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Ágrip 
Þessi ritgerð fjallar um eigindlega rannsókn sem gerð var á tveimur leikskólum þar 

sem ákveðin náttúrufræðiverkefni, Vísindaleikir voru tekin inn í starf skólanna. 

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða reynslu kennara og barna af 

Vísindaleikjunum svo og viðhorf þeirra til leikjanna. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að verkefnin hafi fallið vel að 

starfsháttum og menningu leikskólanna sem báðir starfa eftir hugmyndafræði sem 

kennd er við borgina Reggio Emilia á Norður Ítalíu. Samkvæmt viðtölum við kennara 

leikskólanna kom í ljós að börn og kennarar hafa haft ánægju af vinnu með 

Vísindaleikina. Sjálfstraust kennara gagnvart eðlisfræðilegum viðfangsefnum virðist 

hafa aukist en kennarar töluðu um að í upphafi vinnunnar hafi þeir ekki verið öruggir. 

Einnig virðist markviss vinna með Vísindaleikina skila sér í auknu náttúrufræðinámi 

barnanna þar sem unnið er með ýmis hugtök og tilraunir á sviði náttúruvísinda. 
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Formáli 
Ritgerð þessi er lokaverkefni til B.Ed prófs í leikskólakennarafræði við Háskóla 

Íslands. Höfundur vonast til þess að hún geti nýst öðrum sem hafa áhuga á 

Vísindaleikjum í leikskólastarfi. Heimildavinna og öflun gagna hófst í janúar 2009 og 

lauk í apríl sama ár. 

 

Ég vil koma fram þakklæti til þeirra er aðstoðuðu mig við gerð þessa verkefnis. Þá 

langar mig fyrst að nefna leiðsögukennara minn Kristínu Norðdahl, lektor við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Einnig vil ég þakka viðmælendum mínum sem 

tóku þátt í rannsókninni og leikskólakennurum á Hamraborg kærlega fyrir aðstoðina. 
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1 Inngangur 
Þegar ég leit yfir farinn veg í reynslu minni sem leiðbeinandi í leikskóla til margra ára 

fór ég að hugsa um hvaða verkefni mér þættu áhugaverðust í starfi með börnum. Flest 

þeirra virtust tengjast listum og tjáningu í miklum mæli en einnig náttúrunni. Þá varð 

mér hugsað til leikskólans Hamraborgar þar sem ég vann um áraskeið. Hugsun mín 

beindist að ákveðnu þróunarverkefni sem þar var unnið og ég hafði lítillega fylgst 

með úr fjarska. Það verkefni heitir Vísindaleikir og felst í eðlisfræðiverkefnum fyrir 

leikskólabörn og langaði mig að skoða það nánar. 

 

Þessi ritgerð fjallar um rannsókn mína á tveimur leikskólum þar sem Vísindaleikir 

hafa verið prófaðir í leikskólastarfi. Í öðrum skólanum voru Vísindaleikir teknir inn í 

starfið án nokkurrar aðstoðar utan frá en á hinum leikskólanum hef ég ásamt tveimur 

öðrum nemum verið að vinna verkefni í námi okkar sem tengist því að innleiða 

nýjungar í leikskólastarf. 

 

Í ritgerðinni er fjallað er um gildi náttúrufræðiverkefna, um þróunarstarf og um 

nýbreytni í skólastarfi. Þá er fjallað um hvernig Vísindaleikirnir voru þróaðir í 

samstarfi háskólakennara og leikskólakennara í leikskólanum Hamraborg. Svo eru 

kynntar áherslur í starfi þáttökuskólanna sem eru leikskólinn Undraland á Flúðum og 

leikskólinn Stekkjarás í Hafnafirði. 

Gert er grein fyrir rannsóknaraðferðum sem notaðar voru og því næst er fjallað um 

niðurstöður þar sem viðhorf kennara og reynsla þeirra á vinnu með Vísindaleiki eru 

skoðuð. Að lokum eru niðurstöður dregnar saman í umræðum og endar ritgerðin á 

lokaorðum. 

 

Þegar ég hafði einsett mér að skoða Vísindaleikina nánar fór ég að velta fyrir mér 

hvernig mætti koma þeim hugmyndum sem þeir byggja á, á framfæri í leikskólastarfi. 

Aðalrannsóknarspuringin er: Hvernig má innleiða Vísindaleiki í leikskólastarf?  

Þessi spurning felur í sér aðrar undirspurningar: 

• Hvaða gögn reyndust vel til að undirbúa starfsfólk fyrir vinnu 

með Vísindaleiki? 

• Hvernig hafa leikirnir verið innleiddir í starf leikskólanna? 

• Hvaða viðhorf hafa kennararnir til Vísindaleikja? 
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• Hvaða hindranir eða tækifæri sjá kennarar við vinnu tengda Vísindaleikjum? 

• Hvernig er upplifun barna á Vísindaleikjum? 

2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Gildi náttúrufræðiverkefna fyrir leikskóla 
Þegar horft er til náttúruvísinda í leikskólum á Íslandi er ljóst að þau ættu að vera 

mikilvægur hluti af leikskólastarfinu. Náttúra og umhverfi er eitt námsssviða 

Aðalnámsskrár leikskóla (1999) en hún er fagleg stefnumörkun um uppeldis- og 

menntunarhlutverk leikskólans. Eðlisfræði telst til náttúruvísinda og fellur því undir 

þetta námssvið.  

Þýskur eðlisfræðikennari, Wilhelm að nafni skilgreindi eðlisfræðina á mjög 

skemmtilegan og einfaldan hátt: 

Þekkingu okkar á eðli og gerð og þeim lögmálum, sem dauðir hlutir 

lúta, köllum við fullorðna fólkið eðlisfræði. Börn kynnast í leik sínum 

fjölda atriða úr þessari „eðlisfræði“ án þess að kunna hið fræðilega 

nafn. Verkamenn nota sér lögmál hennar við vinnu sína og sama er að 

segja um húsfreyjurnar í eldhúsum sínum. Og þó gera menn sér ekki 

ljóst að um eðlisfræði sé að ræða (Westphal, 1956:7). 

 

Þarna talar hann um að í raun sé eðlisfræðin allt í kringum okkur í daglega lífinu þó 

svo að við leggjum ekki fræðilegar forsendur fyrir því að þessi náttúruvísindi séu 

okkur alltaf sýnileg. Þess vegna eru leikskólar æskilegur vettvangur til þess að börn 

kynnist náttúrufræðum. Kennarar geta gefið börnum tækifæri til að gera 

eðlisfræðitilraunir þannig að börnin leysi þær á sínum forsendum, af forvitni og í leik. 

Þannig ættu börn einnig að geta lært mörg hugtök fræðanna með hjálp kennara. 

