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Formáli 

Þessi ritgerð er lokaverkefni til M.Ed. prófs í leikskólakennarafræðum við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands. Verkefnið ber heitið Vellíðan, nám og flæði í leikskólastarfi. Rannsóknin fór 

fram á leikskólanum þar sem höfundur starfar. Hrönn Pálmadóttir, dósent við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands var sérfræðingur verkefnisins. 

Ég vil þakka kennurum deildarinnar fyrir að kveikja áhugann til þess að kafa dýpra í 

náminu. Samtöl við leiðsagnakennara voru dýrmæt. Ég vil þakka henni fyrir þau og stuðning í 

starfi. Ég þakka samstarfsfólki mínu fyrir þátttöku í verkefninu. Leiðbeinanda mínum vil ég 

þakka sem og sérfræðingi fyrir faglega ráðgjöf. Börnin mín sýndu þolinmæði og stuðning sem 

ég vil þakka þeim fyrir. Ég þakka bæði vinum og fjölskyldu fyrir að styðja við mig. Þetta 

lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur Háskóla Íslands 

sjá slóðina 

https://www.hi.is/sites/default/files/atli/pdf/log_og_reglur/vshi_sidareglur_16_1_2014.pdf)

. 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 ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

Reykjavík, 23. apríl 2021 

 

Lea Valdís Bergsveinsdóttir 

https://www.hi.is/sites/default/files/atli/pdf/log_og_reglur/vshi_sidareglur_16_1_2014.pdf
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Ágrip 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er vellíðan í leikskólastarfi. Markmið rannsóknarinnar var að 

skoða eigið starf og hvernig megi styðja við vellíðan, nám og flæði barna í leikskóla. Auk þess 

að íhuga við hvaða athafnir leikskólabörn virðast upplifa flæði. Flæði er skilgreint sem 

hugarástand og/eða tilfinning tengd vellíðan og gleði hjá fullorðnum. Á seinni tímum hefur 

flæði einnig verið tengt við vellíðan og þátttöku barna, sjálfsprottinn leik og áhugahvöt. Flæði 

í leikskólum getur auk þess átt við skipulag á leik- og eða námsrýmum. Ritgerðin byggir á 

niðurstöðum úr starfendarannsókn sem unnin var á leikskóladeild. Þátttakendur í 

rannsókninni, ásamt mér, voru fimm starfsmenn deildarinnar. Börnin á deildinni voru 24 

talsins og á aldrinum tveggja til fjögurra ára en fyrri rannsóknir um flæði hafa yfirleitt einblínt 

á eldri börn. Fengin voru öll tilskilin leyfi fyrir rannsókninni. Í rannsóknarferlinu var notast við  

rannsóknardagbók, athuganir, myndir og myndbandsupptökur við gagnaöflun. Niðurstöður 

benda til þess að börn hafi þörf fyrir að tengjast öðrum, bæði börnum og fullorðnum, og 

upplifa sig sem hluta af hópnum. Í grunninn þurfa þau öryggi til þess að verða virkir 

þátttakendur í menningu og daglegu starfi leikskólans. Fjöldi barna í hóp og stuðningur 

kennara í leik skipta höfuðmáli til þess að styðja við vellíðan. Í leikskólastarfi sem byggir á 

hugmyndinni um flæði er mikilvægt fyrir kennara að styðja við nám og vellíðan barna með 

því byggja á getu þeirra, þekkingu, þörfum og áhugasviði. 
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Abstract 

Well-being and flow in early childhood education.  

The subject of this dissertation is an action research investigating children’s well-being in 

preschool. The aim of the study was to examine how the researcher supports children’s well-

being, learning and flow in preschool. In addition to considering in what activities 

preschoolers seem to experience flow. Flow is defined as a state of mind and/or emotion 

associated with adult’s well-being and joy. In recent times, flow has also been linked to the 

well-being and participation of children, play and motivation. Flow in preschools is also 

related to how children’s activities and play environment is organized. The dissertation 

discusses the findings of an action research conducted in a preschool department in 

Reykjavik. The participants in the study, along with me, were five educators working at the 

department and 24 children, two to four years old. Previous research on flow has usually 

focused on older children. The study was explained to the participants and they gave their 

informed consent. Multiple methods were used during the research process, a research 

diary, observations, photographs and video recordings. The findings indicate that children 

need to make connection with others, both children and adults, and experience themselves 

as part of the group. In addition, they need security to become active participants in the 

preschool culture and daily practice. The number of children in a group and the support of 

teachers in play are crucial to support their well-being. In preschool practices based on the 

idea of flow, it is important for teachers to support children's learning and well-being in 

preschool by emphasizing their competences, knowledge, needs and interests 
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1 Inngangur  

