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Ágrip 

Viðfangsefni þessarar M.Ed. ritgerðar er nám í gegnum frjálsan leik sem 

kennsluaðferð í leikskólum og hlutverk kennara þegar kemur að leik barna. Í 

aðalnámskrá (2011) er tekið fram að leikur eigi að vera helsta námsleið barna 

í leikskólum á Íslandi en umræður benda til þess að leikur sé á undanhaldi 

þegar kemur að leik sem kennsluaðferð. Rannsakað var mat kennara á 

hlutverki sínu og áhrifum á leik barna sem og nýtingu þeirra á 

kennsluaðferðum við leik eða skipulagðar stundir. Rannsóknin var gerð í því 

skyni að bæta menntun barna með því að stuðla að þekkingu og kanna viðhorf 

á því hvernig leikur getur nýst sem námsleið hjá börnum á leikskólaaldri. Í 

rannsókninni var notuð eigindleg rannsóknaraðferð, gögnum var aflað með 

fjórum viðtölum við starfandi leikskólakennara á Norðurlandi. Lagt var upp 

með spurningalista sem innihélt tíu spurningar og voru þær hálf opnar. Viðtölin 

fóru fram í enda febrúar og byrjun mars árið 2019. Gögn voru greind með 

þemagreiningu (e. Thematic Analysis). Niðurstöður rannsóknarinnar benda til 

þess að leikskólakennarar deili ákveðnum hugmyndum þegar kemur að 

hlutverki sínu í leik barna. Þeirra meginhlutverk felist í því að fylgjast með 

börnunum og vera til staðar. Nýta þeir þau tækifæri sem gefast til að ræða við 

börnin um það sem fer fram í leiknum og eru sáttasemjari sé þess þörf. Þá 

kemur einnig fram að leikskólakennarar telji sig kenna börnunum yfir allan 

daginn og við allar aðstæður í leikskólastarfinu. Leikskólakennarar nýta að 

einhverju leyti námsmarkmið í kennslu sinni en þeir virðast frekar einblína á 

að eldri börnin séu að mestu leyti í friði við frjálsa leikinn en að yngri börnin 

þurfi töluvert meiri aðstoð við að leika sér. Frjálsi leikurinn virðist ráða ríkjum 

á Íslandi frekar en kennslufræðilegur leikur. 

 

 



 

Abstract 

 

The subject of this thesis was the educational value, and the teacher’s role, in 

free play as a teaching method in kindergartens. In the national curriculum, 

Aðalnámsskrá, it is stated that play should be the primary teaching method 

used in Icelandic kindergartens, however it has been heavily debated that play 

as a teaching method has decreased. The beliefs of kindergarten teachers 

regarding their role and influence on child´s play was assessed as well as their 

implication of teaching method as a part of free play and organized periods. 

This study was carried out in order to improve the education of preschool aged 

children, by promoting increased knowledge and exploring attitudes towards 

play as a teaching method.  

 Data was gathered using qualitative methods, using a questionnaire 

consisting of ten half-open questions. Participants were four kindergarten 

teachers working in the northern region of Iceland. The interviews took place 

in February and March of 2019. The data was analyzed using Thematic 

Analysis. The results suggest that kindergarten teachers share certain ideas 

when it comes to their role in child´s play. Their main role is comprised of 

paying attention to the children and simply being there when needed. They act 

as peacemakers and use every opportunity given to discuss what occurs in the 

child´s play. Furthermore, the teachers also presume that they are teaching the 

children throughout the day and in every circumstance.  

 While kindergarten teachers do appear to follow the general aims of 

education in their work, they seem to focus more on allowing the older children 

freedom in their play while providing the younger children with more 

guidance. In conclusion, free play appears to be the dominant teaching method 

in Icelandic kindergartens compared to structured play.  
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1. Inngangur  

1.1 Bakgrunnur og val á viðfangsefni 

Í námi mínu við Háskólann á Akureyri hef ég ætíð heillast af frjálsum leik 

barna og reynt að afla mér aukinnar þekkingar um efnið. Ég hef meðal annars 

kannað einkenni leiks, gildi hans og mikilvægi. Ég hef nær eingöngu heyrt og 

lesið góða hluti um leik barna ásamt því að við leik fari heilmikið nám fram. 

Þá setur aðalnámskrá leikskóla fyrir að nám barna eigi að fara fram í gegnum 

leik (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 22). Þó hef ég velt fyrir 

mér, og er það kveikjan að meistaraverkefninu mínu, hvað börn læra í gegnum 

leik og hvernig þau læra. Mig langar því að kafa dýpra í viðfangsefnið og í 

leiðinni rannsaka hvert hlutverk kennara er þegar kemur að leik og námi barna. 

Ég hef sjálf ágæta starfsreynslu úr leikskólastarfinu, en ég hef starfað í átta ár 

á leikskóla og þar af fjögur ár sem deildarstjóri. Mín reynsla er sú að kennsla, 

það er að segja þegar kennari leggur fram ákveðið námsefni, fari fram við 

skipulagðar stundir borið saman við frjálsan leik. Kennarar séu þó til staðar og 

reyni að finna áhugaverðan efnivið en svo sé lítið skipt sér af börnunum. 

Börnin leika sér og kalla síðan eftir aðstoð sé þess þörf en annars grípa 

leikskólakennarar inn í leikinn við og við. Mig langar að fræðast meira um það 

nám sem fer fram í leik barna og hvernig það námsferli fer fram. Þá sérstaklega 

hvernig lærðir leikskólakennarar upplifa leik barna og sitt hlutverk. 

 Anna Magnea Hreinsdóttir (2013) sviðsstjóri fjölskyldusviðs í 

Borgarbyggð fjallaði um leik barna árið 2013. Hún taldi að leikur barna væri 

vanmetinn bæði í leik- og grunnskólum. Þá hefur leikur barna minnkað til 

muna í skólastarfinu. Aðrar leiðir til náms hafa verið nýttar töluvert meira 

heldur en leikur barna. Ástæðan fyrir því kann að vera sú að leikur sé heldur 

ómarkviss námsleið sem erfitt er að meta að fullu. Þá má nefna sem dæmi að 

erfiðlega getur gengið að meta hvort aukin þekking skili sér til barna eftir 

leiktíma. Þá hefur verið bent á að ef það eigi að nýta leikinn betur til kennslu 

þurfi að huga að vissum atriðum, helst þurfi að skipuleggja vel það sem fara á 

fram. Þar að auki þarf að huga að leikumhverfi, samskiptum milli kennara og 
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barna og svo síðast en ekki síst leiknum sjálfum. Þó er mælt með að reynt sé 

að halda í frjálsa leikinn eins mikið og hægt sé, þar sem kostir hans eru miklir. 

Má þar nefna að börn hafa oftar en ekki ómælda ánægju af því að taka þátt í 

því að leika sér og merkingarsköpun hans er mikil (bls. 89). Í bókinni 

Þroskasálfræði – Lengi býr að fyrstu gerð er talið að leikur barna eigi í vök að 

verjast. Skólaganga barna sé orðin lengri en áður var og að börn eyði löngum 

tímum í sinni skólagöngu hvern virkan dag við bókalærdóm. Þá séu oft lagðar 

miklar kröfur á börn, þau þurfa að sitja kyrr og oft mun lengur en þroskastig 

þeirra gerir ráð fyrir. Börn hafa minna svigrúm til að leika sér og leikumhverfi 

sé erfitt að finna. Þá hefur tæknivæðing eflst til muna, jafnvel leikskólabörn 

eyða miklum tíma í snjalltækjum, sem reynir hvorki á hugmyndaflug barna né 

líkamlegt þrek. Það úrval af afþreyingu sem snjalltæki bjóða upp á er mikið en 

börnin eiga ekki þátt í sköpun þeirra leikja (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 

2007, bls. 309). Það getur verið erfitt að segja nákvæmlega til um hvernig slíkir 

áhrifaþættir, líkt og skortur á leiktíma eða óraunhæfar kröfur, hafa á börn til 

lengri tíma litið. Skoða þarf vel slíka þróun líkt og að börn fái ekki að leika sér 

nægilega mikið. En þá þarf meðal annars að líta á þætti líkt og hvað sé hægt að 

gera til að bæta stöðuna, hvað sé hægt að gera til að veita mótvægi til að stuðla 

að breytingum þegar kemur að leik barna og þeirra námi (bls. 309).  

1.2 Uppbygging og markmið rannsóknarinnar 

Meistaraverkefni þetta tekur á leik barna, sem og hlutverki leikskólakennara, 

og því námi sem fer fram í gegnum leikinn. Verkefnið samanstendur af 

fræðilegri umfjöllun. Sú umfjöllun fjallar um leik barna og farið verður yfir 

ólíkar skilgreiningar, birtingarmyndir, áhrif og einkenni leiksins. Þar að auki 

verður fjallað um kenningar helstu fræðimanna tengdar leik. Þeirra 

fræðimanna sem hafa fjallað um og rannsakað leik barna. Þá verður einnig 

fjallað um hlutverk kennara þegar kemur að leik barna og kennslufræðilegum 

leik (e. educational play). Þar að auki verður farið ítarlega yfir þau hugtök sem 

tengjast leik barna og námi barna. Því næst verður rannsakað mat kennara á 

hlutverki sínu og áhrifum þeirra á leik barna sem og nýtingu þeirra á 

kennsluaðferðum við leik eða skipulagðar stundir. Til þess verður notast við 

eigindlega aðferðafræði og tekin hálf-opin viðtöl við þátttakendur sem greind 

verða með þemagreiningu (e. Thematic Analysis). Rannsóknin var gerð í því 

skyni að bæta menntun barna með því að kanna hvert leikskólakennarar telji 
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hlutverk sitt vera og hvort kennarar nýti sér leik barna til kennslu. Hér er átt 

við hvort kennarar nýti sér leik til beinnar kennslu eða hvort þeir horfi og taki 

þátt í leiknum á forsendum barnanna til að læra um börnin, skoða hæfni þeirra, 

félagsþroska o.s.frv. Skoðað verður hvort þær skilgreiningar sem fræðin segja 

til um séu á skjön eða í samræmi við hugmyndir þeirra fjögurra starfandi 

leikskólakennara á Norðurlandi sem tóku þátt í rannsókninni. Markmið 

rannsóknarinnar er því tvíþætt, annars vegar verður fjallað um frjálsan leik 

barna á leikskólaaldri en hins vegar um hlutverk kennara í frjálsum leik barna. 

Í lokin er kannað hvort og þá hvernig kennarar geti nýtt frjálsan leik til kennslu. 

Hvort markmið kennara séu að semja námsmarkmið fyrir leik barnanna og 

kenna þeim á meðan þau leika sér eða undirbúa leikinn sem svo að lagt sé inn 

námsefni á meðan börnin leika sér frjálst. 
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2. Aðalnámskrá 

Aðalnámskrá leikskóla er grunnur að heildstæðri námskrárgerð í skólakerfinu. 

Það skipulag sem fer fram í leikskólum skal og á að endurspegla þá heildarsýn 

sem grunnþættirnir segja til um. Þá er átt við það skipulag sem fer fram á 

hverjum degi, viku, mánuð og starfsárinu öllu við leikskólastarfið (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 11). Aðalnámskrá er byggð á sex 

grunnþáttum menntunar. Þeir þættir eru eftirfarandi: lestur, sjálfbærni, 

heilbrigði og velferð, lýðræði, mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Hver og einn 

grunnþáttur á sér að einhverju leyti stoð að sækja í þá löggjöf sem sett er fyrir 

leikskóla á Íslandi (bls. 10). Allir grunnþættirnir þurfa á einhvern hátt að setja 

mark sitt á það starf sem fer fram í leikskólanum. Starfshættir verða á sýnilegan 

hátt að endurspegla gildi þessara grunnþátta, líkt og námsgreinar, þekkingarleit 

nemenda og þeirrar leikni sem börnum er ætlað að afla sér. Þetta á einnig við 

um öll samskipti og skólabraginn í heild sinni (bls. 11). Grunnþættirnir eru 

settir upp með það markmið að börn séu læs á samfélagið sem þau búa í, ólíka 

menningu, umhverfi og náttúru. Þá eru þessir þættir ætlaðir til þess að börn séu 

fær um að byggja sig upp bæði andlega og líkamlega. Að þau séu fær um að 

starfa með öðrum og taka þátt í því starfi sem fer fram í samfélaginu. Að börn 

finni að þau geti tekið þátt, hafi áhrif og séu virkir þátttakendur í því sem fer 

fram í þeirra nær umhverfi, hvort sem átt er við að breyta, þróa eða aðstoða á 

einn eða annan hátt (bls. 11). 
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3. Leikur barna og leikskólastarfið 

Leikskólinn er fyrsta stig í skólagöngu barna og upphaf formlegrar menntunar 

á Íslandi. Börn á leikskólaaldri eru að upplifa mikilvægan tíma hvað varðar 

nám og þroska (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 24). Eins og 

fram kemur hér að ofan þá er það tilgreint í aðalnámskrá leikskóla að 

þungamiðja leikskólastarfsins skuli vera leikurinn og að börn fái að njóta þess 

að leika sér. Leikurinn á að vera helsta námsleið barna á leikskólaaldri, sem 

merkir að kenna eigi börnum í gegnum leik. Leikur barna hefur margar víddir 

og fjölmörg sér einkenni, þar sem börn geta leikið marga ólíka leiki (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 37). Líkt og kemur fram í aðalnámskrá 

leikskóla (2011) tekur Hrönn Pálmadóttir (2004), dósent í kennslu og námi 

ungra barna, í sama streng og telur að leikur barna í leikskólum skuli hafa það 

markmið að auka færniþætti barna bæði í leik og öðru starfi sem börn taka sér 

fyrir hendur. Í leik öðlast börn færi á að styrkja félagslega eiginleika sína og 

siðgæðisvitund. Þar fá börn einnig tækifæri til þess að styrkja allar líkamlegar 

hreyfingar sem leiðir til aukins hreyfiþroska (bls. 100).  

 Margir hafa reynt að skilgreina hvað hugtakið leikur stendur fyrir en 

ekki er til ein rétt eða alþjóðleg skilgreining á því. Norski prófessorinn Ole 

Fredrik Lillemyr (2001) skilgreinir leik barna sem svo að leikur sé sú athöfn 

sem börn framkvæma út frá sínum hugmyndum og ímyndunarafli og sé þeirra 

helsti ánægjugjafi (bls. 20–25). Þá má einnig sjá skilgreiningu Jóhönnu 

Einarsdóttur (2010), prófessors í menntunarfræðum ungra barna, en hún telur 

að allur leikur sé sjálfsprottinn. Í leik séu börn að þykjast og bregða sér í ýmis 

hlutverk líkt og ljón eða móðir. Þá segir Jóhanna einnig að leikur barna verði 

til vegna þess að börn langi til að framkvæma og séu ekki að hugsa um æðri 

ástæður né útkomu þess sem þau gera (bls. 3–4).  

 Innan leikskólafræða eru helst notuð tvö hugtök um leik barna; frjáls 

leikur og kennarastýrður leikur. Frjáls leikur merkir þann leik sem vaknar út 

frá áhugasviði barna, þar sem þau sjálf velja sér leikfélaga og viðfangsefni 

(Anna Magnea Hreinsdóttir, Ingibjörg Ósk Sigurðardóttirog Jóhanna 

Einarsdóttir, 2010, bls. 2). Kennslufræðilegur leikur er hins vegar stýrður, að 

einhverju leyti, af leikskólakennaranum og hefur hann það markmið að 
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innihalda ákveðin kennslufræðileg námsmarkmið. Leikurinn er sem sagt nýttur 

til náms og kennari er á einhvern hátt að nýta kennsluaðferðir til að leggja inn 

námsefni hjá nemendum sínum og auka þekkingu þeirra (Johnson, Christie og 

Wardle, 2005). Hugtakið kennsluaðferð má skilgreina sem það skipulag sem 

kennari hefur á allri sinni kennslu, t.d. viðfangsefni og samskipti kennara og 

nemenda. Kennari þarf að ákveða hvernig hann ætlar að kenna nemendum 

sínum og huga að því hvernig hann telji að nemendur sínir nái sem bestum 

námsárangri í leik og starfi (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 9). Þegar notast 

er við kennsluaðferðir í leik barna fær leikskólakennari tækifæri til þess að 

stýra því hvernig börnin stunda sitt nám, en nám má skilgreina sem allar þær 

niðurstöður sem sitja eftir hjá börnum eftir að þau hafa tekið þátt í starfi sem 

stýrt er af kennara (Samuelsson og Carlsson, 2008, bls. 48–49). Samkvæmt 

aðalnámskrá er hlutverk kennara meðal annars að styðja börn í öllu sínu námi 

og bjóða þeim upp á margvísleg tækifæri til náms. Kennarar eiga að búa 

nemendum fjölbreytilegt og gott leikumhverfi og veita þeim aðgengi að 

leikefni sem hvetur þau til að rannsaka, skapa og leita lausna á sjálfstæðan hátt. 