 

Börn eru forvitin að eðlisfari og njóta þess að skoða hluti og umhverfið í kringum sig. 

Þau geta uppgötvað með tilraunum ýmislegt sem þau gætu líklega ekki skilið annars. 

Dæmi um þetta er ég sjálf þegar ég var þriggja ára. Mamma var margoft búin að biðja 

mig um að vera ekki nálægt eldavélinni því hún væri heit. Ég skildi ekki hvað „heit” 

þýddi nákvæmlega svo að einn daginn þegar ég lagði höndina á eina helluna á 

eldavélinni og brenndi mig, þá furðaði ég mig ekki lengur á orðum móður minnar. 
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Eftir þessa kvalarfullu reynslu hef ég reynt að forðast að leggja fingur á 

eldavélahellur.  

 

Þetta litla dæmi er sönnun þess að málshátturinn „brennt barn forðast eldinn” á sér 

hliðstæðu í raunveruleikanum. Þarna öðlaðist ég reynslu í umhverfi mínu sem erfitt 

hefði verið að skilja í gegnum orð eða bækur. Það sem ég á við er að það er mikilvægt 

að kennarar og einnig foreldrar séu meðvitaðir um að börn þurfa að fá að prófa sig 

áfram og fá að taka þátt sjálf. Ekki á ég við með þessu að það eigi að leggja hendur 

barna á eldavélahellur heldur leyfa þeim að gera tilraunir og aðstoða þau við að skilja 

þau fyrirbæri sem mæta okkur í daglegu lífi hvort sem það er heima eða á 

leikskólanum. 

 

DeVries (2002:35) nefnir að ýmsar kenningar eru til sem skýra frá með hvaða hætti 

best er að hafa námsumhverfi barna. Ein þeirra, Hugsmíðahyggjan (constructivism) 

byggir á kenningum fræðimanna eins og Piaget og Dewey sem og hugmyndafræði 

sem er kennd við Reggio Emilia. Í Hugsmíðahyggju er áhersla á að börn byggja upp 

eigin þekkingu með tilraunum og öðlast þannig reynslu. Lagt er til að fullorðnir 

aðstoði og styrki börn í þekkingarleit sinni og námi en það er gert með því að virkja 

áhuga þeirra, hvetja þau og veita þeim innblástur til rannsókna/tilrauna.  

 

Langar mig hér aftur að vitna í þýska eðlisfræðikennarann sem sagði: 

Einhverra orsaka vegna, halda margir að eðlisfræði sé aðeins til sem 

námsgrein í skólum. Margir álíta einnig að hún sé hvorttveggja 

torskilin og leiðinleg. Í rauninni er hún hvorugt. Sumum börnum (og 

fullorðnum líka) hættir til að leggja árar í bát strax við fyrstu 

erfiðleika, þótt þeim sé alls ekki um megn að sigrast á þeim. Það á að 

hjálpa skólabörnum yfir svona þröskulda, því annars er hætta á að hin 

heilbrigða fróðleiksfýsn og spurnarhvöt þeirra bíði hnekki af 

(Westphal, 1956:8). 

 

Leikskólakennarar eru í góðri aðstöðu til þess að benda börnum á þau 

náttúrufræðilegu fyrirbæri sem eru allt í kring um okkur. Með því að vera meðvitaðir 
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um gildi fræðanna í leikskólastarfi getur kennarinn komið miklu til leiðar með 

jákvæðri sýn og skilning á náttúru og umhverfi.  

 

Í Aðalnámsskrá leikskóla (1999:27) kemur fram að æskilegt sé að skapa svæði í 

leikstofu þar sem börnin geta leikið sér með og skoðað ýmis vísindaleg tæki og tól til 

þess að öðlast skilning á náttúrunni og fyrirbærum hennar. Þetta geta verið einfaldir 

hlutir eins og stækkunargler og seglar en einnig er hægt að gera tilraunir með heitt og 

kalt vatn. Þá er um að gera að nota umhverfið og náttúruna til þess að kenna ungum 

börnum um eðli hluta og hvetja þau til að rannsaka sjálf og leita svara við spurningum 

sínum. 

2.2 Þróunarstarf  
Margar leiðir má fara til þess að efla náttúrufræðinám barna á markvissan hátt en ein 

þeirra er að setja af stað þróunarstarf á þessu sviði í leikskólum. Þegar það er gert 

verður nám barnanna sýnilegra og markvissara því að þá vinna allir kennarar að sömu 

markmiðum. Slík innleiðing á verkefni getur tekið langan tíma en þá er ákveðið 

viðfangsefni tekið til sérstakrar athugunnar.  

 

Guðrún Kristinsdóttir (1998:8) talar um að þeir sem leggja út í þróunarstarf ættu að 

gefa sér tíma til undirbúnings, áður en hafist er handa. Spyrja þurfi spurninga eins og: 

Hvað er mikilvægt við þá hugmynd sem við viljum vinna að? Hvers vegna viljum við 

taka á einmitt þessu viðfangsefni? Ef setja á upp þróunarverkefni á leikskóla verða 

svör við þessum spurningum að vera ljós svo að hægt sé að byrja að vinna að settum 

markmiðum. 

2.3 Skólamenning 
Á síðustu áratugum hafa miklar rannsóknir farið fram á því hvaða atriði ráði mestu 

um það hvort að breytingar í skólastarfi nái fram að ganga með farsælum hætti. Eitt af 

því sem virðist hafa verulegt forspárgildi um þetta er eðli þeirrar skólamenningar sem 

ríkir á hverjum stað. Skólamenning er oft skilgreind sem samsafn af þeim skoðunum, 

væntingum og markmiðum sem ríkja innan tiltekins skóla (Steinunn Helga 

Lárusdóttir, 2002:19).  
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Steinunn (2002:19) telur einnig að meðal einkenna skólamenningar, sem talin er veita 

frjóan jarðveg fyrir þróunarstörf, eru áhugi og vilji starfsmanna til þess að vinna 

saman að settum markmiðum til þess að auka gildi og gæði skólamenningar á hverjum 

stað. Þessu er ég sammála, vegna þess að það sem ég tel einna mikilvægast í 

hverskonar samstarfi á vinnustað sem bera eigi árangur, sé að allir aðilar séu tilbúinir í 

þesskonar vinnu að allir séu samstíga á leið sinni að endamarki verkefna. 

2.4 Nýbreytni 
Þörf manna fyrir símenntun og nýbreytni í starfi er flestum ljós því stöðnun og leiði 

getur orsakað slæm vinnubrögð. Í leikskólum bitnar það fyrst og fremst á börnum 

leikskólans og gæði starfsins sem unnið er þar. Því er mikilvægt fyrir kennara að vera 

opnir og vera tilbúnir til „naflaskoðunar” reglulega til þess að vita hvar þeir standa 

sem fagmenn og hvað þeir vilja gera til þess að bæta sig í starfi.  