Í þessu meistaraverkefni í Menntunarfræði leikskóla vil ég kynna mér vellíðan og flæði og 

með hvaða hætti þessi hugtök tengjast námi leikskólabarna. Til þess mun ég framkvæma 

starfendarannsókn í leikskóla þar sem ég starfa sem deildarstjóri, á leikskóladeild með 

börnum á aldrinum 2-4 ára. Starfendarannsóknir eru rannsóknaraðferð sem kennarar nota til 

þess að dýpka þekkingu sína og gera hana sýnilega. Þær snúast yfirleitt um að meta stöðuna 

eins og hún er í upphafi, með það að marki að gera breytingar á eigin kennsluháttum, 

viðhorfum og/eða gildum. Í rannsókninni notaði ég rannsóknardagbók, athugun, 

rýnisamræður, myndir og myndbandsupptökur við gagnaöflun til þess að halda utan um 

rannsóknarferlið og þær breytingar sem áttu sér stað. Bæði efnislegar breytingar en 

jafnframt huglægar breytingar yfir rannsóknartímabilið (Koshy, 2010). 

Hugmyndin að verkefninu kviknaði bæði við lestur og nám í leikskólafræðum. Ég valdi að 

fara í vettvangsnám þar sem starfað er eftir hugmyndum um sveigjanlegt skipulag og flæði. 

Mér fannst það tengjast vel sýn á barnið sem þátttakanda og sem leið til að styðja við 

valdeflingu sem rík áhersla er lögð á í náminu (Dahlberg, o.fl., 1999). Þegar ég flutti milli 

landsvæða og skipti um vinnustað valdi ég að starfa í leikskóla þar sem minnst var á flæði í 

starfi og sveigjanlegt skipulag. Hins vegar varð ég fljótlega vör við að flæði er hugtak sem 

verður fyrir áhrifum af þeim sem vinna eftir því og er mikilvægt að ígrunda. 

Hugtakið flæði er yfirleitt byggt á rannsóknum Csikszentmihalyi (2008) um hamingju 

meðal fullorðinna. Í rannsóknum sínum skilgreinir hann flæði sem hugarástand eða 

tilfinningu þar sem einstaklingur er niðursokkinn í verkefni og ekkert fær truflað hann, hvorki 

tími, áreiti né eigin hugsanaflækjur. Einbeiting og áhugi eru allsráðandi við slíkar athafnir en 

þær tengjast upplifun á eigin getu og styðja við jákvæða sjálfsmynd og vellíðan 

(Csikszentmihalyi, 2008). Hugtakið flæði hefur síðan verið tengt við vellíðan barna og leið 

þeirra til náms. Vellíðan barna er samkvæmt lögum um leikskóla (lög um leikskóla nr. 

90/2008) og Aðalnámskrá leikskóla (2011) eitt helsta markmið leikskóla og er talið styðja við 

nám barna. Laevers (1994) og Carr (2001) álíta vellíðan barna vera einn af mælikvörðum á 

gæði náms og geti ýtt undir að börn þrói með sér áhuga og hæfileikann til þess að læra og 

taka þátt. Þegar að börnum líður vel og þau eru sátt geta þau sýnt áhuga og einbeitingu sem 

eru einkennandi fyrir flæði og það gera leikskólabörn einna helst  í gegnum sjálfsprottinn leik 

(Lillemyr, 2013; Wood, 2013).  

Einn af kostum þess að nálgast nám út frá flæði og vellíðan er að það er í  takt við þá 

þróun að virða þátttöku og virkni barna í eigin lífi (Lansdown, 2005). Það getur meðal annars 

falist í að virða samskiptamáta barna þegar að leikskólastarfið er skipulagt. Yngri börn nota 

líkamann og hreyfingu til þess að eiga í samskiptum og það skiptir máli að þau hafi nægt 



 

9 

rými, séu í hæfilegum hóp og fái stuðning frá kennara (Hrönn Pálmadóttir og Guðrún 

Bjarnadóttir, 2012) Leikurinn er börnum mjög mikilvæg leið til þess að skapa merkingu og að 

tengjast öðrum, auk þess að þroska sjálfsmynd og finna sína innri áhugahvöt og því hefur 

félagslegt og menningarlegt umhverfi leikskólans talsvert vægi í lífi hvers barns (Lillemyr, 

2013).  

Undanfarin ár hefur leikskólum sem starfa eftir skipulagi sem kennt er við flæði fjölgað. 

