síst hvað börnum finnst mikilvægt í sínu daglega lífi. 

Þess vegna skiptir máli að leitast við að horfa á hlutina út frá sjónarhorni barna til að 

reyna að skilja hvað þau eru að takast á við hverju sinni. Þannig er mikilvægt að hinn fullorðni 

sé nálægt börnunum þegar þau eru í leik og horfi á samhengið út frá sjónarmiði barnsins til 

að gera sér grein fyrir við hvað þau eru að fást á hverjum tíma. Einnig til að aðkoma 

leikskólakennarans í leik barna verði ekki dæmandi ef börnin þarfnast aðstoðar í samskiptum 

sín á milli (Corsaro, 2003). 

Þetta þurfa leikskólakennarar að vera meðvitaðir um ásamt því að gera sér grein fyrir því 

að nærvera við börnin þegar þau eru í leik og starfi getur einnig gefið þeim mikilvægar 

upplýsingar um áhugasvið, samskipti og þátttöku hjá hverju barni. 

 

4.1 Lýðræði 

John Dewey (1859-1952) var heimspekingur sem hefur haft mikil áhrif á skólastarf en 

hugmyndafræði hans snerist um uppeldisstefnu sem kennd hefur verið við umbætur eða 

framfarir (e. reform pedagogy, progressivism). Aðal inntak stefnunnar var að líta á nám sem 
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leit og að meginmarkmið náms væri ekki skilgreint fyrirfram. Hann hafnaði því að líta ætti á 

einstaklinginn sem einangraðan frá öðrum einstaklingum og þjóðfélagslegri umgjörð, heldur 

leit hann á atferli einstaklinga og nám þeirra sem hluta af samfélagslegu ferli. Þar af leiðandi 

taldi hann að gjörðir einstaklings ættu sér ávallt stað í einhvers konar tengslum og 

samskiptum við aðra einstaklinga (Gestur Guðmundsson, 2012:37 – 44 ). 

Að mati Deweys var var lýðræði einstaklingsbundinn lífsmáti sem einkenndist af þátttöku 

og daglegum samskiptum og samvinnu við aðra. Samskipti og þátttöku taldi hann vera 

forsendu fyrir lýðræðislegri samvinnu sem myndi leiða af sér lýðræðislegan lífsmáta sem 

fælistí þátttöku, ábyrgð og reynslu (Halla Jónsdóttir, 2010:134). 

Dewey taldi að ekki væri hægt að tala um lýðræðislegt samfélag ef einstaklingarnir í 

samfélaginu væru ekki sjálfir lýðræðislegir. Að hans áliti er það grundvallaratriði í 

lýðræðislegri samveru að hver einstaklingur fái tækifæri til að leggja eitthvað að mörkum til 

samfélagsins. Þar að auki þarf hver einstaklingur að geta upplifað sig sem hluta af því og finni 

að samfélagið sé vettvangur þar sem hægt er að leitast eftir að ná eigin markmiðum. Lýðræði 

er þar af leiðandi mikilvægt fyrir nám. Það kemur til af því að samfélag sem einkennist af 

lýðræði er opnara fyrir fjölbreyttari samskipta- og samveruþáttum. Þá er þannig samfélag 

líklegra til að stuðla að jákvæðari og fjölbreyttari reynslu þeirra einstaklinga sem vinna og lifa 

í samfélaginu (Ólafur Páll Jónsson, 2010). Dewey horfði einnig á þátt barna í framtíð 

lýðræðisins og lagði áherslu á horfa þyrfti til hæfileika barna og möguleika þeirra til þroska. 

Hlutverk kennara sé því óumdeilanlegt þar sem að þeir  geti í gegnum skipulag á umhverfinu 

haft mikil áhrif á þessa þætti (Cuffaro, 1995). 

4.1.1 Reynsla og nám 

Hjá Dewey var hugsun og ígrundun samofin reynsluhugtakinu sem kom fram í því að hann 

taldi að engin merkingarbær reynsla gæti átt sér stað án hugsunar (Jóhanna Einarsdóttir, 

2010:59). 

Forvitni er börnum eðlislæg og allt í umhverfi þeirra er nýtt og spennandi fyrir þeim. Þau 

sækjast eftir nýrri upplifun á hverjum degi með áhuga og athafnasemi. Þess vegna þurfa þau 

á að halda viðfangsefni sem hæfir þroska þeirra og örvar ímyndunarafl og forvitni þeirra. Því 

má segja að forvitnin sé grundvallarþáttur þegar kemur að því að öðlast reynslu og að sama 

skapi frumskilyrði fyrir því að þróa með sér ígrundaða hugsun síðar meir (Dewey, 2000a:77). 

Þegar hugsað er um reynslu fer eflaust ýmislegt í gegnum hugann, það er að segja 

eitthvað sem einstaklingur hefur upplifað á eigin skinni. Talað er um að einstaklingur sem 

verður fyrir reynslu sé virkur vegna þess að hann geri eitthvað, en hann sé óvirkur þegar 

hann verður fyrir einhverju og tekur afleiðingunum (Jóhanna Einarsdóttir, 2010:59). Reynsla 

getur þó aldrei átt sér stað í tómarúmi. Sá heimur sem einstaklingur lifir í er „uppspretta sem 
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verður tilefni til reynslu“ (Dewey, 2000b:50) þá er átt við að einstaklingurinn nái sér í 

þekkingu úr þessari fyrri reynslu. Reynsla barna er að því leyti mismunandi. Til dæmis, hefur 

barn sem elst upp í þéttbýli öðlast öðruvísi reynslu en barn sem alist hefur upp í dreifbýli 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2010:59). 

Menntun barna var Dewey mjög hugleikin. Hann lét sig hana mikið varða með því að 

móta róttækar hugmyndir um skólastarf og kennsluhætti. Hann taldi skólann gegna 

mikilvægu hlutverki fyrir félagslegar umbætur og að skólinn gæti haft áhrif á félagslegar 

aðstæður. Hann hafði trú á því að ef lögð væri áhersla á sjálfstæði og gagnrýna hugsun barna 

frá unga aldri myndu samfélagsbreytingar fylgja í kjölfarið. Hann leit svo á að menntun væri 

hluti af lífinu en ekki undirbúningur fyrir lífið. Þess vegna taldi hann mikilvægt að skólastarf 

tæki mið af því sem börnin þekktu að heiman til að hægt væri að byggja ofan á þá reynslu 

sem þau hefðu þaðan. Út frá þessum hugmyndum taldi hann kennarann mikilvægan í 

skólasamfélaginu. Hann væri sá sem legði fram gögn og hugmyndir og varpaði fram tillögum 

að verkefnum sem myndu hvetja til spurninga og umræðu nemenda. Þemaverkefni (e. 

projects) skipuðu stóran sess í skólastarfinu. Ástæðan var sú að Dewey taldi að ef börnin 

tækjust á við viðfangsefni sem vekti með þeim áhuga þá væri það líklegra til að stuðla að 

árangursríku námi hjá þeim. Hins vegar varaði hann við því að stundaráhugi barnanna væri 

látinn ráða ferðinni þegar kæmi að vali á verkefnavinnu. Hann útskýrði það með því að 

hugsun væri þróunarferli þar sem unnið væri að raunverulegum verkefnum frá upphafi til 

enda. Áhuginn einn og sér væri ekki nægur heldur væri mikilvægt að hafa samfellda vinnu í 

langan tíma á viðfangsefnunum. Út frá hans bæjardyrum séð voru próf ekki réttlætanleg 

nema þá í því skyni að kanna félagslega þætti til að ná fram styrkleikum barnanna. Í megin 

dráttum var námskrá Tilraunaskóla Deweys byggð á þessum hugmyndum um lýðræðislegt 

samfélag og þeirri skoðun að einstaklingurinn væri félagsvera sem myndaði samspil í því 

umhverfi sem hann lifði í. Samkvæmt honum er skólinn smækkað samfélag þar sem börnin 

eigi að fá tækifæri til að kynnast frumþáttum hins eiginlega samfélags. Þá er horft til þess að 

börnin þjálfi sig í að taka þátt í skólasamfélaginu sem byggist á lýðræðislegum samskiptum 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2010:66 – 69 ). 

4.1.2 Viðhorf til barna 

Kenningar og hugmyndafræði Deweys hafa haft mikil áhrif á leikskólastarf á Íslandi í áratugi. 

Mikið hefur verið stuðst við kenningar hans í leikskólastarfi. Þær ganga út á það að 

leikskólabörn séu þátttakendur í að móta eigin veröld þar sem raddir þeirra fá að hljóma og á 

þau sé hlustað. Einnig mikilvægt að líta á börn sem borgara sem eru að mótast frekar en að 

líta á þau sem verðandi borgara (Kristín Dýrfjörð, 2006:1 – 2). 



 

23 

Viðhorf til barna og barnæsku hefur breyst í tímanna rás. Á fyrri hluta 20. aldar komu 

fram kenningar í þróunarsálfræði sem höfðu mikil áhrif á það hvernig litið var á börn. 

Aðallega voru það kenningar Gesells og seinna Piagets sem höfðu mikil áhrif á þessi viðhorf. 

Samkvæmt þessum kenningum var talið að börn þroskuðust eftir ákveðnum líffræðilegum 

stigum sem kæmu þeim smám saman í átt að fullum þroska. Á undanförnum áratugum hafa 

hugmyndir þar sem gert er ráð fyrir áhrifum náms á þroska barna fengið aukið vægi ásamt 

því að samskipti og umhverfi hafi áhrif á nám þeirra. Með tilkomu síðtímahugmynda (e. 

postmodern) sem leggja áherslu á réttindi barna og það að líta til styrkleika þeirra var farið 

að líta á ung börn sem öfluga einstaklinga sem gætu verið virkir þátttakendur í samfélaginu 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2009). 

Nútímahyggja (e. modern) og síðtímahugmyndir eru hugmyndir um ólík viðhorf til barna, 

nám þeirra og kennslu. Nútímahyggja leggur upp með áhersluþætti á viðhorfi til barna sem 

viðhaft var á seinni hluta 19. aldar. Að barnið þurfi að meðtaka fræðslu frá hinum fullorðnu 

og að það geti gengið að því vísu að hinn fullorðni viti hvað sé rétt eða rangt. Seint á 19. öld 

fór í auknum mæli að bera á gagnrýni á þessar hugmyndir með tilkomu síðtímahugmynda, en 

samkvæmt þeim eru börn viðurkennd sem sjálfstæðir einstaklingar með þarfir, vilja og 

skoðanir. Það er litið á þau sem getumikla, sterka og hæfileikaríka einstaklinga sem geta 

verið virkir þátttakendur í samfélaginu. Í síðtímahugmyndum er ekki litið svo á að þekking sé 

aðeins einn sannleikur, óbreytanleg og endanleg. Það er lögð áhersla á að einstaklingar taki 

ábyrgð á eigin námi og læri að taka ákvarðanir. Þetta viðhorf hefur sett auknar kröfur um að 

börn byggi upp og þrói eigin skilning á þekkingu. Börn þurfi að læra að taka ákvarðanir og 

færa rök fyrir þeim og treysta á eigin hæfni. Því er mikilvægt að leikskólakennarar búi yfir því 

viðhorfi að börn geti, skilji og hafi margt fram að færa (Dahlberg, Moss, og Pence, 1999). 

Dahlberg og félagar (1999) telja að mismunandi viðhorf og ólíkar hugmyndir um börn 

móti það skólaumhverfi sem börnum er boðið upp á. Það hafi þar af leiðandi áhrif á 

starfsemi og menningu sem þar fer fram. Í þessu sambandi koma þau inn á ólíka sýn á börn 

og telja að þær hugmyndir sé hægt að greina niður í eftirfarandi flokka: 

• Barnið sé sem óskrifað blað og byrji lífið með ekkert en að það endurspegli þá 

þekkingu og menningu sem það lifir í. Þessi sýn á barnið samsvarar hugmyndum John 

Locks. 

• Sú sýn að litið sé á barnið og barnæskuna sem saklausa tímabilið í ævi mannsins. 

Þetta samsvarar hugmyndum Rousseaus um börn og barnæsku. 

• Hugmyndir Piagets sem leit á barnið sem hluta af náttúrunni og taldi að þroski fylgdi 

ákveðnum lögmálum. Þá á hann við að barnið þroskaðist eftir ákveðnum 

líffræðilegum stigum óháð umhverfinu.  
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• Barnið leggur sitt af mörkum til atvinnulífsins. Móðirin er besti aðilinn til að sjá um 

barnið en til að hún geti sinnt þörfum vinnumarkaðarins þarf samfélagið að sjá um 

dagvistun fyrir barnið á meðan móðirin sinnir vinnu utan heimilis.  

• Barnið er hluti af og þátttakandi í samfélaginu sem tekur virkan þátt í sköpun 

þekkingar og menningar. Börn eru hluti af fjölskyldu og hafa sín áhugamál sem eru 

ekki endilega alltaf þau sömu og foreldranna eða annarra fullorðinna. 

Dalberg og félagar (1999) gagnrýna fyrstu fjórar hugmyndirnar. Þau telja að viðhorf sem 

koma þar fram gefi mynd af því að börn séu óvirk og öðrum háð, og ekki fær um að vera 

virkir einstaklingar í samfélaginu. Hins vegar telja þau að síðasti liðurinn feli í sér þá hugmynd 

að litið sé á börn sem sterka og fullgilda einstaklinga sem séu fullfærir um að vera virkir 

þátttakendur í samfélaginu. 

Í þessu samhengi og samkvæmt þessum hugmyndum er lykilatriði að leikskólakennarar 

og starfsfólk leikskóla geri sér grein fyrir mikilvægi þess að tengjast börnunum með það að 

markmiði að skilja þarfir þeirra og hvernig félagsleg þátttaka þeirra getur skapað hæfni til að 

geta átt samskipti við aðra og verið í leik með öðrum börnum. 

Bae (1996) telur að uppeldi og kennslufræði í leikskóla byggi á óbeinni kennslufræði þar 

sem áherslan sé á leik barnsins sem náms og þroskaleið. Í óbeinni kennsluaðferð er sjónum 

beint að því hvernig leikskólaumhverfið er skipulagt með það fyrir augum að vekja athygli 

barnanna og ýta undir virkni þeirra. Hún segir að dagskipulag leikskólans falli líka undir þessa 

óbeinu kennsluaðferð vegna þess að dagskipulagið ætti að vera sveigjanlegt og að taka tillit 

til athafna barnanna. Hún telur að með samskiptum eflist sjálfstraust barna og þau læriað 

bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum. Í því samhengi þurfa kennarar að ígrunda samskipti 

sín við börnin í leik og starfi. Þetta eru ekki beint aðferðir sem hægt sé að kenna heldur fyrst 

og fremst hafi þetta að gera með að gera það viðhorf sem liggi að baki þeirri viðurkenningu 

að barnið sé einstaklingur sem hafi rétt á eigin upplifunum, reynslu og fyrirætlunum í 

tengslum við eigin athafnir. Hún telur að fullorðnir hafi skilgreiningarvald (e. 

defunisjonsmakt) og notar þetta hugtak til að lýsa valdi fullorðinna í leikskólanum þegar 

kemur að því að skilgreina athafnir barnsins, svo sem hvað sé rétt eða rangt. Hún telur að í 

starfi með börnum sé grundvallaratriði að fullorðnir geri sér grein fyrir þessu. Einnig að þeir 

séu tilbúnir að gefa eftir þetta vald og gefi börnunum tækifæri til að tjá sig og koma sínum 

sjónarmiðum á framfæri og stuðli þannig að auknu valdajafnvægi á meðal fullorðinna og 

barna í leikskólastarfinu. 
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4.2 Að hlusta og virða sjónarmið barna 

Á undan förnum árum hefur áhugi á því að hlusta á raddir barna aukist með það að leiðarljósi 

að öðlast skilning á reynslu, námi og lífi þeirra bæði innan skólans og utan hans (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2012b:13). Þessi áhugi hefur leitt til þess að leikskólakennarar efli frekar 

samskipti við börnin í daglegu starfi og leiti leiða til að börnin geti tjáð sig á fjölbreyttan hátt. 

Hinn fullorðni verður að leitast við að hlusta eftir og virða sjónarmið barna í samskiptum 

sínum við þau vegna þess að þannig aukast líkurnar á því að börnin komi sjónarmiðum sínum 

og áhuga á framfæri innan leikskólasamfélagsins. Þannig geta þau byggt upp samskipti og 

fengið tækifæri til virkrar þátttöku í því daglega starfi sem fer fram í leikskólanum.  

Samkvæmt Clark (2005) er hlustun virk samskiptatækni sem felur í sér að heyra, túlka og 

byggja upp merkingu, hún er ekki takmörkuð við talað mál og er nauðsynleg þegar kemur að 

þátttöku í daglegu starfi með börnum. Þegar litið er til þessarar skilgreiningar á hlustun má 

öðlast skilning á því að hlustun er ekki aðgerðalaus heldur er hún virkt og öflugt ferli þar sem 

börn og fullorðnir ræða um tiltekna merkingu. Hlustun getur verið tímafrek og krefjandi, 

sérstaklega þegar um ung börn er að ræða. Hún snýst um skilning á hlustun, samstöðu og 

þátttöku. Þar að auki felur hún í sér tilgang í sambandi við nám og umönnun barna sem felst í 

daglegri hlustun hins fullorðna sem leitast við að veita börnunum tækifæri til ákvarðanatöku 

í daglegu starfi leikskólans. Þegar litið er til þessara þátta er mikilvægt að leikskólakennarar 

séu meðvitaðir um að gefa börnum tíma og rými til tjáningar. Þannig geta þeir stutt við virkni 

barnanna og stuðlað að því að sjónarmið barna verði hluti af leikskólamenningunni (Clark, 

2005; Clark, McQuail og Moss, 2003). 

Forsenda þess að tillit sé tekið til sjónarmiða þeirra sem koma að skólasamfélaginu er sú 

að hlustað sé á hvað börn hafa að segja og þau studd til áhrifa. Hlustun felst ekki einungis í 

því að hlusta á það sem börn, starfsfólk og foreldrar segja heldur snýst hún líka um samskipti 

barna og leikskólakennara, samræður um nám barna og túlkun á því sem þau framkvæma 

(Anna Magnea Hreinsdóttir, 2013). 

Þegar litið er til þessara þátta má greina hve mikilvægt það er að gera rannsókn með 

börnum því það gefur hinum fullorðnu tækifæri til að öðlast vitneskju um hvað sé börnunum 

mikilvægt og hvernig best verði komið til móts við þau. Það hefur verið tilhneiging í 

stefnumótun um málefni barna að telja þau varnarlaus og athyglinni hefur verið beint að 

þörfum þeirra en jafnframt þessum atriðum þarf að viðurkenna styrkleika barna og hvernig 

hægt sé að stuðla að því að þau öðlist jákvæða reynslu. Þegar hlustað er á börn skapast 

tækifæri fyrir þau að gera áhugamál sín sýnileg og grundvöllur er lagður að samskiptum sem 

byggjast á virðingu. Nám ungra barna sem grundvallast á slíkum samskiptum leiðir til 

hagsbóta fyrir alla aðila (Dockett, 2008:34 – 35). 



