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Formáli 
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leikskóla við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Heiti verkefnis er „Breytingar á rými 

barna til leiks í leikskóla – Hefur leikurinn þurft að víkja fyrir skipulögðu starfi?“.  

Leiðbeinandi verkefnis var Björn Rúnar Egilsson, aðjúnkt við Menntavísindasvið 
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leikskólanum sem ég þáði. Eftir örfáa mánuði í starfi áttaði ég mig á að ég væri á réttri 

hillu. Ekkert starf hafði veitt mér þá ánægju sem ég upplifði í starfinu. Ég tók ákvörðun 

um að fara í meistaranám í menntunarfræði leikskóla í ársbyrjun 2019. Ég vil þakka 

leikskólastjórnendum mínum Berglindi Hallgrímsdóttur og Önnu Rún Gylfadóttur 

sérstaklega fyrir allan stuðninginn og þolinmæðina sem þær hafa sýnt gagnvart námi 

mínu síðastliðin tvö ár. Einnig vil ég þakka fjölskyldu minni og vinum fyrir stuðing og 

hvatningu í gegnum síðustu tvö ár sem stundum reyndust mikil þolraun. Að lokum vil ég 

þakka samnemanda mínum og nú vinkonu Ösp Jónsdóttur fyrir ómetanlegan stuðning, 

hvatningu og samvinnu í gegnum allt námið. Hún hefur reynst mér einstaklega vel og 

sérstaklega við vinnslu meistaraverkefnis.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum/undirritaðri. Ég hef kynnt mér 

Vísindasiðareglur Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og 

fyllstu ráðvendni í öflun og miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls 

efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða 

ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum 

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

ég með undirskrift minni 

Reykjavík, 18. maí 2021 

Hanna Rún Ingólfsdóttir 
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Ágrip 

Rannsókn þessi fjallar um viðhorf leikskólakennara til þess hvort og hvernig leikskólastarf 

hefur breyst í gegnum tíðina með tilliti til þess rýmis sem börn fá til leiks. Í Aðalnámskrá 

leikskóla er fjallað um leik sem þungamiðju alls leikskólastarfs og megin námsleiðar 

barnanna. Miklar breytingar átt sér stað síðastliðin ár svo sem aukin fjölmenning og 

fjölgun barna í leikskólum og hafa kröfur til leikskólakennara aukist hvað varðar 

undibúning fyrir grunnskólagönguna. Enn er þó gerð krafa að börn fái tækifæri til þess að 

læra og þroskast í gegnum leik og getur þetta skapað togstreitu þegar kemur að því að setja 

upp skipulag í leikskólastarfinu. Leitast verður eftir að svara rannsóknarspurningunni: 

„Hvernig hefur rými barna til leiks breyst í gegnum tíðina að mati leikskólakennara með 

háan starfsaldur? Hefur leikurinn þurft að víkja fyrir skipulögðu starfi?“ Viðtöl voru tekin 

við níu leikskólakennara með háan starfsaldur, þar sem miðað var við að minnsta kosti 20 

ára starfsreynslu, og leitað eftir viðhorfum þeirra til þess rýmis sem börnum í íslenskum 

leikskólum dagsins í dag er séð fyrir og það rætt í ljósi minninga þeirra um rýmið sem 

leikur barna fékk þegar þeir hófu störf. Niðurstöður rannsóknar leiddu í ljós að leikurinn 

virðist hafa vikið fyrir skipulögðu starfi að einhverju leyti. Þátttakendur telja mikla pressu 

vera á þeim að kenna börnum ákveðna hæfni fyrir 6 ára aldur. Hins vegar sögðu tveir 

þátttakendur leikinn vera að fá meira rými í dag í samanburði við upphaf starfsferils. 

Einnig kom í ljós að þátttaka leikskólakennara í leik barna er mikilvæg í hugum 

þátttakenda en segja að erfitt geti reynst að virkja alla starfsmenn í leik með börnum. 

Niðurstöðurnar eru í samræmi við fyrri rannsóknir, sem benda til þess að stíft dagskipulag 

og tímaskortur hamli sjálfsprottnum leik barna. Í ljósi þess að sjálfsprottinn leikur barna 

hefur vikið fyrir skipulögðu starfi í einhverjum leikskólum höfuðborgarsvæðisins er 

tímabært að berjast fyrir stöðu sjálfsprottna leiksins og mikilvægi hans sem helstu 

námsleið barnsins. 
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Abstract 

This study is focused on preschool teachers’ perspectives towards whether and how the 

space and time that children are given for play have changed. The Icelandic general 

curriculum for preschools discusses play as the focal point of all preschool activities and 

the main part of the children´s curriculum. Preschools have undergone changes in recent 

years, such as increasing multiculturalism and the number of children in preschools, and 

demands towards preschool teachers have increased in terms of preparation for primary 

school. However, children are still required to learn and develop through play, and this 

can create tensions when organizing a schedule for the preschool´s work. An attempt will 

be made to answer the research question „How has the space and time for children’s play 

changed through the years in the opinion of preschool teachers with high seniority? Has 

play given way to organized activities?” Semi-structured interviews were conducted with 

nine preschool teachers with a high seniority, having 20 years of experience or more, and 

their views on the space and time children are provided in modern Icelandic preschools 

elicited. These were discussed in light of their memories of the role that play had at the 

start of their career. The findings show that play seems to have given way to organized 

activities to some extent. The preschool teachers feel like there is a lot of pressure on them 

to teach children certain skills before the age of six. However, two participants said that 

play gets more space and time now compared to the years before. Furthermore, 

participation of preschool teachers in children´s play is important according to the 

participants, but they said it can be difficult to activate all employees in play with children. 

The results are in line with previous research, which indicates that there is often little time 

in preschools for spontaneous play as the schedule has become too rigid. Given that 

children´s spontaneous play has given way to organized activities in some preschools in 

the capital area, it is time to fight for the status of spontaneous play and its importance as 

the child´s main educational path.  
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1 Inngangur  

Í lögum um leikskóla nr. 90/2008 kemur fram að mikilvægt er að nemendur fái umönnun 

og menntun ásamt því að þeim sé skapað hollt og hvetjandi uppeldisumhverfi ásamt 

öruggum náms- og leikskilyrðum. Enn fremur segir að nám skuli fara fram í leik og 

skapandi starfi. Á undanförnum árum hafa orðið miklar breytingar á íslensku samfélagi, 

svo sem aukin fjölmenning og fjölgun barna í leikskólum, og þeim breytingum fylgja 

auknar kröfur til kennarastéttarinnar (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). Með auknum 

kröfum til leikskólakennara fylgja áskoranir um hvernig best sé að hátta menntun ungra 

barna. Hugsanlegt er að kröfur um menntun leikskólabarna séu ranglega túlkaðar við 

gerð skólanámsskráa og með því getur starfið orðið líkara grunnskólakennslu, 

sérstaklega hjá eldri börnum leikskólanna. Einnig keppast leikskólar við að innleiða nýtt 

námsefni sem getur orðið til þess að starf leikskólanna fari að snúast um námsefni frekar 

en leik barnanna.  

Rannsókn þessi fjallar um viðhorf leikskólakennara til þess hvort og hvernig 

leikskólastarf hafi breyst í gegnum tíðina með tilliti til þess rýmis sem börn fá til leiks. 

Rannsóknin byggir á minni þátttakenda um rými barna til leiks í leikskólanum þegar þeir 

hófu störf í leikskólum og viðhorfa þeirra til þróunar þess til dagsins í dag. Viðtöl voru 

tekin við níu leikskólakennara með háan starfsaldur, þar sem miðað var við 20 ára 

starfsaldur og upp úr, og leitað eftir viðhorfum þeirra til þess rýmis sem börnum í 

íslenskum leikskólum nútímans er séð fyrir og það rætt í ljósi minninga þeirra um þann 

þátt sem leikur hafði þegar þeir hófu störf. Spurningar til þátttakenda snéru aðallega að 

hugmyndum þeirra um sjálfsprottinn leik barna og skipulagt starf í leikskólanum. Leitað 

var eftir þátttakendum frá mismunandi leikskólum sem starfa eftir ólíkum stefnum. 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort að leikur barna fái sama, minna eða meira 

rými í leikskólum en áður var að mati þátttakenda. Ég taldi mikilvægt að sjónarmið 

leikskólakennara sem starfa eftir ólíkum stefnum kæmu fram, þar sem starfshættir geta 

verið afar ólíkir og því áhugavert að grennslast fyrir um hvort rými leiks sé mismikið og 

tengist stefnu skólanámskránna. Ástæða þess að þetta efni varð fyrir valinu er sú að sjálf 

hef ég starfað í leikskóla í rúmlega átta ár og mín upplifun er sú að rými fyrir leik 

barnanna er of lítið í samanburði við skipulagt starf. Ég tel að á árum áður hafi 

leikskólinn lagt meiri áherslu á leik barna, en að í dag séu leikskólar alltof oft að færast 
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nær beinni kennslu sem þekkist í grunnskólanum þegar kemur að námi barnanna. Ég tel 

að verkefnavinna í leikskólum sé orðin meiri og hópastarf er farið að snúa meira að 

kennslu frekar en námi í gegnum leikinn með þátttöku fullorðinna. Í gegnum árin hefur 

mér fundist rými til leiks vera takmarkað og þá sérstaklega út frá námslegum 

sjónarmiðum. Námið fer yfirleitt fram við borð og leikurinn mætir oft á tíðum afgangi. 

Ýmis námstækifæri tapast sem er mikilvægt að grípa og vinna með út frá áhugasviði 

barnanna.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum hluta verður farið yfir mismunandi gerðir leiks barna svo sem sjálfsprottinn 

leik og kennarastýrðan leik. Einnig verður farið í gegnum hvað skipulagt starf felur í sér 

líkt og hópastarf og verkefnavinna ásamt því að fara yfir hvernig dagskipulag leikskóla 

er sett upp. Að lokum verður fjallað um nám barna í gegnum leik og hlutverk 

leikskólakennara í leik barna.  

2.1 Hvað er leikur? 

Þegar kemur að því að skilgreina leik barna getur það reynst flókið þar sem athafnir sem 

innihalda leik samanstanda af mismunandi hegðunarmynstrum og félagslegum 

samskiptum (Wood, 2013). Skilgreiningu á leik hefur verið líkt við skilgreiningu á list, 

þar sem skilgreiningar á sama fyirbærinu geta verið afar mismunandi (Eberle, 2014). 

Leikur er flókið fyrirbæri og er nánast ómögulegt að koma með eina nákvæma lýsingu 

eða skilgreiningu á hvað leikur er (Lillemyr, 2009). Leikur hefur verið skilgreindur sem 

athöfn sem er af frumkvæði barna. Leikur ásamt námi er hluti af daglegu lífi barna og 

samkvæmt Samuelsson og Carlsson (2008) er svar barna við spurningunni „hvað þykir 

þér skemmtilegast að gera?“ iðulega að þeim þyki skemmtilegast að leika sér. Í 

Aðalnámskrá leikskóla (2011) er fjallað um leik sem þungamiðju alls leikskólastarfs og 

megin námsleiðar barnanna. Samkvæmt Aðalnámskrá gefur leikurinn börnum tækifæri 

til þess að hrinda hugmyndum sínum í framkvæmd, leysa vandamál sem upp koma 

ásamt því að þau læra að skilja umhverfið sem þau eru í. Leikurinn ýtir undir notkun 

tungumáls, eflir hreyfifærni, félagsleg samskipti, styrkir vitrænan þroska og ýtir undir 

sköpunargáfu barnanna. Enn fremur kemur fram að börn læra hvert af öðru í leiknum en 

hlutverk fullorðinna í leik barna er einnig mikilvægt (Aðalnámskrá leikskóla, 2011).  

Í bókinni Play, learning and the early curriculum eftir Elizabeth Wood (2013) er 

kafað ofan í leik barna og mismunandi leikur skoðaður. Börn hafa hæfileikann til þess að 

geta sett sig í mismunandi hlutverk, búið til sín eigin tákn, gefið hlutum nýja merkingu 

ásamt því að aðlaga hugmyndir sínar að hvort öðru og finna þannig sameiginlega 

merkingu leiksins. Með því að finna merkingu leiks, skapa þau sameiginlegan skilning á 

aðstæðum; hvað teljist leikur og hvað teljist ekki leikur. Börn hafa hæfileikann til þess 

að fara inn og út úr leik og snýst leikur þeirra ekki aðeins um ímyndun heldur yfirfæra 
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þau einnig aðra þekkingu og skilning sem þau hafa öðlast úr sínum raunverulega heimi 

yfir í leik (Wood, 2013). Þegar börn skilgreina leik eiga þau það til að skilgreina hann 

sem andstæðu þess að vinna verkefni (Sara Margrét Ólafsdóttir & Bryndís Garðarsdóttir, 

2016). Leikur er tíminn sem þau stýra sjálf hvað þau gera sem gefur þeim tækifæri til 

þess að vera virk í leiknum. Einnig skilgreina börn leik út frá því hversu virk þau geta 

raunverulega verið í leiknum sem þau eru í hverju sinni. Útileikir, þykjustuleikir og 

byggingaleikir eru líklegri til þess að flokkast sem leikir í huga barna í samanburði við 

það að lesa, lita eða púsla, svo dæmi séu tekin. Eftir því sem börn fá meira frjálsræði því 

meiri líkur eru á að þau flokki þá athöfn sem leik (Wood, 2013; Pyle & Alaca, 2018; 

Wing, 1995).  

2.1.1 Kenningar Vygotsky um leik og nám barna 

Ýmsar kenningar hafa verið settar fram um leik barna. Flestar kenningar um leik eiga 

það sameiginlegt að skoða leik út frá vitsmunalegum og félagslegum þroska barna. Hér á 

eftir er fjallað um kenningar fræðimannsins Lev Vygotsky sem snúa að þroska og leik 

barna.  

Félagsmótunarkenning (e. socio- cultural theory) Vygotsky segir að ekki sé hægt að 

aðskilja félags- og vitsmunaþroska barna. Hann taldi nám vera byggt á fyrri reynslu og 

upplifunum sem börn héldu svo áfram að byggja ofan á jafnt og þétt (Kazulin, Kozulin, 

Ageyev, Gindis & Miller, 2003). Einnig taldi Vygotsky vitsmunaþroska einstaklinga 

mótast af menningarlegu umhverfi þeirra í gegnum tungumál, hugsanir og 

röksemdarfærslu sem stafa af félagslegum samskiptum við aðra sem deila sömu 

þekkingu á sameiginlegri menningu (Albert, 2012). Vygotsky taldi þróun tungumálsins 

vera eitt af mikilvægustu verkfærum hugræns þroska. Hann taldi enn fremur tungumálið 

stýra og ýta undir aukna rökhugsun (Vygotsky, 1987). Þegar kemur að því að útskýra 

hvernig börn læra hefur gjarnan verið vísað til félagsmótunarkenningar Vygotsky. Eitt af 

því sem hefur verið nefnt er svæði mögulegs þroska (e. zone of proximal developmen) 

sem er svæðið á milli þess sem barn getur gert eitt og án stuðnings og þess sem krefst 

leiðsagnar eða aðstoðar fullorðinna eða eldri hæfari einstaklinga. Svæði mögulegs 

þroska er eitt þekktasta atriðið í kenningum Vygotsky og hefur verið notað til 

margvíslegrar kennslu svo sem kennslu á hljóðfæri, stærðfræði og öðru tungumáli. 

Svæði mögulegs þroska á ekki við um þroska eða þróun á færni í ákveðnu verkefni, en 
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þarf samt áður að vera hluti af einhverjum þroska einstaklinga (Kazulin o.fl., 2003). 

Vygotsky taldi sjálfstal (e. private speech) sérlega mikilvægt. Hann taldi börn nota 

sjálfstal til þess að skipuleggja sig og leiðbeina hugsunum sínum ásamt því að sjálfstal 

væri grunnurinn af því að börn læri og þroskist. Sjálfstalið var talinn grunnur allra 

flóknari vitsmunaferla ásamt því að hjálpa börnum að skilja leiðbeiningar verkefna 

(Vygotsky, 1987). Í svæði mögulegs þroska er einnig talað um þrepanám (e. scaffolding) 

en það á við um þegar fullorðnir einstaklingar eða eldri börn aðstoða þau sem yngri eru 

með því að brjóta verkefni niður í nokkur viðráðanleg skref og leiðbeina þeim í gegnum 

þau. Leiðbeiningar sem börnin fá verða síðan hluti af þeirra eigin sjálfstali (Berk & 

Winsler, 1995). Vygotsky sagði að nám barna virkjaði margvíslega innri þroskaferla sem 

virka einungis þegar börn eiga í samskiptum við aðra. Vygotsky leit á leik barna sem 

mikilvægan þátt í þroska þeirra. Hann hafði áður talað um að innri ferlar stýrðu þroska 

barna en áleit seinna meir að ytri ferlar, svo sem leikur, gætu haft mikil áhrif á þroska 

barna og skapað svæði mögulegs þroska. Í framhaldinu beindi Vygotsky sjónum sínum á 

leik barna og mikilvægi hans fyrir þroska barna, bæði vitsmunalega og félagslegan 

þroska þeirra (Kazulin o.fl., 2003; Vygotsky, 1987). Barbara Rogoff hefur einnig fjallað 

um nám barna og kom með kenningu sína um varðaða þátttöku (e. guided participation). 

Kenning Rogoff á ýmislegt sameiginlegt með kenningu Vygotsky þar sem þær snúa 

báðar að því hvernig börn læra í gegnum þátttöku og leiðsögn fullorðinna. Hins vegar 

var kenning Rogoff frábrugðin kenningu Vygotsky að því leyti að einblínt var á hvernig 

börn læra að eiga félagsleg samskipti í gegnum umhverfi sitt frekar en að skoða 

akademískt nám líkt og í kenningu Vygotsky (Rogoff, 2003).  

2.1.2 Sjálfsprottinn leikur 

Sjálfsprottinn leikur hefur verið skilgreindur sem ósjálfráð skapandi athöfn sem er 

uppspuni og getur átt við börn, listamenn og fullorðna einstaklinga. Einnig getur 

sjálfsprottinn leikur átt við um könnun nýrra hluta eða aðstæðna ásamt því að geta verið 

leikur sem tekur engan enda og er leikinn með það í huga að halda leiknum áfram 

(Fisher & Maher, 2011). Sjálfsprottinn leikur fer ekki eftir fyrirfram ákveðnum reglum 

og einkennist sjálfsprottinn leikur barna af sterku ímyndunarafli. Í leiknum fær 

ímyndunarafl þeirra að njóta sín án þess að vera stöðvað eða stýrt af fullorðnum. Küplen 

(2015) hefur fjallað um hugmyndir 18. aldar heimspekingsins Immanuel Kant um 
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sjálfsprottinn leik barna, en hann taldi að ímyndunarafl gengdi þar lykilhlutverki. Eitt af 

því sem getur haft áhrif á leikinn eru reglur. Eftir því sem fleiri reglur eru settar í 

leiknum því minna fær ímyndunaraflið að njóta sín. Aftur á móti fær ímyndunarafl barna 

betur að njóta sín eftir því sem færri reglur gilda í leiknum. Enn fremur taldi Kant að til 

þess að ímyndurafl barna fengi að njóta sín mest í sjálfsprottnum leik þyrftu sem fæstar 

ytri takmarkanir (t.d. af hálfu fullorðinna) að vera til staðar og mögulegt væri. Hins 

vegar telur Küplen (2015) að ef styðja á við leikinn þurfa að vera sterk rök þar á bakvið 

sem ýtir undir þroska barna, svo sem vitsmunaþroska, án þess þó að taka hann yfir. 