Þeir þurfa auk þess að vera til staðar, fylgjast með upplifun hvers barns og 

stuðla að auknum þroska. Til að ná því fram geta kennarar meðal annars tekið 

virkan þátt í leiknum eða staðið til hliðar, fylgst með og hlustað (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 22–23). 
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4. Leikur barna 

Í gegnum tíðina hafa verið skiptar skoðanir á gagnsemi leiks barna en með tíð 

og tíma má sjá breytt viðhorf til leiksins. Ýmsar kenningar voru uppi um af 

hverju börn leika sér og hvert gildi leiks er. Sé litið til þess hvernig viðhorf til 

leiksins var fyrr á öldum, má sjá í bók sem ber heitið Leikur og leikuppeldi að 

leikur var talin vera athöfn sem að börn framkvæmdu aðeins sem hluta af því 

að vaxa úr grasi en væri samt sem áður gagnslaus dægrastytting. Valborg 

Sigurðardóttir (1991) skrifaði þessa tilteknu bók þar sem hún rakti viðhorf til 

leiksins (bls. 2). Í sömu bók kemur fram að viðhorf fólks hafi tekið breytingum 

á 18. öld þegar uppeldisfrömuðir á borð við Friedrich Fröbel, John Amos 

Comenius og Jean-Jacques Rousseau komu fram á sjónarsviðið. Þeir töluðu 

fyrir mikilvægi leiks í námi. Fröbel var mikill talsmaður þess að börn ættu að 

leika sér, það væri þeirra leið til að læra, hafa gaman af og afla sér reynslu. 

Leikföng gætu náð athygli barna og með þeim mætti örva þroska þeirra, hæfni 

og þekkingu. Með slíkum viðhorfum breyttist viðhorf fólks almennt til leiks 

barna (Valborg Sigurðardóttir, 1991, bls. 2–3).  

 Það þarf að huga að því hvað börnin sjálf vilja fá út úr leiknum, hvar 

þeirra áhugi liggur og hver vilji þeirra er (Brooker, L. 2011a, bls. 143). Ekki er 

talið skynsamlegt að neyða barn til þess að leika sér eða áætla fyrir barn þegar 

kemur að leik, Þar sem leikur ætti fyrst og fremst að vera sjálfviljug athöfn. 

Leikur barna er þeirra tjáning, þar fá þau færi á að tjá sínar innri hvatir og æfa 

sig í mismunandi athöfnum. Það sem er einkennandi fyrir leik barna er að hann 

getur verið allt það sem barnið vill að hann sé, má þar nefna rólegan leik, 

æsispennandi og allt þar á milli. Í leik geta börn gleymt sér algjörlega, lokað á 

allt annað og einbeitt sér að því sem þau sjálf eru að gera og hugsa. Í leik nota 

börn gjarnan bendingar eða tákn, þau nýta ímyndunaraflið til að bæta við 

leikinn og leikurinn verður þeirra raunveruleiki. Í leik eru börn frjáls og þau 

sjálf ráða ferðinni, ein eða með öðrum (Frost, Wortham og Reifel, 2005, 

bls. 148–150). Leikurinn býður einnig upp á að börn rannsaki umhverfi sitt og 

leysi þau mál sem upp koma, líkt og að skiptast á með leikföng og ákveða 

hvaða hlutverki þau gegna í leiknum séu þau t.d. í hlutverkaleik. Með því fá 

börnin tækifæri til þess að prufa sig áfram við ólíkar aðstæður án þess að 
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hræðast mistök (Lillemyr, 2001). Með því að leika sér við aðra myndast tengsl 

milli einstaklinga og með tímanum vinskapur. Ung börn byrja snemma að þróa 

með sér áhuga á öðrum og vilja eignast leikfélaga eða vini (Rogers og Evans, 

2008, bls. 59–60). Þó að börn búi ekki yfir þeirri færni sem þarf til þess að 

leika saman þá geta þau leikið hlið við hlið og sýnt því áhuga hvað hinn aðilinn 

er að gera í sínum leik (bls. 53–54). Þá þarf einnig að huga að því að þó ýmis 

líkindi séu með börnum þá eru engin börn alveg eins. Sum börn hafa þann 

eiginleika að geta leikið sér ein og óstudd á meðan önnur börn eiga erfiðara 

með að finna sig í leik eða leika sér ein. Oft getur ástæðan fyrir því verið að 

þau vantar félagsskap frá öðrum einstaklingum. Undirstaðan í slíkum leik eru 

þá félagsleg samskipti milli tveggja einstaklinga eða fleiri, ýmist á meðal barna 

eða með fullorðnum. Í slíkum leik rækta börn félagsleg samskipti ásamt 

leikhæfni og læra að skipta á milli sín. Til þess verða börn að aðlaga sig að 

hugmyndum annarra, deila sínum eigin hugmyndum og vinna með þær í 

áframhaldandi leik (Hrönn Pálmadóttir, 2004, bls. 22).  
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5. Einkenni og gildi leiks 

Það eru margar hliðar á leik barna og margt hægt að rannsaka varðandi leikinn. 

Börn á leikskólaaldri geta brugðið á leik hvar og hvenær sem er (Fleer, 2013, 

bls. 4). Börn læra meira og meira eftir því sem þau þroskast en þá verða töluvert 

fleiri möguleikar í leiknum sem þau leika (Bruce, 2011, bls. 2–3). Börn nota 

fyrst og fremst reynslu úr eigin lífi til að mynda leikinn þegar þau eru að taka 

sín fyrstu skref. Börn búa sér síðan til reglur svo þeim finnst þau hafa stjórn á 

leiknum. Börn geta búið til eða ímyndað sér leikmuni. Í leik reyna börn að ná 

tengslum við framtíðina, til dæmis með því að elda mat líkt og þau sjá hina 

fullorðnu gera. Börn og fullorðnir geta leikið saman, eða hlið við hlið. Þegar 

fer að líða á leik barna geta þau tekið upp á því að bæta við reglum eða reynt 

að aðlaga þær nýjum aðstæðum. Í leik fá börn rými til þess að koma eigin 

hugmyndum á framfæri og skoða hvernig samband sitt við aðra einstaklinga er 

háttað. Það geta þau meðal annars gert með því að leika samskipti eða með því 

að leika við aðra, eignast leikfélaga og/eða vini (bls. 29). Börn eru fædd með 

þann eiginleika að vera opin. Til dæmis opin fyrir nýjum hugmyndum, opin 

fyrir því að leika við önnur börn jafnvel þó þau þekki þau lítið sem ekkert. 

Börn eru einnig opin fyrir því að læra. Leikur barna getur hjálpað til við það 

að þróa þekkingu hjá börnum. Það má meðal annars rekja til þess að börn eru 

í eðli sínu félagslyndir einstaklingar sem læra af öðrum og sjálfum sér í leik. 

Því má segja að leikur efli börn þar sem þau fá færi á að ögra sér, rannsaka, 

vera forvitin og komast að mögulegri niðurstöðu. Því má segja að leikur sé 

ferli, en ekki fyrirfram ákveðið fyrirbæri. Leikur hjálpar börnum að átta sig á 

aðstæðum og því sem gerist í lífinu sjálfu (bls. 41). 

 Til eru nokkrar gerðir af leik, má þar nefna ærslaleik, skynfæraleik og 

þykjustu- og hlutverkaleik. Frá um eins og hálfs árs aldri byrja börn að æfa sig 

í þykjustu- og hlutverkaleik. Fyrst með sjálfum sér og svo með efnivið eða að 

leika hann með öðrum börnum. Leikurinn þróast síðan og verður flóknari; frá 

því að vera um þau sjálf yfir í ýmsar aðstæður og hlutverk sem þau vilja prufa 

sig áfram með. Svo það má segja að í leik setji börn sig í aðstæður sem eru 

æðri þeirra eigin getu, þau vilja oft ögra sjálfum sér og prófa nýja hluti. Þau 

æfa sig og máta sig inn í aðstæður og ný hlutverk sem eru bæði raunhæf og 
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óraunhæf (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007, bls. 303–304). Þykjustuleikur 

er talinn efla og stuðla að þroska barna. Hlutverkaleikurinn á að vera ánægjuleg 

athöfn eða athæfi sem kemur út frá innri áhugahvöt barna. Í slíkum leik er hægt  

að breyta merkingu hluta, auðkennum, aðstæðum og tíma. Í hlutverkaleik eru 

ýmis tækifæri til að notuð séu sjálfmiðuð tjáskipti einstaklinga á milli og börn 

geta látið í ljós allar sínar tilfinningar og það sem er að veltast um í höfðinu á 

þeim. Þar sem börn fá bæði tækifæri til þess að umbreyta merkingu á hlutum 

og tilfinningum. Í leik nota börn meðal annars snertingu, lyktarskyn, heyrn 

(með öðrum orðum virka hlustun), hreyfingu og svörun við hreyfingu þeirra 

og stundum nota þau bragðskynið (bls. 307–308). Ærslaleikur er svo önnur 

tegund af leik en í honum geta börn eflt alhliða þroska sinn. Það gera þau með 

því að hoppa um, hlaupa, öskra, kalla, þykjast detta, elta hvert annað, slást eða 

þykjast slást og fíflast. Þessar athafnir eru mjög ýktar og fylgja mikil læti, en 

einnig jákvæðar tilfinningar eins og gleði, spenna og ánægja (Frost, Worthham 

og Reifel, 2008, bls. 151). Auk þess hefur ærslaleikur barna marga góða 

eiginleika sé hann stundaður. Hann stuðlar meðal annars að góðu rúmskyni, 

getur ýtt undir forvitni og sköpunargáfu þeirra sem í honum taka þátt. Þá getur 

þátttaka í ærslaleik þjálfað börn í að lesa félagsleg merki, styrkt líkamann og 

unnið gegn offitu hjá börnum. Í raun er ærslaleikur ekki jafn skýrt afmarkaður 

og þykjustuleikurinn. Þar sem erfitt getur verið að meta hvenær ærslaleikur á 

sér stað. Erfitt getur verið að greina á milli ærslaleikja og áfloga barna á milli. 

Ærslaleikur er þó ekki talinn stafa af árásargirni heldur kraftmiklu atferli líkt 

og að takast á, bylta sér, stjaka við og ýta með flötum lófa. Markmið leiksins á 

ætíð að vera ánægja og skemmtun en ekki slagsmál þar sem einhver meiðist 

(Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007, bls. 306–307).  

 Hin norska Birgitta Knutsdotter Olofsson (1992a) fjallar um leik barna 

í grein sem hún ritaði og ber heitið I lekens verden. Í greininni fjallar Birgitta 

um helstu einkenni leiks barna að hennar mati. Í leik eru engin takmörk, börn 

geta breytt sér í hvað sem þeim dettur í hug líkt og svepp eða gíraffa. Ef þau 

vilja skipta um hlutverk eða persónu þá gera þau það, stundum í samráði við 

aðra. Í leik er hægt að fara ótroðnar slóðir sem gerir hann svo áhugaverðan, í 

þykjustuleik geta börn gert allt mögulegt; ferðast milli landa, farið í búðina, 

keyrt lest eða hvað sem er. Það þarf aðeins að hafa opinn huga og prufa sig 

áfram með þær hugmyndir sem börnin fá (bls. 11). Helsta einkenni leiks er að 

barnið sjálft ræður yfir sínum leik. Þar má sjá þau viðhorf sem barnið hefur eða 

er að mynda sér, auk túlkun þess á heiminum í kringum sig, birtingarmynd þess 
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sjálfs. Reynsla barns og þekking fá að njóta sín sem og þær minningar sem 

barnið endurlifir í sínum leik (Olofsson, 1992b, bls. 20).





15 

6. Kenningar fræðimanna um leik og nám 

barna 

Hugtakið námskenningar má skilgreina sem allar þær kenningar sem útskýra 

hvernig nemendur leggja stund á nám og þróa í leiðinni skilning og þekkingu. 

Námskenningar hafa þann kost að gera kennurum auðveldara fyrir þegar 

kemur að því að skilja hvernig nemendur stunda nám. Hvernig þeir læra nýja 

hluti og hvernig þeir bæta við þekkingu og kunnáttu sína. Hvort sem það er 

meðvitað eða ómeðvitað þá byggja kennarar skipulag kennslustunda sinna á 

kenningum sem tengjast á einhvern hátt kennslu- og eða uppeldisfræði (Hafdís 

Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005, bls. 83–

85). Leikur og nám barna hefur lengi vakið athygli og áhuga fólks. Margir hafa 

rannsakað leik og sett saman ólíkar kenningar. Leikur barna er fjölþættur og 

þarf að skoða hann út frá mismunandi sjónarhornum. Í þessum kafla er farið 

yfir kenningar Jean Piaget, John Dewey og Lev Vygotsky varðandi leik barna. 

6.1 Jean Piaget (1896–1980) 

Jean Piaget var frá Sviss. Hann varð bæði líffræðingur og sálfræðingur eftir 

nám í báðum greinum. Snemma fór að bera á miklum áhuga hjá honum á 

vitsmunalegum þroska barna, allt frá fæðingu og þar til þau vaxa úr grasi og 

fullorðnast. Hann lagði stund á rannsóknir tengdu þessu þroskaferli. Piaget 

taldi það afar áríðandi að börn fengju tækifæri til þess að upplifa og öðlast 

reynslu af því að upplifa og prufa sig áfram. Þetta ferli þyrfti að koma frá 

börnunum sjálfum. Hann taldi að börn þyrftu að rannsaka sjálf til þess að 

upplifa og finna út frá því lausnir og niðurstöður (Thomas og Harding, 2011, 

bls. 14). Þegar kom að rannsóknum Piaget, lagði hann mikla áherslu myndun 

tákna eða forma í leik. Þá skoðaði hann gildi tákna og forma varðandi hugsun 

barna. Í raun má segja að hann hafi talið vitsmunaþroska barna endurspeglast 

í leik þeirra (Valborg Sigurðardóttir, 1991, bls. 52). Piaget greindi þessar 

formgerðir í þrjá aðal hluta sem hann taldi einkennandi fyrir leik barna, þ.e. 

formgerðirnar eru skoðaðar út frá vitþroska barnanna. Formgerðirnar eru 

eftirfarandi: æfingaleikir, táknleikir og regluleikir (bls. 34). Samkvæmt 
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kenningum Piaget markast þroski vitsmuna af líffræðilegum þroskaskeiðum. 

Að hans mati fæðist hver einstaklingur með vissa greind og út frá þessari 

greind ræðst þroski þess einstaklings. Með öðrum orðum byggist allt nám á 

þeirri greind sem er barninu meðfædd og með því byggist sífellt ofan á fyrri 

þekkingu. Piaget skipti vitsmunaþroska upp í fjögur mismunandi stig sem 

tengjast öll innbyrðis á einhvern hátt. Piaget taldi að vitsmunaþroski væri 

stigskiptur og að barn þyrfti að ná valdi á hverju stigi til að geta hafið það næsta 

(Shaffer, 2002, bls. 221). Stig eitt er skynhreyfistig sem hefst við fæðingu og 

endar við tveggja ára aldurinn. Vitsmunaþroskinn á þessu aldursskeiði tengist 

líkamsþroska, líkamlegum athöfnum sem eiga sér stað, líkt og að skríða en 

einnig skynjun. Skynjun sem tekur á sjón, heyrn, lykt og bragði. Þegar barn er 

svo um tveggja ára byrjar nýtt stig, eða stig tvö. Það kallast foraðgerðarstig 

sem tekur enda við sjö ára aldur. Í fyrstu eru börn nokkuð sjálflæg, s.s. sjá allt 

út frá sjálfum sér og huga að eigin þörfum og áhuga, en eftir því sem líður á 

átta þau sig á tilfinningum sem aðrir einstaklingar búa yfir og hafa samúð með 

öðrum. Á þriðja stigi, sem ber heitið hlutbundin aðgerð og er frá sjö ára aldri 

til ellefu ára, ná börn miklum þroska þegar kemur að samskiptum. Rökhugsun 

eykst og börn ná að útskýra hugsanir sínar með gagnrýnni hugsun. Loka stigið 

heitir formlegar aðgerðir og hefst við ellefu ára aldurinn. Þá tekur 

vitsmunaþroskinn stökk og allar hugsanir verða flóknari, skipulagðari og 

sveigjanlegri. Einstaklingurinn kemst á táningsaldur og tekur meðvitaðar 

ákvarðanir og rökréttar ályktanir (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 

2014, bls. 98–101). 