 

Samkvæmt Uppeldisáætlun fyrir leikskóla (1993:4) hefur þróunarstarf á sviði 

uppeldis- og menntunar verið skilgreint á eftirfarandi hátt: 

Uppeldislegt þróunarstarf er samheiti yfir nýbreytniaðgerðir sem ná 

allt frá tilviljunarkenndum tilraunum með t.d. nýjar kennslu- og 

uppeldisaðferðir og nýtt kennsluefni/leikefni til þess að framkvæma 

kerfisbundin og skipuleg verkefni samkvæmt fyrirfram gerðri áætlun.  

 

Stundum kemur í ljós að þörf er fyrir nýbreytni á leikskólum en þá er hægt að setja í 

gang þróunarverkefni sem henta leikskólanum, börnunum og kennurunum. Gott dæmi 

um það er þróunarverkefnið Vísindaleikir. 

2.5 Þróunarverkefnið Vísindaleikir 
Árið 2004-2005 unnu Haukur Arason og Kristín Norðdahl lektorar við 

Kennaraháskóla Íslands þróunarverkefni í samstarfi við nokkra leikskólakennara í 

leikskólanum Hamraborg í Reykjavík. Afrakstur þessa samstarfs eru 

náttúrufræðiverkefni sem nefnast Vísindaleikir. 

 

Í skýrslu sem Haukur og Kristín (2005:3) gerðu um þróunarstarfið segir: 
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„Með orðinu vísindaleikir er átt við námsathafnir sem frá sjónarhóli 

barnsins eru leikir en eru frá sjónarhóli leikskólakennara tilraunir og 

athuganir á sviði náttúrufræða og raunvísinda“. 

2.5.1 Markmið  
Meginmarkmið verkefnisins var að efla náttúrufræðinám á leikskólum og var áherslan 

lögð á eðlisfræði innan náttúrufræðanna (Haukur Arason og Kristín Norðdahl, 

2005:10). 

Þau markmið sem lúta að hönnun verkefnanna, vísindaleikjanna voru: 

-Að hanna og prófa verkefnin, vísindaleiki fyrir og með börnum og 

þannig ýta undir reynslu þeirra og nám um ýmis eðlisfræðileg 

fyrirbrigði sem þau mæta í daglegu umhverfi sínu.  

-Að börnin hafi ánægju af vísindaleikjunum.  

-Að leikskólakennarar geti nýtt vísindaleikina í starfi án mikils 

undirbúnings. 

-Að vísindaleikir falli vel að starfi leikskólans og séu aðgengilegir 

öllum leikskólakennurum.  

 

Einnig voru sett markmið sem að lutu að þátttakendum í verkefninu en þau voru m.a: 

-Auka þekkingu þeirra leikskólakennara sem tóku þátt á 

eðlisfræðilegum viðfangsefnum og auka þannig sjálfstraust þeirra til 

að takast á við slík viðfangsefni og hvetja þá til að kynna reynslu sína 

fyrir öðrum leikskólakennurum. 

2.5.2 Viðfangsefni Vísindaleikja 
Leikirnir urðu fimm talsins þar sem eftirfarandi viðfangsefni voru tekin fyrir: 

-Hraði 

-Ljós og skuggar 

-Ljós og litir 

-Ljós og speglar 

-Ljós í gegnum efni 

 

Síðar var bætt við leikjum um segla.  
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Til þessara leikja eru gerðar þær grundvallarkröfur að þeir skapi jákvæð viðhorf 

barnanna til viðfangsefnanna og að þeir hvetji börnin til að tjá sig og byggja upp 

hugmyndir sínar. Ef börn hafa af einhverjum ástæðum ekki gaman af þessum leikjum 

þá ættu þau að fá að snúa sér að öðrum viðfangsefnum. Markmið Vísindaleikja er að 

börnin skoða fyrirbæri í umhverfi sínu frá nýjum sjónarhóli og þroska skilning sinn á 

náttúrunni. Leikskólakennarinn leggur grunn að hugtakanámi barnsins með því að 

beina athygli þess að lykilþáttum í leiknum, með því að spyrja spurninga og með því 

að hvetja barnið til að tjá sig um reynslu sína (Haukur Arason og Kristín Norðdahl 

2005:3,24). 

2.5.3 Hlutverk kennara 
Í skýrslunni (Haukur Arason og Kristín Norðdahl 2005:20,21 ) er lögð áhersla á að 

hlutverk kennara sé að beina athygli barnanna að eðlisfræðilegum kjarna þess sem 

gerist í hverjum leik, og nátengt því hlutverki er að sá eðlisfræðilegum hugmyndum í 

huga barnsins. Kennari skipuleggur umhverfi og efnivið sem er ögrandi fyrir barnið 

og kallar eftir því að barnið rannsaki og komist að niðurstöðu. Einnig hvetur hann til 

og stuðlar að samvinnu barnanna við lausn verkefna þannig að þau öðlist betri 

skilning hvert á öðru ásamt þeim viðfangsefnum sem þau fást við hverju sinni. Þetta 

leiðir oft til þess að börnin herma eftir og prófar það sem aðrir eru að gera og þannig 

eykst reynsla þeirra af viðfangsefninu. Kennari getur einnig lagt fram spurningar eins 

og: „hvað gerist ef þú?” eða: „hvernig gæti þetta verið ef þú?” 

Þannig má auka hugtakaskilning og orðaforða barnanna ásamt því að ýta undir 

skilning á eðlisfræðilegum hugmyndum. Í bókinni Starting from the Child ræðir 

Fisher (2002:8-9) kenningu Vygotskys þar sem hann álítur að börn ættu að fást við 

krefjandi verkefni sem reyna á þau en ekki verkefni sem þau eiga auðvelt með að 

leysa. Þannig byggja börnin hraðar ofan á reynslu sína og þroski þeirra verður meiri. 

Þeir sem búa yfir meiri reynslu geti svo verið til staðar og aðstoðað börnin ef þess 

þarf. 

3 Rannsóknaraðferð 
Hér er um eigindlega rannsókn að ræða þar sem skoðað er hvernig gengið hefur að 

taka upp ákveðin viðfangsefni og áherslur í leikskólastarf í tveimur leikskólum.  

Í eigindlegum rannsóknum er mismunandi tilgangur tengdur við sérstakar spurningar, 

aðferðir við söfnun gagna og greiningu þeirra. Rannsóknirnar byggjast á því að hver 
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og einn á sinn veruleika, að hann sé byggður á skynjun hvers og eins. Hér er einblínt á 

skilning rannsakanda og merkingin er byggð á munnlegri frásögn viðmælenda og 

athugun fremur en tölum. Átt er við að rannsakandinn nýtir opin viðtöl og 

vettvangsrannsóknir sem aðferðir til að grípa náttúrulega hegðun viðmælanda þegar 

hún á sér stað. Eigindlegar rannsóknir eru framkvæmdar í náttúrulegu umhverfi ólíkt 

megindlegum rannsóknum þar sem aðstæðum er oft stjórnað og hagrætt (McMillan 

2008:11-12). 