Sara Margrét Ólafsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir (2016a) stóðu að rannsókn í einum slíkum 

leikskóla. Niðurstöður þeirra benda til þess að skipulag sem byggist á flæði nái markmiðum 

Aðalnámskrár leikskóla (2011) og styðji við vellíðan barna. Leikskólastarf sem byggir á 

hugmyndinni um flæði hefur aðallega verið skoðað með eldri börnum leikskólans og því er 

mikilvægt að rannsaka hvernig hægt er að styðja við flæði í leikskólastarfi þegar að kemur 

börnum sem eru yngri. Hugtakið flæði í leikskólum er nokkuð flókið en merking þess hefur 

annars vegar verið tengd við hugarástand og hins vegar skipulag. Samkvæmt kenningu 

Csikszentmihalyi (2008) tengist merkingin hugarástandi þar sem markmiðið er að styðja við 

að börn komist í hugarástandið flæði þar sem áhersla er á hvert barn, áhuga þess og 

einbeitingu. Flæði hefur auk þess verið tengt við skipulag þar sem áhersla er á sveigjanleika 

og uppsetningu á svæðum í leikskólanum og frelsi barna til þess að velja sér þau. Í þessu 

verkefni er fjallað um flæði sem hugarástand en til þess að styðja við flæði þurfi skipulag að 

vera sveigjanlegt þar sem börnin geta haft áhrif á viðfangsefni sín (Sara M. Ólafsdóttir og 

Bryndís Garðarsdóttir, 2016)  

Í þessari rannsókn voru börnin á leikskóladeildinni á aldrinum 2-4 ára. Þegar rætt er um 

yngri börn er oft átt við börn á aldrinum 1-2 ára, en aukin áhersla er á að 12 mánaða börn 

komist inn í leikskóla og að fjölga ungbarnadeildum fyrir þennan aldurshóp 

(Reykjarvíkurborg, nóvember 2018). Það sama má segja þegar fjallað er um yngri börn í 

rannsóknum, þá er yfirleitt átt við börn á aldrinum 1-3 ára (Hrönn Pálmadóttir og Guðrún 

Bjarnardóttir, 2012; Hrönn Pálmadóttir og Jóhanna Einarsdóttir 2012, Hrönn Pálmadóttir, 

2017). Þegar rætt er um eldri börn er oft átt við eldri árganga leikskólans sem nálgast 

grunnskólaaldurinn. Þess vegna má segja að í þessari rannsókn sé áherslan á þann hóp sem 

er þarna á milli og er á mið-deild í sínum leikskóla. Ein af ástæðum þess að ég vel þennan 

aldurshóp er að ég hef unnið lengst með þessum aldri síðan ég byrjaði að vinna á leikskóla 

árið 2016 og gerði það einnig í þessari rannsókn. Mér finnst áskorun að kröfur séu í takt við 

getu barnanna og áhuga, þar sem mikill fjölbreytileiki er meðal barnanna og mismikil geta til 

verka en oft mikill vilji sem vert er að virða (Lansdown, 2005). Ég tók við deildarstjórastöðu í 

haust og er hugsi yfir því hvernig má styðja við vellíðan og nám barna og hvort flæði með 

sveigjanlegu skipulagi og nægu rými fyrir leik barnanna geti gert það og með hvað hætti það 

er framkvæmt. 
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Rannsóknarspurningarnar sem ég hyggst svara í þessu verkefni eru hvernig get ég 

stutt við vellíðan, nám og flæði 2-4 ára barna í leikskóla?  

Undirspurningin mín er: Við hvaða athafnir virðast leikskólabörn upplifa flæði? 

Þátttakendur í starfendarannsókninni fyrir utan mig sjálfa voru fimm starfsmenn og óbeinir 

þátttakendur voru börnin á deildinni. Ég fékk leyfi frá leikskólastjóra og starfsfólki um upplýst 

samþykki og kynnti rannsóknina fyrir foreldrum. Gögnin voru þemagreind og niðurstöður 

túlkaðar og settar í samhengi við fyrri rannsóknir sem fjallað er um í fræðilegum kafla 

ritgerðarinnar. Það er von mín að með þessari rannsókn bæti ég eigið starf og þekkingu sem 

leikskólakennari. Ég vona að í samstarfi við starfsfólk leikskóladeildarinnar lærum við af hvert 

öðru og þetta verkefni styrki okkur við að skipuleggja leikskólastarfið með áherslu á vellíðan 

og flæði barna sem styður við nám þeirra í leikskólanum. Að lokum gæti það nýst öðrum sem 

hafa áhuga á að fræðast um efnið. 

Lokaverkefnið byggir á sex meginköflum. Inngangi, fræðilegum hluta, aðferðarfræði, 

niðurstöðum, umræðu og lokaorðum. Í fyrsta kafla er efni verkefnis gert skil og 

meginmarkmið sett fram í inngangi. Annar kafli um fræðilegan grunn starfendarannsóknar 

saman stendur af fjórum undirköflum; Þátttöku barna, vellíðan, leik sem leið barna að námi 

og þroska og að lokum er rætt um flæði.  