Kennarinn getur stutt við leik barna með því að sýna skilning og hvetja þau áfram sem 

getur leitt til þess að leikurinn verður lengri og dýpri ásamt því að veita þeim ánægju 

(Küplen, 2015). Sjálfsprottinn leikur getur haft mismunandi birtingamyndir en kemur þó 

yfirleitt út frá áhuga barnanna. Leikur er oftast sjálfsprottinn, í honum felst mikil ánægja 

og það er bersýnilegt að börnin eru að skemmta sér vel og njóta sín. Það gerir 

fullorðnum kleift að aðskilja sjálfsprottinn leik frá vinnu. Sjálfsprottinn leikur getur átt 

við um hlutverkaleik barna þar sem þau stýra leiknum og taka ákvarðanir varðandi 

leikinn (Guðrún Alda Harðardóttir & Baldur Kristjánsson, 2013).  

Í norskum leikskólum er mikil áhersla lögð á sjálfsprottinn leik barna og fær 

leikurinn meira rými en kennarastýrðar athafnir. Rannsóknir á starfi leikskóla í Noregi 

hafa sýnt að í meirihluta leikskóla er lögð rík áhersla á sjálfsprottinn leik og minna er um 

skipulagt starf sem stýrt er af leikskólakennurunum (Karlsen & Lekhal, 2019). 

Sjálfsprottni leikurinn er börnum valdeflandi og til þess að börn læri að hafa trú á og efla 

eigin getu þurfa þau að hafa tækifæri til þess (Guðrún Alda Harðardóttir, 2012). Einnig 

getur hann aukið vellíðan barna, ýtt undir sköpunargáfu þeirra og félagsleg samskipti 

(Burdette & Whitaker, 2005). Leikur barna getur átt sér stað við ýmsar kringumstæður 

og krefst oft flókinna og fjölbreyttra samskipta. Einnig getur reynst erfitt að viðhalda 

leik og er það lærdómsríkt ferli. Börn þurfa að læra að útiloka utanaðkomandi áreiti sem 

geta haft áhrif á að leikurinn endi kjósi þau að viðhalda honum (Hrönn Pálmadóttir & 

Jóhanna Einarsdóttir, 2012).  

Sjálfsprottinn leikur ætti að vera nýttur í ríkara mæli sem námsleið og þá sérstaklega 

vegna þess að í honum eru engar fyrirfram ákveðnar reglur. Í gegnum leikinn skapast 

ákveðnar reglur sem verða til út frá vandamálum og lausnum á þeim sem koma upp í 

leiknum. Börn geta komið með fyrirfram ákveðnar reglur sem önnur börn eru ekki 
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sammála um að eigi að ríkja í leiknum. Þá þurfa að eiga sér stað samræður á milli 

þátttakenda í leiknum til þess að komast að samkomulagi um hvort og hvaða reglur eigi 

að ríkja í leiknum. Lýðræði er stór þáttur í leik barna og er áberandi þegar börn komast 

að samkomulagi um framvindu leiksins (Gunnlaugur Sigurðsson, 2016). Rannsóknir 

hafa enn fremur sýnt að samskipti barnanna eru mikilvægur þáttur sjálfsprottna leiksins. 

Þau læra að leysa vandamál og verða lausnamiðuð og úrræðagóð ásamt því að þau læra 

að ná tökum á tungumálnu (Williams, Sheridan & Sandberg, 2014; Jóhanna Einarsdóttir, 

2017). Í ljósi þess hve mikið nám getur átt sér stað í sjálsprottnum leik og hversu jákvæð 

áhrif hann getur haft á trú á eigin getu og félagsþroska ætti hann að vera í brennidepli í 

kennslu í leikskólum.  

2.1.3 Kennarastýrður leikur 

Hugtakið kennarastýrður leikur á við þegar kennarar stýra leik barna, til dæmis með því 

að setja leiknum fyrirfram ákveðnar reglur (Anna Magnea Hreinsdóttir, Ingibjörg Ósk 

Sigurðardóttir & Jóhanna Einarsdóttir, 2010). Eitt form kennarastýrðs leiks er 

kennslufræðilegur leikur. Í þeim leik stýra kennarar leiknum í ákveðna átt út frá 

kennslufræðilegum markmiðum sem þeir vilja tengja inn í leik barnanna. Markmið 

þessarar aðferðar er að hafa áhrif á leikinn til þess að börn auki við sig þekkingu sem 

hefur merkingu fyrir nám þeirra (Bryndís Guðlaugsdóttir & Freyja Birgisdóttir, 2016).  

Börn hafa rétt til þess að hafa áhrif og taka þátt í ákvörðun sem varða þeirra líf 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2017). Lansdown (2005) hefur fjallað um þátttöku barna. Eitt 

ferlið kallar hann ráðgefandi ferli (e. consultative processes) en það á við um að börn fá 

möguleika á að tjá sig en sá fullorðni stjórnar og tekur frumkvæði og börnin eiga þar af 

leiðandi ekki þátt í endanlegri ákvörðun um viðfangsefnið sem um ræðir hverju sinni 

(Lansdown, 2005). Þátttaka kennara í leik barna er samt sem áður mikilvægur námi og 

þroska þeirra. Kennarar geta stýrt leik barna í ákveðna átt út frá markmiðum 

skólanámskrár til þess að styrkja nám barnanna og getur leikurinn orðið mismunandi út 

frá því hvað skal leggja áherslu á hverju sinni (Wood, 2014). Þegar börnum eru skapaðar 

aðstæður þar sem þeim gefst færi á að þróa leikinn svo sem út í hlutverkaleik ýtir það 

undir merkingarbæra reynslu þeirra og þar af leiðandi nám þeirra (Gunnlaugur 

Sigurðsson, 2016). Í rannsókn sem framkvæmd var í einum leikskóla og einum 

grunnskóla í Reykjavík var athugað hvernig hægt væri að kenna stærðfræði hugtök í 
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gegnum leik með kaplakubba. Stýring kennara var mismikil, allt frá engri íhlutun í mikil 

afskipti. Í ljós kom að þegar börnum þótti stýring kennaranna of mikil þá misstu þau 

áhugann á leiknum og í huga þeirra hætti þetta að vera leikur og var orðið meira eins og 

verkefni (Bryndís Garðarsdóttir & Guðbjörg Pálsdóttir, 2010). Það getur verið erfitt að 

finna jafnvægið á milli þessa að kenna í gegnum leikinn og að leikurinn verði of 

kennarastýrður og því er mikilvægt að vera meðvitaður um það (Jóhanna Einarsdóttir & 

Anna Magnea Hreinsdóttir, 2011).  

2.2. Lýðræði og þátttaka 

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) er fjallað um lýðræði sem einn af grunnþáttum 

menntunar ungra barna. Lýðræði vísar meðal annars til þátttöku einstaklinga í að móta 

samfélagið. Á eldri árum bíður barna og ungmenna þátttaka í lýðræðislegu samfélagi og 

því mikilvægt að kenna börnum lýðræði og hvaða merkingu það hefur (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011). Það er á ábyrgð þeirra sem sjá um uppeldi og umönnun barna að 

undirbúa þau fyrir lífið og vinnu þar sem lýðræði ríkir. Einnig er mikilvægt að börn hafi 

möguleika til þátttöku í lýðræðislegu samfélagi í leikskólanum (Jóhanna Einarsdóttir, 

2017). Þegar horft er til lýðræðis út frá Aðalnámskrá leikskóla (2011) er kennsla um 

lýðræði jafn mikilvæg þátttöku í lýðræðislegu samfélagi. Þegar talað er um lýðræðislegt 

leikskólastarf er átt við leikskólastarf sem byggt er á jafnrétti, fjölbreytileika sem og 

mikilvægi þess að bera virðingu fyrir ólíkum sjónarmiðum (Jóhanna Einarsdóttir, 2017). 

Þegar hugtakinu lýðræði er velt upp getur það vafist fyrir fólki hvað er átt við með því. 

Hugsanlegt er að litið er á hugtakið í pólitísku samhengi. Lýðræði getur verið 

margvíslegt og vísar meðal annars til þess að lifa ábyrgu lífi og virða rétt annarra sem og 

mikilvægi þess að hafa áhrif á eigið líf (Halla Jónsdóttir, 2010; Ólafur Páll Jónsson, 

2010). Leikskólinn á að vera staður þar sem börn fá tækifæri til að leysa verkefni í 

sameiningu og á jafnréttisgrundvelli, ásamt því að leitast eftir samvinnu við aðra 

varðandi viðfangsefni sem þau myndu annars gera ein (Gunnlaugur Sigurðsson, 2016). 

Þegar litið er á börn sem virka þátttakendur í eigin lífi og námi og þeim skapaðar 

aðstæður sem leiða til samvinnu er ýtt undir lýðræði (Hrönn Pálmadóttir & Þórdís 

Þórðardóttir, 2007). Mikilvægt er að leggja áherslu á lýðræði í gegnum þátttöku og 

skapa börnum tækifæri til þess að hafa áhrif á sitt daglega líf í leikskólanum (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2017). Þegar kemur að þróun lýðræðislegs samfélags í leikskólastarfi er 
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mikilvægt að hafa viðhorf starfsfólks til leikskólastarfs og barnanna í huga. Með því að 

ýta undir þátttöku barna og ábyrgð þeirra í eigin lífi getur það leitt til þess að börn 

upplifi að þau hafi áhrif á líf þeirra innan veggja leikskólans og að á þau sé hlustað. Þau 

fá tækifæri til þess að tjá sig um málefni er þau varða svo sem valstundir ásamt því að fá 

frjálsari hendur í framkvæmd verkefna og læra þannig af reynslunni í gegnum samræður 

við jafningja eða fullorðna (Erla Ósk Sævarsdóttir & Kristín Karlsdóttir, 2016). Þegar 

rannsóknir með börnum eru skoðaðar, kemur í ljós að þegar börn lifa í lýðræðislegu 

samfélagi innan leikskólans og taka ákvarðanir varðandi eigið líf verða þau sjálfsörugg 

og læra að standa með eigin ákvörðunum. Enn fremur eiga börn það til að verða meira 

niðursokkin í leik og haldast lengur í leik ef hann er valinn af sjálfsdáðum út frá eigin 

áhugasviði og af sjálfsdáðum. Þegar börn fá meira frelsi í vali á viðfangsefnum leiðir 

það til þess að leikurinn lengist ásamt því að þau láta utanaðkomandi áreiti ekki trufla 

leikinn. Það getur orðið til þess að þau gleymi stað og stund (Sara Margrét Ólafsdóttir & 

Bryndís Garðarsdóttir, 2016).  

2.3 Skipulagt starf 

Í starfi leikskólanna er algengt að nám og leikur sé algjörlega aðskilin (Jóhanna 

Einarsdóttir & Anna Magnea Hreinsdóttir, 2011). Í rannsókn Önnu Magneu Hreinsdóttur 

(2009) kemur fram að í flestum leikskólum fer allt skipulagt starf fram fyrir hádegi þar 

sem fleiri starfsmenn eru fyrir hádegi en eftir hádegi ásamt því að börn eru betur í stakk 

búin til þess að taka þátt í starfinu snemma dags þar sem viðvera þeirra er oft löng og 

þau þreyttari eftir hádegi. Undir skipulagt starf fellur ýmislegt svo sem hópastarf, 

hreyfistundir og tónlist (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2009). Sýnt var fram á að 

sjálfsprottinn leikur barna minnkaði um u.þ.b. 25% á árunum 1981 - 1997 í rannsókn 

sem framkvæmd var í Bandaríkjunum og var það hægt að rekja til þess að skipulagt starf 

fór að taka rými frá sjálfsprottna leiknum (Burdette & Whitaker, 2005). 

2.3.1 Verkefnavinna – kennsla  

Verkefnavinna getur átt við um þegar kennsla á sér stað í aðstæðum sem kennarinn stýrir 

að öllu leyti. Kennarinn sest niður með barninu og leggur inn ákveðin atriði og verkefni 

sem ætluð eru að mennta nemandann út frá skólanámskrá (Oers & Duijkers, 2012). Í 

hópastarfi leikskólanna getur oft verið mikið um verkefnavinnu þar sem kennarinn gefur 
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börnum verkefni á blaði sem þeim ber að leysa. Þetta á oft sérstaklega við um elstu börn 

leikskólanna þar sem er lögð áhersla á ritmál og stærðfræði svo dæmi séu tekin (Anna 

Magnea Hreinsdóttir, Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir & Jóhanna Einarsdóttir, 2010). Í 

leikskólum í Hollandi er verkefnavinna og kennslustundir mjög áberandi í öllu 

leikskólastarfi og fara þeim nokkrum sinnum í viku. Í kennslustundum leggur kennarinn 

fyrir verkefni með fyrirfram ákveðnu markmiði. Börin eru yfirleitt 4 – 6 í þessum 

stundum sem snúast um að læra ýmis hugtök svo sem form, tölur, bókastafi og fleira 

(Leseman, Rollenberg og Rispens, 2001). Þetta svipar til hópastarfs í sumum leikskólum 

á Íslandi þar sem mikil áhersla er lögð á verkefnavinnu og það að læra að skrifa, svo sem 

nafnið sitt og tölurnar.  

Leikskólakennarar og foreldrar í Virginíu í Bandaríkjunum hafa talað um að mikil 

breyting hafi átt sér stað undanfarin ár í leikskólastarfinu þar sem þeir telja 

verkefnavinnu vera of mikla ásamt því að mikil pressa ríkir á börnum til þess að læra að 

lesa og skrifa eins snemma og mögulegt er (Bassok, Latham & Rorem, 2016). Jafnframt 

hafa leikskólakennarar kallað eftir meiri leik þar sem þeir upplifa sem allur dagurinn 

þurfi að fara í kennslu og að það þurfi að vera tilgangur á bakvið hverja einustu athöfn 

barnanna (Lynch, 2015). Í rannsókn sem framkvæmd var á vegum leikskóla 

Reykjavíkurborgar árið 2001 var vinna með elstu börnum leikskólanna skoðuð. 

Spurningalisti var sendur til leikskólastjóra borgarinnar og af 72 svöruðu 54. Í ljós kom 

að 51 af þeim leikskólum sem svöruðu voru með skipulögð verkefni fyrir elstu börn 

leikskólans og fóru þau fram í skipulögðum stundum líkt og um kennslustund væri að 

ræða. Þegar innt var eftir svörum um hvers vegna slík vinna væri í gangi með elstu 

börnum leikskólans voru svörin á þá leið að þetta væri gert til þess undirbúa börn fyrir 

grunnskólagönguna, gefa þeim færi á að leysa erfið og ögrandi verkefni á meðan aðrir 

töldu sig vera að brúa bilið á milli skólastiga (Leikskólar Reykjavíkur, 2001).  

Svo virðist vera sem skipulögð verkefnavinna hafi skapað sér sess í leikskólastarfi í 

upphafi aldarinnar og því forvitnilegt að skoða hvort að það samræmist viðhorfum 

þátttakenda. Þó svo að rannsóknin sem fjallað er um hér að ofan sé gömul er ekki 

ólíklegt að starf með elstu börnunum sé í sumum leikskólum borgarinnar ennþá með 

þessu sniði.   
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2.3.2 Dagskipulag leikskóla 

Það er enginn vafi um að leikur barna er þeim mjög mikilvægur (Lillemyr, 2009). Hafa 

þarf í huga að miklar breytingar hafa átt sér stað síðastliðin ár og hafa kröfur til 

leikskólakennara aukist hvað varðar undibúning fyrir grunnskólagönguna. Enn er þó 

gerð krafa að börn fái tækifæri til þess að læra og þroskast í gegnum leik og getur þetta 

skapað togstreitu þegar kemur að því að setja upp skipulag í leikskólastarfinu (Ingibjörg 

Ósk Sigurðardóttir & Jóhanna Einarsdóttir, 2012). Börn hafa rétt til þess að leika sér en 

samt sem áður þarf að ríkja jafnvægi á milli bóklegs náms og tækifæra til leiks (Dockett, 

Lillemyr & Perry, 2013). Það virðist sem línurnar hafi orðið óskýrari í gegnum árin þar 

sem Aðalnámskrá leikskóla (2011) kveður á um að ekki skuli notast við beinar 

kennsluaðferðir líkt og sést í grunnskólum þegar kemur að leikskólabörnum heldur skuli 

nám þeirra fara fram í gegnum leik (Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Jóhanna 

Einarsdóttir, 2012).  

Þegar dagskipulag er sett upp tekur það oft mið af þeim námsmarkmiðum sem áætlað 

er að börn læri. Leikskólakennurum er svo falið það hlutverk að setja upp dagskipulag 

og fylgja námi barnanna eftir með því að athuga framfarir þeirra á þeim þáttum sem 

kenndir eru hverju sinni (van Oers, 2015). Í dagskipulagi er oftast að finna skipulagðar 

samverustundir, hópastarf, matar- og hvíldartíma ásamt útiverustundum. Miðað við 

hversu mikið er af skipulögðum stundum gefst oft lítill tími afgangs fyrir frjálsan 

leiktíma án þess að hann sé skipulagður fyrirfram (Sara Margrét Ólafsdóttir, 2013). 

Dagskipulag getur verið fjölbreytt og ólíkt á milli leikskóla þar sem sumir hafa mjög 

skýran ramma á meðan aðrir leyfa deginum að fljóta meira og geta vikið frá 

dagskipulagi ef að eitthvað áhugavert er í gangi (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2009). Þar 

sem dagskipulag er fljótandi getur skipulagið tekið mið af þroska barna, áhugasviði 

þeirra og styrkleika ásamt því að nýta sérfræði þekkingu hvers leikskólakennara. Einnig 

er tekið tillit til þess að veður og annað sem kann að hafa áhrif í námsumhverfinu geti 

breytt dagskipulaginu þann daginn (Svava Björg Mörk & Rúnar Sigþórsson, 2011). 

Þegar litið er til rannsóknaniðurstaðna eru leikskólakennarar flestir á sama máli um að 

þegar kemur að því að setja upp dagskipulag megi það ekki vera það stíft að ekki sé 

pláss fyrir sjálfsprottna leikinn þar sem þeir telja hann mikilvægan fyrir nám og þroska 

barna. Leikskólakennarar upplifa oft daginn sem of skipulagðan og að börnin fengju 
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ekki nægan tíma til þess að leika sér (Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Jóhanna 

Einarsdóttir, 2012).  

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) segir að þegar sett er upp skipulag í leikskólum er 

mikilvægt að huga að því að námsumhverfi og samskipti eru uppbyggileg og jákvæð 

fyrir almenna menntun barna. Einnig er mikilvægt að lögð sé áhersla á nám og menntun 

barna og þá hæfni sem þau munu öðlast í gegnum skólagönguna (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011). Í rannsókn Önnu Magneu Hreinsdóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2011) 

kemur fram að stundum eru börn búin að skipuleggja hvaða leik þau ætla að fara í áður 

en þau mæta í leikskólann en telja daginn sinn eyðilagðan þegar þau mæta vegna þess að 

ekki er hægt að verða við óskum þeirra vegna dagskipulags.  

Þegar litið er til dagskipulags í leikskólum er upplifun leikskólakennara ólík. Svo 

virðist sem þar sem meira dagskipulag ríkir því erfiðara er að bregða frá skipulaginu og 

leyfa t.d. leik að fljóta. Hins vegar þar sem dagskipulag er frjálsara verði meiri tími fyrir 

börnin að leika sér (Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Jóhanna Einrsdóttir, 2012).  

