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Formáli 
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Ágrip 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvernig má gefa yngstu börnum í leikskóla meira 

svigrúm til ærslaleiks inni á deild í þeim tilgangi að ærslaleikurinn styðji við samskipti þeirra. 

Ærslaleikur ungra barna er skilgreindur í þessu verkefni sem leikstíll sem einkennist af 

hreyfingu, líkamstjáningu og hljóðum. Í rannsókninni var sjónum beint að því hvernig 

ærslaleikur styður við samskipti ungra barna inni á deild og hvernig breytt fyrirkomulag á 

námsumhverfi deildar og starfshættir kennara geta stutt við samskipti ungra barna. Tilgangur 

rannsóknarinnar var að bæta starfshætti innan leikskólans þegar kemur að ungum börnum 

og bæta þekkingu og viðhorf starfsfólks til eðlis ærslaleiks. Með því móti væri hægt að auka 

tækifæri ungra barna til ærslaleiks. Rannsóknarsniðið var starfendarannsókn þar sem rýnt 

var í þróun nýrra starfshátta á einni deild í leikskóla í Árborg og áhrif þeirra á samskipti 

yngstu barnanna. Gagna var aflað með skriflegum skráningum, myndbandsupptökum, 

ljósmyndum og hljóðupptökum og fór gagnaöflunin fram á tímabilinu október 2019 til 

febrúar 2020.Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að ærslaleikur ungra barna studdi við 

samskipti barnanna á deildinni. Í forgrunni ærslaleiksins var líkamstjáning sem veitti ungu 

börnunum, bæði þeim börnum sem voru farin að nota tungumálið og hinna sem lítið eða 

ekkert farin að tjá sig, jafnan grundvöll til samskipta og til að þróa samleik sinn. Breytt 

námsumhverfi deildarinnar gaf börnunum aukin tækifæri til samskipta. Ærslahornið sem sett 

var upp á deildinni veitti börnunum svæði til að ærslast á og í gegnum ferlið sóttust þau eftir 

því að fara saman í hornið sem leiddi til þess að félagstengsl og samskipti þeirra efldust. 

Niðurstöður sýndu einnig mikilvægi þess að kennarar séu í hæð barna, andlega og líkamlega 

til staðar til að styðja við samskipti ungra barna, ekki aðeins til þess að leiðbeina þeim í leik, 

heldur jafnframt til að veita þeim öryggi í leiknum. Rannsóknin bendir til þess að 

starfendarannsókn sé góð leið til að þróa starfshætti og auka þekkingu meðal meðal þeirra 

sem starfa með ungum börnum. Niðurstöður sýndu að ferli rannsóknirnar opnaði á faglegar 

umræður og tækifæri til ígrundunar á starfsháttum, sem efldu þannig þekkingu starfsfólksins 

á deildinni á starfi með ungum börnum. 
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Abstract 

Toddlers rough and tumble play: Unnecessary chaos or the beginning of peer play? 

 

The aim of the following study is to see how Early Childhood Education and Care (ECEC) 

settings supply toddlers with more access to rough and tumble play to support their 

communication. Toddlers rough and tumble play is defined in the study as a style of play that 

is characterized by movement, body language and sounds. The study focuses on how rough 

and tumble play supports toddler’s communication and how a change of the indoor 

environment in ECEC settings and teacher practices can support toddler’s communication in 

rough and tumble play. The purpose of the study was to improve ECEC practices when it 

comes to young children and to increase the knowledge and perceptions of people working 

with young children. That way, toddlers could get increased opportunities for rough and 

tumble play and pointing out that by stopping young children in rough and tumble play the 

opportunities for children to communicate are being reduced.  

The study was an action research that examined the development of new practices in the 

ECEC setting and the impact it had on the youngest children’s communication and play. Data 

was collected through field diaries, field notes, video recordings, photographs and sound 

recordings. Data collection took place between October 2019 and February 2020. 

The results indicate that toddlers rough and tumble play supports their communication in 

an indoor environment in ECEC settings. Body language was at the forefront of the play 

which provided the young children with a basis for communication and development of peer 

play. Thus, the changes in the learning environment provided the children with greater 

opportunities for communication. A thumbing zone was made that provided space for the 

children to tumble on. Throughout the process they started to look at it as a social place, 

where they could develop their communication skills, peer play and social relationships. The 

results also showed the importance of teachers being at the height of children while they 

play and the importance of the teachers being present mentally and physically to support 

the children, not only to guide them in communication and play but also to provide them 

with security. The study indicates that action research is a good way to develop practices 

and increase knowledge among those that work with young children. The research process 

provided opportunities for me and participants to have more professional discussions, 

opportunities for reflecting on current practices and strengthened the knowledge about 

working with young children. 
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1 Inngangur  

Ungum börnum er sífellt að fjölga í leikskólum hér á landi, en frá árinu 2011 til ársins 2018 

hafði eins árs börnum fjölgað um 20% í leikskólum landsins (Hagstofa Íslands, e.d.-a). Nýlegar 

skýrslur frá Mennta- og menningarmálaráðuneyti og Reykjavíkurborg fjalla um aukinn 

þrýsting frá foreldrum og atvinnulífi að brúa bil milli foreldra- og fæðingarorlofs og upphafs 

leikskólagöngu. Nú er stefnt að því að koma börnum inn í leikskóla um 12 mánaða aldur 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2015; Reykjavíkurborg, 2018a) og því má búast við 

því að eins árs börnum muni fjölga enn frekar á næstu árum og áratugum. Með þessum 

hröðu breytingum þarf að huga að því hvort starfshættir innan leikskóla komi til móts við 

þarfir og réttindi yngri barna.  

Rannsóknir benda á að gæði, líkt og menntun kennara, í uppeldi og námi innan leikskóla 

gegni lykilhlutverki þegar kemur að leikskólagöngu ungra (Felfe og Lalive, 2014; Hrönn 

Pálmadóttir og Kristín Gunnarsdóttir, 2016; Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2015). Að 

halda uppi faglegu starfi er þó vandasamt þar sem mikil vöntun er á leikskólakennurum og 

starfsmannavelta er hröð (Hagstofa Íslands, 2017; Jóhanna Einarsdóttir, Arna H. Jónsdóttir 

og Bryndís Garðarsdóttir, 2013; Reykjavíkurborg, 2018). Að auki, þegar litið er í Aðalnámskrá 

leikskóla, sem var síðast gefin út árið 2011, er engin sértök áhersla lögð á nám yngstu barna 

leikskólans. Þörf er á meiri vitneskju um þá starfshætti sem henta ungum börnum. Það er 

mikil áskorun að gera breytingar þegar ekki er mikið um rannsóknir á þessum aldurshópi 

innan leikskólans og þar af leiðandi fagleg þekking starfsmanna lítil. Þrátt fyrir að það megi 

greina aukinn áhuga fræðimanna hafa þeir jafnframt bent á mikinn skort á rannsóknum á 

þessum aldurshópi barna innan leikskólans (Duncan 2009; Løkken, 2000a; Løkken, 2000b; La 

Paro og Gloeckler, 2015; Recchia og Fincham, 2019). Með fleiri rannsóknum á þessum 

aldurshópi barna mun þekking aukast og þar með vitneskja um það hvernig best er að hátta 

starfi með yngstu börnum leikskólans. Líkt og Greve (2009) tekur fram í niðurstöðum 

rannsóknar sinnar, þar sem vinátta og þátttaka ungra barna var skoðuð, hvatti rannsókn 

hennar kennaranna til þess að endurhugsa starfið sitt. Rannsóknin gaf þeim tækifæri til að 

koma saman, ræða málin, ígrunda starfið og auka þekkingu sína.  

Í sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, sem iðulega er nefndur 

Barnasáttmálinn, kemur fram að barn á rétt á því að stunda leik sem hæfir aldri þess (United 

Nations Committee on the Rights of the Child, 2013). Í Aðalnámskrá leikskóla kemur fram að 

leikur er ríkjandi námsleið barna á leikskólaaldri og á þeim aldri er áhersla lögð á að börnin 

læri í gegnum leik. Leikur er börnum eðlislægur og í gegnum leikinn fá börnin tækifæri til að 

efla ýmsa þætti. Sjálfsmynd og félagsfærni barna eykst þegar þau fá tækifæri til gefandi leiks 

og samskipta. Leikurinn kallar á fjölbreytta notkun tungumálsins, hreyfingu, félagsleg 
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samskipti og tilfinningatengsl (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Ung börn sem 

ekki eru farin að tala hafa jafnan rétt og önnur til að hafa áhrif á líf sitt, gera sig sýnileg og tjá 

rétt sinn í leikskólanum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011; United Nations 

Committee on the Rights of the Child, 2013). Börn eru félagsverur og hafa mikla þörf til að 

eiga samskipti við aðra. Rannsóknir hafa sýnt að samskipti ungra barna við umhverfi sitt eru 

bæði flókin og margbreytileg (Hrönn Pálmadóttir og Guðrún Bjarnadóttir, 2012; Løkken, 

2000a). Ung börn sem ekki eru farin að tjá sig mikið í töluðu máli nota ýmsar leiðir til að tjá 

tilfinningar sínar og þarfir. Því er nauðsynlegt að leikskólinn skapi aðstæður svo að börn fái 

tækifæri til að koma hugmyndum sínum og þörfum á framfæri með fjölbreyttum hætti, sem 

og að eiga uppbyggileg og jákvæð samskipti (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Þegar ung börn leika saman er ríkjandi leikform hjá þeim svokallaður ærslaleikur (e. rough 

and tumble play) sem er leikur sem inniheldur mikið af hreyfingu líkamstjáningu og hljóðum. 

Samhljómur er hjá erlendum og íslenskum rannsóknum, þar sem fylgst hefur verið með leik 

ungra barna, um að ung börn noti líkamstjáningu sína í miklum mæli til að eiga samskipti við 

aðra. Ung börn vilji bæði deila lífi sínu með vinum sínum sem og vera virkir þátttakendur í 

eigin lífi (Greve, 2009; Hrönn Pálmadóttir og Guðrún Bjarnadóttir, 2012; Løkken, 2000a). 

Rannsóknir benda á að það þurfi að huga sértaklega að skipulagi og uppröðun 

leiksskóladeilda og þeim efnivið sem börnunum stendur til boða, í þeim tilgangi að ýta undir 

samskipti og leik ungra barna. Námsumhverfi leikskóla er í mörgum tilfellum ekki hannað 

með yngstu börn leikskólans í huga. Bæði húsgögn og efniviður er oft ekki í hæð barnanna 

sem getur hindrað getu þeirra til hreyfingar, leiks og samskipta (Sando, 2019).  

Hlutverk kennara er veigamikið innan leikskólans. Fræðimenn leggja mikla áherslu á 

mikilvægi þess að kennarinn sé til staðar fyrir barnið til að styðja það í félagslegum 

aðstæðum og veita því öryggi (Greve, 2009; La Paro og Gloeckler, 2015). Rannsóknir benda 

til þess að skortur sé á þekkingu starfsmanna á þörfum og hæfni ungra barna, en það sem 

barn lærir á fyrstu árum lífs síns er talið leggja grunn að námi og lífsgæðum þess seinna á 

ævinni (Enghdahl, 2011; Recchia og Fincham, 2019). Starfsmenn eru forsenda þess að börn 

upplifi öryggi og getur líkamleg og andleg nærvera starfsmanna ýtt undir trú barnanna á 

eigin getu og sjálfstæði þeirra. Þar sem ung börn nýta sér sérstakt leik- og tjáningarform, ekki 

aðeins við önnur börn heldur líka við kennara, er mikilvægt að fullorðnir styðji við það, hvetji 

þau áfram, sýni þeim stuðning og leitist við að skoða umhverfið út frá sjónarhorni barnanna, 

þar sem merkingin sem þau leggja í athafnir sínar getur oft stangast á við túlkun fullorðinna 

(Hrönn Pálmadóttir og Guðrún Bjarnadóttir, 2012). 

Eins og fram hefur komið er aldur barna við upphaf leikskólagöngu sífellt að verða lægri 

og er því þörf á meiri vitneskju um starfshætti sem henta ungum börnum. Ríkjandi leikform 

ungra barna er ærslaleikurinn, sem inniheldur mikið af hreyfingu og hljóðum, en með honum 
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geta ung börn sem ekki - eru farin að tjá sig mikið í töluðu máli, tjáð tilfinningar sínar og 

þarfir. Því þarf að huga sértaklega að skipulagi og uppröðun leiksskóladeilda og starfshátta 

kennara í þeim tilgangi að ýta undir leik og samskipti ungra barna.  

1.1 Val á viðfangsefni 

Hugmyndin að rannsókninni kviknaði á fyrirlestri í námskeiðinu Leiksskólafræði II, á annarri 

önn í meistaranámi mínu í Menntunarfræði leikskóla. Þar var fjallað um ólíkar tegundir leiks 

og vakti þar ærslaleikur barna sérstakan áhuga hjá mér, það er hvernig börnin sæktust í að 

leika með líkamanum, hlaupa, hoppa og hnoðast og sköpuðu þannig merkingu í samskiptum 

sínum við önnur börn (Wood, 2013). Í fyrirlestrinum kom fram að ung börn sæktust mikið í 

þessa tegund leiks þar sem þau hafa ekki næga færni í töluðu máli til til að tjá þarfir sínar og 

langanir. Ég gat tengt þetta við mitt eigið barn sem og við börnin sem ég starfaði með. Dóttir 

mín sem þarna var tveggja og hálfs árs hafði verið sein til máls og í foreldraviðtali í 

leikskólanum var talað neikvætt um hegðun hennar. Mér var tjáð að hún sóttist svo mikið í 

ærslalæti eins og hlaup inni á deild með öðrum börnum. Þar sem ég starfa á yngri deild í 

leikskóla þekkti ég vel þessa hegðun, en á þessum fyrirlestri opnuðust augu mín fyrir því að 

þetta væri leið ungra barna til að eiga í samskiptum við önnur börn. Út frá þessu fór ég að 

taka betur eftir upptökum ærslaleiks inni á deild þar sem ég starfaði og samskiptanna sem 

áttu sér stað með líkamstjáningu. Upptökin voru oftast á þann veg að eitt barn byrjaði til 

dæmis að hlaupa og annað barn hermdi svo eftir. Í þessum leik fylgdi oft augnsamband og 

svipbrigði, eins og bros. Tók ég þá einnig eftir því að ekki var mikið svigrúm fyrir ærslaleik inni 

á deild og þolinmæði fyrir honum var mjög takmörkuð meðal starfsmanna. Í lang flestum 

tilfellum var hann fljótt stöðvaður, því starfsmönnum finnst ekki við hæfi að hlaupa inni á 

deild. Þetta varð til þess að ég fór að velta fyrir mér hvort við starfsmennirnir værum að 

hindra samskipti ungra barna og rétt þeirra til að leika og þróa samleik, með því að stöðva 

ærslaleik þeirra. Þar af leiðandi langaði mig að afla mér nánari þekkingar um þetta leikform 

og skoða hvernig megi líta jákvæðari augum á ærslaleik ungra barna. Ég vil jafnframt ýta 

undir þekkingu samstarfsfólks um hvernig megi nýta þau tækifæri sem hann gefur til að efla 

samskipti barnanna.  

1.2 Markmið og tilgangur 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvernig má gefa yngstu börnum á einni deild í 

leikskóla meira svigrúm til ærslaleiks inni á deildinni til þess að styðja við samskipti þeirra. Í 

rannsókninni verður sýnt fram á hvernig megi styðja við samskipti barnanna með því að 

breyta starfsháttum og námsumhverfi deildarinnar. Tilgangur rannsóknarinnar er að bæta 

starfshætti með ungum börnum innan leikskólans og að ýta undir þekkingu og skilning 
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starfsmanna á einni deild á eðli ærslaleiks. Ég vil jafnframt ýta undir þekkingu samstarfsfólks 

um hvernig megi nýta þau tækifæri sem hann gefur til að efla samskipti barnanna. Þar sem 

ungum börnum fjölgar ört í leikskólum landsins er mikilvægt að uppbygging starfs og 

námsumhverfis deildarinnar séu sniðin að þeirra þörfum og réttindum, frekar en að einungis 

séu nýttar aðferðir, reynsla og þekking sem byggð er á eldri börnum. Gegnum samskipti og 

leik læra börn að vera félagslegir þátttakendur og því mikilvægt að starfsmenn leikskóla átti 

sig á mikilvægi ærslaleiks hjá ungum börnum og hvernig má ýta undir og styðja nám 

barnanna á uppbyggilegan hátt. Í rannsókninni verður leitast eftir að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: 

• Hvernig styður ærslaleikur við samskipti ungra barna inni á deild?  

• Hvernig getur breytt fyrirkomulag á námsumhverfi deildar og starfshættir kennara 

stutt við samskipti ungra barna í ærslaleik? 

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Ung börn í leikskóla eru þau börn sem eru undir þriggja ára aldri. Í þessu verkefni verður þó 

lögð sértök áhersla á allra yngstu börnin eða börn á aldrinum eins til tveggja ára. Í verkefninu 

verða þau nefnd ung börn.  

Verkefnið skiptist í sjö megin kafla sem eru inngangur, upphaf leikskólagöngu, fræðileg 

umfjöllun, aðferðafræði rannsóknar, niðurstöður, umræður og lokaorð. Á eftir inngangi 

verður í öðrum kafla greint frá því hver staðan er í leikskólum landsins þegar kemur að 

ungum börnum, það er fjölgun barna, samfélagslegan þrýsting við að brúa bil fæðingarorlofs 

og leikskóla og skort á leikskólakennurum. 

Fræðilegur hluti rannsóknarinnar er í þriðja kafla. Þar verður fjallað um lykilhugtök sem 

snerta rannsóknina: Þroski ungra barna, leikur og nám, ærslaleikur ungra barna, samskipti í 

leik, námsumhverfi og efniviður, ásamt hlutverki kennara í leik.  

Í fjórða kafla verður rannsóknaraðferðinni lýst sem og úrvinnslu gagna.  

Í fimmta kafla verða settar fram niðurstöður rannsóknarinnar. Niðurstöðunum er skipt 

niður í fjóra meginkafla: Breytingar á námsumhverfi deildarinnar, samskipti ungra barna í 

ærslaleik, mitt eigið hlutverk í ærslastundum og upplifun starfsmanna af ærslaleik.  

Í sjötta kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar ræddar og þær tengdar við fræðilega 

umfjöllun og fyrri rannsóknir.  

Í sjöunda kafla eru lokaorð höfundar.  
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2 Upphaf leikskólagöngu 

Í þessum kafla verður fjallað um hver staðan er í leikskólum hér á landi þegar kemur að 

ungum börnum, það er fjölgun ungra barna, samfélagslegan þrýsting á að brúa bil foreldra- 

og fæðingarorlofs og upphaf leikskólagöngu, sem og vöntun leikskólakennara. 

2.1 Ung börn í leikskóla 

Á síðustu árum hefur ungum börnum í leikskólum landsins fjölgað sem aldrei fyrr. Árið 2018 

voru nánast öll tveggja ára börn í leikskóla, eða 95% allra tveggja ára barna á Íslandi, og það 

hlutfall var svipað árin á undan (Hagstofan, e.d.-a). Hvergi í lögum né reglugerðum um 

leikskóla er tekinn fram lágmarksaldur barna þegar þau hefja leikskólagöngu. Aðeins kemur 

fram að leikskóli sé fyrir börn undir skólaskyldualdri (Lög um leikskóla nr. 90/2008). Jóhanna 

Einarsdóttir, Arna H. Jónsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir (2013) rannsökuðu viðhorf 

starfsfólks leikskóla til leikskólabyrjunar og lengd dvalartíma barna. Þar var mikill samhljómur 

meðal starfsmanna um að börn ættu að hefja leikskólagöngu sína tveggja ára eða yngri og 

um þriðjungur starfsfólks taldi að börn ættu að hefja leikskólagöngu sína um eins árs eða 

yngri. Niðurstöður þessara rannsóknar ríma vel við veruleikann þar sem börnum undir 

tveggja ára aldri hefur fjölgað hratt seinustu ár í leikskólum landsins.  

Líkt og sjá má á mynd eitt er aukning ungra barna í leikskólum hér á landi mikil. Frá árinu 

2011 hefur eins árs börnum í leikskóla fjölgað um tæp 20%. Einkum má sjá á myndinni 

hversu hröð fjölgunin hefur verið seinustu fimm ár. Árið 2013 voru 35% eins árs barna í 

leikskóla, en árið 2018 var hlutfall þeirra komið upp í 48% (Hagstofa Íslands, e.d.a).  

Mynd 1 - Hlutfall eins árs barna í leikskóla 2011-2018 (Hagstofa Íslands, e.d.a). 
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Ástæða þessarar fjölgunar ungra barna stafar að miklu leyti af því að leitast er við að brúa 

bilið á milli foreldra-og fæðingarorlofs og upphafs leikskólagöngu barna. Atvinnuþátttaka 

beggja foreldra á Íslandi er mikil og stór hópur foreldra þarf að brúa bilið milli foreldra- og 

fæðingarorlofs og upphafs leikskólagöngu með dagforeldrum. Mikil umræða hefur verið í 

þjóðfélaginu um að brúa þetta bil með öðrum hætti og þrýst á leikskóla að taka sem fyrst á 

móti börnum. Árið 2015 gaf Mennta- og menningarmálaráðuneytið út skýrslu vegna tillögu 

til þingsályktunar um leikskóla að loknu fæðingarorlofi. Í niðurstöðum skýrslunnar kemur 

fram að vegna þrýstings frá bæði foreldrum sem og atvinnulífinu sé mikil þörf á að leikskólar 

taki við börnum strax að fæðingarorlofi loknu. Stefnt er á að frá með 12 mánaða aldri standi 

öllum börnum leikskólavist til boða (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2015). 

Sveitarfélög víðs vegar um land hafa nú þegar opnað eða huga að því að opna leikskóla 

ætlaða yngri börnum, sem dæmi má nefna hefur Reykjavíkurborg hafist handa við þær 

breytingar. Árið 2016 var settur saman stýrihópur sem hafði það hlutverk að gera tillögu um 

næstu skref til þess að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla og kom sú skýrsla út í árslok 

2018. Í skýrslunni kemur fram að fyrstu skref séu hafin í að endurbæta deildir í leikskólum og 

aðlaga að þörfum yngstu barnanna. Þar má nefna úrbætur á útisvæði, skiptiaðstöðu, gólfhita 

og endurnýjun búnaðar með tilliti til þroska yngstu barnanna (Reykjavíkurborg, 2018a). 