6.2 John Dewey (1859–1952) 

John Dewey var einn af þeim sem hafði gífurlega mikil áhrif á sínu sviði, en 

hann var bæði heimspekingur og menntunarfræðingur. Dewey var fæddur í 

Bandaríkjunum á fyrri hluta 19. aldar. Hann hafði miklar skoðanir sem hann 

lét í ljós á skilmerkilegan hátt. Dewey (2000a) var ekki á þeim skoðunum að 

kennarar ættu ætíð að ráða för, það þyrfti að hlusta á börnin og taka tillit til 

þeirra. Hann taldi að börnin sjálf ættu að vera í forgangi þegar kæmi að því að 

velta fyrir sér og ákveða hvernig væri staðið að menntamálum. Þar að segja 

ákvarðanir ættu að vera teknar með börnin sjálf í huga (bls. 13). Hann taldi að 

skólinn ætti að vera samfélag þar sem börn myndu fá tækifæri til þess að 

spreyta sig á að vera þátttakendur í samfélaginu. Taldi hann að börn myndu 



17 

læra af því að framkvæma og með því að fá að gera sjálf, sem sagt læra af 

reynslu við að fá að prufa sig áfram (e. Learning by doing). Með því átti Dewey 

við að slíkt ferli ætti bæði við um nútíð en einnig um fortíðina. Taldi hann að 

sá með öðlast reynslu sé virkur eða leggi sig fram við það sem hann tekur sér 

fyrir (bls. 13). Með því gætu einstaklingar eflt líf sitt, tileinkað sér reglur og 

þróað með sér færni til þess að komast áfram í samfélaginu (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2010, bls. 57). Setti Dewey (2000b) fram þá hugmynd að hann 

vildi sjá námsgreinar en það þyrfti að taka mið af áhuga einstaklinga. Það þyrfti 

ná fram samfelldri vinnu yfir lengri tíma. Passa þyrfti upp á að allt námsefni 

væri í raun gert til þess að veita öðrum innblástur og fróðleik. Hlutverk kennara 

sé meðal annars ætlað að sjá um að þessum hlutum séu gerð skil, þar sem hann 

hefur þekkingu, reynslu og þroska til að útfæra það á réttan hátt. Þá þyrfti 

kennari einnig að passa að sá efniviður sem barnið eða börnin væru að vinna 

með myndi passa þeirra reynslusviði. Með það í huga væri síðan hægt að hægt 

að bæta ofan á fyrri þekkingu með nýju og krefjandi námsefni (bls. 16). 

6.3 Lev Vygotsky (1896–1934) 

Lev Vygotsky var rússneskur sálfræðingur og kennari að mennt. Hann lagði 

mikla áherslu á félagslegt samspil einstaklings, umhverfis og menningar. Hann 

hafði þá trú að æðri hugarferli einstaklings myndu mótast af félagslegum og 

menningarlegum áhrifum. Þegar litið er yfir kenningar Vygotsky má sjá að 

hann taldi að börn á leikskólaaldri myndu þroskast hvað mest í gegnum leikinn 

og læra með því að leika sér. Þá setti hann fram tilgátu að leikurinn ætti ekki 

rætur að rekja til vitrænna þátta, heldur væru það innri hvatir og þarfir sem 

fengju börn til þess að framkvæma þá athöfn að leika sér og taka þátt af fullum 

hug. Vygotsky taldi að aðeins börn sem væru orðin þriggja ára myndu leika 

sér. En samkvæmt honum fer ýmislegt að gerast við það aldursskeið. Líkt og 

hvatir og langanir sem hvetja börn til þess að stunda það sem þau sjálf langar 

til, líkt og að leika sér. Slíkt ferli getur haft gríðarlega góð áhrif á börn 

þroskalega séð. Sem dæmi má nefna að leika sér og langa til þess, vegna eigin 

hvata og áhuga. Barn getur til dæmis fundið fyrir aukinni sjálfstyrkingu við 

það að vilja gera eitthvað og geta síðan framkvæmt það sem það langar til 

(Valborg Sigurðardóttir, 1991, bls. 64). Vygotsky talaði einnig fyrir því að 

hugsun barna myndi þroskast við það að eiga í samræðum við aðra. (Inga 

Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 95–96). Vygotsky lagði 
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mikla áherslu á félagsleg samskipti, því þar hefðu börn tök á að læra og stunda 

nám sem myndi nýtast vel. Þeir sem eldri eru þurfi að kenna þeim yngri. Af 

þeim fullorðnu geta börn lært t.d. hvernig eigi að haga sér. Fullorðnir þurfa að 

gefa færi á sér og leyfa börnum að spyrja spurninga og fá svör við þeim. Þá 

getur verið gott fyrir þá sem eldri eru að skiptast á skoðunum við börn og 

spjalla við þau um lífið og tilveruna. Með því læra börn og efla ýmsa færniþætti 

hvað varðar málskilning og þekkingu (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005, 

bls. 83–85). Sé barn þátttakandi í umræðum og sé það eflt í málþroska er sú 

þekking og hæfni eitthvað sem barnið mun búa yfir. En allt veltur það á því 

hvernig stuðning og leiðsögn í samfélaginu hvert barn fær og á það þá við um 

skólasamfélagið einnig (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, 

bls. 95–96). 

6.4 Námskenningar í tímanna rás 

Í daglegu skólastarfi nýtast ætíð eldri náms- og þroskakenningar fræðimanna 

líkt og hafa komið hér fram. Eðlilegt er að leiða hugann að því hvernig þessar 

kenningar koma fram í nútímakennslu. Sé til dæmis litið á þær kenningar sem 

Vygotsky hefur sett fram má sjá að leikskólakennarar ættu vel að geta nýtt sér 

hugmyndir hans um að stuðningur sé brýn nauðsyn í leik barna varðandi nám. 

Það mun mögulega hafa áhrif á líðan barna, námsárangur og því sé hægt að 

hafa áhrif á leikinn og hvað börnin læra. Með því að styðja við börn í leik má 

efla börn til að sækjast eftir betri menntun, kröfurnar verði meiri og barnið nær 

að þroskast á farsælan hátt (Bodrova, 2008, bls. 357–360). Þá eru einnig 

fjölmargir leikskólar á Íslandi sem starfa eftir hugmyndafræði John Dewey um 

að börn eigi að fá að gera sjálf og læra af reynslunni.
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7. Leikur sem aðferð til náms 

7.1 Leikur og nám barna 

Frjáls leikur barna er oftast nær talin viðurkennd leið til náms víðast hvar í 

heiminum. Með því er átt við að börn læra í gegnum leikinn, þeir þættir sem 

styrkjast eru meðal annars málörvun, samskipti barna sín á milli sem og 

samskipti við kennara (Frost o.fl., 2008, bls. 151). Líkt og kom fram í inngangi 

verkefnis hefur leikur barna verið í hættu, þar sem hallað hefur á leikinn sem 

aðferð til náms. Þá er talin hætta á að hinn frjálsi leikur sé að hverfa. Talið er 

að aðrar kennsluaðferðir séu mögulega líklegri til þess að veita börnum 

öruggari námsframvindu og á það bæði við í leik- og grunnskólum (Zigler og 

Bishop-Josef, 2004, bls. 1–2). Oft getur verið erfitt fyrir kennara að fá skýra 

mynd af því hvað börn læra af því að leika sér, þar sem námsárangur 

leikskólabarna er ekki endilega mælanlegur. Stór hluti af því sem börn læra í 

leik er meira huglægt (Wood, 2013). Kennarar þurfa að nýta þau tækifæri sem 

gefast til að fræða börn og ýta undir leikinn til að t.d. kveikja áhuga barnanna 

og styðja við nám þeirra (Kristín Norðdahl, 2013, bls. 124–125). Í leik barna 

er lagður grunnur að ótal færniþáttum líkt og fín- og grófhreyfingum. Sú 

kunnátta sem börn læra nýtist þeim svo áfram og börn geta eflt þá kunnáttu 

með áframhaldandi æfingu. Þar með þróa þau með sér ákveðna færni sem þau 

geta notað í öðrum eða svipuðum aðstæðum og upp kemur í leiknum hjá þeim 

(Halldóra Haraldsdóttir, 2012, bls. 2). Möguleikar í leik eru gríðarlega margir 

og kostirnir við að leika sér eru það einnig, má þar helst nefna að í leik efla 

börn og auka við ímyndunarafl sitt. Þau eiga í samskiptum við aðra sem örvar 

hugsanir þeirra og samskipti. Nám barna stjórnast að einhverju leyti af félags- 

og menningarbundnum upplifunum sem eykur við þá nýju þekkingu sem 

börnin þróa með sér og er undirstaðan upplifun og skilningur hvers og eins 

(bls. 2–3). 

 Sé litið á rannsókn þeirra Samuelsson og Johansson (2006) um tengsl 

leiks og náms leikskólabarna má sjá að þó leikur og nám séu ólík hugtök og í 

eðli sínu frábrugðin þá styðji þau samt sem áður hvort við annað. Til að útskýra 
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nánar; börn hafa kunnáttu til að skapa sér merkingarbæra reynslu og þar með 

öðlast athafnir þeirra tilgang, bæði í leik og starfi (bls. 54). Það sem börn þurfa 

á að halda þegar kemur að leik eru að kennarar aðstoði þau ef þau þurfa og 

kenni þeim að leika sér eigi þau í erfiðleikum með það. Einnig þurfa börn 

þægilegt rými til að stunda leikinn og að fá efnivið sem hentar til leiks sem 

leiðir af sér nám. Taka þarf tillit til þess að hver og einn einstaklingur er ólíkur 

og það þarf að styðja við nám barna með mismunandi hætti (Bruce, 2011, bls. 

2–3).  

7.2 Kennslufræðilegur leikur  

Leikur sem inniheldur skýr námsmarkmið og er námsleið að settu markmiði 

þekkist minna hér á landi þegar kemur að daglegu leikskólastarfi. Hugmyndir 

um hlutverk leiks hafa auk þess verið mjög mismunandi og sveiflukenndar. 

Allt milli þess að líta á leik barna sem frjálsa athöfn sem engin ætti að trufla 

eða stýra yfir í markvissa námsleið þar sem kennarar eru til stuðnings og taka 

þátt í leiknum og kenna börnum (Kristín Norðdahl, 2013, bls. 124–125). Það 

hefur verið sett fram sú hugmynd um kennslufræði sem byggir á því að leikur 

og nám sé nýtt saman og kallast þá kennslufræðilegur leikur (e. educational 

play). Þá er lagt upp með að nám felist í leiknum, en þá þarf að samþætta leik 

og nám barna á markvissan hátt. Leikurinn er þá settur fram sem skipulögð 

leikreynsla þar sem unnið er með ákveðna námsþætti. Hlutverk kennara er þá 

að tengja saman sett markmið skólans eða aðalnámskrár við leik barna, með 

því markmiði að börnin fái að byggja upp þekkingu sína og þrói með sér 

jákvæð viðhorf til náms (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2013, bls. 90). Þær Wood 

og Attfield (2005) setja fram þá kenningu að skólanámskrá skuli setja fram 

með bæði markmiðum kennara en einnig því sem nemendur vilja fá út úr sínu 

námi. Hlutverk kennarans er því að tengja áhuga barnanna við það sem gera 

skal í skólastarfinu, vera vakandi fyrir því sem vekur áhuga barnanna og kynna 

þau fyrir nýjum möguleikum (bls. 5–10). 

 Kennslufræðilegi leikurinn er ólíkur frjálsa leiknum að því leyti að 

frjálsi leikurinn skal ávallt að vera á forsendum barnanna og byggja á því hvað 

þau sjálf vilja gera, læra og leika með. Því hefur verið bent á að samspil leiks 

og kennslu skarist á við frjálsan leik barna sem kemur frá þeim sjálfum. En það 

gæti verið vegna þess að kennslufræðilegi þátturinn kemur frá kennurum og 

gæti því verið hagsmunaárekstur. Kennari hefur alltaf valmöguleika á að bjóða 
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upp á skemmtilegt og hvetjandi námsumhverfi þegar börn leika sér og eru að 

stunda nám sitt. Í kennslufræðilegum leik geta kennarar nýtt aðferðir sem 

styðja við nám barna í gegnum leik. Barnið eða börnin þurfa að ráða leiknum 

en kennari tekið ákvarðanir tengdar umhverfi, efnivið eða námsefni (Brooker, 

2011b, bls. 152–154).  

 Lærdómur og leikur helst saman þegar kemur að námi hjá börnum. Því 

þarf að hafa í huga að setja viðeigandi námsmarkmið þegar á að kenna börnum 

í gegnum leikinn. Oft verður það svo í leikskólum að námsmarkmið verða of 

kennaramiðuð en það þarf að hugsa markmiðin með tilliti til hvað börnin sjálf 

eiga að læra. Það þarf að skoða hvernig sé best að kenna þeim í gegnum leikinn 

svo þau séu að fá viðeigandi kennslu og nái settum námsmarkmiðum (Singer, 

2015, bls. 27). Í rannsókn þar sem lestrar- og skriftarhvetjandi efnivið var 

komið fyrir í námsumhverfi, þar sem meðal annars hlutverkaleikur barna fór 

fram, var sýnt fram á að börn sýndu mun meiri áhuga á læsi og löngun til lesturs 

(Jóhanna Einarsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir, 2011, bls. 7–8). Sé til 

dæmis hlutverkaleikur tekið sem dæmi má sjá að í honum þjálfast börn í að 

tala, orðaforði þeirra og frásagnarhæfni getur aukist. Þá eykst í leiðinni 

meðvitund barna um tungumálið og skilningur vex varðandi tengsl á milli 

tákna og hluta. Auk þess æfist hljóðvitund barna. þegar þau eru að leika sér 

með ýmis hljóð líkt og má finna í vísum, kvæðum og orðaleikjum (Bodrova, 

2008, bls. 357–360). Hægt er að stuðla að námstækifærum fyrir börn í leiknum 

til dæmis með því að setja efnivið líkt og peninga með dótinu og þá geta börnin 

t.d. þóst vera fara út í búð og borgað fyrir það sem þau kaupa líkt og þau sjá 

foreldra sína gera (Olofsson, 1992b, bls. 20). Í leik ná börn frekar að tengja eða 

ná tengingu milli hluta. Þar fá þau tækifæri til þess að víkka 

sjóndeildarhringinn með því að framkvæma, kanna og gera eitthvað nýtt og 

spennandi. Börn þurfa einnig að fá færi á að ígrunda leikinn og það sem fór 

fram í honum, því getur verið gott fyrir leikskólakennara að spyrja barnið út í 

leikinn eða vinna með barnið á annan hátt, líkt og að bjóða barninu að teikna 

mynd af því sem fór fram. Börn eiga að vilja leika aftur og aftur og jafnvel 

leika oft það sama og forvitnast meira og meira um það sem fer fram í leiknum 

og halda þannig áfram með lærdómsferlið sem þau eru stödd í (Bruce, 2011, 

bls. 4). Því má segja að leikskólaárin séu undirstaða alls þess náms sem koma 

skal í framtíð hvers barns.
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8. Hlutverk kennara í leik barna 

Eins og fram hefur komið í verkefninu er það eitt af markmiðum aðalnámskrár 

að í íslenskum leikskólum fari flest allt nám barna fram í gegnum leikinn. Því 

þarf hlutverk leikskólakennara að vera skýrt í leik barna. Leikskólakennarar 

eiga að stuðla að því námi sem á að fara fram í leik og skapandi starfi. Börn 

þurfa tækifæri til þess að draga lærdóm af sinni leikskólareynslu. Svo að slíkt 

sé raunin þarf mögulega að staldra við og skoða hver upplifun leikskólakennara 

af sínu eigin starfi og þeirra reynslu úr leikskólastarfinu í heild sinni (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2011 bls. 22). Uppeldisfrömuðurinn John Dewey 

(2000a) taldi að öll börn ættu að fá tækifæri til þess að koma sínum 

hugmyndum fram í leik, segja skoðanir sínar og útskýra sína sýn á því sem 

fram fer í kringum þau. Því er mikilvægt fyrir leikskólakennara að þekkja sitt 

hlutverk og taka mið af því sem börnin vilja og þeirra hugmynd af eigin námi 

(bls. 54). Þetta tekur Jóhanna Einarsdóttir (2010a) undir, en hún segir auk þess 

að þegar börn eiga félagsleg samskipti við aðra styðji það og ýti undir 

sjálfstæða hugsun barna. Þau nái mun frekar að byggja upp kunnáttu, færni og 

sjálfstæði því þau vilja fá að vera með og gera sjálf. Börn eiga að taka þátt í 

sínu námi á sínum eigin forsendum (bls. 59–65).  

 Kennari þarf að vera meðvitaður um hlutverk sitt og vera til staðar fyrir 

börnin. Það getur hann meðal annars gert með því að fylgjast með leiknum, 

hlusta eða vera virkur þátttakandi. Það er t.d. hægt að gera með því að finna 

viðeigandi efnivið og nýta fjölbreyttar kennsluaðferðir. Þegar börn eru komin 

í leik þarf leikskólakennari að vera meðvitaður um að gefa leiknum tíma til að 

vaxa og rými svo leikurinn nái að dafna (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2012, bls. 27). Ef leikskólakennarar fylgjast vel með því sem fram fer í leik 

barna geta þeir séð ýmislegt gagnlegt um hvert barn s.s. félagslega stöðu þeirra, 

sem kemur m.a. fram þegar þau eiga í samskiptum hvert við annað. Í leik herma 

börn einnig eftir ýmsu sem þau hafa séð með sinni eigin túlkun. Má þar nefna 

dæmi ef að barn sér pabba sinn elda mat, þá gæti barnið hermt eftir þeirri athöfn 

í leik sínum. Því er leikur barna ekki aðeins þroskandi heldur veitir hann einnig 

ákveðna innsýn í hugarheim barna (Lillemyr, 2001).  
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 Sé litið til íslenskra rannsókna má nefna rannsókn Ingibjargar Óskar 

Sigurðardóttur og Jóhönnu Einarsdóttur frá árinu 2012 sem ber heitið Við 

getum kennt þeim svo margt í gegnum leik þar kemur fram að kennarar þurfi 

að þekkja börnin vel til þess að þeir nái að styðja við leik barna á sem bestan 

hátt. Þeir þurfa að þekkja styrkleika barna, veikleika þeirra, hæfni, áhuga og 

hvar hvert barn stendur í þroska. Því ef kennari býr yfir slíkri þekkingu um 

börnin gæti það fært kennara og börnin nær hvort öðru, sem gæti gert það að 

verkum að kennari sé betur til staðar. Alla þá þekkingu á barninu, sem hefur 

hér verið talin upp, getur kennari öðlast með því að gera athuganir á leik og 

atferli barnanna sem felst í því að fylgjast með og skrá niður ýmislegt sem 

kennara þykir mikilvægt, líkt og hegðun og samskipti. Út frá því er hægt að 

þróa leik barnanna áfram og dýpka leikinn með viðeigandi efnivið ef börnin 

minnast á eitthvað spennandi eða sé leikurinn að staðna getur kennari komið 

inn í leikinn með ólíka nálgun um hlutverk barnanna svo dæmi séu nefnd 

(Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2012, bls. 3–5). 