2.4 Nám í gegnum leik  

Til þess að geta notað leikinn sem kennsluaðferð þurfa fullorðnir að taka leik barna 

alvarlega (Lillemyr 2009). Ole Fredrik Lillemyr (2009) setti fram vinnulíkan um nám í 

gegnum leik barna. Vinnulíkan Lillemyr snýst um að fara í gegnum ákveðin þrep til þess 

að skapa námsaðferð og umhverfi þar sem börnum er kennt í gegnum leik. Vinnulíkanið 

byggir á þeirri forsendu að kennarinn notar leikinn meðvitað sem kennslutæki. Börn hafa 

mikla þörf til þess að leika sér og þetta snýst um að mæta þörfum barnanna og sýna þeim 

virðingu og umhyggju. Lillemyr (2009) telur mikilvægt að finna jafnvægið á milli 

námsgildis og skemmtanagildis. Líkanið tekur tillit til þeirrar umönnunar sem þarf að 

sýna þegar kennarinn tekur virkan þátt í leik barna. Enn fremur sýnir líkanið að til þess 

að kennarinn sé virkur þátttakandi í leik barna þarf hann að vinna eftir ákveðnum stigum 

eða þrepum. Ætlunin er að með því að vinna með ákveðin þrep í huga sé hægt að skapa 

sterk rök og sterkan grunn fyrir því að nota leikinn sem námsaðferð. Í vinnulíkaninu er 

farið í gegnum fimm þrep og byggir hvert þrep ofan á hvort annað þó svo að líklegt sé að 

mögulega þurfi að fara í gegnum sum þrep oftar en einu sinni og hugsanlega fara niður 

um þrep (Lillemyr, 2009).  
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Hér verður farið yfir hvert þrep fyrir sig í vinnulíkani Lillemyr (2009). Fyrsta þrepið 

snýst um að skapa börnum tilfinninguna fyrir öryggi og því að tilheyra. Þetta er 

grundvöllurinn fyrir því að börnin öðlist traust og viðurkenningu frá þeim fullorðna í 

leikskólanum. Þrep tvö snýst um þekkingu á börnum og leik. Það er mikilvægt að 

kennarinn þekki hvernig leikur þróast eftir aldri barna ásamt því að þekkja mismunandi 

leikform og hvernig þau birtist í leik barna. Þetta þrep er mikilvægt til þess að halda 

áfram í gegnum módelið og komast á þriðja þrepið, en það snýst um að þróa eigin sýn. Á 

þessu þrepi er mikilvægt að leikskólakennarinn ræði um mismunandi hliðar leiks barna 

við aðra leikskólakennara til þess að þróa eigin sýn á leik barna og hvernig er hægt að 

skapa námsaðferð í gegnum leikinn. Það er einnig áríðandi að ræða hversu mikilvægur 

leikurinn er fyrir börn og styðja þau í að vera meðvitum um eigið nám (Lillemyr, 2009). 

Fjórða þrep líkansins snýst um samband og samskipti. Þetta þrep getur reynst krefjandi 

fyrir leikskólakennarann þar sem hann þarf að tengjast leik barnanna. 

Leikskólakennarinn þarf að vera samþykktur af börnunum sem taka þátt í leiknum til 

þess að fá leyfi til þess að koma inn í leikinn. Kennarinn þarf að hafa tök á að geta 

komið inn og út úr leiknum án þess þó að hafa mikil áhrif á gæði og innihald leiksins. 

Enn fremur þarf kennarinn að koma inn í leik barnanna á þeirra forsendum. Á þessu 

þrepi er ætlunin að skapa tengsl og samband við leik barna en ekki endilega að öðlast 

aðra þekkingu. Hins vegar mun kennarinn læra mikið um leik barna á þessu þrepi. Á 

þrepi sambands og samskipta er verið að tala um innri sýn þar sem hinn fullorðni sýnir 

umhyggju og virðingu í samskiptum sínum við börn, hefur góð samskipti við þau og er 

samþykktur af börnunum í hópnum. Það er aðeins á þessu þrepi sem leikurinn sem 

námsaðferð byrjar. Markmiðin með leiknum sem námsaðferð eru að styrkja eða hafa 

áhrif á sjálfsmynd barns á ákveðnu sviði, áhuga barns til þess að takast á við áskoranir, 

kynjamynstur, öryggistilfinningu barns gagnvart öðrum, getu barns til þess að setja sig í 

spor annara, að barn þrói með sér virðingu fyrir öðrum og geti tekið tillit til annara og 

félagslega stöðu barns með veika sjálfsmynd. Einnig er þessu ætlað að styrkja samskipti 

innan hópsins almennt ásamt því að leysa úr flækjum sem hafa komið upp innan hans 

(Lillemyr, 2009). 

Einnig hefur van Oers (2010) fjallað mikið um nám í gegnum leik. Í rannsóknum 

hans er rætt um þroska og menntun (e. developmental education) og segir jafnframt að 

ung börn læra best í gegnum athafnir sem innihalda leik. Að mati van Oers á helsta 
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námsleið barna að byggja á því að þeim sé kennt í gegnum leikinn og að námskrá barna 

eigi að taka mið af því að þeim sé kennt á þann hátt. Þegar börn reka sig á í leik eins og 

þegar upp koma vandamál þurfa þau að leita lausna sem krefst rökhugsunar sem er 

lærdómsríkt ferli fyrir börn. Hann telur að til þess að leggja inn ákveðin hugtök, svo sem 

stærðfræði, sé hægt að setja upp leikaðstæður til þess að kenna þau hugtök. Hægt er að 

setja upp hlutverkaleik þar sem leikskólakennarinn skipar í hlutverk og sú hegðun 

barnanna er túlkuð af kennaranum þar sem hann myndi þá leggja sérstaklegar áherslur á 

stærðfræðihugtök í samskiptum sínum við börnin í leiknum til dæmis með því að nota 

rýmishugtök og leggja orð á ýmis form sem eru í umhverfinu (van Oers, 2010). Með því 

að nota fjölbreyttar aðferðir er hægt að leita lausna við að kenna börnum í gegnum 

leikinn.  

2.4.1 Hlutverk kennara í leik barna 

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) er kveðið á um að leikskólakennarinn eigi að vera 

leiðandi þegar kemur að því að móta uppeldis- og menntastarfið. Einnig er það hlutverk 

kennarans að fylgjast með nýjungum á sviðinu og miðla þeirri þekkingu áfram. 

Leikskólakennarinn á að vera virkur í að styrkja faglegt starf leikskólans og vera 

fyrirmynd í starfi með börnum. Einnig skal leikskólakennarinn sjá til þess að öll börn 

séu virt að verðleikum og að umhverfi barnanna til náms sé skipulagt á þann hátt að börn 

njóti sín og bernskuára sinna (Aðalnámskrá leikskóla, 2011).  

Þegar leikskólakennarar eru spurðir hvernig þeir sjái sína þátttöku í leik barna sjá 

flestir hlutverk sitt sem stuðning við leikinn og að vera börnum innan handar. Enn 

fremur telja þeir mikilvægt að skrá leik barna en sumir telja þó að erfitt sé að finna tíma 

fyrir slíkar skráningar (Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2012). 

Leikskólakennarar eru flestir á sama máli um að þeir líti á sig sem mikilvægar 

fyrirmyndir barnanna. Börnin horfi til þeirra þegar kemur að því að eiga samskipti og 

því skiptir máli hvernig er talað við börnin og hvernig fullorðnir tali hvern við annan. 

Annað sem skiptir máli er hvernig starfið er skipulagt líkt og hvaða efnivið er boðið upp 

á og hvernig hann er notaður. Leikskólakennarinn þarf að búa til bæði tíma og rými og 

sjá til þess að barnið fái næði til þess að leika sér og kanna efniviðinn og annaðhvort 

komast að niðurstöðu eða halda áfram með leikinn og viðhalda forvitni sinni (Kristín 

Dýrfjörð, 2006). 
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Í rannsókn sem framkvæmd var í tveimur leikskólum í Reykjavík voru viðhorf barna 

til hlutverks leikskólakennara í leik þeirra könnuð. Þegar börn voru spurð út í hvert 

hlutverk leikskólakennara í leik væri, kom í ljós að þau töldu þá oft vera áhorfendur að 

leiknum frekar en þátttakendur. Þau töldu leikskólakennarann aðeins koma að leik þeirra 

þegar þau óskuðu eftir aðstoð. Einnig nefndu börnin að þau þyrftu ekki á aðstoð 

fullorðinna að halda í leik, þar sem þau gætu leikið sér sjálf. Í sömu rannsókn kom þó 

einnig í ljós að sum þeirra vildu meiri þátttöku frá leikskólakennaranum í leiknum (Sara 

Margrét Ólafsdóttir & Jóhanna Einarsdóttir, 2017).  

Þegar kemur að námi barna í gegnum leik skiptir hlutverk kennara miklu máli. 

Sjálfsprottni leikurinn er einkar mikilvægur og þá er áríðandi að kennarar séu meðvitaðir 

um námið sem fer fram í leiknum. Þegar kennarinn er virkur í sjálfsprottnum leik 

barnanna getur það reynst þeim sérstaklega vel og haft jákvæð áhrif á nám þeirra, sér í 

lagi þegar horft er til svæði mögulegs þroska – svæðisins á milli þess sem barn getur 

með og án stuðnings (Karlsen & Lekhal, 2019). Miklar rökræður hafa farið fram 

síðastliðin ár um hvort að fullorðnir eigi að taka þátt í leik barna. Sumir telja að leikur 

barna eigi að vera þeirra leið til þess að þroskast án mikilla afskipta fullorðinna af leik 

þeirra. Hins vegar hefur einnig verið rætt að leikurinn snúist að miklu leyti um félagsleg 

samskipti, bæði á milli barnanna og á milli barns og fullorðins (Lillemyr, 2009). Það 

getur verið fín lína á milli þess að grípa of lítið og of mikið inn í leik barna. 

Leikskólakennarinn þarf að vera meðvitaður um af hverju hann ætlar að styðja við 

leikin, til dæmis með efnivið sem gæti komið leiknum lengra, togað hann áfram án þess 

þó að stýra honum ásamt því að sjá til þess að leikurinn sé ennþá á forsendum barnanna. 

Það er mikilvægt að leikskólakennarar séu sveigjanlegir og leyfi leiknum að þróast og 

breytast og muna að leikurinn er leiksins vegna (Wood, 2013). Það er mikilvægt að 

leikskólakennarinn sé viðstaddur bæði andlega og líkamlega í heimi barnanna til þess að 

styðja sem best við leik og nám barna (Bae, 2012).  

2.5  Samantekt á fræðilegum bakgrunni 

Leikskólinn er mikilvægur hluti af samfélagi barna þar sem flest þeirra eyða stærstu 

hluta vökutíma síns í leikskólanum. Á þeim vettvangi ættu börn að njóta tækifæra til 

þess að efla hæfileika sína í að taka þátt í lýðræðislegu samfélagi (Guðrún Alda 

Harðardóttir, 2012). Sífelld þróun er á þekkingu á því sem telst æskileg fyrir börn að 
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læra í leikskólanum og því mikilvægt að halda fræðilegri umræðu á lofti (Linda R. 

Jóhannsdóttir & Sara M. Ólafsdóttir, 2020). Til þess að skapa börnum ánægjulegt og 

örvandi námsumhverfi þurfa leikskólakennarar að vera meðvitaðir um hvaða 

námsaðferðir eru æskilegar fyrir börn á leikskólaaldri. Líkt og kom fram hér að ofan er 

ljóst að nám í gegnum leik er börnum mikilvægt. Þau læra á eigin forsendum og út frá 

sínu áhugasviði (Karlsen og Lekhal, 2019; Lillemy, 2009b; Wood, 2013; Bae, 2012; 

Gunnlaugur Sigurðsson, 2016). Hins vegar kemur einnig í ljós að hlutverk kennara í leik 

barna getur skipt máli. Kennarar þurfa að passa upp á að stýring á leiknum sé ekki of 

mikil en vera samt virkir þátttakandur í leiknum (Sara M. Ólafsdóttir og Jóhanna 

Einarsdóttir; Bryndís Garðarsdóttir & Guðbjörg Pálsdóttir, 2010).  

Svo virðist einnig sem leikskólakennarar finni fyrir ákveðinni pressu um að börn séu 

búin að ná tökum á ákveðnum atriðum þegar þau hefja grunnskólagöngu. Ekki sé lengur 

litið á börn sem börn og að tími þeirra til að leika sér sé orðinn að engu (Curwood, 

2007). Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) er kveðið á um að kennarar gegni lykilhlutverki í 

öllu skólastarfi. Í upphafi aldarinnar urðu miklar breytingar í íslensku samfélagi sem 

höfðu bein og óbein áhrif á leik- og grunnskóla og á sama tíma á nám barna og vinnu 

kennaranna. Það sem hafði áhrif á þessar breytingar var meðal annars efnahagur, 

atvinnumál, félagsmál og tækni. Þessar breytingar gerðust hratt og með því jókust kröfur 

til skólanna hvað varðaði aðstoð við samfélagið að vinna úr þessum breytingum og 

standa frammi fyrir nýjum aðstæðum. Þetta var eitt af því sem að jók kröfur til 

kennarastéttarinnar bæði þegar litið er til samfélagsbreytinga og svo hvernig þurfti að 

aðlaga starfsemi skóla að þeim á sem bestan hátt (Aðalnámskrá leikskóla, 2011).  

2.6 Markmið og rannsóknarspurning 

Markmið rannsóknar er að fá fram viðhorf leikskólakennara með starfsaldur sem 

spannar 20 ár eða meira, til þess að kanna hvernig rými barna til leiks hefur breyst og 

þróast í gegnum árin. Viðhorf þátttakenda til skipulags starfs og beinnar kennslu verða 

könnuð og borin saman við hugmyndir þeirra um nám í gegnum leik. Leitast verður eftir 

að svara rannsóknarspurningum: „Hvernig hefur rými barna til leiks breyst í gegnum 

tíðina að mati leikskólakennara með háan starfsaldur? Hefur leikurinn þurft að víkja 

fyrir skipulögðu starfi?“.  
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Áhugavert verður að kynnast viðhorfum leikskólakennara til þessara þátta séu. 

Einnig verður forvitnilegt að bera saman og varpa ljósi á svör leikskólakennara sem 

starfa í leikskólum sem vinna eftir ólíkum aðferðum í skólanámskrám sínum. Talið er að 

hægt sé að svara rannsóknarspurningunum með því að ræða við leikskólakennara með 

háan starfsaldur.  
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3 Aðferðafræðikafli 

3.1 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru níu leikskólakennarar með starfsaldur á bilinu 20 – 

34 ár. Kynjahlutfall þátttakenda var nokkuð skakkt þar sem átta konur tóku þátt en 

aðeins einn karl. Þátttakendur komu úr sex mismunandi leikskólum sem starfa eftir 

ólíkum stefnum. Einstaka þátttakendur starfa eftir annarri stefnu í dag en þeir gerðu 

þegar þeir hófu störf. Tekin voru viðtöl við tvö pör þátttakenda úr sama leikskóla en 

reynt var eftir bestu getu að huga að fjölbreytni með tilliti til starfsvettvangs. 

Þátttakendur voru allir úr leikskólum af höfuðborgarsvæðinu. Við leit eftir þátttakendum 

var notast við hentugleikaúrtak þar sem persónuleg sambönd voru nýtt. 

Eftir að upplýst samþykki fyrir þátttöku hafði verið veitt var þátttakendum boðið í 

viðtal á stað og stund eftir hentugleika varðandi framkvæmd viðtals. Þátttakendur fengu 

að velja þann stað sem að þeim þótti henta best. Vegna heimsfaraldurs Covid-19 var 

þeim einnig boðið upp á að mæta í viðtal í gegnum Microsoft Teams.  

Viðtöl við þátttakendur fóru fram á mismunandi stöðum; fjórir óskuðu eftir viðtali á 

vinnustað sínum, tveir þátttakendur buðu mér heim til sín og einn óskaði eftir því að 

koma á vinnustaðinn minn þar sem rýmið þar bauð upp á frið og að hægt væri að virða 

fjarlægðarmörk. Einn þátttakandi óskaði eftir viðtali á kaffihúsi og annar að viðtalið færi 

fram í gegnum síma sökum erfiðs ástands í þjóðfélaginu.  

3.2 Rannsóknarsnið  

Notast var við eigindlega aðferðafræði (e. qulatative research method) við framkvæmd 

rannsóknar. Ástæða þess að notast var við eigindlegt rannsóknarsnið er vegna þess að 

það er talið veita góðan aðgang að upplýsingum um það viðfangsefni sem til rannsóknar 

er hverju sinni (Maher & Dertadian, 2018). Eigindlegar aðferðir eru notaðar til þess að 

rannsaka einstaklinga og reynslu þeirra á ákveðnum sviðum og öðlast þannig skilning á 

upplifunum þeirra og reynslu (Gelling, 2015). Þær eru einnig hentugar til þess að kanna 

þá merkingu sem fólk leggur í gjörðir sína og reynslu. Eigindleg aðferðarfræði snýst um 

merkingu frekar en tölur (Braun & Clarke, 2013). Þessi aðferð er frábrugðin öðrum 

rannsóknaraðferðum að því leyti að hún felur í sér að rannsakandinn sé virkur 
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þátttakandi á því sviði sem er verið að rannsaka (Henwood, 2014). Eigindlegar 

rannsóknir eru spennandi en á sama tíma geta þær falið í sér áskorun fyrir 

rannsakandann. Þær fanga  það sem gerir raunveruleikann flókinn og mótsagnakenndan 

(Braun & Clarke, 2013).  

3.3 Gagnaöflun  

Við öflun gagna var notast við opna hálfstaðlaða viðtalsaðferð (e. semi-structured 

interviews). Hálfstöðluð viðtöl eru mikið notuð sem gagnaöflunaraðferð í eigindlegum 

rannsóknum og hafa þann eiginleika að geta veitt skilning á heimi einstaklinga (Helga 

Jónsdóttir, 2003). Viðtalsaðferð er ein algengast aðferðin þegar framkvæmdar eru 

kennslufræðilegar rannsóknir. Hálfstöðluð viðtalsaðferð hefur þá eiginleika að vera 

sveigjanleg og hentug í rannsóknum þar sem þátttakendur eru fáir (Drever, 1995). 

Hálfstöðluð viðtöl eru frábrugðin öðrum viðtalsaðferðum svo sem stöðluðum og 

óstöðluðum viðtölum. Þegar notast er við hálfstaðlaða viðtalsaðferð er reynt að fanga 

upplýsingar um ákveðin viðfangsefni án þess að styðjast við fastmótaðan viðtalsramma. 

Þess í stað eru spurningar opnar og bjóða upp á meiri samræður á milli rannsakanda og 

þátttakanda (Fife, 2005). Hálfstöðluð viðtöl snúast um orðaskipti rannsakanda og 

viðmælanda og þó svo að spurningar séu að einhverju leyti fyrirfram ákveðnar, hafa 

viðtölin þann eiginleika að líkjast samtali þar sem viðmælanda gefst færi á að ræða enn 

frekar málefni sem brenna á honum varðandi það sem til rannsóknar er hverju sinni 

(Clifford, Cope, Gillespie & French, 2016). Rannsakandi og þátttakandi þurfa að vera 

opnir gagnvart hvor öðrum og virða sjónarhorn hins aðilans ásamt því að sýna 

gagnkvæma virðingu. Í upphafi viðtals kynnti rannsakandi sig, hans starfsreynslu og 

reifa námsferil ásamt því að kynnast viðmælanda og hans lífsreynslu. Þetta er mikilvægt 

þegar kemur að því að mynda traust á milli rannsakanda og viðmælanda, skapa jákvætt 

andrúmsloft ásamt því að reyna að tryggja að svör viðmælanda verði trúverðug þar sem 

hann treystir rannsakanda fyrir svörum sínum (Rabionet, 2011; Adams, 2015). Einnig 

þarf rannsakandi að gera sér grein fyrir eigin afstöðu og hugmynda um viðfangsefnið 

sem til rannsóknar er og skilja að það er eitthvað sem getur haft áhrif á samskiptin 

(Helga Jónsdóttir, 2003). Það er einnig vert að nefna að það sem rannsakandi veit er jafn 

mikilvægt því sem rannsakandi vill vita. Það sem rannsakandi vill vita stýrir því hvaða 

spurninga hann spyr en það sem hann veit stjórnar því hvernig hann spyr (Leech, 2002). 
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Spurningar hálfstaðlaðra viðtala eru orðaðar á opinn hátt til þess að bjóða þátttakendum 

upp á svigrúm og val um hvaða stefna er tekin í viðtalinu. Þar af leiðandi geta 

mismunandi viðtöl tekið ólíka stefnu þar sem upp koma spurningar sem tengjast 

frásögnum viðmælanda. Það getur orðið til þess að hvert viðtal verður einstakt í 

uppbyggingu þar sem mismunandi þemu koma í ljós (McIntosh & Morse, 2015). Ekki er 

hægt að hefja viðtölin nema hafa góða þekkingu á viðfangsefninu og vera vel undir þau 

búin. Rannsakandi þarf að hafa tilgang rannsóknar og viðfangsefni í huga við 

framkvæmd viðtalsins (Wildemuth, 2016). Mikilvægt er að rannsakandi þekki vel hverja 

spurningu og jafnframt hver tilgangur hennar er (Adams, 2015). Þegar rannsakandi tekur 

viðtöl er hann tilbúinn með spurningar fyrir viðmælendur en þarf samt sem áður að hafa 

í huga að þegar viðtalsramminn er opinn getur hröð stefnubreyting átt sér stað og 

viðtalið leiðst í allt aðra átt en gengið var út frá í upphafi (Kristín Loftsdóttir, 2013). 