26 

Eins og fram hefur komið hér að framan hefur orðið vitundarvakning á hlustun eftir 

röddum barna í leikskólastarfi. Leikskólakennarar leitast eftir að gera það með því að hlusta 

eftir röddum barna og að gefa þeim tækifæri til að koma sínum sjónarmiðum á framfæri með 

fjölbreyttum tjáningarleiðum. 

4.2.1 Þátttaka og nám barna í félagslegu samhengi 

Þeir fræðimenn sem kynntir verða í þessum kafla eiga það allir sameiginlegt að láta sig 

lýðræðislega þátttöku miklu varða. Þeir hafa komið fram, á ólíkum tíma og í mismunandi 

löndum, með hugmyndir um að nám fari fram í félagslegu samhengi og hafa varpað ljósi á að 

þátttaka barna gegni mikilvægu hlutverki þegar kemur að námi og daglegum athöfnum 

barna. 

Vygotski fæddist í Hvíta-Rússlandi stuttu fyrir aldamótin 1900 og lifði þar til hann varð 

tæplega fertugur. Nafn hans var þó ekki þekkt í vestrænum heimi fyrr en eftir 1960. Hann 

aðhylltist félagslega hugsmíðahyggju sem lagði áherslu á að nám barna færi fram í félags- og 

menningarbundnu samhengi. Hann taldi að barnið væri virkt í eigin þroska og að félagslegi 

þátturinn í vitsmunaþroska barna væri mikilvægur þar sem samfélagið myndi miðla þekkingu 

og gildum sem barnið myndi gera að sínu. Nám og þroski barna sagði hann að færi fram í 

félagslegum athöfnum og félagsleg reynsla barnsins væri því mjög mikilvæg í þroska þess. 

Hann setti fram kenninguna um þroskasvæði, „svæði hins mögulega þroska.” (e. zone of 

proximal development ) sem er svæðið milli þess sem barnið ræður við eitt og óstutt og það 

sem það getur með stuðningi fullorðinna eða sér eldri og reynslumeiri einstaklinga. „Svæði 

hins mögulega þroska” er innan þess svæðis þar sem vitsmunaþroski fer fram. Hann líkti 

svæðinu við eins konar þrep eða „vinnupalla.” Með aðstoð og stuðningi er barninu hjálpað 

að ná næsta þrepi í þekkingu þannig að það geti leyst ákveðið verkefni upp á eigin spýtur. 

Það sem barnið getur í dag með stuðningi getur það gert án stuðnings á morgun. Samkvæmt 

þessari kenningu taldi hann þátt kennara og hins fullorðna í lífi barnsins mikilvægan þegar 

kæmi að námi og þroska þess (Vygotsky, 1978; Rogoff, 2003; Lansdown, 2005). 

Malaguzzi var menntaður í kennslufræði og byrjaði sinn starfsferil sem 

grunnskólakennari. Hann var einn af frumkvöðlum Reggio Emilia leikskólastarfsins. Líkt og 

Vygotski taldi Malaguzzi að nám barna færi fram með sameiginlegri uppbyggingu þekkingar. 

Hann lagði áherslu á lýðræði í leikskólastarfinu og taldi það gríðarlega mikilvægt ásamt rétti 

einstaklingsins til að hafa áhrif í eigin lífi. Hann sagði að börn hefðu „hundrað mál” en það 

væri búið að taka frá þeim öll nema eitt. Hann lagði áherslu á að börn gætu tjáð sig á 

margvíslegan hátt með orðum, teikningum, sköpun og hreyfingu. Hugmyndir Malaguzzis og 

samstarfsfólks hans, um nám barna gera ráð fyrir virkri þátttöku (e. active participation) 

þeirra í daglegu starfi. Í því sambandi er mikilvægt að leikskólakennarar sem skipuleggja nám 
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og samskipti barna í leikskóla geri sér grein fyrir mikilvægi þess að börn finni tilgang með því 

sem þau fást við í daglegu leikskólastarfi. Hann taldi að leikskólastarf þyrfti að taka mið af því 

að börn fengju margvísleg tækifæri til að ígrunda hve mikilvæg lýðræðisleg þátttaka 

einstaklinga væri í samfélaginu. Til dæmis með því að barnið fyndi að það tilheyrði 

leikskólanum og að það gæti haft áhrif innan veggja hans. Auk áherslu á samskipti fullorðinna 

og barna sem felast í alvöru samræðum þar sem fullorðnir sýndu einlægni með því að láta í 

ljós skoðanir sínar og túlkanir. Þegar þessi samskiptaháttur er viðhafður geta börn upplifað 

að fullorðnir hafi fjölbreyttar skoðanir en geti jafnframt rætt þær við aðra og komist að 

sameiginlegri niðurstöðu með öðrum (Hoyuelos, 2013). 

Hart (2002;2008) er prófessor við háskóla í New York og hefur verið ötull við gerð 

rannsókna sem byggja á þátttöku barna. Líkt og Vygotsky og Malaguzzi lagði Hart áherslu á 

að nám barna færi fram í félagslegum athöfnum þar sem börnin væru þátttakendur í leik og 

starfi. Hart telur að börn þurfi að fá tækifæri til að kanna og upplifa umhverfi sitt til að öðlast 

reynslu og skilning á því. Hann setti fram líkan sem hann nefndi þátttökustigann (e. ladder of 

participation). Þennan stiga hugðist hann nota til að greina þátttöku barna en stiginn skiptist 

í átta þrep sem nýtast til að skoða þátttöku barna í leik og starfi. Þessar hugmyndir vöktu 

umtalsverða athygli á níunda áratugnum þegar hann kynnti þær, því á þessum tíma var 

þátttöku barna í samfélaginu gefinn lítill gaumur og lítið hafði verið skrifað um það efni í 

sambandi við skólamál og menntastofnanir. Það sem hann hafði hugsað sér með 

þátttökustiganum var að opna umræðu um þátttöku barna í samfélaginu og að stiginn gæti 

nýst sem verkfæri fyrir fullorðna til að ígrunda og skoða skipulagða þátttöku barna í 

verkefnavinnu og skipulagi skólastarfsins. Einnig að hann gæti gefið upplýsingar um að hve 

miklu leyti skólastofnanir gæfu börnum tækifæri til ákvarðanatöku og þátttöku í 

skólastarfinu. 

Rogoff (2003) er bandarískur sálfræðingur og líkt og Hart hefur hún haft áhrif á nám og 

kennslu í nútíma samfélögum. Líkt og þeir kennismiðir sem áður hafa verið taldir upp 

skilgreinir hún nám sem menningarlegt ferli. Hún þróaði félags- og menningarkenningu sína 

út frá hugmyndum Vygotskys. Skilgreining hennar gengur út frá því að í skólasamfélaginu séu 

einstaklingar með mismunandi þekkingu, skilning og reynslu, en hafi sín markmið og áhuga á 

að afla sér þekkingar. Hún leggur ríka áherslu á þátttöku barna til að virkja áhugahvötina og 

virkja ríka þörf þeirra til þekkingarleitar í námi sínu. Hún segir að möguleika til náms sé að 

finna alls staðar í umhverfinu. Daglegar samræður hins fullorðna við barnið séu mikilvægar 

og skapi mörg tækifæri til náms. Í daglegum athöfnum lærir barnið með því að vera 

þátttakandi og að fylgjast með öðrum og að fá verkefni til að prófa sig áfram upp á eigin 

spýtur í þekkingarleit sinni. Aðferðina kallar Rogoff „varðaða þátttöku” en þá eiga fullorðnir 
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einstaklingar samræður við barnið og leiðbeina því með því að útskýra hluti og benda því á 

félagsleg gildi sem ríkja í því samfélagi sem barnið lifir í. 

Lansdown (2005) starfar sem ráðgjafi alþjóðlegra barnaréttinda og er samtímakona okkar 

Líkt og Hart hefur hún gefið út fjölda ritverka og haldið fyrirlestra um þátttökuréttindi barna. 

Landsdown segir að hugmyndin um þátttöku barna taki mið af virðingu fyrir börnum sem 

endurspeglast í 12. grein um réttindi barna. Þessi skoðun sýnir fram á að fyrstu ár barnsins 

eru ekki biðtími fyrir síðari bernsku eða fullorðinsár. Heldur krefst hún viðurkenningar á að 

ung börn séu séfræðingar í eigin lífi með hæfni til að miðla einstakri innsýn inn í reynslu sína 

og sjónarmið. Með öðrum orðum þá byrja börn frá fæðingu að þróa færni og hæfni til 

þátttöku. Börn sem fá tækifæri til að taka þátt öðlast meiri styrk og hæfni sem mun auka 

sjálfstraust þeirra til þátttöku. Til að þátttaka verði árangursrík fyrir börn þarf að huga að því 

að hlusta eftir sjónarmiðum þeirra í málum sem þau varða. Auk þess að samræður milli 

barna og fullorðinna byggist á gagnkvæmri virðingu, og börnin fái tækifæri og vald til að 

móta bæði ferli og niðurstöður. Auk þess að hinn fullorðni viðurkenni að börn hafi getu, 

reynslu og áhuga á að gegna lykilhlutverki þegar kemur að þátttöku í ákvarðanatöku um 

málefni sem þau varða. 

Lansdown (2005 )telur að ung börn geti tekið þátt í málum sem þau varða á mismunandi 

stigum. Því hærra sem stig þátttöku er, því meiri áhrif hefur það á tækifæri þeirra til 

þátttöku. Lansdown lýsir mismunandi þátttöku barna í rannsóknum og talar um þrjú stig 

þátttöku þau eru ráðgefandi ferli, þátttökuferli, og sjálfsprottið ferli. Stigin greina 

mismunandi þátttöku barna í leikskólastarfi. Öll stigin krefjast skuldbindingar hins fullorðna 

til að hlusta á börn og taka þau alvarlega. Stigin þrjú eru þó mismunandi hvað raunverulega 

þátttöku varðar. Mikilvægt er að hafa í huga að mörkin milli þeirra eru sjaldan skýr og mörg 

verkefni geta haft áhrif á fleiri en eitt stig. 

Ráðgefandi ferli (e. consultative processes): Þar hefur hinn fullorðni framkvæmdarvald en 

viðurkennir að börn hafi skoðanir og reynslu sem geta nýst í málefnum þeirra. Þótt hin 

raunverulega þátttaka barnanna sé takmörkuð þá er hlustað á viðhorf þeirra ogþeim gefið 

tækifæri til að tjá sig ogkomasjónarmiðum sínumá framfæri í því skyni að hafa áhrif á 

stefnumótun og starfshætti í skólum. Það er ekki gengið að því vísu að fullorðnir séu helstu 

sérfræðingarnir en þeir taka að sér að leiða ferlið sem verður til þess að börnin hafa 

takmarkaða möguleika til að hafa áhrif á endanlegar niðurstöður. 

Þátttökuferli (e. Participatory processes): Veitir börnum tækifæri til að taka virkan þátt í 

þróun framkvæmdar og mati á verkefnum. Ferlið felst í því að fullorðnir hafa frumkvæðið og 

eru leiðandi en á sama tíma eru þeir tilbúnir að hlusta á það sem börnin hafa fram að færa. 

Það getur leitt til þess að samskipti barna og fullorðinna einkennist af jafnræði og samvinnu 
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um að finna lausnir og taka ákvörðun. Þannig hafa börnin vald og geta lagt sitt af mörkum til 

þess að hafa áhrif á ferlið og niðurstöður þess. 

Sjálfsprottið ferli (e. self –initiated processes) Fullorðnir hafa að leiðarljósi að virða hæfni 

barna til að skilgreina þá þætti í ákveðnu ferli sem þeim finnst skipta máli. Búið er í haginn 

frekar en að stjórna. Það er gert með því að efla börnin til athafna og frumkvæðis sem getur 

leitt til raunverulegs samstarfs milli barna og fullorðinna. Þannig geta börnin fengið tækifæri 

til að vera leiðbeinendur og ákveða sjálf mikilvægi viðfangsefnis, og hafa þar að leiðandi áhrif 

á ferlið og niðurstöður. 

Þátttökustigin þrjú eru vel til þess fallin að leiðbeina leikskólakennurum við að líta í eigin 

barm og skoða sínar starfsaðferðir með það að markmiði að þær auki þátttöku barna í leik og 

starfi og hvetji til samstarfs milli fullorðinna og barna (Lansdown, 2005:14 – 15). 
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5 Rannsóknin 

Í þessum kafla er fjallað um aðferðafræði og framkvæmd rannsóknarinnar. Gerð verður grein 

fyrir markmiði og tilgangi rannsóknarinnar, ásamt því að gerð verður grein fyrir 

þátttakendum og vettvangi þar sem rannsóknin fór fram. Að síðustu verður rannsóknarsniði 

og gagnaöflun gerð skil auk aðferðar við öflun og greiningu gagna. Að lokum verður rætt um 

siðferðileg atriði sem taka þarf tillit til í rannsóknarferlinu.  

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á upplifun fjögurra til fimm ára barna á 

lýðræðislegri þátttöku þeirra í hópastarfi á einum leikskóla á höfuðborgarsvæðinu. 

Rannsóknin mun leiða af sér upplýsingar um upplifanir og hugmyndir barnanna um það 

hvernig þau myndu vilja hafa hópastarfið á leikskólanum sínum. Hagnýtt gildi rannsóknar af 

þessum toga er þátttaka barnanna í rannsókninni og mikilvægi þess að raddir, áhugi og 

viðhorf þeirra fái að koma fram. 

Tilgangur með verkefninu var að varpa ljósi á þátttöku barnanna í hópastarfi leikskólans. 

og að auka skilning á mikilvægi þess að börn fái að tjá sig um málefni sem varða þau í 

daglegu leikskólastarfi. Rannsóknin getur leitt til þess að kennarar og börn ræði saman um 

hópastarfið með hliðsjón af þeim upplýsingum sem fram koma í gögnum rannsóknarinnar. 

Þannig gætu byggst upp samskipti sem mögulega geta leitt til þess að hlustað væri á raddir 

barnanna í tengslum við hópastarfsvinnuna. Hópastarfið gæti hugsanlega þróast og breytast 

við aukinn skilning hinna fullorðnu á mikilvægi þess að börn fái að koma sjónarmiðum sínum 

á framfæri í þeim tilgangi að hafa áhrif á skipulag og verkefnavinnu hópastarfsins. 

Því verður leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

Hvernig birtist lýðræðisleg þátttaka barna í hópastarfi leikskólans? 

Í leit að svari við rannsóknarspurningunni voru eftirtaldar spurningar hafðar til hliðsjónar í 

gagnaöflun og greiningu. 

• Hvernig hafa börnin áhrif í hópastarfi? 

• Hvernig upplifa börnin þátttöku sína í hópastarfi? 

• Finnst börnunum þau höfð með í ráðum þegar kemur að verkefnavali í hópastarfinu? 

• Hver er tilgangur með hópastarfinu að mati barnanna? 

• Hvernig myndu börnin vilja hafa hópastarfið? 
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5.1 Aðferðafræði 

Rannsóknin er eigindleg (e. qualitative) í formi vettvangsathugana og rýnihópaviðtala við 

fjögurra til fimm ára börn í einum leikskóla á höfuðborgarsvæðinu. Eitt af megineinkennum 

eigindlegra rannsókna er að atferli er rannsakað við eðlilegar aðstæður, þar sem notaðar eru 

fjölbreyttar aðferðir við gagnaöflun (McMillan, 2008:272). Þessa aðferð taldi rannsakandi 

vænlega leið til að leita eftir sjónarmiðum og upplifun barnanna í hópastarfi leikskólans og til 

að gera sér grein fyrir starfsháttum leikskólakennaranna og hvernig þátttaka barnanna birtist 

á vettvangi hópastarfsins.  

Þegar leitað er eftir samþykki hjá ungum börnum í því skyni að gera með þeim rannsókn 

þarf að huga að tilgangi hennar, hvaða áhrif hún geti mögulega haft. Einnig hvað 

rannsakandinn ætlar sér að gera við þær upplýsingar sem koma fram í rannsókninni. 

Tilgangur rannsókna er að afla upplýsingar um ákveðið efni þar sem markmið rannsakandans 

er að afla trúverðugra gagna til að leitast við að svara rannsóknarspurningum (McMillan, 

2008: 8). 

Í rannsóknum þar sem leitað er eftir sjónarmiðum barna er mikilvægt að hafa í huga að 

leitast við að gefa öllum þátttakendunum tækifæri til að koma á framfæri sínum viðhorfum 

og skoðunum. Vandenbroeck og Brie (2006) benda á að börn myndi ekki einsleitan hóp og að 

rannsakendur þurfi að gera sér grein fyrir því að börn eru misjafnlega örugg við að tjá sig í 

hópi. Þess vegna þarf að koma til móts við alla þátttakendur með því að bjóða upp á 

fjölbreyttar leiðir til tjáningar. Það er m.a. hægt að gera með því að bjóða börnum að teikna 

á meðan samræður eiga sér stað. Börn verða opnari fyrir því að tjá sig þegar þau hafa 

eitthvað að gera, eins og að teikna eða mála (Clark og Moss, 2001) eða jafnvel að spila spil 

sem hefur verið hannað að umræðuefninu. Þannig dregur úr líkum á að áhersla verði of mikil 

á tiltekna styrkleika og hæfni einstakra barna sem eru opnari en önnur fyrir að tjá sig og líkur 

á meira jafnræði í samræðunum við börnin. 

Jóhanna Einarsdóttir (2012b) telur nauðsynlegt að gera sér grein fyrir að líf barna og 

viðhorf þeirra séu ekki einangruð, heldur verði þau til í gegnum samskipti við fólkið sem er í 

lífi þeirra. Börn lifa í félagslegum og menningarlegum aðstæðum og eru hluti af þeim 

aðstæðum. Þar mótast viðhorf þeirra og þar að leiðandi eru raddir þeirra  háðar því umhverfi 

sem þau lifa í. 

Vettvangsrannsókn er athugun sem á sér stað á vettvangi þátttakenda. Það er talað um 

tvær meginástæður fyrir því að framkvæma athugun á vettvangi sem eru að rannsakendur 

reyna að hafa sem minnst áhrif. Auk þess að samhengi í tengslum við aðstæður (e. 

Situationalcontext) sé mjög mikilvægt til þess að skilja hegðunina. Umhverfi hefur áhrif á 

hegðun einstaklings og því er erfitt að skilja hegðunin án þess að taka tillit til aðstæðna 

(McMillan, 2008:272). Eigindlegar rannsóknaraðferðir fanga þann margbreytileika sem 
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félagslegur heimur barnæskunnar er (Mac Naughton, G. Rolfe, A. og Siraj-Blatchford, l. 

2010:155). Þá leitast þær við að efla skilning okkar á upplifun barnanna sem taka þátt í leik 

og starfi leikskólans ásamt því að vera um líf, tilfinningar og atferli þeirra (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013:240). Sjálfsrýni er einnig mikilvæg þegar eigindlegum 

rannsóknaraðferðum er beitt. Út frá því þarf að íhuga samhengi þess sem gert er hverju sinni 

til að huga að trúverðugleika rannsóknarinnar (Mac Naughton, G. Rolfe, A. og Siraj-

Blatchford, l. 2010:161 – 162). Trúverðugleiki (e. credibility) ákvarðast út frá því hversu 

gögnin, gagnagreining og niðurstöður eru trúverðugar. Þetta er mikilvægur þáttur þegar 

eigindlegar rannsóknir eru skoðaðar. Það er að meta trúverðugleika og notagildi niðurstaðna 

(McMillan, 2008:295). Til að tryggja trúverðugleika rannsóknarinnar verður leitast við að afla 

gagna með fjölbreyttum hætti, til að mynda með vettvangsathugunum og rýnihópaviðtölum 

við börnin. Rýnt verður í vettvangsnótur sem skráðar verða á vettvangi ásamt því að hlusta á 

upptöku af viðtölunum við börnin og skrá þau niður frá orði til orðs. 