3.1 Gagnaöflun 
Til að safna gögnum í rannsókninni voru notaðar tvenns konar aðferðir. Annars vegar 

vettvangsathuganir og hins vegar viðtöl sem síðan var fylgt eftir með nánari 

spurningum sem svarað var skriflega á öðrum staðnum. 

 

Ég notaði opinn viðtalsramma þar sem ákveðnar spurningar voru hafðar að leiðarljósi 

sem stýrðu viðtalinu en gáfu möguleika á að koma inn á annað. Með þessu vildi ég 

draga fram sjónarmið viðmælenda minna á leikjunum. Einnig sendi ég spurningalista 

til Undarlands sem aðstoðarleikskólastjóri svaraði þar sem ég hafði aðeins heimsótt 

leikskólann einu sinni en á hinum leikskólanum, Stekkjarás var ég í vettvangsnámi.  

Þar sem að ég sjálf átti þátt í að innleiða Vísindaleikina sem þróunarverkefni á 

Stekkjarási mun reynsla mín á verkefninu koma fram þó svo að ég muni helst styðjast 

við viðtöl við tvo kennara leikskólans.  

3.2 Þátttakendur 
Á leikskólanum Undralandi tóku þrír leikskólakennarar og fimm leiðbeinendur þátt í 

að vinna með Vísindaleiki í leikskólastarfinu. Á Stekkjarási tóku þrír nemendur á 

lokaári í leikskólakennarafræðum þátt ásamt tveimur leikskólakennurum og einum 

grunnskólakennara. Kristín Norðdahl, lektor var leiðsögukennari nemenda á 

Stekkjarási. 

 

Báðir leikskólarnir sem taka þátt í rannsókninni starfa hvor á sinn hátt í anda Reggio 

Emilia. 

Loris Malaguzzi, kennari og sálfræðingur er frumkvöðull stefnunnar en hann taldi að 

börn hafi meðfædda hæfileiki til að lesa umhverfi sitt með öllum skilningavitum og 

afla sér fróðleiks og þekkingar, sem er margfalt flóknari en almennt hefur verið talið.  
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Hver dagur á leikskólum Reggio á að vera barninu spennandi reynsla með nýjum 

uppgötvunum, lífsnautnin frjóa í vísindalegum rannsóknarleiðangri. Ytri og innri 

veruleiki barnsins sameinast í hundrað tjáningarmátum í frjórri sköpun (Börn hafa 

hundrað mál 1988:5,71). 

3.2.1 Leikskólinn Undraland  
Leikskólinn Undraland starfar í nýlegu húsnæði sem stendur miðsvæðis á Flúðum. Að 

leiðarljósi eru hafðar uppeldisstefnur Reggio Emilia, fjölgreindarkenning Gardners og 

kenningar Caroline Pratt um opinn efnivið og uppgötvunarnám. Starf leikskólans 

snýst mikið um að nýta umhverfið, sköpun og getu einstaklingsins.  

Þrjár deildar eru í leikskólanum og eru 44 börn með pláss þar. Leikskólastjóri er Eydís 

Helgadóttir (Leikskólinn Undraland 2009). 

3.2.2 Leikskólinn Stekkjarás 
Leikskólinn Stekkjarás er staðsettur í Hafnafirði. Leikskólinn starfar eftir 

vinnuaðferðum Reggio Emilia þar sem börnin eru í brennidepli. Þá er átt við að litið 

er á þau sem sjálfstæða og skapandi einstaklinga. 

Hlustað er á hugmyndir þeirra og vinnan aðlöguð að hæfni og möguleikum þeirra. 

Kennarar leikskólans segja að þessar vinnuaðferðir séu lífssýn. Sýn kennara á börnin 

og nám þeirra endurspeglast í starfi þeirra.  

Einnig telja þeir að það séu þrír kennarar: kennarinn, börnin og umhverfið. Því er 

reynt að gera umhverfið lokkandi eða námshvetjandi. Með hjálp barnanna reyna 

kennarar að sjá möguleikana í hversdagsleikanum að uppgötva og rannsaka saman. 

Því eru einkunnarorð skólans: Hugmyndir barnsins, verkefni dagsins. Leikskólinn 

skiptist í átta deildir sem eru aldursskiptar og er fjöldi nemenda 172. Leikskólastjóri er 

Alda Agnes Sveinsdóttir (Leikskólinn Stekkjarás 2009). 

3.3 Rannsóknarspurningar  
Leitast var við að svara eftirfarandi spurningum: 

• Hvernig má innleiða Vísindaleiki í leikskólastarf?  

• Hvaða gögn reyndust vel til að undirbúa starfsfólk fyrir vinnu með 

Vísindaleiki?  

• Hvernig hafa leikirnir verið innleiddir í starf leikskólanna? 

• Hvaða viðhorf hafa kennararnir til Vísindaleikja? 
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• Hvaða hindranir eða tækifæri sjá kennarar við vinnu tengda 

Vísindaleikjum? 

• Hvernig er upplifun barna á Vísindaleikjum? 

4 Niðurstöður Rannsóknar 
Nokkrir þættir voru flokkaðir niður úr viðtölum við kennara og skoðaðir en þeir eru: 

Undirbúningur Vísindaleikja og innleiðing þeirra, sýn kennara á hlutverk sitt, upplifun 

barna á leikjunum, viðhorf kennara til leikjanna og að lokum verður fjallað um hvort 

að kennarar sjái fyrir sér áframhaldandi vinnu með Vísindaleiki á leikskólanum þeirra.  

4.1 Tildrög þess að vinna með Vísindaleiki hófst á leikskólunum 
Nokkrir starfsmenn leikskólans Undralands fóru á fyrirlestur um Vísindaleiki á 

haustþingi 8. deildar Félags leikskólakennara sem haldið var í september 2006 á 

Selfossi. Þar kynntu starfsmenn leikskólans Hamraborgar þróunarstarfið Vísindaleikir 

í leikskóla og miðluðu reynslu sinni að verkefninu. Aðstoðarleikskólastjórinn hafði 

þetta um málið að segja: 

Við heilluðumst af verkefninu og leiknum í kring um Vísindaleiki og 

okkur fannst þeir falla vel að starfi okkar sem er í anda Reggio Emilia. 

 

Einnig nefndi hún að þær sem fóru á fyrirlesturinn geymdu glærurnar frá honum til að 

nýta sér við uppsetningu leikjanna.  