Foreldrar hafa lengi vel átt sameiginlegan rétt á níu mánuðum til fæðingarorlofs (Lög um 

fæðingar- og foreldraorlof nr. 95/2000) sem þýðir að þó að börn komist inn í leikskóla við 12 

mánaða aldur er enn gap á milli fæðingarorlofs og leikskóla. Umræða í þjóðfélaginu um þá 

þörf að lengja fæðingarorlofið í 12 mánuði hefur lengi staðið yfir. Í skýrslu Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið (2015) kemur fram að árið 2014 hafi lenging fæðingarorlofs verið 

lögð til hliðar í fjármálalögum en haft að stefnu að það myndi verða ef ríkisfjármálin myndu 

leyfa (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2015). Á 50. löggjafarþingi í september 2019 um 

fjárlög 2020 var lögð mikil áhersla á lengingu fæðingarorlofs. Þar tóku þingmenn fram að 

leggja þyrfti áherslu á að minnka fátækt barnafjölskyldna sem og að draga úr líkum þess að 

barnafjölskyldur myndu búa við bág kjör. Benda þeir á að áhrifamesta leiðin til að draga úr 

þeim líkum sé að brúa umönnunarbilið á milli fæðingarorlofs og leikskóla. Stefnt er að gera 

það með því endurreisa fæðingarorlofskerfið, hækka greiðslur vegna fæðingarorlofs og 

lengja það í 12 mánuði (Alþingi, 2019). Þann 1. janúar 2020 var fyrsta skrefið tekið og 

fæðingarorlofið lengt í 10 mánuði. Markmiðið er að það fari upp í 12 mánuði í ársbyrjun 2021 

(Þingskjal nr. 529/2019-2020). Með því að lengja fæðingarorlof í 12 mánuði og bjóða 

sömuleiðis börnum frá 12 mánaða aldri vist á leikskóla, væri búið að brúa bilið og auðvelda 

foreldrum þannig að samræma atvinnu og fjölskyldulíf. 

Auk þess sem mikilvægt er að brúa umönnunarbilið og koma þannig til móts við foreldra, 

er mikilvægt að það starfsfólk sem starfar í leikskólanum sé undir það búið að sinna yngstu 
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börnunum. Fram kemur í Aðalnámsskrá leikskóla að árangur skólakerfisins og gæði 

menntunarinnar byggist á áhugasamri og vel menntaðri fagstétt (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011). Fagmennska starfsfólks er mikilvæg þegar kemur að 

uppeldi og menntun ungra barna innan leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2015; Hrönn Pálmadóttir og Kristín Gunnarsdóttir, 2016). Í niðurstöðum rannsóknar Felfe og 

Lalive (2014) kemur fram að menntun leikskólakennara sé einn þeirra lykilþátta sem talinn er 

mikilvægur þegar fjallað er um gæði og áhrif af leikskólagöngu á þroska og nám ungra barna. 

Í dag er hlutfall fagmenntaðra leikskólastarfsmanna í leikskólum mun lægra en best væri á 

kosið. Í tölum Hagstofu Íslands (e.d.-c) sést að rúmlega helmingur starfsfólks leikskóla hefur 

ekki formlega leikskólakennaramenntun, en samkvæmt lögum eiga leikskólakennarar í 

hverjum leikskóla að vera að lágmarki 2/3 hluti þess starfsfólks sem sinnir kennslu, menntun 

og uppeldi barna (Lög um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, 

grunnskóla og framhaldsskóla nr. 87/2008). Staðan hefur varið ört versnandi, en fyrir fimm 

árum voru 32% starfsmanna í leikskólum með leikskólakennaramenntun. Árið 2018 var 

hlutfall þeirra komið niður í 26% (Hagstofa Íslands, e.d.-c; Hagstofa Íslands, 2017). Að auki fer 

aldur starfandi leikskólakennara hækkandi og eru kennarar yfir 50 ára að verða sífellt stærri 

hópur, sem þýðir að ungum kennurum fer fækkandi. Frá árinu 2009 til 2017 fækkaði 

leikskólakennurum á aldrinum 30-49 ára úr 1142 í 900 talsins (Hagstofa Íslands, 2017; 2018). 

Með þessu áframhaldi mun leikskólakennurum fækka smám saman sem er áhyggjuefni. 

Bæði rannsóknir og skýrslur sýna skýrt þá miklu þörf á að fjölga leikskólakennurum til þess að 

halda uppi gæðastarfi leikskóla (Jóhanna Einarsdóttir o.fl., 2013; Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2015; Hrönn Pálmadóttir og Kristín Gunnarsdóttir, 2016).Í 

áðurnefndri skýrslu Mennta- og menningarmálaráðuneytis (2015) er bent á að til þess að 

hægt sé að koma á móts við þessa þörf þurfi að ráðast í átak með það að leiðarljósi að fjölga 

leikskólakennurum. Ef leikskólaganga barna á að hefjast snemma og hafa jákvæð áhrif er 

mikilvægt að fagmenntaðir leikskólakennarar starfi með börnunum. Samræmist það þeim 

áherslum sem settar eru fram í skýrslu Mennta- og menningarmálaráðuneytis (2015). Þar 

kemur fram að til þess að ná sem mestum ávinningi af leikskóladvöl yngstu barnanna þurfi 

að gera sömu kröfur um hlutfall leikskólakennara á deild yngstu barnanna sem og á öðrum 

deildum leikskólans. Til að tryggja faglegt starf með yngstu börnum leikskólans er mikilvægt 

að tryggja að þar starfi leikskólakennarar að mestu leyti, eða að þeir séu að minnsta kosti 2/3 

hluti þess starfsfólks sem starfar á deildinni. 

Í skýrslu Reykjavíkurborgar (2018b) er fjallað um nýliðun og hvernig megi bæta 

starfsumhverfi í leikskólum Reykjavíkur. Þar kemur fram að einn af álagsvöldum starfsmanna 

í leikskólum sé mikil starfsmannavelta. Starfsmannavelta hefur aukist í leikskólum landsins 

undanfarin ár en nýjustu tölur frá Hagstofu Íslands sýna að milli 2015 og 2016 var brottfall 
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starfsfólks 27%. Meiri starfsmannavelta var hjá ófaglærðu starfsfólki en leikskólakennurum 

(Hagstofa Íslands, 2017). Þessar tölur gefa til kynna að mikill tími fagfólks fari í þjálfun nýrra 

starfsmanna og afköstin þar af leiðandi minni í faglegu starfi (Reykjavíkurborg, 2018b). 

Kemur það heim og saman við umfjöllun Hrannar Pálmadóttur og Kristínar Gunnarsdóttur 

(2016) um þróunarverkefnið Skína smástjörnur sem stóð yfir um tveggja ára skeið. Verkefnið 

fólst í því að byggja upp fagþekkingu og reynslu á starfi með ungum börnum í fjórum 

leikskólum. Þar kemur fram að starfsmannavelta í öllum leikskólunum hafi verið hindrun þar 

sem mikill tími fór í að upplýsa nýja starfmenn um verkefnið og að fátt starfsfólktók þátt í 

verkefninu frá upphafi til enda.  

Þegar litið er til dvalartíma ungra barna í leikskólum hér á landi eru 86% barna undir 

tveggja ára aldri með vistunartíma í átta tíma eða lengur á dag (Hagstofa Íslands, e.d.-b). Hér 

á landi dvelja börn fleiri klukkustundir í leikskólanum á degi hverjum og dvelja í leikskólanum 

fleiri daga á ári en börn í Evrópu (OECD, 2017). Í niðurstöðum Jóhönnu Einarsdóttur o.fl. 

(2013) kemur fram að starfsfólk leikskóla hafi verið sammála um mikilvægi þess að 

samverustundir foreldra og barna væru fleiri. Talið var æskilegt að stytta vinnutíma foreldra 

til að gefa þeim tækifæri til að stytta dvalartíma barnanna í leikskólanum. Mikill meirihluti 

starfsmanna var á þeirri skoðun að börn undir þriggja ára aldri ættu að dvelja í sex 

klukkustundir eða færri í leikskólanum.  

2.2 Samantekt 

Í þessum kafla má sjá að börn á aldrinum eins til tveggja ára er sístækkandi hópur innan 

veggja leikskóla hér á landi. Samfélagsleg pressa er um að koma börnum inn í leikskóla við 

eins árs aldur til að brúa bil foreldra- og fæðingarorlofs og leikskólavistar. Ef miðað er við það 

hversu miklu fagmenntað leikskólastarfsfólk skiptir fyrir gæði leikskólastarfsins, má búast við 

því að staða barna í leikskólum hér á landi sé ekki eins og best væri á kosið. Það er mikil 

áskorun og getur verið erfitt fyrir leikskóla að halda uppi faglegu starfi þegar 

leikskólakennarar eru af skornum skammti og starfsmannavelta mikil.  

Það er staðreynd að börn eru að koma ung inn í leikskóla og mun fjölga á komandi árum. 

Það er því mikilvægt að leita allra leiða til að fjölga leikskólakennurum og ýta undir og bæta 

þekkingu allra starfsmanna sem starfa með ungum börnum. 
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3 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla verður farið yfir fræðilegan grundvöll rannsóknarinnar. Í fræðilegri umfjöllun 

verður ljósi varpað á þætti sem taldir eru styðja við leik, samskipti, þroska, nám og vellíðan 

ungra barna í leikskólum. Fyrst verður fjallað um þroska ungra barna og hvaða þroska og 

námsleiðum þarf að huga að þegar kemur að því að móta leikskólastarfið með ungum 

börnum. Því næst verður fjallað um leik barna, kenningar um hann kynntar sem og hvernig 

börn læra í gegnum leik. Þar á eftir verður ærslaleikur ungra barna skilgreindur, farið yfir 

hvernig hann birtist í leikstíl ungra barna og hvernig samskipti ungra barna birtast í leik. Í lok 

þriðja kafla verður farið yfir hlutverk kennara í leik, þar sem áhersla verður á hlutverk 

kennara í leik með ungum börnum. 

3.1 Þroski og nám ungra barna 

Ef miðað er við að börn komi inn í leikskóla kringum 12 mánaða aldur er vert að líta á 

mikilvæga þætti í þroska og námi barna á fyrstu árunum. Á þessum árum er heilaþroski 

barna sem mestur. Í umfjöllun Recchia og Fincham (2019) um mikilvægi umhyggju og 

menntunar ungra barna benda þær á að vísindamenn séu stöðugt að komast að nýjum 

upplýsingum um starfsemi heila ungra barna. Þessi starfsemi byggir upp nýjan skilning á 

meðfæddri félagshæfni barna og getu til náms. Lengi hefur verið vitað um áhrif þeirra sem 

annast ung börn á þroska þeirra en ný og aukin vitneskja um hvernig líffræði og umhverfi 

vinna saman í að styðja við heilaþroska ungra barna hefur veitt nýja innsýn í bæði styrkleika 

og viðkvæma þætti hjá börnum. Vitneskja um áhrif hversdagslífsins og umhverfis á nám og 

þroska ungra barna veita mikilvægar upplýsingar um hvernig standa á að uppeldi og 

menntun yngstu barnanna (Recchia og Fincham, 2019). Á fyrstu aldurs árum barna er lagður 

grunnur líkamlegrar og andlegrar heilsu barns, sem hefur áhrif á getu þess til framtíðar til að 

læra, aðlaga sig að breytingum og að takast á við erfiðar kringumstæður með seiglu. Á fyrstu 

árum barna eru þau varnarlaus gagnvart allskyns áhættuþáttum en jafnframt er þetta tímabil 

tækifæra til þess að hafa áhrif á líf barna til frambúðar?. Heilaþroski barna á fyrstu árum 

lífsins hefur áhrif á vitsmuna, félags- og tilfinningarþroska og þessir þættir skipta sköpum 

þegar kemur að því að tryggja hverju barni rétt til lifa og þroskast (Maguire-Fong, 2015; 

World health organization, e.d.). Þegar barn fær tækifæri, stuðning og hvatningu í 

félagslegum aðstæðum þá fer það ósjálfrátt að hugsa, upplifa tilfinningar og vera þátttakandi 

í því sem er að gerast í umhverfi þess. Þessar hugsanir, tilfinningar og þátttaka hafa áhrif á 

heilaþroska barnsins ekki aðeins nú heldur einnig seinna meir í framtíð þess (Immordino-

Yang, Darling-Hammond og Krone, 2018). Heilaþroski ungra barna nýtur góðs af stöðugum 

jákvæðum samskiptum við fullorðna sem byggja á gagnvirkni og umhyggju. Ef horft er fram 
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hjá nauðsyn þess að veita börnum mikilvægan stuðning við þroska þeirra á þessum fyrstu 

árum getur það haft afdrifarík áhrif á þroska og nám barnsins til frambúðar? (Maguire-Fong, 

2015; World health organization, e.d.). Kjarni þess að veita barni sem bestu skilyrði til að 

þroskast fellst í umönnun sem veitir barninu stöðugt umhverfi, er næmt á heilsu þess og 

næringu, verndar það frá hættum, veitir barninu tækifæri til náms með samskiptum og 

viðbrögðum og veitir tilfinningalegan stuðning (World health organization, e.d.).Í rannsókn 

Wall (2017) leggur hún áherslu á mikilvægi tengslamyndunar á milli barns og foreldris þegar 

kemur að þroska heilans. Í niðurstöðum hennar kemur fram að tengslamyndun sé einn af 

þeim þáttum sem byggja nauðsynlegan grunn að námi barns.  

Tengsl barna við starfsmenn leikskóla eru ekki þau sömu og tengsl barnanna við eigin 

foreldra, en geta þó skipt sköpum. Ung börn geta þó myndað örugg tengsl við marga 

starfsmenn og hafa öll þau tengsl þýðingarmikil áhrif á tilfinningalega, félagslega og 

námslega upplifun þeirra í leikskólanum (Recchia og Fincham, 2019). Tengsl ungra barna og 

starfsfólks innan leikskóla voru rannsökuð af Degotardi og Pearson (2009). Í niðurstöðum 

þeirra kemur fram að gott sé að hafa tengslakenningu Bowlby til hliðsjónar í þeim tilgangi að 

fá betri skilning og átta sig á mikilvægi þess að yngstu börnin myndi örugg tengsl við 

starfsmenn leikskóla. Börn fæðast með þá þörf að mynda tengsl við foreldri eða annan 

umönnunaraðila. Bowlby (1969) skiptir tengslakenningu sinni i fjögur stig eftir aldri og 

samkvæmt kenningunni stendur þriðja stig tengslamyndunar frá 6-24 mánaða. Á þessum 

aldri eru geðtengsl að byrja að þróast. Barnið leitar eftir nærveru umönnunaraðila og ef hann 

er fjarverandi geta komið fram merki um aðskilnaðarkvíða. Einnig lítur barnið á 

umönnunaraðila sinn sem örugga höfn (e. secure base), sem er eitt af lykilhugtökum í 

umfjöllun Bowlby (1988) um þróun geðtengsla ungra barna. Öruggri höfn er lýst þannig að 

það fer að myndast traust og öryggi milli barns og þess sem annast það. Umönnunaraðalinn 

verður örugg höfn fyrir barnið sem það getur leitað til ef það verður óöruggt eða upplifir 

kvíða, hvort sem það er vegna umhverfisins í kringum það eða leikfang sem það getur ekki 

fengið. Recchia og Fincham (2019) telja að sambönd sem myndast hjá ungu barni við 

umönnunaraðila, líkt og starfsmenn leikskóla, hafi mikil áhrif á hvernig barn lærir á heiminn 

og lífið. Börn læra af kennaranum hvernig kjarni menningarinnar er í samskiptum. Að börn 

upplifi svörun og stuðning í sínum fyrstu tengslum kennir þeim hvernig þau geta átt í 

þýðingarmiklum tengslum og samskiptum við aðra.  

Ljóst er að áhrif umhverfis á heilaþroska barna skiptir sköpum þegar kemur að lífsgæðum 

þeirra í framtíðinni sem og örugg tengsl ungra barna við starfsfólk leikskóla. Því skiptir máli 

að starfsmenn leikskóla styðji við þroska barns með því að auka tækifæri þess, styðja það og 

hvetja áfram í námi og leik.  
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3.2 Leikur  

Í leikskólanum eiga börn að njóta fjölbreyttra uppeldiskosta og nám þeirra á að fara fram í 

leik og skapandi starfi (Lög um leikskóla nr. 90/2008). Í Aðalnámskrá leikskóla er lögð áhersla 

á að meginnámsleið barna sé leikur. Þar kemur fram að með leiknum skapist meðal annars 

tækifæri fyrir börn til þess að tjá hugmyndir sínar, skilja umhverfi sitt og mynda félagsleg 

tengsl (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Þrátt fyrir að leikur barna hafi verið 

rannsakaður af mörgum fræðimönnum í gegnum tíðina hefur ekki verið hægt að setja fram 

eina skilgreiningu eða kenningu um ferli leiks. Fræðimenn er þó sammála um að leikur sé 

órjúfanlegur þáttur í þroska og námi barna og að í leik eflir barn félags-, hreyfi-, líkams-, 

siðgæðis-, tilfinninga- og vitsmunaþroska sinn (Lillemyr, 2009). Leikur er börnum eðlislægur, 

hann er hluti af þátttöku þeirra í daglegu lífi og eflir þroska þeirra. Leikur er athöfn sem á sér 

stað á milli barns og umhverfis, sem barnið tekur þátt í af fúsum og frjálsum vilja og er hann 

þýðingarmikill fyrir barnið. Í leik endurspeglar barn fyrri þekkingu og þarf að tileinka sér 

tjáningu og hugsun. Leikur er flókinn og margbreytileg athöfn sem eflir félagslega og 

menningarlega iðkun barna. Leikur barna inniheldur allskyns hegðun, samskipti og aðgerðir 

sem geta haft margvísleg þýðingu fyrir börnin (Wood, 2013). Í gegnum leik læra börn meðal 

annars að skilgreina sjálf sig, fá betri skilning á hver þeirra staða er í veröldinni, uppgötva 

hverjum þau tilheyra og er því leikur mikilvægur í þroskaferli barns. Leikur getur átt sér stað 

milli barna, þegar þau eru ein eða með fullorðnum (United Nations Committee on the Rights 

of the Child, 2013). Þegar kemur að velferð barna og heilsu er leikur lykilþáttur, en hann 

stuðlar að þróun ímyndunarafls þeirra, sjálfstrausti og sköpunargáfu (Lillemyr, 2009; United 

Nations Committee on the Rights of the Child, 2013). Í leik ungra barna má að auki sjá 

aðlögunarhæfni í samskiptum þeirra líkt og að skiptast á og að takast á við ágreining 

(Engdahl, 2011).  

Í umfjöllun Wood (2013) um leik bendir hún á að fræðimennirnir Piaget og Vygotsky hafi 

báðir sett fram kenningar um leik barna. Þrátt fyrir ólíkar áherslur skoðuðu þeir báðir leikinn 

út frá vitsmunaþroska barna. Samkvæmt kenningu Piaget þá skiptist leikur niður í þrjá 

mismunandi stigbundna flokka, það er skynfæraleiki, táknleiki og regluleiki. Frá fæðingu til 

tveggja ára aldurs eru börn í skynfæraleikjum eða æfingaleikjum. Piaget taldi þá leiki ekki 

hafa neinn sértakan tilgang, heldur framkvæmir barnið ákveðnar endurtekningar vegna þess 

að það hefur ákveðna færni eða að leikurinn færi barninu ánægju. Á þessu tímabili er barnið 

ekki fært um að leika hlutverkaleiki. Á næsta aldursbili, frá tveggja ára til sjö ára aldurs þróast 

táknleikir eða ímyndunar- og byggingarleikir. Barnið leikur athafnir og persónur sem ekki eru 

til staðar, líkt og að þykjast vera kisa, þykjast sofa eða nota kubb fyrir síma. Piaget flokkar leik 

barna eldri en sjö ára sem regluleik, þó að yngri börn leiki einnig regluleiki sem eru mun 

einfaldari en hjá eldri börnum. Piaget taldi leik vera æfingu fyrir barnið og að hann væri 
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stigskiptur líkt og þroski barnsins. Leikurinn efldi þroska barns og væri því hlutverk 

fullorðinna að skipuleggja leik þeirra. Fullorðnir þyrftu að hafa í huga að leikurinn sé í 

samræmi við þroska og aldur barnsins sem og að barnið sé að bæta við sig nýrri þekkingu í 

gegnum leikinn (Valborg Sigurðardóttir,1991; Lillemyr, 2009; Wood, 2013). 

Kenning Vygotsky er kölluð félags- og menningarsögulega kenningin. Samkvæmt 

kenningu Vygotsky hagar maðurinn í mismunandi menningarsamfélögum sér á mismunandi 

hátt og áhrif menningarinnar verða sterkari en líffræðilegir þættir (Vygotsky, 1978). Vygotsky 

(1978) taldi að börn sýndu hámarks getu í leik og að leikur væri leið fyrir börn til að þroskast. 

Leikurinn skapar þannig möguleika fyrir barnið til að gera hluti sem það getur ekki gert í 

raunveruleikanum og býr til tækifæri til að þroskast. Vygotsky sagði leikinn vera 

aðaluppsprettu þroska barna á leikskólaaldri. Samt sem áður taldi hann að börn undir þriggja 

ára aldri væru ekki að leika sér heldur væru þau aðeins að handfjatla hluti. Vygotsky notaði 

hugtakið leikur eingöngu um hlutverka- og þykjustuleiki barna. Hvati barna til leiks var því 

talinn sá að barnið ætti sér óskir sem því langaði að uppfylla en gæti ekki gert það. Á þessum 

aldri vilja börn fá óskir sínar uppfylltar strax en geti það ekki í öllum tilfellum. Þá verður til 

ákveðin togstreita sem barnið notar leikinn til að leysa úr. Sem dæmi óskar sér það að það 

geti ekið bíl og nær þá að uppfylla óskina með því að aka bíl í leik. Vygostky taldi gildi leiksins 

fyrir alhliða þroska barnsins vera mikið, því að hlutverka- og þykjustuleikir krefjast mikillar 

hugsunar. Í hlutverka- og þykjustuleikjum herma börn eftir þeim reglum sem gilda í heimi 

fullorðinna. Með því að gera það eru börnin í raun einu skrefi á undan í hegðun sinni og segir 

hann að barnið sé því „höfðinu hærra“ þegar það leikur sér (Vygotsky, 1978).  

Kenningar Piaget og Vygotsky hafa verið gagnrýndar töluvert og niðurstöður nýrri 

rannsókna á ungum börnum bæta við kenningar þeirra. Fræðimenn telja þá hafa vanmetið 

getu barna til leiks, en sjá má börn á aldrinum eins til þriggja ára í þykjustuleik. Jafnframt 

hefur kenning Piaget um leik barna verið gagnrýnd varðandi stigskiptingu leiksins og að hann 

þróist ekki á þann hátt að eitt stig taki við af öðru, heldur geta börn leikið skynfæraleiki en á 

sama tíma verið að læra og æfa sig að leika hlutverka- eða ímyndunarleiki. Þau eru jafnvel að 

leika skynfæraleiki töluvert langt fram eftir aldri, jafnvel þó að þau séu byrjuð að leika 

ímyndunarleiki líka (Wood, 2013). 