Leikskólakennari hefur hins vegar ekki það hlutverk að stjórna öllu því sem 

börnin gera og hvernig. Frekar ætti hann að hafa það hlutverk að aðstoða 

börnin við að ná fram sínum eigin markmiðum og löngunum (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2010, bls. 59–71). Leikskólakennarar þurfa ætíð að hafa það í 

huga þegar kemur að kennslu að börn eiga að ná að tengja fyrri reynslu við 

nýja reynslu. Með því eru börn að byggja ofan á þá reynslu sem þau búa yfir. 

Leikskólakennarar þurfa að athuga hvar hvert barn er námslega statt. Síðan 

þarf að finna út hvernig börnunum gengur best að læra og hvort og hvernig 

aðstoð eða íhlutun þau þurfa á að halda til að vegna vel í leik og námi. Það er 

því hlutverk kennara að finna út fyrri reynslu og vinna þaðan í því umhverfi og 

með þann efnivið sem hentar hverjum einstaklingi (Jóhanna Einarsdóttir, 2010, 

bls. 59–71).  

 Hver leikskólakennari hefur einstakt tækifæri til þess að taka þátt og 

hafa áhrif á námsframvindu barna og hvernig börn nálgast og upplifa nám í 

gegnum leik. Því er það í höndum leikskólakennarans að ákveða hvort barnið 

fái að velja hvaða leik það sé að fara í, hvaða efniviður sé notaður, hvort hann 

sjálfur ætli að taka þátt í leiknum og þá hvernig. Leikskólakennarar geta haft 

áhrif á hvernig og hvað börnin sjá og hvað þau kanna, en það geta t.d. verið 

hlutir sem finna má í umhverfinu í kringum þau. Börn eru oftar en ekki mjög 

snögg að tileinka sér það sem þau sjá og það sem þeim er kennt, börn vilja fá 

að prufa að gera sjálf og draga lærdóm af þessari samvinnu. Það kemur þar í 
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hlut kennara að stýra slíkri kennslu (Lenz-Taguchi, 2010, bls. 79–80). Það þarf 

ætíð að gæta þess að leikur sé ekki of skipulagður af kennurum, þeir þurfa að 

vera til staðar fyrir börnin þurfi þau þess. Leikur barna verður að koma frá 

börnunum sjálfum, þar sem þau sjálf eru í leiknum. Í flestum tilvikum má sjá 

mun fjölbreyttari orðaforða hjá börnum í leik heldur í öðrum daglegum 

samskiptum sem þau eiga við sjálfan sig og aðra. Ef börn fá færi á að velja sér 

efnivið eða viðfangsefni í komandi leik eru þau oft líklegri til þess að velja sér 

eitthvað sem þeim sjálfum finnst krefjandi. Þau hafa þá færi á að velja það sem 

mun reyna á getu þeirra að einhverju leyti. En það gerist vegna þess að börn 

eru að læra inn á sig og finna út hvað það sé sem þau geta gert (Wood, 2013).  

 Alla jafna er leikur barna glaðlegur og kemur af einskærri ánægju þar 

sem börn fá að velja við hvern þau leika sér og með hvað. Þá byggir leikurinn 

á hugmyndum barna og þeirra áhugahvöt. Það er þó ekki algilt að börn leiki 

sér ávallt í eintómri gleði og ánægju. Komi upp vandamál af einhverju tagi 

getur það dregið úr ánægjunni við að leika sér. Þá getur einnig komið upp 

togstreita hjá börnum finni þau að leikurinn sé orðin meira eins og skylda 

þeirra. Því þurfa leikskólakennarar að taka tillit til þess að börn upplifi sig við 

stjórn á sínum eigin leikaðstæðum (Wood, 2013). Það er í hlutverki 

leikskólakennara að passa upp á það að leikur barna sé ánægjuleg og gefandi 

athöfn. Ef leikur barna fær að vaxa á góðan máta þar sem börnum líður vel og 

þau finna til öryggis fær barnið að vaxa á réttan hátt. Leikir sem börnum líður 

illa í eða þau séu óörugg geta valdið kvillum sé þetta viðvarandi ástand. Helstu 

birtingarmyndir þess er til dæmis ýmis þroskafrávik, börn geta meðal annars 

virst dul eða óörugg í daglegu lífi og vilja ekki leika sér ein eða við aðra (Frost, 

o.fl. 2005, bls. 66).  

 Við leik barna getur hugtakaskilningur barna farið á flug. Það getur 

einnig gerst ef börn leika með ólíkt námsefni í leik sínum. Þar að segja börn 

læra ýmis ný hugtök og þjálfa upp orðaforða í tengslum við leikinn. Slík 

hugtök eru mikilvæg í daglegu tali og námi en það er þó ekki þar með sagt að 

frjáls leikur barna leiði til allrar þekkingar. Sem dæmi má nefna 

náttúrufræðileg hugtök, en hægt væri að vinna með þau í skipulögðum leik. Til 

þess eru skýr námsmarkmið og þekking kennara nauðsynleg (Kristín 

Norðdahl. 2013, bls. 124–125).  

 Það er mikið ábyrgða hlutverk að vera leikskólakennari þar sem þáttur 

þeirra í þroskaferli barna er mikill. Afstaða leikskólakennara og viðhorf þeirra 

er sá þáttur sem skiptir hvað mestu máli þegar kemur að vali á námsaðferðum. 
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Það fer að miklu leyti eftir hverjum leikskólakennara hversu mikil áhersla er 

lögð á leik barna (Welén, 2003, bls. 34–35). Í öllu leikskólastarfi þarf hver 

leikskólakennari að huga að eigin viðmóti og viðhorfum og ígrunda vel hvernig 

hann sjálfur er í starfi og návist barnanna. Hegðun og viðmót kennara hefur 

áhrif á almenna líðan og þroska barnanna. Sá sem starfar í leikskóla þarf að 

vera tilbúinn til þess að gefa af sér, gefa börnum tíma sinn og umhyggju. Auk 

þess þarf hann að vera tilbúinn að mæta börnum af virðingu, sitja með þeim, 

útskýra og leika með börnunum á þeirra forsendum. Mikilvægt er fyrir 

leikskólakennara að vera meðvitaður um leik barna, mismunandi leikgerðir og 

gildi leiksins (Hoorn, Nourot, Scales og Alward, 1993, bls. 49–50). Kennarar 

þurfa að athuga á hvaða máta hægt sé að nýta leikinn sem námsleið svo hann 

standist þær kröfur sem settar eru fram af skóla- og aðalnámskrá (Rogers, 

2011, bls. 5–18). Því þarf að passa upp á leik barna, því oft huga kennarar 

ekki nægilega vel að frjálsa leiknum hjá börnum. Frekar gera þeir ráð fyrir 

öðrum aðferðum til kennslu og börnum ekki gefið nægilegan tíma til þess að 

fá að leika sér í friði og ró. Sá tími sem er hugsaður fyrir frjálsan leik er frekar 

þegar það er útivera eða frjáls tími sem getur komið upp í dagskipulaginu 

(Samuelsson og Carlsson, 2008, bls. 623–624).  

 Árið 2011 skrifuðu þær Jóhanna Einarsdóttir og Anna Magnea 

Hreinsdóttir grein sem ber heitið Við hugsum kannski meira um námið sem 

leikurinn felur í sér - Starfendarannsókn um tengsl leiks og læsis í leikskóla. Í 

þeirri grein kemur fram að mismunandi sé hvernig leikskólakennarar upplifa 

sitt starfshlutverk. Það er að segja hvernig kennarar líti á nám og leik barna. 

Ákveðin hætta getur verið til staðar þegar mikil áhersla er lögð á virkara 

hlutverk leikskólakennara í leik barna og námi í gegnum leik. Hætta sé á að 

leikurinn verði mögulega of kennarastýrður og námsmarkmiðin verða 

aðalatriðið. Á móti hefur verið bent á að ef afskiptaleysi leikskólakennara og 

sú hugsun að leikur sé eitthvað sem skal ekki hafa áhrif á eða trufla getur það 

leitt af sér að leikurinn þróist ekki og jafnvel að enginn raunverulegur leikur 

eigi sér stað (Jóhanna Einarsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir, 2011, bls. 3–

4). Í rannsókn sem gerð var í Englandi kom fram að samskipti fullorðinna og 

barna (e. sustained shared thinking) sé meginforsenda þess að nám eigi sér stað 

hjá börnum. Með því að styðja við leik barna geta sjálfsprottin verkefni dafnað 

og vaxið. Með samskiptum milli barna og leikskólakennara taka báðir aðilar 

þátt í að móta þekkingu og merkingu þess sem unnið er með. Ásamt 

samskiptum sem stuðla að þekkingu geta leikskólakennarar útskýrt fyrir 
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börnum og spurt opinna spurninga sem örva hugsun barnanna. Í úttektinni kom 

fram að börn voru oftast í smáum hópum í leikskólanum en styðjandi samskipti 

fóru aðallega fram í samskiptum milli einstakra barna og fullorðinna (Siraj-

Blatchford, Sylva, Muttock, Gilden og Bell, 2002). 

 Bent hefur verið á að kennarar standi á krossgötum varðandi 

skilgreiningu á hlutverki sínu í starfi (Kristín Norðdahl, 2013, bls. 124). Hér á 

landi hafa þrjú mismunandi viðhorf leikskólakennara til síns eigin hlutverks 

komið í ljós en þau eru; a) að leikskólakennarar upplifi sig í umönnunar og 

stuðnings hlutverki við börn og þeirra félags- og tilfinningaþroska, b) að 

leikskólakennarar upplifi sig fyrst og fremst sem formlega kennara, c) að 

leikskólakennarar upplifi sig í umönnunarstarfi en telji kennslu óaðskiljanlega 

heild af þeirra starfi og með því læri börnin best (Kristín Norðdahl, 2013, bls. 

124).
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9. Aðferðafræði rannsóknar og framkvæmd 

Sé sagt frá mikilvægi rannsókna í stuttu máli segir Sigríður Halldórsdóttir í 

bókinni Handbók í aðferðafræði rannsókna að rannsóknir séu undirstaða 

vísinda og forsenda fyrir því að framfarir geti átt sér stað. Segja má að rannsókn 

sé skipulögð leit að nýrri þekkingu, þar sem notast er við formlegt og 

kerfisbundið ferli þar sem tilgangurinn er að afla sannrar þekkingar um ákveðin 

viðfangsefni. Við rannsókn þarf að safna gögnum, greina þau og túlka gögnin. 

En þá er markmiðið að lýsa, skýra, spá eða skýra frá sem er síðan sett saman í 

niðurstöður (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 17–20).  

 Í þessum kafla verður farið yfir skipulag rannsóknarinnar í heild sinni. 

Fyrst verður greint frá markmiði hennar, tilgangi og þeim rannsóknartilgátum 

sem settar eru fram. Þar á eftir er fjallað um rannsóknarsnið. Því næst er 

umfjöllun um hvernig gögnum var safnað. Gögnum var aflað með einstaklings 

viðtölum. Þar á eftir verður skýrt út hvernig gögnin voru greind, en við 

gagnagreininguna í þessari rannsókn var notast við þemagreiningu. Á eftir því 

verður fjallað um réttmæti og siðferðileg álitamál þegar kemur að rannsóknum 

og þá verður einnig greint frá því hvernig staðið var að þeim atriðum í 

rannsóknarferlinu öllu. Rannsóknin er gerð í því skyni að bæta menntun barna. 

Með það markmið í huga að kanna hvert kennarar telji hlutverk sitt og áhrif 

vera í frjálsum leik og hvort kennarar nýti sér frjálsan leik til kennslu. Hér er 

átt við hvort að kennarar nýti sér frjálsan leik til beinnar kennslu eða hvort þeir 

horfi og taki þátt í leiknum á forsendum barnanna til að læra um börnin, skoða 

hæfni þeirra, félagsþroska o.s.frv. 

  

Þær tilgátur sem settar eru fram:  

1. Leikskólakennarar gera sér ekki alltaf grein fyrir hlutverki sínu í 

frjálsum leik barna. 

2. Í leikskólastarfinu fer kennsla fram allan daginn. 

3. Leikskólakennarar setja sér sjaldan ákveðin námsmarkmið þegar 

kemur að kennslu barna. 
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9.1 Rannsóknarsnið 

Til að svara rannsóknartilgátunum þremur var notast við eigindlegar aðferðir. 

Eigindlegar aðferðir í rannsóknum gera manni kleift að fá djúpan skilning á 

því sem er til rannsóknar. Þar sem meðal annars er hægt að spyrja nánar út í 

það viðfangsefni sem er til rannsóknar. Þegar kemur að eigindlegum 

rannsóknum má segja sem svo að það sé aldrei fyrirfram vitað hvað gæti 

hugsanlega komið í ljós. Þar sem mismunandi svör koma frá einstaklingum, 

fólki er frjálst að tjá sig og getur í raun sagt það sem það vill og það hefur val 

um hvað það segir, allt fer það eftir upplifun einstaklinga (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013, bls. 232–233). Í eigindlegum rannsóknum er auk þess 

leitast við að lýsa ákveðnum mannlegum fyrirbærum og reynt er að fá skilning 

á þeim fyrirbærum. Því er ætlað að gefa heildarmynd sem má síðan yfirfæra 

yfir á stærri hóp (Janesick, 1994, bls. 209–211). Í þessari rannsókn var stuðst 

við viðtalsramma með hálf opnum spurningum (e. semi-structured). Hálf opnar 

spurningar bjóða í raun upp á tvennskonar tilgang við að fá svör við 

spurningum. En það er að lýsa og veita skilning á fyrirbærum í tilveru fólks 

annars vegar, svo að lýsa félagslegum ferlum hins vegar. Hálf opnar spurningar 

henta vel þegar fjalla á um atburði, hugrenningar, tilfinningar, hegðun, 

skynjun, vonir og væntingar meðal annars (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 142). 

Taldi rannsakandi það henta vel þar sem viðtalsrammi var settur fram til að fá 

fram upplifun þeirra sem tóku þátt af leik barna og hlutverki þeirra þegar kemur 

að kennslu gegnum leikinn.  

9.2 Gagnasöfnun 

Við gagnasöfnun er hægt að velja úr mörgum aðferðum eftir því hvað hentar 

hverri rannsókn. Það þarf að velja aðferð sem hentar best mikilvægi og 

merkingu rannsóknarinnar. Það þarf að gæta þess að samræmi sé milli 

rannsóknaraðferðar og gagnasöfnunaraðferðar (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, 

bls. 240).  

 Sú gagnasöfnunaraðferð sem rannsakandi taldi henta hvað best í þessa 

rannsókn eru einstaklingsviðtöl þar sem markmiðið er að kanna hvert kennarar 

telji hlutverk sitt og áhrif vera í frjálsum leik og hvort kennarar nýti sér frjálsan 

leik til kennslu. En með viðtölum fá einstaklingar tækifæri til að lýsa sinni 

reynslu og hugmyndum varðandi viðfangsefnið innan þess ramma sem 
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spurningarnar gefa. Viðtölin fóru fram í febrúar og byrjun mars 2019. Öll 

viðtölin voru tekin upp á snjalltæki og síðan í framhaldi af því afrituð á 

textaform.  