5.2 Þátttakendur og vettvangur 

Þátttakendur í rannsókninni voru níu börn, sjö fimm ára drengir og tvær fjögurra ára stúlkur. 

Börnin eru öll á elstu deild á tilteknum leikskóla á höfuðborgarsvæðinu. Val á leikskóla réðst 

af tengslum höfundar við starfsvettvanginn og áhuga hans á því að gefa börnum leikskólans 

tækifæri til að koma sínum sjónarmiðum á framfæri í tengslum við hópastarfstíma 

leikskólans. Rannsóknin sem hér um ræðir beindist eingöngu að hópastarfinu á þessari elstu 

deild leikskólans. Athugun á vettvangi fór fram þrisvar sinnum í viku yfir þriggja vikna tímabil 

á haustdögum 2017 frá klukkan 9:20-10:20. Í vettvangsathuguninni voru börnin yfirleitt níu 

saman í hópastarfinu en það réðist einnig af mætingu barnanna á leikskólann þennan 

tiltekna tíma sem gagnaöflun stóð yfir. Á þessu tímabili fóru fram þrjú rýnihópaviðtöl við 

börnin eftir hópastarfstímana. Í þeim viðtölum voru þau börn sem mætt voru í 

hópastarfstímann þann dag. Að auki voru tekin fjögur rýnihópaviðtöl við börnin þar sem 

hópnum var nokkurn vegin skipt til helminga. Flest börnin í hópnum sem tóku þátt í 

rannsókninni voru búin að vera saman í leikskólanum í tvö til þrjú  ár, þannig að þau þekkjast 

ágætlega. Rannsakandinn þekkir leiksvæði leikskólans nokkuð vel og er kunnugur aðstæðum 

þar. Hann þekkir einnig ágætlega til barnanna og þetta voru þar að leiðandi ekki þeirra fyrstu 

kynni af honum.  

Börnunum á elstu deild og miðdeild er skipt þannig niður að þrír hópar eru á hvorri deild 

sem fara í hópastarf. Það er fyrirfram skipulagt að hver hópur fer í útinám einu sinni í viku. 

Svæðin sem deildirnar hafa til umráða innandyra eru deild, miðja (þar er aðstaða til að fara í 

sundföt og leika með vatn í sundlaugarkeri), listakrókur og salur. Markmið hópastarfsins er 
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að börnin læri að vera hluti af hóp ásamt því að unnið er með námssvið leikskólans sem 

fléttast saman við það þemastarf sem er í gangi hverju sinni. 

Leikskólinn hefur frá árinu 2012 tekið þátt í tveimur samstarfsverkefnum með leikskólum 

í öðrum löndum. Þessi tvö verkefni hafa borið yfirskriftina stærðfræði og vísindi í útinámi. 

Meðan á þessum verkefnum stóð unnu börnin á leikskólanum mikið með vatn í hópastarfinu 

þá aðallega í útináminu. Núna tekur leikskólinn þátt í Nordplus samstarfsverkefni með 

Svíþjóð, Eistlandi og Noregi. Verkefnið mun standa yfir í tvö ár frá 2016 til 2018. Markmið 

verkefnisins er meðal annars að styðja og efla læsi, auka orðaforða, orðskilning, framsögn og 

hlustun. Það er unnið með eina bók frá hverju landi á hverri önn 

Þær upplýsingar sem börnin veita í verkefninu telur rannsakandi vera mikilvægar fyrir 

starfsmannahópinn á leikskólanum til að gera sér grein fyrir reynslu og viðhorfum barnanna 

þegar kemur að verkefnavinnu í hópastarfinu. Þessar upplýsingar gætu orðið hvati að þróun 

hópastarfsins í þá átt að starfsfólk geri sér betur grein fyrir mikilvægi þess að líta á börn sem 

hæfa einstaklinga sem hafa skoðanir sem þau geta komið á framfæri, og þar að auki að virða 

hugmyndir þeirra með það að leiðarljósi að leitast við að gefa börnunum tækifæri til að hafa 

áhrif á hópastarfið. 

5.2.1 Rannsóknarsnið og gagnaöflun 

Byrjað var á að framkvæma vettvangsathugun í fjórum hópastarfstímum í hópastarfi 

barnanna í leikskólanum og tekin voru þrjú rýnihópaviðtöl við þau eftir hópastarfstímana. 

Viðtölin voru byggð á þeim viðfangsefnum sem voru í hópastarfinu þegar rannsakandi var á 

vettvangi en að auki var stuðst við viðtalsramma (sjá viðauka A) Þá var notast við 

spurningaspil sem börnin voru þátttakendur í að búa til með rannsakandanum. 

Spurningaspilið var liður í því að gera rannsóknina skemmtilegri og leitast við að gefa 

börnunum aukið svigrúm til að tjá sig um hópastarfið og að þau gætu átt samtal um þá 

spurningu sem þau drógu í spurningaspilinu.  

Með því að vera á vettvangi í hópastarfinu gafst rannsakanda tækifæri til að horfa á það 

sem fram fór og eiga samtal við börnin, ásamt því að skrifa vettvangsnótur þegar börnin voru 

við leik í hópastarfinu. Í rýnihópaviðtölunum við börnin var þeim gefinn kostur á að teikna en 

rannsakandinn taldi að það gæti auðveldað börnunum samtalið, þannig yrði greiðari leið fyrir 

þau að koma á framfæri því sem þau vildu tjá um hópastarf leikskólans. Í minni rannsókn var 

það Mósaík aðferðin (Clark og Moss, 2001) sem hafði áhrif á hvernig ég nálgaðist og 

skipulagði gagnaöfnun á vettvangi með það að markmiði að geta lesið í fjölbreyttan 

tjáningarmáta barnanna. 
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Með því að bjóða börnunum að nota fleiri en eina aðferð til að tjá sig í athuguninni er 

verið að finna skapandi leiðir til að börnin geti tjáð skoðun sína á þeim svæðum og 

verkefnum sem þeim þyka áhugaverð í hópastarfinu. Þegar börnum er gefinn kostur á því að 

teikna myndir í rannsóknum, skapast mögulega tækifæri fyrir þau til að ræða um teikninguna 

sína. Börnin skapa merkingu þegar þau teikna og þau eru skapandi og virk í ferlinu. Hinn 

fullorðni verður að hlusta á hvað barnið segir um teikninguna í stað þess að fara sjálfur að 

greina hana vegna þess að frásagnir barna og túlkun á teikningum gefur mun betri mynd af 

þeim en túlkanir fullorðinna (Jóhanna Einarsdóttir, 2012b: 13 – 17 ) 

Í vettvangsathugun safnar rannsakandinn gögnum sem er nauðsynlegt að greina meðan á 

gagnaöfnun stendur þannig að ávallt sé hægt að endurskoða niðurstöður og aðferðir. 

Aðferðin er heildræn nálgun þar sem rannsakandinn reynir að skilja sjónarhorn þeirra sem 

taka þátt í rannsókninni. Þegar talað er um heildræna nálgun er átt við að rannsakandinn sjái 

viðfangsefnið í víðu samhengi, þó svo að rannsóknin beinist að afmörkuðum þætti 

samfélagsins. Það er gerður greinarmunur á tvennskonar sjónarhornum í 

vettvangsathugunum. Annars vegar sjónarhorni þeirra sem rannsóknin fjallar um og hins 

vegar til greiningar rannsakandans á þessum sjónarhornum. Það segir okkur að sjónarhorn 

þeirra sem rannsóknin fjallar um þarf ekki að vera það sama og sjónarhorn rannsakandans. 

Það hefur komið fram að mikilvægustu eiginleikar rannsakanda vettvangsathugun séu að 

geta hlustað og horft á það sem fram fer á vettvangi (Kristín Loftsdóttir, 2013:328 – 333). 

Vettvangsnótur eru nótur eða nokkurskonar dagbók þar sem rannsakandi skrifar ítarlegar 

lýsingar á því sem hann sér á vettvangi í rannsóknarferlinu. Nóturnar innihalda túlkanir hans 

ásamt þeim upplýsingum sem rannsakandi greinir til að nálgast það viðfangsefni sem er til 

rannsóknar. Rannsakandi þarf að hafa að leiðarljósi að skrá niður það sem skiptir máli í 

rannsókninni til þess að geta svarað rannsóknarspurningunni. Vettvangsnótur innihalda 

tvennskonar upplýsingar. Í fyrsta lagi lýsandi upplýsingar. En tilgangur lýsingar er að nota 

myndir, orð og teikningar til að grípa það sem fram fer á vettvangi. Nóturnar innihalda 

venjulega lýsingu á umhverfinu, hvernig einstaklingarnir eru, hvað þeir sögðu og atferli 

þeirra. Í öðru lagi eru upplýsingar í vettvangsnótum íhuganir rannsakandans. Það geta verið 

getgátur rannsakandans, tilfinningar, túlkanir, hugmyndi og í rauninni allt það sem kemur 

upp í hugann þegar fylgst er með rannsóknarefninu (McMillan, 2008). 

Rýnihópaviðtöl eru notuð til þess að öðlast betri skilning á viðhorfum, reynslu og 

sjónarhorni þátttakenda gagnvart ákveðnu viðfangsefni sem snýr að rannsókninni. Það sem 

mælir með því að ræða við börn í litlum hópum í þeim aðstæðum sem þau þekkja, er helst 

að leikskólabörn eru vön samvistum við önnur börn. Þegar börnin eru fleiri saman verða þau 

öflugri, sem gerir valdastöðu þeirra sterkari gagnvart hinum fullorðna heldur en þegar þau 

eru ein í viðtali. Það sem hins vegar þarf að varast í hópviðtölum er að sterkustu 
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einstaklingarnir í hópnum geta tekið yfir og raddir þeirra orðið ríkjandi í viðtalinu. Einnig er 

hætta á að ákveðinumræðuefni verði áberandi í samræðunum sem getur leitt til þess að 

önnur umræðuefni gleymist (Jóhanna Einarsdóttir, 2012b:16).  

Hugtakið rýni (e. focus) á við um markvissa athugun. Það er leið til að hlusta á fólk, tala 

saman og læra af því. Þegar tekin eru rýniviðtöl er ekki verið að sækjast eftir sameiginlegu 

áliti einstaklinga. Rýnihópaviðtöl eru ólík eigindlegum einstaklingsviðtölum að því leyti að í 

þeim er fólk að ræða saman í hóp. Aðferðin gefur upplýsingar frá mörgum þátttakendum á 

meðan einstaklingsviðtölin gefa upplýsingar einungis frá einum einstaklingi. Þó svo að báðar 

aðferðirnar skapi eingindleg gögn (Sóley S. Bender, 2013: 299 – 300 ). Börnin sem 

rannsakandi tók viðtöl við eiga sameiginlega reynslu af því að vera í leikskóla eru á svipuðum 

aldri og búa á höfuðborgarsvæðinu. Þetta samræmist því sem Sóley S. Bender (2013) segir 

um val á einstaklingum í rýniviðtöl sem skulu hafa einhver sameiginleg grundvallareinkenni 

sem séu í samræmi við rannsóknina. 

5.2.2 Aðferð 

Rannsakandi fylgst með og skráð niður á vettvangsnótur það sem fram fór í hópastarfinu. 

Ásamt því að tekin voru rýnihópaviðtöl við börnin eftir hópastarfstímana þar sem þau fengu 

tækifæri til að tjá sig um viðfnagsefni hópastarfstímans. Tekin voru fjögur rýnihópaviðtöl þar 

sem notuð voru spurningaspil sem börnin höfðu verið þátttakendur í að búa til. Viðtölin voru 

tekin upp og afrituð frá orði til orðs. Það var gert til að hægt væri að nálgast upplýsingar úr 

viðtölunum og marg lesa þau yfir. 

Í viðtölunum við börnin eftir hópastarfstímana var stuðst við skráningu úr 

vettvangsnótum sem skráðar voru á vettvangi í hópastarfinu, ásamt því að nota 

viðtalsramma. Til að fá börnin til frekari þátttöku í rannsókninni var þeim boðið að búa til 

spurningaspil. Þau fengu stífan pappa þar sem þau strikuðu með reglustriku línur bæði lárétt 

og lóðrétt og klipptu síðan út nokkurs konar ferninga. Rannsakandi skrifaði á spjöldin 

spurningar sem tengdust viðtalsrammanum. Þessi spjöld voru síðan notuð sem 

spurningaspil. Spjöldunum var raðað á borð í listakróknum og börnin í hópunum drógu til 

skiptis eitt spjald og rannsakandi las upp spurninguna. Barnið sem dró spjald svaraði 

spurningunni en hin börnin komu einnig með innlegg í umræðuna um tiltekna spurningu. 

Börnin voru áhugasöm um að nota spurningaspilið og varð það viðbót í rýnihópaviðtölunum. 

Spurningaspilið stuðlaði að tækifærum fyrir öll börnin að tjá skoðanir sínar á tilteknum 

spurningum á spjöldunum. Í rýnihópaviðtölunum eftir hópastarfstímana og 

rýnihópaviðtölunum þar sem notast var við spurningarspilið var leitast við að ná fram 

sjónarmiðum barnanna um upplifun þeirra á hópastarfinu. 
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5.2.3 Greining gagna og túlkun 

Greining gagna í eigindlegum rannsóknum felst ekki í því að koma fram með ákveðna tilgátu 

eða kenningu. Hún felst í því að skoða og vinna með þau gögn sem aflað er á vettvangi. Þá 

skiptir máli að skipuleggja gögnin þannig að hægt sé að greina frá þeim og túlka. Leitast síðan 

við að koma fram með hugmyndir sem byggja á þessum tilteknu gögnum (Lichtman, 2013). 

Í þessari rannsókn voru gögnin greind út frá þátttökustigunum þremur sem eru 

ráðgefandi ferli, þátttökuferli og sjálfsprottið ferli (Lansdown, 2005). Hvert stig sýnir 

mismunandi þátttöku barna og var leitast við að greina lýðræðislega þátttöku barnanna í 

fjórum hópastarfstímum eftir þessum stigum. Það er að segja hvort fullorðnir stjórni 

þátttöku barnanna eða hvort þau séu þátttakendur í samvinnu við fullorðna og hvort þau fái 

að hafa frumkvæði að þátttöku sinni í hópastarfi leikskólans. Gögnin sem aflað var með því 

að spila spurningaspilið með börnunum voru flokkuð bæði út frá spurningum úr 

viðtalsrammanum og einnig hvert umræðan um hverja spurningu í spurningaspilinu leiddi 

samræðurnar. Í niðurstöðum rannsóknarinnar verða því gögnin sem aflað var með 

spurningaspilinu flokkuð í: 

• Tilgangur hópastarfsins að mati barnanna 

• Kennarinn ræður í hópastarfi 

• Skemmtilegt hópastarf 

• Leiðinlegt/erfitt hópastarf 

• Reglur í hópastarfi 

• Hugmyndir barnanna um hvernig þau langaði að hafa hópastarfið 

5.2.4 Siðferðileg álitamál 

Rannsókn þarf alltaf að vera skipulögð með siðferðileg atriði í huga. Þá er fyrsta skref að fá 

upplýst samþykki frá þeim sem koma til með að taka þátt í rannsókninni. Það er gert með því 

aðgefa þátttakendum tækifæri til að taka sjálfstæða ákvörðun um hvort þeir vildu taka þátt 

eða ekki. Að auki veitti rannsakandi upplýsingar um hvers konar rannsókn var um að ræða og 

til hvers væri ætlast af þátttakendum. Rannsakandi gerði eins vel grein fyrir öllu og hægt var. 

Þátttakendum var gert ljóst á skýran hátt að hægt væri  að hætta í rannsókninni hvenær sem 

væri og einnig að hægt væri að draga gögn til baka ef þeir vildu ekki að þau kæmu fram í 

niðurstöðum rannsóknarinnar. Börnum og foreldrum var gerð grein fyrir því að farið yrði 

með allar upplýsingar sem aflað var í rannsókninni sem trúnaðarmál. (Mac Naughton og fl. 

2010, bls. 74 – 77). 

Fyrsta skrefið var að ræða við börnin um rannsóknina. Höfundur sagði þeim frá skólanum 

sínum og að hann væri að læra að verða leikskólakennari. Þeim var einnig sagt frá því að 
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núna væri höfundur að vinna að stóru verkefni í skólanum sínum og að hann langaði til að 

gera rannsókn í hópastarfinu þeirra, og þessa rannsókn langaði hann til að gera með þeim. 

Þess vegna langaði hann til að vera með þeim og leikskólakennaranum þeirra í hópastarfinu 

og sjá hvað þau væru að gera. Höfundur sýndi þeim bókina sem hugmyndin var að vera með 

í hópastarfinu og sagði að í þessa bók langaði hann að skrifa niður ýmislegt sem þau væru að 

vinna að og leika í hópastarfinu. Höfundur sagði þeim að hann langaði til að gera 

rannsóknina með þeim til að fullorðnir gætu betur skilið hvað börn gera í hópstarfi og líka til 

að þau fengju tækifæri til að segja frá hópastarfinu sínu, hvað þau væru að gera og afhverju. 

Þá sagði höfundur að hann langaði að taka viðtöl við þau þar sem hann ætlaði að spyrja 

þau ýmissa spurninga varðandi hópastarfið. Hvað þeim fyndist skemmtilegt í hópastarfinu 

eða leiðinlegt. Höfundur sýndi þeim upptökutækið og sagði þeim frá að það yrði þar sem 

viðtalið ætti sér stað og að hann gæti hlustað á það sem rætt var í viðtalinu aftur og aftur. 

Síðan prófuðu höfundur og börnin að tala, taka upp og hlusta á það. Börnunum þótti gaman 

að heyra raddirnar sínar. Síðan sýndi höfundur þeim hvernig það væri hægt að eyða því sem 

við vorum að tala um af tækinu. Höfundur upplýsti þau um að þegar rannsókninni væri lokið 

og hann væri búinn að vinna verkefnið þá yrði upptökunum eytt. Þegar höfundur hafði 

upplýst þau um þessi atriði spurði hann hvort þau vildu vera með í rannsókninni en sagði 

þeim jafnframt að þau réðu því sjálf hvort þau tækju þátt. Einnig að þau gætu alltaf hætt 

þátttöku í rannsókninni. Höfundur sagði þeim að þau þyrftu ekki að ákveða það strax, þau 

mættu alveg hugsa um það og láta svo vita þegar þau væru búin að ákveða sig.  

Samþykki var fengið frá skóla og frístundasviði Reykjavíkurborgar, ásamt samþykki frá 

leikskólastjóra leikskólans til að framkvæma rannsóknina á leikskólanum einnig deildarstjóra 

deildarinnar þar sem rannsóknin fór fram. Upplýst samþykki var fengið frá forráðamönnum 

barnanna frá börnunum sjálfum. Börnin byrjuðu á aðgefa munnlegt samþykki sitt. Í framhaldi 

af því bjó rannsakanditil texta á blaðþar sem kom fram að ef þau vildu vera þátttakendur í 

rannsókninni þá mættu þau skrifa nafnið sitt á blaðið eða teikna mynd af sjálfum sér. 