Frjáls leikur barna er víðast hvar í heiminum talin viðurkennd leið til náms. Í leik styrkjast 

meðal annars þættir líkt og samskipti milli barna og samskipti barna við kennara, auk þess 

sem leikur felur í sér mikla málörvun (Frost, Wortham og Refiel, 2008). John Dewey lagði 

mikla áherslu á að börn lærðu með því að framkvæma (e. learning by doing) í stað þess að 

sitja kyrr og hlusta líkt og hinn algengi kennsluháttur. Hann taldi að börn ættu að vera virk 

bæði í leik og starfi þvíreynsla væri uppspretta menntunar. Einnig taldi hann að börn lærðu 

mest í samskiptum við fullorðna og jafningja og að undir leiðsögn kennara ynnu börnin 
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saman í að finna lausn á verkefninu (Gunnar E. Finnbogason, 2010). Vygotsky kom einnig inn 

á mikilvægi stuðnings frá fullorðnum og jafningjum í kenningu sinni um svæði mögulegs 

þroska ( e. Zone of Proximal Development). Vygotsky taldi að barn næði ekki að endurspegla 

sína bestu getu ef það leysir verkefni einsamalt, en með því að vinna verkefni með öðru barni 

eða með stuðningi frá fullorðnum myndi það sýna betri færni. Bilið á milli getu þess 

einsamalts og getu þess með stuðningi frá öðrum kallar hann svæði mögulegs þroska 

(Vygotsky, 1978). Út frá kenningum Vygotsky varð til hugtakið vinnupallar (e. scaffolding). 

Vinnupallar lýsa því hvernig samskipti barns við fullorðinn eða önnur börn geti stutt við nám 

þeirra, með stuðningi og aðstoð fer barnið á næsta þrep þekkingar fyrr heldur en það hefði 

gert á eigin spýtur (Wood, 2013).  

Þrátt fyrir að erfitt sé að skilgreina ferli leiks er ljóst að hann er mikilvægur partur af lífi, 

vellíðan og þroska barns. Leikur er leið barns til náms, þar á meðal til að styrkja samskipti 

þeirra á milli. Talið er að eldri fræðimenn hafi vanmetið leik ungra barna og er því vert að 

kafa dýpra í leik ungra barna og samskiptin sem fara fram í gegnum leik þeirra.  

3.3 Ærslaleikur ungra barna 

Leikur er yfirhugtak sem notað er yfir margvíslegar athafnir barna. Þó að oft sé erfitt að 

greina mismunandi gerðir leiks hjá börnum er hann gjarnan flokkaður eftir einkennum og 

áherslum. Í þessu verkefni er meginviðfangsefnið ærslaleikur ungra barna, en það er leikur 

sem byggist á líkamlegri virkni barna. Hér verður fjallað um hvernig ærslaleikur er 

skilgreindur og hvernig hann birtist hjá ungum börnum í leik.  

Það hefur ekki verið lögð sérstök áhersla á að skoða hreyfingar barna í leik og hvernig 

þær tengjast uppbyggingu hans. Þess vegna er sjaldan fjallað um ærslaleik sem sérstaka 

tegund leiks (Palagi o.fl. , 2016). Í þau skipti sem ærslaleikur hefur verið rannsakaður hefur 

lítil áhersla verið lögð á að skoða hann út frá ungum börnum. Sjónum er fremur beint að 

eldri börnum, en meðal þeirra einkennist ærslaleikur mestmegnis af gamnislag og 

ofurhetjuleikjum (Palagi o.fl. , 2016; Wood, 2013). Í rannsókn hjá Palagi og félögum (2016) er 

tekið fram að ærslaleikur sé ekki ofbeldisfullur þó að hann geti byggst upp af árásargjörnum 

ýktum hreyfingum. Ærslaleikur einkennist frekar af hlátri, hlaupum, hoppum og hnoði. 

Ærslaleikur ungra barna er öðruvísi að því leyti að þau eru oft ekki farin að setja sig í 

hlutverk annarra (Wood, 2013). Ærslaleikur ungra barna er skilgreindur hér sem leikstíll sem 

einkennist af hreyfingu, líkamstjáningu og hljóðum. Í ærslaleik ungra barna má sjá þau herma 

eftir hvert öðru, þegar eitt barn byrjar fylgja önnur oft eftir með samskonar hreyfingu eða 

hljóðum. Þarna má sjá samleik vera að myndast, en þessum leik getur fylgt talsverður hávaði 

og hamagangur. Bæði það að herma eftir öðrum og að vera hermt eftir er tákn um 

félagslegan áhuga. Með því að herma eftir er barnið að sýna áhuga sinn á öðrum og vekja 
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áhuga annarra á sér. Barnið, sem hermt er eftir, áttar sig oftast á þessu og svarar, sem leiðir 

til sameiginlegra hegðunar sem er börnunum mikilvæg til að þróa áfram leik sinn (Greve, 

2009). Í rannsóknum sem hafa verið gerðar á leikstíl ungra barna kemur fram að þessir áður 

upptöldu þættir ærslaleiks ungra barna eru taldir vera undirstaða að félagslegum leik þeirra 

(Engdahl, 2011; Greve, 2009; Hännikäinen og Munter, 2018; Hönn Pálmadóttir og Guðrún 

Bjarnadóttir, 2012; Løkken, 2000a). Løkken (2000a) hefur lagt áherslu á að skoða félagslegan 

leiksstíl ungra barna (e. toddling “style”). Hún segir að leikstíll ungra barna einkennist af því 

að láta sig detta, að hoppa, hlaupa, stappa, snúa sér og að hlæja á áberandi hátt. Í rannsókn 

Engdahl (2011) um félagshæfni ungra barna talar hún um að ung börn virðast nýta sér 

líkamstjáningu til að komast inn í leik hjá öðrum líkt og hreyfingar, bendingar, svipbrigði eða 

smáorð. Það samræmist niðurstöðum rannsóknar Hrannar Pálmadóttur og Guðrúnar 

Bjarnadóttur (2012) en þar kemur fram að hreyfingar ungra barna séu bæði áberandi og 

kveikja leiks þeirra. Með hreyfingu gátu þau skapað sameignlegan grundvöll fyrir nýjar 

hreyfingar eða hljóð. Eining kemur fram í rannsókn Hrannar Pálmadóttur og Jóhönnu 

Einarsdóttur (2012), þar sem samskipti og tengsl ungra barna í leikskóla voru könnuð, að 

hreyfing var upphaf leiks meðal ungra barna og að grundavallarvirkni leiksins og þróun hans 

felur í sér svörun frá umhverfinu. Gott er þó að hafa í huga að þegar kemur að ærslaleik eru 

hreyfingar með líkamanum einar og sér ekki endilega að gefa í skyn að um leik sé að ræða, 

líkt og að hoppa eða hlaupa. Aftur á móti má sjá að um leik er að ræða ef með hreyfingunum 

fylgja aðrir þættir svo sem svipbrigði eins og ef barnið grettir sig á meðan það hoppar, 

hleypur með ýktum hætti eða með sveigjum. Í ærslaleik fara börn smám saman að bæta við 

hreyfingarnar, gera hreyfingarnar ýktari og endurtaka þær til að vekja áhuga hjá öðrum 

(Palagi o.fl., 2016). 

3.3.1 Samskipti ungra barna í leik  

Fram kemur í Aðalnámsskrá leikskóla að leikskólinn eigi að skapa aðstæður svo að börn fái 

tækifæri til að tjá sig með fjölbreyttum hætti sem og að eiga uppbyggileg og jákvæð 

samskipti við önnur börn (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Í 

samskiptakenningum kemur fram að samskipti skapi aðstæður fyrir þróun leiks, veiti leiknum 

innihald, formgerð og merkingu sem og séu mikilvæg fyrir félagslega þátttöku og þroska 

barnsins (Lillemyr, 2009). Samskipti ungra barna við umhverfið eru flókin og margbreytileg 

(Hrönn Pálmadóttir og Guðrún Bjarnadóttir, 2012). Í gegnum leik læra börn hvaða 

samskiptahættir eru samfélagslega og menningarlega samþykktir (Mathieson og Banerjee, 

2010). Rannsóknir síðustu ára hafa lýst því hvernig samskipti ungra barna eru að mestu óyrt 

og fara fram í gegnum líkamstjáningu (Engdahl, 2011; Bryndis Gunnarsdottir og Bateman, 

2017; Greve, 2009; Hönn Pálmadóttir og Guðrún Bjarnadóttir, 2012; Løkken, 2000a). 
Lillemyr (2009) segir börn nota boðskipti þegar þau eiga í samskiptum í leik. Boðskipti eru 
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talin vera táknræn leið til að miðla margskyns skilaboðum líkt og tilfinningum, reynslu og 

hugsunum. Þátttaka barns í leik veltur á því hvort það skilji þau boðskipti sem eiga sér stað í 

leiknum. Í leik eiga börn í stöðugum samskiptum og geta þau bæði gefið frá sér boðskipti líkt 

og skilaboð með líkamanum eða með orðum. Í niðurstöðum í rannsókn Hrannar Pálmadóttur 

og Jóhönnu Einarsdóttur (2012) kemur fram að þegar börnin leituðu eftir tengslum við 

umhverfið og félagana einkenndust samskiptin af flókinni tjáningu með líkamanum. Þetta 

rímar við rannsókn Greve (2009) þar sem bent er á að sem mannverur lærum við fljótt að 

skilja hvort annað í gegnum ótöluð orð, líkt og andlitssvipbrigði og líkamstjáningu. Í skrifum 

Hännikäinen og Munter (2018) um leik ungra barna í leikskóla lýsa þær ákveðnu mynstri í 

samskiptum ungra barna, þar sem barn byrji að fylgjast með, herma eftir og síðan taka þátt í 

hreyfingum annarra. Þær telja það að herma eftir öðru barni hvetji til aukinna samskipta á 

milli ungra barna og sé aðalleið ungra barna til að skapa samleik og sameiginlega upplifun. 

Það er ljóst að samskipti og leikur ungra barna byggist að stórum hluta á hreyfingu og 

óyrtum samskiptum. Með það í huga þarf að velta fyrir sér hvort komið sé til móts við þarfir 

ungra barna þegar kemur að leik þeirra og samskiptum innan veggja leikskólans.  

3.4 Námsumhverfi  

Námsumhverfi og skipulag leikskóladeildar hefur áhrif á tækifæri barna til leiks og samskipta. 

Þar skiptir bæði máli að huga að námsumhverfi ungra barna, sem og fjölda barna á deildinni 

(Hrönn Pálmadóttir og Guðrún Bjarnadóttir, 2012). Í Aðalnámskrá leikskóla kemur fram að 

húsnæði leikskóla skuli vera skipulagt með það huga að það stuðli að samskiptum milli barna 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Það gefur auga leið að þegar námsumhverfi 

er undirbúið þarf að huga að ólíkum aldri barnanna. Í skýrslu stýrihóps verkefnis 

Reykjavíkurborgar (2018a), Brúum bilið, þar sem fjallað var um ung börn í leikskólum, er 

hvatt til þess að í leikskólum séu sérstakar ungbarnadeildir, frekar en að nýta þær deildir sem 

hafa verið hannaðar með eldri börn í huga. Það er til þess að hægt sé að koma til móts við 

þarfir yngstu barnanna. Duncan (2009) kemur inn á þetta vandamál í rannsókn sinni þar sem 

hún skoðaði möguleika á þáttökumiðuðu námi með tveggja ára börnum. Í niðurstöðum 

hennar kemur fram að það geti verið erfiðleikum bundið þar sem umhverfi í leikskólum er 

hannað með eldri börn í huga. Gæði umhverfis byggist á því að bæði búnaður og efniviður 

leyfi barninu að ráða för og ýti þannig undir sjálfstæði þess og sjálfstjórn. Mælt er með að 

búnaður sé í hæð barnanna til að mynda að þau sitji í stólum sem þau ná niður á. Hins vegar 

er búnaðurinn oft í stærð sem hentar þriggja til fjögurra ára börnum sem þýðir að hann er 

einfaldlega of stór fyrir yngstu börnin. Sando (2019) tekur undir þetta en hann gerði 

rannsókn í norskum leikskólum þar sem skoðað var hvernig umhverfið innandyra hefði áhrif 

á hreyfingu og vellíðan barna. Í niðurstöðum kom fram að borðin voru oftast miðpunktur 
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deildarinnar og tóku mikið gólfpláss sem hindraði val barnanna á hreyfingu og möguleika 

þeirra til þátttöku í leik. Uppröðun á deildinni getur sent börnum óbein skilaboð um að 

hreyfing sé ekki liðin og ætlast sé til að þau sitji við borð. Sando (2019) telur einnig mikilvægt 

að ekki séu notuð há borð inni á deildunum þar sem há borð hafa neikvæð áhrif á hreyfingu 

þeirra. Í niðurstöðunum kemur jafnframt fram að það hefur jákvæð áhrif á hreyfingu barna 

ef börnin hafi frjálsan aðgang að svæði inni á deild sem ýtir undir hreyfingu eða ærslagang, 

eða svokallað ærslahorn (e. tumbling zones). Í rannsókn hans kom fram að ærslahorn hafi 

verið vinsæl meðal barnanna og mikið notuð í þeim leikskólum sem buðu upp á þau. 

Samkvæmt þessum niðurstöðum um jákvæð áhrif ærslahornsins á hreyfingu og vinsældar 

þess hjá börnum telur Sando (2019) ærslahornið vera góða leið til að auka og styðja við 

hreyfingu, samskipti og leik barna inn á deild. 

Í niðurstöðum Hrannar Pálmadóttur og Guðrúnar Bjarnadóttur (2012) á rannsókn á 

hreyfingu og leik ungra barna kemur fram að það sem rýmið býður upp á leiðir börnin áfram, 

hvort sem það eru spennandi leikföng eða rými sem býður upp á hreyfingu. Hlutir í 

umhverfinu ýta undir þátttöku barna í leik og samskiptum og kveikja hugmyndir hjá þeim, 

hvort sem það voru kassar undan af leikföngum eða rofi á vegg. Mikilvægt er að efniviðurinn 

sé við hæfi sem og að börnin geti auðveldlega nálgast hann (Hrönn Pálmadóttir og Guðrún 

Bjarnadóttir, 2012). Í annarri rannsókn sem Hrönn Pálmadóttir og Jóhanna Einarsdóttir 

(2012) gerðu um samfélag ungra barna í leik, segja þær að þegar kemur að samskiptum 

barnanna hefur staðsetning leikefnisins áhrif á möguleika til samskipta. Það gefur börnunum 

aukna möguleika á líkamlegri tjáningu ef efniviðurinn er í hæð barnsins eða á gólfi sem 

styður við gagnkvæman skilning í samskiptum. Duncan (2009) telur að með litlum 

breytingum á umhverfi barna, líkt og að færa efnivið niður í þeirra hæð, efli sjálfstæði þeirra. 

Auk þess sem umhverfið og þar með staðsetning efniviðarins skiptir máli, skiptir sömuleiðis 

máli hvaða efnivið börnin leika með. Í niðurstöðum rannsóknar Kultti og Pramling (2015) um 

notkun leikfanga meðal ungra barna í leikskóla kemur fram að leikföng gefi börnum 

mikilvægan grundvöll til að efla samskipti sín. Leikföng efla félagshæfni ungra barna líkt og 

að taka ekki af, deila, bíða og skiptast á. Løkken (2000b) taldi stór leikföng henta betur til 

samleiks hjá ungum börnum. Ung börn tengja smá leikföng fremur við einleik en líta fremur á 

stærri leikföng sem sameiginlega eign og nýta þau fremur til samleiks. Svipar það til 

niðurstaðna Hrannar Pálmadóttur og Guðrúnar Bjarnadóttur (2012), þar sem fram kemur að 

stór leikföng veiti börnum ánægju. Er þá átt við að stór leikföng bjóða upp á hreyfingu sem 

leiðir til þess að stóru leikföngin? verða bæði miðpunktur og kveikja leiksins. Þær telja þó að 

bæði stór og smár efniviður hvetji leik, samskipti og sköpun barna, en börnin notuðu lítil 

leikföng oft sem miðil í samskiptum og leik. 
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Hér hefur verið bent á að námsumhverfi ungra barna í leikskóla felur í sér aðbúnað og 

efnivið sem ýmist getur takmarkað eða ýtt undir sjálfstæði, samskipti og leik barnanna. Það 

er ekki síður mikilvægt að huga að þeim stuðningi sem börnin fá frá leikskólakennurum til að 

þróa samskipti sín og leik.  

3.5 Hlutverk kennara í leik 

Það að barnið og hagsmunir þess séu ávallt settir í fyrsta sæti varðandi skipulag 

leikskólastarfsins skiptir mestu máli þegar kemur að leikskólagöngu ungra barna. Í 

leikskólaumhverfi barnanna er mikilvægt að börnin fái að takast á við krefjandi verkefni, þar 

sem vellíðan þeirra og heilsa er í fyrirrúmi, og að leikskólaumhverfið stuðli að líkamlegum og 

andlegum þroska þeirra (Felfe og Lalive, 2014). Hlutverk leikskólakennara er að skapa 

börnum bestu mögulegu aðstæður til leikja. Hinir fullorðnu geta stutt leik barnsins eða veitt 

leiðbeiningar varðandi leik (Dockett og Fleer, 1999; United Nations Committee on the Rights 

of the Child, 2013; Wood, 2013). Í Aðalnámskrá leikskóla er fjallað um hlutverk kennara í leik. 

Þar kemur fram að börn læra hvert af öðru í leik en eigi að síður er hlutverk hins fullorðna í 

leik barna bæði margþætt og mikilvægt. Hlutverk fullorðinna í leik barna er að styðja við 

leikinn á margvíslegan hátt (Mennta og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Besio (2017) bendir á að kennarar þurfi að öðlast betri þekkingu á mikilvægi þess að barn 

sé þáttakandi í sínu daglega lífi og hversu mikla þýðingu leikur hefur fyrir barnið. Mikilvægt 

sé að hafa þekkingu á færni og þroska barna og með þeirri þekkingu geti kennarar nýtt sér 

leik barna til að ýta undir þroska og færni þeirra. Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Jóhanna 

Einarsdóttir (2012) taka undir þetta, en þær taka fram í niðurstöðum sínum að til þess að 

kennarar geti stutt við barn í námi sínu þurfi þeir að þekkja vel styrk- og veikleika, áhuga, 

hæfni og þroska hvers barns. Kennarinn öðlist þessa þekkingu með því að fylgjast með öllum 

börnunum í leik eða öðrum athöfnum yfir daginn (Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Jóhanna 

Einarsdóttir, 2012). Kennarar eiga það til að taka óupplýstar ákvarðanir varðandi leik barna 

og grípa inn í, þó þeir viti ekki hvað eigi sér stað í leiknum. Sjónarhorn fullorðinna og barna 

eru oft ólík þegar kemur að leik, sem skapar hættu á að börnin læri annað en það sem 

kennarinn heldur að hann sé að leggja til með inngripi sínu (Greve, 2009). Dockett og Fleer 

(1999) fjalla um ólík hlutverk kennara og leiðir til að styðja við börn í leik. Í fyrsta lagi snýst 

hlutverkið um kennara sem stjórnanda í leik, þar sem hann skapar umhverfi með nægilegum 

tíma, plássi og efnivið fyrir leik barnanna sem og að útskýra fyrir börnunum hvaða leikefni sé 

í boði. Í öðru lagi eru kennarar leiðbeinendur. Í leik kemur oft upp ágreiningur sem kennari 

þarf að grípa inn í. Það eru margar leiðir til að leysa hann og er þá oft spurning um hvenær, 

hvort, hvar og hvers vegna þurfi að stíga inn í leikinn. Vænlegast til árangurs er að kennarar 

hafi skilning á því sem börnin eru að gera, en slíkan skilning fá þeir með að fylgjast með leik 
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barnanna. Skilningur kennara á vandamálum sem koma upp í leik nýtist honum vel þegar 

kemur svo að því að miðla málum á milli barnanna og þá koma tækifæri til þess að efla 

samskiptahæfni þeirra. Í þriðja lagi eru kennarar virkir þátttakendur í leik barna. Þá geta 

kennarar verið að leika samhliða börnunum með sama efnivið og þannig vakið áhuga og 

verið fyrirmynd og stuðningur í leik barnanna. Virk þátttaka kennara getur einnig byggst á 

samleik við börnin, þar sem kennarinn annað hvort fer alfarið eftir formi leiksins eða fer inn 

með þeim tilgangi að stuðla að námi barnanna. 

 Þegar kemur að því hvernig fullorðnir nálgast leik barna og viðhorf þeirra til hans, skiptir 

máli hvernig menningin er innan leikskólans sem og samfélagsins. Sums staðar er litið á að 

fullorðnir eigi ekki að trufla leik barna og hann sé eign þeirra. Á öðrum stöðum er litið á að 

fullorðnir þurfi að kenna börnunum og vernda þau og því sé mikilvægt fyrir þau að stíga inn í 

leik þeirra (Gaskins, 2014). Í þróunarverkefni Hrannar Pálmadóttur og Þórdísar Þórðardóttur 

(2007) var áhersla lögð á samskipti fullorðinna og barna. Í því áttuðu kennararnir sig á hversu 

mikilvægt hlutverk þeirra var í leik barnanna og að þeir hefðu betri yfirsýn yfir samskipti 

þeirra með því að vera þátttakendur og veita þeim virkan stuðning í leik þeirra. 

3.5.1 Hlutverk kennara með ungum börnum í leik 

Líkt og áður hefur komið fram leggur það mikilvægan grunn að námi og lífsgæðum barns 

seinna á ævinni hvernig og hvað það lærir á fyrsta æviári sínu (Recchia og Fincham, 2019). 

Ekki er hægt að aðgreina umhyggju og nám hjá ungum börnum og þurfa því starfshættir og 

fagmennska leikskólakennara að taka mið að því samtvinna þessa tvo þætti (Hrönn 

Pálmadóttir og Kristín Gunnarsdóttir, 2016). Samkvæmt niðurstöðum Felfe og Lalive (2014) 

um áhrif leikskólagöngu á ung börn skiptir miklu máli að líta á fjölda barna á hvern kennara 

en það hefur bein áhrif á þroskaframvindu og vellíðan barnanna. Í umfjöllun La Paro og 

Gloeckler (2016) um hvernig eigi að skapa uppbyggjandi umhverfi fyrir ung börn telja þær 

hlutverk kennara vera afar þýðingarmikið. Kennarinn á að vera góð fyrirmynd fyrir börnin 

með því að hafa stjórn á sinni eigin hegðun og tilfinningum. Börn lesa vel í líðan kennarans og 

er það í hans höndum að skapa góðar aðstæður fyrir börnin til náms. Yfirvegaður kennari er 

betur í stakk búinn til að bjóða tilfinningalegan stuðning, aðstoða börnin við að leysa 

ágreining og róa þau niður. 