Þegar spurningar fyrir hálfstöðluð viðtöl eru ígrundaðar af kostgæfni, auðveldar það 

rannsakanda að bera svör og viðhorf mismunandi þátttakenda saman á viðfangsefninu 

sem til rannsóknar er hverju sinni (Fife, 2015). Ástæða þess að notast var við viðtöl er sú 

að viðtöl eru talin veita sem mestar upplýsingar um það viðfangsefni sem er til 

rannsóknar (Helga Jónsdóttir, 2003).  

Rétt er að hafa í huga að hluti viðtalanna snéru að reynslu þátttakenda þegar þeir 

voru að hefja störf í leikskóla, minningum um atburði sem áttu sér stað í sumum 

tilfellum fyrir meira en tveimur áratugum (sjá Viðauka B). Þegar framkvæmdar eru 

rannsóknar byggðar á minni þarf að hafa í huga að minningar geta verið missterkar þar 

sem fólk er líklegra til þess að muna vel nýliðna atburði (Rubin, 1988). Minningar 

einstaklinga byggjast á reynslu og geta verið myndaðar af nokkrum atburðum það þýðir 

samt sem áður ekki að þeim sé ekki treystandi, þær geta verið gagnlegar til að skilja þá 

atburði eða aðstæður sem rætt er um (Rubin, 1999). Í rannsóknum byggðum á minni 

hefur verið sýnt fram á að einstaklingar eru færir um að rifja upp hluti sem áttu sér stað á 

fyrri hluta ævi þeirra. Í frásögnum frá ákveðnum atburðum byggja einstaklingar svör sín 

á minningum og reynslu sem áttu sér stað mörgum áratugum áður (Miller, 2015; 

Turunen, 2012). 

Öll viðtöl voru hljóðrituð. Það var gert vegna þess að með því að skrá viðtölin með 

hljóðupptöku getur rannsakandi, meðan á viðtalinu stendur, einbeitt sér að því að hlusta 

og spyrja spurninga. Hljóðupptaka er einnig talin veita minnstu truflun þegar kemur að 
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því að skrá viðtöl (Grétar L. Marínósson, 2004), svo fremi sem viðmælandinn er sáttur 

og hefur gefið upplýst samþykki sitt fyrir þátttöku.  

3.4 Gagnagreining 

Þar sem eigindlegar rannsóknir verða sífellt algengari og eru að öðlast meiri 

viðurkenningu í fræðisamfélaginu er mikilvægt að vel sé staðið að gagnaöflun og 

gagnagreiningu til þess að fá sem trúverðulegasta niðurstöðu (Nowell, Norris, White & 

Moules, 2017). Notast var við hljóðupptöku þegar viðtöl voru tekin við þátttakendur. 

Við lok gagnaöflunar voru viðtölin rituð orðrétt niður og greind. Áður en farið var í að 

kóða viðtöl var lesið ítarlega yfir gögnin og athugasemdir teknar niður. Mikilvægt er að 

hlusta vel á hljóðrituð viðtöl sem og lesa þau vandlega yfir til þess að sjónarhorn 

rannsakanda verði ekki of þröngt. Það er mikilvægt að þekkja þau gögn sem unnið er 

með hverju sinni vel (Braun & Clarke, 2013; Smith, 2015). Stuðst var við heildar kóðun 

(e. complete coding) þegar viðtöl verða greind. Heildar kóðun á við um þegar gögn eru 

skoðuð án þess að vera með fyrirfram ákveðin þemu í huga heldur leitar rannsakandi 

eftir einhverju og öllu bæði út frá áhuga og það sem er talið best til þess fallið að svara 

rannsóknarspurningunni. Kóði getur verið eitt orð en getur einnig verið heil setning sem 

er talin vera lýsandi fyrir gögnin (Braun & Clarke, 2013). Einnig var notast við 

þemagreiningu (e. thematic analysis) þar sem allir kóðar sem mynduðust út frá 

heildarkóðun voru skoðaðir. Þemagreining á við um að bera kennsl á mynstur og þemu 

sem birtast í gögnum eigindlegra rannsókna. Þegar þemu eru greind í gögnum eru það 

yfirleitt merkingarbærir þættir sem taldir eru snúa að rannsóknarspurningunni. 

Þemagreining getur verið langt ferli þar sem gögnin eru skoðuð fram og til baka þangað 

til að skýr þemu myndast (Braun & Clarke, 2006; Jóhanna Einarsdóttir, 2017). 

Þemagreining hefur þá kosti að aðferðin er sveigjanleg og getur veitt góða innsýn inn í 

gagnasafnið sem unnið er með (Braun & Clarke, 2006).  

3.5 Siðferðileg álitamál 

Í rannsóknum er mikilvægt að gæta hagsmuna allra sem í hlut eiga. Nálgast þarf 

þátttakendur af virðingu og gera þeim grein fyrir eðli rannsóknarinnar. Í upphafi þarf að 

kynna tilgang rannsóknar ásamt því að útskýra framkvæmd hennar (Helga Jónsdóttir, 

2003; Guðrún Kristinsdóttir & Hervör Alma Árnadóttir, 2015). Áður en viðtal hófst var 
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rannsóknin kynnt ásamt því að kynna hver markmið og tilgangur rannsóknar voru (sjá 

Viðauka A). Einnig var þátttakendum gert ljóst að þeim væri frjálst að svara ekki 

ákveðnum spurningum og að hætta þátttöku hvenær sem er í ferlinu. Þátttakendur þurfa 

að vera fyllilega meðvitaðir um tilgang rannsóknar og af hverju þeirra þátttöku er leitað 

til þess að auðvelda þeim ákvörðunartöku um þátttöku og veita upplýst samþykki 

(Ástríður Stefánsdóttir, 2013). Til þess að þátttakendur geti veitt upplýst samþykki fyrir 

þátttöku í rannsókn þarf tilgangur rannsóknar að vera skýr, réttur þeirra til að hætta 

þátttöku að liggja fyrir, afleiðingar þess að hætta þátttöku útskýrðar, gagnsemi 

rannsóknar gerð skil ásamt því upplýsingar varðandi hvert hægt sé að leita hafi 

þátttakandi spurningar varðandi rannsókn. Hljóðupptaka var gerð af viðtölum en með 

því að gera hljóðupptöku geta frásagnir viðmælanda orðið formlegar og þá er mikilvægt 

að benda á að upptakan er einungis gerð fyrir rannsakandann og mun verða eytt eftir að 

rannsókn lýkur. Þátttakendum var einnig gert ljóst að fyllstu nafnleyndar væri gætt í 

rannsókn og að hvorki væri hægt að rekja svör né bera kennsl á einstaka þátttakendur út 

frá starfsstöðum eða umhverfi þeirra (Vísindasiðareglur Háskóla Íslands, 2014; Grétar L. 

Marínosson, 2004; Terrell, 2012). Eftir að þátttakendum hafði verið kynntur tilgangur og 

markmið rannsóknar ásamt því að fá upplýsingar varðandi þátttöku var óskað eftir 

undirskrift þeirra varðandi upplýst samþykki fyrir þátttöku í rannsókn.  

Í rannsóknum er mikilvægt að virðing sé borin fyrir þátttakendum og vörður staðinn 

um mannhelgi þeirra. Í eigindlegum rannsóknum geta viðtöl farið í aðra átt en 

upphaflega er lagt upp með og orðið persónulegri en gert var ráð fyrir og mikilvægt að 

rannsakandi sé vakandi fyrir því. Þegar talað er um að standa vörð um virðingu fyrir 

þátttakendum á það sérstaklega við um að þagnarskylda ríkir í viðtölum þó svo hún sé 

ekki algild (Ástríður Stefánsdóttir, 2013). Einnig er mikilvægt að standa vörð um 

mannlega reisn og mannréttindi í samskiptum við þátttakendur og huga að því þegar 

niðurstöður rannsókna eru birtar. Nauðsynlegt er að tryggja frelsi og réttinda þátttakanda 

varðandi ákvarðanatöku (Vísindasiðareglur Háskóla Íslands, 2014). Það er áríðandi að 

traust ríki á milli rannsakanda og þátttakanda og að vel sé farið með þær upplýsingar 

sem koma fram í viðtölum. Til þess að viðtöl séu árangursrík þarf virk hlustun að vera til 

staðar. Rannsakandi þarf að sýna þátttakanda áhuga og að hann sé að hlusta. Hlusta þarf 

á þátttakendur af einlægni og líkamstjáning þarf að vera viðeigandi til þess að 

bersýnilegt sé að rannsakandi og þátttakandi standi jafnfætis (Helga Jónsdóttir, 2003). 



 

30 

Einnig skal gæta þess að viðhorf þátttakenda til viðfangsefnis rannsóknar séu virt án 

þess að fella um þau siðferðislega dóma. Rannsakandi þarf að vera meðvitaður um að 

munur er á því sem hann heyrir og því sem hann býst við að heyra og þá er mikilvægt að 

gæta að óyrtri tjáningu svo sem raddblæ og svipbrigðum í samskiptum við þátttakendur 

(Leech, 2002; Helga Jónsdóttir, 2003). 
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4 Niðurstöður 

Hér á eftir verður farið yfir þau þemu sem komu út úr greiningarvinnunni á gögnum sem 

var safnað í gegnum viðtöl við þátttakendur. Niðurstöðum verður skipt upp í kafla út frá 

þemum og rannsóknarspurningum þar sem þemun voru fjögur talsins. Fyrsta þemað ber 

heitið Rými barna til leiks í upphafi starfsferils. Þátttakendur áttu nokkuð auðvelt með að 

svara spurningum þar að lútandi, þó svo að þeir hafi stöku sinnum minnst á að fokið 

hefði yfir ýmislegt sökum þess hve langt var síðan þeir hófu störf. Næsta þema sem 

verður fjallað um er Rými barna til leiks í dag. Þátttakendur höfðu flestir mikið til 

málanna að leggja varðandi stöðu leiks í dag en á stöku stað myndaðist togstreita sem 

teygði sig inn í næsta þema sem kallast Skipulagt starf. Þar virðist hafa ríkt ósamræmi í 

svörum hjá nokkrum þátttakendum sem verður farið sérstaklega yfir í niðurstöðukafla. 

Tveir þátttakendur rannsóknar áttu erfitt með að svara spurningum um skipulagt starf þar 

sem þeir mátu sem svo að lítið eða ekkert skipulagt starf væri í leikskólunum þar sem 

þeir starfa í dag. Að lokum verður þemað Kennsla barna og besta leiðin til náms kynnt 

til leiks og svör þátttakenda rædd. Þátttakendur voru samstíga í svörum þegar kom að 

þema um kennslu barna og bestu leiðarinnar til náms. Það var eina þemað þar sem allir 

þátttakendur voru á sama máli þegar kom að spurningum um bestu leiðarinnar til náms.  

Allir þátttakendur áttu það sameiginlegt að vera með leikskólakennaramenntun þar 

sem hluti þátttakenda útskrifaðist frá Fóstruskólanum á meðan aðrir útskrifuðust frá 

Kennaraháskóla Íslands. Hér á eftir verða niðurstöður viðtala reifaðar og ræddar. 

Þátttakendum verða gefin dulnefni til þess að auðvelda lestur. Þátttakendur fá allir 

kvenkyns dulnefni til þess að ekki sé hægt að rekja svör til eina karlkynsþátttakanda 

rannsóknar.  

4.1 Rými barna til leiks í upphafi starfsferils  

Þátttakendur rannsóknar voru allir spurðir út í hvernig rými barna til leiks var í upphafi 

starfsferils þeirra. Þátttakendur voru með mislangan starfsferil og þeir sem voru með 

hærri starfsaldur voru sérstaklega sammála um að leikurinn hefði áður fyrr fengið mikið 

rými. Meirihluti þátttakenda talaði um að leikurinn hefði verið í fyrirrúmi og að ekki 

hefði verið lögð mikil áhersla á skipulagt starf. Börnin komu í leikskólann og dagurinn 

þeirra einkenndist meira og minna af leik fyrir utan matartíma. Í ljósi þess hve mis 
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langur starfsferill þátttakenda er, voru nokkrir sem höfðu orð á því að í upphafi hefði 

leikskólinn verið kallaður dagheimili og að skipulag á því hefði verið ólíkt því sem 

finnst í leikskólum í dag. Þegar þátttakendur litu til baka höfðu þeir sérstaklega orð á því 

að umhverfið hefði verið aflsappaðara og að rými barna til leiks hefði verið umtalsvert. 

Tveir þátttakendur nefndu að hópastarf hefði verið komið inn í skipulagið en hafi ekki 

verið fyrirferðarmikið þar sem það fór fram einu sinni til þrisvar í viku í um það bil 

hálftíma hverju sinni. Flestir voru sammála um að leikurinn hefði verið í stóru hlutverki 

og að börn hefðu meira og minna fengið að leika sér í leikskólanum. Rósa sem starfar í 

stórum leikskóla á höfuðborgarsvæðinu sagði: 

Að mínu mati var það mun meira. Það var mun meira um bara frjálsa leikinn og ef ég 
hugsa alveg aftur um mína upplifun þá fengu þau alveg mjög gott rými til þess að leika 
sér. Það var ekki þetta svakalega skipulag sem er orðið svolítið mikið um í dag, hver 
mínúta nýtt. 

 

Anna, Ásta og Rúna sem hafa mikla reynslu af leikskólastörfum voru á sama máli og 

töldu leikinn hafa verið fyrsta sæti þegar þær hófu störf.  

Mér fannst þau alltaf vera að leika sér. Við vorum með hópastarf nokkrum sinnum í 
viku sem var 30 mínútur þannig að mér fannst þau fá mikinn tíma til þess að leika sér. 

Í minningunni þá finnst mér eins og það hafi bara alltaf verið leikur númer eitt, tvö og 
þrjú.  

Þegar ég hugsa til baka finnst mér umhverfið hafa verið miklu afslappaðara og mikið 
rými fyrir leikinn.  

 

Þátttakendur nefndu flestir að rými barna til leiks í upphafi starfsferils hefði verið mjög 

mikið en þó var einn þátttakandi sem hafði aðra upplifun. Tinna starfar í leikskóla sem 

vinnur í anda Reggio Emilia í dag en hóf störf í leikskóla þar sem mikil áhersla var lögð 

á skipulagt starf.  

Sko, það var talsvert mikið dagskipulag og þetta hópastarf og þessar stýrðu stundir af 
okkur kennurunum. Ég held að bæði sótti maður í það sjálfur sem nýútskrifaður 
kennari að hafa þetta dagskipulag, sem var stýrt í leikskólanum þar sem ég hóf störf, 
og það var alltaf þetta hópastarf og val og útivera á vissum tíma þannig að það var 
mikil stýring og nánast á hverjum klukkutíma var skipt. Og maður sótti svolítið í þetta 
og var að láta þau sitja við borð í hópastarfi og það voru skólahópar. Ég held að það 
hafi verið mikið kennarastýrt þó svo að það hafi verið frjáls leikur inni í þessum 
stundum. Rýmið til frjáls leiks var þá helst á útisvæði og innan valsins inni í stundinni 
en svo var leikurinn kannski stoppaður af til þess að fara í það sem var næst á dagskrá. 
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Svör þátttakenda gefa til kynna að flestir þeirra hafi upplifað rými barna til sjálfsprottins 

leiks hafi verið meira í upphafi starfsferilsins þó svo að ein undantekning hafi verið á 

því. 

4.2 Rými barna til leiks í dag  

Þátttakendur voru beðnir um að bera saman rými til leiks í dag miðað við rými til leiks í 

upphafi starfsferils og voru svör þátttakenda mismunandi, þó nefndu flestir að 

sjálfsprottinn leikur barna hafi minnkað með árunum. Einnig kom í ljós að á ákveðnum 

tímapunkti hafi sjálfsprottinn leikur barna þurft að víkja að miklu leyti fyrir skipulögðu 

starfi sem verður rætt nánar í næsta kafla. Margir þátttakenda telja sjálfsprottinn leik 

barna hafa minnkað töluvert með árunum; sumir telja hann hafa staðið í stað á meðan 

aðrir segja hann fá meira rými í dagskipulaginu. Þátttakendur sem töldu leikinn hafa 

minnkað komu frá ólíkum leikskólum og nefndu þeir flestir að skipulag fari mikið eftir 

stefnum leikskólanna og stjórnendum þeirra. Þeir nefndu að dagur leikskólabarna sé 

orðinn kennarastýrður sem þeir telja hafa áhrif á rými barna til leiksins og að þróa 

leikinn áfram. Ef börn fái meiri tíma, telja þeir að leikurinn geti orðið dýpri og jafnvel 

teygt sig inn í næstu stund eða næsta skóladag. Þátttakendur voru beðnir um að segja frá 

stöðu leiksins í leiksólunum sem þeir starfa í um þessar mundir. Anna starfar í sjö deilda 

leikskóla á höfuðborgarsvæðinu og taldi kröfur hafa aukist á leikskólakennara í dag.  

Sko, mér finnst kröfurnar á okkur leikskólakennarana að uppfylla ákveðin skilyrði sem 
koma einhversstaðar frá og kröfurnar um að við eigum að vera búin að kenna þeim 
svo mikið orðnar meiri og þó svo að ég sé alveg meðvituð um það þá er samt rosalega 
mikið prógramm og það er kennarastýrt. Þetta fer líka mikið eftir 
leikskólastjórnendum og hvað þeir vilja að við leggjum áherslu á. Síðan er líka bara 
svo mikið af nýju kennsluefni, Lubbi, Blær, Numicon og allskonar efni sem við eigum 
að fara í gegnum að maður hefur raunverulega ekki rými innan dagsins eða vikunnar 
til þess að hafa leik. Eini tíminn virðist í rauninni vera eftir kaffitíma barnanna. 

 

Þegar horft var til stöðu leiksins í dag kom í ljós að mörgum þykir of mikil 

verkefnavinna vera komin inn í nám leikskólabarna. Leikskólabörn þurfi að fylgja 

ákveðinni stundaskrá sem þátttakendur telja ekki hæfa námi leikskólabarna.  

Mér finnst það of lítið. Ég vil hafa rýmið [til leiks] meira. Það sem er svolítið að stjórna 
okkur núna er að það þarf að byggja upp mál og læsi og það tekur svolítið yfir 
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sérstaklega í þessu hverfi og maður fer mikið í að skipuleggja stundir út frá því en það 
er alveg hægt að fara með það inn í frjálsa leikinn og nýta hann betur sem kennslutæki. 