Rannsóknin var tilkynnt til persónuverndar.  
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6 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður greint frá helstu niðurstöðum með hliðsjón af rannsóknarspurningum. 

Í rannsókninni var leitað eftir upplýsingum frá börnunum um hvernig lýðræðisleg þátttaka 

birtist þeim í hópastarfi. Fyrst verður hópastarf leikskólans kynnt og þau svæði sem boðið er 

upp á í hópastarfstímum. Síðan verður vettvangsathugunum í hópastarfi barnanna lýst. Þar á 

eftir verður fjallað um það sem fram kom í rannsóknargögnum í hópviðtölunum við börnin. 

Þar ræða börnin um tilgang hópastarfsins, hvernig kennarinn kemur þeim fyrir sjónir þegar 

kemur að virkri þátttöku þeirra í hópastarfinu, skemmtilegt hópastarf og leiðinlegt/erfitt 

hópastarf, reglur í hópastarfi og hugmyndir og hvernig þau myndu vilja hafa hópastarfið. 

6.1 Hópastarfið í leikskólanum 

Leikskólinn þar sem rannsóknin fór fram er búinn að vera starfræktur í tæpa tvo áratugi. Á 

því tímabili hefur verið hópastarf á öllum deildum leikskólans sem hefur fram að þessu 

starfrækt tvær eldri deildir og tvær yngri deildir. Núna á haustdögum 2017 urðu breytingar á 

leikskólanum sem fólust í því að tvær ungbarnadeildir opnuðu. Þessar breytingar urðu til 

þess að önnur eldri deildin varð mið deild með tveggja til þriggja ára börnum. Á skólaárinu 

2017 til 2018 er því ein eldri deild í leikskólanum. Hvorug ungbarnadeildin hefur verið með 

skipulagt hópastarf á þessu skólaári en bæði miðdeildin og eldri deildin hafa haldið áfram að 

vera með hópastarf fjóra daga vikunnar. Þess má geta að elsta deildin hefur á fimmtudögum 

verið með hópastarfið sem einkennist af svo kölluðu “elstu barna starfi.“ Það fer þannig fram 

að börnin vinna að ákveðnum verkefnum í sérstaka skólamöppu. Þar safna þau saman ýmsu 

sem tengist þemum vetrarins og verkefnum sem þau vinna í sambandi við ýmsar 

vettvangsferðir sem þau fara í yfir skólaárið. 

Hópastarf leikskólans byggist á þeim þemum sem unnið er að hverju sinni, sem fyrr segir. 

Til dæmis má nefna að hópastarf leikskólans hefur síðastliðin þrjú ár unnið að búningagerð 

fyrir öskudaginn þar sem börn og starfsfólk hefur unnið saman að hönnun búninga sem 

börnin hafa síðan klæðst á öskudeginum. 

Áður en börnin fara í hópastarf er samverustund á deildinni þar sem öll börnin sitja 

saman í einu rými inni á sinni deild. Í samverustundum fá tvö börn hlutverk 

veðurfræðingasem upplýsa hin börnin um veðurfar dagsins og greina frá með 

myndaspjöldum af útifatnaði hvernig best sé að klæða sig í útiverunni. Það er lesið og sungið 
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og farið yfir myndrænt dagskipulag með börnunum. Svæðum er deilt á hópa og hver hópur 

fær upplýsingar um sitt svæði. 

Hópastarf leikskólans fer fram fjórum sinnum í viku fyrir hádegi frá klukkan 09:20 til 

10:20. Á hvorri deild eru þrír hópar sem skipta með sér svæðunum. Svæðin sem eldri deild 

og mið-deild hafa til umráða í hópastarfstímum eru deildin og miðjan þar sem 

sundlaugarkerið er. Þess má geta að miðjan er sameiginlegt svæði á milli deildanna tveggja. 

Salurinn og listakrókur eru einnig til umráða og liggja þau svæði saman í miðjum 

leikskólanum. Salurinn býður upp á hreyfingu þar sem hægt er að leika með bolta og setja 

upp þrautabrautir, þar er einnig leirsandur í sérstöku keri á hjólum. Einnig eru í salnum tvær 

tölvur sem stúkaðar eru af með skilrúmi. Það er rennihurð á listakróknum sem gefur 

möguleika að loka hann af. Þá fer hver hópur í útinám einu sinni í viku á hópastarfstímaen í 

útiveru er nær undantekningarlaust farið út fyrir garðinn í gönguferðir í nærumhverfinu eða 

vettvangsferðir þar sem farnar eru lengri ferðir með almenningsvögnum.  

Deildirnar skipta með sér svæðum á hópastarfstíma, það er að segja önnur deildin hefur 

deild og miðju samfleytt í eina viku og þá hefur hin deildin sal og listakrók. Börnin byrja alltaf 

hópastarfið með því að setjast á ákveðinn stað á því svæði þar sem hópastarfið fer fram. 

Leikskólakennarinn ræðir við börnin um fyrirhugað verkefni hópastarfstímans. Yfirleitt eru 

einhver ákveðin verkefni sem unnið er að í hópastarfstímunum. Eins og áður hefur komið 

fram er leikskólinn í samstarfsverkefni með þremur öðrum löndum þar sem hvert land velur 

bók til að vinna með yfir ákveðið tímabil. Bókin sem verið er að vinna með á þessari 

haustönn fjallar um vikudagana og voru hópastarfstímarnir í leikskólanum á 

rannsóknartímabilinu nokkuð litaðir af þeirri verkefnavinnu. Leikskólakennararnir tveir sem 

unnu með börnunum í hópastarfinu á meðan á rannsókninni stóð eru báðir menntaðir 

leikskólakennarar og hafa margra ára starfsreynslu í leikskóla. 

6.1.1 Vettvangsathugun í hópastarfi leikskólans 

Hér á eftir verður lýst því sem fram fór í hópastarfstímum þar sem leikskólakennararnir 

Hrafnhildur og Arnheiður leiddu hópastafið. Nöfnin sem kennararnir bera hér í þessari 

umfjöllun eru ekki þeirra réttu nöfn. Nöfnin sem börnin níu bera í umfjöllunnni eru ekki 

þeirra réttu nöfn. Drengirnir sem tóku þátt í rannsókninni bera nöfnin Axel, Dagur, Sigmar, 

Sindri, Sæþór, Torfi og Þráinn og stúlkurnar bera nöfnin Dagný og Elísa. Rannsakandi var á 

vettvangi í fjórum hópastarfstímum. Þremur hópastarfstímum þar sem Hrafnhildur leiddi 

hópastarfið og einum hópastarfstíma þar sem Arnheiður hafði umsjón með hópastarfinu.  

Í fyrstu tveimur hópastarfstímunum voru öll börnin mætt. Í þriðja hópastarfstímanum 

voru sex drengir mættir og í fjórða hópastarfstímanum voru sjö drengir og ein stúlka. Á eldri 

deild leikskólans eru lokamínútur samverustundarinnar notaðar til að undirbúa og upplýsa 
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börnin um það sem þau mega vænta í hópastarfstíma dagsins. Það sem er kallað hópastarf í 

þessum leikskóla er þegar börnin fara með einum kennara á tiltekið svæði, deild/miðju eða 

sal/listakrók og vinna yfirleitt að einhverjum ákveðnum verkefnum sem eru að mestu leyti 

skipulögð og framkvæmd undir stjórn kennara. Hins vegar má geta þess að verkefnavinnan 

tekur ekki alltaf allan hópastarfstímann þannig að þegar líða fer á hann skapast oft tækifæri 

fyrir börnin að snúa sér að annars konar viðfangsefnum. Oft felast þau í því að börnin geta 

valið um viðfangsefni, til dæmis að leika með bílana,dýrin, kubbana og jafnvel að fara í 

tölvuna. 

6.1.2 Hópastarf Hrafnhildar – undirbúningur og viðfangsefni rædd 

Fyrsta daginn sem rannsakandi var á vettvangi í hópastarfinu endaði samverustundin á því að 

öll börnin á deildinni sungu lag um dagana og gerðu tákn fyrir hvern dag. Hrafnhildur byrjaði 

að undirbúa hópastarfstímann með því að tala um bókina um dagana sem þau voru að vinna 

með á þessari önn. Hrafnhildur ræddi við börnin um merkingu orðanna sunna og máni. Hún 

vakti athygli barnanna á því að sól og tungl geta líka borið heitin sunna og máni. Börnin 

byrjuðu á að klappa nafnið sitt með Hrafnhildi, síðan sungu þau lagið um dagana aftur og 

gerðu táknin með. Síðan fóru börnin á deildinni í sína hópa og elsti hópurinn fór með 

Hrafnhildi í hópastarf sem fram fór í salnum. Börnin settust á ákveðinn stað í salnum 

og.Hrafnhildur tjáði þeim að í dag ætluðu þau að búa til mána og sunnu. Því næst varpaði 

hún fram eftirfarandi spurningu: 

„Hvernig getum við búið til tungl og sól?” 

Hrafnhildur fékk ekki mikil viðbrögð frá börnunum við þessari spurningu. Þau sem tjáðu 

sig sögðu: „ég veit ekki eða“ , „mig langar ekki.” Þetta varð til þess að Hrafnhildur náði í hvíta 

töflu til að skrifa á. Því næst spurði hún börnin aftur sömu spurningar en var jafnframt tilbúin 

að skrifa niður hugmyndir barnanna á töfluna. Hugmyndir frá börnunum komu hægt þó 

nefndu Dagný og Elísa: „mála eða lita“. Það varð til þess að Hrafnhildur kom með hugmynd: 

„að mála okkur í framan.” Við þessa hugmynd kviknaði áhugi hjá flestum börnunum, þó 

aðallega hjá Sindra sem virtist mjög áhugasamur um þessa tillögu frá Hrafnhildi. En það var 

eins og Hrafnhildurhefði ekki áhuga á þessari hugmynd þó hún hefði komið með hana sjálf og 

fengið nokkuð góð viðbrögð frá börnunum. Heldur varpaði hún strax fram annarri hugmynd 

sem var hvort það væri: „hægt að nota kubba?“ Nokkur börn tóku undir það og sögðu að það 

væri hægt að nota legókubba. Sindri, sem var áhugasamastur um andlitsmálningu nefndi það 

aftur og aftur. Hrafnhildur útskýrði að þau væru ekki að nota andlitsmálningu núna. Útskýrði 

að núna væri miðvikudagur en eftir tvo daga, á föstudaginn gætu þau verið með 

andlitsmálningu því þá ætluðu þau að syngja lagið um dagana fyrir öll börnin í leikskólanum í 

sérstakri söngstund í salnum. 
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Hrafnhildur hélt áfram að koma með hugmyndir og nefndi: „getum við búið til búninga?” 

Börnin sýndu þessari hugmynd mikinn áhuga. Hrafnhildur varpaði fram hugmynd: „getum við 

notað okkur sjálf?”. Þarna myndaðist mikill áhugi hjá öllum börnum og eitt barnið stökk fram 

á gólfið og sýndi hvernig hægt varað búa til mána með sjálfum sér. Það varð til þess að 

Hrafnhildur sýndi þessum áhuga barnanna mikinn skilning og dágóða stund voru börnin að 

sýna hvernig þau gætu búið til sól eða tungl með sjálfum sér. Hrafnhildur spurði börnin hvort 

þau gætu búið til sól og mána úr sandi. Þráinn bar þá strax fram ósk um að fá að fara í 

leirsandinn. 

Hrafnhildur svaraði því ekki strax en ræddi við börnin um að þau gætu búið til sunnu og 

mána á marga vegu og núna ætli þau að búa til sól og tungl. Þá nefndu Sigmar og Sindri 

strax: „já búninga“, já „andlitsmálningu.” Á þessari stundu ákvað Hrafnhildur að gefa 

börnunum val um að fara í leirsandinn og að búa til sól og tungl eða að mála eða lita sól og 

tungl. Það voru fjögur börn, þau Torfi, Þráinn, Dagný og Elísa, sem höfðu áhuga á að fara í 

leirsandinn. Þau léku sér þar í dágóða stund við að útbúa tungl og sól úr leirsandinum sem 

var í sérstöku glæru keri á hjólum. Kerið var staðsett til hliðar í salnum þannig að þau gátu vel 

séð hvað hin börnin voru að fást við. Hin börnin fjögur, þau Dagur, Sigmar, Axelog Sæþór 

höfðu mikinn áhuga á að fá efnisbútana og klæða sig í þá og leika sól og tungl.  

Það var á þessari stundu sem Hrafnhildur áttaði sig á því að áhugi Dags, Sigmars, Axels og 

Sæþórs lá ekki í því að mála eða lita sól eða tungl heldur lá áhugi þeirra í því að leika með 

efnisbútana og búa til búninga. Þannig að hún fór með þeim að sækja stóran kassa fullan af 

allskonar efnisbútum, bæði stórum og smáum. Sum börnin notuðu efnin til að setja yfir sig 

og utan um sig og voru þannig orðin annað hvort tungl eða sól, á meðan önnur fóru í reipitog 

með efnislengjur. Þegar börnin sem höfðu valið að leika í leirsandinum voru búin að leika þar 

nokkra stund fór áhugi þeirra að beinast að efnisbútunum sem voru komnir út um allt gólfið í 

salnum. Þau hættu í leirsandinum og fóru að skoða efnisbútana í stóra kassanum. Dagný 

spurði Hrafnhildi hvort hún mætti klippa. Hrafnhildur sagði: „ef þú vilt klippa þá skal ég lána 

þér blað”, síðan sótti hún gult blað og Dagný fór að klippa blaðið í langar ræmur síðan fór 

hún til Hrafnhildar og sagði: „þetta eru sólargeislar.“ Hrafnhildur sýndi sólargeislunum 

hennar Dagnýjar mikinn áhuga sem fólst í því að hún skoðaði þá og sagði henni að þetta 

væru fallegir sólargeislar, síðan hrósaði hún henni fyrir hvað hún væri dugleg að æfa sig að 

klippa með skærum. Hrafnhildur fór að syngja lagið: „Sól sól skín á mig” og Dagný tók undir 

með henni. Síðan fór hún að leika með sólargeislana. Þegar Dagný var búin að leika með 

sólargeislana í dágóða stund fór hún til Hrafnhildar og spurði hvort hún mætti mála sig í 

framan. Hrafnhildur svaraði að kannski gæti hún málað sig í framan á föstudaginn þegar þau 

ætluðu að syngja um vikudagana í söngstund í salnum. Dagný gerði ekki athugasemd við 
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þessa útskýringu heldur hélt áfram að leika sér með gulu renningana sem hún hafði klippt 

niður og sagði að þeir væru sólargeislar. 

Sindri sem hafði sótt það stíft að velja andlitsmálningu vildi ekkert velja en hann vafði sig 

inní efnisbúta í smá stund og dró sig síðan í hlé.Hér má velta fyrir sér hvernig hann upplifði 

þátttöku sína í hópastarfinu og yfir höfuð hvort hann hafi upplifað sig sem áhrifavald þegar 

kemur að verkefnavali í hópastarfinu. Þegar fylgst var með honum þennan dag í hópastarfinu 

má ætla að hann hafi dregið sig út úr hópnum vegna þess að honum fannst hann ekki ná að 

koma sínum hugmyndum á framfæri og þar af leiðandi náði hann ekki að hafa þau áhrif í 

hópastarfinu sem tengdust hans áhuga. 

Þegar það fór að síga á seinni hluta hópastarfstímans náði Hrafnhildur í spjaldtölvu og 

sýndi börnunum tungl og sól. Hún fór yfir með þeim hvað þau hefðu verið að gera. Börnin 

sem voru að leika sér með efnisbútana sögðust hafa verið sól, tungl, stjörnurnar, og eitt 

barnið var geimurinn. Hrafnhildur kom af stað umræðu um tunglið hvort það væri hægt að 

fara til tunglsins. Þarna vildi Hrafnhildur fá börnin til að velta fyrir sér hvort það væri 

möguleiki að komast til tunglsins. Það voru skiptar skoðanir hjá börnunum hvernig hægt væri 

að komast til tunglsins. Þau nefndu að það væri hægt að nota langan stiga til að komast til 

tunglsins eða fara í eldflaug og geimflaug því þær gætu farið svo langt upp í loftið. 

Hrafnhildur endaði hópastarfstímann á að útskýra fyrir börnunum hvers vegna það hefði ekki 

verið hægt að velja andlitsmálun í þessum hópastarfstíma. Hún tók það fram að það hefði 

komið frábær hugmynd um að mála sig í framan. En vegna þess að það væri svo stutt síðan 

þau hefðu verið með andlitsmálun þá hefði hún ákveðið að þau yrðu með andlitsmálun á 

föstudeginum þegar þau myndu syngja lagið um daganna í söngstund í salnum. 

Hópastarf Hrafnhildar tekið saman 

Í þessum hópastarfstíma heldur Hrafnhildur nokkuð fast í þá ákvörðun sína að fá börnin til að 

búa til sól og tungl. Vegna áhugaleysis barnanna veður þróun hópastarfsins á þann veg að 

Hrafnhildur gefur börnunum val um viðfangsefni. Þar sem annað viðfangsefnið var að fara í 

leirsandinn og búa til sól og tungl eða að mála og lita sól og tungl. Hluti af börnunum valdi að 

fara í leirsandinn. Þegar áhugaleysi barnanna sem eftir voru var ennþá viðloðandi varðandi 

það að búa til sól og tungl tekur Hrafnhildur þá ákvörðun að hlusta á tillögur barnanna um að 

leika með efnisbútana í stóra kassanum.  

 

Umræða við börnin eftir hópastarf Hrafnhildar 

Í umræðunum við börnin eftir þetta hópastarf beindi ég spurningunni að Sindra sem sótti 

það svo stíft að gera andlitsmálun og spurði hvað honum hefði fundist skemmtilegt í þessu 

hópastarfi. Hann svaraði: „að fela mig“ (hann hafði farið út úr salnum og falið sig í 
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fataklefanum). Því næst sagði hann: „ég vildi gera andlitsmálningu. ”Sum börnin vissu ekki 

hvað þeim fannst skemmtilegt í þessu hópastarfi á meðan öðrum fannst skemmtilegast að 

leika með efnin úr stóra kassanum og búa til búninga úr þeim.  

6.1.3 Hópastarf Hrafnhildar – sól og máni 

Í þessu hópastarfi voru sjö drengir, þeir Axel, Dagur, Sigmar, Sindri, Sæþór, Torfi, Þráinn, og 

tvær stúlkur, þær Dagný og Elísa. Hópastarfið byrjaði á því að börnin settust á sérstakan stað 

í salnum og Hrafnhildur byrjaði að fjalla um rím. Hún spurði hvert barn hvort það gæti fundið 

rímorð við nafnið sitt. Hvert og eitt barn fann rímorð við sitt nafn og einnig fundu þau rímorð 

við nafnið hennar Hrafnhildar sem vakti upp mikla kátínu hjá þeim. Því næst hófst upprifjun 

frá síðasta hópastarfi. Hrafnhildur rifjaði upp með börnunum að tungl og sól gætu borið 

önnur heiti. Hún hjálpaði þeim að muna heitin og síðan spurði hún: 

„Hvernig getum við búið til tungl og sól?” 