Samskipti starfsmanna við yngstu börnin þurfa að byggjast á tilfinningalegri nánd, þar 

sem kennarinn nálgast sjónarhorn barnanna, virkjar þátttöku þeirra í leik, ásamt því styrkja 

sjálfsmynd þeirra (Felfe og Lalive, 2014). Rannsóknir sýna að þegar kemur að leik ungra 

barna skiptir sköpum að kennari sýni stuðning, nærveru, umhyggju og beri virðingu fyrir og 

hafi skilning á tjáningu þeirra (Hrönn Pálmadóttir og Guðrún Bjarnadóttir, 2012; La Paro og 

Gloeckler, 2016; Hrönn Pálmadóttir, 2017). Recchia og Fincham (2019) telja flesta fullorðna 
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vanmeta vitsmunalega getu ungra barna sem og hlutverk þeirra í sínu eigin námi. Engdahl 

(2011) tekur undir þetta og telur að þekkingu starfsmanna á hæfni ungra barna sé ábótavant. 

Til að barn styrkist sem félagslegur gerandi er mikilvægt að huga að skipulagi, viðhorfi og 

samskiptum í leikskólanum. Þar sem ung börn nota aðrar leiðir til leiks og tjáningar er 

mikilvægt að starfsmenn styðji við þær leiðir, hvetji börnin áfram og sýni þeim stuðning, þar 

sem merking barnanna getur oft stangast á við túlkun fullorðinna (Hrönn Pálmadóttir og 

Guðrún Bjarnadóttir, 2012; Recchia og Fincham, 2019). Í grein Hrannar Pálmadóttur (2018) 

um gildi sem ung börn tjá í samskiptum sínum og leik kemur fram að starfsmenn þurfi að 

vera vel vakandi fyrir líkamstjáningu barna. Þeir þurfa að skilja og þekkja þau flóknu 

samskipti sem eiga sér stað í leiknum og um leið örva og ýta undir tengsl milli barna. Börn 

nota ekki aðeins líkamstjáningu til að eiga samskipti við önnur börn heldur einnig til að eiga 

samskipti við starfsmenn deildarinnar. Börn líta til starfsmanna ef þeir til dæmis gerðu 

eitthvað af sér eða lentu í erfiðum aðstæðum. Augnsamband er mikilvægt milli barna og 

samstarfsfólks og bæði líkamleg og andleg nærvera starfsmanna ýtir undir trú barnanna á 

eigin getu og sjálfstæði þeirra (Greve, 2009). Recchia og Fincham (2019) telja að sambönd 

sem myndast hjá ungu barni við umönnunaraðila, líkt og kennara, hafi mikil áhrif á hvernig 

barn lærir á heiminn. Kennarinn sýnir fordæmi um samskiptamenningu með því að byggja 

samskipti sín við ung börn á stuðningi og jákvæðri svörun. Það gefur börnunum innsýn í 

hvernig þau eiga að hafa merkingarbær samskipti við aðra (Recchia og Fincham, 2019). 

Mikilvægt er að kennarar bregðist við athöfnum barnanna, sýni þeim hlýju og séu 

samkvæmir sjálfum sér. Það veitir börnunum öryggi í aðstæðunum og sjálfsöryggi, þar sem 

þau geta einbeitt sér að leiknum vitandi að kennarinn getur veitt barninu öryggi ef þess þarf 

á að halda (La Paro og Gloeckler, 2016). Alcock (2013) skoðaði leik ungra barna út frá 

kenningu Bowlby um örugga höfn. Þar kemur fram að það hjálpi börnum að finna fyrir öryggi 

og að þau geti leikið sér saman ef þau upplifi örugg tengsl við kennarann. Örugg tengsl milli 

barns og kennara geta myndast ef kennarinn er virkur og móttækilegur í samskiptum við 

börnin sem og að hann sýni frumkvæði að samskiptum (Bowlby, 1969; Santrock, 2011, bls. 

192). Í niðurstöðum rannsóknar Singer, Nederend, Penninx, Tajik og Boom (2014) um 

hlutverk kennara í að styðja ung börn í leik kemur fram að kennari þurfi ekki að ávallt að vera 

beinir þátttakendur í leik ungra barna en þó sé mikilvægt að kennarinn sé börnunum innan 

handar svo þau geti nálgast öryggi hans að vild. Með því að fylgjast með leik barna getur 

kennari tekið meðvitaða ákvörðun um hvenær þurfi að stíga inn í leik ungra barna, líkt og að 

koma með tillögur að leik eða leysa ágreining (Fleer, 2015). 

Kennarar sem starfa með ungum börnum þurfa að líta á ágreining á milli barna sem 

tækifæri til náms (Clarke, McLaughlin og Aspden, 2019; Hrönn Pálmadóttir, 2018). Clarke, 

McLaughlin og Aspden (2019) leggja áherslu á mikilvægi þess að kennarar séu til staðar fyrir 
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börnin þegar ágreiningur kemur upp. Í ágreiningi eiga ung börn sérstaklega erfitt með að tjá 

sig sem og að hafa skilning á því hvað orðin þýða. Kennarar geta þá stutt börnin með því að 

fylgjast með líkamstjáningu þeirra og styðja þau í að tjá tilfinningar sínar. Þátttakendum í 

rannsókn Clarke, McLaughlin og Aspden (2019) um skoðun kennara á námi ungra barna 

þegar ágreiningur átti sér stað á milli þeirra, þótti mikilvægt að gefa börnunum tækifæri til 

að æfa sig að leysa ágreining og tóku stundum meðvitaða ákvörðun um að grípa ekki inn í. Í 

þeim aðstæðum var mikilvægt að fylgjast vel með til að sjá hvort börnin hefðu stjórn á 

aðstæðum og til að enginn myndi slasast. Eins þótti starfsmönnum oft nægja að vera í 

nálægð við börnin, með því finndu börnin fyrir stuðningi og meira öryggi. Hrönn Pálmadóttir 

(2018) tekur undir mikilvægi þess að leikskólastarfsmenn séu til staðar til að styðja börn við 

að leysa úr ágreiningi, því þeir geta stutt við börnin og leitast við að túlka fyrirætlanir 

barnanna í samskiptunum. Kennarar ættu að gæta þess að stíga ekki inn í ágreininginn og 

einblína á þann sem er ábyrgur fyrir honum, heldur að styðja börnin við að leysa ágreininginn 

í sameiningu. 

3.6 Samantekt 

Í þessum kafla hefur fræðilegur grunnur verið lagður að rannsókninni. Núverandi þekking um 

það hvernig hversdagslífið og umhverfið hefur áhrif á þroska ungra barna gefur mikilvæga 

innsýn inn í það hvernig við byggjum upp uppeldi og menntun fyrir yngstu börnin. Áhrif 

umhverfisins á heilaþroska barna skiptir sköpum þegar kemur að lífsgæðum þeirra í 

framtíðinni sem og örugg tengsl ungra barna við starfsfólk leikskóla. 

Piaget og Vygotsky settu báðir fram kenningar um leik út frá vitsmunaþroska barna. 

Piaget taldi leik vera æfingu fyrir barnið og væri stigskiptur líkt og þroski þess. Vygotsky 

notaði hugtakið leikur eingöngu um hlutverka- og þykjustuleiki barna. Hann taldi að börn 

sýndu hámarksgetu í leik og að leikur væri leið fyrir börn til að þroskast. Kenningar Piaget og 

Vygotsky hafa verið gagnrýndar fyrir að vanmeta getu ungra barna til leiks, en nýrri 

rannsóknir sýna að leikur ungra barna þróast ekki stig fyrir stig heldur æfi börn færni sína í 

leik. Í leik má finna kjöraðstæður til náms, þar sem börn læra með því að vera þátttakendur 

og með samskiptum við aðra. Samskipti ungra barna eru að mestu óyrt og fara fram í 

gegnum líkamstjáningu sem þau virðast nýta sér til að komast inn í leik hjá öðrum. 

Ærslaleikur ungra barna er skilgreindur í þessu verkefni sem leikstíll sem einkennist af 

hreyfingu, líkamstjáningu og hljóðum. Í ærslaleik er samleikur að myndast og í honum má sjá 

ung börn líkja eftir hvert öðru. Bæði það að herma eftir og að vera hermt eftir er tákn um 

félagslegan áhuga þeirra. 

Námsumhverfi og skipulag deildarinnar hefur áhrif á tækifæri barna til leiks og samskipta. 

Rými í leikskólum eru oft hönnuð með eldri börn í huga, en mælt er með að búnaður sé í 
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hæð þeirra barna sem eiga að nota hann. Gæði námsumhverfisins í leikskólum, búnaður og 

efniviður, á að veita barninu tækifæri til að ráða för og þroska sjálfstæði þess. Rýmið ætti að 

leiða barnið áfram, hvort sem það býður upp á spennandi efnivið eða hreyfingu. Leikföng í 

umhverfinu ýta undir þátttöku barna í leik og samskiptum og kveikja hugmyndir hjá þeim. 

Stór efniviður er vinsæll meðal ungra barna, en hann býður upp á hreyfingu og verður oft 

miðpunktur og kveikja leiksins.  

Fræðin styðja við að starfsmenn leikskóla þurfi að öðlast betri fræðilega þekkingu á leik 

og mikilvægi þess að vera þátttakandi í leik ungra barna, þar sem hlutverk kennara er afar 

mikilvægt þegar kemur að því að skapa uppbyggjandi umhverfi fyrir ung börn. Þar sem ung 

börn nota sértakt leik- og tjáningarform, byggist hlutverk kennara á stuðningi, nærveru, 

umhyggju og að bera virðingu og hafa skilning fyrir tjáningu þeirra. Með andlegri og 

líkamlegri nærveru sinni sem og augnsambandi getur starfsmaður ýtt undir trú barnanna á 

eigin getu og sjálfstæði þeirra.  
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4 Aðferð 

Í kaflanum verður farið yfir þá aðferðafræði sem notuð var í rannsókninni. Fyrst verður 

fjallað um markmið rannsóknarinnar og rannsóknarspurningarnar. Næst verður fjallað um 

rannsóknaraðferðina og þátttakendur rannsóknarinnar kynntir. Því næst verður greint frá 

þeim leiðum sem farnar voru til að afla gagna og farið yfir hvernig greining gagna fór fram. 

Að lokum verður greint frá hvernig tilskilinna leyfa var aflað og fjallað um siðferðileg 

álitamál.  

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvernig má gefa yngstu börnunum í leikskóla 

meira svigrúm til ærslaleiks inni á deild í þeim tilgangi að hann styðja við samskipti þeirra. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að bæta starfshætti á deildinni með börnunum. Jafnframt að 

opna augu þeirra sem starfa með ungum börnum í leikskólum á hversu oft er dregið úr 

möguleikum barna á samskiptum þegar ærslaleikur er stöðvaður?. Með aðferðum 

starfendarannsókna verður leitast eftir að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

• Hvernig styður ærslaleikur við samskipti ungra barna inni á deild? 

• Hvernig getur breytt fyrirkomulag á námsumhverfi deildar og starfshættir kennara 

stutt við samskipti ungra barna? 

4.1 Starfendarannsóknir 

Sérstaða starfendarannsókna er að rannsakandinn er virkur þátttakandi í ferlinu í stað þess 

að vera utanaðkomandi áhorfandi og þar af leiðandi er gengið út frá gildismati og þekkingu 

starfenda á vettvangi (Jóhanna Einarsdóttir, 2009; Koshy, 2010). Starfendarannsóknir eru 

unnar af kennurum með þeim tilgangi að þróa nýja þekkingu eða bæta eigið starf. Þær auka 

fagþekkingu og efla rannsakendur, þar sem þeir gera sér betur grein fyrir eigin starfsháttum 

og ástæðum þeirra (Edda Kjartansdóttir, 2010). Kennarinn vill rannsaka hvað er að gerast í 

starfinu með það að leiðarljósi að breyta og bæta þá starfshætti sem fyrir eru. 

Starfendarannsókn er ekki línulegt ferli heldur er stöðugt verið að ígrunda, endurskoða og 

skipuleggja (Jóhanna Einarsdóttir, 2009; Koshy, 2010). Til að staðfesta það sem gerist í 

rannsókninni er lykilatriði að kennarinn skrái hjá sér og afli gagna (Hafþór Guðjónsson, 2011). 

Í starfendarannsóknum er lögð áhersla á að gögnum sé safnað á öllum stigum 

rannsóknarinnar. Þetta þýðir að gagnaöflun á sér stað áður en breytingarnar eiga sér stað, á 

meðan á þeim stendur og eftir að þeim er lokið (Jóhanna Einarsdóttir, 2009).  

Koshy (2010) telur að gæði í kennslu barna byggist á getu kennarans til að taka skref til 

baka til að meta eigið starf og vera tilbúinn til að gera þær breytingar sem þurfa að eiga sér 

stað. Megineinkenni starfendarannsókna er að áhersla er lögð á að rannsakandinn ígrundi og 

velti vöngum yfir starfsháttum sínum. Breytingin á sér fyrst stað hjá kennurunum sjálfum og 
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til þess að breytingarnar verði þurfi þeir að kafa djúpt í eigin starfshætti og ígrunda sjálfa sig. 

Ígrundun krefst þess að kennarinn spyrjir sjálfan sig út í eigið gildismat og ástæður þess hvers 

vegna aðstæður eru líkt og þær eru. Kennarinn ígrundar á meðan á rannsókninni stendur og 

öðlast þannig dýpri skilning á eigin starfsaðferðum og athöfnum, sem gerir hann að sterkari 

áhrifavaldi í störfum sínum (Guerra og Figueroa, 2017; Jóhanna Einarsdóttir, 2009).  

4.2 Ferli rannsóknarinnar 

Vorið 2019 hófst undirbúningur rannsóknarinnar og ég kynnti hugmyndina að rannsókninni 

fyrir leikskólastjóra, aðstoðarleikskólastjóra og deildarstjóra deildarinnar þar sem ég starfa. Á 

þessum tíma hóf ég einnig að afla mér fræðilegra gagna til að styðja við hugmyndir mínar um 

efnið og móta rannsóknarspurningar. Við greiningu fyrirliggjandi gagna skoðaði ég kenningar 

og hugmyndir fræðimanna á samskiptum og leik ungra barna. Í ljós kom að takmarkað væri 

af fræðiefni um ung börn í leikskólum sem studdi enn frekar þá ákvörðun mína um hversu 

þarft það er að rannsaka þá starfshætti. Við öflun fræðilegra gagna var það ljóst að 

starfendarannsókn væri tilvalin fyrir þetta efni. Sú aðferð myndi gera mér kleift að prófa og 

þróa nýja starfshætti til að efla samskipti yngstu barnanna á deildinni með ærslaleik í 

forgrunni. 

Í október 2019 hófst rannsóknin og fór hún fram í leikskólanum sem ég starfa á, sem er 

staðsettur í sveitafélaginu Árborg. Í leikskólanum eru sex deildir og átti rannsóknin sér stað á 

einni af þremur yngri deildum leikskólans. Á deildinni starfa fimm starfsmenn, að mér 

meðtalinni. Deildastjórinn er menntaður leikskólakennari, en auk hennar starfa á deildinni 

einn leikskólaliði, einn ófaglærður leiðbeinandi, einn leiðbeinandi með háskólamenntun í 

annarri grein og ég sem er að ljúka námi mínu í Menntunarfræði leikskóla sem veita 

leikskólakennararéttindi. Á deildarfundi þann 18. september 2019 kynnti ég efni 

rannsóknarinnar (sjá viðauka A: Kynningarbréf til foreldra og starfsmanna) og fyrirkomulag 

fyrir starfsmönnum deildarinnar. Ég fjallaði um hvað ærslaleikur er samkvæmt því sem fram 

kemur í rannsóknum með ungum börnum, hvernig hann birtist inn á deild hjá okkur og 

forsendur hans til samskipta þeirra á milli. Ég lagði áherslu á að starfsmenn mættu ávallt hafa 

skoðanir á rannsókninni og hvatti samstarfsmenn til þess að spyrja spurninga, koma með 

athugasemdir og vangaveltur á meðan á rannsókninni stóð. Í lok fundarins dreifði ég 

eyðublöðum um rannsóknina þar sem óskað var eftir upplýstu samþykki þeirra (sjá viðauka 

Á: Upplýst samþykki starfsmanna) og samþykktu allir starfsmenn deildarinnar þátttöku sína í 

rannsókninni.  

Á deildinni eru 18 börn fædd árin 2016 og 2017. Í rannsókninni var einblínt á yngri 

barnahópinn sem voru 10 börn, sex strákar og fjórar stelpur. Við upphaf rannsóknarinnar var 

yngsta barnið í hópnum eins árs og 10 mánaða (1,10) og það elsta tveggja ára og tveggja 
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mánaða (2,2). Kynningarbréf og eyðublað um upplýst samþykki var sent í tölvupósti til 

foreldra yngri hópsins þann 24. september 2019 (sjá viðauka B: Kynningarbréf og upplýst 

samþykki foreldra). Daginn eftir hitti ég foreldra til þess að kynna rannsóknina og gefa þeim 

tækifæri til þess að koma með spurningar varðandi hana. Allir foreldrar yngri barnanna á 

deildinni skiluðu inn undrituðu upplýstu samþykki.  

4.2.1 Tímaáætlun rannsóknarinnar 

• 18. september 2019: Kynning haldin fyrir starfsmenn deildarinnar og upplýst 

samþykki þeirra fengið fyrir þátttöku í rannsókninni. 

• 24. september 2019: Kynningarbréf um rannsóknina og eyðublað með upplýstu 

samþykki sent með tölvupósti til foreldra. 

• október 2019 - 25. febrúar 2020: Skipulagðar ærslastundir á þriðjudagsmorgnum 

með yngstu börnunum.  

• 12. október 2019: Ærslahorn sett upp á deildinni og borðum endurraðað. 

• Nóvember 2019 - mars 2020: Óformlegir fundir með starfsmönnum deildarinnar 

þar sem rætt var um gang rannsóknarinnar, vangaveltur, spurningar og umræður.  

• Febrúar 2020 – apríl 2020: Úrvinnslu gagna og skrif niðurstaðna 

  

4.3 Gagnaöflun  

Í starfendarannsókninni nýti ég aðferðir til að afla gagna sem myndu endurspegla vel allt 

ferlið og valdi ég því að nota rannsóknardagbók, skriflegar skráningar úr ærslastundum, 

ljósmyndir, myndbandsupptökur og hljóðupptökur. 

Rannsóknardagbók var nýtt til þess að skrá hjá mér viðburði tengda rannsókninni og 

vangaveltur mínar, bæði skriflega og með hljóðupptökum. Passa þarf að hafa dagbókina vel 

skipulagða og að skráningarnar séu dagsettar. Skráningarnar í dagbókinni geta falið í sér 

ígrundun, vangaveltur, nákvæma lýsingu á atburði eða stuttar frásagnir (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2009). Ég setti mína dagbók þannig upp að hver skráning væri dagsett og voru 

þar fyrir neðan nákvæmir punktar um það innihald sem skráningin innihélt. Ég las svo 

vangaveltur mínar og skráningar upp í símann minn og merkti með sömu dagsetningu. Mér 

fannst henta mér mun betur að tala um mínar vangaveltur og skráningar en að skrifa þær 

niður. Við að segja hlutina upphátt fannst mér ég ígrunda hlutina betur sem og að fá betri 

mynd á skoðanir mínar. Ég gat svo auðveldlega nálgast efnið með góðu skipulagi eftir 

efnisyfirliti í dagbókinni. Koshy (2010) segir dagbókina geta verið mikilvæga þar sem hún 

inniheldur mína eigin rödd, auk þess sem hún lýsir ferli rannsóknarinnar, sem hjálpar við að 
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gera rannsóknina persónulegri. Að auki kallar dagbókin eftir mikilli ígrundun sem hefur áhrif 

á starfsþróun. Koshy (2010) bendir þó einnig á nokkra galla sem geta fylgt með notkun 

rannsóknardagbókar því oft skrifar fólk mikið í hana sem leiðir til erfiðleika þegar kemur að 

greiningu gagnanna. Einnig þykir fólki oft erfitt að skrifa reglulega í dagbókina og þá 

sértaklega þegar rannsókninn fer ekki eftir áætlun. Það kom tími þar sem ég átti erfitt með 

að skrá í dagbókina en upplifði ég það frekar þegar vel gekk í starfinu. Þegar erfiðleikar komu 

upp fann ég mig frekar knúna til að skrá það niður en ella. Ég nýtti jafnframt 

rannsóknardagbókina til að skrá niður óformleg samskipti mín við samstarfsmenn á deildinni 

í rannsókninni. Ég skráði niður athugasemdir frá samstarfsfólki mínu um nýju starfshættina á 

deildinni og þær breytingar sem ég tók eftir í starfsháttum þeirra í ferli rannsóknarinnar. 

Jafnframt skráði ég niður þær vangaveltur okkar sem komu upp um ærslaleik barnanna inn á 

deild á deildarfundum. Vikulegur deildarfundir nýttust vel til að taka stöðuna, ræða, ígrunda 

og ákveða breytingar saman til að aðlaga starfið okkar sem best að nýju námsumhverfi 

deildarinnar. 

Skráningar um samskipti og hegðun barnanna gerði ég meðan ærslastund stóð yfir og 

einnig eftir hverja ærslastund. Í stundunum hafði ég á mér litla vasabók sem ég skráði hjá 

mér stutta punkta tengda því sem vakti athygli mína og einnig til að skrá fjölda barna á 

korters fresti á ærslasvæðinu. Eftir hverja stund fyllti ég út staðlað blað (sjá viðauka D: 

Skráningarblað ærslastunda) til að halda betur utan um samskipti barnanna í hverri stund 

sem og vangaveltur mínar.  

Ljósmyndir voru helst nýttar til að sýna þær breytingar sem ég gerði á námsumhverfi 

barnanna. Ljósmyndirnar eru af smávægilegum breytingum í skipulagi deildarinnar. Í 

starfendarannsóknum eru ljósmyndir einnig nýttar til að hjálpa fólki að rifja upp, hvetja til 

umræðna og skrásetja ákveðna viðburði (Jóhanna Einarsdóttir, 2009). Ég hef einnig nýtt mér 

ljósmyndir á þennan máta, þá sértaklega til að skrásetja stundir líkt og ærslastundirnar. Ég 

tók myndir af því þegar samskipti barnanna sáust vel í leik, bæði til að skrásetja og til þess að 

ég ætti auðveldara með að rifja samskiptin upp. 