Áður hefur verið unnið með náttúrufræðiverkefni á leikskólanum Stekkjarási þar sem 

kennarar og börn hafa unnið með ljós og skugga ásamt ýmsu öðru en þó ekki á 

markvissan hátt. Myndlistakennari leikskólans, Michelle Sonia Horne hafði áhuga á 

að fá nemendur frá HÍ til þess að vinna að þróunarverkefni á leikskólanum. Hún frétti 

af því að við ætluðum að vinna með Vísindaleiki og fannst það spennandi viðbót við 

skapandi starf leikskólans. Því varð að við fengum hana sem æfingakennara og Kristín 

Norðdahl varð okkar leiðsögukennari í ferlinu.  

4.2 Hvernig var undirbúningur og innleiðing Vísindaleikjanna? 
Mig langaði að vita hvernig Vísindaleikirnir komu inn í leikskólastarfið á Undralandi. 

Hvort þeir væru unnir í hópastarfi líkt og gert var á Hamraborg, hvernig væri unnið 

með þá og hversu oft. Einnig langaði mig til að vita hvort að allur leikskólinn tæki 

þátt í Vísindaleikjunum eða aðeins hluti eða ákveðin deild. Svörin voru þau að 
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Vísindaleikirnir væru nýjung í hópastarfi á leikskólanum og allir voru tilbúnir að bæta 

þessari nýjung í þekkingarbankann sinn. Þeir sem fóru á fyrirlesturinn miðluðu honum 

með sýnikennslu og myndum sem teknar voru af fyrirlesurum og kynntu m.a. 

vísindakassa sem notaðir eru á Hamraborg. 

Varðandi efnivið var allt mögulegt notað sem til var í leikskólanum eins og vasaljós, 

efnisbútar og litaðar filmur.  Einnig voru keyptar litaðar glerstyttur til að setja á 

myndvarpa. 

Aðstoðarleikskólastjórinn svaraði spurningu minni um hvort að kennarar hefðu útbúið 

vísindakassa líkt og kennarar á Hamraborg hefðu gert. 

Já, við söfnuðum saman í þrjá kassa, efniviðnum var skipt niður eftir 

hraða, ljós og skuggar og ljós í gegnum efni. 

 

Vísindaleikirnir voru hluti af hópastafi, áhersla var lögð á að hafa upphaf leikjanna 

skýrt og enda vinnu með þá einnig. Spurningar voru lagðar fyrir börnin í leiknum til 

að ýta undir rannsóknarvinnu þeirra. 

Unnið var með Vísindaleiki í hópastarfi yfir viku, fjórðu hverju viku allan veturinn. 

Eins og áður sagði tók allur leikskólinn þátt í þessari vinnu eða börn á aldrinum eins 

og hálfs árs til sex ára.  

 

Undirbúningur okkar nemanna í vettvangsnámi okkar á Stekkjarási fólst í lestri á 

skýrslu Hauks og Kristínar (2005) þar sem við kynntum okkur þróunarstarfið 

Vísindaleiki sem unnið var á Hamraborg. Við nýttum okkur heimsókn sem við fórum 

á leikskólann til þess að hafa viðmið um hvernig við vildum setja leikina upp. Einnig 

höfðum við skoðað leikskólann Stekkjarás vel og ákveðið í samvinnu við tvo 

deildarstjóra að vinna verkefnið á deildunum Sólgarð og Fífu. Börn á deildunum eru 

2-3 ára og 4-5 ára. Við kynntum okkur og verkefnið sem við ætluðum að setja í gang 

á leikskólanum fyrir öllu starfsfólki leikskólans ásamt því að senda bréf til foreldra 

með svipuðum upplýsingum. Við útbjuggum tvo vísindakassa sem við fylltum af 

vasaljósum og öðrum efnivið til að nota í Vísindaleikina. Annar innihélt vasaljós og 

risaeðlur ásamt öðrum hlutum til þess að mynda skugga en hinn innihélt vasaljós, 

litaglærur, efni til að lýsa í gegn um og brúsa með mismunandi litum. 

 



 - 18 -

Við höfðum komist að því að ekki var unnið í hópastarfi á deildunum heldur í 

stöðvavinnu. Það kom okkur á óvart og í raun vorum við ekki viss um hvernig við 

ættum að koma Vísindaleikjum inn í stöðvavinnu barnanna á þann hátt sem við 

vildum. Við vildum hafa sex börn í hóp, alltaf sama hópinn á hvorri deild svo að við 

gætum fylgst með námi barnanna á ákveðinn hátt. Einnig langaði okkur að koma inn 

hugtökum um vísindi, geta bætt við leikina eftir þörfum og skráð niður hvernig þróun 

hvors hóps yrði í leikjunum, þ.e. unnið markvisst með leikina.  

 

Stöðvavinnan á Stekkjarási felst í eftirfarandi: 

-Starfsaðferð sem hentar vel til að nálgast áhugasvið barna  

-Börnin vinna á sínum forsendum, út frá sínum áhuga  

-Auðvelt er að skapa umhverfi þar sem hægt er að hafa í boði  

mismunandi efnivið til að vinna með, rannsaka og finna úrlausnir. 

 

Stöðvavinna byggist á áhuga barnanna á ákveðnum viðfangsefnum sem eru sett í þrjár 

til fjórar stöðvar á deildinni. T.d. ef nokkur börn hafa í vikunni áður mjög mikinn 

áhuga á víkingum eða dúkkum þá er búin til stöð vikuna eftir þar sem hægt er að fara 

út í rannsóknarferð sem víkingur eða saumaverksmiðja sett upp til að sauma föt á 

dúkkurnar. Stöðvarnar endast svo lengi sem börnin hafa áhuga á viðfangsefnunum. 

Þau velja sjálf hvað stöð þau vilja vinna á og sjaldan eru fjöldatakmarkanir á 

stöðvunum. 

 

Eftir að hafa kynnt okkur þessa vinnuaðferð á deildunum ákváðum við að aðlaga 

okkur að þeirri vinnu en ekki krefjast þess að fá að vinna í hópastarfi. Við sáum að 

það hentaði ekki á þessum leikskóla og því bjuggum við til Vísindastöð. Hún var 

kynnt fyrir starfsfólki á deildarfundi og síðan fyrir börnunum þegar kom að vali í 

stöðvavinnu. Við höfðum vasaljós og risaeðlur á eldri deildinni Fífu en notuðumst við 

vasaljós og stóran kassa á yngri deildinni Sólgarði. Við takmörkuðum þó fjölda barna 

í sex á þessar stöðvar þó svo að sömu börnin myndu kannski ekki velja hana hvern 

dag. 
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4.3 Sýn kennara á hlutverk sitt í Vísindaleikjum 
Hlutverk kennara á Undralandi var að leiðbeina börnunum og kenna þeim hugtök sem 

tengjast náttúruvísindum, rétt eins og í þróunarstarfinu á Hamraborg. Kennarar spurðu 

opinna spurninga sem þeir svo leiðbeindu börnunum að fá svör við. Til þess að ýta 

undir rannsóknarvinnu þeirra fengu börnin að leika sér frjást síðari hluta hópatímans. 