 

Einnig var nefnt að oft ríkir mikill samanburður á námsefni á milli leikskóla, þar sem 

sumir leikskólar ákveða að taka upp ákveðið námsefni vegna þess að aðrir leikskólar 

hafi tekið það inn. Töldu þátttakendur leikskóla sem þeir starfa í vera komna of langt inn 

í stíft skipulag með alltof mikið námsefni. Það verður til þess að rými barna til leiks í 

dagskipulaginu minnkar. Nokkrir þátttakendur höfðu orð á því að leikskólastarfið sé 

orðið alltof afurðartengt, í þeim skilningi að kennarar verði að hafa eitthvað til þess að 

sýna fram á að þeir séu að gera eitthvað með börnunum. Þeir sögðu að þetta verði 

gjarnan að kennarastýrðu föndri vegna þess að allir verða að gera eins. Einn þátttakandi, 

Tinna, hafði sérstaklega orð á því að leikskólakennarar þori jafnvel ekki eða kunni ekki 

að rökstyðja starf sitt nægilega vel og útskýra hvað börnin læri í gegnum sjálfsprottna 

leikinn. Þetta þótti henni afar sorglegt sérstaklega í ljósi þess hve mikið þau læra í 

gegnum hann. Tinna fjallaði um upplifun af öðrum leikskóla en þeim sem hún starfar í 

og hafði áhyggjur af rými barna til leiks þar.  

Ég veit um einn leikskóla þar sem er svakalega stýrt skipulag og t.d. á mánudögum þá 
lita allir mynd í fataklefanum, á þriðjudögum púsla allir í ákveðnu rými og alltaf farið 
út klukkan þetta og þetta gert nákvæmlega klukkan þetta og ég spyr mig: Hvar er frjálsi 
leikurinn? 

 

Jóna sem starfar í anda Hjallastefnunnar taldi rými barna til leiks hafa staðið í stað en 

nefndi þó að það markaðist af starfsstefnu leikskólans frekar en af einhverju öðru og 

sagði: 

Rými barna til leiks er bara óbreytt. Það er bara klukkutími í val og svo hópatími og 
þannig er það bara út daginn. Þetta er bara alltaf sama prógrammið. Þetta er bara 
stefnan og hún starfar svona og hefur bara alltaf verið svona. Voða litlar breytingar 
þannig. 

 

Ásta sem hefur starfað í leikskóla í 34 ár taldi nám barna loksins vera að komast aftur 

nær námi í gegnum leik. 

Mesta breytingin að mínu mati er að eftir að hafa lent aðeins undir erum við orðin 
meira meðvitum um hvað leikurinn er mikilvægur. En ég er nokkuð viss um að það sé 
mismunandi á milli skóla, það er eflaust ennþá eitthvað valkerfi sumstaðar. Það þarf 



 

35 

að brýna svoldið mikið fyrir öllum leikinn. Maður þarf að sjá hvað getur gerst í 
leiknum. Okkur ber eiginlega bara skylda til þess að halda í leikinn og láta annað bara 
víkja fyrir honum. 

 

Þó svo að flestir væru á sama máli um að leikurinn hefði minnkað að einhverju 

leyti í gegnum árin var þó einn þátttakandi sem hafði þveröfuga upplifun við aðra 

þátttakendur rannsóknarinnar þar sem leikurinn í leikskólanum þar sem hún starfar 

í dag fái mun meira rými í samanburði við þann þar sem hún hóf störf.  

Ég held að þetta fari algjörlega eftir starfi og menningu hvers leikskóla, að þetta sé 
algjörlega skólamiðað. Fyrir mig til dæmis þá vinn ég algjörlega á hinum endanum í 
dag. Hjá okkur fær bara frjálsi leikurinn að fljóta og börnin geta leikið sér með sama 
dótið í marga klukkutíma og meira að segja í nokkra daga, sérstaklega þá ef þau eru 
að byggja úr einingakubbum. 

 

Þátttakendur voru einnig spurðir hvers vegna þeir töldu þessa breytingu hafa átt sér stað. 

Rúna nefndi að það hafi ákveðin breyting orðið á áherslum í námi barna þegar 

Fóstruskólinn varð að Kennaraháskólanum. 

Ég held að þetta hafi gerst mikið í kringum þegar farið var úr fóstruskólanum í 
kennaraháskólann, þegar þetta var komið á háskólastig. Það er eins og þar hafi 
gleymst að nám barna er leikurinn líka. Það er eins og það hafi gleymst í svo mörgu.  

 

Gunna taldi nám barna hafa farið í gegnum ferli þar sem farið var frá því að námið var 

algjörlega í gegnum leik og yfir í það sem mætti líkja við beina kennslu. Hún tengdi það 

einnig við breytingar á námi leikskólakennara en taldi sig þó vera meðvitaða um það.  

Það koma tímabil þar sem er einhver ofuráhersla á einhversskonar kennslu en ég held 
að við förum alltaf til baka og föttum að það er alltaf leikurinn og hann þarf að vera í 
fyrirrúmi hjá þessum aldurshópi. Maður er búinn að fara í gegnum einhver tímabil 
þar sem er áhersla á eitthvað annað en leikinn en mér finnst við samt, 
leikskólakennarar, í gegnum tíðina vera meðvituð um það. Kannski höfum við alveg 
þurft að stoppa okkur af núna fyrir svona einhverjum X árum síðan sem að við þurftum 
að bremsa. Við verðum að gefa leiknum tíma ef við ætlum ekki að kaffæra okkur eða 
börnum í einhverjum fyrirfram ákveðnum verkefnum. Kannski svona á síðustu 6 – 8 
árunum. Það er rosalega auðvelt að ætla sér ofboðslega mikið. Það er rosalega margt 
í gangi, margt til, margt hægt að gera. 

 

Ásta var sammála því sem Gunna sagði um að áherslur í námi barna hefðu sveiflast í 

gegnum tíðina og stundum einkennst af beinni kennslu, en telur að í leikskólanum sem 
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hún starfar að allir séu að verða meira meðvitaðir um mikilvægi leiksins og námsins sem 

fer fram í gegnum hann.  

En við erum samt sem áður búin að fara í gegnum allt þetta ferli. Hópastarf, val og 
hvað þetta hét allt sem var á kostnað leiksins. Að því leytinu myndi ég telja að við erum 
meðvitaðari í dag um hvað leikurinn skiptir miklu máli og að þau fái góðan tíma til 
þess að vera í leiknum og þróa leikinn áfram og bara yfirfæra alla sína upplifun inn í 
leikinn. 

 

Í viðtölum við þátttakendur kom fram að flestir telja að leikurinn hafi þurft að víkja of 

mikið fyrir skipulögðu starfi og nýju námsefni. Hins vegar kom einnig fram að margir 

telja leikskólana vera að komast aftur á þann stað sem hann var fyrir um það bil 20 – 30 

árum síðan. Þeir telja loksins vera komið hugrekki til þess að stíga fram og berjast fyrir 

mikilvægi leiksins og telja einhverja leikskóla vera komna á þann stað í dag. Leikskólar 

sem starfa í anda Reggio Emilia eða eru með flæði voru sérstaklega nefndir í þessu tilliti.  

4.3 Skipulagt starf 

Þegar kom að spurningum um skipulagt starf leikskólanna voru svör þátttakenda nokkuð 

mismunandi. Skipulagt starf var einnig með ólíku sniði þó svo að eitthvert samræmi hafi 

verið á milli leikskólanna. Flestir þátttakendur töluðu um hópastarf og samverustundir 

sem hluta af skipulögðu starfi. Hópastarf virtist skipa stóran sess í fjórum af þeim sex 

leikskólum sem þátttakendur starfa í. Rósa sem starfar í stórum leikskóla á 

höfuðborgarsvæðinu taldi skipulagt starf taka um það bil tvo þriðju af leikskóladeginum 

að frátöldum matartímum.  

Ég myndi segja að tveir þriðju færu í skipulagt starf og einn þriðji í frjálsar stundir. 
Það á þá við um samverur og hópastarf. Já ég myndi segja að tvo þriðju er of mikið 
skipulag einn þriðji er kannski þetta frjálsa fyrir börnin. 

 

Rúna sem starfar í stórum leikskóla var einnig beðin um að tala aðeins um hversu mikill 

hluti af deginum fer í skipulagt starf og svörin voru á þá leið að nánast allur dagur 

barnanna er skipulagður að frátöldum matar- og útiverutímum.  

Það er töluverður tími það er meira og minna allur dagurinn nema kannski útivera. 
Það er þetta hópastarf á morgnanna í kannski klukkutíma svo er útiveran, síðan matur 
og hvíld. Síðan er aftur skipulagt eftir hádegi til klukkan tvö fyrir þessi sem eru vakandi 
og svo er bara útivera aftur. Mér finnst alltof lítill tími í frjálsan leik inni. Þessi mikla 
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útivera byrjaði í covid en ég held að þetta sé komið til þess að vera og þegar ég horfi 
til baka þá finnst mér þetta orðið alltof mikið eins og gæsluvöllur. Jú jú við vitum alveg 
að það er fullt af námi sem fer fram úti en við vitum líka að það er fullt af starfsfólki 
sem er ekkert með nám úti. Ég er ekki sátt við þessa miklu útiveru mér finnst ýmis 
tækifæri tapast.  

 

Fleiri voru sammála Rósu og Rúnu og töldu skipulagða starfið í leikskólanum vera of 

fyrirferðarmikið og taka tíma frá öðrum þáttum leikskólastarfsins. Anna, sem starfar í 

leikskóla sem leggur mikið upp úr faglegu starfi, sagði einnig að samverustundir skipi 

stóran sess í starfi deildarinnar.  

Eins og við erum með núna, þá erum við með hópastarf þrisvar í viku þar sem er 
skipulagt mál og læsi og stærðfræði þar sem við erum að leggja inn eftir aldri. Síðan 
er þá hina tvo dagana hringekja sem er þá leikjamiðaðra og þá erum við með 
einingakubba, listsköpun, spil og leiki og ipad kennslu sem er vissulega kennsla. Svo 
erum við með samverustundir þrisvar á dag. Morgunsamvera þar sem farið er yfir 
dagskipulagið og svo er hádegissamvera þar sem er sungið lög og svo er lestur eftir 
kaffitímann og þær eru náttúrulega ekki leikjamiðaðar og það er alveg einn og hálfur 
klukkutími af deginum en á að vera 45 mín. 

 

Ásta talaði einnig um að skipulagt starf skipi ákveðinn sess þó svo að leikurinn sé 

fléttaður inn í skipulagið.  

Börnin byrja daginn á  fínhreyfiverkefnum eftir morgunmat og eru að því til klukkan 
níu. síðan skiptum við okkur alltaf upp í hópa, þrír hópar. Eitt herbergið er listakrókur 
og það er alltaf eitthvað í gangi þar alla daga. Við erum svo heppin að byggingin er 
þannig að það er listakrókur inni á hverri deild, þannig að það er mikil vinna í 
listakróknum á hverjum degi. Í hinum herbergjunum tveimur þá er ekkert ákveðið, 
kennarinn bara velur dót og þau flæða á milli. Þannig að það er bara leikur. 
Samverustund er svo eftir útiveruna og þá er börnunum skipt í tvo hópa sem er þá fram 
að hádegismat. Eftir kaffitíma, klukkan þrjú, þá er samvera á borðum og börnunum er 
skipt í hópa og þá kemur Lubbi inn í og eftir það er farið aftur í leik.  

 

Þegar skipulagt starf var rætt voru sumir þátttakendur tvístiga í svörum. Gunna talaði um 

að innan skipulagða starfsins væri ákveðið frelsi. Hún sagði börnin hafa val og að þeirra 

áhugi réði innan ákveðins ramma. Einnig sagði hún þó að allt skipulagt starf færi fram 

fyrir hádegi og að sá hluti dags væri mjög skipulagður vegna styttingar vinnuvikunnar. 

Jóna talaði um að dagurinn skiptist á milli valstunda og hópatíma á klukkutíma fresti en 

sagði valið þó vera frjálsa tíma barnanna. Þegar innt var eftir svörum um hvort að börnin 
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stýrðu því sem var í valinu kom það ekki beint fram, heldur einungis að börnin velji 

sjálf.  

Það er þetta val og hópastundir. Það er svoldið þannig í stefnunni þá er þetta svona í 
hópatímanum þá stjórnar kennarinn, hann ræður en í valinu þá stjórna krakkarnir, 
svona í grófum dráttum og skipulagið er svona út daginn. 

 

Þátttakendur voru einnig spurðir út í hverju þyrfti að breyta varðandi skipulagt starf 

leikskólans þar sem þeim þótti skipulagt starf skipa stóran sess í námi barnanna. Rósa 

taldi kröfur frá samfélaginu stjórna ferð leikskólans að einhverju leyti og að leikskólar 

telji sig þurfa að fylgja þessum kröfum. 

Sko ég held að það þurfi að fara að róa á kröfum frá samfélaginu að öll börn eigi að 
geta og þekkja og vita og vera læs þegar þau fara í grunnskóla. Ég held að kröfurnar 
séu orðnar svo miklar og við séum að fylgja þeim eftir. Ég held að það sé númer eitt, 
tvö og þrjú að það þurfi að hægja aðeins á þessum kröfum í samfélaginu. 

 

Einnig taldi hún að með því að leyfa leiknum að ráða för í námi barna þyrfti að virkja 

starfsfólk í að vera þátttakendur og leiðandi í leik barnanna án þess þó að stýra leiknum. 

Það þarf að leyfa börnum að kanna umhverfi sitt og hvetja þau til þess að spyrja 

spurninga og efla þannig þekkingu þeirra.  

Síðan þarf að gefa þeim meira rými til leiksins. Við þurfum að passa okkur á því að 
vera til staðar í leiknum án þess að vera að stjórna þeim. Við þurfum að leiða þau, 
leyfa þeim að þróa sig sjálf áfram og vera tilbúin að svara þeim. Tilbúin að hjálpa 
þeim að leita upplýsinga, leiða þau áfram í leiknum, spyrja þau spurninga þannig að 
þau geti svarað og kannað, ég held að við þurfum að gefa því meiri tíma. Ég held að 
það megi alveg minnka skipulagða starfið en virkja starfsfólk í að vera meira leiðandi 
og vera til staðar til þess að þau geti þróað leikinn áfram. 

 

Fleiri þátttakendur voru sammála Rósu og tóku undir það sem nefnt var varðandi 

skipulagt starf og þátttöku leikskólakennara í leik barnanna. Rúnu, sem starfar í leikskóla 

sem leggur mikla áherslu á listsköpun, þykir skipulagða starfið í kringum það vera alltof 

mikið í leikskólanum. Einnig taldi hún útiveru vera að taka of mikinn tíma frá börnum í 

sjálfsprottnum leik innandyra þó svo að útivera sé vissulega sjálfsprottinn leikur að þá 

eru leikskólakennararnir þar sem hún starfar ekki nægilega virkir í leik með börnum úti.  

Dagurinn er skipulagður, það er náttúrulega þessi hópavinna eða hópastarf. Núna er 
til dæmis rosalega mikil áhersla lögð á föndur þar sem ég er. Ég meina hópastarf getur 
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alveg verið í kubbaleik þá er maður að vinna með stærðfræðina. Mér finnst það eiga 
að vera svo sýnilegt... svona afurðatengt. Föndrið fer alveg út í svona kennaraföndur 
hjá þessum litlu. Mér finnst ég sjá þetta alltof mikið. Virðist vera að við séum alltaf að 
sýna okkur svo mikið út á við, að það sé nógu mikið föndur í gluggum og veggjum en 
annað gleymist. Leikurinn gleymist alveg í þessu. Annað sem mér finnst gleymast líka 
í leikskólum oft er að við þurfum að vera með þeim í leiknum til þess að þau þroskist 
og læri. Það er ekki nóg að hella bollastelli á gólfið bara og segja nú farið þið að 
leika. Við erum alltof mikið yfir þeim en ekki með þeim.  

 

Ásta talaði einnig um að í dag þarf allt að vera svo sýnilegt og að starfsfólki finnist það 

vera að gera lítið með börnunum í leik. Hún telur leikinn hafa lent undir á ákveðnum 

tíma en segir hann vera að vinna sig til baka í dag en skipulagt starf skipar þó enn 

einhvern sess í starfi leikskólans. Hún sagði það einnig mikla áskorun að virkja allt 

starfsfólk til þátttöku í leik með börnunum.  

Það þarf allt í dag að vera svo sýnilegt. Fólki finnst það kannski ekki vera að gera 
mikið af því að þau eru bara að leika. En það er allt sem fer fram í gegnum leikinn, 
málþroskinn, félagsþroskinn og bara nefndu það öll mannleg samskipti. Allt 
hugtakanám, bara öll hugtök. En að fá alla starfsmenn til þess að vera virkir í leiknum 
getur reynst svakaleg áskorun, það vilja ekkert allir taka þátt. Og leikurinn lenti 
náttúrulega undir á ákeðnu tímabili og ég veit ekki hvort það hafi verið bara allt þetta 
skipulag, það átti allt að vera alveg niðurnjörvað.  

 

Þátttakendur gátu flestir verið sammála um mikilvægi þess að kennarinn sé virkur í leik 

barnanna. Tinna talaði einnig um mikilvægi þess að starfsfólkið þurfi að vera virkt í leik 

með börnunum og orðaði það svo fallega.  

Minn leikskóli er Reggio skóli og við horfum á að kennararnir eru samverkamenn og 
við erum að uppgötva með þeim í gegnum leikinn og út frá þeirra áhugasviði. 

 

Aðeins tveir þátttakendur áttu í erfiðleikum með að skilgreina skipulagt starf leikskólans 

þar sem það var í svo litlu hlutverki. Dagurinn í þeim leikskólum var byggður upp á 

flæði og að vinna út frá áhugasviði barnanna á deildunum. Tinna var í dágóða stund að 

reyna að koma fingri á hvað hún gæti nefnt í tengslum við skipulagt starf en komst þó að 

niðurstöðu að lokum.  

Það er mjög takmarkað, það eru skógarferðir einu sinni í viku og Lubba stundir einu 
sinni til tvisvar í viku en meira er það ekki. 
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Í leikskólanum þar sem Guðrún starfar skipar skipulagt starf heldur ekki stóran 

sess.  

Það er ekki skipulagt starf, það fer fram í gegnum flæði. Til dæmis í listsköpun en börn 
þurfa ekki að fara í verkefni sem eru inni í listasmiðju. Það að ná þessari dýpt hér og 
nú annaðhvort í listasmiðju eða.... við leggjum áherslu á að áhugasvið hvers og eins 
fái að njóta sín. Skipulagt starf er bara í þeirri mynd að þú ákveður verkefni en það er 
enginn neyddur í það. Og þú þarft að sætta þig við að kannski kemur enginn í verkefnið 
sem þú ert með og þá þarftu bara að fylgja flæðinu. Það eru söngstundir að sjálfsögðu 
og sögustundir það eru þannig skipulagðar stundir. Og þær eru algjörlega 
skipulagðar af kennara og núna spyr ég mig er það gott eða vont? 

 

Þátttakendur voru í framhaldi spurðir hvort þeir teldu eitthvað þurfa að breytast varðandi 

skipulagt starf leikskólans. Þeir sem töldu skipulagða starfið vera of mikið voru allir 

sammála um að draga þyrfti úr því og efla sjálfsprottna leikinn en virkja 

leikskólakennara í leik barnanna samhliða því. Þeir sem starfa í litlu skipulagi og vinna 

með flæði telja það vera árangursríka leið til náms barnanna og vilja því litlu breyta. 

Jóna talaði um að skipulaginu sé ekki hægt að breyta vegna stefnunnar sem starfað er 

eftir en taldi stefnuna þó vera að skila miklum árangri í námi barna í leikskólanum þar 

sem þau læra að lesa og reikna í leikskólanum í hópastundum.   