Myndbandsupptökur voru notaðar til að taka upp bæði ærslastundirnar á þriðjudögum 

sem og samskipti barna á deildinni sem áttu sér stað í gegnum ærslaleik. Upptökur henta vel 

til að í rannsóknum með börnum til að undirstrika hversu fjölbreytt og flókin samskipti ungra 

barna geta verið (Bryndís Gunnarsdóttir og Bateman, 2017). Þar sem samskipti barnanna 

fara að mestu fram í gegnum líkamstjáningu gátu þau auðveldlega farið fram hjá mér. Því 

þótti mér mikilvægt að geta horft aftur á leik þeirra til að fá sem nákvæmastan skilning á 

samskiptum þeirra í leiknum. Það þarf að fylgjast náið með líkmastjáningu, augnaráði og 

bendingum þegar kemur að því að rannsaka samskipti ungra barna, sértaklega meðan 

málþroski barnanna er stutt á veg komin. Með því að nýta sér myndbandsupptökur má fá 
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nákvæmari skoðun á ungum börnum að skiptast á í leik eða leysa úr ágreiningi. 

Myndbandsupptökur bjóða einnig upp á gott tækifæri til þess að ígrunda eigið starf (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2009; Koshy, 2010). Með því að horfa aftur á myndbandsupptökurnar var ég 

ekki aðeins að ígrunda samskipti milli barnanna heldur einnig mín eigin samskipti við börnin. 

Myndbandsupptökunar gáfu mér því gott tækifæri til að sjá mikilvægi samskipta minna með 

börnunum og hvernig stuðningur minn, nærvera og þátttaka í leik hefur áhrif á þau og 

samskipti þeirra. 

Hljóðupptöku nýtti ég á starfsmannafundi sem haldinn var í lok rannsóknarinnar. Tveir 

fundir voru haldnir utan vinnu á rannsóknartímabilinu. Fyrri fundurinn var ekki tekinn upp og 

skráði ég aðeins í rannsóknardagbókina mína það sem þar kom fram, líkt og vangaveltur 

okkar, skoðanir og upplifanir. Strax eftir fundinn sá ég eftir að hafa ekki tekið hann upp þar 

sem mér fannst vanta þungann í minnispunktana mína þegar kom að upplifun þeirra sem 

hefði betur náðst með nákvæmari skráningu. Hinn fundurinn var haldin í lok rannsóknarinnar 

og var hann tekin upp á hljóðupptöku. Ég fann að ég náði að vera meira með í samræðunum 

þar sem ég þurfti ekki að vera skrifa niður, sem gaf umræðunni betra flæði.  

4.4 Greining ganga 

Í gegnum ferli starfendarannsókna er stöðugt verið að ígrunda og meta gögn 

rannsóknarinnar. Í lok rannsóknarinnar er farið yfir gögnin í heild sinni og skoðuð sú reynsla 

sem hlotist hefur (Jóhanna Einarsdóttir, 2009). Í gegnum ferli rannsóknarinnar rýndi ég í 

gögn rannsóknarinnar og ígrundaði hvað ég væri að gera og hvað mætti betur fara. Á tveggja 

vikna fresti fór ég yfir þær myndbandsupptökur sem teknar voru og greindi samskipti 

barnanna og starfshætti mína. Í lok hvers mánaðar ígrundaði ég frásagnir mínar úr 

rannsóknardagbókinni og rýndi í þær myndaskráningar sem ég hafði tekið.  

Við lok rannsóknarinnar tók ég öll gögnin saman til að hefja kóðun (e. coding). Kóðun 

felst í því að flokka gögnin og finna meginþemu þeirra til að fá betri skilning á þeim (Koshy, 

2013; Lichtman, 2013). Koshy (2010) tekur fram að áður en gagnagreiningin hefst sé 

mikilvægt að minna sig á hverjar rannsóknarspurningarnar séu og hvað maður sé 

nákvæmlega að rannsaka. Í gagnagreiningu er verið að leita eftir ákveðnum þemum eða 

mynstrum til að geta haft trúverðugar sannanir fyrir þeim staðhæfingum sem verið er að 

setja fram. Ég kaus að litakóða öll mín skriflegu gögn, rannsóknardagbókina og skriflegar 

skráningar úr ærslastundum. Ég fór aftur í gegnum allar myndbandsupptökurnar og afritaði 

niður úr þeim valin atvik. Við afritunina var áhersla lögð á samskipti milli barnanna í ærslaleik 

sem og samskipti milli mín og barnanna. Úr myndböndunum tók ég einnig skjáskot til að 

mynda af mínum samskiptum við börnin. Þær myndir ásamt öðrum ljósmyndum úr ferli 

rannsóknarinnar flokkaði ég í þrjá flokka: samskipti mín, samskipti barnanna og 
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námsumhverfið. Ég afritaði einnig hljóðupptöku úr fundi starfsmanna sem ég síðan 

þemagreindi. Eftir að hafa lesið vel og oft í gegnum gögnin með rannsóknarspurningarnar í 

huga fann ég þar fjögur meginþemu. Þemun voru námsumhverfi deildarinnar, samskipti í 

gegnum ærslaleik, eigið hlutverk í ærslastundum og að lokum viðhorf starfsfólks til 

ærslaleiks. Með því að bera gögnin saman við fræðin sem rannsóknin er byggð á komu 

niðurstöður rannsóknarinnar í ljós sem og svör við rannsóknarspurningunum. 

4.5 Rannsóknarvinur 

Rannsóknarvinur (e. critical friend) er einstaklingur sem fylgir rannsakanda í gegnum 

rannsóknina og getur aðstoða hann að sannreyna gögnin, við lýsingar og túlkun í gegnum 

ferli rannsóknarinnar (Koshy, 2010). Á sama tíma og rannsóknin stóð yfir var ég í 

vettvangsnámi í leikskólanum þar sem ég starfa og var með leiðsagnarkennara sem ég hitti á 

vikulegum fundum. Á fundunum náði ég að ræða mikið efni rannsóknarinnar sem gaf mér 

dýpri ígrundun og innsýn inn í efnið. Leiðsagnarkennarinn varð því að mikilvægum og 

kærkomnum rannsóknarvin í gegnum ferlið. Líkt og Hafdís Guðjónsdóttir (2011) segir í grein 

sinni um starfendarannsóknir getur rannsóknarvinur dýpkað skilning rannsakanda á efninu 

og bent á þætti sem hefðu geta farið fram hjá rannsakandanum. Þar sem rannsóknin fór 

fram á deildinni sem ég starfa á var ég mjög náinn vettvangnum og fannst mér því einkar 

gagnlegt að rannsóknarvinur minn starfaði ekki á sömu deild og ég en þekkti þó vel til 

hennar. Það leyfði mér að kafa dýpra með henni í ákveðin mál sem erfitt hefði verið að gera 

með öðrum, líkt og að ígrunda samstarf mitt í rannsókninni við hina starfsmennina. Hún gat 

gefið mér hlutlaust mat og aðstoðað mig við að stíga aðeins til baka til að fá aðra sýn á málið. 

Rannsakandinn getur orðið einmana í ferli rannsóknarinnar og er því mikilvægt fyrir hann að 

eiga rannsóknarvin til að deila hugsunum sínum með, fá auka sýn efnið og fá ábendingar um 

það sem vel gengur eða sem betur má fara (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Fannst mér afar 

gagnlegt og skemmtilegt að geta reglulega rætt við rannsóknarvin minn um gang 

rannsóknarinnar og vangaveltur mínar. Í gegnum ferlið fann ég hvernig samtölin veittu mér 

aukin innblástur og aukna innsýn í efni rannsóknarinnar.  

4.6 Siðferðileg álitamál 

Starfendarannsókn líkt og aðrar rannsóknir er gerð á grundvelli siðfræðireglna. Tryggja þarf 

að rannsóknin skaði ekki neinn að neinu leyti og að þátttakendur séu upplýstir um markmið 

hennar og taki þátt af fúsum og frjálsum vilja (Lichtman, 2013). Í starfendarannsóknum eru 

tengsl á milli rannsakenda og vettvangsins náin og eru því sterk siðferðisviðmið (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2009). Þegar börn eru þátttakendur í rannsóknum þarf að gæta vel að 

réttindum þeirra. Getur það verið erfitt þegar unnið er með ungum börnum þar sem erfitt er 
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fyrir þau að tjá hvort þau vilji taka þátt í rannsókninni og flókið fyrir rannsakanda að útskýra 

fyrir þeim tilgang hennar. Mikilvægt er að hafa í huga að ekki er til ein rannsóknaraðferð sem 

hentar öllum börnum og þarf rannsakandinn því að kunna fjölbreyttar aðferðir til að aðlaga 

þær að börnunum og aðstæðunum barnanna hverju sinni (Jóhanna Einarsdóttir, 2007). í 

gegnum rannsókninna veitti ég viðbrögðum barnanna sérstaka athygli, bæði í þeim 

ærslastundum sem settar voru upp og í þeim skráningum sem gerðar voru. Þegar ég tók upp 

myndbandsupptökur stillti ég spjaldtölvunni á áberandi stað og fylgdist vel með viðbrögðum 

barnanna gagnvart henni. Í ferli rannsóknarinnar sýndu börnin aldrei ummerki um vanlíðan 

eða óþægindi, en ákveðið var fyrirfram að ef svo skyldi gerast þyrftu þau ekki að taka þátt í 

ærslastundunum. Trúnaður í rannsókn með börnum er tryggður með nafnleynd fyrir 

þátttakendum, þar sem lýsing er gerð órekjanleg. Mikilvægt er að foreldrar séu vel upplýstir 

um rannsóknina og gefi upplýst samþykki um þátttöku barnsins (Koshy, 2010). Í þessari 

rannsókn var það tryggt að börnunum væri tryggð nafnleynd og að foreldrarnir myndu gefa 

upplýst samþykki. 

Rannsakandi verður að afla sér leyfis frá þátttakendum áður en rannsókn hefst sem og að 

gæta þess að allir aðilar séu vel upplýstir um tilgang hennar og markmið (Koshy, 2010). Eins 

og komið hefur fram var tölvupóstur sendur til foreldra barnanna með kynningarbréfi um 

rannsóknina og eyðublað með upplýstu samþykki fyrir þau að kvitta undir. Rannsóknin var 

kynnt fyrir starfsmönnum deildarinnar á deildarfundi og um leið var eyðublöðum með 

upplýstu samþykki dreift. Allir foreldrar og starfsmenn skrifuðu undir og samþykktu þar með 

þátttöku sína í rannsókninni. Notast verður við nafnleynd líkt og áður hefur komið fram. Því 

verður ekki notast við nöfn þátttakenda í rannsókninni, né nafn leikskólans.  
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5 Niðurstöður  

Í þessum kafla verða helstu niðurstöðum rannsóknarinnar gerð skil. Niðurstöður eru byggðar 

á þeim gögnum sem aflað var í rannsókninni og verða dregin fram dæmi úr þeim til að fá 

skýrari mynd af viðfangsefninu. Meginmarkmið rannsóknarinnar var að skoða hvernig gefa 

má yngstu börnum í leikskóla meira svigrúm til ærslaleiks inni á deild með þeim tilgangi að 

hann styðji við samskipti þeirra. Með markmið rannsóknarinnar og báðar 

rannsóknarspurningarnar í huga voru meginþemu gagnanna dregin fram. Í kaflanum verður 

fyrst farið yfir hvernig starfhættir deildarinnar, ærslahornið og ærslastundirnar, þróuðust í 

gegnum ferli rannsóknarinnar. Síðan verður fjallað um samskipti ungra barna í ærslaleik, 

hlutverk mitt í ærslastundum og upplifun starfsmanna af ærslaleik inni á deild.  

5.1 Námsumhverfi deildarinnar  

Í upphafi rannsóknarinnar var námsumhverfi deildarinnar breytt, auk þess sem byrjað var 

með vikulegar ærslastundir með yngri börnunum með því markmiði að styðja við ærslaleik 

þeirra. Í þessum kafla verður farið yfir þær breytingar sem gerðar voru á námsumhverfi 

deildarinnar og þróun þess í gegnum ferli rannsóknarinnar.  

5.1.1  Breytingar á deildinni 

Skipulagi á deildinni var breytt til þess að styðja við ærslaleik barnanna. Borðum á deildinni 

var endurraðað til að auka gólfpláss, auk þess sem sófi var fjarlægður og Ærslahorn sett upp. 

Á myndum tvö og þrjú má sjá námsumhverfi deildarinnar fyrir og eftir breytingar.  

Á mynd fjögur má sjá Ærslahornið. Það samanstóð af tveimur æfingadýnum, lágum bekk og 

speglum í hæð barnanna. Ærslahornið var hugsað sem öruggur staður fyrir börnin til þess að 

ærslast á og sett upp í þeim tilgangi að hafa stað til að beina hlaupum, og öðrum ærslagangi, 

á og skapa þar með fleiri tækifæri fyrir börnin til ærslaleiks inni á deild.  

Mynd 3 - Leikskóladeildin fyrir breytingar Mynd 2 - Leikskóladeildin eftir breytingar 
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Í gegnum ferlið þróaðist Ærslahornið töluvert, bæði aðgengi barnanna að því yfir daginn og 

reglurnar í því. Þegar kom að aðgengi barnanna að Ærslahorninu voru starfsmenn 

deildarinnar í sameiningu duglegir að endurmeta stöðuna í ferli rannsóknarinnar og prófa 

leiðir til að auka aðgengi barnanna. Í fyrstu höfðu börnin ekki mikinn aðgang að Ærslahorninu 

yfir daginn, það var helst í boði eftir hvíld hjá börnunum, en leikurinn átti sér þá stað í 

aðalrýminu meðal þeirra barna sem voru styttra í hvíld, þar sem önnur börn sváfu í 

herbergjunum. Að auki voru sérstakar ærslastundir með yngri börnunum. Ég vildi hægt og 

rólega auka aðgengi allra barnanna á deildinni að Ærslahorninu og bar það undir starfsmenn 

deildarinnar á deildarfundi. Eftirfarandi hugleiðing var skráð í rannsóknardagbók mína: 

Ég kom með hugmynd að við gætum opnað meira herbergin í leikstundum og 

boðið þeim að fara í Ærslahornið . . . vangaveltur komu upp um hvort það muni 

auka leikinn eða hvort hann verði of tvístraður . . . við ákváðum að láta á það 

reyna (rannsóknardagbók, deildarfundur, 18. nóvember). 

Eftir deildarfundinn urðu leikstundir því opnari, Ærslahornið oftar í boði fyrir börnin og 

börnin gátu flætt á milli svæða í auknum mæli. Í rannsóknardagbókinni kemur fram að bæði 

ég og aðrir starfsmenn deildarinnar urðum smám saman vör við mikla breytingu á leik 

barnanna, þá sértaklega hjá þeim sem höfðu átt erfitt með að festa sig í leik. Eftirfarandi 

skráning staðfestir það: 

Deildarstjórinn hafði orð á því í dag að henni þætti minna um eirðarleysi hjá 

börnunum inni á deild eftir að Ærslahornið kom upp. Ég er sammála henni um 

það, núna er eitthvað fyrir alla, ef þau finna sig ekki í leikefninu fara þau að leika 

sér í Ærslahorninu (rannsóknardagbók, 25. nóvember 2019). 

Þegar kom að því að móta reglur fyrir Ærslahornið var ákveðið í byrjun að grunnreglur 

hornsins væru þær sömu og gilda annar staðar á deildinni, líkt og að vera góð og bera 

Mynd 4 - Ærslahornið 
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virðingu fyrir hvert öðru, nema að í Ærslahorninu máttu börnin hlaupa, hoppa og hnoðast. Í 

ferlinu komu þó upp tilfelli sem vöktu upp spurningar hjá starfsfólki deildarinnar um 

reglurnar og hvort þyrfti að breyta þeim. Í tveimur tilvikum var ákveðið að stöðva ákveðnar 

athafnir sem börnin voru byrjuð að gera í horninu. Í fyrra tilvikinu var það spurning hvort 

börnin mættu leika sér frjálst með dýnurnar sjálfar, en ákveðið var að hafa þær á sínum stað 

á gólfinu með þeim rökum að Ærslahornið hefði skýrt afmarkað svæði. Í seinna tilvikinu voru 

börnin farin að klifra af bekknum upp í gluggann, en af öryggisástæðum var ákveðið að taka 

fyrir þá hegðun.  

Gögnin sýna að húsgögn og annað í umhverfinu, líkt og skraut á veggjunum, var kveikja 

að leik barnanna. Húsgögn og efniviður sem voru í þeirra hæð ýttu undir samskipti og 

samleik, líkt og sést á myndum fimm, sex og sjö. 

 

Umhverfið studdi þannig við samleik barnanna og Ærslahornið bauð upp á aukin tækifæri 

fyrir börnin til samskipta og samleiks. Í öllu ferli rannsóknarinnar sóttust börnin mikið í 

Ærslahornið, en í lok hennar var áberandi hvað þau sóttust orðið saman í hornið til að leika 

sér. Í rannsóknardagbókinni (15. janúar 2020) kom fram að: „ . . . þau fara í Ærslahornið 

þegar þau sjá annan fara . . . þau eru einnig farin að kalla á hvort annað að koma með sér 

þangað“. Gögnin benda jafnframt til þess að Ærslahornið nýtist ekki aðeins til ærslaleiks. 

Dæmi voru um að börnin nýttu sér hornið til að leggjast niður og hafa það rólegt, fletta bók 

eða til að svala hreyfiþörf sinni. Börn í borðvinnu eða í öðrum leik stóðu upp til að hreyfa sig, 

fóru í Ærslahornið og settust svo aftur niður. Eftirfarandi dæmi lýsir hvernig Arnar (2,1 ára) 

nýtti Ærslahornið. 

Ég sit á gólfinu í dyragættinni á einu herbergi deildarinnar. Í herberginu eru sjö 

börn að leika sér með kaplakubba. Arnar er niðursokkinn í að raða kubbum í turn 

meðfram veggnum. Turninn hans fellur niður, hann dæsir og stendur upp og hálf 

Mynd 7 - Raðað í gluggann Mynd 6 - Kíkt yfir skápinn Mynd 5 – Ná að snerta stafinn 
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skokkar í Ærslahornið og hleypur þar hratt í hringi. Hann skokkar svo aftur inn í 

herbergið, sest niður hjá kubbunum sínum og byrjar aftur að reyna að gera turn 

meðfram veggnum (rannsóknardagbók, 30. nóvember 2019). 

Hann virtist því finna sjálfur að hann þurfti að hreyfa sig og fá útrás fyrir tilfinningum sínum 

og vissi að í Ærslahorninu mætti hann gera það.  

5.1.2 Ærslastundir 

Eins og fram hefur komið byrjaði ég á því að vera með ærslastundir einu sinni í viku með 

yngstu börnunum á deildinni. Ærslastundir voru settar upp með því meginmarkmiði að skapa 

aðstæður til að fylgjast með og skrá samskipti og samleik barnanna í ærslaleik í gegnum ferli 

rannsóknarinnar. Hugmyndin að ærslastundunum var að börnin hefðu aðgang að tveimur 

svæðum, einu þar sem boðið væri upp á ærslaleik og öðru þar sem boðið væri upp á rólegri 

leik. Í ærslaleiknum bauð ég börnunum að leika með stóran efnivið líkt og svampkubba, 

dýnur og stóra duplo-kubba. Í rólega leiknum var í boði smærri efniviður og borðvinna, til 

dæmis dýr eða kallar, púsl eða blöð og litir. Börnin fengu að fara frjálst á milli þessar tveggja 

stöðva í leikstundinni og var hver leikstund um það bil 45 mínútur. Í stundunum var áhersla 

lögð á að starfsmaður væri til staðar fyrir börnin, ég sá um svæðið þar sem ærslaleikurinn fór 

fram og annar kennari um rólega leikinn.  

Ærslastundirnar þróuðust út frá leik barnanna og hegðun þeirra í stundunum í gegnum 

ferli rannsóknarinnar. Fyrstu tvær ærslastundirnar voru settar þannig upp að boðið var upp á 

ærslaleik inni í herbergi og í aðalrýminu var í boði rólegri leikur. Vangaveltur komu upp eftir 

aðra stundina um að uppröðunin veitti mér ekki næga yfirsýn yfir ærslaleik barnanna, þar 

sem börnin sóttust í ærslaleik í aðalrýminu þar sem svæðið var stærra. Börnin áttuðu sig ekki 

nægilega vel á skiptingunni á milli svæðanna og var erfitt að halda rólegum leik í aðalrýminu. 

Eftirfarandi hugleiðing var skráð í rannsóknardagbók mína (8. október 2019): 

Ég áttaði mig á að við erum að gera þetta svolítið vitlaust. Ég held að við ættum 

að hafa aðstæðurnar öfugar, hafa rólegt inni í herbergi en ærslaleik frammi. Ég 

held að það sé mikið betra því þau sækjast mikið fram til að hlaupa sem gerir það 

að verkum að erfitt er að halda ærslaleiknum inni í herbergi.  

Á mynd átta má sjá uppröðun ærslasvæðis í fyrstu og annarri Ærslastund. Einnig má sjá dæmi 

um efnivið og hlutverk kennara á ærslasvæðinu. Í öllum ærslastundunum var boðið upp á 

stóran efnivið á ærslasvæðinu, líkt og svampkubba eða stóra duplo-kubba, og ég lagði mikla 

áherslu á að vera alla ærslastundina á gólfinu í hæð barnanna.  
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Í þriðju ærslastundinni voru gerðar breytingar á þann veg að allt aðalrýmið var tekið undir 

ærslaleik og inni í herbergi var rólegur leikur. Í gögnunum má sjá að þegar kom að rólegri 

leiknum hentaði þessi uppröðun betur, en þó sást fljótt að uppröðun námsumhverfisins 

hentaði ekki nægilega vel til að styrkja samskipti barnanna í gegnum ærslaleik. Ég velti þá 

fyrir sér hvort aðalrýmið væri of stórt, því börnin léku sér meira hvert í sínu horni og ekki 

fóru fram jafn mikil samskipti í gegnum ærslaleikinn, líkt og í fyrr ærslastundum. Í 

rannsóknardagbókinni (15. október 2019) kom eftirfarandi hugleiðing fram: 

Svæðið þarf að vera ögn minna ef þetta á að efla samskipti þeirra [barnanna]. Ég 

þarf að leggja höfuðið í bleyti, því þótt börnin hafi náð betri skilningi í þessari 

uppröðun á skiptingunni á ærsla- og rólegum leik, þá bauð hún upp á lítið af 

samskiptum.  

Á mynd níu má sjá uppröðun ærslasvæðis í þriðju ærslastund. Á myndinni má sjá hversu 

opið svæðið var sem leiddi til minni samskipta á milli barnanna í ærslaleiknum, sem var 

hluti af markmiði stundanna. 