9.3 Viðtöl 

Til að afla gagna um hvernig leikskólakennarar meta starfið sitt og leik barna 

voru tekin einstaklingsviðtöl eins og áður sagði. Viðtölin voru hálf opin líkt og 

hefur einnig komið fram. Lagt er upp með viðtalsramma en þátttakendur hafa 

svigrúm til að tjá sig um það sem þeim finnst áríðandi og vert að nefna 

(Lichtman, 2010). Sé svo skoðað hvað hugtakið viðtal þýðir má lýsa því sem 

gagnasöfnunaraðferð þar sem gögnum er aflað með orðaskiptum sem fara fram 

með beinum hætti á milli rannsakanda og svo viðmælenda hans. Viðtal er því 

félagsleg athöfn þar sem markmiðið eða tilgangurinn er að fá samspil hugsana, 

hegðunar, skynjana og tilfinninga. Eða með öðrum orðum samræður 

rannsakanda og þátttakanda um reynsluheim þátttakanda (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013, bls. 24–29). Kostir þess að taka viðtöl eru meðal annars 

þeir að viðtöl kunna að gefa af sér mjög lýsandi rannsóknargögn. Auk þess 

geta rannsakendur fylgst með óyrtri tjáningu viðmælenda sinna. Takmarkanir 

geta síðan verið þær að engin nafnleynd er gagnvart rannsakanda. Þar að segja 

rannsakandi mun alltaf vita hver viðmælandi sinn er. Viðtöl geta einnig verið 

tímafrek aðferð bæði hvað varðar framkvæmd og úrvinnslu. Hversu góð 

viðtölin verða byggist á miklu leyti á getu rannsakandans til að ná góðu 

sambandi við viðmælendur (Sigríður Halldórsdóttir og Ragnheiður Harpa 

Arnardóttir, 2013, bls. 67). 

 Tekin voru fjögur viðtöl við leikskólakennara á Norðurlandi. Leitast var 

við að kynnast viðhorfum þeirra til leiks barna og hvert hlutverk þeirra sjálfra 

sé þegar kemur að leik barna. Til dæmis hvort þeim finnist einhver kennsla 

fara fram í leik barna og á hvaða tímum dags í leikskólastarfinu þau telja að 

kennsla fari fram. Viðtölin voru tekin í febrúar og mars 2019 og gengu þau vel 

fyrir sig. Rannsakandi skrifaði hjá sér athugasemdir á meðan á viðtölunum stóð 

ef einhverjar athugasemdir voru varðandi eitthvað sem kom fram hjá 

viðmælendum. Þá var einnig skrifað niður ýmislegt fleira sem þótti gagnlegt 

líkt og hvernig gekk, tímalengd og annað slíkt. Viðtölin voru síðan skrifuð upp 

orðrétt eftir að þeim lauk, samhliða athugasemdum og öðru slíku. Tímalengd 

viðtalanna var að meðaltali 16 mínútur. Í öllum viðtölunum gáfust upplýsingar 
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sem leitast var eftir, sem og um viðhorf kennaranna. Notast var við 

viðtalsramma með 10 spurningum, finna má viðtals ramman í viðauka aftast í 

meistaraverkefninu.  

9.4 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru fjórir kvenkyns leikskólakennarar úr 

leikskólum á Norðurlandi. Notast var við tilgangsúrtak þegar þátttakendur voru 

valdir. Taldi rannsakandi tilgangsúrtak henta best fyrir þessa rannsókn en þá 

eru valdir einstaklingar sem henta í þá rannsókn sem á að framkvæma (Katrín 

Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 129–130). Reynsla 

leikskólakennara var talin mikilvægur þáttur auk þess sem þátttakendur þurftu 

að hafa starfsheitið leikskólakennari ásamt minnst fimm ára starfsreynslu. Var 

það gert til þess að fá betri hugmynd af skoðunum og hugmyndum þeirra sem 

hafa starfað í lengri tíma í leikskólum og hafa ákveðna reynslu. Valið var gert 

í samstarfi við starfandi leikskólastjóra hvers leikskóla. Þátttakendur 

rannsóknarinnar voru alls fjórir og tóku þeir þátt í eigindlegum 

einstaklingsviðtölum. Rannsakandi sótti um formlegt skriflegt leyfi til 

viðeigandi fræðsluskrifstofu þar sem gerð var grein fyrir markmiðum, 

aðferðafræði, framkvæmd rannsóknarinnar og meðferð gagna. Í beiðninni var 

auk þess gefið upp hjá hvaða skóla verkefnið var unnið, ásamt upplýsingum 

um braut, deild, svið rannsakanda ásamt nafni leiðsögukennara, vinnusíma og 

netfang. Jafnframt fékk Persónuvernd tilkynningu um rannsóknina. 

Þátttakendur fengu kynningarbréf (sjá viðauka), þar sem meðal annars var farið 

yfir upplýst samþykki. Algjör nafnleynd ríkir þegar kemur að þeim 

viðmælendum sem tóku þátt. Það er að segja nöfnum viðmælenda er haldið 

leyndum í niðurstöðum rannsóknarinnar. Enginn getur tengt saman svar og 

persónu viðmælanda í rannsókn (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 26). Nánar 

um þá einstaklinga sem tóku þátt, athugið að nöfnum hefur verið breytt til að 

gæta nafnleyndar:  

• Sigurlaug er 52 ára gamall leikskólakennari. Hún Sigurlaug er með 

gamla fóstruprófið. Hún hefur starfað í leikskóla í 23 ár.  

• Rósa er 46 ára gamall leikskólakennari. Hún Rósa er með B.Ed.-gráðu í 

leikskólakennarafræðum. Hún hefur starfað í leikskóla í 11 ár. 
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• Guðrún er 45 ára gamall leikskólakennari. Hún Guðrún er með B.Ed.-

gráðu í leikskólakennarafræðum. Hún hefur starfað í leikskólum í rúm 

17 ár. 

• Nanna er 37 ára gamall leikskólakennari. Hún Nanna er með B.Ed.-

gráðu í leikskólakennarafræðum og diplómunám í sérkennslufræðum. 

Nanna hefur starfað í leikskóla í 8 ár. 

9.5 Gagnagreining 

Eftir að rannsóknargögnum hefur verið safnað hefst það ferli að vinna úr 

upplýsingunum. Þar að segja úrvinnsla og greining. Þá eru rannsóknargögn 

notuð til að svara rannsóknarspurningunni sem sett hefur verið fram eða til að 

styðja eða hafna rannsóknartilgátunum. Líkt og gert er í þessari rannsókn en 

settar hafa verið fram þrjár rannsóknartilgátur sem komu hér fram fyrr í 

kaflanum. Gagnagreining byggist á tilgangi og eðli rannsóknar, sem og magni 

rannsóknargagna, hversu margir þátttakendur séu í rannsókninni meðal annars. 

Þegar kemur að eigindlegum rannsóknum byggist gagnagreining þeirra allra 

jafna á túlkun gagnanna sem berast og þemagreiningu af einhverri sort eða 

greiningu þar sem greint er í flokka og/eða undirflokka. Rannsóknargögn eru 

greind með hliðsjón af tiltekinni aðferðafræði og fræðilegum forsendum 

(Sigríður Halldórsdóttir og Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013, bls. 67–68). 

Í raun má segja sem svo að það sé ekki aðeins ein rétt leið til að framkvæma 

gagnagreiningu í eigindlegri rannsókn, þar sem það er huglægt mat 

rannsakanda en ekki tölfræðilegar upplýsingar sem fást úr úrvinnslu gagnanna. 

Engir tveir aðferðafræðingar setja fram nákvæmlega eins niðurstöður úr sömu 

gögnunum í eigindlegri rannsókn (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013, bls. 222). Rannsakandi nýtti sér aðferðina þemagreiningu 

(e. thematic analysis) til þess að greina þau rannsóknargögn sem bárust. Þá er 

leitast við að finna ýmis mynstur úr textanum, síðan eru þau gögn sem liggja 

fyrir greind og túlkað (Clarke, Braun og Hayfield, 2015, bls. 223–224). Við 

þemagreininguna var meðal annars lögð áhersla á að finna hvað var 

sameiginlegt og hvað ekki í tengslum við þær rannsóknartilgátur sem settar 

voru fram. Má þar nefna hvert hlutverk kennara sé í leikskólastarfinu. Einnig 

var fundið út hvort önnur mikilvæg þemu eða mynstur kæmu fram úr þeim 

gögnum sem leikskólakennararnir gáfu sem tengjast ekki 

rannsóknartilgátunum. Í umræðukaflanum verða svo niðurstöður úr 
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þemaköflunum túlkaðar með fræðilega hluta verkefnisins í huga. En fræðilegi 

hlutinn leggur grunn að þeirri rannsókn sem hér er fjallað um. 

 Í eigindlegum rannsóknum eru niðurstöður undir flestum 

kringumstæðum settar fram í samfelldum texta (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, 

bls. 24). Við lok þemagreiningar komu í ljós mikilvægar upplýsingar. Þessar 

upplýsingar gáfu meðal annars til kynna hvað svipaði til hvor annars í svörum 

viðmælenda og hverjar voru helstu hugmyndir viðmælenda. Þá má einnig 

nefna að skýr mynd kom fram af þeim þemum sem mynduðust. 

 Í rannsóknum geta ýmsar takmarkanir verið líkt og að úrtakið sé of 

smátt. Eða að rannsakandi gefi sér ekki nógu góðan tíma til gagnasöfnunar eða 

gagnagreiningar. Síðan getur einnig gerst að rannsakandi loki á einhverja þætti 

sem þyrfti að skoða nánar svo dæmi séu nefnd (Sigríður Halldórsdóttir og 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 224). Í þessari rannsókn er helsta takmörkun 

sú að úrtakið sé smátt.   

9.6 Réttmæti og siðferðileg álitamál 

Líkt og kom hér fram framar þá byggjast rannsóknir á gagnaöflun. Til þess að 

rannsóknin sé marktæk og gerð með prýði þurfa gögnin að vera góð. Það þarf 

að vinna vel úr þeim gögnum með réttmæti og áreiðanleika að leiðarljósi ásamt 

öllum öðrum þáttum sem tengjast því að gera rannsókn sem lýtur því að starfa 

með öðrum, til að mynda að taka viðtal við þátttakendur. Réttmæti og 

áreiðanleika má líta á sem mælitæki fyrir gæði í eigindlegum rannsóknum. En 

það getur verið flókið að meta réttmæti í slíkum rannsóknum (Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 223). Brugðið hefur verið 

á það ráð í eigindlegum rannsóknum að finna fjögur viðmið um réttmæti og 

áreiðanleika sem eru trúverðugleiki (e. credibility), yfirfærslugildi (e. 

transferability), traustleiki (e. dependability), og staðfestanleiki (e. 

confirmability) (Lincoln og Guba, 1985). Sé farið yfir það í stuttu máli má 

segja að trúverðugleiki sé mælikvarði á sannleiksgildi í eigindlegum 

rannsóknarniðurstöðum. Sannleikurinn sé bundinn við þátttakendur og 

heiðarleika þeirra. Niðurstöður séu trúverðugar þegar þær ná að lýsa eða túlka 

á góðan hátt mannlegri reynslu, og hafi lesandi sömu reynslu og niðurstöður 

segja til um, nær lesandi að tengja reynsluna sem sína eigin. Aðrir munu hugsa 

til þessara niðurstaðna og þekkja reynsluna þegar þeir komast í tæri við hana 

sjálfir (Lincoln og Guba, 1985). Yfirfærslugildi, ytra réttmæti vísar til 
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alhæfingargildis niðurstaðna. Rannsókn hefur visst yfirfærslugildi þegar 

rannsóknarniðurstöður passa inn í samhengi utan við rannsóknina sjálfa. Þeim 

sem fara í gegnum rannsóknina finnst rannsóknarniðurstöður hafa merkingu. 

Auk þess að notagildi hennar er mikið miðað við sína eigin reynslu. 

Yfirfærslugildi er einnig með ágætum séu niðurstöður vel grundvallaðar og í 

samræmi við rannsóknargögn, sem og að niðurstöður birta bæði venjulega 

þætti en síðan einnig óvanalega þætti sem gefa til kynna nýjar upplýsingar 

(Lincoln og Guba, 1985). Traustleiki gefur til kynna áreiðanleika varðandi það 

gildi að geta framkvæmt rannsóknina aftur, s.s. að geta endurtekið hana. En 

með því að endurtaka rannsókn þá er t.d. hægt að fá aukin blæbrigði af sömu 

atburðunum eða hugmyndum allt eftir því hvað sé verið að rannsaka (Lincoln 

og Guba, 1985). Staðfestanleika má rekja til þess í rannsóknum að ekki sé 

innbyggð skekkja (e. bias) í rannsóknarferlinu eða rannsóknarniðurstöðum. 

Staðfestanleiki er til staðar þegar sannleiksgildi, notagildi og stöðugleiki ríkir 

í miklum mæli í rannsóknum (Lincoln og Guba, 1985).  

 Þá þarf ætíð að huga að því þegar kemur að rannsóknum að virða bæði 

einkalíf þátttakenda og þeirra réttindi. Ávallt þarf að fá samþykki fyrir þátttöku 

í rannsókn, þó viðkomandi taka þátt má ekki neyða hann til að svara því sem 

hann ekki vill eða krefjast þess að hann geri eitthvað sem hann ekki vill (Grétar 

Þór Eyþórsson, 2013, bls. 469–471). Rannsakendur þurfa að gæta vel að því 

að réttur einstaklinganna sem taka þátt sé tryggður. Það er gert með því að gæta 

öryggis, velferðar og réttar hvers einstaklings. Þá þarf einnig að kynna 

þátttakendum hugsanlega áhættu af því að taka þátt sé hún til staðar að 

einhverju leyti (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 24). Til að ná því fram í 

þessari rannsókn verður upplýsingablað sent með tölvupósti til að öðlast 

samþykki þátttakanda, þar verður rannsóknin og tilgangur kynntur sem og 

þeirra hlutverk í rannsókninni. Það sama gengur yfir alla, það fá allir sem taka 

þátt sama upplýsingablaðið og sömu spurningar. Á sama upplýsingablaði er 

útlýst að viðkomandi megi hætta þátttöku vilji hann eða geti ekki tekið þátt 

lengur, og að viðkomandi þurfi ekki að gefa neinar skýringar á því. Það þarf 

síðan að hafa í huga að gæta þarf fyllsta trúnaðar við alla sem taka þátt. Svo 

þarf rannsakandi að gæta þess að upplýsingar sem þátttakendur láta frá sér séu 

ekki á neinn hátt persónugreinanlegar. Það er meðal annars gert með því að 

nafngreina ekki þá leikskóla sem leikskólakennararnir starfa í, aðeins að þeir 

séu á Norðurlandi. Aðeins rannsakandi og leiðbeinandi munu sjá þær 
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upplýsingar sem berast og verður þeim síðan eytt að lokinni úrvinnslu 

(Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 81–82).  
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10. Niðurstöður 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Markmið 

rannsóknarinnar var að skoða nám barna og hlutverk kennara þegar kemur að 

leik barna. Rannsakað var mat kennara á hlutverki sínu og áhrifum þeirra á leik 

barna sem og nýtingu þeirra á kennsluaðferðum við leik eða skipulagðar 

stundir. Úrvinnsla fór fram eftir gagnaöflun. Sem sagt unnið var úr þeim 

rannsóknargögnum sem bárust með því að finna þemu, mynstur eða 

sameiginlegar áherslur í textanum. Fimm mismunandi megin þemu komu fram 

eftir gagnagreiningu, svo kaflanum er skipt upp í fimm undirkafla. Nafn hvers 

undirkafla á tengingu í þemað sem kaflinn er um. Þessi þemu eru talin geta 

varpað ljósi á þær rannsóknartilgátur sem settar voru fram í verkefninu en farið 

verður yfir þær í umræðukaflanum. Fyrst verður fjallað um viðhorf 

leikskólakennara til þeirra eigin hlutverks í frjálsum leik barna, síðan verður 

fjallað um hvernig eigi að styðja við börn í frjálsum leik, eftir það verður farið 

yfir hvernig kennslu er háttað í leikskólum. Svo kemur kafli um 

kennslufræðilegan leik sem inniheldur ákveðin námsmarkmið. Síðan kemur 

kafli um ákvarðanatöku barna í leikskólastarfinu þegar kemur að efnivið við 

leik barna. Í lokin er settur fram kafli þar sem greint verður frá því hvort 

rannsóknartilgáturnar sem settar voru fram standist eður ei og er þá farið yfir 

rök með þeim og/eða á móti. Í byrjun hvers kafla er stutt samantekt yfir þær 

helstu niðurstöður sem fengust. Í hverjum kafla fyrir sig er vitnað beint í 

viðmælendur svo hægt sé að reyna gefa sem skýrasta mynd af þeirra 

viðhorfum, hugmyndum og upplifunum. En það er gert með hvern og einn 

viðmælenda. 

10.1 Viðhorf leikskólakennara til þeirra eigin 

hlutverks í frjálsum leik barna 

Viðmælendurnir fjórir hafa svipaðar skoðanir þegar kemur að hugmyndum og 

viðhorfum um hlutverk kennara í frjálsum leik barna. Helstu niðurstöður voru 

þær að kennarar eiga að vera til staðar fyrir börnin. Aðstoði sé þess þörf t.d. ef 
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það þarf að leysa ágreining og börnin ná ekki að gera það upp á eigin spýtur. 

Þá kom einnig sterkt fram að börnin eigi að mestu að fá að vera í friði í sínum 

leik séu þau komin með nægilega færni til að leika sér sjálf. Þá eru einnig allir 

sammála um að ef að kennurum sé boðið í leikinn skal þiggja það boð og svo 

er hægt að draga sig úr leiknum hægt og rólega. Ef kennarar sjá tækifæri til 

þess að koma inn í leikinn eða ef leikurinn er að fjara út má reyna koma með 

uppástungur eða annað slíkt til að efla leikinn á einn eða annan hátt. 