Foreldrar eru mjög ánægðir hjá okkur og ánægð með námið. Eldri krakkarnir eru að 
læra að lesa og það er jafnvel farið út í að reikna aðeins líka, en það er nú bara allra 
elsti hópurinn. 

4.4 Kennsla barna og besta leiðin til náms  

Í lok viðtals voru þátttakendur beðnir um að segja aðeins frá hvernig kennsla fer fram í 

leikskólanum. Kennsla á milli leikskólanna átti það sameiginlegt að fara fram að miklu 

leyti í gegnum skipulagða starfið. Sumir töluðu um að elstu börnin vinna ákveðin 

verkefnablöð í skipulögðum stundum. Ásta talaði um verkefnablöð hjá elstu krökkum 

leikskólans en sagði jafnframt að yngri börnum er kennt mikið í gegnum sköpun.  

Það eru ákveðinn verkefni hjá elstu börnum leikskólans og ákveðinn og markviss 
verkefni sem eru lögð fyrir þar en ég þekki eldri deildarnar minna. Við bara kennum 
þeim í gegum svo margt. En við getum tekið listakrókinn sem dæmi, það er samt alveg 
frjálst þau fá efniviðinn og skapa bara. 
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Sirrý hafði miklar áhyggjur af því sem hún hefur heyrt varðandi kennslu barna í 

leikskólum í dag. Sirrý er hætt störfum sem leikskólakennari í dag vegna aldurs. Þegar 

hún starfaði enn í leikskóla vann hún mikið með leikinn en segist heyra að bein kennsla 

sé notuð í sumum leikskólum í dag.  

Ég held að það sé svo mikil ítroðsla það er svo rosalega auðvelt að vera kennari og 
vera með möppuna. Vera með allan blaðabunkann. Það er miklu auðveldara heldur 
en að hafa hann ekki. Hún fer rosalega mikið fram í gegnum fyrirfram gefnar 
staðreyndir og verkefnablöð. 

 

Gunna sagði kennslu leikskólans fara fram á margvíslegan hátt og sagði enga beina 

kennslu eiga sér stað í leikskólanum. Hins vegar nefndi hún að kennsla fari fram í 

hópastarfi sem gefur til kynna að einhver togstreita er í svörum varðandi kennslu 

barnanna í leikskólanum. Líkt og Sirrý sagðist hún hafa heyrt aðeins af beinni kennslu í 

öðrum leikskólum en vonaðist þó til að það væri ekki á mörgum stöðum og vildi vekja 

athygli á því að leikskólinn er ekki til þess gerður að undirbúa börn fyrir hefðbundið 

nám í grunnskóla.  

Hún fer fram allan daginn en auðvitað á misjafnan hátt. Við erum ekki með neina 
svona beina kennslu. En við erum alltaf að vinna með tölur og stafi en þau eru bara 
að leika með Lubba. Og jú auðvitað í hópastarfi. Ég hef alveg heyrt að það er 
einhversstaðar að það sé bein kennsla, hef alveg grun um það en mín tilfinning er að 
það sé minnihluti. Ég sé fyrir mér þessi skólablöð og verkefnablöð þar sem þau eiga 
að skrifa 10 sinnun S þá ertu náttúrulega kominn í þessa beinu kennslu. Ég vil ekki sjá 
nein svona skólaverkefni eða elstu barna verkefni af því að við erum ekki að undirbúa 
þau fyrir grunnskólann. 

 

Fjórir þátttakendur rannsóknar voru sammála um að kennsla fari að miklu leyti fram í 

hópastarfi leikskólanna þar sem notast er við fyrirfram samið námsefni. Anna taldi 

kennsluna fara fram að mestu við borð og í skipulögðum stundum en sagðist vera 

meðvitaða um að þetta sé of mikið og telur sig vera að elta menningu leikskólans.  

Mjög mikið í gegnum tilbúið kennsluefni eins og t.d. Lubbi. Rosalega mikið af því sem 
er lagt inn er í gegnum þetta tilbúna kennsluefni og þetta er oftast gert við borð... og 
erum að nota spil líka. Mikið af verkefnablöðum finnst mér. Stærðfræðin er þá í 
gegnum Numicon sem er kannski aðeins opnara. Ég virðist vera að elta menninguna í 
skólanum í stað þess að fara eftir eigin sannfæringu. Það er erfitt að breyta en maður 
reynir og ég er alveg meðvituð um að þetta sé of mikið af setu. 

 



 

42 

Rósa taldi kennslu leikskólans vera margvíslega og í gegnum allar daglegar athafnir. 

Hún telur kennsluna samt sem áður vera komna of nálægt grunnskólakennslu. Kennslan 

fari enn að miklu leyti fram í gegnum skipulagða starfið en hún telur að hægt sé að 

breyta kennslunni og gera hana fjölbreyttari.   

Hún fer fram í gegnum skipulagða starfið eins og staðan er núna. Það er í þessu 
hópastarfi, þar fer þessi beina kennsla fram. En hún er samt á allan hátt og í öllum 
stundum líka í leiknum. En mér finnst við oft á tíðum vera komin of nálægt 
grunnskólakennslu hjá elstu krökkunum og það finnst mér að þurfi virkilega að passa 
af því að það er hægt að læra svo margt á annan hátt heldur en í gegnum pappír, blöð 
og beina kennslu. Við þurfum að nýta hugmyndaflugið þú veist, hvernig geta þau lært 
þessa hluti sem þau fá með beinni kennslu á annan hátt? Að þau læri í gegnum leikinn 
af hvort öðru og að þau læri allt þetta félagslega og lýðræðislega, að vera þátttakandi 
í lýðræðislegu þjóðfélagi en þau þurfa náttúrulega leiðsögn og þurfa einhvern sem er 
tilbúinn að vera til staðar og leiða þau áfram á þeirra forsendum og út frá þeirra 
áhuga. 

 

Rúna var sammála þegar kom að beinni kennslu í leikskólanum þar sem hún starfar. 

Einnig talaði hún um að unnið sé eftir ákveðinni stundarskrá sem hangir á vegg 

deildarinnar. Hún er ósammála starfsháttum leikskólans og er meðvituð að hún er ekki 

að fylgja eigin sannfæringu varðandi kennslu leikskólabarna.  

Mér finnst þetta vera mikil bein kennsla, við erum með stundaskrá uppi á töflu og 
eigum að fara eftir þessu og hinu. Ég er orðin svo þreytt á þessari orðræðu um að við 
séum að undirbúa þau fyrir grunnskóla, mér finnst það bara ekki vera rétt. Ég meina 
núna er búið að vera að tala mikið um finnska grunnskóla og hvað börnum gengur vel 
og þar byrja þau ekki fyrr en 7 ára í grunnskóla. Þetta á að vera leikur, námið á að 
vera í gegnum leik en þetta verður svo alltof kennarastýrt námið. En ég hef ekki fengið 
nægan hljómgrunn fyrir þessu í minni vinnu því miður. Ég myndi vilja breyta 
skipulaginu, það þarf ekki að vera eins fyrir allar deildar og allan aldur. Þetta eru 
börn og þau eiga að fá að flæða á milli leikstöðva og við þurfum að gera þetta 
skemmtilegt. En við þurfum að gera þetta með þeim, ekki bara henda dóti á gólfið og 
fara svo.  

 

Jóna sagði nánast alla kennslu fara fram í hópatímum sem eru tvisvar til þrisvar á dag í 

klukkutíma í senn.  

Það er í gegnum hópatímana, og í hópatímunum er ætlast til þess að við sinnum 
aðalnámskrá og kynjanámskrá. Svo erum við að lita og fara í vettvangsferðir og bara 
allskonar. 

Það vakti sérstaka athygli að aðeins tveir þátttakendur töldu kennslu fara fram í gegnum 

leikinn. Guðrún og Tinna sem vinna mikið með flæði töldu kennslu fara fram í öllum 
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athöfnum. Tinna sagði leikskólann leggja mikla áherslu á að setja orð á allt og allar 

athafnir og efla þannig félags- og málþroska barnanna. Hún sagði þetta krefja starfsfólk 

til þess að vera virkt í öllu með börnunum og sagði árangurinn sjáanlegan. Guðrún sagði 

kennslu leikskólans fara fram í gegnum flæði og leikinn og sagði starfsfólk falla vel inn í 

leikinn og vera virkt í að vinna með áhugasvið barnanna í leiknum.  

Áður en viðtali lauk voru þátttakendur beðnir um að segja hvaða leið þeir töldu vera 

þá bestu og árangursríkustu fyrir börn á leikskólaaldri að læra. Allir þátttakendur voru 

sammála um að leikurinn væri besta leið barna til þess að læra og að námið sé skipulagt 

út frá áhugasviði barnanna. Einnig kom fram í viðtölum við Sirrý, Tinnu og Guðrúnu að 

kennsla í gegnum leik getur verið svo mikil kúnst. Börnin upplifa ekki að það sé mikil 

kennsla í gangi vegna þess að námið er á þeirra forsendum og til þess að þetta gangi upp 

þarf starfsfólk að vera virkt í leik með börnunum. Þannig getum við eflt félagsþroska og 

aukið trú á eigin getu, sjálfstæði og að barnið upplifi sig ánægt.  

Félagslega læst barn vá það er svo fallegt, það er svo sterkt. Okkur ber skylda til 
þess sem leikskólakennarar að barninu líði vel félagslega að sjálfsmyndin fái að 
blómstra hjá okkur og það getur ekki gert það í níþröngu afmörkuðu lærdómsferli. 
Það er bara hægt í flæði leiksins og við verðum bara að viðurkenna það að þetta 
sé leiðin og við verðum að hafa þolinmæði fyrir leiðum barnsins til þess að læra. 

 

Auðvitað er það náttúrulega í gegnum leikinn. Og að þau læri í gegnum leikinn af 
hvort öðru og að þau læri allt þetta félagslega, eins og samvinnu, og þetta lýðræðislega 
að vera þátttakandi í lýðræðislegu þjóðfélagi en þau þurfa náttúrulega leiðsögn og 
þurfa einhvern sem er tilbúinn að vera til staðar og leiða þau áfram á þeirra forsendum 
og út frá þeirra áhuga. Við þurfum að skoða þetta, leikurinn þarf að vera, við þurfum 
að minnka skipulagið, við eigum ekki að ætla okkur að gleypa heiminn, við þurfum að 
byggja upp þetta félagslega númer eitt, tvö og þrjú vegna þess að um leið og það er 
komið þá hafa þau frekar forsendur til þess að læra hvort af öðru og með okkur. Ég 
held að það sé aðalmálið. Þannig að leikurinn skiptir öllu í því. 

 

Að lokum sagði Jóna að það er svo fallegt að sjá hversu eðlislægur leikurinn er hjá 

börnum, það er ekki þörf fyrir að kalla hann fram vegna þess hversu djúpt hann liggur í 

þeim.  
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4.5 Samantekt á niðurstöðum 

Í viðtölum við þátttakendur kom í ljós að flestir voru sammála um að staða sjálfsprottna 

leiksins hefði verið betri og fengið meira rými í upphafi starfsferils. Þeir sögðu börnin 

hafa verið meira og minna að leika sér allan daginn í leikskólanum að frátöldum 

matartímun. Einn þátttakandi hafði þó þveröfuga upplifun þar sem hún hóf störf í 

leikskóla þar sem strangt skipulag ríkti og ríkir enn. Í dag starfar hún hins vegar alveg á 

hinum endanum þar sem dagurinn og nám barnanna snýst nánast allt í kringum leikinn.  

Þegar kom að spurningum um rými barna til leiks í dag voru svör þátttakenda 

mismunandi eftir starfsstöðum. Flestir voru þá á sama máli um að sjálfsprottinn leikur 

barna hefur minnkað með árunum. Þrír þátttakendur töldu skipulagða starfið í 

leikskólanum vera búið að taka yfir sjálfsprottna leikinn að mjög miklu leyti þar sem 

einn talaði sérstaklega um að nám leikskólabarna sé orðið skipulagt út frá stífri 

stundaskrá. Tveir þátttakendur töldu leikinn hafa lent undir á ákveðnum tímapunkti og 

að hann hafi þurft að víkja fyrir skipulögðu starfi svo sem hópastarfi og valstundum sem 

stjórnað var af kennurum. Hins vegar nefndu þeir að leikurinn er að koma meira inn í 

skipulagið eins og það er í dag og að leikskólakennarar eru aftur að verða meira 

meðvitaðir um mikilvægi sjálfsprottna leiksins og hversu mikið nám á sér stað í gegnum 

hann. Þeir telja þetta enn fremur vera ákveðna vitundavakningu sem á þó enn eftir að 

skila sér út í daglega starfið. Einn þátttakandi, sem starfar í anda Hjallastefnunnar, sagði 

leikinn og skipulagða starfið vera óbreytt í gegnum árin og sagði það vera sterfnustýrt 

þar sem stefnan hefur ekki tekið miklum breytingum frá því að hann hóf störf.  

Þegar þátttakendur voru spurðir út í skipulagt starf leikskólanna kom í ljós að í þó 

nokkrum leikskólum virðist það skipa stóran sess í starfi og námi leikskólans. 

Þátttakendur nefndu nokkrar ástæður þess að skipulagt starf væri að fá mikið rými í 

dagskipulaginu. Í ljós kom að sumir telja leikskóla keppast við að innleiða fyrirfram 

samið námsefni sem tekur mikinn tíma frá öðrum stundum, svo sem Lubba, Blæ og 

Numicon. Einnig var nefnt að mikil samfélagspressa sé á leikskólakennurum, hvort svo 

sem það er frá foreldrum eða öðrum skólastigum, um að börn eigi að búa yfir ákveðinni 

hæfni og þekkingu á ákveðnum aldri. Tveir þátttakendur höfðu sérstaklega orð á því að 

leikskólar í dag eru orðnir of afurðatengdir og að starfsfólk telji sig ekki vera að gera 

neitt með börnunum ef þeir hafa ekkert að sýna fyrir það.  
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Þátttakendur voru einnig beðnir um að segja frá hvernig kennsla fer fram í 

leikskólunum og kom í ljós að í nokkrum leikskólum er bein kennsla nýtt að miklu leyti. 

Þeir sögðu nám barnanna fara fram í miklum mæli í gegnum skipulagða starfið sitjandi 

við borð og þá sérstaklega í hópastarfinu. Hins vegar nefndu þeir líka að nám barnanna á 

sér stað allan daginn og í gegnum allar daglegar athafnir. Aðeins tveir þátttakendur 

sögðu nánast allt nám barnanna eiga sér stað í sjálfsprottna leiknum og að unnið væri út 

frá áhugasviði barnanna og sögðu það vera mjög árangursríkt. Flestir voru sammála um 

mikilvægi þess að starfsfólkið væru virkir þátttakendur í leik barnanna til þess að ýta 

undir nám sem fer þar fram. Margir töldu það þó fela í sér mikla áskorun sérstaklega í 

ljósi þess hve starfsmannahópurinn er fjölbreyttur.   

Í lok viðtals voru þátttakendur beðnir um að segja hvaða leið þeir telja besta fyrir 

börn á leikskólaaldri til þess að læra. Allir voru sammála um að besta leiðin til náms 

væri sjálfsprottni leikurinn og að kennarar væru virkir í leik með börnunum. Einnig töldu 

þeir mikilvægt að efla félagsþroska barnanna þar sem einn þátttakandi taldi það vera 

undirstöðu alls sem á eftir kemur á æviskeiðinu.  
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5 Umræða 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar og þær settar í 

samhengi við fræðilega umfjöllun. Kaflanum verður skipt í sjö undirkafla. Fyrst 

verður fjallað um rannsóknarspurningarnar og þeim svarað. Því næst verður fjallað 

um sjálfsprottinn leik barna og lýðræði. Þar á eftir verður fjallað um rými barna til 

leiks í upphafi starfsferils og það skoðað í ljósi þess sem þátttakendur telja rýmið 

vera í dag. Skipulagt starf verður svo rætt með tilliti til þess tíma sem það fær í 

dagskipulaginu og uppbyggingu þess. Þar á eftir verður fjallað um hlutverk 

kennara í leik barna og hvernig kennslu er háttað í leikskólunum. Að lokum verður 

gerð stutt samantekt á umræðukafla. 

5.1 Rannsóknarspurningum svarað  

Í upphafi rannsóknar var spurningunum Hvernig hefur rými barna til leiks breyst í 

gegnum tíðina að mati leikskólakennara með háan starfsaldur? Hefur leikurinn þurft að 

víkja fyrir skipulögðu starfi? varpað fram. Niðurstöður rannsóknar leiddu í ljós að sumir 

þátttakendur upplifa að sjálfsprottinn leikur barna hafi þurft að víkja fyrir skipulögðu 

starfi í leikskólum. Þátttakendur voru ekki allir sammála um að leikur barna hafi þurft að 

víkja fyrir skipulögðu starfi þar sem einn hafði þveröfuga upplifun og taldi að leikurinn 

fengi meira rými í dag miðað við þegar hann hóf störf. Einn þátttakandi taldi lítið sem 

ekkert hafa breyst á sínum rúmlega 20 ára starfsferli. Hins vegar lýstu þeir þátttakendur 

sem upplifðu leikinn fá mikið rými í þeim leikskólum sem þeir störfuðu yfir áhyggjum 

sínum af stöðu sjálfsprottna leiksins í öðrum leikskólum. Þeir hafa á tilfinningunni að 

sjálfsprottinn leikur barna fái lítið rými almennt þó svo að staðan í þeirra leikskóla sé 

ekki sú sama. Í köflunum hér á eftir verður rætt nánar um niðurstöður rannsóknarinnar 

þar sem rannsóknarspurningarnar eru hafðar í huga. 

5.2 Sjálfsprottinn leikur og lýðræði 

Skilgreiningar á sjálfsprottnum leik barna hafa reynst erfiðar í gegnum tíðina en leikur 

hefur verið skilgreindur sem athöfn þar sem frumkvæði barna ræður för (Eberle, 2014; 

Lillemyr, 2009). Þegar börn eru spurð hvað þeim þyki skemmtilegast að gera er svar 

þeirra oftast að þeim þyki skemmtilegast að leika sér og því er mikilvægt að 
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sjálfsprottinn leikur barna sé í fyrirrúmi í leikskólum þar sem börn eyða hvað mestum 

tíma dagsins (Samuelsson & Carlsson, 2008).  

Í viðtölum við þátttakendur rannsóknar voru allir sammála um mikilvægi leiksins og 

töldu hann eiga að vera í fyrirrúmi í leikskólastarfi. Fram kom að börnin læri svo margt í 

gegnum leikinn þar sem þau læra samskipti, öðlast félagsþroska og læra að vera 

þátttakendur í lýðræðislegu samfélagi. Líkt og kemur fram í Aðalnámskrá leikskóla 

(2011) er sérstaklega mikilvægt að börn læri að vera þátttakendur í lýðræðislegu 

samfélagi þar sem lýðræði og mannréttindi er einn hluti af grunnþáttum menntunar. 

Þátttakendur töldu sjálfsprottinn leik barna vera árángursríka námsleið fyrir börn á 

leikskólaaldri. Rósa taldi sjálfsprottna leikinn vera mjög mikilvægan þar sem hann ýtir 

undir samvinnu á meðal barna og hjálpar þeim að læra hvert af öðru. Þetta þótti henni 

sérstaklega mikilvægur þáttur sjálfsprottna leiksins og telur hann ýta undir lýðræði og 

kenna börnum þátttöku í lýðræðslegu samfélagi. Með því að skapa börnum aðstæður 

sem krefjast samvinnu ýtir það undir lýðræði og leikskólinn á að sjá til þess að börnum 

séu skapaðar slíkar aðstæður þar sem þær ýta undir verkefnaúrlausn í samvinnu við aðra 

(Hrönn Pálmadóttir & Þórdís Þórðardóttir, 2007; Gunnlaugur Sigurðsson, 2016).  