Mynd 8 - Ærslastund: Uppröðun eitt og tvö 

Mynd 9 - Uppröðun í þriðju ærslastund 
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Endanlega útgáfa af skipulagi á námsumhverfi fyrir ærslastundina var fyrst prófuð í fjórðu 

ærslastund þann 22. október. Í gögnunum má sjá að með þessari uppröðun áttuðu börnin sig 

vel á skiptingu á milli rólegs leiks og ærslaleiks og varð rýmið fyrir ærslaleikinn nægilega stórt 

til að ýta undir samskipti þeirra. Í rannsóknardagbók (22. október 2019) kom fram að: 

Núna kom þetta, ærslaleikurinn er í aðalrýminu en ég stúka Ærslahornið af með 

borðum til að minnka svæðið í kringum þau. Hafa þau þá aðgang að herberginu 

með rólegum leik og ærslaleik í aðalrýminu.  

Á mynd tíu má sjá hvernig námsumhverfi ærslastunda leit út í fjórðu stund og þeim stundum 

sem haldnar voru eftir hana. Á myndinni má sjá hvernig ég hef stúkað svæði í aðalrýminu af 

með borðum fyrir ærslasvæðið. Þessi uppröðun veitti börnunum nægilegt rými til hreyfingar 

og um leið studdi við samskipti þeirra í ærslaleik.  

Við upphaf rannsóknarinnar velti starfsfólk því fyrir sér hvort börnin myndu átta sig á 

skiptingunni á milli rólegra leikja annars vegar og ærslaleikja hins vegar og hvort þau yrðu of 

mörg í ærslaleiknum í einu. Til að fylgjast með fjölda barna á hverri stöð var skráður niður 

fjöldi þeirra í ærslaleik á 15 mínútna fresti og skráningarnar síðan bornar saman. Hver stund 

var 45 mínútur að lengd og voru að meðaltali níu börn af tíu þátttakendur í hverri 

ærslastund. Á mynd 11 má sjá meðaltal barna á ærslasvæði á 15 mínútna fresti alla 

ærslastundina.  

Mynd 10 - Uppröðun í ærslastund fjögur og seinni ærslastundum 
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Mynd 11 - Meðaltal barna í ærslaleik í hverri ærslastund 

Í skráningum úr ærslastundunum má sjá að börnin áttuðu sig vel á skiptingu milli tveggja 

leiktegundanna. Líkt og mynd 11 sýnir þá hefja börnin að meðaltali nánast öll leik sinn í 

ærslaleiknum. Eftir 15 mínútur eru þau farin að skipta sér á milli leiksvæðanna, en 

meðalfjöldi barnanna á ærslasvæðinu helst sá sami það sem eftir er af stundinni. Þegar 

skráningar eru bornar saman úr öllum ærslastundunum má sjá að á einhverjum tímapunkti 

nýttu öll börnin sér ærslasvæðið yfir þær 45 mínúturnar sem stundirnar stóðu yfir. Viðvera 

þriggja barna úr hópnum var áberandi á ærslasvæðinu og nýttu þau sér varla svæði ætlað 

rólegum leik.  

Í gögnunum má sjá að leikefnið sem leikið var með í stundunum hafði töluverð áhrif á leik 

barnanna og samskipti. Í ærslasvæðinu var boðið upp á stærri leikföng, sem bauð upp á meiri 

hreyfingu, sem síðan leiddi til meiri samskipta milli barnanna, líkt og sést á myndum 12, 13 

og 14. Ég fór að velta fyrir mér hvernig samskiptin væru á rólega svæðinu þar sem börnunum  

virtist ganga vel að fara yfir á það svæði í rólegri leik. Í rannsóknardagbókinni (12. nóvember 

2019) kemur fram að: „ég ætla að fara fylgjast aðeins betur með hinu svæðinu og skrásetja 

betur muninn á leiksvæðunum“.  
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Mynd 14 - Leikur með dýr 

Mynd 14 - Kubbað saman hús Mynd 12 - Leikur með kubba Mynd 13 - Leikur með svampkubba 
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Á myndum 15, 16 og 17 má sjá dæmi um börn í leik á rólega svæðinu. Líkt og sést á 

myndunum var boðið upp á minni leikföng og borðvinnu. Á því svæði léku börnin sér meira 

ein, samskipti voru minni á milli barnanna og kyrrseta þeirra í leiknum einnig meiri. Ég velti 

því fyrir mér hvort þetta stafi einungis af leikefninu eða hvort eitthvað annað hefði áhrif því: 

„. . . kannski vantar þau jafnvægi við ærslaleikinn og sækjast því meira í einleik á rólega 

svæðinu . . . eða er ég mögulega að styrkja meira samleikinn heldur en kennarinn á rólega 

svæðinu (rannsóknardagbók, 7. janúar 2020).“  

 

5.2 Samskipti ungra barna í ærslaleik  

Ærslastundirnar voru settar upp til að fylgjast með samskiptum barnanna í ærslaleik. Í 

gögnunum kom fram að samskipti voru áberandi þáttur í ærslaleik barnanna. Í gögnunum má 

sjá að börnin nýttu sér ærslaleik til að hefja samskipti og leik með öðrum börnum. Til að 

styðja við það verður í þessum kafla sett fram dæmi úr starfi deildarinnar meðan á 

rannsókninni stóð. Í þeim níu stundum sem settar voru upp í ferli rannsóknarinnar var 

upplifun mín sú að samskipti barnanna væru meira áberandi og ríkjandi í þeim en í öðrum 

leikstundum. Í ærslaleiknum var áberandi hvernig talað mál var ekki í forgrunni í tjáningu 

barnanna heldur að herma eftir hreyfingum og hegðun hvers annars. Ærslaleikurinn skapaði 

kjöraðstæður fyrir börnin til að hreyfa sig meira, sem leiddi til aukins samleiks. 

Í gögnunum sést að ákveðið mynstur var í því hvernig samleikur barnanna hófst. 

Samleikurinn hófst með að eitt barn byrjaði leikinn, það fangar athygli annars barns og það 

fer að herma eftir leiknum. Eftirfarandi dæmi lýsir vel þessu upphafi á samleik ungra barna. 

Fjögur börn voru inni í herberginu þar sem ærslasvæðið var ásamt kennara sem sat með 

þeim á gólfinu.  

Arnar sem er tveggja ára (2,0) sest niður með fæturna undir dýnunni og byrjar að 

tromma á dýnuna með höndunum. Hljóðin vekja strax athygli Einars (2,1) og 

Mynd 17 - Borðvinna Mynd 16 – Segulkubbar Mynd 15 - Leikur með dýr 
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hann horfir á Arnar og hlær og Arnar brosir á móti. Einar hleypur síðan og sest á 

móti Arnari og fer að tromma eins og hann, þeir tromma saman og hlægja. Þeir 

vekja áhuga Hilmars (2,0) og Lilju (2,2) sem setjast með þeim með fæturna undir 

dýnuna og tromma. Þau sitja öll saman hlægjandi að tromma (skráning: 

Ærslastund eitt, 8. október 2019). 

Áhugavert er að athuga að börnin sögðu ekki eitt orð við hvort annað á meðan á þessum leik 

stóð. Í þessu dæmi sést að samskiptin á milli Einars og Arnars eru í gegnum augnsamband og 

svipbrigði. Í gegnum þau samskipti hefst samleikur þeirra sem aðrir bætast svo inn í. Með 

svipbrigðum, brosi og hlátri fá þau samþykki frá hvert öðru. Á mynd 18 má sjá börnin í fyrstu 

ærslastund tromma saman á dýnuna.  

  

Í gögnunum má sjá að börnin sýndu mikinn áhuga á því að eiga í samskiptum. Ærslaleikurinn 

gaf þeim tækifæri til að fá önnur börn með sér í leik eða að reyna að komast inn í leik með 

öðrum börnum með líkamlegri tjáningu. Dæmið hér á eftir er úr upptöku af ærslastund þar 

sem sjónum var beint að samskiptum og leik þriggja stráka, Hilmars (2,0), Einars (2,1) og 

Ólafs (2,1). Leikurinn á sér stað á ærslasvæðinu þar sem boðið var upp á að leika sér með 

stóra svampkubba. Fimm börn eru að leika sér á ærslasvæðinu og beinist upptakan að 

Ærslahorninu þar sem fjögur börn leika sér með kubba. Hilmar leikur sér með kubb á dýnunni 

upp við skápinn og Einar stendur hinum megin við skápinn að skoða skúffuna sína. Ólafur og 

Aníta (1,10) eru til hliðar að leika sér að hoppa af bekknum á dýnuna.  

Hilmar setur stóran kubb við skúffuskápinn sem afmarkar svæðið og fer upp á 

kubbinn. Hinum megin við skápinn er Einar sem fer upp á tær til að kíkja á 

Hilmar, þeir brosa til hvors annars. Einar tekur sprettinn fyrir horn skápsins þeim 

megin sem Hilmar er og skríkir hátt að honum og Hilmar hermir eftir hljóði 

Mynd 18 - Ærslastund 1: Trommað á dýnu 
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Einars. Við hljóðin fer Ólafur að fylgjast með leik strákanna. Einar endurtekur 

athöfnina, hleypur hinum megin við skápinn kíkir yfir og skríkir og þeir brosa til 

hvors annars og reyna að teygja sig yfir skápinn. Á sömu stundu stekkur Ólafur að 

Hilmari og gefur frá sér sama skríkjandi hljóð og Einar gaf frá sér áður, en Hilmar 

veitir því ekki eftirtekt. Einar endurtekur leikinn og kemur sömu megin við 

skápinn og Hilmar. Einar skríkir á Hilmar og Hilmar skríkir á móti. Ólafur reynir 

aftur að hlaupa til Hilmars með skríkjum en Hilmar gefur því engan gaum og 

stekkur þá sjálfur af stað til að hitta Einar hinum megin við skápinn. Á meðan á 

þessu stendur fer Ólafur til Anítu sem situr nú á bekk í Ærslahorninu og skríkir á 

hana, hún hristir hausinn og ýtir Ólafi burtu. Leikur Hilmars og Einars heldur 

áfram, en þegar þeir eru báðir staddir sömu megin við skápinn stekkur Ólafur 

hinum megin og reynir að ná athygli Hilmars með skríki. Hilmar sýnir enn og aftur 

engin viðbrögð við skríki Ólafs og gengur í burtu. Einar stekkur þá upp á kubbinn 

og kíkir yfir á Ólaf. Ólafur bregst við með mikilli gleði, skríkjum og hlátri. Einar 

skríkir og stendur síðan kyrr og Ólafur stendur einnig kyrr. Í smá stund horfa þeir 

hvor á annan. Síðan lítur Einar á hornið á skápnum og aftur á Ólaf. Einar fer síðan 

hinum megin til Ólafs og þeir skríkja báðir (Myndbandsupptaka: Ærslastund 

fjögur, 22. október 2019).  

Í þessu dæmi má sjá hvernig Hilmar og Einar búa til leik án orða með því að hlaupa sitthvoru 

megin við skápinn. Í leiknum má sjá ákveðnar reglur þar sem sá sem er á kubbnum stendur 

kyrr meðan hinn hleypur á milli. Reglurnar sjást vel þegar Ólafur kemst inn í leikinn en þá 

bíður Einar á kubbnum eftir að Ólafur hlaupi af stað. Þar sem Ólafur hafði ekki náð reglum 

leiksins, áttar Einar sig á því að hann þurfi að hlaupa sjálfur. Í dæminu má einnig sjá skýran 

áhuga hjá Ólafi að leika með strákunum, hann fylgist með hvernig þeir skríkja á hvorn annan 

og reynir að herma eftir hljóðunum til að komast inn í leik þeirra. Þegar hann nær að komast 

inn í leikinn eftir nokkrar misheppnaðar tilraunir, þar sem Einar leyfir honum að vera með, 

leynir gleðin sér ekki. 

Í gögnunum má einnig sjá dæmi um að ung börn nýti sér hreyfingu í þeim tilgangi að þróa 

áfram leik með öðrum börnum. 

Ívar (2,2), Aníta (1,10) og Ingvar (1,10) eru að leika í Ærslahorninu með stóra 

kubba. Aníta byrjar á að slá á dýnuna og kubbana og Ívar og Ingvar herma eftir 

henni. Aníta lítur þá á strákana og grettir sig með að toga munnvikin með 

fingrunum. Strákarnir veita því ekki eftirtekt þó hún reyni augljóslega að sýna 

þeim grettuna sína. Aníta fer þá aftur að tromma á dýnuna og Ívar hermir um leið 
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eftir og Ingvar fylgir á eftir. Aníta hlær og lítur á strákana, þeir fara líka að hlægja 

(Skráning: Ærslastund 4, 22 október 2019). 

Í þessu dæmi má sjá hvernig Aníta reynir að þróa áfram leikinn, hún áttar sig á að 

strákarnir eru að herma eftir henni. Hún reynir að grípa til annarrar 

líkamstjáningar með því að gretta sig sem gengur ekki. Hún endurtekur því aftur 

það sem þeir hermdu eftir í byrjun sem heppnast, sem veitir henni ánægju. Þau 

sameinast með því að hlægja saman.  

Til að hafa áhrif eða þróa áfram leikinn með öðrum nýttu börnin sér einnig hljóð eða stök orð 

ásamt hreyfingum. Dæmi um það má sjá í eftirfarandi skráningu úr ærsalstund: 

Strákarnir voru að leika sér í húsinu sem við byggðum saman. Ívar (2,2) sest 

klofvega ofan á kubbana, lítur á hina strákana og segir „tjútjú“. Hilmar (2,0) og 

Ingvar (1,10) setjast eins og Ívar ofan á kubbana og segja „tjútjú“ (skráning: 

Ærslastund tvö, 8. október 2019). 

Einnig má sjá dæmi um það sama í ærslastund fjögur: 

Ingvar (1,10) situr klofvega á kubbi, Aníta (1,10) sér hann og finnur eins kubb til 

að sitja ofan á líkt og Ingvar. Ingvar brosir til Anítu, ruggar sér til beggja hliða og 

lætur sig detta. Aníta hermir eftir Ingvari, lætur sig detta og þau hlægja bæði. Þau 

endurtaka leikinn nokkru sinnum þangað til Ingvar segir í eitt skipti þegar hann 

sest á kubbinn „ég gobbagobb“ og ýtir sér áfram á kubbnum. Aníta brosir og segir 

„ég gobbagobb“ og ýtir sér líka áfram (skráning: Ærslastund fjögur, 29. október 

2019).  

Í þessum tveimur dæmum átta börnin sig vel á samleik við hin börnin, þau hafa á valdi sínu 

aðferðir til að hefja og þróa samleik og nota einföld orð til að hafa áhrif á stefnu leiksins. 

Bæði Ívar og Ingvar taka að sér hlutverk stjórnanda í leiknum og í báðum tilfellum taka hin 

Mynd 20 - Lestin Mynd 19 - Á hestbaki 
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börnin vel undir breytingar leiksins og fylgja þeim eftir. Myndir 19 og 20 sýna börnin að þróa 

leik sinn líkt og dæmin hér að framan sýna. 

5.3 Hlutverk mitt í ærslastundum 

Í ferli rannsóknarinnar og greiningu gagna varð mér ljóst hversu mikilvægt hlutverk mitt var í 

skipulögðum ærslastundum. Líkt og kom fram áður var meginmarkmið stundanna að búa til 

aðstæður til að skrásetja ærslaleik barnanna með myndbandsupptöku til að fylgjast með og 

greina samskipti þeirra í leiknum. Ég lagði mikla áherslu á að vera alla stundina með þeim á 

gólfinu og varð fljótt ljóst að ærslastundirnar höfðu upp á mun meira að bjóða en aðeins að 

rýna í samskipti barnanna. Ærslastundirnar veittu þarna kjörinn vettvang fyrir mig sem 

kennara til að efla ungu börnin í samskiptum og samleik sem og að efla mína eigin þekkingu á 

tjáningu ungra barna og áhuga þeirra. Í þessum kafla verður farið yfir þær niðurstöður sem 

sýndu fram á að með því að vera á gólfinu í hæð barnanna fékk ég aukin tækifæri til að styðja 

þau við að leysa ágreining, veita þeim öryggi með bæði líkamlegri og andlegri nálægð minni 

sem og að styrkja tengslin á milli mín og barnanna.  

Í ferli rannsóknarinnar var ég fljótt farin að velta fyrir mér hlutverki mínu í stundunum og 

taka eftir mikilvægi þess. Í eftirfarandi dæmi úr rannsóknardagbókinni má sjá hugleiðingar 

mínar eftir aðra ærslastundina:  

[Ég] finn að ég þarf að vera 100% með þeim, [ég] þarf að fylgjast mikið með svo 

þetta sé gagnlegt fyrir þau, vera fljót að grípa inn í og styðja þau. Líka bara til að 

byrja samleikinn með þeim, sá fræinu að leik. Ég segi “hey kubbum hérna 

saman”, ég set tvo kubba og þau taka svo við (rannsóknardagbók, 8. október 

2019).“ 

Í fyrstu ærslastundinni var mikið um ágreining á milli barnanna og velti ég strax vöngum yfir 

því hvernig áframhaldið á þessum stundum yrði. Í rannsóknardagbókinni (1. október 2019) 

kemur fram að: „Ég er bara þreytt eftir þessa stund . . . var þetta kannski ekkert góð 

hugmynd, ég hafði varla við að slökkva elda . . . ætli allar stundirnar verði svona?“. Í þessu 

má greina ákveðið óöryggi hjá mér gagnvart hugmyndum mínum um leikinn. Ég fann þó strax 

mun á börnum í næstu stund, þar sem ég fór að finna fyrir mikilvægi mínu að vera á staðnum 

með þeim til þess leiðbeina þeim í gegnum ágreining og finna með þeim lausnir á 

vandamálunum. Ég tók eftir því að með því að leiða þau í gegnum ágreining í 

ærslastundunum náðu þau að yfirfæra lausnirnar yfir í sinn leik. Framfarir Ívars (2,2) í samleik 

með öðrum börnunum í gegnum ærslastundirnar eru gott dæmi um það sem átti sér stað í 

ferlinu.  
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Í stundinni átti Ívar sértaklega erfitt með að deila eða leika með börnunum. Það 

er vinsæll leikur hjá þeim að henda niður turnum sem búið er að byggja. Þegar 

þau vildu fá að kubba með Ívari turn eða turninum var ýtt niður, brást Ívar við 

með miklum gráti. Honum fannst þetta greinilega virkilega erfitt . . . endurtók 

mikið orðin „hann skemma“ og „hann taka“. Ég er að reyna að sýna þeim að það 

sé skemmtilegra og betra að hjálpast að, reyni að ná augnasambandi við þau og 

segja „passa hendurnar“, „byggjum saman“ eða „þú skalt frekar hjálpa Ívari að 

byggja turn“ og sýni þeim síðan hvernig við gerum saman (skráning: Ærslastund 

eitt, 1. október 2019). 

Á mynd 21 má sjá dæmi um hvernig ég reyndi að styðja þau í ágreiningi og samleik og 

reyndi að leggja áherslu á þá hegðun sem ég óskaði eftir að sjá. 

Eftir nokkrar ærslastundir þar sem ég studdi Ívar og önnur börn við að leika saman, sá ég 

fljótt breytingu á hegðun hans í stundunum og hversu vel hann náði að yfirfæra lausnirnar 

mínar yfir í sinn leik. Það kom mér mjög á óvart. Framfarir hans má sjá í eftirfarandi 

skráningu: 

Ég sé svo mikinn árangur með Ívar. Hann er orðin mun duglegri að deila og byggja 

með börnunum. Meira segja þegar Hilmar hrinti niður turninum sagði hann eins 

og ég „oh nei, við bara byggja aftur saman.“ Hilmar fer að byggja með honum og 

Mynd 21- Ærslastund 3: Hlusta - passa hendur - byggja saman 
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síðan horfði Ívar brosandi til mín og sagði „við gera saman“ (skráning: Ærslastund 

fjögur, 22. október 2019) 

Á mynd 22 má sjá Ívar og Hilmar hjálpast að við að byggja turn. 

Í ærslastundunum fann ég að börnin leituðu mikið í öryggi til mín. Í gögnunum nefni ég oft að 

ég upplifi að börnin þyrftu og fengju öryggi af því að ég væri bæði líkamlega og andlega til 

staðar. Þegar kemur að líkamlegu öryggi þá leituðu börnin mikið í fang mitt í fyrstu 

stundunum. Misjafnt var hversu lengi þau stoppuðu við, þar sem sum settust niður í 

smástund á meðan önnur létu smá snertingu eða nálægð duga. Á myndum 23 og 24 má sjá 

dæmi úr myndbandsupptökum úr fyrstu og þriðju ærslastund þar sem börnin sóttust í 

líkamlegt öryggi til mín.  

Eftir því sem leið á rannsóknina upplifði ég að börnin leituðu minna í líkamlega nærveru mína 

í leiknum líkt og fram kemur í skráningu (Ærslastund 5, 5. nóvember 2019): „Mér finnst þau 

varla setjast í fangið mitt líkt og áður, kannski sýnir það aukið öryggi í leiknum?)“ Greining 

Mynd 22 - Ærslastund 4: Byggja saman 

Mynd 24 - Ærslastund 1: Örugg höfn Mynd 23 - Ærslastund 3: Örugg höfn 
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myndbanda úr stundunum styðja við þessa upplifun. Þar sést greinilega að í gegnum ferli 

rannsóknarinnar færist leikur barnanna í ærslastundunum fjær mér. Í fyrstu stundunum 

byggðu börnin leik sinn í kringum mig, líkt og sést á mynd 26 sem tekin var úr upptöku úr 

þriðju ærslastund. Mynd 27 var síðan af upptöku úr áttundu ærslastund og þar má sjá 

hvernig börnin byggja leik sinn saman og í meiri fjarlægð frá mér. Það er líkt og viðvera mín á 

gólfinu með þeim hafi eflt öryggi þeirra til að byggja upp leik sinn sjálf.  

 

Þegar kom að andlegu öryggi, líkt og að veita börnunum staðfestingu á getu sinni, 

viðbrögðum og tilfinningum, má sjá í gögnunum að börnin sóttust jafnt í andlegt öryggi í 

gegnum allt ferlið. Frá fyrstu stund kölluðu börnin mikið eftir athygli minni til að sýna mér 

leik sinn sem og leituðu eftir viðbrögðum frá mér, eins og sést í eftirfarandi skráningu 

(Ærslastund 1, 1. október 2019): „Börnin voru mikið að sýna mér hvað þau voru að gera. Þau 

leituðu mikið eftir augnsambandi frá mér sem og svipbrigðum, eins og þau vildu samþykki 

mitt í leiknum “. Í gegnum allt ferli rannsóknarinnar var þessi þörf barnanna sú sama. Þó þau 

væru farin að sækjast minna í líkamlegt öryggi til mín og leikurinn farinn að vera fjær mér, 

Mynd 26 - Ærslastund 3: Börn í leik Mynd 25 - Ærslastund 8: Börnin í leik 

Mynd 27 - Ærslastund 1: Andleg nálægð 
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sóttust þau áfram í öryggi í mína andlegu nálægð. Það sést í eftirfarandi skráningu 

(Ærslastund 9, 21. janúar 2020): „börnin líta alltaf mikið til mín . . . athuga hvort þetta sé í 

lagi hjá þeim . . . þegar ég brosi til þeirra brosa þau á móti og halda áfram í leiknum sínum“. 