Börnin virtust ekki hafa mikinn áhuga á því sem Hrafnhildur var að spyrja að, heldur 

varpaði Dagur fram spurningu um hvenær þau gætu farið í sullukerið. Hrafnhildur svaraði að 

þau gætu gert það í næstu viku. Í framhaldi af því fór Sindri að nefna andlitsmálninguna og 

segja að sig langaði að mála sig í framan. Hrafnhildur sagði honum að næsta dag ætluðu þau 

að vera með andlitsmálun þar sem þau ætluðu að syngja lagið um dagana í söngstundinni í 

salnum. Á þessari stundu greip Hrafnhildur tækifærið og byrjaði að syngja lagið um dagana 

með þeim, börnin tóku undir og gerðu táknin með. Þegar því var lokið sagði Hrafnhildur: 

„Í dag ætlum við að mála tungl og sól.” 

Við þessa uppástungu Hrafnhildar sögðust þau börn sem tjáðu sig eitthvað vilja leika með 

efnin í kassanum og búa til búninga. Á þessari stundu tók Hrafnhildur þá ákvörðun að vera 

með val um að leika með efnisbútana í kassanum eða að mála tungl og sól á stórt blað. Með 

því að vera með val um þessi tvö viðfangsefni var möguleiki að það fengist í gegn að einhver 

vildi mála tungl og sól eins og Hrafnhildur var búin að ákveða. Það gekk líka eftir því að Dagný 

og Elísa völdu báðar að mála sól á stórt blað. Hrafnhildur var alveg samþykk þessari hugmynd 

þeirra og bæði Dagný og Elísa sýndust ánægðar yfir því að mega báðar mála sól á stórt blað. 

Því næst tók Hrafnhildur til blaðarúllu fyrir Dagnýju og Elísu. Þær hjálpuðust að við að klippa 

blöðin af rúllunni. Það var athyglisvert að sjá hvernig þær hjálpuðust að við að klippa tvö blöð 

af rúllunni. Önnur hélt við rúlluna á meðan hin klippti og síðan skiptu þær um hlutverk. 

Hrafnhildur var þarna nærri þeim og veitti þeim aðstoð eftir þörfum. Því næst teiknuðu þær 

sól á sitt hvort blaðið. Þeim bauðst að velja sér málningu til að mála sólirnar sínar, Elísa valdi 

bleikan lit og Dagný grænan lit. Dagný bað jafnframt um fjaðrir til að skreyta sólina. Það var 

auðfengin ósk. Hrafnhildur náði í fjaðrir sem voru alla vega á litinn. Þannig að Dagný gat valið 
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þær fjaðrir sem hún óskaði sér. Hún var mjög áhugasöm um að líma fjaðrirnar allt í kringum 

sólina sem hún hafði málað á blaðið. 

Hrafnhildur afhenti stúlkunum útprentuð orð þar sem stóð sunna og sól, og hún vakti 

athygli stúlknanna á því að á útprentuðu miðunum stæði sunna og sól. Með þessu var 

Hrafnhildur að leggja inn þessi nýju orð sem hún hafði verið að kynna fyrir börnunum. 

Stúlkurnar límdu orðin á listaverkin sín eins og sjá má hér á mynd 1. 

 

Mynd 1. Sunna og sól 

Sindri, Dagur, Sigmar, Torfi, Þráinn, Axel og Sæþór völdu að leika með efnisbútana í stóra 

kassanum. Þeir hófust handa við að hjálpa Hrafnhildi að ná í stóra kassann með 

efnisbútunum. Þeir voru allir mjög spenntir og fóru allir saman að geymslunni þar sem stóri 

kassinn var geymdur og hjálpuðu Hrafnhildi að bera hann fram í salinn. 

Hrafnhildur gaf þeim svigrúm til athafna og þeir hvolfdu úr kassanum á gólfið. Sindri, 

Dagur, Sigmar, Axel og Sæþór fundu efnislengju sem var mjög löng, þunn og hvít á litinn og 

fóru í reipitog með hana. Þeir voru ýmist liggjandi eða á fjórum fótum. Þessi athöfn þeirra 

þróaðist í leik þar sem þeir sjálfir og efnislengjan voru í aðalhlutverki. Allt í einu hrópaði einn 

drengurinn: „Spiderman þú setur okkur í vef.” Á þessari stundu voru þeir komnir í leik þar 

sem samkipti þeirra fólust í því að skiptast á að draga hvern annan eftir gólfinu með 

efnislengu. Leikurinn virtist færast frá reiptogi yfir í einhverskonar Spidermanleik. Það sem 

eftir var af hópastarfstímanum þróuðu drengirnir leikinn eftir eigin höfði. Það virtist veita 

þeim ánægju að fá að leika við hvorn annan með þann efnivið sem þeir höfðu valið sjálfir. Á 

þessum sama tíma var Hrafnhildur upptekin við að aðstoða Dagnýju og Elísu við 

listsköpunina. Þannig að þegar leið á hópastarfstímann voru Sæþór, Dagur og Sigmar komnir 

með efnislengjurnar alla leið í fataklefann og Hrafnhildur þurfti að hafa afskipti af þeim og 

beina þeim aftur með leikinn í salinn. 
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Torfi og Þráinn, sem ekki voru í Spidermanleiknum, voru mjög uppteknir af því að finna 

efni í búningagerð. Torfi fann blátt netaefni og jólaefni og lítið kerti með rafhlöðu þannig að 

það var hægt að kveikja ljós á því. Hann kom með þennan efnivið til rannsakandans og sagði: 

„ég ætla að gera jólamána.” Hann tók sér góðan tíma til að útfæra þessa hugmynd sína. 

Þegar hann var búinn að reyna að koma jólaefninu utan um sig í nokkra stund fór hann til 

Hrafnhildar og bað hana um aðstoð. Hrafnhildur hjálpaði honum að binda efnið saman 

þannig að það hélst fast utan um hann. Torfi kom glaður til rannsakandans og sagði: „sjáðu 

núna er ég jólamáni með kerti.” Það var yndislegt að fylgjast með honum hvernig áhuginn 

skein úr andliti hans þegar hann var að færa hugmyndir sínar í framkvæmd. Hann ljómaði 

alveg þegar hann fann kertið og ekki minnkaði hamingjan þegar hann uppgötvaði að það var 

lítill takki neðan á kertinu og ef hann færði hann til þá kom ljós á kertið. Það var eins og 

honum fyndist kertið vera einmitt það sem hentaði fyrir jólamána. Það var gaman að fylgjast 

með því hvað Torfi var áhugasamur í búningagerðinni. Einnig var eftirtektarvert að hann 

skildi kalla það sem hann útbjó úr efnunum jólamána. Það er hægt að álykta að umræðan 

hennar Hrafnhildar um sunnu og mána hafi skilað sér í búningagerðina hans og hafi auðgað 

hugmyndaflug hans í sköpuninni. 

Þráinn fann hvítt létt efni sem hann vafði um sig og sagði: „ég er vindurinn.” Hann vafði 

efninu þannig utan um sig að það dróst aðeins á eftir honum. Þegar hann hljóp aðeins áfram 

þá lyftist efnið aðeins frá gólfinu. Þannig lék hann sér dágóða stund og ekki var annað að sjá 

en að hann kynni því vel að fá tíma og rými í salnum til athafna. Drengirnir héldu áfram að 

þróa hugmyndir sínar og fengu svigrúm til að einbeita sér að því sem þeir höfðu valið sér að 

gera. 

Hópastarf Hrafnhildar tekið saman 

Í þessum hópastarfstíma kom Hrafnhildur fram með skýr skilaboð til barnanna að verkefni 

hópastarfstímans væri að búa til sól og tungl. Hluti af börnunum tjáði sig um að þau langaði 

að leika með efnisbútana í stóra kassanum. Í framhaldi af því ákveður Hrafnhildur að vera 

með val á milli tveggja viðfangsefna. Að leika með efnisbútana eða að mála eða lita sól og 

tungl á stórt blað. Þetta val leiddi til þess að öll börnin nema stúlkurnar tvær völdu að leika 

með efnisbútana. Þær völdu að mála sól á stórt blað. Hrafnhildur leitaðist í 

hópastarfstímanum við að hlusta eftir sjónarmiðum barnanna. Það gerði hún með því að 

gefa þeim val um tvennskonar viðfangsefni. 

Umræður eftir hópastarf Hrafnhildar 

Umræður við börnin eftir hópastarfstímann einkenndust af því að börnin virtust vera 

ánægð með að hafa fengið val um viðfangsefni. Drengurinn sem hafði borið fram þá ósk um 

að fara í sullukerið tjáði sig ekkert frekar um það þegar við ræddum um hópastarfstímann. 
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Hann virtist sætta sig vel við að fá val um að mála eða leika með efnisbútana úr kassanum. 

Drengirnir sem völdu að leika með efnisbútana og gerðu “jólamána” og “vindinn”, töluðu um 

að þetta hefði verið skemmtilegt hópastarf vegna þess að það hefði verið svo gaman að 

skoða efnisbútana í kassanum. 

6.1.4 Hópastarf Hrafnhildar – unnið með fjölda vikudaga 

Í hópastarfinu þennan dag voru Sindri, Þráinn, Sæþór, Dagur, Sigmar og Torfi. Hrafnhildur var 

hópstjóri í þessu hópastarfi. Í samverustundinni sagði hún drengjunum að hópastarfið færi 

fram á deildinni þeirra. Hópastarfið byrjaði með því að drengirnir settust á mottu við 

gluggann á deildinni. Því næst upplýsti Hrafnhildur börnin um að þau ætluðu að vinna í 

skólamöppunum í þessu hópastarfi. Að því búnu tjáði hún þeim að þegar hópastarfið væri 

búið þá kæmi slökkviliðið í heimsókn til þeirra. Það var mikill spenningur í hópnum við þessar 

fréttir. Hrafnhildur tók sér góðan tíma til að ræða um slökkviliðið við drengina og upplýsa þá í 

megin dráttum um hvers væri að vænta í þessari heimsókn. 

Í leikskólanum vinna elstu börnin að sérstakri skólamöppu Þau útbúa sérstaka forsíðu á 

möppuna að hausti þar sem þau skrifa nafnið sitt og teikna sjálfsmynd. Í þessa möppu safna 

þau ýmsum verkefnum sem þau vinna að yfir veturinn. Oft í tengslum við ýmis þemu sem eru 

í gangi hverju sinni og einnig í sambandi við þær vettvangsferðir sem börnin fara í yfir 

veturinn. Þegar Hrafnhildur var búin að ræða um slökkviliðið sagði hún þeim að í þessum 

hópastarfstíma væri viðfangsefnið að vinna í skólamöppunum. 

Hrafnhildur fléttaði bókina um vikudagana inn í skólamöppu verkefnið sem hún var búin 

að ákveða að taka fyrir í hópastarfinu. Hrafnhildur nálgaðist viðfangsefnið á þann hátt að hún 

spurði börnin hvað væru margir dagar í einni viku. Hún notaði hvíta standtöflu til að skrifa 

niður töluna sem hver drengur nefndi í tengslum við fjölda daga í viku. Hrafnhildur var 

jákvæð og hvetjandi þannig að drengirnir voru óhræddir við að nefna tölu þó svo að þeir 

væru ekki með rétta tölu á hreinu. Þegar allir voru búnir að nefna tölu og Hrafnhildur búin að 

skrifa tölurnar á hvítu töfluna þá ákvað hún að syngja lagið um dagana og hvatti drengina 

jafnframt til að telja dagana um leið á fingrunum sínum. Hrafnhildur var með þessu að leggja 

inn hjá drengjunum fjölda daga í viku ásamt því að hún ræddi um virka daga og frídaga. 

Þegar þarna var komið sagði Sindri: „ég er svo þreyttur.” Hrafnhildur bauð þá drengjunum að 

standa upp og færa sig að borðinu á deildinni og setjast þar á stóla. 

Hrafnhildur upplýsti börnin um að það ætti að vinna í skólamöppunum. Hún afhenti 

hverju og einu barni sína möppu. Þau voru áður búin að skrifa nafnið sitt á forsíðu 

möppunnar. Hrafnhildur afhenti þeim einnig blað og áminnti þau um að hlusta vel á hvað 

hún væri að segja vegna þess að núna ætluðu þau að læra að fara eftir fyrirmælum. Ef þau 

hlustuðu vel á það sem hún væri að segja gætu þau vitað hvað þau ættu að gera við blaðið. 
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Hrafnhildur afhenti hverjum og einum dreng skriffæri og gaf þeim fyrirmæli um að skrifa 

nafnið sitt á blaðið. Drengirnir höfðu nafnið á forsíðunni til að hjálpa sér að stafsetja nafnið 

sitt rétt á blaðið. Sumir drengjanna þurftu aðstoð frá Hrafnhildi við að skrifa nafnið sitt á 

blaðið. Hrafnhildur sagði: „Þegar þið eruð búnir að vera í leikskólanum í vetur þá verðið þið 

búnir að æfa ykkur svo mikið að skrifa nafnið ykkar að þið getið gert það án þess að hafa 

fyrirmynd af nafninu fyrir framan ykkur.“ 

Hrafnhildur rifjaði upp með drengjunum hvað vikudagarnir væru margir. Drengirnir voru 

flestir komnir með það á hreint og Hrafnhildur sagði: „þá megið þið æfa ykkur að teikna sjö 

sólir á blaðið ykkar.“ Sigmar teiknaði þrjár sólir á sitt blað og taldi það vera nóg. Hrafnhildur 

hvatti drengina til að hjálpast að við að finna út hvað vantaði margar sólir á blaðið hans 

Sigmars. Þannig skapaðist umræða um hvað Sigmar þyrfti að bæta mörgum sólum við til að 

þær yrðu sjö. Drengirnir voru áhugasamir að finna út hvað vantaði margar sólir á blaðið hans 

og hjálpa honum með aðstoð Hrafnhildar. Axel teiknaði átta sólir á blaðið sitt. Sami háttur 

var hafður þar á. Drengirnir hjálpuðust að við að finna út hvað þyrfti að taka margar sólir í 

burtu af blaðinu hans til að þær yrðu sjö. Meðan á þessari vinnu drengjanna stóð hvatti 

Hrafnhildur þá áfram og hrósaði þeim fyrir hvað þeir voru duglegir að viðhafa vönduð 

vinnubrögð. 

Þegar drengirnir voru búnir að teikna sjö sólir á blöðin bauð Hrafnhildur þeim að velja sér 

liti til að lita sólirnar á blaðinu. Þegar þeir höfðu lokið við að lita sólirnar bað Hrafnhildur 

Sindra að fara á skrifstofuna til leikskólastjórans og fá lánaðan gatara. Það mátti sjá að Sindri 

var mjög uppi með sér að vera treyst fyrir því að fara fram og ná í gatarann. Þegar Sindri kom 

aftur með gatarann fengu drengirnir að gata blöðin sín sjálfir. Síðan settu þeir hver og einn 

sitt blað í viðeigandi möppu. 

Þegar þessari vinnu var lokið rifjaði Hrafnhildur upp með þeim þegar þeir hefðu sagt að 

það væri hægt að búa til sól og tungl úr kubbum síðan sagði hún: „má bjóða ykkur að gera 

tölustafinn sjö úr kubbum?” Torfi sagði: „hvaða kubbum?” Hrafnhildur tjáði þeim að þeir 

mættu ráða með hvaða kubbum þeir gerðu tölustafinn sjö. Fjórir af drengjunum sýndu þessu 

verkefni áhuga og fóru og völdu sér kubba. Tveir drengir völdu sér kaplakubba til að búa til 

tölustafinn sjö á meðan hinir tveir völdu sér legókubba. Drengirnir tveir sem ekki höfðu 

áhuga á að búa til tölustafinn sjö úr kubbum fengu leyfi hjá Hrafnhildi til að leika með bílana. 

Þeir fóru með bílakörfuna á bílamottuna og fóru að leika sér saman með bílana. 

Hópastarf Hrafnhildar tekið saman 

Í þessum hópastarfstíma var unnið að skólamöppum. Hrafnhildur leitaðist við að gera 

vinnuna í skólamöppunum áhugaverða með því að gefa drengjunum svigrúm til samvinnu 
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með aðstoð hennar þegar þeir voru að lita ákveðinn fjölda af sólum á blaðið sem þeir settu 

síðan í skólamöppuna. 

6.1.5 Hópastarf Arnheiðar – unnið með vikudagana í listakrók 

Í þessu hópastarfi voru sjö drengirnir þeir Sindri, Dagur, Sigmar, Torfi, Þráinn, Axel og Sæþór 

ásamt einni stúlku, henni Dagnýju. Arnheiður hafði í samverustundinni lesið fyrir börnin 

bókina um vikudagana. Hún ræddi um vikudagana við börnin með því að rifja upp 

söguþráðinn í bókinni. Síðan undirbjó hún hópastarfstímann með því að segja þeim að 

svæðið sem þau færu á í hópastarfinu væri salur og listakrókur. Hún upplýsti þau einnig um 

að í hópastarfinu ætluðu þau að vinna verkefni í tengslum við bókina um vikudagana. 

Arnheiður aðstoðaði börnin við að fara í röð, síðan gengu þau saman í hópastarfið. Börnin 

settust öll á tiltekinn stað í salnum. Arnheiður sagði börnunum aftur að í þessum 

hópastarfstíma ætluðu þau að vinna með bókina um vikudagana. Hún byrjaði hópastarfið á 

að segja við börnin: 

„Ég ætla að fá hugmyndir frá ykkur.” 

Því næst náði hún í hvíta standtöflu og spurði börnin hvert og eitt hvað þau vildu mála 

eða lita úr bókinni og sýndi þeim samhliða myndaspjöld með myndum úr bókinni. Arnheiður 

byrjaði á að spyrja Sindra hvað hann vildi gera úr bókinni. Sindri sagði: „ég vil lita 

fimmtudag.’’ Hún spurði Sæþór hvað hann vildi lita. Sæþór sagði fyrst: „ekkert” en eftir 

lítilsháttar umhugsun sagði hann: „eða mála sunnudag.” Þegar Dagný var spurð sagðist hún 

vilja mála sunnudag. Sigmar vildi mála miðvikudag og Torfi vildi mála fimmtudag. 

Rannsakandi telur að þau hafi átt við að þau vildu útbúa vikudagana með því að leggjast á 

gólfið á stórt blað og gera útlínur af sér sjálfum og mála síðan. Vegna þess að fyrr í 

mánuðinum höfðu þrjú börn málað þrjá vikudaga með þessari aðferð og afraksturinn höfðu 

þau hengt upp á vegg í salnum. 