Í viðtali við Tinnu og Rósu kom fram að þeim þótti sérstaklega mikilvægt að 

leikurinn sé á forsendum barnanna og út frá þeirra áhugasviði. Það geti leitt af sér lengri 

leikstundir líkt og Tinna nefndi dæmi um leik sem fékk að njóta sín í allt frá nokkrum 

klukkustundum yfir í nokkra daga. Það er í samræmi við niðurstöður Söru Margrétar 

Ólafsdóttur og Bryndísar Garðarsdóttur (2016) þar sem fram kom að börn eru líklegri til 

þess að leika sér í lengri tíma ef leikurinn er á þeirra forsendum og út frá þeirra 

áhugugasviði. Þannig er ólíklegra að börn láti utanaðkomandi áreiti trufla leikinn sé 

hann á þeirra forsendum. Einnig hefur komið fram að það getur verið mikil kúnst að 

leyfa sjálfsprottnum leik barna að fljóta án þess að grípa inn í, en Küplen (2015) telur 

mikilvægt að leikurinn sé ekki stöðvaður af fullorðnum vegna þess að í honum fær 

ímyndunarafl barna að njóta sín hvað best.  

5.3 Rými barna til leiks í upphafi starfsfelis í samanburði við 

samtímann 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að þátttakendur voru flestir sammála um að í 

upphafi starfsferils hefði leikskólastarfið snúist meira og minna um sjálfsprottinn leik. Í 
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viðtölum kom í ljós að í gegnum árin hefur rými til sjálfsprottins leiks minnkað á 

einhverjum stöðum, staðið í stað á öðrum og aukist annarsstaðar. Hins vegar höfðu 

þátttakendur orð á því að kennsla í leikskólum hafi farið í ákveðinn hring en að hún sé 

loksins að færast aftur á þann stað sem hún var fyrir 20 – 30 árum síðan. Aðeins einn 

þátttakandi hafði þá upplifun að leikur barna væri að fá mun meira rými í leikskólanum 

sem hann starfar í dag í samanburði við þar sem hann hóf störf. Jóna sem starfar í anda 

Hjallastefnunnar taldi rými barna til leiks vera það sama í dag og það var í upphafi 

starfsferils. 

Þátttakendur voru beðnir um að svara hvers vegna þeir töldu breytingu á rými barna 

til leiks hafa átt sér stað og í ljós kom að pressa frá samfélaginu er orðin mikil um að 

börn eigi að vera komin með ákveðna vitneskju og hæfni þegar þau hefja 

grunnskólagöngu. Hvorki var tekið nákvæmlega fram í viðtölum hvaðan pressan kemur 

né tekin skýr dæmi um hvernig slíkar kröfur kæmu fram í daglegu starfi, en 

leikskólakennararnir telja sig samt sem áður finna fyrir henni, hvort sem hún komi frá 

foreldrum, grunnskólunum eða jafnvel stjórnendum leikskólanna. Þetta er í takt við 

erlendar rannsóknir þar sem í rannsókn Bassok, Latham og Rispens (2001) kemur fram 

að mikil pressa sé á börnum að læra að lesa og skrifa eins snemma og mögulegt er. 

Niðurstöður rannsóknar leiddu einnig í ljós að hluta leikskólakennaranna þykir vera 

komin of mikil verkefnavinna inn í nám leikskólabarna og á það sérstaklega við 

hópastarf leikskólanna. Þáttakendur nefndu að verkefnavinna á oftast nær við elsta hóp 

leikskólabarnanna en togar sig samt sem áður niður til yngri hópa leiskólans, þó svo að 

birtingarmyndin kunni að vera önnur en verkefnablöð. Ástæðu þessarar miklu aukingar á 

verkefnavinnu í leikskólum töldu sumir þátttakendur vera þá að mikið sé orðið um 

fyrirfram samið námsefni (svo sem Lubbi finnur málbein og Blær) og telja námsefnið að 

einhverju leyti stýra námi barnanna og uppbyggingu starfsins. Fyrri rannsóknir hafa sýnt 

að nám barna í leikskólum sé orðið skipulagðara og kennarastýrðara, sem kemur oftast 

fram í hópastarfi hjá og elstu börnum leikskólanna þar sem áhersla er lögð á ritmál og 

stærðfræði (Anna Magnea Hreinsdóttir, Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir & Jóhanna 

Einarsdóttir, 2010).  

Þátttakendur lýstu sumir hópastarfi leikskólanna sem stund þar sem kennarinn stýri 

ferðinni algjörlega. Börnum er skipt í minni hópa og kennarinn fer yfir námsefnið með 

þeim og kennir þeim í þessum stundum. Niðurstöður viðtals við Jónu er hægt að spegla í 
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þessu þar sem hópastundir leikskólans snúast um að kennarinn ráði för á meðan börnin 

hafi meira frelsi í valstundum. Einnig talaði hún um að elstu börnum leikskólans sé 

kennt að lesa, skrifa og jafnvel reikna í leikskólanum, sem er einnig í samræmi við 

niðurstöður fyrri rannsókna (Bassok, Latham & Rispens, 2001). Rósa, Rúna og Anna 

höfðu einnig sömu upplifun og telja hópastarf leikskólans snúast frekar um kennslu 

heldur en sjálfsprottinn leik. Þetta endurspeglar að miklu leyti starf leikskóla í Hollandi 

þar sem mikil áhersla er lögð á verkefnavinnu í skipulögðum kennslustundum (Leseman, 

Rollenberg & Rispens, 2001).  

Rannsókn sem framkvæmd var af leikskólum Reykjavíkurborgar árið 2001 sýndi 

fram á að flestir leikskólar borgarinnar lögðu skipulögð verkefni fyrir elstu börn 

leikskólans og gefa svör Rósu, Rúnu, Önnu og Jónu það til kynna að lítið hafi breyst á 

þessum 20 árum (Leikskólar Reykjavíkur, 2001). Það vakti sérstaka athygli að Ásta og 

Rúna telja starfið að einhverju leyti snúast um afurðir; að leikskólakennarar telji sig 

þurfa að hafa eitthvað áþreifanlegt til þess að sýna fram á að eitthvað sé gert með 

börnunum. Þær telja það eiga þátt í að sjálfprottinn leikur barna hafi minnkað í gegnum 

árin. Breytingar á áherslum í leikskólakennaranámi var einnig nefnt sem möguleg ástæða 

þess að sjálfsprottni leikurinn hefði lent undir. Þær sögðust hafa fundið fyrir 

áherslubreytingum í gegnum samstarf við bæði leikskólakennaranema og nýútskrifaða 

leikskólakennara. Það er forvitnilegt að velta fyrir sér og spurningar vakna um hvers 

vegna þær líta á það sem svo að flutningur leikskólakennaranáms og sameining 

Fóstruskóla Íslands og Kennaraháskóla Íslands hafi haft áhrif á breytingar í áherslum í 

námi barna. Gunna og Ásta voru sammála um að dregið hefði úr rými til sjálfsprottins 

leiks á ákveðnu tímabili og tengdu það báðar við breytingar á áherslum í 

leikskólakennaranámi. Í kringum aldamótin hafi orðið ofur áhersla á að vera með 

valstundir og að hópastarf hafi einnig aukist á þeim tíma. Hins vegar telja þær leiknum 

vaxa ásmeginn um þessar mundir, þó svo að í einverjum leikskólum ríki enn mikið 

skipulag.  

5.4 Skipulagt starf  

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að þó nokkuð skipulag ríkir í flestum þeim 

leiskólum þar sem þátttakendur starfa í dag. Skipulagða starfið var ólíkt á milli 

leikskólanna og líklegt er að það megi rekja til þess að leikskólarnir starfa eftir ólíkum 
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stefnum. Flestir könnuðust við að vera með ákveðið dagskipulag sem heldur utan um 

dag leikskólabarnanna. Leikskólar starfa flestir eftir dagskipulagi en svigrúmið innan 

leikskóla getur verið mis mikið þar sem sumir eru með mjög afmarkaðan ramma á 

meðan aðrir eru með mikið svigrúm innan dagskipulagsins (Anna Magnea Hreinsdóttir, 

2009).  

Þátttakendur nefndu flestir að samverustundir, hópastarf og útivera væru hluti af 

skipulögðu starfi á meðan örfáir töluðu um valstundir. Hópastarf virtist skipa stærstan 

sess í skipulögðu starfi þegar kom að námi barnanna. Einnig virtist vera sem litið væri á 

hópastarfið sem þann þátt sem tæki mesta rýmið frá sjálsprottnum leik. Rósa, Anna og 

Rúna töldu skipulagða starfið taka mikinn tíma frá sjálfsprottna leiknum hjá 

leikskólabörnum. Fram kom að skipulagt starf fari meira og minna fram allan daginn, 

sem gefur þá takmarkað rými afgangs fyrir sjálfsprottna leikinn. Enn fremur voru 

þátttakendur flestir sammála um að dagur barnanna væri of skipulagður og að ekki væru 

mörg tækifæri til þess að leyfa leiknum að fljóta og þróast áfram. Þetta er í samræmi við 

rannsókn Ingibjargar Óskar Sigurðardóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2012) þar sem kom 

í ljós að leikskólakennarar upplifa daginn of skipulagðan og því oft lítið rými fyrir 

sjálfsprottinn leik. Síðastliðin ár hafa orðið miklar breytingar á kröfum til 

leikskólakennara og því getur skapast ákveðin togstreita þegar setja á upp dagskipulag í 

leikskólum. Mikilvægt er að bjóða upp á tækifæri til sjálsprottins leiks og getur það 

reynst kennurum áskorun þegar kröfur eru uppi um að ákveðið nám eigi að fara fram 

(Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir & Jóhanna Einarsdóttir, 2012). 

Áhugavert þótti að sumir telja breytingar á skipulagða starfi leikskóla hafa átt sér 

stað þegar að nám leikskólakennara breyttist og fór úr Fóstruskólanum í 

Kennaraháskólann. Það virðist að með þessum breytingum hafi áherslan færst yfir á 

skipulagt nám leikskólabarnanna og að línur um nám barna hafi orðið óskýrari og að 

leikurinn sem námsleið hafi glatast að einhverju leyti í ferlinu. Námið fór að snúast 

meira um kennarastýrt nám frekar en nám í gegnum leikinn. Rannsóknir hafa sýnt að 

algengt sé að leikskólakennarar aðskilji nám og leik barna algjörlega í leiskólastarfi. 

Þegar dagskipulag er sett upp er það yfirleitt á þann hátt að skipulagða starfið er aðskilið 

frjálsari stundum, svo sem sjálfsprottnum leik og listsköpun (Jóhanna Einarsdóttir & 

Anna Magnea Hreinsdóttir, 2012).  
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Þrír þátttakendur sáu þetta ekki sem svo klippt og skorið. Þeir sögðu að skipulagt 

starf leikskólans fengi að vissu leyti pláss þó svo að leikurinn væri fléttaður inn í það. 

Gunna talaði um að í leikskólanum sem hún starfar í fari fram hópastarf, en það fer eftir 

hverjum og einum deildarstjóra hvernig það er framkvæmt og ef til þess kemur að 

deildarstjóri vilji ekki hafa hópastarf einhverja daga þá er það í lagi. Hins vegar nefndi 

hún einnig að skipulagt starf leikskólans fari nær allt fram fyrir hádegi vegna styttingu 

vinnuvikunnar, en það á sér hljómgrunn í niðurstöðum Önnu Magneu Hreinsdóttur 

(2009) um skipulagt starf leikskóla þar sem fram kemur að fyrri hluti dags 

leikskólabarna er heldur skipulagður. Svava Björg Mörk og Rúnar Sigþórsson (2011) 

fjölluðu um í rannsókn sinni að mikilvægt sé að hafa sveigjanleika til þess að bregða út 

frá dagskipulagi í leikskólastarfinu. Kristín Dýrfjörð (2006) hefur einnig sagt að 

leikskólakennarar þurfi að finna tíma og rými í dagskipulaginu sem sjái börnum fyrir 

sjálfsprottnum leik. Fyrri hluti leikskóladagsins er heldur stór hluti úr degi barna þar sem 

á eftir fylgir hádegismatur og hvíld. Þetta gefur til kynna að heldur lítið rými er þá eftir í 

deginum fyrir sjálfsprottinn leik. Svava Björg Mörk og Rúnar Sigþórsson (2011) 

fjölluðu um í rannsókn sinni að mikilvægt sé að hafa sveigjanleika til þess að bregða út 

frá dagskipulagi í leikskólastarfinu.  

Rúna hafði miklar áhyggjur af skipulagða starfi leikskólans. Þar sem hún starfar er 

unnið eftir stundaskrá sem hún telur ekki vera viðeigandi fyrir börn á leikskólaaldri. Að 

mati Rúnu er þetta of mikið og hefur hún kallað eftir fleiri stundum sem snúast um 

sjálfsprottinn leik, en ekki fengið hljómgrunn fyrir því í leikskólanum. Upplifun Rúnu er 

í takt við áherslur Lynch (2015), sem segir að leikskólakennarar hafa kallað eftir minna 

skipulagi þar sem upplifun þeirra sé að allur dagur barnanna fari í beina kennslu.  

Gunna og Ásta áttu báðar í erfiðleikum með að aðskilja leik og skipulagt starf og 

sögðu að nám í leikskólanum færi fram allan daginn. Hins vegar kom fram hjá þeim að 

ákveðið nám fer fram í hópastarfi og í gegnum fyrirfram samið námsefni. Í svörum 

þeirra  myndaðist ákveðin togstreita hugsanlega vegna þess að stund úr degi 

leikskólabarns getur að einhverju leyti falið hvoru tveggja í sér. Skipulagt starf getur 

falið í sér mikinn sjálfsprottinn leik þó svo að stundin hafi ákveðinn ramma sem settur er 

af kennurum. Þar mætti kannski einna helst nefna útiveru sem er að einhverju leyti stýrt 

af kennurum hvað varðar hvenær tíma dags hún er og hvar hún fari fram. Börnin hafa 
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hins vegar mörg tækifæri til sjálfprottins leiks þar sem ímyndunarafl þeirra getur fengið 

að njóta sín.  

Áhugavert var að ígrunda svör þátttakenda um skipulagt starf þar sem sjónarhorn 

voru ólík. Einnig er hugsanlegt að þátttakendur hafi verið meðvitaðir um 

rannsóknarefnið og hafi því viljað svara á þann veg að leikurinn fái meira rými en hann 

fær í raun og veru. Líkt og í svörum Gunnu, Jónu og Ástu kom fram að skipulagt starf 

væri ekki fyrirferðamikið, en þegar lengra var komið inn í viðtölin kom í ljós að 

skipulagt starf og borðvinna er til staðar í leikskólunum. Leikskólar vinna eftir 

skólanámskrá og verkefnin sem lögð eru fyrir börn taka mið af henni (Oers & Duijkers, 

2012). Niðurstöður leiddu einnig í ljós að aðeins tveir þátttakendur áttu erfitt með að 

skilgreina skipulagða starf leikskólans. Tinna og Guðrún töldu að skipulagt starf væri 

lítið sem ekkert í leikskólanum. Tinna starfar í anda Reggio Emilia og Guðrún vinnur 

með flæði, í báðum leikskólum var upplifun leikskólakennaranna sú að mikið var um 

sjálfsprottinn leik og að leikurinn væri nýttur sem helsta námsleið barnanna.  

5.5 Hlutverk kennara í leik barna  

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að þátttakendur telja hlutverk kennara í leik 

barna sérlega mikilvægt. Þeir töldu að kennarar þurfi að vera til staðar í leik barna og 

vera virkir í leiknum án þess þó að taka hann yfir. Aðalnámskrá leikskóla (2011) segir að 

leikskólakennarinn þurfi að vera leiðandi og miðla þekkingu sinni áfram. Til þess að 

leikskólakennarinn geti verið virkur í leik með börnum er mikilvægt að hann viðurkenni 

sjálfsprottinn leik sem kennsluaðferð (Lillemyr, 2009). Flestir þátttakendur tóku það 

sérstaklega fram að ef nám á að eiga sér stað í leiknum þá þurfa kennararnir að taka þátt 

og vera með augun opin fyrir því sem gerist í leiknum. Rúna sagði að til þess að börnin 

þroskist félagslega og læri það sem ætlast er til af þeim þurfi kennarar að vera til staðar. 

Hún sagði það alltof oft gerast að „dóti sé hellt á gólfið og börnin látin leika“ sér á 

meðan kennarinn situr og drekkur bollann sinn. Fleiri þátttakendur höfðu orð á þessu og 

nefndu að stundum sé eins og leikskólakennarar sjái sjálsprottinn leik sem þeirra frítíma 

en ekki sem stund þar sem þeir þurfi að vera til staðar. Rannsóknir hafa einnig sýnt fram 

á að þegar leikskólakennarar eru spurðir út í þátttöku sína í leik barna líti þeir fremur á 

sig sem stuðning í leik frekar en virkan þátttakanda (Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir & 

Jóhanna Einarsdóttir, 2012).  



 

53 

Þegar litið er til niðurstaðna og fyrri rannsókna er ýmislegt sem bendir til þess að allt 

starfsfólk leikskóla sé ekki fyllilega meðvitað um námið sem á sér stað í sjálfsprottnum 

leik barna. Hugsanlegt er að leikskólakennarar eigi í erfiðleikum með að upplýsa 

ófaglært starfsfólk um mikilvægi þess að halda í sjálfsprottna leikinn og vera virkir 

þátttakendur í leiknum. Nokkrir viðmælendur nefndu að erfitt getur reynst að vinna með 

fjölbreyttan starfsmannahóp ásamt því að oft stoppa starfsmenn stutt í leikskólunum. 

Einnig getur tími skipt máli í þeim skilningi að erfitt getur reynst að finna tíma til fyrir 

leikinn og nægan tíma til þess að leikurinn fái að þróast og dýpka. Leikskólar virðast 

vera í kappi hver við annan að taka inn mikið námsefni sem tekur tíma úr deginum. Þetta 

kom sérstaklega fram í viðtölum við Önnu, Sirrý og Tinnu sem telja mikið framboð vera 

af námsefni fyrir börn en skortur er á fjölbreyttum leiðum til þess að nýta námsefnið 

öðruvísi en í gegnum skipulagðar stundir.  

Í viðtali við Rúnu kom fram að hún hafi áhyggjur af mikilli útiveru í leikskólanum og 

sagði það ekki vera vegna skorts á sjálfsprottnum leik í útiveru. Það sem olli henni 

mestum áhyggjum er að starfsfólk leikskólans er ekki að taka virkan þátt í leik með 

börnunum úti né að nýta umhverfið og aðstæður til þess að kenna þeim. Einnig sagði 

Rósa að það er ekki nóg að kennarinn sé einungis til staðar heldur þarf að taka virkan 

þátt í leik með börnunum og grípa námstækifærin sem skapast í sjálfsprottnum leik og 

toga leikinn lengra. Rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvæg þess að fullorðnir séu til 

staðar í námi barna. Þegar nám barna fer fram í gegnum leikinn þurfa þeir fullorðnu og 

eldri að vera til staðar og styðja við barnið. Líkt og kemur fram í kenningum Vygotsky 

um svæði mögulegs þroska þá er þarfnast börn stuðnings og leiðsagnar fullorðinna og 

eldri einstaklinga til þess að læra (Kazulin o.fl., 2003). Enn fremur hefur verið sýnt fram 

á að þegar kennarinn er virkur í sjálfsprottnum leik getur það haft jákvæð áhrif á nám 

þeirra. Í ljósi þess að þátttakendur og rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi þátttöku 

kennara í leik barna er hægt að velta fyrir sér hvers vegna það sé ekki að skila sér í 

starfinu eins og þátttakendur myndu kjósa.  