Mynd 27 er tekin úr myndabandsupptöku úr fyrstu ærslastundinni. Hún sýnir hvernig ég veiti 

barninu athygli mína með augnsambandi, nálægð og áhuga.  

Í lok rannsóknarinnar fann ég að ærslastundirnar gáfu ekki aðeins börnunum aukin 

tækifæri í samskiptum sín á milli, heldur fékk ég einnig aukin tækifæri til að eiga í auknum 

samskiptum við þau. Í samanburði við fyrri hópa á deildinni upplifði ég meiri nánd og sterkari 

tengsl við börnin í þessum hóp, eins og sjá má í eftirfarandi færslu:  

Eftir þessa rannsókn finn ég að ég er tengdari þessum hóp. Ég tek eftir því þegar 

ég sest á gólfið [að þá] eru þau fljót að koma til mín til að hnoðast aðeins. 

Ærslastundirnar hafa gefið okkur grundvöll til að kynnast betur. Þau þekkja mín 

mörk og mínar reglur, sem veitir þeim öryggi, sem kannski leiðir til þess að þau 

sæki meira til mín en önnur börn hafa gert (rannsóknardagbók, 2. febrúar 2020). 

5.4 Upplifun starfsmanna á ærslaleik 

Í þessum kafla verður dregin fram upplifun þeirra starfsmanna sem störfuðu á deildinni og 

tóku þátt í rannsókninni. Þátttakendur voru Selma (deildarstjóri), Ellen, Hildur og Tinna. 

Vitnað verður bæði í óformleg samtöl sem fóru fram jafnt og þétt í rannsóknarferlinu sem og 

í samtal okkar á fundi í lok rannsóknarinnar. Kaflanum er skipt í tvennt eftir þeim áherslum 

sem fram komu í gögnunum, sem voru upplifun starfsmanna deildarinnar á breyttum 

starfsháttum á deildinni og breytt viðhorf þeirra til ærslaleiks.  

5.4.1 Breyttir starfshættir 

Við breytingu á námsumhverfi deildarinnar var áhersla lögð á að bregðast jákvætt við 

börnunum þegar þau voru í ærslaleik inni á deild. Í stað þess að stöðva hann með 

neikvæðum skipunum, þá var börnunum beint í Ærslahornið á jákvæðan hátt með því að 

segja sem dæmi „það má hlaupa í Ærslahorninu“ eða „endilega farið í Ærslahornið að 

hoppa.“ Það tók dálítinn tíma fyrir starfsfólk deildarinnar að aðlagast og breyta orðræðunni 

inni á deild gagnvart hlaupum barnanna. Í rannsóknardagbókinni skrifa ég um hversu fljótt 

starfsmennirnir voru í byrjun að grípa í gömlu orðræðuna þegar börnin fóru að hlaupa inni á 

deild: „. . . ég held það eigi eftir að taka smá tíma að koma á jákvæðari orðræðu um 

ærslaleik. Ég heyri enn mikið um „ekki hlaupa“ og „bannað að hlaupa“ (rannsóknardagbók, 

18. nóvember 2019)“. Í lok rannsóknarinnar hafði orðræðan batnað töluvert og vísbendingar 

um jákvæðari orðræðu gagnvart ærslaleik fjölgað. Í lok rannsóknarinnar töluðu starfsmenn 

deildarinnar um að við breytta orðræðu hafi þeir upplifað ákveðinn létti í starfi, eins og fram 
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kom í máli þeirra á sameiginlegum fundi: „Það er svo neikvætt ef við erum stanslaust að 

banna, maður fær bara ógeð af sjálfum sér“ segir Ellen og hinar svara játandi. Ellen heldur 

áfram: „Þarna er komið svona gerðu frekar þetta, það er svo miklu skemmtilegra.“ Tinna 

svarar játandi og bætir við: „Þægilegt að geta beint þeim á dýnuna.“ Ellen bætir þá við að: 

„Já, þurfa ekki alltaf að banna allt, geta bara beint þeim á réttan farveg (hljóðupptaka, 24. 

febrúar 2020). 

Í upphafi rannsóknarinnar upplifði ég áhyggjur hjá starfsfólki um að ærslaleikur inni á 

deild myndi auka hávaða og læti meðal barnanna. Í lok rannsóknarinnar staðfestu 

starfsmennirnir að þeir hefðu haft dálitlar efasemdir í upphafi eins og eftirfarandi samtal ber 

með sér: „Ég hugsaði alveg ókey meiri svona ærsl og læti ókey, ég sagði auðvitað já við þessu 

en var alveg svona hvernig á þetta eftir að fara“ segir Selma. Ellen játar einnig að hún hafi 

haft smá áhyggjur í byrjun: „Ég hugsaði, mun okkur takast að einskorða leikinn við þetta litla 

horn eða verðum við fljótar að missa stjórn á því“ (hljóðupptaka, 24. febrúar 2020).  

Samhljómur var meðal starfsmanna deildarinnar um að það hafi komið þeim á óvart að ekki 

hafi myndast meiri hávaði í leiknum líkt og eftirfarandi samtal lýsir: „Mér finnst aldrei vera 

orðin þau læti að maður sé bara o my god“ segir Selma. Ellen tekur undir þetta: „Nei einmitt 

við höfum líka aldrei lent í því að það séu bara átján börn á dýnunni.“ „Börnin eru með 

ótrúlega gott læsi á aðstæður að finna sjálf að það sé ekki pláss fyrir þau“ bætir Selma við 

(hljóðupptaka, 24. febrúar 2020).  

Selma tekur einnig fram í samtalinu að það hafi komið henni á óvart hvað börnin ná að fara 

úr ærslaleik í Ærslahorninu beint í að setjast niður í rólegheit inni í samverustund og bætir 

svo við: „Kannski ná þau að uppfylla þessa hreyfiþörf sem öðrum í hópum hefur vantað 

hingað til“ (hljóðupptaka, 24. febrúar 2020).  

5.4.2 Breytingar á viðhorfum  

Í ferli rannsóknarinnar upplifði ég að hugur starfsmannanna deildarinnar opnaðist fyrir 

hugmyndum um ærslaleik ungra barna. Strax eftir fyrsta fræðslufund um rannsóknina urðu 

þær meira meðvitaðar um óyrt samskipti yngstu barnanna í leik og hvernig þau hófu samleik. 

Í rannsóknardagbókinni kemur eftirfarandi fram: „Tinna kom til mín og sagðist hafa tekið 

eftir þessu áðan sem ég hafði verð að benda á í fræðslunni í gær. Einar byrjaði að hoppa og 

svo sá hún að Hilmar brosti og fór að hoppa með honum“ (rannsóknardagbók, 19. september 

2019). 

Starfsmenn deildarinnar upplifðu einnig breytingu og framfarir í samskiptum barnanna í 

gegnum ferli rannsóknarinnar. Barnahópurinn virðist nánari og börnin eru meiri 

þátttakendur í samleik í samanburði við þá hópa sem áður hafa verið deildinni. Selma 

deildarstjóri sagði í samtali okkar: „[Mér] finnst gaman að sjá þessi litlu kríli sem eru búin að 
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vera í þínu verkefni hvað þau eru mikill hópur og ekki eldri en þetta (hljóðupptaka, 24. 

febrúar 2020).“ Seinna í samtalinu snerta þær aftur á þessu málefni: „Þau eru duglegri að 

leika saman og sækja í hvort annað“ segir Selma. Ellen tekur undir þetta og segir „já stundum 

þegar einhver vill fara í Ærslahornið sækir hann einhvern [annan, það er] skemmtilegra að 

vera saman að hoppa“ (hljóðupptaka, 24. febrúar 2020). 

Í rannsóknarferlinu tjáði Selma sig oft um það hvernig viðfangsefni rannsóknarinnar væri 

að opna augu hennar fyrir nýjum leiðum til að horfa á samskipti barna og leik. Ég upplifi 

einnig breytingu á viðhorfi Selmu til ærslaleiksins og sá að hún var farin að bjóða meira upp á 

leik sem bauð upp á hreyfingu. Í umræðu um upplifun starfsmannanna á deildinni í lok 

rannsóknar, lýsir Selma nánar þeim áhrifum sem rannsóknin hefur haft á hennar viðhorf og 

starf:  

Það eru börn sem maður hefði hingað til bara metið í gegnum leikinn eins og einn 

sem á erfitt uppdráttar í leik, kann ekki að leika sér og nær ekki að nálgast börn í 

leik. En þarna nálgast hann börnin í leik og er búin að eignast félaga og sýnir 

börnunum áhuga og þau sýna honum áhuga og það er svo sterkt þegar maður er 

bara rúmlega tveggja ára. Ef við værum ekki með þetta er ég viss um að ég væri 

með miklu meiri áhyggjur af þessum dreng. Því það er svo sterkt þegar þau fara 

lengra að þau hafi félaga sér við hlið í stað þess að þú sért búin að vera reyna og 

reyna að leika og kannt ekki samskiptin. Finnst þetta svo sterkt (hljóðupptaka, 24. 

febrúar 2020).  

Starfsmenn deildarinnar voru sammála um að þótt að rannsókninni væri lokið vildu þær ekki 

hætta með ærslaleikinn og töldu erfitt að snúa til baka eftir að hafa áttað sig á og séð góðan 

árangur barnanna í leik og samskiptum inni á deild: „Ég vil sjá þetta áfram, og ef ég fæ 

starfsmann sem er á móti þessu sé ég alveg fyrir mér á að berjast fyrir því, sértaklega eftir að 

hafa séð ávinninginn með börnunum“ segir Selma. Ellen er sammála og segir: “Ég væri til [í] 

að sjá þetta á öllum yngri deildum, fyrir báða aldurshópana. Það eru allir auðvitað að græða 

af aðstöðunni en að þau fái líka öll svona æslastundir“ (hljóðupptaka, 24. febrúar 2020). 
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6 Umræða 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar með hliðsjón af 

rannsóknarspurningunum og þær settar í samhengi við fræðilegan grunn rannsóknarinnar. 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvernig má gefa yngstu börnum á leikskóla meira 

svigrúm til ærslaleiks inni á deild í þeim tilgangi að hann styðji við samskipti þeirra. Lítið hefur 

verið fjallað um ærslaleik ungra barna og þótti mér mikil þörf á að rannsaka kosti þess að 

leyfa börnum að nýta sér líkamstjáningu í samskiptum og samleik inni á deild í auknum mæli. 

Tilgangurinn var að bæta starfshætti innan leikskólans þegar kemur að ungum börnum. Enn 

fremur var ætlunin að ýta undir þekkingu og viðhorf starfsmanna á deildinni á eðli ærslaleiks 

og benda á að með því að stöðva ærslaleik sé verið að draga úr möguleikum barna á 

samskiptum. Í rannsókninni var leitast eftir að svara tveimur rannsóknarspurningum: Hvernig 

styður ærslaleikur við samskipti ungra barna inni á deild? Hvernig getur breytt fyrirkomulag á 

námsumhverfi deildar og starfshættir kennara stutt við samskipti ungra barna í ærslaleik? 

6.1 Samskipti ungra barna í ærslaleik  

Ærslaleikur ungra barna var skilgreindur sem leikstíll sem einkennist af hreyfingu, 

líkamstjáningu og hljóðum. Niðurstöður sýna að samskipti og samleikur ungu barnanna 

blómstraði í ærslaleik þeirra inni á deild. Það er í samræmi við rannsóknir hér á landi á leik 

ungra barna sem sýna að hreyfing sé bæði áberandi í leik þeirra og kveikja að leiknum (Hrönn 

Pálmadóttur og Guðrún Bjarnadóttir, 2012; Hrönn Pálmadóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 

2012). Í gegnum rannsóknarferlið kom skýrt í ljós að ærslaleikurinn skapaði kjöraðstæður 

fyrir börnin til að nýta hreyfingu sem síðan leiddi til aukinna samskipta og samleiks milli 

þeirra inni á deild. Í ærslaleiknum var áberandi að talað mál var ekki í forgrunni í tjáningu 

barnanna heldur hermdu börnin eftir hreyfingum og hegðun hvers annars. Þetta kemur heim 

og saman við hugmyndir Løkken (2000a) um félagslegan leiksstíl ungra barna, að hann 

einkennist af því að láta sig detta, hoppa, hlaupa, stappa, snúa sér og hlæja á áberandi hátt. 

Þrátt fyrir að ærslaleikur barnanna byggðist á líkamstjáningu mátti sjá að leikur þeirra var 

flókinn og byggðist á ýmsum reglum. Aðeins með hreyfingum eða stökum orðum eða 

hljóðum höfðu þau áhrif á stefnu leiksins og hlutverk þeirra sem tóku þátt í leiknum. Þetta er 

í takt við Greve (2009) sem bendir á að sem mannverur lærum við fljótt að skilja hvert annað 

í gegnum óyrt samskipti líkt og andlitssvipbrigði og líkamstjáningu. Þetta sést einnig í 

niðurstöðum Hrannar Pálmadóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2012) um að samskipti barna 

einkennist af flókinni tjáningu með líkamanum þegar þau leita eftir tengslum við umhverfið 

og félagana. 
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Í niðurstöðunum má sjá að ungu börnin nýttu sér ærslaleik til að hefja samskipti og leik 

með öðrum börnum. Í ærslaleiknum sjást skýr dæmi um vilja ungra barna sem og getu þeirra 

til að komast inn í leik með öðrum, hvort sem þau reyndu að fanga athygli annarra barna 

með því að herma eftir hreyfingu þeirra eða með því að herma eftir hljóðum í leiknum. Það 

samræmist niðurstöðum Greve (2009) um að bæði það að herma og að vera hermt eftir sé 

tákn um félagslegan áhuga ungra barna. Aðrar rannsóknir sem gerðar hafa verið á leik ungra 

barna sýndu einnig að hreyfing veitir börnum sameiginlegan grundvöll fyrir þróun leiks og 

felur í sér nýjar hreyfingar eða hljóð (Engdahl 2011; Hrönn Pálmadóttir og Guðrún 

Bjarnadóttir, 2012; Løkken 2000a). Niðurstöður sýna jafnframt að börnin virtust tengja 

hornið við félagsleg samskipti. Það var samróma niðurstaða allra starfmanna deildarinnar að 

börnin sóttust í að fara saman í hornið, hvort sem það var að elta einhvern annan þangað 

eða fá annað barn með sér í hornið.  

6.2 Stuðningur námsumhverfis við samskipti ungra barna  

Niðurstöður sýna að með því að breyta námsumhverfi inni á deild til þess að stuðla að meiri 

ærslaleik var stuðlað að auknum samskiptum meðal ungu barnanna. Það er í samræmi við 

aðrar rannsóknir sem sýna að til þess að barn styrkist sem félagslegur gerandi er mikilvægt 

að huga að skipulagi, viðhorfi starfsfólks og samskiptum á leikskólanum (Hrönn Pálmadóttir 

og Guðrún Bjarnadóttir, 2012; Recchia og Fincham, 2019). Við breytingu á deildinni var lögð 

áhersla á að búa til umhverfi í kringum börnin sem myndi styðja við samskipti þeirra í 

ærslaleik. Til þess að hvetja börnin til hreyfingar inni á deild var hugmynd mín fyrst og fremst 

að stækka gólfplássið. Þær hugmyndir má tengja við rannsókn Sando (2019), þar sem hann 

telur að uppröðun á deildum sendi börnum óbein skilaboð um að hreyfing sé ekki liðin og 

ætlast sé til að þau sitji við borð. Hann sagði borðin oftast vera miðpunkt deildarinnar og 

taka mikið gólfpláss sem hindrar val barnanna á hreyfingu og möguleika þeirra til þátttöku í 

leik. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að opnara rými bjóði upp á aukin tækifæri 

fyrir samleik. Samkvæmt Hrönn Pálmadóttur og Guðrúnu Bjarnadóttur (2012) ýttu hlutir í 

umhverfinu undir þátttöku barna í leik og samskiptum og voru kveikja að hugmyndum að leik 

hjá þeim. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að námsumhverfi deildarinnar hafði 

áberandi áhrif á leik ungra barna. Húsgögn sem voru í þeirra hæð ýttu undir samskipti og 

samleik, líkt og hillur, gluggar eða skreytingar á veggjum og voru kveikja að leik þeirra. Það 

samræmist niðurstöðum Hrannar Pálmadóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2012) að þegar 

kemur að samskiptum barna hefur staðsetning leikefnisins áhrif á möguleika þeirra til 

samskipta. Þegar efniviðurinn er í hæð barnsins eða á gólfi gefur það börnunum aukna 

möguleika á líkamlegri tjáningu, sem styður við gagnkvæman skilning þeirra í samskiptum. Í 

niðurstöðum kemur fram að það var ekki aðeins umhverfið sem ýtti undir samskipti og 
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samleik barnanna heldur einnig leikefnið sem börnin léku með. Þegar leikefni í 

ærslastundum var valið var unnið eftir hugmyndum fyrri rannsókna um að stærri leikföng 

bjóði upp á meiri hreyfingu og hvetji jafnframt til meiri samleiks og samskipta (Hrönn 

Pálmadóttir og Guðrún Bjarnadóttir, 2012; Løkken, 2000a). Leikur barnanna í 

ærslastundunum studdi við þær niðurstöður og kom skýrt í ljós hvernig stærra leikefni, líkt 

og svampkubbar, ýttu undir samskipti þeirra og samleik. Stærra leikefni bæði krafðist meiri 

hreyfingar í leik og ýtti undir líkamstjáningu barnanna og samskipti. Minna leikefni og 

borðvinna á rólega svæðinu bauð hins vegar upp á aukna kyrrsetu og takmarkaða 

líkamstjáningu.  

Áður en breytingar á námsumhverfinu hófust sá ég fyrir mér afmarkað leiksvæði inni á 

deildinni þar sem börnin gætu ærslast saman. Líkt og kom fram í rannsókn Sando (2019) 

hefur það jákvæð áhrif á hreyfingu barna ef börnin hafi frjálsan aðgang að svæði inni á deild 

sem ýtir undir hreyfingu eða ærslagang (e. tumbling zones). Eftir að Ærslahornið var sett upp 

skapaðist ný vídd inni á deild þegar kom að leik barnanna, sem tók starfsmenn deildarinnar 

nokkurn tíma að aðlaga starfshætti sína að. Það tók tíma fyrir okkur starfsfólkið að ákveða 

þær reglur og ramma sem áttu að vera sem og aðgengi barnanna að Ærslahorninu. Ferli 

starfendarannsókna kom þar vel að notum þar sem við nýttum vikulega deildarfundi til að 

ígrunda starfið okkar, endurskoða það sem mætti betur fara og prófa nýjar leiðir. 

Niðurstöður sýna að vænlegast til árangurs var að börnin hefðu sem mestan aðgang að 

Ærslahorninu yfir daginn. Eftir því sem farið var að veita börnunum meiri aðgang að 

Ærslahorninu sást meiri munur á leik þeirra. Starfsmenn deildarinnar upplifðu minna 

eirðarleysi hjá börnunum inni á deild þegar börnin höfðu aðgang að ærslahorninu. Þetta má 

tengja við niðurstöður Sando (2019) um að uppröðun á deildinni gefi börnum óbein skilaboð 

um til hvers er ætlast af þeim. Mikilvægt var að fylgjast með því hvernig börnin breyttu 

hegðun sinni í takt við breytingar námsumhverfisins, bæði í Ærslahorninu sem og í 

ærslastundunum, í gegnum ferli rannsóknarinnar. Út frá því má álykta hversu áhrifamikið 

námsumhverfið er hvað varðar möguleika barna til leiks og samskipta inni á deild. Börnin 

héldu yfirleitt mesta ærslaleiknum í Ærslahorninu, auk þess sem starfsmenn fundu fyrir því 

að börnin hefðu lengra úthald í að sitja í skipulögðum stundum eftir ærslaleikinn. Það má 

velta því fyrir sér hvort það hafi verið vegna þess að börnin hafi meira vald á aðstæðunum 

sínum, það er að segja að börnin hafi haft meira að segja um þátttöku sína og daglegt líf sitt í 

leikskólanum þar sem þau fengu að leika sér í ærslaleik og voru þar af leiðandi búin að 

uppfylla þörf sína fyrir samleik og hreyfingu fyrir skipulögðu stundirnar. Ærslahornið var ekki 

aðeins fyrir ærslaleik, heldur nýttu börnin hornið mikið til að svala hreyfiþörf sinni. Til 

dæmisstoppuðu börnin í miðjum leik inni í herbergi til þess að hlaupa í nokkra hringi á 

dýnunni og snúa síðan aftur að því sem frá var horfið. Að auki nýttu börnin hornið einstaka 
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sinnum sem stað til að hafa það rólegt, leggjast niður eða fletta í bók. Einkar athyglisvert var 

að sjá að Ærslahornið hentaði vel þeim börnum sem voru sein til máls og þeim sem áttu erfitt 

uppdráttar í leik. Þau börn sóttust meira í Ærslahornið en önnur börn og varð hornið sá 

staður sem þau náðu að nýta sér ærslaleikinn til að eiga í samskiptum og mynda tengsl við 

hin börnin á deildinni. Áhugavert var að fylgjast með hæfni barnanna til að lesa rýmið sem 

þau höfðu til umráða fyrir leikinn. Niðurstöðunnar sýndu að þótt börnin byrjuðu á 

ærslasvæðinu fundu þau fljótt að rýmið væri ekki nægilega stórt, voru börnin í kringum 

fjögur til fimm á hverju svæði fyrir sig sem veitti þeim nægilegt pláss til hreyfingar og leiks. 

Sama má segja um Ærslahornið. Í upphafi var áhyggjuefni hjá starfsmönnum um troðning ef 

Ærslahornið væri í boði fyrir öll börnin en aldrei komu upp vandamál með fjölda barna í 

horninu. Ef þau fóru mörg á sama tíma virtust þau fljót að átta sig á að ekki væri pláss fyrir 

þau öll í þetta sinn. Mér og öðrum starfsmönnum deildarinnar fannst áberandi yfir heildina 

hvað ærslaleikurinn einkenndist af mikilli gleði, en það að ærslast saman veitti börnunum 

mikla ánægju.  