 Í þessum hópastarfstíma virtist Arnheiður vera með aðrar hugmyndir um útfærslu 

barnanna um vikudagana. Hún varpaði fram þeirri hugmyndað að það mætti líka gera ugluna 

í sögunni um vikudagana eða maurana. Arnheiður var ekki búin að spyrja öll börnin hvað þau 

hefðu áhuga á að gera úr bókinni þegar hún kom með þessa athugasemd. Þegar hún kemur 

með þessa tillögu segir Þráinn strax: „ég vil mála ugluna.” Þetta varð til þess að hin börnin 

fylgdu strax á eftir og sögðust líka vilja mála ugluna í sögunni. Það mátti greina að þau væru 

sátt með þessa ákvörðun sína að mála ugluna. Arnheiður var einnig ánægð með þessa 

hugmynd Þráins og ákvað þá strax að gefa börnunum val um hvort þau vildu nota klessuliti 

eða þekjuliti til að gera ugluna. 
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Arnheiður var þarna búin að ákveða hvernig þekjuliti börnin ættu að nota í útfærslu sinni 

á uglunni. Litirnir voru gulur, rauður, grænn, blár og hvítur. Börnin sem völdu að nota 

klessuliti við sína útfærslu fengu allan litapakkann á borðið og höfðu þar að leiðandi meira 

litaval í sinni útfærslu á uglunni heldur en börnin sem völdu þekjuliti. 

Arnheiður bauð börnunum að vera á tveimur borðum þannig að þau skiptu sér niður á 

tvö borð, annað í listakróknum þar sem boðið var upp á þekjuliti og hitt borðið í salnum þar 

sem boðið var upp á klessuliti. Þráinn, Axel, Torfi og Sindri, sem höfðu valið að lita ugluna 

með klessulitum, voru með myndina af uglunni úr bókinni um dagana á borðinu þannig að 

þeir gátu séð hvernig uglan leit út. Dagur, Sigmar, Sæþór og Dagný völdu að gera ugluna með 

þekjulitum. Þau höfðu einnig myndina af uglunni á borðinu í listakróknum. Á mynd 2 er hægt 

að sjá að Sæþór tók ákvörðun um að mála mynd af mömmu sinni þó að hin börnin væru að 

mála og lita mynd af uglunni úr bókinni um vikudagana. 

Það var Arnheiður sem tók ákvörðun um hvernig blöð börnin fengu til að útfæra 

hugmynd sína af uglunni. Hún afhenti hverju og einu barni eitt svart blað og börnin hófust 

handa við að teikna, mála og lita ugluna.  

Mynd 3 „Þetta er mamma mín“ Mynd 2 „Uglan hennar Dagnýjar“ 

Hér má sjá útfærsluna á uglunni hjá 
Dagnýju en hún bað um svarta málningu. 
Á myndinni er hægt að sjá að Dagný 
notaði hvítu málninguna til að mála 
vængina og munnin á uglunni 

Hér má sjá mynd tvö þar sem Sæþór er að 

mála á blaðið sitt. Arnheiður segir: „Mikið er 

þetta falleg ugla hjá þér” Sæþór svarar strax: 
„Þetta er ekki ugla þetta er mamma mín”. 
Þegar við skoðum myndina þá má sjá að 
fætur mömmunnar eru allt öðruvísi en 
fuglafæturnir sem sjást á mynd þrjú.  
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Þegar börnin voru búin að lita og mála í dágóða stund bað Dagný um svarta málningu. 

Arnheiður benti henni á að blaðið væri svart og spurði hana hvort hún vildi ekki hvíta 

málningu  Dagný sagði: „já”. Hún nefndi það ekki aftur að hana langaði að fá svarta 

málningu, heldur byrjaði að nota hvítu málninguna sem Arnheiður hafði afhent henni. Það 

var ekki hægt að greina það að Dagný væri leið yfir að hafa ekki fengið ósk sína uppfyllta í 

sambandi við svörtu málninguna. 

Hópastarf Arnheiðar tekið saman 

Arnheiður var í upphafi hópastarfsins búin að ákveða verkefnið sem hún ætlaði að leggja fyrir 

börnin. Arnheiður virðist leitast við að vinna á lýðræðislegan hátt með börnunum í 

hópastafinu, sem kemur fram í þeirri viðleitni hennar að fá hugmyndir frá börnunum, ásamt 

því að gefa þeim val um bæði viðfangsefni og efnivið til að framkvæma verkefnið. Hins vegar 

var hún ekki tilbúin að ræða við börnin um fyrstu hugmynd þeirra að verkefninu þar sem þau 

vildu gera vikudagana úr bókinni. Þessar tillögur barnanna féllu ekki alveg að hennar 

hugmyndum þannig að hún varpaði fram tillögu sem börnunum féll vel í geð. Í ljósi þessa má 

ætla að börnin upplifi það sem sína hugmynd að þau ákváðu að mála uglu í 

hópastarfstímanum. 

Umræða eftir hópastarfstíma Arnheiðar  

Þegar börnin voru spurð hvað þau hefðu verið að gera í hópastarfinu sögðu þau öll nema 

Sæþór að þau hefðu verið að mála og lita ugluna úr bókinni um vikudagana. Sæþór sagðist 

hafa verið að mála mömmu sína. Það er hægt að sjá hans útfærslu á mynd tvö. Hann sýndi 

rannsakanda stoltur myndina af mömmu sinni. Það var hægt að greina að hann var ánægður 

með sína útfærslu af því hann var brosandi þegar hann sýndi rannsakanda myndina og tjáði 

hver væri á myndinni. Hin börnin sögðu að það hefði verið þeirra hugmynd að mála uglu og 

að þeim hefði mest langað til að gera það í hópastarfinu. Þegar þau voru spurð af hverju þau 

hefðu verið að mála og lita uglu þá var fátt um svör. Þau sem tjáðu sig eitthvað um það 

sögðu: “veit það ekki”. Dagný bað um svarta málningu en Arnheiður kom með athugasemd 

um að blaðið væri svart og bauð henni hvíta málning. Dagný samþykkti hvítu málninguna án 

þess að hægt væri að merkja óánægju eða leiða hjá henni með það. Dagný sagðist hafa 

ætlað að nota svörtu málninguna til að mála munninn og vængina á uglunni. Til að leggja 

áherslu á það sem hún var að segja sýndi hún rannsakanda mynd þrjú. Hún benti á hvítu 

vængina og munnin því til staðfestingar. 

Hópastarfstímar Hrafnhildar og Arnheiðar teknir saman  

Hrafnhildur og Arnheiður höfðu umsjón með þeim fjórum hópastarfstímum þar sem fylgst 

var með starfsháttum þeirra og þátttöku barnanna. Í öllum hópastarfstímunum voru þær 
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báðar með fyrirfram ákveðin verkefni. Þær leituðust báðar við að hlusta á börnin og gáfu 

þeim tækifæri til að koma sínum hugmyndum á framfæri í tengslum við verkefnin sem voru á 

dagskrá í hópastarfinu. Ásamt því að þær voru tilbúnar að gefa börnunum val um 

viðfangsefni sem leiddi til þess að börnin höfðu eitthvað um það að segja hvort viðfangsefnið 

þau völdu. Að því leyti gátu börnin haft áhrif á verkefnaval hópastarfsins. Hins vegar er hægt 

að velta fyrir sér hvort þær hefðu getað gefið börnunum meiri tíma til að ræða um þær 

hugmyndir sem þau komu með að viðfangsefnum í staðin fyrir að grípa strax til þess að vera 

með val um tvennskonar viðfangsefni sem gögnin sýna að það var oft val að verkefni sem 

þær voru búnar að ákveða fyrir hópastarfstímann. 

6.2 Rýnihópaviðtöl við börnin um hópastarf leikskólans 

Það kemur nokkuð vel fram í hópaviðtölunum við börnin sem tóku þátt í rannsókninni að þau 

voru ekki einsleitur hópur. Þau höfðu margbreytilegar hugmyndir og skoðanir á ýmsum 

þáttum sem snúa að hópastarfi leikskólans. Það samsvarar því sem kemur fram í rannsókn 

Önnu Magneu Hreinsdóttur (2012) þar sem segir að börn séu fjölbreyttur hópur sem hefur 

margskonar sjónarmið þegar kemur að leikskólastarfinu. 

Börnin í rannsókninni voru tilbúin og fær um að koma sjónarmiðum sínum á framfæri 

sérstaklega þegar þau voru þátttakendur í því að útbúa spjöldin með spurningum úr 

viðtalsrammanum. Þegar hvert barn dró síðan eitt spjald með spurningu sem rannsakandi las 

upp, myndaðist umræða um tiltekna spurningu meðal barnanna, sem varð til þess að allir 

áttu möguleika á að koma sínum sjónarmiðum og hugmyndumá framfæri í tengslum við 

hópastarfið.  

Fram kom í viðtölunum við börnin að þau gerðu sér grein fyrir þeim svæðum sem boðið 

var upp á í hópastarfstímum. Þau nefndu að salurinn, listakrókurinn, sullukerið í kjarna og 

gönguferð væru svæði sem þau færu á í hópastarfstíma. Þau komu inn á ýmislegt sem þau 

tækju sér fyrir hendur í hópastarfinu, svo sem að mála, lita og föndra í listakrók, fara í 

leirsandinn í salnum,leika með dýrin, fara í tölvuna og vera með andlitsmálun. 

Það var nokkuð athyglisvert að þau nefndu andlitsmálun í tengslum við hópastarfið en 

yfirleitt er ekki boðið upp á það í hópastarfstímum. Þó aðallega hafi eitt barnið sótt mjög stíft 

eftir andlitsmálun í hópastarfstímanum kom fram í samræðum áhugi fleiri barna á máluninni. 

Því er hægt að álykta að flest þeirra langi til að hafa val um andlitsmálun í hópastarfstíma 

eins og kemur glögglega fram gögnum rannsóknarinnar. 

6.2.1 Tilgangur hópastarfsins að mati barnanna 

Eins og fram hefur komið í vettvangsathugunum byggjast hópastarfstímarnir yfirleitt á 

fyrirfram ákveðnum verkefnum sem leikskólakennari hópastarfsins lagði fyrir börnin. Þegar 
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rætt var um tilgang með hópastarfinu nefndu þau til dæmis: „til að læra eitthvað”, „já til að 

æfa okkur að klippa” , „til að æfa okkur að lita” og „til að æfa okkur að vera eitthvað.” Af 

þessum viðhorfum þeirra má glögglega greina að þau upplifa hópastarfið sem vettvang þar 

sem þau eru að æfa ákveðna færni þegar þau taka þátt í að framkvæma ýmis viðfangsefni. 

6.2.2 Kennarinn ræður í hópastarfi 

Í umræðuhópunum þegar börnin fengu spurninguna: „Hver ræður í hópastarfinu?” voru þau 

öll sammála um að það væri kennarinn. Rökstuðningur hjá Sindra var að: „kennarinn stjórnar 

hér í leikskólanum og af því hann er stærstur í leikskólanum” og Sæþór bætti við: „hann er 

líka stærri en leikskólastjórinn.” 

Þau töldu kennarann gegna hlutverki í hópastarfinu sem væri að passa þau og til að ráða 

hvað þau gerðu í hópastarfinu. Hér eru dæmi um hvernig þau tjáðu sig um þetta. Sigmar 

sagði: „hann fylgist með að enginn meiði”, Sæþór sagði: „hann skammar og segir að það 

megi ekki lemja í hausinn á öðrum og sparka”, Dagný sagði: „kennarinn fer stundum með 

okkur í feluleik”,Torfi sagði: „hann fer í kaffi og þá er skipt um kennara það er stundum 

þannig.” 

Sumum fannst þau ráða stundum, eins og þegar þau eru alein. Ætla má að þau eigi við 

þann tíma sem oft er í lok hópastarfsins þegar þau eru búin í sérstakri verkefnavinnu í 

hópastarfinu. Nokkrum fannst þau ráða hvort þau færu að kubba og þau sögðust ráða hvað 

þau máluðu og hvort þau færu í tölvuna. Jafnframt sögðust þau ráða þegar þau væru í 

kökuleiknum í tölvunni og að róla sér. Elísu fannst hún engu ráða í hópastarfinu. Hún nefndi 

þó að hún réði yfir dúkkunum sínum og bangsanum heima hjá sér. Börnin voru sammála um 

að þau réðu hvort þau kæmu með bangsa í leikskólann. Það má ætla að þeirra upplifun af því 

sé vegna þess að í þessum leikskóla er leyfilegt að koma með bangsa og bók í leikskólann, en 

ekki leyfilegt að koma með leikföng. 

6.2.3 Skemmtilegt hópastarf 

Þegar umræðan beindist að skemmtilegu hópastarfi töluðu þau um að sullukerið í kjarnanum 

væri mjög skemmtilegt, eða eins og Þráinn útskýrði: „af því þá förum við í sundföt og leikum 

með vatnsdótið.” Börnin nefndu ýmislegt sem þeim þótti skemmtilegt, það væri gaman að 

perla, spila með spil, mála, lita, róla úti og fara í fótbolta og göngutúr. Einnig nefndu þau 

tölvuna sem skemmtilegt viðfangsefni og að leika með vinum. Dagný nefndi í þessu 

sambandi atriði sem að vísu tengdist ekki hópastarfstíma. Engu að síður virtist þetta hafa 

verið henni mikilvægt að því leyti að það tengdist ánægjulegri upplifun hennar á að leika við 

vin sinn og fá bæði tíma og frjálsræði til þess. Hún sagði frá atviki sem tengist því þegar hún 

var búin að vera veik heima. Hún sagði frá að þegar hún kom aftur í leikskólann þá mátti hún 

ekki fara út vegna þess að hún var enn þá að jafna sig eftir veikindin. Þá þurfti hún að vera 
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inni á meðan hin börnin fóru í útiveru. Hún sagði að leikskólakennarinn hefði leyft vini 

hennar að vera inni með henni þegar hin börnin voru í útiveru. Dagný lýsti með mikilli 

ánægju að þau hefðu getað leikið sér saman í salnum og gert ýmislegt skemmtilegt, til dæmis 

búið til þrautabraut og meira að segja náð í liti og blöð þannig að þau gátu teiknað og litað. 

Dæmi um hvernig börnin tjáðu sig um það sem þeim þótti skemmtilegt sést hér á mynd 4 

og 5. Dagný sagði frá því að henni fyndist gaman að lita í hópastarfinu. Þessa mynd gerði hún 

á meðan umfjöllun um skemmtilegt hópastarf stóð yfir.  

 

 

Mynd 4 sýnir glögglega glaða stúlku. Dagný tjáir rannsakanda að henni finnist gaman að 

lita í hópastarfinu og gerði þessa mynd 4 til að leggja áherslu á hvað það veitti henni mikla 

ánægju. 

 

Mynd 4 „Ég er glöð að lita í hópastarfi“ 
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Á mynd 5 er hægt að sjá dreng á göngu. Sindri teiknaði þessa mynd á meðan fjallað var 

um skemmtilegt hópastarf. Með myndinni vildi hann leggja áherslu á að það væri 

skemmtilegt að fara í gönguferð. Hann er að sýna að þau fara oft í gönguferð þar sem þau 

eru ekki að ganga eftir göngustígum, heldur eru steinar, þúfur og þess háttar undirlag. Sindri 

sagði: „mér finnst gaman að fara í gönguferð þegar við förum út úr garðinum.” Þarna voru 

börnin farin að fjalla um útileiksvæðið sitt og svæðið fyrir utan leikskólalóðina. Grendarsvæði 

leikskólans býður upp á fjölbreytta náttúru og ýmsa möguleika fyrir börnin til leikja. 

Þráinn, sem hafði brennandi áhuga á fótbolta, var mjög spenntur að segja frá atviki sem 

var mjög merkilegt í hans huga: „við máttum gera það sem við vildum og við fórum í 

fótbolta.“ Hann sagðist hafa sagt við strákana: „förum út að leika” en hvorki hann né 

strákarnir máttu fara út. Þarna er hann að meina strákana sem eru með honum í hóp í 

hópastarfstímum og eru þátttakendur í þessari rannsókn. Þegar þarna var komið sögu var 

Þráinn orðin mjög spenntur í frásögn sinni og segir: „en þá leyfði leikskólastjórinn okkur að 

fara út að hlaupa og ég og Axel og Dagur fórum bara lengra og lengra og við vorum hlaupandi 

úti svo spurði ég Axel viltu vera með mér og hann sagði já og eftir fótboltaleikinn fórum við 

aftur inn.” Þarna hafði leikskólastjórinn leyft þessum þremur drengjum að fara út fyrir 

leikskólalóðina á fótboltavöll sem er mjög nálægt leikskólanum þannig að þeir gátu verið þar 

saman í fótbolta dágóða stund. 

Út frá þessari frásögn spurði rannsakandinn Þráinn hvernig hann myndi hafa hópastarfið 

ef hann væri leikskólakennari? Þráinn var fljótur að svara: „ég myndi alltaf láta krakkana fara 

á fótboltavöllinn og ekkert annað en fótboltavöllinn af því æfingin mín er fótbolti.” 

Nokkrir drengir í hópnum sýndu áhuga á boltaleikjum. Torfi hafði ekki eingöngu áhuga á 

fótbolta, heldur virtist skilja að í honum fælist að maður tæki tillit til annarra, hann sagði: „ég 

er góður í fótbolta þegar annar er kominn þá leyfi ég öðrum að skjóta í mark, ef einhver 

tapar þá kem ég og sýni honum.” Út frá þessari umræðu fór Sæþór að segja frá að það væri 

Mynd 5 „Ég í gönguferð“ Mynd 5. „Ég í gönguferð“ 
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gaman í körfubolta. Hann sagði frá svæði stutt frá leikskólanum þar sem er bæði 

fótboltavöllur og körfuboltavöllur. Hann sagði: „Það er erfitt að hitta í körfuna.” Þessi áhugi 

hans kemur skýrt fram á teikningu hans á mynd 6 en á henni er karfan og boltinn sem er á 

leiðinni í hana. 

 

Sæþór sagði frá körfuboltavellinum sem væri nálægt leikskólanum og hann teiknaði mynd 

6 til að leggja áherslu á að það væri skemmtilegt að fara út fyrir garðinn og leika með bolta. 

Með myndinni er hann að útskýra að það er gaman að hitta í körfuna. Hann tekur einnig 

fram að það sé: “erfitt að hitta í körfuna.” Með mynd 6 er hann að sýna hvað boltinn er mjög 

oft nálægt því að komast í körfuna.  

Það sem hægt er að greina út frá þessum frásögnum drengjanna er að þeim finnst 

spennandi að fara út fyrir leikskólalóðina og leika á leiksvæðunum sem eru mjög nálægt 

leikskólanum. Það er að segja þau börn sem hafa áhuga á útivist, og þá helst að fara út fyrir 

garðinn, virðast sjá tækifæri til að fara í þá leiki sem þau óska sér. 

6.2.4 Leiðinlegt / erfitt hópastarf 

Í umræðunni um hvað væri erfitt eða leiðinlegt hópastarf kom fram hjá þeim að yfirleitt væri 

allt skemmtilegt. Þó nefndi Dagur að það væri: „leiðinlegt út þegar vindurinn blæs” Axel tók 

undir það og sagði: „að þá væri ekki gott að fara út.“ 

Nokkur börn töluðu um að það væri erfitt í hópastarfinu þegar þau þyrftu að: „líma 

eitthvað saman.” Þá áttu þau við þegar þau voru að föndra eitthvað. Sigmari fannst erfitt að 

lita á meðan Axel fannst erfitt að fara út að leika. Þegar hann var beðinn um að útskýra það 

Mynd 6. „Gaman í körfubolta“ 
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nánar þá sagði hann: „af því að Þráinn er alltaf að biðja mig að koma í fótbolta.“ Þráinn hefur 

mikinn áhuga á fótbolta og fer á fótboltaæfingar eftir leikskóladvölina. Hinum börnunum 

sem hafa ekki eingöngu áhuga á fótbolta getur fundist Þráinn nokkuð krefjandi þegar hann 

vill alltaf vera í fótbolta. Þannig má segja að hér í þessari umræðu barnanna komi það vel í 

ljós að það sem börnum finnst áhugavert sé afar einstaklingsbundið. Einnig að það hafi 

jafnframt oft eitthvað með samskipti við jafnaldrana að gera. 