 

Aðstoðarleikskólastjórinn nefndi að sumum fannst mjög auðvelt að vinna með 

vísindaleikina á meðan öðrum þótti erfiðara að vinna með þá. Það virtist fylgjast að 

hversu auðvelt kennaranum þótti að vinna með vísindi yfirleitt og hversu áhugasamur 

hann var um Vísindaleikina. Einnig skipti áhugi barnanna miklu máli fyrir kennara 

því auðveldara var að vinna með leikina ef börnin höfðu mikinn áhuga og það skipti 

líka máli að kennarinn væri tilbúinn til þess að ýta undir áhuga barnanna með 

spurningum. Kennarinn lagði inn hugmyndir til að vinna með og fékk börnin með sér 

í verkefnið. Sýn kennara á hlutverk sitt var sú að þeim fannst mikilvægt að vera til 

staðar fyrir börnin ásamt því  að geta leiðbeint þeim með leikina. 

 

Fyrstu stundir Vísindaleikjanna á Stekkjarási vorum við nemendur stjórnendur 

leikjanna. Deildarstjórarnir tveir ásamt Michelle fylgdust með okkur og börnunum. 

Okkur fannst hlutverk okkar mikilvægt vegna þess að það þurfti að byrja stundirnar, 

fá öll börnin saman og ræða við þau um hvað við værum að fara að gera. Leggja inn 

hugtök t.d. um ljós og skugga og aðstoða börnin við að finna út hvernig hlutirnir 

virka. Kennarar Stekkjaráss líta eins á hlutverk sitt í Vísindaleikjunum og í öðrum 

viðfangsefnum í leikskólanum. Kennarinn er til staðar fyrir börnin og gerir umhverfið 

námshvetjandi. Börnin eru sjálfstæðir og skapandi einstaklingar og því er hlustað á 

hugmyndir þeirra ásamt því að hvetja þau til rannsóknarvinnu í leikjunum. 

4.4 Hvernig upplifa börnin leikina? 
Börnin á Undralandi voru yfirleitt áhugasöm um Vísindaleikina. Kennarar höfðu ekki 

áður unnið markvisst með Vísindaleiki í leikskólanum og voru þeir því spennandi 

nýjung fyrir börnin sem þeim þótti auðvelt að vinna með, enda eru þessi börn vön því 

að vinna í skapandi starfi þar sem þau fá að prófa sig áfram í þeim verkefnum sem eru 

lögð fyrir þau.  

Í Vísindaleikjunum lærðu börnin mörg ný hugtök og öðluðust þekkingu á þeim líkt og 

á leikskólanum Hamraborg. Einnig ýttu Vísindaleikirnir undir rannsóknarfýsni 
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barnanna á þann hátt að börnin prófuðu sig áfram og kennarinn var ávallt viðbúinn að 

grípa allar hugmyndir og vinna með þær.  

Árangur leikjanna fór fyrst og fremst eftir áhuga barnanna og kennarans en ekki eftir 

aldri barnanna. 

 

Börnin á Stekkarási virtust upplifa Vísindaleiki á misjafnan hátt. Börn leikskólans eru  

vön að rannsaka og vinna með tilraunir og kom það í ljós í leikjunum sem við unnum 

með en þeir voru ljós og skuggar og ljós og litir. Börnin á Sólgarði og Fífu voru ekki 

ein um að taka þátt heldur fóru tveir föstudagar í að kynna leikina fyrir öllum börnum 

leikskólans þar sem þau fengu að prófa vasaljós, myndvarpa, neonljós, myndavél og 

að teikna eftir skuggum á vegg. Eitt af markmiðum okkar sem nema í vinnu með þetta 

verkefni var að allir á leikskólanum myndu kynnast Vísindaleikjum, bæði starfsfólk 

og börn. 

 

Það kom á óvart á yngri deild í Vísindaleik sem fólst í að varpa skuggum af hlutum á  

vegg með myndvarpa var að sum börnin urðu skelkuð til að byrja með vegna þess að 

þeim fannst óvenjulegt að sjá hlutina svo stóra birtast á veggnum fyrir framan þau. 

Upplifun þeirra var því ekki góð til að byrja með en okkur tókst að fá þau til að skilja 

að ekkert væri að óttast og leyfðum þeim að setja hluti á myndvarpann um leið og 

útskýrt var að þeir stækkuðu í ljósinu sem bærist á vegginn. Eftir þetta voru þau 

óhrædd og hvert skipti sem þau sáu myndvarpa hlupu þau beint að honum til þess að 

setja hluti á og færa til svo að skugginn á veggnum myndi breytast.  

 

Eldri börnunum þótti mjög gaman í vinnunni með Vísindaleikina. Leikirnir þróuðust 

hratt og við nemarnir bjuggum til nýja leiki með börnunum. Meðal þeirra voru leikur 

með neonljós og leikur með risastóra myndavél sem búin var til úr pappakassa og 

kallast hann umhverfis-innvarpi. Ég spurði nokkur börn hvernig þeim þætti að vinna 

með Vísindaleiki og voru þau öll sammála að það væri rosalega skemmtilegt og 

spennandi og að þau lærðu ótrúlega margt nýtt um vísindi. Þegar ég spurði þau hvað 

þau höfðu lært töluðu þau um að ljós ferðast og ef maður setur litaða hluti fyrir ljós þá 

breytir það um lit. Einnig ræddu þau um ljós og skugga og nefndu að maður þarf að 

færa vasaljós að og frá vegg til þess að ljósið minnki og stækki. Ég sýndi þeim myndir 

af nokkrum stundum sem þau tóku þátt í og höfðu þau mikinn áhuga á að skoða 

myndirnar og ræða þær.  
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4.5 Hver eru viðhorf kennara til leikjanna? 
Starf í anda Reggio byggist upp á rannsóknarvinnu og fannst kennurum Undralands 

því Vísindaleikirnir vera góð viðbót í starfið sem unnið er á leikskólanum. Kennurum 

þykja leikirnir vera áhugaverðir enda ýta þeir undir þá áherslu sem starfið í 

leikskólanum byggist á. Viðhorf kennara virðast jákvæð þar sem upplifun þeirra á 

vinnu með leikina var skemmtileg að þeirra mati og einnig spennandi á þann hátt að 

sjá börnin rannsaka eitthvað ákveðið á markvissan hátt. Þá á ég við t.d. hvernig seglar 

virka, hvernig ljós fer í gegnum efni og fleiri viðfangsefni sem þau höfðu ekki unnið 

með áður.  