Þátttakendur tóku fram í viðtölum að erfitt getur reynst að virkja starfsfólk í leiknum, 

ásamt því að sumir starfsmenn líti svo á að þeim finnist þeir ekki vera að sinna vinnu 

sinni ef þeir taka þátt í leiknum. Í ljósi þessa er mikilvægt að upplýsa allt starfsfólk 

leikskólanna um það nám sem á sér stað í sjálfsprottnum leik barna og hversu mörg 

þroskatækifæri hann hefur upp á að bjóða. Mikið hefur verið fjallað um sjálfsprottinn 
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leik barna og þátttöku fullorðinna í leik þeirra (Wood, 2013; Bae, 2012; Lillemyr, 2009). 

Leikskólakennarar þurfa samt sem áður að vera meðvitaðir um hvers vegna og hvernig 

þeir ætli að styðja við leik barnanna (Wood, 2013). Þetta getur skapað togstreitu hjá 

starfsfólki leikskólanna vegna þess að ekki eru allir eins vel upplýstir og meðvitaðir um 

þau námstækifæri sem felast í sjálsprottnum leik. 

5.6 Formlegt nám í leikskólum 

Í viðtölum við þátttakendur kom í ljós að á stöku stað fari enn fram bein kennsla í 

gegnum hópastarf og verkefnavinnu. Þetta bendir til þess að verkefnavinnu er enn að 

finna í þeim leikskólum, sem er í samræmi við rannsókn Reykjavíkurborgar á 

verkefnavinnu með elstu börnum leikskóla árið 2001 (Leikskólar Reykjavíkur, 2001). 

Þeir sem töldu of mikla kennslu og skipulag ríkja í leikskólum voru samt sem áður 

meðvitaðir um það. Nokkrir þátttakendur töluðu um að námi barnanna mætti líkja við 

grunnskólakennslu. Kennslan fór að miklu leyti fram í hópastarfinu þar sem kennarinn 

situr einn með 3 – 6 barna hópa og er með ákveðið markmið og efni sem hann hyggst 

leggja fyrir. Því er hægt að líkja við kennslu sem er ríkjandi í leikskólastarfi í Hollandi 

en þar er bóklegt nám sérlega áberandi í kennslu leikskólabarna (Leseman, Rollenberg & 

Rispens, 2001).  

Það var eftirtektarvert hversu þátttakendur töldu skipulagt starf og kennslu vera 

allsráðandi í leikskólastarfinu. Sumir þátttakendur sögðust ekki fylgja eigin sannfæringu 

um það sem þeir telja vera bestu leiðina til náms. Hægt er að velta fyrir sér hver ástæða 

þess er, þátttakendur töldu mikla pressu vera komna um að börnin þurfi að vera með 

ákveðna hæfni og getu áður en þau hefji grunnskólagöngu. Þeir upplifðu pressu úr 

mörgum áttum svo sem frá grunnskólunum og samfélaginu í heild. Í viðtölum var 

uppruni pressunnar þó nokkuð óljós af lýsingum þeirra að dæma. Það er áhyggjuefni að 

leikskólakennarar upplifi að þeir geti ekki fylgt eigin faglegu sannfæringu varðandi nám 

barnanna. Þátttakendur sem vinna með leikinn sem kennslutæki lýstu einnig yfir 

áhyggjum af því sem þeir hafa heyrt af námi barna í öðrum leikskólum. Það er samt vert 

að taka fram að þátttakendur telja mikla vitundarvakningu hafa átt sér stað varðandi 

námið sem sjálfsprottinn leikur felur í sér án þess að það hafi skilað sér í starfinu. Þeir 

töldu nám leikskólabarna hafa farið í hring þar sem margt hefur verið prófað í náminu, 

svo sem val, hópastarf og stundir sem líktust meira grunnskólakennslu. Hins vegar telja 
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þeir að leikskólakennarar séu orðnir meira meðvitaðir um mikilvægi leiksins þó svo að 

það eigi enn eftir að skila sér í starfinu.  

Þegar þátttakendur voru beðnir um að svara spurningum um hvernig kennslu barna er 

háttað í leikskólanum kom í ljós að sumir voru tvístíga í svörum. Nokkrir töldu sem svo 

að engin bein kennsla færi fram í leikskólanum en ræddu svo um að kennsla færi fram í 

hópastarfi. Hugsanlegt er að þeim hafi reynst erfitt að skilgreina hvað felist í kennslu og 

hvað felist í leik og hver munurinn á þessu tvennu er. Einnig kom í ljós að flestir vinna 

með fyrirfram samið námsefni, og stundum helguðu því væri hægt að líkja við beina 

kennslu. Hins vegar kom einnig í ljós að tveir leikskólanna vinna með þetta námsefni í 

gegnum leik.  

Hægt er að velta fyrir sér hvers vegna nám í leikskólum sé eins ólíkt og niðurstöður 

gefa til kynna. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu enn fremur í ljós að nokkur munur er 

á kennslu í leikskólunum sem starfa eftir ólíkum stefnum. Í þeim leikskólum sem starfa í 

anda Reggio Emilia og flæðis er lítið um beina kennslu og hópastarf og nám fer nánast 

allt fram í gegnum sjálfsprottinn leik, sem er í samræmi við niðurstöður rannsókna 

(Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir & Jóhanna Einarsdóttir, 2012). Í leikskólum sem starfa í 

anda Hjallastefnunnar er jafnvægi á milli sjálfsprottins leiks og hópastarfs sem skiptist á 

klukkutíma fresti í gegnum daginn. Hópastarfið þar snýst að einhverju leyti um beina 

kennslu þar sem elstu börnin læra jafnvel að lesa, skrifa og reikna, ásamt því að farið er í 

vettvagnsferðir í hópatímum. Í öðrum leikskólum sem vinna með hópastarf virðist vera 

sem hópastarf snúist einnig um beina kennslu, þó svo að ákveðinn sveigjanleiki sé til 

staðar í starfinu. Það sem flestir áttu sameiginlegt var að erfitt reyndist að finna tíma 

fyrir sjálfsprottna leikinn og er það í samræmi við niðurstöður fyrri rannsókna (Ingibjörg 

Ósk Sigurðardóttir & Jóhanna Einarsdóttir, 2012; Sara Margrét Ólafsdóttir, 2013). 

 Í lok viðtals voru þátttakendur spurðir hverja þeir töldu vera bestu leiðina til 

náms og allir voru sammála um að það væri í gegnum sjálfsprottinn leik. Þeir töldu 

leikinn geta kennt börnum nánast allt. Þeir töldu félagsþroska vera einkar mikilvægan 

þar sem félagsleg samskipti eru undirstaða alls sem börnin taka sér síðar fyrir hendur. 

Líkt og er kveðið á um í Aðalnámskrá leikskóla (2011) þá læra börn margt í gegnum 

samskipti, eins og að leysa vandamál sem upp koma í leik í samvinnu við aðra 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011; Wood, 2013; Albert, 2012). Rannsóknir hafa enn fremur 

sýnt að börn skilgreina sjálsprottinn leik sem andstæðu þess að vinna verkefni (Sara 
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Margrét Ólafsdóttir & Bryndís Garðarsdóttir, 2016). Því er mikilvægt að horfa til þess að 

gera sjálfsprottna leikinn að helstu námsleið barnsins. Í rannsóknum van Oers (2010) 

hefur verið fjallað um nám í gegnum leik og hvernig börn læra mest í gegnum athafnir 

sem fela í sér leik. Með því að virkja starfsfólk og börn í leik sem hefur námsmarkmið er 

hægt að gera leikskólastafið innihaldsríkt og auka ávinninginn fyrir alla sem að því 

koma. Það er áhugavert að sjá að bein kennsla fari ennþá fram í leikskólum, sérstaklega í 

ljósi þess að allir þátttakendur rannsóknar telja sjálfsprottna leikinn eiga vera helstu 

námsleið barnsins. 

5.7 Samantekt 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að upplifun leikskólakennara á rými til 

sjálfsprottins leiks er mismunandi. Flestir virtust vera sammála um að sjálfsprottinn 

leikur fái ekki sama rými og hann fékk í upphafi starfsferils. Margir töldu skipulagt starf 

vera að taka yfir nám leikskólabarna og með því minnki rými til sjálfsprottins leiks 

umtalsvert. Verkefnavinna virðist vera að festa sig í sessi í hópastarfi leikskólanna og 

byggist hún að miklum hluta á fyrirfram sömdu námsefni sem starfið er skipulagt út frá. 

Svo virðist sem leikskólakennararnir hafi verið meðvitaðir um þessa kennslu og töldu sig 

ekki vera að fylgja eigin sannfæringu varðandi nám barnanna. Einnig kom í ljós að 

mikilvægt er að starfsfólk leikskólanna sé meðvitað um mikilvægi sjálfsprottna leiksins 

og taki virkan þátt í leiknum. Hins vegar sögðu þátttakendur rannsóknarinnar það mikla 

áskorun að virkja annað starfsfólk í leiknum þar sem sumir starfsmenn telja sig ekki vera 

að gera neitt með börnunum nema hafa einhverja afurð til að sýna. Áhugavert er að sjá 

að bein kennsla fari fram í leikskólunum þar sem þátttakendur töldu hana ekki 

viðeigandi fyrir börn á leikskólaaldri. Allir þátttakendur tóku fram að sjálfsprottinn 

leikur væri það allra mikilvægasta í menntun leikskólabarna.  

Niðurstöður rannsóknarinnar byggja á minni og upplifun leikskólakennara á rými 

barna til leiks í upphafi starfsferils í samanburði við í dag og því ekki hægt að yfirfæra 

niðurstöðurnar á aðra leikskóla. Þær vekja þó óneitanlega upp spurningar um hvernig 

hægt sé að gera leikinn að helstu námsleið barna í öllum leikskólum. Athyglisvert væri 

að skoða í framhaldi af þessari rannsókn hvort munur sé á rými barna til leiks eftir fjölda 

menntaðra leikskólakennara í leikskólum. Áhugavert væri að sjá hvort að sjálfsprottinn 

leikur barna sé frekar notaður sem námsleið í leikskólum þar sem margir 
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leikskólakennarar starfa í samanburði við leikskóla þar sem ófaglært starfsfólk er í 

meirihluta. Þessi ályktun er dregin út frá svörum þátttakenda, þar sem mörgum þeirra 

þótti erfitt að virkja samstarfsfólk til þátttöku í leik barna. Enn fremur væri áhugavert að 

kafa dýpra í þá breytingu sem varð á leikskólakennaranámi þegar Fóstruskóli Íslands 

varð að Kennaraháskólanum. Hvers vegna telja þátttakendur þetta upp sem ástæðu þess 

að sjálfsprottinn leikur hafi lent undir á tímabili með breyttum áherslum. Einnig væri 

forvitnilegt að framkvæma stærri rannsókn þar sem rými til leiks er skoðað í fleiri 

leikskólum og á fleiri stöðum á landinu, þar sem rannsóknin náði aðeins til leikskóla á 

höfuborgarsvæðinu, og skoða hvort að niðurstöður myndu endurspegla þær niðurstöður 

sem hér koma fram. 
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6 Lokaorð 

Markmið rannsóknarinnar var að fá viðhorf leikskólakennara með háan starfsaldur á því 

hvernig og hvort rými barna til leiks hefur breyst í gegnum tíðina. Allir þátttakendur 

rannsóknar voru með leyfisbréf leikskólakennara. Því miður er raunin sú að það á ekki 

við um starfsmannahóp leikskólanna í heild. Oft er mikið um ófaglært starfsfólk sem 

sinnir sömu störfum og þeir sem hafa leyfisbréf og því er áhugavert að sjá að starf 

leikskólanna endurspeglar ekki það sem þátttakendur rannsóknar telja ákjósanlegustu 

leiðina til náms fyrir börnin. Svo virðist sem leikskólakennarar séu allir meðvitaðir um 

hversu mikilvægur sjálfsprottinn leikur er börnum og því er áhugavert að hann sé ekki 

nýttur í meira mæli sem námsleið og í fleiri leikskólum. Það vekur mig til umhugsunar 

hvers vegna leikskólakennarar eru ekki að fylgja eigin sannfæringu þegar kemur að því 

að nýta sjálfsprottinn leik sem kennslutæki. Hægt er að velta fyrir sér hvað er að hafa 

áhrif þar á, og jafnvel hvort álagið á leikskólakennara sé orðið það mikið að erfitt reynist 

að finna tíma til breytinga á skipulagi leikskólanna.  

Aðeins tveir þátttakendur áttu í erfiðleikum með að skilgreina skipulagt starf 

leikskólans, þar sem nánast einungis er unnið með sjálfsprottna leikinn í þeirra 

leikskólum. Það sem vakti sérstakan áhuga hjá mér var að leikskólakennarar upplifa 

ákveðna pressu um menntun barnanna frá samfélaginu. Einnig kom fram að 

leikskólakennarar séu í kappi við að taka inn of mikið af námsefni sem erfitt reynist að 

komast yfir. Þá kom fram að samkeppni virðist ríkja á milli leikskóla um að taka inn 

námsefni ásamt því að sumir upplifðu samkeppni við aðra leikskóla sem skila af sér 

börnum í sama grunnskóla. Hugsanlegt er að leikskólakennarar finni fyrir pressu frá 

foreldrum leikskólabarna um að kenna börnum að lesa, skrifa og reikna sem getur ýtt 

undir að skipulagt starf leikskóla skipi stærri sess í starfinu.  

Niðurstöður rannsóknar vekja mig einnig til umhugsunar um hvernig sé best að 

styrkja stöðu sjálfsprottna leiksins í leikskólum. Oft á tíðum er mikið álag á 

leikskólastjórnendum og deildarstjórum sem hafa margir hverjir starfað til lengri tíma á 

sama stað við að halda daglegu starfi gangandi. Í sumum leikskólum er fátt um faglærða 

leikskólakennara og því getur reynst erfitt fyrir faglærða að sjá um menntun starfsfólks í 

því sem það telur vera bestu leiðina til að sinna námi barnanna. Mannauðurinn er 

fjölbreyttur og bakgrunnur starfsfólks ólíkur og því er mikilvægt fyrir þá sem hafa 
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fræðin á bakvið sig að miðla þeirri þekkingu áfram til þess að skapa viðeigandi 

námsumhverfi fyrir börnin okkar.  

Við gerð rannsóknarinnar varð mér ljóst að það er hlutverk allra starfsmanna 

leikskóla að hlúa að menntun barnanna. Við þurfum að vera virk í að afla okkur 

þekkingar um hvað er börnum fyrir bestu og hvernig við getum undirbúið þau fyrir lífið. 

Upplýsingaflæði á milli starfsmanna og stjórnenda varðandi menntun barnanna þarf að 

vera gott og mikilvægt að hafa í huga að fylgja eigin sannfæringu í starfinu. Í 

niðurstöðum rannsóknar má sjá að það kemur fyrir að leikskólakennarar telji sig ekki 

geta fylgt eigin sannfæringu þegar kemur að námi barnanna. Flestir sögðu sjálfsprottna 

leikinn eiga vera helstu námsleið barna en það er samt ekki leiðin sem verður oftast fyrir 

valinu. Ætli það sé vegna þess að leikskólakennarar vinni undir miklu álagi og því 

auðveldara að vinna eftir fyrirfram gefinni forskrift? Ég hugsa að það sé löngu tímabært 

að skoða sjálfsprottinn leik barna og rýmið sem hann fær í dagskipulagi leikskóla á 

Íslandi. Það er nauðsynlegt að standa upp fyrir sjálfsprottnum leik barna og berjast fyrir 

því að það verði helsta námsleið barna alls staðar.  
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Viðauki A - Upplýst samþykki þátttakenda 

Upplýst samþykki vegna viðtals eigindlegrar rannsóknar við framkvæmd á lokaverkefni 

í Menntunarfræði leikskóla við Menntavísindasvið Háskóla Íslands – M.Ed.  

Rannsakandi er Hanna Rún Ingólfsdóttir nemi í Menntunarfræði leikskóla við Háskóla 

Íslands.  

 

Rannsókn þessi snýr að viðhorfum leikskólakennara til þess hvort og hvernig 

leikskólastarf hefur breyst í gegnum tíðina með tilliti til þess rýmis sem börn fá til leiks. 

Rannsóknin byggir að hluta til á minni þátttakenda um rými leiks þegar þeir hófu störf í 

leikskólum. Spurningar munu aðallega snúa að hugmyndum um sjálfsprottinn leik barna 

og skipulagt starf í leikskólanum. Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvort að leikur 

barna fái sama, minna eða meira rými í leikskólum en áður var að mati þátttakenda. 

Tilgangur rannsóknar er að varpa ljósi á hvort og hvernig leikskólastarf hefur breyst í 

gegnum árin með tilliti til þess rýmis sem sjálfsprottinn leikur barna fær í leikskólanum.  

 

Öll gögn sem safnast eru trúnaðarmál og við úrvinnslu gagna mun hvorki nafn 

þátttakenda né leikskólans sem þeir starfa í koma fram né aðrar persónuupplýsingar 

samkvæmt 3. og 8. gr. laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsingar nr. 

90/2018.  

 

• Þátttakanda er ekki skylt að taka þátt og er frjálst að hætta hvenær sem er í viðtalinu.  

• Þátttakanda er frjálst að sleppa því að svara einstaka spurningum kjósi hann svo.  

• Ekki er hægt að rekja svör til einstaka þátttakenda þar sem fyllstu nafnleyndar er gætt.  

• Gögnum sem safnað er úr viðtalinu verður eytt að úrvinnslu lokinni.  

 

Tilgangur rannsóknar hefur verið kynntur mér og ég átta mig á í hverju þátttaka mín er 

fólgin. 

 

Undirskrift mín samsvarar samþykki fyrir þátttöku í rannsókn  
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Viðauki B – Viðtalsrammi 

Bakgrunnsspurningar 

• Hvað geturðu sagt mér um sjálfa(n) þig? 

• Hver er menntun þín?  

• Hersu lengi hefur þú starfað í leikskóla?  

• Hefur þú reynslu af störfum á öðrum skólastigum? 

Spurningar um rými barna til leiks 

• Hvað geturðu sagt mér um starfsumhverfi þitt þegar þú varst að hefja störf sem 

leikskólakennari? 

• Þegar þú lítur til baka til þess tíma er þú hófst störf í leikskóla hvernig var rými barna til 

leiks?  

• Hvernig er rými barna til leiks í dag í leikskólanum sem þú starfar? 

• Telur þú rými barna til leiks hafa breyst í gegnum árin? Hvernig?  

• Fær leikur barna meira eða minna rými í leikskólanum í dag í samanburði við þegar þú 

hófst störf? 

• Hvers vegna telur þú að þessi breyting hafi orðið á rými barna til leiks?  

Spurningar um skipulagt starf 

• Hvernig var skipulagt starf í leikskólanum þegar þú hófst störf sem leikskólakennari? 

• Getur þú sagt mér aðeins frá hvernig skipulagða starf leikskólans er?  

• Er stuðst við beinar kennsluaðferðir í leikskólanum, til dæmis í hópastarfi? 

• Hversu mikill tími úr leikskóladeginum fer í skipulagt starf?  

• Hvað fellur undir skipulagt starf?  

• Er eitthvað sem þú telur að þurfi að breytast varðandi skipulagt starf leikskólans? 

Spurningar um nám barnanna 

• Hvernig fer kennsla fram í leikskólanum? 

• Telur þú að hægt væri að breyta kennslu barna í leikskólum? 

• Hvaða leið telur þú vera mikilvægast fyrir börn á leikskólaaldri að læra?  

Rannsakandi mun einnig spyrja framhaldsspurninga ef upp koma svör sem rannsakandi 
telur mikilvæga fyrir rannsókn. Einnig verður leitast eftir frekari útskýringa á einstaka 
svörum með því að spyrja „hvers vegna telur þú svo vera?“ og „getur þú sagt mér betur 
frá því?“. 