 Viðmælendur hafa auk þess frá einhverju frábrugðnu að segja úr 

leikskólastarfinu um hvað sé hlutverk kennara. Allir hafa þeir þó að mestu 

jákvæðar upplifanir og miklar skoðanir. Þemað í þessum kafla snýr að því hvert 

þeir telji vera hlutverk leikskólakennara í frjálsum leik barna. Þá voru þeir 

einnig spurðir um hvað þeir sjálfir gera þegar börn eru í frjálsum leik inni jafnt 

sem úti.  

 

Sigurlaug  

Sigurlaug telur mikilvægt að kennarar skapi börnum umhverfi þar sem þau 

sjálf séu sjálfbjarga og hafi val í leikskólastarfinu öllu. Sigurlaug telur sig hafa 

ólík hlutverk í frjálsum leik barna eftir því hvort börnin séu inni eða úti. 

Sigurlaug segir með sínum orðum: 

Inni er ég til staðar fyrir börnin. Til að byrja með er ég stundum með 

þeim og dreg mig síðan út úr leiknum. Síðan fylgist ég með samskiptum 

þeirra. En úti er mitt hlutverk að passa upp á að vita hvar allir eru. 

Athuga hvort einhverjir eru hafðir út undan. Ég er stundum með í 

leiknum og dreg mig síðan oft í hlé. 

Rósa  

Rósa telur mikilvægt að kennarinn sé þátttakandi upp að því marki sem að 

börnin leyfa honum að vera með. Rósa sér einnig tækifæri til kennslu og til 

þess að bæta leikinn með að spyrja börnin spurninga eða koma með 

athugasemd fyrir börnin að velta fyrir sér eða þá til þess að efla leikinn. Rósa 

talar einnig um að kennarar geti skyndilega fengið ólík hlutverk í leik barna og 

tekur hún þá fullan þátt. Rósa telur sig hafa ólík hlutverk í frjálsum leik barna 

eftir því hvort börnin séu inni eða úti, en þá einnig eftir því hvaða aldursskeiði 

þau eru á. Rósa segir með sínum orðum: 

Það fer mikið eftir því hvaða aldur ég er með eftir því hvað ég geri í 

frjálsum leik inni. Ef um eins til tveggja ára börn er að ræða þá er ég 

mikið niðri á gólfi með börnunum. Til dæmis að keyra bíl eða þykjast 

smakka matinn þeirra í dúkkukrók. Kennarinn er meira áberandi í leik 
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yngri barna. Eldri börnin segja frekar hvað kennarinn má í þeirra leik og 

hvað ekki. Það er meira um að kennarinn sé óvirkari þátttakandi hjá þeim 

eldri. Úti er það sama og inni þetta fer eftir aldrinum. Yngri börnin þurfa 

meiri aðstoð við leik, að róla, að renna, að ganga upp á hól og við að 

moka. Eldri börnin fara meira í burtu frá kennaranum. Þau koma bara ef 

þau geta ekki leyst einhvern ágreining sjálf eða vilja fá aðstoð við að ýta 

sér í rólu. Oft vilja börnin þá gjarnan fá söng með aðstoðinni. En 

stundum má kennarinn vera með ef það á að gera stórar framkvæmdir í 

sandkassanum til dæmis. 

Guðrún 

Guðrún telur mikilvægt að kennarinn fylgist með börnunum og leik þeirra. Í 

leiðinni skal kennarinn athuga hvort börnin séu að taka virkan þátt í leiknum 

eða hvort þau draga sig frá og leika ein frá hinum börnunum. Eða hvort einhver 

sé skilinn út undan. Þá þarf kennari einnig að aðstoða við ágreiningsmál komi 

slíkt upp. Kennari þarf að vera til staðar til að leiða leikinn áfram ef hann er að 

flosna upp og leggja þá til hugmyndir eða ítarefni til að efla leikinn. Þá telur 

Guðrún sig einnig hafa ólík hlutverk eftir því hvort börnin séu í frjálsum leik 

inni eða úti. Guðrún segir með sínum orðum: 

Ef ég er inni sit ég stundum og fylgist með úr fjarlægð og stundum sit 

ég hjá krökkunum. Ég reyni að skipta mér eins lítið af og hægt er og ef 

upp kemur ágreiningur byrja ég á að bíða og athuga hvort þau reyni að 

leysa hann sjálf en aðstoða ef færni þeirra er ekki að virka. Þá kem ég 

með hugmyndir inn í leikinn ef mér finnst þess þurfa. Ef ég er síðan hins 

vegar úti rölti ég aðallega um og fylgist með að enginn fari sér að voða. 

Aðstoða þau börn sem til mín leita en annars leyfi ég þeim að vera í friði, 

nema verið sé að bögga eða meiða einhvern. 

Nanna 

Nanna telur mikilvægt að kennarinn sé að fylgjast mjög vel með því sem fer 

fram hjá börnunum í leik. Að það þurfi að huga vel að leik barna og þeirra 

samskiptum. Það sé meðal annars hægt með því að leikskólakennarar 

framkvæmi leikathuganir, styðja við frjálsa leikinn og aðstoði með 

samskiptavanda sem getur komið upp barna á milli. Nanna segir með sínum 

orðum: 

Að mínu mati er hlutverk leikskólakennara helst að fylgjast með og 

styðja við leikinn þ.e. grípa inn í ef upp kemur ágreiningur eða 

erfiðleikar í samskiptum barnanna. Gott getur verið fyrir kennara að skrá 

hjá sér efni leiksins og helstu samskipti þeirra. Það getur líka verið gott 

fyrir kennara að taka þátt í frjálsum leik barnanna en þá finnst mér að 

það þurfi að vera á forsendum barnanna nema að um sé að ræða ákveðna 
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innlögn frá kennara. Í útiveru hef ég meira verið í því að fylgjast með og 

styðja við frjálsan leik sem fer fram þar. 

 

 Því má segja að kennararnir séu í grunninn sammála og að greinilegt 

þema birtist út frá svörum þeirra. 

10.2 Að styðja við börn í frjálsum leik 

Viðmælendurnir fjórir lýsa hugmyndum sínum af því hvernig megi styðja best 

við börn í frjálsum leik en samkvæmt niðurstöðum má sjá að vera til staðar, 

tala við þau, sýna börnunum og því sem þau eru að gera áhuga. Þá lýsir einn 

viðmælandi áhyggjum varðandi það að mannekla hjá starfsfólki leikskóla geti 

haft áhrif á það starf sem fram fer og því sé hætt við því að stuðningur við börn 

og leik þeirra sé í hættu. Þá hafði annar viðmælandi orð á því að upplifun 

hennar væri sú að oft væru börn afskiptalaus í frjálsum leik. Viðmælendur 

höfðu einnig frá ólíkri reynslu að segja. Þemað í þessum kafla snýr að því 

hvernig sé best að styðja við börn í frjálsum leik. 

 

Sigurlaug 

Sigurlaug taldi meðal annars mikilvægt að aðstoða feimin og óframfærin börn 

í samskiptum við aðra. Þá lýsir hún einnig að hún sé gjörn á að minna börnin 

á það sem leikskólinn hennar hefur verið að vinna með en sú aðferð heitir „Stig 

af stigi“. Með því telur hún sig vera að skapa góðar leikaðstæður þar sem börn 

fá val í skólastarfinu. Með því megi t.d. efla félagsþroska barna þar sem þau fá 

færi á að leika við önnur börn í ólíkum aðstæðum og kennara að fylgjast með. 

Þegar Sigurlaug var spurð að því hvort hún myndi telja leikskólakennara styðja 

nægilega vel við börn í frjálsum leik almennt samkvæmt hennar eigin reynslu 

var svar hennar: 

Já það geri ég samkvæmt því sem ég þekki úr leikskólastarfinu. 

Rósa 

Rósa taldi meðal annars mikilvægt að leyfa eldri börnunum að ráða hvort 

kennarinn sé virkur þátttakandi í frjálsa leiknum þeirra og með því væri verið 

að styðja vel við þeirra frjálsa leik. Rósa talar um að kennarinn þurfi alltaf að 

vera á hliðar línunni og hann þurfi að vera tilbúinn að efla leikinn með 

börnunum. Hjá yngri börnunum myndi maður styðja við leikinn með því að 
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vera þátttakandi í leiknum. Bæði með því að hafa hlutverk en svo einnig með 

beinum samræðum. Þegar Rósa var spurð að því hvort hún myndi telja 

leikskólakennara styðja nægilega vel við börn í frjálsum leik almennt 

samkvæmt hennar eigin reynslu var svar hennar: 

Það er mjög misjafnt og það fer allt eftir því hvað er verið að gera og 

hvar er verið að starfa. Í útiveru er oft erfiðara að vera þátttakandi í leik 

eldri barnanna og styðja við þau þar sem þau fara út um alla lóð. Því tel 

ég að kennarinn sé oft meira áhorfandi og/eða sáttasemjari. Kennarinn á 

oft auðveldara með að styðja við leik yngri barna. En það getur hann 

gert með meiri þátttöku í leik barnanna meðal annars vegna þess að þau 

vilja ekki fara of langt frá örygginu sem starfsfólkið veitir þeim. 

Guðrún 

Guðrún telur meðal annars mikilvægt að styðja við leik barna með því að vera 

til staðar fyrir börnin. Koma inn í leikinn sé þess þörf og/eða ef börnin biðja 

um það sjálf. Nýta þau tækifæri sem gefast til að efla málþroska barna með því 

að ræða við þau eða koma með spurningar og með því sé hægt að koma af stað 

umræðum. Þá þurfi einnig að fylgjast vel með hvað sé að gerast í leiknum og 

bregðast við á viðeigandi hátt. Þegar Guðrún var spurð að því hvort hún myndi 

telja leikskólakennara styðja nægilega vel við börn í frjálsum leik almennt 

samkvæmt hennar eigin reynslu var svar hennar: 

Það er bara mjög misjafnt, fer allt eftir kennurum og það fer einnig eftir 

því hvort mannekla er mikið til staðar á vinnustaðnum. En þá skapast 

oftast nær minna svigrúm til að sitja hjá börnunum. En með því að sitja 

hjá þeim er hægt að rækta við það sem þau eru að gera og styðja við 

bæði þau og leikinn. Held samt að flest allir geri sitt besta hverju sinni. 

Nanna 

Nanna telur mikilvægt að styðja við leik barna með því að fylgjast vel með því 

sem fram fer hjá börnunum. Telur Nanna að það þurfi að grípa inn í ef upp 

koma vandamál og leysa þurfi vandamálin með börnunum. Svo þurfi einnig að 

styðja við þau börn sem eiga erfitt með að komast inn í leikinn og eiga erfitt 

með félagsleg samskipti. Þeim börnum þurfi að leiðbeina og ráðleggja svo 

þeim gangi betur og nái að aðlagast og nái að taka þátt í því sem fer fram með 

hinum börnunum. Þegar Nanna var spurð að því hvort hún myndi telja 

leikskólakennara styðja nægilega vel við börn í frjálsum leik almennt 

samkvæmt hennar eigin reynslu var svar hennar: 

 

Það er mjög misjafnt en ég hef of oft upplifað það að börn séu mikið til 

afskiptalaus í frjálsum leik. Síðustu árin hef ég verið í kennslu á yngstu 
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deildinni á leikskólanum þar sem ég starfa og er ég þá alltaf á gólfinu 

með börnunum, að fylgjast með leik barnanna og taka þátt í leik. 

 

Þá segir Nanna þetta einnig er varðar leikskólastarfið og frjálsan leik: 

 
Ég hef oft velt því fyrir mér varðandi kennslu og frjálsan leik þá hefur 

mér oft fundist vanta meiri fræðslu inn á leikskólana og þá sérstaklega 

til ófaglærðra um mikilvægi frjálsa leiksins og hlutverk kennara í 

honum. 

 

 Því má segja að kennararnir séu í grunninn sammála og að þema birtist 

út frá svörum þeirra. Samt sem áður hafa þær einnig frá ólíkum hlutum að segja 

að einhverju leyti út frá reynslu sinni. 

 

10.3 Kennsla í leikskólastarfinu 

Viðmælendurnir fjórir lýsa reynslu sinni af kennslu í leikskólastarfinu. En allir 

fjórir telja að kennsla sé að fara fram allan daginn. Það skipti ekki máli hvað 

sé verið að gera í dagskipulaginu því það sé hægt að nýta allar stundir til 

kennslu af einhverju tagi. Þemað í þessum kafla snýr að því á hvaða tímum 

dags í leikskólastarfinu viðmælendur telji að kennsla fari fram og hvort 

viðmælendur telji sig kenna börnum í gegnum frjálsan leik. 

 

Sigurlaug 

Sigurlaug tekur fram að kennsla fari fram allan heila daginn. Ekki skipti máli 

hvaða stund sé. Telur hún að mikilvægt sé að leggja áherslu á það að kenna 

börnum góð samskipti. Sigurlaug segir: 

Já, samskipti skipta miklu máli í leikskólalífinu og lífinu sjálfu. Því þarf 

að efla þá færni og legg ég áherslu á að kenna það í mínu starfi. Við 

erum í gegnum allt lífið í hóp með öðru fólki að gera eitthvað á einn eða 

annan hátt. 

Rósa 

Rósa segir að í lang flestum tilfellum sé einhverskonar kennsla að fara fram í 

gegnum daginn. Það sé þó persónubundið hvernig hver og einn 

leikskólastarfmaður hagi sinni kennslu. En að hún sjálf ígrundi vel hvað hún 

sé að gera með börnunum og segir hún meðal annars: 
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Allan daginn er ég alltaf meðvituð um að ég er kennarinn og reyni að 

vera fyrirmynd og styðja við leik barnanna. Til að nefna dæmi um 

kennslu í gegnum frjálsan leik þá spyr ég til dæmis börnin ef þau eru í 

búðarleik og hann er að flosna upp hvaða litur sé á hinu og þessu dóti. 

Eða bið þau um að telja einhvern ákveðin fjölda af einhverju sem tengist 

þeirra leik. 

Guðrún 

Guðrún telur að kennsla sé að fara fram í leikskólum allan daginn. Það megi 

nýta öll tækifæri til þess að efla börn á einhvern hátt. Segir Guðrún meðal 

annars: 

Já, ég er klárlega að kenna börnum í gegnum frjálsan leik. Það geri ég 

til dæmis með því að koma með áhugaverðar samræður við börnin, finna 

viðeigandi ítarefni, aðstoða þau við að leysa úr ágreiningi, koma inn í 

leikinn sé þess þörf til dæmis ef mér er boðið inn í leikinn og ég fæ 

ákveðið hlutverk, þá leik ég það. Ég hef fengið það hlutverk að leika 

sofandi ömmu og þá geri ég eins og börnin segja til um. 

Nanna 

Nanna telur að kennsla sé að fara fram allan daginn í leikskólastarfinu. Það sé 

hægt að nýta alla tíma dagsins til þess að koma inn kennslu á einhvern hátt. 

Segir Nanna meðal annars: 

Já ég tel mig vera að kenna börnum í gegnum frjálsan leik. Það geri ég 

meðal annars með því að taka þátt í leik barnanna sé þess óskað eða ef 

ég sé að þess sé þörf. 

 

 Því má segja að kennararnir séu mjög sammála og að greinilegt þema 

birtist út frá svörum þeirra. Ber þar helst að nefna að kennararnir telja að 

kennsla fari fram allan daginn í leikskólastarfinu. 

 

10.4 Kennslufræðilegur leikur 

Viðmælendurnir fjórir lýsa reynslu sinni af kennslufræðilegum leik sem 

inniheldur skýr námsmarkmið af einhverju tagi. Viðmælendur hafa nokkuð 

svipaða reynslu af slíkum leik sem þær hafa skipulagt eða hafa aðra reynslu af 

úr skólastarfinu. Tvær lýsa sem svo að þær starfi eftir sinni skólanámskrá og 

aðalnámskrá,  sú þriðja telur að slíkur leikur eigi meira við um eldri börn. Þema 
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þessa kafla snýr að námsmarkmiðum í leik barna. Sú fjórða hefur unnið með  

slík markmið bæði þegar kemur að börnum sem þurfi að efla á einhvern hátt 

og svo einnig almennt með börnunum til dæmis í gegnum þemavinnu. 

 

Sigurlaug 

Sigurlaug telur mikilvægt að taka mið af þeim markmiðum sem sett eru fyrir 

til dæmis í aðalnámskrá . Leikskólinn sem hún starfi hjá sé með ákveðna stefnu 

í gangi og tekið sé mið af þeirri stefnu einnig þegar búin eru til námsmarkmið. 

Hún segir að ólík námsmarkmið séu sett fyrir hvert aldursskeið. Sigurlaug 

segir: 

Já þar sem ég starfa er verið að vinna með ákveðin markmið í vissan 

tíma, við vinnum eftir þeim markmiðum sem við tökum fyrir hverju 

sinni. Markmiðin sem við vinnum með eru öll aldurstengd og þau eru 

auk þess tengd námskrá leikskólans og/eða aðalnámskrá leikskóla. 