6.2.5 Reglur í hópastarfi 

Þegar rætt var um reglur í hópastarfinu nefndu börnin: „góðar reglur.” Þær reglur sem þau 

nefndu sem góðar reglur voru: „leika fallega, ekki meiða, ekki henda kubbi í krakkana.” Þau 

voru einnig öll sammála um að það mætti ekki: „lemja og sparka og ekki þykjast þurfa að fara 

á klósettið í hópastarfinu.“ Þessar reglur sem börnin nefna eru reglur sem þeim finnst 

greinilega vera áberandi þegar þau eru saman í hópastarfi. Taka skal fram að reglurnar sem 

þau nefna eru ekki ákveðnar reglur sem leikskólakennararnir hafa sett upp skriflega eða 

myndrænt í tengslum við hópastarfið þannig að börnin geti farið eftir þeim. Heldur er þetta 

þeirra upplifun, ef til vill eitthvað sem þau heyra leikskólakennarann oft tala um í 

hópastarfinu. 

6.2.6 Hugmyndir barnanna um hvernig þau langaði að hafa hópastarfið 

Þegar börnin komu inn á það sem þeim fyndist eftirsóknarvert í hópastarfstímunum og 

viðruðu hugmyndir sínar um hvernig þau langaði að hafa hópastarfið nefndu þau ýmislegt 

sem oft er fengist við í hópastarfstímum, til dæmis, að lita, mála og klippa. Einnig ræddu þau 

mikið um að þau vildu leika sér með dót en í því sambandi nefndu þau dýrin, legó og að ráða 

hvort þau léku með bílana. Eitt barnið sagði: „Ég vil velja hvaða hlut ég ætla að velja.” Út frá 

þessari setningu barnsins er hægt að gera sér í hugarlund að það vilji geta haft eitthvað um 

það að segja hvað það tekur sér fyrir hendur í hópastarfstímanum. 

Þau vildu fá að velja hvort þau færu í holukubbana þegar þau væru í salnum. Þarna telur 

rannsakandi að börnin sakni þess að geta ekki farið í holukubbana þegar þau eru í salnum. 

Ástæðan er að á haustdögum 2017 voru holukubbarnir færðir inn á deildina þeirra, sem 

gefur þeim að vísu tækifæri til að leika með þá þar inni. Deildin hefur takmarkað rými til að 

leika með holukubbana og kannski finna börnin það vel. Salurinn er aftur á móti rúmgóður og 

gefur þar að leiðandi mun meiri tækifæri fyrir börnin til að athafna sig í leik með 

holukubbana. 

Í samræðu þeirra um hvort þau vildu klippa eitthvað út má álykta að þau vilji geta tekið 

ákvörðun um hvað þau gera við þá listsköpun sem þau hafa sett niður á blað. Velja hvort þau 

hefðu andlitsmálun. Það má álykta að þau langi til að fá tækifæri í hópastarfinu til að vera 

með andlitsmálun. Í hópastarfi er yfirleitt ekki boðið upp á andlitsmálun. Hins vegar þekkja 
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þau það að vera með andlitsmálun á vissum dögum í leikskólanum, til dæmis á öskudag, 

sumarhátíð og þess háttar dögum. Þegar boðið er upp á andlitsmálun er verið með annars 

konar liti heldur en þau eru að nota þegar þau vinna að listsköpun á blaði. Þau fá sérstaka 

athygli í andlitsmálun þar sem yfirleitt einn leikskólakennari sér um andlitsmálunina og spyr 

þau sérstaklega hvernig þau vilji láta mála sig. Þannig að í því ferli eru það þau sem ákveða 

hvernig málunin fer fram og getur það verið að það sé einmitt þetta sem þau eru að sækjast 

eftir þegar þau langar að hafa andlitsmálun í hópastarfi. 

Þau langaði að fara á yngri deildir og leika við litlu börnin. Þau segjast hitta börnin á yngri 

deilum aðeins í útiveru. Þau telja að það geti verið skemmtilegt að leika við þau líka inni á 

þeirra deild og með leikefnið sem er til staðar þar. Þau vildu geta valið að leika í tölvunni. 

Þeim fannst það eftirsóknarvert því þar geta þau ákveðið hvaða leiki þau velja í tölvunni. Í 

tölvunni eru sérstakir leikir sem kennari hefur komið fyrir þar. Þeim finnst gaman að geta 

valið um þessa sérstöku leiki í tölvunni og verið að leika með vinum sínum þar. Þau vildu geta 

haft: „gott veður úti og hamra úti þegar þau langaði til þess.“ 

Þau börn sem nefndu að þau langaði að hafa gott veður úti eru börnin sem finnst erfitt að 

vera úti þegar veðrið er ekki sem best. „Að hamra úti“ finnst þeim eftirsóknarvert og þau 

langar að geta sinnt því viðfangsefni þegar þau vilja í útiverunni. Á sumrin í leikskólanum er 

boðið upp á smíðasvæði á sérstökum stað í leikskólagarðinum . Á smíðasvæðinu eru fastir 

staurar þannig að þegar þau fá í hendurnar spýtur, nagla, sög og hamar geta þau smíðað 

með því að negla spýtu á staurinn. Þetta viðfangsefni virðast þau vilja geta haft aðgang að úti 

oftar en bara á sumrin. 

6.3 Samantekt 

Börnin sem tóku þátt í rannsókninni höfðu öll töluverða reynslu af að vera í skipulögðum 

hópastarfstíma í leikskólanum og þekktu aðstæður þar og hvert annað ágætlega. Þau voru 

áhugasöm fyrir því að taka þátt í rannsókninni sem þau sýndu með því að vera alltaf tilbúin 

að koma með rannsakanda og ræða við hann í rýnihópaviðtölunum. Það virtist heldur ekki 

trufla þau í hópastarfinu að rannsakandinn væri á vettvangi að fylgjast með 

hópastarfstímunum og skrá niður það sem þau tóku sér fyrir hendurþar. 

Það sem var athyglisvert í niðurstöðunum var að börnunum fannst þau oftar en ekki hafa 

verið með í ráðum þegar kom að verkefnavali hópastarfsins. Það fannst þeim þrátt fyrir að 

leikskólakennarinn væri með fyrirfram ákveðin verkefni sem hann lagði fyrir þau. Það virðist 

vera að þeim hafi fundist þau hafa eitthvað um verkefnin að segja af því að kennarinn gaf 

þeim val um eitthvað tvennt. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að börn geta komið sjónarmiðum sínum á 

framfæri ef þau fá tíma og tækifæri til þess. Það viðhorf og hugmyndir sem börnin létu í ljós í 

sambandi við hópastarfið getur vel orðið hvati að meiri áhuga hjá leikskólakennurum 



58 

leikskólans til að þróa og bæta hópastarfið í þá átt að börnin hafi meiri áhrif á verkefni 

hópastarfsins. 
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7 Umræða 

Í þessum kafla verður fjallað um helstu niðurstöður og þær tengdar við fræðilega umfjöllun 

ritgerðarinnar. Tilgangur rannsóknarinnar var að leita eftir sjónarmiðum og upplifun elstu 

barna leikskólans á lýðræðislegri þátttöku þeirra í hópastarfinu. Rannsóknin fór fram með níu 

fjögurra til fimm ára börnum í einum leikskóla á höfuðborgarsvæðinu þar sem horft var til 

þátttöku, sjónarmiða og upplifunar þeirra til þessara stunda í leikskólastarfi leikskólans. 

Gögnin sem aflað var voru á formi vettvangsathugana, teikninga og rýnihópaviðtala við 

börnin.  

Breytt viðhorf til barna undanfarin ár gerir það að verkum að það er tækifæri fyrir hina 

fullorðnu að öðlast skilning á reynslu, námi og lífi barnanna í leik og starfi leikskólans með því 

að leita eftir sjónarmiðum þeirra (Jóhanna Einarsdóttir, 2012:13).Í ljósi þess að litið er á börn 

sem hæfa einstaklinga með eigin skoðanir og getu til að koma þeim á framfæri verður leitast 

við að ræða niðurstöður úr þessari rannsókn út frá nútímaviðhorfum sem stuðst er við í 

menntunarfræði ungra barna. 

Litið er til skólanámskrár leikskólans þar sem rannsóknin fór fram og jafnframt tekið mið 

af Aðalnámskrá leikskóla (2011) sem kveður á um að leikskólastarf byggist á því að börn 

upplifi sig sem virka þátttakendur þar sem þeim er gefið tækifæri til að leggja eitthvað af 

mörkum til að hafa áhrif á umhverfi sitt með ákvarðanatöku. Lagt er upp með að börnin séu 

studd í að upplifa sig sem virka þátttakendur í leikskólastarfi og tækifæri sköpuð svo þau geti 

lagt eitthvað af mörkum til að hafa áhrif á umhverfi sitt. Byggt er á þessum grundvelli í leik og 

námi barnanna í leikskólanum, samhliða Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og 

grunnþáttum menntunar sem eru læsi, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og 

heilbrigði og velferð og sköpun. Í leikskólanum er þá stuðlað að gefandi samskiptum þar sem 

málin eru rædd á lýðræðislegan hátt, m.a. er lýðræði eflt með því að hafa sérstakan 

uppákomudag nokkrum sinnum á ári. Elstu börnum leikskólans gefst þá tækifæri til að velja 

þema fyrir þann dag. 

 

Leitast verður við að svara rannsóknarspurningunni: Hvernig birtist lýðræðisleg þátttaka 

barna í hópastarfi leikskólans? Til að greina þátttöku barnanna í hópastarfinu verður tengt 

við þátttökustiga Lansdowns (2005) en hún fjallar um þrjú stig þátttöku barna í samvinnu við 

leikskólakennara og önnur börn. Stigin þrjú greina þátttöku barna með mismunandi hætti. 

 Stigin eru: 



60 

Ráðgefandi ferli: Framkvæmdarvaldið í höndum hins fullorðna sem gerir sér jafnframt 

grein fyrir því að börn hafi skoðanir og reynslu. Raunveruleg þátttaka barnanna er 

takmörkuð, ásamt möguleikum þeirra til að hafa áhrif á endanlegar niðurstöður í ferlinu. 

Þrátt fyrir það er hlustað á viðhorf þeirra og þau fá tækifæri til að koma sjónarmiðum sínum 

á framfæri. 

Þátttökuferlið: Börnin fá tækifæri til að taka virkan þátt í þróun framkvæmdar og mati á 

verkefnum. Hinn fullorðni hefur frumkvæðið og er leiðandi en er jafnframt tilbúinn að hlusta 

á það sem börnin hafa fram að færa. Samskipti barna og fullorðinna einkennast af samvinnu 

sem leiðir til þess að börnin öðlast vald til að hafa áhrif á ferlið. 

Sjálfsprottið ferli: Fullorðnir hafa að leiðarljósi að virða hæfni barnanna til að skilgreina þá 

þætti í ferlinu sem þeim finnst skipta máli. Hinn fullorðni gerir sér grein fyrir að nærvera hans 

skiptir máli frekar en að stjórna. Raunverulegt samstarf myndast milli barna og 

fullorðinna.Börnin ákveða sjálf mikilvægi viðfangsefnis og hafa þannig áhrif á ferlið. 

7.1 Hópastarfið út frá þátttökustigum 

Meðal gagna rannsóknarinnar eru athuganir sem gerðar voru í hópastarfi tveggja 

leikskólakennara, þeirra Hrafnhildar og Arnheiðar. Greina má að starfshættir þeirra 

endurspegla ólík þátttökustig í samskiptum við börn. Rannsakandi var á vettvangi í þremur 

hópastarfstímum hjá Hrafnhildi og einum hópastarfstíma hjá Arnheiði þar sem gögnum var 

safnað. Byrjað var á að greina starfshætti Hrafnhildar í þremur hópastarfstímum og endað á 

að greina starfshætti Arnheiðar í einum hópastarfstíma. 

Hrafnhildur hafði umsjón með fyrsta hópastarfstímanum og byrjaði á að ræða við börnin 

um bókina um vikudagana en það er bókin sem unnið er með á þessari haustönn í Nordplus 

samstarfsverkefninu. Viðfangsefnið sem Hrafnhildur var búin að ákveða í fyrsta 

hópastarfstíma var að búa til mána og sunnu. Hún hvatti jafnframt börnin til að koma með 

hugmyndir til að vinna að þessu ákveðna viðfangsefni. Til dæmis notaði hún í þessari stund 

hvíta standtöflu þar sem hún skrifaði niður hugmyndir barnanna. Samkvæmt þátttökustigum 

Lansdowns (2005) getur þetta fallið undir ráðgefandi ferli að því leyti að kennarinn hefur í 

þessu tilfelli framkvæmdarvald en telur að börnin hafi skoðanir og reynslu sem getur nýst 

þeim í verkefnavinnunni þannig að hún kallar eftir þeirra hugmyndum.Dæmi um þetta er 

þegar Hrafnhildur biður börnin um tillögur um hvernig hægt sé að búa til tungl eða sól. 

Einnig getur þetta fallið undir þátttökuferlið að því leyti að hún hefur í þessu tilviki 

frumkvæðið að verkefni hópastarfsins en jafnframt var hún tilbúin að hlusta á það sem 

börnin höfðu fram að færa í sambandi við verkefnið og gaf þeim val um viðfangsefni, sem 

leiddi til þess að börnin höfðu eitthvað um það að segja hvort viðfangsefnið þau völdu. Í 
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tengslum við þetta var Hrafnhildur tilbúin að gefa börnunum val um viðfangsefni þar sem 

hún gaf þeim val um að fara í leirsandinn eða að búa til sól og tungl. 

Hrafnhildur hafði umsjón með öðrum hópastarfstíma þar sem hún byrjaði á að vinna með 

rím. Í gögnum kemur fram að hún var búin að ákveða viðfangsefni hópastarfstímans sem var 

að búa til sól og tungl. Hún byrjar hópastarfið á því að biðja börnin um hugmyndir um 

hvernig þau gætu búið til tungl og sól. Börnin voru treg til að koma með hugmyndir tengdar 

þessu viðfangsefni en komu í staðin með aðrar uppástungur sem voru að leika með efnisbúta 

í stóra kassanum og vera með andlitsmálun. Hrafnhildur skýrði út fyrir börnunum hvers 

vegna þau ætluðu ekki að framkvæma þessi viðfangsefni í þessum hópastarfstíma. Hún sagði 

þeim jafnframt að þau ætluðu að gera sól og tungl í dag. Greina má þetta sem ráðgefandi 

ferli ef við skoðum hópastarfstímann út frá þátttökustigum Lansdown (2005). Það byggist á 

því að Hrafnhildur var búin að ákveða viðfangsefni hópastarfstímans. Þessi stund einkenndist 

af samvinnu að vissu marki þegar hún gefur börnunum frjálsar hendur með efnisbútana. 

Ásamt því að stúlkunum sem völdu að mála tungl og sól bauðst að velja málningu til að mála 

með og einnig annan efnivið til að skreyta kringum listaverkið sitt eins og sést á mynd 4. 

Framkvæmdarvaldið er í þessum aðstæðum í höndum Hrafnhildar en hún tekur jafnframt 

tillit til skoðana barnanna að því leyti að hún gefur þeim val um viðfangsefni sem í þessu 

tilfelli er val um efnisbútana sem flest börnin nefndu að þau langaði að hafa og hins vegar að 

mála sól eða tungl sem er það sem Hrafnhildur hafði hugsað sér sem viðfangsefni í 

hópastarfstímanum. Starfshættir Hrafnhildar falla því einnig undir þátttökuferlið þar sem 

hún er leiðandi í ferlinu en er jafnframt tilbúin að hlusta á hvað börnin hafa fram að færa. 

Dæmi um það er þegar stúlkurnar sem völdu að mála sól báðu um bleikan lit og grænan lit á 

sólirnar sínar og önnur stúlkan bað einnig um fjaðrir til að skreyta sólina þegar hún var búin 

að mála. Þarna hlustaði Hrafnhildur á þeirra sjónarmið um litaval og skraut sem þær völdu. 

Það er einnig hægt að greina sjálfsprottið ferli þarna. Það er sýnilegt að því leyti að það 

myndast raunverulegt samstarf á milli stúlknanna og Hrafnhildar þegar stúlkurnar fá tækifæri 

til að til að öðlast vald til að hafa áhrif á ferlið sem felst í litavali þeirra og skrauti á sólirnar. 

Hrafnhildur hafði umsjón með þriðja hópastarfstíma. Í gögnum kemur fram að hún hafi 

verið búin að ákveða viðfangsefnið sem var að vinna í skólamöppum. Hún fléttaði bókina um 

vikudagana inn í þetta viðfangsefni. Það gerði hún á þann hátt að hún náði í hvíta standtöflu 

til að skrifa niður fjölda vikudaga sem hver drengur nefndi í tengslum við fjölda daga í viku. 

Síðan komu fyrirmæli frá Hrafnhildi um að hver drengur ætti að teikna sjö sólir á það blað 

sem þeir höfðu fengið afhent. Hrafnhildur leitaðist við að gera vinnuna í skólamöppunum 

áhugaverða fyrir drengina með því að hvetja þá til að hjálpa hverjum öðrum að finna út 

réttan fjölda sem átti að fara á blaðið. Auk þess að leyfa drengjunum að ráða hvernig þeir 

lituðu sólirnar sínar, þeir fengu að gata blöðin sín sjálfir og setja þau síðan í skólamöppurnar. 
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Í lok hópastarfstímans var drengjunum boðið að búa til tölustafinn sjö úr kubbum. Einn 

drengurinn spyr þá strax: “hvaða kubbum?”. Hrafnhildur gerir þeim grein fyrir að þeir ættu 

sjálfir að ráða vali á kubbunum. Þeir drengir sem höfðu áhuga á að gera tölustafinn sjö úr 

kubbum völdu sér kubba og hófust handa við að útbúa tölustafinn sjö. Það voru tveir drengir 

sem höfðu ekki áhuga á kubbunum og völdu að leika með bílana sem voru í körfu í einni hillu 

deildarinnar. 

Í þessu hópastarfi má greina starfshætti Hrafnhildar sem ráðgefandi ferli ef það er skoðað 

út frá þátttökustigum Lansdowns (2005). Vegna þess að hún var með fyrirfram ákveðin 

verkefni fyrir börnin sem fólust í því að vinna að ákveðnum verkefnum í skólamöppunni. Það 

má greina þátttökuferli í þessum aðstæðum að því leyti að börnin höfðu val um hvernig þau 

lituðu sólirnar á blöðin, einnig fengu drengirnir val um kubba til að búa til tölustafinn sjö. 