 

Viðhorf deildarstjóra Sólgarðs og Fífu voru mjög jákvæð í garð Vísindaleikja. Báðar 

eru þær ánægðar með vinnu okkar nemanna með börnunum en einnig þótti þeim 

spennandi að taka sjálfar þátt í ferlinu.  

 

Annar deildarstjórinn (á yngri deild) nefndi að henni fannst mikilvægt að hafa 

skýrsluna um Vísindaleiki inni á deildinni til að grípa í þar sem henni vantaði 

stundum að setja orð á athafnir barnanna og hugtök tengd leikjunum. Þegar hana 

vantaði hugmyndir eða vildi skilja betur út á hvað leikirnir ganga leitaði hún einnig í 

skýrsluna. Þess ber að geta að við skildum eftir eintök af skýrslunni sem báðar deildir 

hafa aðgang að. Hinn deildarstjórinn (á eldri deild) talaði um að vinna með 

Vísindaleiki henti börnunum á Stekkjarási þar sem þau séu vön að vinna 

rannsóknarvinnu í anda Reggio Emilia. Henni fannst sú reynsla nýtast vel í vinnu með 

Vísindaleiki þar sem þeir ganga einnig út á að rannsaka hluti og náttúruleg fyrirbæri á 

vísindalegan hátt. Þegar hún tók sjálf þátt í að vinna með leikina fannst henni þeir 

svipa til þess sem áður hafði verið unnið með á deildinni, þ.e. um ljós og skugga.  

 

Aðrir kennarar sem hafa séð og prófað Vísindaleikina með okkur á Stekkjarási virtust 

hafa áhuga á að vinna með þá og hafa nokkrir nú þegar gert það. Einn kennari sýndi 

frumkvæði og ákvað að nýta sér áhuga barnanna á neonljósi sem við höfðum unnið 

með og nýtti það í dansi með börnum. Börnin voru máluð með neonlitum og fengu 

gul bönd til að dansa með sem lýstust upp í ljósinu. Þau enduðu í allskonar leikjum og 

voru að í tvær klukkustundir. Þessi kennari er mjög áhugasamur um Vísindaleiki og 

þykir spennandi að vinna með þá.  
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4.6 Verður unnið áfram með Vísindaleiki á leikskólanum? 
Aðstoðarleikskólastjóri Undralands svaraði þeirri spurningu þannig: 

Vísindi eru alltaf til staðar í öllu starfi okkar hér í leikskólanum þó svo 

að við séum ekki með ákveðnar stundir tileinkaðar vísindum og erum 

ekki með ákveðna kassa lengur tengda Vísindaleikjum. Leikur og 

hópastarf barnanna gengur meira og minna út á vísindi [...] Við viljum 

ekki útiloka það að ekki verði unnið aftur með vísindaleikinn eins og 

gert var en það fer kannski eftir áhuga og vilja starfsfólks og einnig 

hvernig innra skipulag þróast ár frá ári. 

 

Úr þessu svari er hægt að lesa að starfsmenn leikskólans virðast áhugasamir um 

leikina en virðast ekki svo opnir fyrir því að vinna markvisst með þá aftur. Þó svo að 

þessi vinna eigi sér ekki stað lengur sjá kennarar að náttúruvísindin eru til staðar í 

starfinu og þeir virðast meðvitaðri um hugtök og að tengja vísindi daglegu starfi 

leikskólans. 

Í heimsókn minni hafði leikskólastjórinn sagt mér að myndvarpar væru notaðir af og 

til á leikskólanum. Þá væru börnin að gera skuggaleikhús eða skoða liti varpast á 

veggina með því að nota litaðar glerstyttur. Þetta eru leifar af Vísindaleikjum sem 

unnið var með. Einnig hanga plastkristallar í flestum gluggum svo að þegar sólin skín 

þá myndast litlir regnbogar á veggi og gólf. Börnin vita af þessu og hafa lært að þegar 

ljósið brotnar á kristallinum þá myndast regnbogans litir.  

 

Kennarar leikskólans nýta umhverfið í kringum leikskólann mikið í rannsóknarvinnu 

og er gott dæmi um það að reglulega fara kennarar með börn að heitum hver rétt hjá 

og sjóða egg saman. Út frá þeirri reynslu hafa spunnist umræðuefni um af hverju 

vatnið er heitt þarna, hversu lengi egg eru að sjóða og þessháttar spurningar sem 

kennarar finna svör við með börnunum.  

 

Nokkrir kennarar á leikskólanum Stekkjarási nefndu að orðið „Vísindaleikir“ hefði 

hljómað sem flókin vinna til að byrja með en ákváðu að bíða og sjá hvernig leikir 

þetta væru. Þegar kennarar sáu kynningu okkar nemanna á hvað Vísindaleikir eru og 

hvernig við ætluðum að vinna með þá, fannst þeim að þessi verkefni gætu vel hentað 

leikskólanum. Svo nefndu sömu kennarar einnig að eftir að hafa komið í salinn þá 
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föstudaga sem unnið var með Vísindaleiki fannst þeim vinnan á bak við þá 

skemmtileg og spennandi og að þeir gætu hugsað sér að vinna með þá með börnunum.  

Þegar deildarstjórarnir voru spurðar að því hvort að þær gætu hugsað sér að halda 

áfram vinnu með Vísindaleiki eftir að við myndum hætta sem nemar voru þær 

sammála um að það væri mjög líklegt.  

Önnur sagði: 

„Ég get alveg hugsað mér að vinna áfram með leikina. Það er þó ekki 

alltaf auðvelt þar sem eingöngu ófaglært fólk er á deildinni minni og 

oftast mannekla og þarf ég því meiri tíma til þess að útskýra leikina og 

tilganginn með þeim [...] Ég vil hafa starfsmann með mér til þess að 

aðstoða mig í vinnu með Vísindaleikina“. 

 

Hinn deildarstjórinn talaði um að hún myndi hiklaust vinna með leikina ef að börnin 

myndu sýna því áhuga af fyrra bragði.  

Þegar þær fengu að vita að við nemarnir ætlum að skilja eftir einfaldan 

hugmyndabanka um Vísindaleiki voru þær mjög ánægðar og voru enn bjartsýnni á að 

vinnan myndi halda áfram. Þær nefndu að gott væri að geta náð í tilbúinn vísindakassa 

með efnivið og spjöld með upplýsingum um uppsetningu á Vísindaleikjum til að 

vinna með. 