Niðurstöður sýna að breytt námsumhverfi hafði ekki aðeins áhrif á börn deildarinnar 

heldur einnig starfsmenn hennar. Við það að líta á hreyfingu barna með jákvæðara viðhorfi 

og aukinni þekkingu á einkennum ærslaleiks lýstu starfsmenn deildarinnar yfir aukinni 

ánægju og létti í starfi. Það kom þeim á óvart hversu lítil áhrif það hafði á hljóðvist 

deildarinnar, en starfsmenn voru sammála um að ærslaleiknum hefði ekki fylgt meiri hávaði. 

Rannsóknir hafa sýnt að þekking starfsmanna á hæfni ungra barna sé ábótavant og flestir 

fullorðnir vanmeti vitsmunalega getu ungra barna (Engdahl, 2011; Recchia og Fincham, 

2019). Ég tel að starfendarannsóknin hafi eflt okkur allar sem starfsmenn. Aðeins 

deildarstjórinn er leikskólakennari að mennt, en ferli rannsóknarinnar opnaði á faglegar 

umræður, myndaði til tækifæri til ígrundunar á starfsháttum og efldi þekkingu okkar á starfi 

með ungum börnunum. Í gegnum ferlið fann ég að stuðningur minn og áhugi á efninu veitti 

hinu starfsfólkinu innblástur, en það leitaði til mín ekki aðeins með spurningar heldur einnig 

til að deila upplifun sinni. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að aukin þekking og breytt 

námsumhverfi hafði áhrif á viðhorf og sýn starfsmanna í þróun starfshátta með ungum 

börnunum. Eftir að hafa aukið þekkingu sína á efninu upplifði starfsfólkið sjálft breytingar og 

fóru að líta öðrum augum á hlaup og ærslaleik inni og hvernig samskipti barnanna og tengsl 

færu að miklu leyti þar fram. Í leikskólum landsins er skortur á leikskólakennurum (Hagstofa 

Íslands, e.d.-c) og því er starfendarannsókn sem þessi mikilvæg leið fyrir ófaglærða 

starfsmenn að auka þekkingu og efla starfshætti sína.  

 Ég vil leggja sérstaka áherslu á breytingar á viðhorfi deildarstjórans til ærslaleiks, eins og 

fram kemur í niðurstöðum, þar sem deildarstjórinn leggur línurnar varðandi starfshætti 

deildarinnar. Þar sem börn eru sífellt að verða yngri við upphaf leikskólagöngu sinnar 
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(Hagstofan, e.d.-a ) er það frekar nýleg áskorun fyrir deildarstjóra að fá svo ung börn inn á 

deild. Því gæti verið að deildarstjórum skorti þekkingu á tjáningarmáta, hæfni og getu ungra 

barna til að aðlaga starfshætti og námsumhverfi að þeirra þörfum. Í niðurstöðum má sjá 

aukin tækifæri til ærslaleiks inni á deild samfara breyttu viðhorfi deildarstjórans til barnanna 

og getu þeirra. Henni fannst ærslaleikurinn mæta börnunum þar sem þau voru stödd og að 

þau ættu rétt á að fá að tjá sig á þennan hátt. Núna lítur deildarstjórinn öðrum augum á leik 

ungra barna og er meira vakandi fyrir þeim samskiptum sem eiga sér stað þeirra á milli. Fyrri 

rannsóknir benda einmitt á að þar sem ung börn nota sérstakt leik- og tjáningarform er 

mikilvægt að fullorðnir styðji við það, hvetji börnin áfram og sýni stuðning þar sem merking 

barnanna getur oft stangast á við túlkun fullorðinna (Hrönn Pálmadóttir og Guðrún 

Bjarnadóttir, 2012; Recchia og Fincham, 2019). 

6.3 Stuðningur kennara við samskipti og leik ungra barna  

Niðurstöður sýna að hlutverk kennara í að styðja samskipti ungra barnanna sé afar 

mikilvægt. Starfshættir kennara líkt og að sitja með börnunum á gólfinu, hafa yfirsýn yfir leik 

þeirra, styðja börnin að leysa ágreining og vera líkamlega og andlega til staðar styðja við 

samskipti og leik ungra barna. 

Ærslastundirnar sem ég kom á fót til að fylgjast með og skrásetja samskipti ungra barna í 

ærslaleik, urðu í ferli rannsóknarinnar eitt mikilvægasta verkfærið til að byggja grunn og efla 

samskipti barnanna í félagslegum aðstæðum. Við það að setjast niður með börnunum og 

gefa þeim alla athygli mína, í 45 mínútur einu sinni í viku, upplifði ég meiri félagslegar 

framfarir en ég hafði áður orðið vitni að hjá svona ungum börnum. Það samræmist fyrri 

rannsóknum sem hafa bent á mikilvægi þess að hafa þekkingu á færni og þroska barna, en 

með þeirri þekkingu geta kennarar nýtt sér leik barna til að ýta undir þroska og færni þeirra. 

Kennarinn öðlast þessa þekkingu með því að fylgjast með börnum í leik eða öðrum athöfnum 

yfir daginn (Besio, 2017; Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2012). 

Upplifun mín samræmist upplifun þeirra kennara sem tóku þátt í þróunarverkefni Hrannar 

Pálmadóttur og Þórdísar Þórðardóttur (2007) þar sem fram kemur að kennararnir áttuðu sig 

á mikilvægi hlutverks síns í leik barnanna og að þeir hefðu betri yfirsýn yfir samskipti 

barnanna með því að vera þátttakendur og stuðningur í leik þeirra. Ég fann að með því að 

sitja með börnunum á gólfinu og vera andlega til staðar gaf það mér yfirsýn yfir leik þeirra. 

Þar sem leikur byggist á líkamstjáningu og samskiptum, er oft erfitt að fylgjast með og 

auðvelt að missa yfirsýn. Það kemur heim og saman við rannsókn Hrannar Pálmadóttur 

(2018) um gildi sem ung börn tjá sín á milli í samskiptum. Hún segir að starfsmenn sem starfa 

með ungum börnum þurfi að vera vel vakandi fyrir líkamstjáningu barna. Þeir þurfi að skilja 

og þekkja þau flóknu samskipti sem eiga sér stað í leiknum og um leið örva og ýta undir 
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tengsl milli barna. Aukin þekking mín á ærslaleik ungra barna veitti mér aukna innsýn og 

skilning á þeim samskiptum sem áttu sér stað í ærslastundunum, sem leiddi til betri 

samskipta milli mín og barnanna.  

Niðurstöður sýna að með því að vera þátttakandi í leik barna og stuðningur varð til 

kjörinn vettvangur til að styðja börnin við að leysa ágreining. Þar sem ærslaleikur ungra 

barna byggist að miklu leyti á samskiptum kom oft upp ágreiningur í leik þeirra. Frá byrjun 

ákvað ég að gera líkt og fyrri rannsóknir hafa bent á og líta á ágreining á milli barna sem 

tækifæri til náms (Clarkeo.fl., 2019; Hrönn Pálmadóttir, 2018). Með því að nota einfaldar 

setningar með athöfnum sem ég vildi sjá líkt og „byggjum saman“ eða „hjálpumst að“ og 

sýna börnunum um leið hvað ég átti við náði ég að styðja þau við að leysa ágreining. Kom 

mér það á óvart hversu fljótt ég sá breytingu á hegðun barnanna í ærslastundunum og 

hversu vel þau náðu að yfirfæra lausnir mínar yfir í sinn leik. Það samræmist rannsókn 

Recchia og Fincham (2019) um að fordæmi kennara sem sýni ákjósanlega 

samskiptamenningu með því að byggja samskipti sín við ung börn á stuðningi og svörun. Það 

gefur börnum innsýn í hvernig þau eiga að eiga í merkingarbærum samskiptum við aðra. 

Niðurstöður sýna að það að setjast niður með börnunum í ærslastundum og gefa þeim 

athygli mína veitti börnunum öryggi í leiknum. Líkt og Greve (2009) bendir á nota börn ekki 

aðeins líkamstjáningu til að eiga í samskiptumvið önnur börn heldur einnig til að eiga í 

samskiptum við starfsmenn deildarinnar. Börn líta til starfsmanna, til dæmis ef þau gerðu 

eitthvað af sér eða lentu í erfiðum aðstæðum (Greve, 2009). Ég fann að það að vera 

líkamlega til staðar fyrir börnin á gólfinu gaf þeim tækifæri til að koma til mín þegar þau 

þurftu á öryggi mínu að halda, hvort sem það var að setjast í fang mitt, gefa mér knús eða fá 

smá snertingu. Athyglisvert var þó að sjá í niðurstöðunum hvernig þau þurftu minna og 

minna að halda á líkamlegu öryggi frá mér eftir því sem leið á rannsóknina. Það má tengja við 

kenningu Bowlby (1988) um örugga höfn. Rannsóknir hafa sýnt að mikilvægt sé að ung börn 

myndi örugg tengsl við starfsmenn leikskóla. Það hjálpar börnum að finna fyrir öryggi og leika 

sér sjálf eða við önnur börn ef þau upplifa örugg tengsl við kennarann (Alcock, 2013; 

Degotardi og Pearson, 2009; Recchia og Fincham, 2019). Það má því álykta að börnin hafi 

upplifað mig sem örugga höfn og þannig náð að teygja leik sinn lengra í burtu frá mér vitandi 

að þau hefðu aðgang að mér ef eitthvað bjátaði á. La Paro og Gloeckler (2016) segja 

mikilvægt að kennarar bregðist við athöfnum barnanna því börnin geti þá einbeitt sér að 

leiknum vitandi af öryggi kennarans ef á því þarf að halda. Þegar kom að andlegu öryggi sýna 

niðurstöðunnar að þörf barnanna fyrir viðbrögð kennara minnkaði ekki í gegnum ferli 

rannsóknarinnar. Ég fann hversu mikilvægt augnsamband milli mín og barnanna var, líkt og 

fram kemur í rannsókn Greve (2009). Börnin litu á mig, til dæmis ef þau vildu fá samþykki frá 

mér, gerðu eitthvað af sér eða lentu í erfiðum aðstæðum. Með því að veita þeim hlýju með 
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brosi, smá hvatningu með orðum eða hrista höfuðið yfir því sem ekki mátti gera veitti ég 

þeim öryggi í aðstæðunum og meiri trú á sjálfum sér.  

Ærslaleikurinn efldi ekki aðeins samskipti og tengsl barnanna við jafnaldra sína, heldur má 

sjá í niðurstöðunum að ærslaleikurinn gaf mér betri tækifæri til að tengjast börnunum og 

eiga í auknum samskiptum við þau. Hrönn Pálmadóttur (2004) segir þýðingarmiklar 

forsendur fyrir námi ungra barna vera ærslafull samskipti starfsmanna við börnin sem og 

viðurkenning starfsmanna á viðhorfi barnanna. Ég tel að ærslastundirnar hafi skapað 

grundvöll fyrir okkur til að kynnast betur, en í stundunum lærðu börnin á viðbrögð mín, 

reglur og ramma, sem veitti þeim öryggi í Ærslastundunum sem og í öðru daglegu starfi.  
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7 Lokaorð 

Hér hefur verið lögð áhersla á samskipti ungra barna í leik. Skoðað var hvernig gefa má 

yngstu börnum í leikskóla meira svigrúm til ærslaleiks inni á deild í þeim tilgangi að hann 

styðji við samskipti þeirra.  

Veruleikinn er sá að börn eru stöðugt að koma yngri inn í leikskóla landsins. Mikilvægt er 

að gera frekari rannsóknir á leik, samskiptum og námi ungra barna svo hægt sé að byggja 

upp námsumhverfi og starfshætti sem koma á móts við þroska þeirra, getu og réttindi. Einn 

af megintilgangi þessarar rannsóknar var að opna augu þeirra sem starfa með ungum 

börnum í leikskólum fyrir því að með því að stöðva ærslaleik ungra barna sé verið að draga úr 

möguleikum barna á samskiptum. Oft hefur verið litið á ærslaleik ungra barna sem óþarfa 

hamagang inni á deild en niðurstöður gefa til kynna að þegar betur er að gáð eru börnin að 

taka sín fyrstu skref í samleik í ærslaleiknum.  

Börn hafa rétt á því að stunda leiki sem hæfa aldri þess. Í Aðalnámskrá leikskóla er 

áhersla lögð á leik sem meginnámsleið barna, þar sem þau fá tækifæri til að tjá hugmyndir 

sínar, skilja umhverfi sitt og mynda félagsleg tengsl (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011). Líkt og niðurstöður sýna nota ung börn líkamstjáningu og hreyfingu til að eiga í 

samskiptum og efla samleik sinn og er þeim því eðlislægt að nýta sér ærslaleik til samskipta. 

Við að takmarka eða stöðva ærslaleik ungra barna inni á deild tel ég starfsmenn vera að 

draga verulega úr möguleikum barnanna til samskipta og samleiks. Út frá niðurstöðum 

rannsóknarinnar tel ég ærslaleik ungra barna vera mikilvægan þátt til að efla þroska og nám 

þeirra og því mikilvægt að námsumhverfi þeirra leyfi og stuðli að ærslaleik. Bæði Ærslahornið 

og ærslastundirnar gáfu börnunum aukin tækfæri til efla samskipti og samleik inni á deild.  

Ærslahornið var vinsælt meðal barnanna og starfsmannana. Það reyndist vel að hafa 

ákveðinn ramma utan um ærslaleikinn svo auðvelt að beina börnunum á ákveðinn stað líkt 

og Ærslahornið þegar ærslaleikurinn hófst. Börnin sóttust einnig mikið sjálf í hornið og studdi 

það sérstaklega við þau börn sem áttu erfitt uppdráttar í öðrum leik. Jafnframt er áhugavert 

að sjá hversu áberandi tengsl barnanna jukust þegar leið á rannsóknina. Þau virðast nánari 

hópur en aðrir hópar sem hafa verið hjá okkur áður á deildinni og sækjast meira í að leika við 

hvort annað.  

Greinilegt var hversu mikilvægur stuðningur og hlutverk kennara var í að efla samskipti 

ungra barna í ærslastundunum. Hlutverk kennarans varð mun veigameira í rannsókninni en 

ég átti von á. Líkt og fram kom í niðurstöðum urðu ærslastundirnar mun meira en aðeins 

skrásetning á leik barnanna. Þarna varð til stund sem veitti mér kjörin tækifæri til að efla 

samskipti og samleik barnanna sem þau síðan yfirfærðu í aðrar félagslegar aðstæður. Þær 

framfarir sem náðust í samskiptum barnanna með því að sitja með þeim á gólfinu og gefa 
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þeim alla mína athygli gefur góða vísbendingu um hversu mikilvæg þátttaka kennara er í leik 

barna.  

Með því að vinna að starfendarannsókn hef ég lært hversu mikilvægt það er í ferli 

breytinga að vera stöðugt að horfa með gagnrýnum hætti á starfið mitt, ígrunda og vera 

tilbúin að prófa breytingar. Ferli rannsóknarinnar veitti mér tækifæri til að útskýra, skilgreina 

og rökstyðja þær breytingar sem mér þótti þarfar og bera þær saman við fyrri fræði um 

efnið. Ferlið hefur einnig kennt mér nýjar leiðir til að ígrunda mína eigin starfshætti og 

þannig styrkt starfsþróun mína. Ég tel þekkingu mína og skilning á námsumhverfi og 

starfsháttum þegar kemur að ungum börnum hafa styrkst verulega í gegnum ferlið.  

Hafa þarf í huga að annmarkar þessarar rannsóknar felast í því að aðeins var fylgst með 

og skrásett samskipti tíu barna yfir fjögurra mánaða tímabil. Rannsóknin hefur ekki 

alhæfingargildi en getur hugsanlega gefið vísbendingar um mikilvæga þætti sem 

leikskólakennarar og aðrir sem starfa með ungum börnum geta speglað sig í við þróun eigin 

starfshátta.  
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Viðauki A: Kynningarbréf til foreldra og starfsmanna 

Ég er nú á lokaári mínu í framhaldsnáminu Menntunarfræði leikskóla við Háskóla Íslands og 

er að fara að gera starfendarannsókn í lokaverkefninu mínu til M.ed gráðu. Í rannsókninni 

leitast ég eftir að svara því hvernig megi styðja við samskipti ungra barna með auknu frelsi á 

hreyfingu inn á deild? Rannsóknin felur í sér að ég skrái leik barnanna með bæði 

myndbandsupptökum og myndum. Því þarf ég upplýst samþykki foreldra eða forráðamanna 

og vil ég því kynna fyrir ykkur efni rannsóknarinnar.  

Viðfangsefni rannsóknarinnar er um hvernig megi styðja samskipti og leik yngstu 

barnanna á leikskóla og auka tækifæri þeirra til samskipta. Samskipti og leikur ungra barna á 

sér stað að miklu leiti í gegnum hreyfingu og ærslaleiki. Sem dæmi má nefna að þegar eitt 

barn fer að hoppa eða hlaupa og annað barn fer að herma eftir og hoppar eða hleypur með. 

Þó engin orð séu sögð í þessu litla atviki eru heilmikil samskipti að gerast hjá svona ungum 

börnum og fyrsta stig af samleik að mótast. Leitast ég því eftir að finna leiðir til að skapa 

umhverfi og stundir til að styðja þessi samskipti og leik.  

Markmið rannsóknarinnar er að opna augu annarra starfsmanna fyrir hversu oft 

samskipti eða samskiptatækifæri yngstu barnanna er stöðvuð með því að stöðva þau í 

ærslaleik eða hreyfingu inn á deild. Sem og að finna leiðir hvernig megi hafa meira svigrúm 

fyrir samskipti og leik þeirra í gegnum hreyfingu með litlum breytingum á uppbyggingu 

stunda og rými deildarinnar. Dæmi um breytingar eru að skipulagðar leikstundir verða á 

þriðjudagsmorgnum með yngstu börnunum þar sem inn í einu herbergi verður boðið upp á 

efnivið sem ýtir undir grófhreyfingar og samskipti t.d. stóra kubba og í öðru herbergi verður 

boðið upp á rólegri leik. Þeim verður frjálst að flakka á milli eins og þeim sýnist. Leikurinn inn 

í herberginu verður tekinn upp á myndbandsupptöku og hann greindur til að rýna betur í 

samskiptin sem eiga sér stað í leiknum. Einnig verða smávægilegar breytingar gerðar á 

deildinni til að auka tækifæri þeirra til að efla samskiptin sín og leik. Ef þið hafið spurningar 

um rannsóknina eða eitthvað er óskýrt þá megið þið endilega pikka í mig eða hafa samband í 

netfangið hugrun.h@arborg.is. Ég mun útdeila á næstu dögum eyðublaði til að kvitta undir ef 

þið viljið gefa mér samþykki að nýta gögnin sem ég safna um samskipti og leik barnsins þíns í 

niðurstöður í rannsókninni minni.  

 

Bestu kveðjur Hugrún 
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Viðauki Á: Upplýst samþykki starfsmanna 

Upplýst samþykki um þátttöku í starfendarannsókn um ærslaleik ungra barna inni á deild.  

Nafn rannsakanda/meistaranema: Hugrún Helgadóttir 

Leiðbeinandi: Hrönn Pálmadóttir 

Ég staðfesti að ég hef lesið og skilið það sem stendur í meðfylgjandi kynningarefni um 
ofangreint verkefni og hef fengið tækifæri til að spyrja spurninga um það.  

Ég geri mér grein fyrir því að persónuupplýsingar tengdar umsögnum mínum á óformlegum 
fundum með starfsmönnum deildarinnar verða fjarlægðar eftir að gagnagreining á þeim fer 
fram.  

Ég geri mér grein fyrir því að í úrvinnslu verkefnisins  verða þær upplýsingar sem ég veiti 
nýttar og  settar fram undir niðurstöðum rannsóknarinnar sem birtist opinberlega. Ég treysti 
því að ekki verði hægt að rekja niðurstöður til mín og að að fulls trúnaðar verði gætt.  

Ég geri mér grein fyrir því að ég hef heimild til að afturkalla samþykkið sem ég hef veitt 
hvenær sem er í rannsóknarferlinu. Ef ég kýs að afturkalla samþykkið hefur það ekki áhrif á 
þau gögn sem safnast hafa að þeim tíma né lögmæti þeirra.   

 

 

 

Ég undirrituð/aður samþykki að taka þátt í ofangreindri rannsókn.  

___________________________________  

Staður og dagsetning  

___________________________________  

Nafn  
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Viðauki B: Upplýst samþykki foreldra 

Samþykki foreldra um þátttöku barna þeirra í rannsókn um nám barna.  

Rannsóknin er meistaraverkefni Hugrúnar Helgadóttur við menntavísindasvið Háskóla 
Íslands. Leiðbeinandi verkefnisins er Hrönn Pálmadóttir dósent við HÍ.  

Eftirfarandi rannsóknarspurning verður höfð að leiðarljósi við öflun og úrvinnslu gagna: 
Hvernig má styðja við samskipti ungra barna með auknu frelsi á hreyfingu inni á deild?   

Þátttaka felur í sér að barnið mitt taki þátt í skipulögðum leikstundum sem verða teknar upp 
og greindar sem og daglegu starfi inni á deild þar sem skráningar verða gerðar með myndum 
á leik barna og samskiptum þeirra á deildinni. 

Rannsóknin fer fram veturinn 2019-2020. 

 

Í rannsókninni verður farið með alla þætti sem trúnaðarmál. Aðeins þeir aðilar sem að henni 
koma hafa vitneskju um þátttöku mína í henni. Ég gef samþykki mitt fyrir því að þeim 
gögnum sem verður safnað í rannsókninni, líkt og myndir og myndbandsupptökur, verði 
notuð í fyrrnefndu meistaraverkefni og mögulega í vísindatímariti sem er viðurkennt og 
ritrýnt. Einnig geri ég mér grein fyrir því að ekki sé hægt að rekja gögnin aftur til mín þar sem 
nafnleynd verður um að ræða og að lokinni úrvinnslu og birtingu gagna rannsóknarinnar 
verður öllum frumgögnum eytt.  

Ég undirritaður/rituðhef lesið kynningu á þátttöku barnsins míns í rannsókninni: Samskipti 
yngri barna í gegnum hreyfingu og ærslaleik inni á deild. 

Ég undirritaður/rituð gef hér með samþykki mitt fyrir því að barn mitt taki þátt í 
rannsókninni. Markmið og aðferðir rannsóknarinnar hafa verið skýrð fyrir mér með 
fullnægjandi hætti.  

 
 
 
 
___________________________________________________________ 
 Undirskrift foreldris/forráðamanns  Staður og dagsetning  

 

 

____________________________________ 
Undirskrift rannsakanda  
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Viðauki D: Skráningarblað ærslastunda  

 

 

 