Rósa 

Rósa telur að mikilvægt sé að reyna koma inn námsmarkmiðum að einhverju 

leyti í leik barna. Hún nefnir þá meðal annars með eigin orðum að:     

Já ég reyni eins og hægt er að setja inn námsmarkmið að einhverju leyti. 

Ég reyni auk þess að vera meðvituð um að fylgja aðalnámskrá og 

skólanámskránni okkar í mínum störfum. 

Guðrún 

Guðrún hefur að einhverju leyti verið að vinna með kennslufræðilegan leik hjá 

börnum. En þá segir hún Guðrún með sínum orðum:  

Ég hef sett upp námsmarkmið en aðallega þegar ég var að vinna með tvo 

elstu árgangana. Þar sem ég mest með þeim aldurshópum. Ég tel að vissu 

leyti sé auðveldara að vinna með slík markmið með eldri börnum og 

marktækara starf verður. 

Nanna 

Nanna hefur unnið með námsmarkmið í starfi. Bæði hjá einstaka börnum en 

svo einnig hefur hún unnið með aðferð þar sem unnið er með þema. Sú aðferð 

kallast könnunaraðferðin og tekur hún á öllum þeim sex þáttum sem 

aðalnámskrá setur fyrir. Nanna segir: 

 

Já ég hef sett námsmarkmið fyrir börn sem eiga t.d. erfitt með samskipti. 

Síðan hef ég unnið með aðferð sem heitir könnunaraðferðin, hún er mjög 

áhugaverð og skemmtileg. Það er auðvelt að vinna með þá aðferð þar 

sem hún er mjög fjölbreytt og börnin taka fullan þátt í öllu ferlinu, þar 
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má blanda inn ólíkum aðferðum til kennslu og aðferðin tekur á öllum 

þáttum aðalnámskrár. Börnin hafa þar líka mikið að segja um það sem 

er gert en kennarinn þarf að huga að því að það sé verið að uppfylla öll 

þau námsmarkmið sem eru sett fyrir. 

 

 Því má segja að kennararnir starfi nokkuð ólíkt þegar kemur að 

kennslufræðilegum leik. Hafi þeir að vissu leyti ólíkar skoðanir á honum og 

hvort hann henti öllum aldri barna. En kennararnir reyna eftir bestu getu að 

starfa eftir aðalnámskrá og sinni skólanámskrá en útfæri kennslufræðilegan 

leik með mismunandi hætti. 

 

 

10.5 Ákvarðanataka barna við leik 

Viðmælendurnir fjórir lýsa í þessum kafla skoðun sinni á því hvort þeir telji að 

börn eða leikskólakennarar eigi að velja þann efnivið eða ítarefni sem er verið 

að nota í leik barna. Helstu niðurstöður voru þær að börn eiga að einhverju 

leyti rétt á því að ákveða sjálf hvaða efnivið þau vilja leika sér með. Það fer þó 

eftir aðstæðum, aldri og þroska meðal annars. 

 

Sigurlaug 

Sigurlaug telur að það fari eftir aldri og þroska barnanna hvort þau fái að velja 

sér efnivið sjálf. Að í hennar leikskóla sé unnið með stefnu sem kallast “stig af 

stigi”. Sú stefna leggi áherslu á það að skapa skuli góðar leikaðstæður þar sem 

börn fá val í skólastarfinu. Það er að segja val um viðfangsefni, leikfélaga og 

staði til þess að leika sér á. Þá segir Sigurlaug: 

Eldri börn eiga að hafa meira val um viðfangsefni í sínu starfi og leik. 

Það fer einnig eftir því hvað á að kenna og hvar við erum stödd í 

dagskipulaginu þegar kemur að því að börn fá að velja sér sjálf. Oft 

skiptum við börnunum niður og hver hópur fær að velja sér viðfangsefni 

til þess að vinna eða leika með. Þannig fá allir að velja en það getur 

stundum liðið smá tími á milli. 
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Rósa 

Rósa telur að það fari eftir ýmsu hvort að börn fái að velja sjálf um efnivið og 

ítarefni. Líkt og þeim þáttum hvað börnin séu gömul og hvernig skólinn er 

skipulagður. Rósa segir með sínum orðum: 

Til dæmis ef eldri börn fá að velja föndur herbergi þá tel ég að hægt sé 

að bjóða vissan efnivið til afnota hvert skipti. En ef þau velja herbergi 

sem þegar er búið að afmarka efnivið í, tel ég að þau velji það sem að 

þau vilji helst. Til dæmis dúkkukrókur er bara með sérstakan efnivið, 

kubbaherbergi með öðrum. Yngstu börnin fá og þurfa annan efnivið en 

eldri börn samanber slysahættu til dæmis hægt að gleypa hluti eða meiða 

sig á skærum eða beittum blýöntum. 

Þá nefnir hún Rósa einnig þessi atriði er varða hennar störf: 

Það koma reglulega upp umræður hvað sé frjáls leikur þar sem kennarar 

hafa misjafna sýn á leik. Sumir vilja leyfa allt dót og efnivið án takmarka 

en aðrir vilja stýra hvað sé leyfilegt hverju sinni. Einnig hvort megi nota 

allan efnivið eins og hverjum dettur í hug til dæmis sumir leyfa að staðið 

sé ofan á stórum kubbum en aðrir ekki. Hvað telst virðingarleysi og 

skemmdarfíkn og hvað telst frjáls sköpun. 

 

Guðrún 

Guðrún segir eftirfarandi varðandi það hvort að börnin sjálf eigi að fá að ráða 

því hvaða efnivið þau nota í sínum eigin leik og starfi: 

Það fer allt eftir því hvað á að kenna í hvert skiptið og hvar við erum 

stödd í dagskipulaginu hvort að börnin sjálf fái að ráða sjálf hvaða dót 

eigi að nota. Stundum eru tímar þar sem það hentar betur. Líkt og þegar 

eru leikstöðvar, þá hentar vel að leyfa börnunum að velja sjálf, eða láta 

þau skiptast á að velja. 

 

Nanna 

Nanna telur að það skipti máli hvað eigi að leggja áherslu á í leiknum hvort 

börnin eða leikskólakennari eigi að velja efnivið sem henti leik barnanna. En 

Nanna segir meðal annars: 

 

Þegar kemur að því hvort börnin eða leikskólakennarar eiga að velja 

efnivið fyrir leik barnanna tel ég að svarið sé bæði. Leikurinn verður 

meira á forsendum barnanna og frjálsari ef þau velja efniviðinn sjálf en 

ef kennari ætlar að leggja inn og kenna í gegnum leikinn getur verið 

betra að hann velji efniviðinn eða allavega hluta af honum. 
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 Því má segja að kennararnir séu í grunninn sammála. Það eigi að 

einhverju leyti að leyfa börnunum að taka þátt í því að velja leikföng og annan 

efnivið sem nýta skal. Greinilegt þema birtist út frá svörum þeirra. 
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11. Umræður 

Í þessum kafla verða umræður. Umræður um þær niðurstöður sem fengust eftir 

gagnagreiningu á viðtölunum sem tekin voru við fjóra leikskólakennara á 

Norðurlandi. Þá verða niðurstöðurnar settar í samhengi við það sem áður er 

vitað um efnið, fræðilega hlutann af verkefninu. Með því er hægt að skoða 

hvort að þær rannsóknartilgátur sem settar voru fyrir verkefnið eigi við rök að 

styðjast eða ekki. En bæði verða skoðuð með- og mót rök til að komast að því 

eigi það við. Þessum kafla verður skipt upp í þrjá undirkafla, einn kafla fyrir 

hverja tilgátu sem sett er fram:  

11.1 Hlutverk leikskólakennara 

Tilgáta eitt hljóðar svo: Leikskólakennarar gera sér ekki alltaf grein fyrir 

hlutverki sínu í frjálsum leik barna.  

 

Samkvæmt niðurstöðum úr þemagreiningu má sjá að samkvæmt þeim 

leikskólakennurum sem tóku þátt í þessari rannsókn gera þeir sér allir grein 

fyrir einhverskonar hlutverki í sínu starfi. Þeir líta fyrst og fremst á hlutverk 

sitt þegar kemur að frjálsum leik barna sem áhorfandi og sáttasemjari. Það sem 

kom í ljós var að almennt virðist vera munur á hvernig kennarar líta á hlutverk 

sitt eftir því hvað börnin eru gömul. Að yngri börn þurfi meiri aðstoð í leik, 

svo það sé almennt farið inn í leik yngri barna eða leikurinn byrjaður með 

börnunum. Á útisvæði er auk þess talið að auðveldara sé að styðja við leik 

yngri barna, þar sem þau fara minna um svæðið og sækjast frekar í öryggi þess 

að vera nálægt starfsfólki. Með eldri börnum er almennt litið svo á að þau skulu 

leika sér í friði frá kennurum, en sé t.d. leikurinn að fjara út geti kennari komið 

inn í leikinn t.d. með spurningum, umræðum og nýjum hlutverkum. Þá finnst 

kennurum sjálfsagt að koma inn í leik barna sé þeim það boðið og þiggja hvaða 

hlutverk sem býðst. Aðalnámskrá tilgreinir að leikskólakennarar eigi að vera 

meðvitaður um hlutverk sitt. Það getur hann meðal annars gert með því að 

fylgjast með leiknum, hlusta og vera virkur þátttakandi. Auk þess að vera til 
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staðar fyrir börnin, fylgjast með upplifun hvers barns og stuðla að auknum 

þroska. Til að ná því fram geta kennarar meðal annars tekið virkan þátt í 

leiknum eða staðið til hliðar, fylgst með og hlustað (Mennta- og menningar-

málaráðuneyti, 2011, bls. 22–27). Svo viðhorf þeirra leikskólakennara sem 

tóku þátt samræmist vel að því sem aðalnámskrá segir til um hlutverk kennara. 

 Þrír af fjórum kennurum nefndu að þeir reyna að koma af stað 

samræðum sé tækifæri fyrir slíkt og spyrja spurninga, til að koma af stað 

pælingum eða umræðum. Engin kennarinn nefndi að hann myndi fara 

óumbeðinn inn í leik barnanna eða byrja leik með eldri börnum, það væri þó 

gert með yngri börnunum að vera með þeim á gólfinu og leika við þau eða taka 

þátt í þeirra leik. Þá kom einnig fram að það sé hlutverk kennara að svipast um 

eftir börnum sem eru ekki félagslega sterk eða eru jafnvel út undan hjá hinum 

börnunum og aðstoða þau. Þá kom einnig fram að í einum leikskólanum væri 

lögð áhersla á það að börn myndu fá val við að velja efnivið, leikumhverfi og 

leikfélaga. Í fræðilegri umfjöllun verksins kom fram að með því að leika sér 

við aðra myndast tengsl milli einstaklinga og með tímanum vinskapur. Ung 

börn byrja einnig snemma að þróa með sér áhuga á öðrum og vilja eignast 

leikfélaga eða vini (Rogers og Evans, 2008, bls. 59–60). Rannsakandi telur því 

mikilvægt að hugur sé leiddur að því að börn fái að upplifa það að finna sér 

leikfélaga og að eignast vini úr sínum leikskóla. En að það sé einnig verið að 

passa upp á þau börn sem eiga erfitt með að eignast vini eða eiga erfitt 

félagslega. Kennararnir töldu að það væri bæði sitt hlutverk en einnig barnanna 

að fá að velja efnivið og ítarefni fyrir leikinn. Allt færi það eftir 

dagskipulaginu, á vissum tímum dagsins væri hentugra að kennari myndi gera 

það en á öðrum tímum gætu börnin sjálf fengið að velja. John Dewey (2000a) 

var sammála því að börn þyrftu sjálf að fá að vera með í því að velja og hafa 

áhrif. Þar sem Dewey var ekki á þeim báti að kennarar ættu ætíð að ráða för, 

það þyrfti að hlusta á börnin og taka tillit til þeirra (bls. 13).  

 Í viðtölunum nefndi einn kennari kennslu að fyrra bragði þegar hlutverk 

kennara voru ígrunduð. Það væri þá helst til að spyrja spurninga til að efla 

málþroska og þekkingu. Þá er einnig talið mikilvægt hlutverk kennara að 

umhverfið sé þægilegt fyrir börnin og að það bjóði upp á að börnin geti verið 

sjálfbjarga og örugg. Það fellur að viðmiðum aðalnámskrár en þar segir að 

kennarar eiga að búa nemendum fjölbreytilegt og gott leikumhverfi og veita 

þeim aðgengi að leikefni sem hvetur þau til að rannsaka, skapa og leita lausna 

á sjálfstæðan hátt (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 22–23). Í 
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lokin minntist einn kennarinn á það að oft sé erfitt fyrir kennara að sinna því 

sem þarf að gera fyrir börnin og styðja þau eins vel og hún myndi vilja gera ef 

það væri mikið um það að starfsfólk vantaði til vinnu. Þar telur rannsakandi 

mikilvægt fyrir leikskólakennara að krefjast þess að það sé nægilega mikið af 

starfsfólki því starf kennara er mikilvægt og það er mikilvægt að vera til staðar 

fyrir börnin. Líkt og Ole Fredrik Lillemyr (2001) sagði að ef leikskólakennarar 

fylgjast vel með því sem fram fer í leik barna geta þeir séð ýmislegt gagnlegt 

um hvert barn s.s. félagslega stöðu þeirra, sem kemur m.a. fram þegar þau eiga 

í samskiptum hvert við annað (bls. 27). Þá er einnig einn kennari sem tekur það 

fram að hann telji að það vanti oft fræðslu þegar komi að frjálsum leik barna 

og hlutverki kennara í slíkum leik, það vanti þá fræðslu auk þess fyrir 

ófaglærða. Þá tekur sami kennari fram að hann telji að oft sé börn afskiptalaus 

í leik sínum. En eins og hefur komið fram í aðalnámskrá þarf þarf hlutverk 

leikskólakennara að vera skýrt í leik barna. Leikskólakennarar eiga að stuðla 

að því námi sem á að fara fram í leik og skapandi starfi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 22). Rannsakandi telur mikilvægt að efla 

starfsfólk til þess að taka þátt. Að það sé fræðsla í boði bæði fyrir faglærða en 

að það þurfi að gilda það sama fyrir ófaglærða. Það er vegna þess að það hefur 

sýnt sig hversu áríðandi það sé í raun og veru fyrir börnin að kennarar þekki 

sitt hlutverk og hlúi vel að því hlutverki og í leiðinni að börnunum og þeirra 

leik. Telur rannsakanda að ef stjórnendur séu sýnilegir í störfum, sem og að 

vera drífandi og hvetjandi fyrir annað starfsfólk gæti það skipt sköpum, sé 

starfsfólk ekki að sinna nægilega vel því sem það á að vera gera. Þá þurfa 

stjórnendur einnig að vera vakandi fyrir því að fylgjast með því hvernig starfið 

er og hvernig það fer fram því ekki er gott ef að börn eru afskiptalaus í leik 

sínum miðað við það sem hefur komið hér fram í fræðilega hluta verkefnis.                                                                                                                                          

 Þeir sem starfa með börnum þurfa að ígrunda vel sjálfan sig. Eigin 

viðmót og viðhorf og ígrunda vel hvernig hann sjálfur er í starfi og návist 

barnanna. Hegðun og viðmót kennara hefur áhrif á almenna líðan og þroska 

barnanna. Sá sem starfar í leikskóla þarf að vera tilbúin til þess að gefa af sér, 

gefa börnum tíma sinn og umhyggju. Auk þess þarf hann að vera tilbúin að 

mæta börnum af virðingu, sitja með þeim, útskýra og leika með börnunum á 

þeirra forsendum. Mikilvægt er fyrir leikskólakennara að vera meðvitaður um 

leik barna, mismunandi leikgerðir og gildi leiksins (Hoorn, Nourot, Scales og 

Alward, 1993, bls. 49–50). Hérna kemur einnig fram að gríðarlega mikilvægt 

er að gera sér grein fyrir hlutverki sínu, en einnig að vera meðvitaður um 
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sjálfan sig, kosti sína og galla og vinna út frá því svo það sé hægt að bjóða 

börnum upp á framúrskarandi starf inn í leikskólum. Til þess þarf starfsfólk að 

fá tíma til þess að ígrunda, afla sér upplýsinga og leita sér menntunar. Í raun 

þarf menntasamfélagið allt að stuðla að slíku starfi sé því ábótavant á einhvern 

hátt, líkt og það vanti undirbúningstíma fyrir starfsfólk. Það þarf að stuðla að 

því að starfsfólk leikskóla afli sér fræðslu hvort sem það er að sitja námskeið, 

fara í nám eða annað slíkt. En þetta taka þær Jóhanna Einarsdóttir og Anna 

Magnea Hreinsdóttir auk þess undir. En þær vilja meina að ef að afskiptaleysi 

leikskólakennara sé til staðar í leik barna og sú hugsun að leikur sé eitthvað 

sem skal ekki hafa áhrif á eða trufla geti það leitt af sér að leikurinn þróist ekki 

og jafnvel að enginn raunverulegur leikur eigi sér stað (2011, bls. 3–4). 