Samskipti Hrafnhildar og drengjanna í þessum hópastarfstíma einkenndust af samvinnu sem 

kemur fram í því að Hrafnhildur hvetur drengina til að gata blöðin sín sjálfir og setja þau í 

möppuna. Einnig gefur hún drengjunum val um kubba þegar hún býður þeim að gera 

tölustafinn sjö úr kubbum. 

Arnheiður hefur umsjón með fjórða hópastarfstíma. Þar má greina að hún hefur 

framkvæmdarvaldið með því að ákveða hvað þau eiga að mála en jafnframt hlustar hún á 

börnin og gefur þeim val um hvort þau vilji lita með þekjulitum eða klessulitum.Hún kemur 

með ákveðið verkefni um að mála eitthvað úr bókinni um vikudagana. Fyrsta uppástungan 

sem kemur frá börnunum er greinilega ekki það sem Arnheiður hafði hugsað sér í sambandi 

við útfærslu úr bókinni, vegna þess að hún varpar fram hugmynd um að börnin máli annað 

hvort uglu eða maurana úr bókinni. Þegar eitt barnið bregst strax við og velur að mála ugluna 

úr bókinni fylgja hin á eftir. Sum börnin komu með uppástungu um að mála ugluna á meðan 

önnur vildu lita uglu. Þá ákveður Arnheiður að gefa börnunum val um að mála eða lita ugluna 

með þekjulitum eða klessulitum. Ef við skoðum þetta út frá Lansdwon (2005) má líta svo á að 

Arnheiður hafi framkvæmdavaldið og ferli samskiptanna hafi verið ráðgefandi þar sem hún 

var búin að ákveða verkefni hópastarfstímans, með því að segja þeim hvað þau ættu að 

mála, jafnvel þegar hún í upphafi spyr börnin hlustar hún ekki á þeirra tillögur. 

7.2 Þátttaka barna 

Börnin sem tóku þátt í rannsókninni höfðu öll nokkra reynslu af því að vera í hópastarfi. 

Þegar falast var eftir viðhorfum þeirra til hópastarfsins kemur fram í niðurstöðum að þau 

voru fullfær um að koma sjónarmiðum sínum á framfæri. Þar má greina samhljóm með 

rannsóknum Jóhönnu Einarsdóttur (2006, 2012) og Önnu Magneu Hreinsdóttur (2012) í 

íslenskum leikskólum. Þar kemur fram ekki eingöngumikilvægi þess að hlusta á raddir barna 
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heldur einnig að þau séu fjölbreyttur hópur sem hefur margskonar sjónarmið og getu og eru 

fær um að koma sínum hugmyndum á framfæri í tengslum við daglegt líf í leikskóla. 

Samkvæmt athugunum rannsóknarinnar voru báðir leikskólakennararnir búnir að ákveða 

viðfangsefni hópastarfsins. Þeir voru þó tilbúnir að leyfa börnunum að koma með tillögur, en 

nokkuð ljóst var að þeir ætluðu sér að halda sig við eigin áform í þeim tilvikum sem 

hugmyndir barnanna leiddu annað en þær vonuðust til og gefa þeim einhverskonar val í 

tengslum við fyrirfram ákveðna verkefnavinnu. Sem er í samræmi við rannsókn Emilson 

(2007) en hún telur að leikskólakennarar hafi oft ákveðnar hugmyndir um hvað börn eigi að 

gera og að það geti leitt til of mikillar stýringar af þeirra hálfu í verkefnavinnunni. 

Það er hægt að greina í niðurstöðum að börnin voru áhugasöm gagnvart því sem vakti 

áhuga þeirra, eins og að leika með efnisbútana. Börnin höfðu áhrif í hópastarfinu að því leyti 

að þau gátu yfirleitt valið um eitthvað tvennt, annað hvort viðfangsefni eða efnivið til að 

nota í verkefnavinnunni. Þetta kemur fram þegar Hrafnhildur kemur með val um efnisbútana 

í stóra kassanum eða að mála sól eða tungl. Þarna fengu börnin val og gátu þar af leiðandi 

fylgt áhugasviði sínu. Það er líklegt að það sé ástæðan fyrir því að flestum börnunum fannst 

þau hafa komið með hugmynd af verkefnum sem þau unnu að í hópastarfinu. Ætla má að 

þetta hafi leitt til þess að þau upplifðu verkefnavinnuna sem sína hugmynd vegna þess að 

þau fengu val milli tveggja viðfangsefna. Bae (1996) talar um mikilvægi þess að hinn fullorðni 

sé tilbúinn að gefa eftir vald í þeim tilgangi að börnin fái tækifæri til að tjá sig og koma sínum 

sjónarmiðum á framfæri. Þannig telur hún að hægt sé að stuðla að meira valdajafnvægi á 

meðal barna og fullorðinna í leik og starfi. 

Í gögnunum mátti greina að börnin virtust upplifa að leikskólakennarinn leitaði til þeirra, 

þó þeim væri eingöngu gefið val á milli tveggja möguleika. Í gögnunum kemur fram að þeim 

hafi fundist það algjörlega hafa verið þeirra hugmynd að mála og lita uglu í 

hópastarfstímanum sem var í umsjá Arnheiðar. Einnig má ætla að þau hafi ekki öll talið 

nauðsynlegt að fylgja algjörlega fyrirmælum leikskólakennarans, eins og kom fram hjá einu 

barni sem málaði ekki uglu á blaðið heldur mömmu sína eins og sjá má á mynd 2. Þetta 

styður jafnframt það sem kemur fram í viðtölum við börnin þegar þau segja að þau geti ráðið 

hvað þau mála eða lita. Það var ekki hægt að greina sérstaka óánægju hjá barninu sem fékk 

hvíta málningu þegar það bað um svarta málningu. Það vissi samt nákvæmlega hvað það 

ætlaði að gera við svörtu málninguna. Það ætlaði að mála munninn og vængina svarta á 

uglunni. Emilson (2007) fjallar um mikilvægi þess að börn upplifi tilgang með því sem þau 

taka sér fyrir hendur,sem auki virka þátttöku þeirra. Áhugi sumra barna í rannsókninni gat 

aðeins haldist ef þau fengu að velja, þó ekki væri nema á milli tveggja viðfangsefna eða 

aðferða. Til dæmis þegar börnin í þessari rannsókn fengu í hópastarfstíma hjá Hrafnhildi að 

velja á milli þess að leika með efnisbútana eða mála sól og tungl. Þar sýndu börnin áhuga á 
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því viðfangsefni sem þau höfðu valið. Til dæmis var Torfi mjög áhugasamur um 

búningagerðina þegar hann gerði „jólamána”og Dagný og Elísa voru áhugasamar í 

verkefnavinnunni við að mála sól á blað þar sem þær fengu að velja lit og skraut. 

Við þessar aðstæður má velta fyrir sér hvort kennarinn hafi tekið frá barninu tækifæri til 

að læra af eigin reynslu að uppgötva sjálft hvað gerist þegar málað er með svartri málningu á 

svart blað. En samkvæmt Dewey (2000a) er forvitni börnum eðlislæg og með henni öðlast 

þau reynslu, sem í þessu tilfelli hefði getað orðið til þess að barnið uppgötvaði sjálft að svarta 

málningin sæist illa á svarta blaðinu eða jafnvel að hún væri einmitt eins og barnið vildi hafa 

munninn og vængina á uglunni. 

Eins og á undan greinir má ætla að börnin hafi upplifað þátttöku sína í hópastarfinu í því 

að þau fái val um viðfangsefni. Þau fái að hafa áhrif með því að koma með tillögur þar sem 

leikskólakennarinn geri þær sýnilegar með því að skrifa þær á hvíta töflu. Hrafnhildur notaði 

hvítu töfluna sem hjálpartæki til að hvetja börnin til að koma með hugmyndir um hvernig 

þau gætu búið til tungl eða sól. Þannig leitaðist hún við að efla þátttöku barnanna í þeirri 

verkefnavinnu sem hún var búin að ákveða í hópastarfstímanum. Með þessu móti urðu 

hugmyndir barnanna sýnilegri fyrir þeim og Hrafnhildur hélt betur athygli barnanna á meðan 

hún hvatti þau til að koma með hugmyndir að verkefnavinnunni. Samkvæmt Dalhberg, Moss 

og Pence (1999) er mikilvægt að líta á börn sem sterka og hæfileikaríka einstaklinga sem geta 

verið virkir þátttakendur í því samfélagi sem þeir lifa í. 

Það vakti athygli höfundar að einn drengurinn sótti stíft að velja andlitsmálun. 

Hrafnhildur skýrði út fyrir honum að andlitsmálun væri ekki á dagskrá á þessum ákveðna 

degi. Það má velta fyrir sér hvers vegna drengurinn sótti það svona stíft að vera með 

andlitsmálun. Var það þarna sem áhugasvið hans lá eða jafnvel hvort hann hafi verið að 

takast á við eitthvað sem honum þótti erfitt í sambandi við andlitsmálun. Hvort heldur sem 

var er þetta umhugsunarvert og vekur upp spurningar um hvort hægt hefði verið að vinna 

þessa hugmynd drengsins ennfrekar út frá lýðræðishugsun Dewey (2010), en hann telur að 

börn ættu að takast á við viðfangsefni sem höfða til áhuga þeirra. Þannig myndi 

viðfangsefnið stuðla að árangursríkara námi hjá þeim. 

Hrafnhildur var í þessum umrædda hópastarfstíma með val um að búa til sól og tungl í 

leirsandinum eða að leika með efnisbútana. Það má hugsa um þann möguleika hvort 

Hrafnhildur hefði getað gefið Sindra tækifæri til að nota andlitsliti, hann hefði jafnvel notað 

þá til að mála sól og tungl á sjálfan sig. Þannig hefði hún höfðað til áhuga drengsins og hann 

mögulega orðið meiri þátttakandi í þessu umrædda hópastarfi en raunin varð. Samkvæmt 

Jóhönnu Einarsdóttur (2008) er litið á kosti þess að hafa börn með í ákvarðanatöku, vegna 

þess að talið er að þau samsami sig frekar viðfangsefnum þar sem þau eru höfð með í ráðum. 
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7.3 Hugmyndir barna um hópastarfið 

Í viðtölunum við börnin kom fram að þeim fannst hópastarfið vera vettvangur þar sem þau 

æfðu ákveðna færni með því að vinna að ákveðnum viðfangsefnum. Þau telja hópastarfið 

vera vettvang til að æfa sig í því að vera eitthvað. Það er hægt að álykta að þau fái þessa 

upplifun af hópastafinu vegna þess að leikskólakennararnir sem höfðu umsjón með 

hópastarfstímunum buðu upp á viðfangsefni þar sem börnin unnu ákveðin verkefni. Dæmi 

um þetta kom fram í þriðja hópastarfstímanum þegar Hrafnhildur tjáði þeim að ef þeir væru 

duglegir að æfa sig að skrifa nafnið sitt þá myndu þeir geta skrifað það án þess að vera með 

fyrirmynd þegar veturinn væri liðinn. 

Þannig má segja að börnunum hafi fundist það vera leikskólakennarinn sem stjórnaði og 

hans hlutverk í hópastarfinu væri að ákveða viðfangsefnin sem þau tækju sér fyrir hendur. 

Börnin virtust þannig gera sér grein fyrir því að leikskólakennarinn réði miklu og þau væru 

tilbúin að aðlaga sig að því. Það má ætla að börnin í rannsókninni hafi uppplifað vald 

kennarans á svipuðum nótum og kemur fram í skrifum Bae (1996) um að fullorðnir hafi 

skilgreiningarvald. Það er að fullorðnir skilgreini hvað sé rétt eða rangt fyrir börn að gera eða 

segja og beiti þannig valdi sínu til að skilgreina athafnir þeirra. Bae telur að þegar unnið er 

með börnum sé gríðarlega mikilvægt að hafa þetta hugfast og því ættu leikskólakennarar að 

hafa í huga að jafna valdastöðu barna og fullorðinna með því að gefa eftir þetta vald. Með 

því móti stuðli þeir að auknum tækifærum hjá börnunum til að koma sínum sjónarmiðum á 

framfæri. 

Börnin ræddu um hópastarfið sem skemmtilegan vettvang þar sem þau nefna fjölbreytt 

viðfangsefni, til dæmis að mála, lita, róla úti, fara í göngutúr og fara í fótbolta. Sérstaklega 

var gaman og athyglisvert að hlýða á drenginn sem var með lifandi og skemmtilega frásögn 

af því þegar þau fengu að fara út í hópastarfinu og máttu alveg ráða hvað þau gerðu. Hann 

valdi að fara í fótbolta því það er það sem hann myndi gera í hópastarfinu ef hann fengi alveg 

að ráða. Þessi frásögn styður það að börnunum langi að vera virk og fá tækifæri til að láta ljós 

sitt skína. Eitt barnið sagðist vilja velja hvaða hlut það ætlaði að velja. Þessi setning segir 

eitthvað svo margt og vekur mann til umhugsunar um mikilvægi þess að virða hugmyndir 

barna og leitast við að lesa í ólíkan tjáningarmáta þeirra, ásamt því að líta á þau sem færa 

einstaklinga. Samkvæmt Clark (2005) felst hlustun í því að leitast við að gefa börnum 

tækifæri til ákvarðanatöku í daglegu starfi leikskólans. 

Leikskólakennarar í leikskólanum þar sem þessi rannsókn fór fram gætu kannski tekið mið 

af þeim upplýsingum sem komu fram í gögnum rannsóknarinnar um áhuga barnanna, 

þátttöku þeirra og tillögur um viðfangsefni sem þau óskuðu sér. Leikskólakennararnir gætu 

ígrundað og rætt þessi atriði við börnin í tengslum við skipulagningu hópastarfstímanna og 

viðfangsefni sem fyrirhuguð eru þar. Nýlega var gerð íslensk rannsókn í leikskóla á 
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höfuðborgarsvæðinu sem sýndi að náðst hafði árangur í að efla börn sem þátttakendur í 

ákvarðanatöku í leikskólastarfinu (Guðrún Alda Harðardóttir og Baldur Kristjánsson, 2013). 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að börnin sem tóku þátt í henni séu 

fær um að koma sjónarmiðum sínum á framfæri, sem er í samræmi við íslenskar sem g 

erlendar rannsóknir sem hafa komist að svipuðum niðurstöðum til að mynda  bæði hjá Clark 

(2007) og Jóhönna Einarsdóttir (2012). Í rannsóknum þeirra kemur fram að börnin höfðu 

ákveðnar hugmyndir sem tengdust leikskólasamfélaginu, og voru fær um að koma þeim á 

framfæri. Jafnframt fannst börnunum sem tóku þátt í þessari rannsókn að tilgangur 

hópastarfsins væti að æfa ákveðna færni með því að framkvæma viðfangsefni 

hópastarfstímans. Þau litu svo á að leikskólakennarinn gegndi hlutverki í hópastarfinu sem 

fólst í því að hann ákvæði viðfangsefni hópastarfstímans. Börnin upplifðu þátttöku sína í 

hópastarfstímunum á þann hátt að þau fengju val um viðfangsefni og fengju þar að leiðandi 

tækifæri til að hafa áhrif á það sem þau tækju sér fyrir hendur. Það virtist hafa gert það að 

verkum að þeim fannst í sumum tilfellum þau hafa komið sjálf með hugmyndina að 

viðfangsefni hópastarfsins. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna einnig mikilvægi þess að gefa 

börnum tækifæri til tjáningar um það sem þau eru að fást við í daglegu starfi leikskólans. Það 

gefur leikskólakennurum færi á að rýna í skipulag og viðfangsefni hópastarfs leikskólan,. með 

það að leiðarljósi að hlusta eftir sjónarmiðum barnanna til að vera betur í stakk búnir til að 

efla börnin til þátttöku í leikskólasamfélaginu. 
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8 Lokaorð 

Eins og kemur fram í inngangi ritgerðarinnar hafa síðtímahugmyndir vakið mig til 

umhugsunar um mikilvægi þess að hlusta eftir sjónarmiðum barna. Í þeim tilgangi að þau 

öðlist tækifæri til þátttöku í þeim viðfangsefnum sem þau taka sér fyrir hendur í 

leikskólastarfinu. Með því að gera rannsóknina hefur mér orðið ljóst mikilvægi þess að gefa 

börnum tækifæri til að koma á framfæri sínum viðhorfum í tengslum við áhuga og þátttöku 

þeirra við ákvarðanatöku í þeim málum sem þau varða í leikskólasamfélaginu. 

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á upplifun fjögurra til fimm ára barna á 

lýðræðislegri þátttöku þeirra í hópastarfi leikskólans. Með því að gera rannsókn með börnum 

leikskólans öðlaðist ég tækifæri til að vera til hliðar og horfa starfið öðrum augum. heldur en 

þegar ég sjálf er í hlutverki leikskólakennara. Það er að segja, ég sá ferlið í 

hópastarfstímunum bæði út frá börnunum og leikskólakennaranum. 

 Niðurstöðurnar geta gefið upplýsingar um upplifun fjögurra til fimm ára barna um 

lýðræðislega þátttöku þeirra á þessum eina leikskóla á höfuðborgarsvæðinu. Lærdómur sem 

ég get dregið af því að framkvæma rannsóknina felst í mikilvægi þess að skrá niður það sem 

fór fram í hópastarfstímunum og eiga samtal við börnin. Þessir þættir skipta miklu máli til að 

gera sér grein fyrir viðhorfum barna þegar kemur að því að hafa þau með í ákvarðanartöku 

þegar kemur að skipulagningu leikskólastarfsins. 

Það sem leikskólakennarar og starfsfólk leikskóla gætu lært af niðurstöðum 

rannsóknarinnar er að börnin komi að skipulagi hópastarfsins og að leikskólakennarar skrái 

niður hugmyndir barnanna, ásamt því að gera sýnilegt fyrir þeim hvernig hugmyndir komast í 

framkvæmd. Mikilvægt er að samskiptamátinn í hópastarfstímunum byggi á þeirri hugmynd 

að börnin og leikskólakennarinn séu að móta og byggja upp þekkingu í sameiningu. Þegar 

litið er til þessara þátta eru meiri líkur á áhuga og þátttöku barnanna í þeim viðfangsefnum 

sem þau taka sér fyrir hendur í leikskólastarfinu. 

 Það er von mín að niðurstöður úr þessari rannsókn eigi eftir að nýtast leikskólakennurum 

og öðru starfsfólki leikskólans til að þróa sig áfram í starfi með börnunum. 
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Viðauki A: Viðtalsrammi 

Segið mér frá hvað þið gerið í hópastarfinu 

Hverjir eru með ykkur í hópastarfinu 

Segið mér frá hvað er skemmtilegt í hópastarfinu 

Segið mér frá hvað er erfitt í hópastarfinu 

Segið mér frá svæðunum sem þið eruð á í hópastarfinu 

Segið mér frá hvaða svæði ykkur finnst skemmtilegast að vera á í hópastarfi 

Af hverju er það skemmtilegasta svæðið 

Er eitthvert svæði í hópastarfinu sem ykkur finnst leiðinlegt 

Af hverju er það leiðinlegt svæði  

Hver ræður í hópastarfinu  

Af hverju ræður……… 

Ráðið þið einhverju í hópastarfinu 

Hverju ráðið þið  

Ef þið mættuð skipuleggja og ráða í hópastarfinu hvernig mynduð þið vilja hafa hópastarfið  

Af hverju væri það gott og skemmtilegt hópastarf 

 

 