 

Æfingakennarinn okkar virtist einna bjartsýnust á áframhaldandi vinnu með 

Vísindaleiki. Hún er deildarstjóri listarýma leikskólans og hefur mikla yfirsýn yfir 

hvað er í gangi í leikskólanum hverju sinni. Áhugi hennar á náttúruvísindum er mikill 

ásamt því að hún mun sennilega tengja Vísindaleiki við áhuga sinn á listsköpun með 

börnum. Hún er í góðum tengslum við starfsfólk leikskólans og getur leiðbeint þeim 

sem vilja með Vísindaleikina eftir að við erum farin. Hún var alltaf viðstödd þegar við 

unnum með leikina og eins sýningar okkar í salnum þannig að hún hefur mesta 

þekkingu af öllum á leikskólanum á þróunarverkefni okkar með Vísindaleiki á 

Stekkjarási. 

5 Umræður 
Samkvæmt viðtölum við kennara leikskólanna kom það helst í ljós að börn og 

kennarar hafa haft ánægju af vinnu  með Vísindaleikina. Sjálfstraust kennara gagnvart 
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eðlisfræðilegum viðfangsefnum virðist hafa aukist eftir vinnu með leikina en kennarar 

töluðu um að í upphafi vinnunnar hafi þeir ekki verið öruggir. Þessir þættir tengjast 

vel markmiðum sem sett voru fram í þróunarverkefninu í Hamraborg um að verkefnið 

nýtist fleiri leikskólum og að börn eigi fyrst og fremst að hafa ánægju af leikjunum 

fremur en annað.. Einnig virðist markviss vinna með Vísindaleikina skila sér í auknu 

náttúrufræðinámi barnanna þar sem unnið er með ýmis hugtök og tilraunir á sviði 

náttúruvísinda í ákveðinn tíma 

 

Í grein Hauks og Kristínar (2006) um rannsókn á áhrifum Vísindaleikja á 

leikskólabörn í Hamraborg kom fram í niðurstöðum að langflestum barnanna þótti 

verkefnin skemmtileg. Niðurstöður þessarar rannsóknar eru í ágætu samræmi við það 

og gætu verið vísbending um að Vísindaleikir henti vel í starfi með leikskólabörnum. 

 

Tildrög þess að Vísindaleikirnir voru teknir inn í starf leikskólanna voru mismunandi. 

Á Undralandi varð áhugi kennara á kynningu á þessum verkefnum til þess að leikirnir 

voru teknir inn í leikskólann. Kennarar á Stekkjarási höfðu áhuga á að fá nemendur 

frá HÍ til þess að innleiða þróunarverkefni í leikskólann og þótti þeim Vísindaleikir 

vel til þess fallnir.  

 

Þegar undirbúningur leikskólanna í vinnu með Vísindaleiki er skoðaður kemur það í 

ljós að á báðum leikskólum voru leikirnir byggðir upp á upplýsingum frá 

leikskólanum Hamraborg. Kennarar Undralands nýttu sér fyrirlestur um Vísindaleiki 

og bjuggu til vísindakassa út frá honum ásamt því að setja upp Vísindaleiki á svipaðan 

hátt og á Hamraborg. Nemar á Stekkjarási heimsóttu Hamraborg og skoðuðu eina 

Vísindaleikjastund þar. Einnig lásu þeir skýrslu um þróunarverkefnið og byggðu 

hugmyndir sínar um uppsetningu leikjanna á henni ásamt því að safna efnivið í 

vísindakassa.  

 

Í rannsókn þessari komu fáar hindranir í ljós í vinnunni með Vísindaleikina. Einna 

helst væri hægt að nefna manneklu á Stekkjarási og lítinn áhuga hjá sumum kennurum 

á Undralandi en þær hindranir þekkjast á flestum leikskólum í daglegu starfi. 
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Kennarar sjá tækifæri í vinnunni með leikina þar sem þeir hafa öðlast reynslu og 

þekkingu sem þeir geta nýtt sér áfram í starfinu. 

Þegar Vísindaleikir eru teknir inn í starf leikskóla virðist gott að skoða skýrslu um 

þróunarstarfið Vísindaleiki á Hamraborg (Haukur Arason og Kristín Norðdahl, 2005) 

og grein um rannsókn sem unnin var á því starfi (Haukur Arason og Kristín Norðdahl, 

2006) ásamt því að tala við einhvern sem hefur haft reynslu af því að vinna með 

leikina. Ágætar grunnleiðbeiningar um þróunar-og nýbreytniverkefni er hægt að finna 

í Aðalnámsskrá leikskóla (1999) þar sem gerð er grein fyrir mikilvægi  

alls ferlisins.  

6 Lokaorð 
Það er athyglisvert að velta því fyrir sér hvernig reynslu og þekkingu leikskólarnir 

Undraland og Stekkjarás hafa öðlast í vinnu sinni með Vísindaleiki 

Þó svo að verkefnin væru ekki unnin yfir langan tíma var þó hægt að sjá árangur af 

þeim sem nýttist börnum og kennurum leikskólanna. Bæði á Undralandi og 

Stekkjarási hafa leikirnir verið þróaðir og unnið með önnur verkefni en eru í 

upprunalegu verkefnunum.  

 

Þróunarverkefnið á Hamraborg byrjaði haustið 2004 og er enn í gangi á leikskólanum. 

Haukur og Kristín eru í samstarfi með kennurum Hamraborgar og fylgjast með því 

sem er að gerast í Vísindaleikjunum ásamt því að hanna nýja leiki. Nýjar hugmyndir 

þróast þar sem fleiri hugtök og athuganir bætast reglulega við eins og nýjasta nýtt er 

leikur með rafmagn. 

Þetta þróunarverkefni hefur haldið áfram í mörg ár og tel ég ástæðuna vera áhugasama 

kennara sem að eru tilbúnir til þess að þróa leikina áfram með börnunum ásamt því að 

vera duglegir við að kynna þá fyrir öðrum kennurum.  

Það skiptir miklu máli að vera opinn og tilbúinn til þess að þróast sjálfur sem kennari 

ef að þróunar- og/eða nýbreytnistarf á að skila tilætluðum árangri. 

 

Þegar aldur barnanna í rannsókninni er skoðaður virðist ekkert benda til þess að 

Vísindaleikir henti frekar eldri eða yngri börnum, það þarf helst að útfæra þá fyrir 

aldur barnanna og gefa yngri börnum meiri tíma. T.d. er lítið hægt að ræða við tveggja 

ára barn um að ljós ferðast og barnið geti stöðvað það með því að setja höndina fyrir 
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og að þá myndist skuggi líkt og eldri börnin lærðu. Þess heldur væri betra að láta 

barnið skoða sinn eigin skugga til að byrja með og gefa því tíma til að rannsaka sjálft 

eins og gerðist á yngri deild Stekkjaráss.  

 

Hægt er að líta fram á veginn og má búast við því að Vísindaleikir í leikskóla gætu 

orðið vinsæl nýbreytni í leikskólastarfi hér á landi á næstu árum miðað við hversu góð 

reynsla er af þeim nú þegar á svo stuttum tíma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ________________________ 

       Guðrún Lilja Jónssdóttir 
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