 Rannsakandi dregur þá ályktun að kennarar geri sér grein fyrir hlutverki 

sínu þegar kemur að frjálsum leik barna. Þar sem viðmælendur nefna þá þætti 

að vera til staðar, hlusta og fylgjast vel með því sem fram fer. Þá nota 

viðmælendur einnig tækifæri sem koma upp til að ræða málin, koma með 

spurningar, ítarefni og viðeigandi efnivið. Í raun kom ekkert fram sem mætti 

álykta sem svo að kennararnir geri sér ekki grein fyrir hlutverki sínu í frjálsum 

leik barna. Þar sem úrtakið er smátt er erfitt að yfirfæra niðurstöður á stóran 

hóp eða yfir allt Ísland en þessir kennarar kannast þó ekki við annað úr starfi 

en að flest allir kennarar reyni það sem þeir geta til þess að styðja við börn og 

leikinn þeirra. 

11.2 Kennsla barna 

Tilgáta tvö er þannig: kennsla barna fer fram allan daginn í leikskólastarfinu. 

Samkvæmt niðurstöðum úr þemagreiningu má sjá að allir kennararnir telji að 

kennsla sé að fara fram allan daginn í leikskólastarfinu samkvæmt þeirra 

reynslu. Telja þeir að ekki skipti nokkru máli hvað sé verið að gera í 

dagskipulaginu því það megi alltaf nýta tímann til að kenna, eða hér um bil. Þó 

eru mismunandi áherslur á milli þeirra viðmælenda sem tóku þátt. Ingvar 

Sigurgeirsson kemur inn á mikilvægi þess að kennarar ígrundi vel hvernig þeir 

ætla að kenna nemendum sínum. Huga þarf vel að því að hvernig þeir telja að 

nemendur sínir nái sem bestum námsárangri í leik og starfi (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999, bls. 9). Einn kennari nefnir að honum finnst mikilvægt að 

stuðla að góðum samskiptum. Annar talar um að það sé alltaf kennsla í gangi 
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en það getur verið afar mismunandi milli kennara hvernig þeir hagi sinni 

kennslu. Þá nefnir þessi kennari einnig að hann sé alltaf meðvitaður um að 

hann sé kennarinn og reyni að vera fyrirmynd og styðja við leik barnanna. 

Þriðji kennarinn skýrir frá mikilvægi þess að börn leiki sér og að rætt sé við 

þau. Með því megi byggja upp góða kennslu. 

 Rannsakandi telur það ánægjulegt að leikur barna sé nefndur þegar 

kemur að kennslu í leikskólastarfinu og þá staðreynd að allir kennararnir telji 

að kennsla sé að fara fram allan daginn í öllum aðstæðum og athöfnum. Það er 

vegna þess að í fræðilegri umfjöllun verksins er nefnt að börn eru fædd með 

þann eiginleika að vera opin, opin fyrir nýjum hugmyndum, opin fyrir því að 

prufa sig áfram, opin fyrir því að leika við önnur börn og gera eitthvað nýtt. 

Börn eru einnig opin fyrir því að læra. Leikur barna getur hjálpað til við það 

að þróa þekkingu hjá börnum. Leikur hjálpar börnum að átta sig á aðstæðum 

og því sem gerist í lífinu sjálfu (Bruce, 2011, bls. 41). Leikurinn hefur einnig 

marga spennandi eiginleika til að hjálpa þeim við að læra líkt og að þau 

rannsaki umhverfi sitt og leysi þau mál sem upp koma, líkt og að skiptast á 

með leikföng og ákveða hvaða hlutverki þau gegna í leiknum séu þau t.d. í 

hlutverkaleik. Með því fá börnin tækifæri til þess að prufa sig áfram við ólíkar 

aðstæður án þess að hræðast mistök (Lillemyr, 2001). Því enginn eða fáir fara 

í gegnum lífið án þess gera mistök og því er mikilvægt að börn læri það strax 

á leikskólaaldri. Þá vill rannsakandi einnig koma inn á það sem Vygotsky talaði 

fyrir varðandi það að eiga í samræðum við börn, spyrja þau spurninga og koma 

af stað umræðum líkt og kennararnir í þessari rannsókn tala um að gera. En 

Vygotsky taldi að hugsun barna myndi þroskast við það að eiga í samræðum 

við aðra (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 95–96). 

Vygotsky lagði almennt mikla áherslu á félagsleg samskipti, því þar hefðu börn 

tök á að læra og stunda nám sem myndi nýtast vel. Þeir sem eldri eru þurfi að 

kenna þeim yngri. Sem á vel við hérna, kennararnir telja það hluta af sinni 

kennslu að vera í miklum og góðum samskiptum við nemendur sína. Með því 

læra börn af þeim fullorðnu (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005, bls. 83–85). 

 Rannsakandi telur að kennararnir séu meðvitaðir um þann eiginleika 

barna að geta dregið lærdóm af flest öllu og þann eiginleika að geta hermt eftir 

því sem þau sjá og æfa sig svo sjálf seinna meir. En að aðal áherslan sé á frjálsa 

leikinn. Þar sem engin nefnir að fyrrabragði verkefni, kennsluaðferðir, 

námsmarkmið eða annað slíkt. Mikilvægt er að kennarar geri sér grein fyrir því 

að leikurinn á að vera helsta námsleið barna því oft getur verið erfitt fyrir 
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kennara að fá skýra mynd af því hvað börn læra af því að leika sér, þar sem 

námsárangur leikskólabarna er ekki endilega mælanlegur. Stór hluti af því sem 

börn læra í leik er meira huglægt (Wood, 2013). Því gætu kennarar fengið þá 

tilfinningu að börnin séu ekki að læra neitt. Þó er eins og kom fram mikilvægt 

að ígrunda kennsluaðferðir og huga að því hvaða efnivið eigi að nota og hvort 

bæta má til dæmis kennslufræðilegum efnivið í leik barnanna við og við. 

11.3 Námsmarkmið 

Tilgáta þrjú hljóðar svo: Leikskólakennarar setja sér sjaldan ákveðin markmið 

þegar kemur að kennslu barna. 

 Samkvæmt þeim niðurstöðum sem komu fram í gagnagreiningunni þá 

telja kennararnir að mikilvægt sé að koma inn námsmarkmiðum sem 

skólanámskrá setur fyrir eða þeim viðmiðum sem aðalnámskrá leikskóla segir 

til um. Þá kom einnig fram að allir kennararnir hafa reynslu af 

kennslufræðilegum leik, þó mis mikið. Líkt og kom fram í byrjun verkefnisins 

þá er aðalnámskrá byggð á sex grunnþáttum menntunar. Þeir þættir eru 

eftirfarandi: læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði, mannréttindi, 

jafnrétti og sköpun. Hver og einn grunnþáttur á sér að einhverju leyti stoð að 

sækja í þá löggjöf sem sett er fyrir leikskóla á Íslandi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 10). Kennarar hafa það hlutverk að útfæra 

hvernig eigi að kenna börnum þessa þætti. Ein leið getur verið að koma þeim 

inn í leik barna með því að hafa ákveðin námsmarkmið, þá er t.d. hægt að setja 

viðeigandi efnivið með í leikinn sem börnin geta skoðað, notað og pælt í. Líkt 

og kennararnir nefna þá búa þeir yfir reynslu af kennslufræðilegum leik og 

reyna að hafa hann með að einhverju leyti í sínu skipulagi þegar kemur að því 

að kenna börnum. Engin nefndi hann þó að fyrra bragði svo rannsakandi áætlar 

að hann sé ekki notaður í miklum mæli. En í kennslufræðilega leiknum er lagt 

upp með að nám felist í leiknum. Leikurinn er þá settur fram sem skipulögð 

leikreynsla þar sem unnið er með ákveðna námsþætti. Hlutverk kennara er þá 

að tengja saman sett markmið skólans eða aðalnámskrár við leik barna, með 

því markmiði að börnin fái að byggja upp þekkingu sína og þrói með sér 

jákvæð viðhorf til náms (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2013, bls. 90).                                                              

 Líkt og leiknum er lýst hér þá passar mjög vel að samþætta t.d. þau 

markmið sem hver skóli setur eða aðalnámskrá. Þó verður að passa upp á að 

námsmarkmið verði ekki of kennaramiðuð. Það þarf að skoða hvernig sé best 
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að kenna börnum í gegnum leikinn svo þau séu að fá viðeigandi kennslu og nái 

settum námsmarkmiðum (Singer, 2015, bls. 27). Því þarf að skoða vel hvernig 

megi útfæra það og skoða hugmyndir sem hafa verið að virka vel, þá er einnig 

hægt að prufa sig áfram með nýjar hugmyndir þar sem börn eru opin fyrir því 

að prufa nýja hluti. En eins og kom fram í fræðilegri umfjöllun verksins þá var 

gerð rannsókn um lestrar- og skriftarhvetjandi efnivið sem var komið fyrir í 

námsumhverfi, þar sem meðal annars hlutverkaleikur barna fór fram. Þá var 

sýnt fram á að börn sýndu mun meiri áhuga á læsi og löngun til lesturs eftir að 

hafa verið að leika sér með þann efnivið (Jóhanna Einarsdóttir og Anna 

Magnea Hreinsdóttir, 2011, bls. 7–8). Rannsakandi telur þetta góða 

vísbendingu um það að mögulega þurfi að skoða það að hafa meira af 

kennslufræðilegum leik. En það þurfi að útfæra hann vel og hann þarf að höfða 

til barnanna. Rannsakandi telur einnig að það þurfi að passa vel upp á að unnið 

sé með alla þá þætti sem aðalnámskrá setur til kennslu fyrir börn á 

leikskólaaldri. Dregur rannsakandi þá ályktun því enginn af kennurunum 

nefndi þá þætti sem aðalnámskrá setur fyrir að unnið sé að með börnunum. 

Takmarkanir í þessum hluta eru að viðmælendur eru of fáir og við úrvinnslu 

þá hefði rannsakandi mögulega þurft að spyrja nánari spurninga varðandi þetta 

tiltekna efni.
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12. Lokaorð 

 

Í fræðilegri umfjöllun verkefnisins kom fram að mikilvægi frjálsa leiksins er 

mikið. Þar fá börn tækifæri til þess að læra, vera þau sjálf, prufa sig áfram og 

gera tilraunir. Oft nýta börn það sem þau sjá til þess að endurgera síðan í sínum 

leik, líkt og ef að þau hafa séð pabba sinn vera elda, þá er líklegt að þau muni 

endurskapa þann atburð í gegnum sinn leik, þar með geta þau bæði verið að 

æfa fín- og grófhreyfingar. Þrjár tilgátur voru settar fram fyrir rannsóknina og 

var fjallað um niðurstöður hér að ofan. Fyrsta tilgáta var eftirfarandi: 

leikskólakennarar gera sér ekki alltaf grein fyrir hlutverki sínu í frjálsum leik 

barna. Af öllu sem hér hefur verið fjallað um er ljóst að þeir leikskólakennarar 

sem tóku þátt þekkja hlutverk sitt þegar kemur að frjálsum leik barna 

samkvæmt aðalnámskrá. En það er helst að vera vakandi fyrir leik barnanna, 

aðstoða sé þess þörf, grípa tækifæri til þess tala við börnin og halda leiknum 

gangandi sé hann að fjara út. Önnur tilgáta var síðan eftirfarandi: í 

leikskólastarfinu fer kennsla fram allan daginn. Af öllum þeim upplýsingum 

sem bárust frá þeim viðmælendum sem tóku þátt í rannsókninni er ljóst að allir 

viðmælendur telja sig vera kenna börnum allan daginn. Að það sé hægt að nýta 

allar stundir og athafnir til þess að kenna börnum á einhvern hátt. Þriðja og 

seinasta tilgátan var: leikskólakennarar setja sér sjaldan ákveðin námsmarkmið 

þegar kemur að kennslu barna. Af öllu því sem fram kom, sögðust allir þeir 

viðmælendur sem tóku þátt hafa reynt í sínu starfi að nota námsmarkmið. Þeir 

virðast þó nýta sér frjálsa leikinn meira sem aðferð til kennslu.  

 Út frá þeim umræðum sem hafa skapast og þeim niðurstöðum sem 

fengust út frá þessari rannsókn má telja að það sé afar jákvætt að frjálsi 

leikurinn sé vel nýttur sem kennsluaðferð á Norðurlandi. Þá er einnig afar 

jákvætt að þeir viðmælendur eða leikskólakennarar sem tóku þátt í þessari 

rannsókn þekktu hlutverk sitt þegar kom að frjálsum leik barna. Sérstaklega í 

ljósi þess að upp hefur komið umræða um það að kennarar í leikskólum þekki 

ekki sitt hlutverk eins og þeir ættu að gera eða að það sé mjög misjafnt hvernig 

þeir líta á sig. Til dæmis að sumir líti á sig sem umönnunaraðila í stað þess að 
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líta á sig sem kennara. Þá hafa leikskólakennararnir einnig allir reynslu af 

kennslufræðilegum leik.  

 Hugsanir rannsakanda eru helst þær að það væri gríðarlega áhugavert  í 

framhaldi af þessari rannsókn að skoða nánar hvernig væri hægt að nýta 

kennslufræðilega leikinn meira í leikskólastarfinu í bland við frjálsan leik 

barna. Þá telur rannsakandi að það þyrfti að vera meiri umræða í 

skólasamfélaginu um það hvernig væri best að útfæra kennslufræðilega leikinn 

svo hann sé sem minnst kennaramiðaður líkt og var rætt um að gæti gerst sé 

hann notaður sem aðferð til kennslu í leikskólum. Hugmynd að frekari 

rannsóknarefni gæti því tengst þeim hugleiðingum. 
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Fylgiskjöl 

 

 
 Fylgiskjal 1: Kynningarbréf 

 

 

Kynningarbréf                                                                                                      18.2.2019 

 

 

,,Nám í gegnum leik - Hlutverk kennara” 

 

Ágæti viðtakandi. Ég, undirrituð, fyrirhuga að framkvæma rannsókn sem 

er meistaraprófsverkefni mitt í leikskólakennarafræðum við hug- og 

félagsvísindasvið Háskólans á Akureyri. Rannsóknin fer fram í febrúar 2019. 

Leiðbeinandi rannsakanda er Anna Lilja Sævarsdóttir leikskólastjóri við 

leikskólann Iðavöll og stundakennari hjá Háskólanum á Akureyri. Síma 

númerið hjá henni er 868-7633 og netpóstur hjá henni er 

annalilja@akmennt.is Rannsóknin er gerð í því skyni að bæta menntun barna 

með því að kanna hvert kennarar telji hlutverk sitt og áhrif vera í frjálsum 

leik og hvort kennarar nýti sér frjálsan leik til kennslu. Hér er átt við hvort 

kennarar nýti sér frjálsan leik til beinnar kennslu eða hvort þeir horfi og taki 

þátt í leiknum á forsendum barnanna til að læra um börnin, skoða hæfni 

þeirra, félagsþroska o.s.frv. Notast verður við tilgangsúrtak þegar 

þátttakendur eru valdir. En þá eru valdir einstaklingar sem henta í þá 

rannsókn sem á að framkvæma. Rannsakandi mun notast við eigindlega 

aðferðafræði í þessari rannsókn og semja spurningalista til að nota og taka 

opin viðtöl við einstaklingana sem taka þátt. Fyllsta trúnaðar og nafnleyndar 

verður gætt varðandi allar þær upplýsingar sem fram koma á meðan á 

rannsókninni stendur. Farið verður með allar persónuupplýsingar og 

skráningu þeirra í samræmi við lög um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga nr. 77/2000. Rannsóknargögnum verður strax eytt að 

rannsókn og úrvinnslu lokinni. Úrvinnsla úr viðtalinu er nafnlaus og það er 

ekki hægt að rekja svör aftur til þátttakenda. Frjálst er að taka þátt og hægt er 

að neita þátttöku og það má hætta þátttöku á hvaða tíma sem er. Sé frekari 
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upplýsinga óskað um rannsóknina er hægt að hafa samband við rannsakanda 

eða leiðbeinanda rannsakanda. 

 

 

Jenný Lind Gunnarsdóttir 

Sími: 848-1357 

Netfang: ha120266@unak.is 
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Fylgiskjal 1: Spurningar 

 

Spurningar ætlaðar viðmælendum: 

 

1. Hvert telur þú að sé hlutverk leikskólakennara í frjálsum leik barna: 

2. Hvað er það sem þú sjálf/ur gerir meðan börnin eru í frjálsum leik 

inni: 

3. En úti: 

4. Hvernig telur þú að best sé að styðja börn í frjálsum leik: 

5. Telur þú leikskólakennara styðja nægilega vel við börn í frjálsum leik 

almennt samkvæmt þinni reynslu: 

6. Á hvaða tímum dags í leikskólastarfinu telur þú að kennsla fari fram: 

7. Telur þú þig vera kenna börnum í gegnum frjálsan leik: 

8. Hefur þú sett námsmarkmið þegar kemur að leik þeirra barna sem þú 

ert að kenna: 

9. Telur þú að það séu börnin eða leikskólakennarar sem eiga að velja 

efnivið fyrir leik barnanna: 

10. Eru þetta spurningar sem þú hefur velt fyrir þér áður í starfi með 

börnum. 