Þriðji kafli er um aðferðarfræði starfendarannsóknar. Í fyrstu er fjallað um aðferð 

starfendarannsókna, þá þátttakendur og vettvang rannsóknar, gagnaöflun og 

gagnagreiningu, trúverðugleika rannsóknar ásamt siðferðilegum álitamálum og ferli 

rannsóknar. Í fjórða kafla eru niðurstöður settar fram eftir þemum. Meginþemað var vellíðan 

sem fólst í eftirfarandi þáttum; dagsformið og að þekkja börnin, að setja mörk og útskýra, 

hlutverk kennara, hópasamsetning og flæði-skipulagið, hreyfing, vinátta, leikurinn og flæði 

sem hugarástand. Í umræðum eru niðurstöður rannsóknar settar í samhengi við fræðilega 

umfjöllun sem starfendarannsóknin byggði á. Að lokum eru niðurstöður rannsóknar dregnar 

saman og ræddar í lokaorðum verkefnisins.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur  

Í fræðilegum hluta er í fyrstu gert grein fyrir nálgun rannsóknar og mikilvægi þátttöku barna 

(Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012). Fjallað er um vellíðan barna og með 

hvaða hætti leikskólinn getur stuðlað að bæði líkamlegri og andlegri vellíðan barna. Hvernig 

leikurinn hefur gildi í sjálfu sér fyrir börnum og er hluti af námi þeirra. Fjallað er sérstaklega 

um það sjónahorn að líta á leikinn sem leið að barna til þroska og kenningar Lillemyr (2013) 

um áhugahvöt og mikilvægi hennar fyrir sjálfsmynd barna og félagsleg samskipti þeirra milli. 

Að lokum er gerð grein fyrir kenningum um flæði og hvernig nýta má flæði í starfi með 

börnum sem leið til að styðja við áhugahvöt þeirra.  

2.1 Barnið sem þátttakandi í leikskólanum 

Í þessum kafla er fjallað um börn og þátttöku þeirra í leikskólastarfi. Í seinni tíð hefur í 

auknum mæli verið leitað eftir viðhorfum barna, áhrifum þeirra og þátttöku í ákvörðunum er 

varða líf þeirra (Jóhanna Einarsdóttir, 2008a; 2008b). Einn af grunnþáttum Aðalnámskrá 

leikskóla (2011) eru lýðræði og mannréttindi sem felast meðal annars í að börn læri til 

lýðræðis í lýðræðislegu samfélagi og upplifi sig sem einstaklinga sem hlustað er á og borin er 

virðing fyrir (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012). Þátttaka yngri barna 

hefur fengið minni athygli, bæði vegna þess að kastljósið hefur beinst að eldri börnum en líka 

vegna þess að raddir þeirra heyrast síður. Sú orðræða er ríkjandi að stuðla að þroska yngri 

barna fremur en að virða og vernda rétt þeirra. Það er talsverð áskorun að breyta því viðhorfi 

(Lansdown, 2005) í samræmi við síðari tíma hugmyndir um börn sem getumikil og með 

réttindi (Dahlberg, o.fl., 1999; Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 

nr.19/2013). Þátttaka barna er bæði leið fyrir þau til að læra að taka þátt í lýðræðislegu 

samfélagi og virk þátttaka styður við sjálfsmynd þeirra og nám (Clark og Moss, 2001, Anna 

Magnea Hreinsdóttir, 2008; Anna Magnea Hreinsdóttir, 2012; Bryndís Garðarsdóttir og 

Kristín Karlsdóttir, 2012; Rogoff, 2003). Lýðræði barna í leikskólastarfi er einnig nátengt 

vellíðan þeirra og trú á eigin getu (Daníel Steinsgrímsson og Kristín Karlsdóttir, 2020; Erla Ósk 

Sævarsdóttir og Kristín Karlsdóttir, 2016).  

2.2 Vellíðan barna 

Hér á eftir er fjallað um vellíðan. Í fyrsta hluta er fjallað um hvernig vellíðan birtist í 

opinberum plöggum, eins og Aðalnámskrá leikskóla frá 2011 og lögum um leikskóla (nr. 

90/2008). Í öðrum hluta eru fræðilegar skilgreiningar um hugtakið vellíðan ígrundaðar og 

settar í samhengi við nám barna. Að lokum er fjallað um íslenskar og erlendar rannsóknir í 
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þriðja hluta. Hvernig og hvaða þættir styðja við vellíðan leikskólabarna og hvernig það tengist 

þátttöku barna og námi þeirra.  

2.2.1 Áherslur í opinberum plöggum  

Menntastefna frá Mennta- og menningarmálaráðuneyti birtist í Aðalnámskrá leikskóla frá 

2011 og er byggð á lögum um leikskóla (nr. 90/2008), grunnskóla (nr. 91/2008) og 

framhaldsskóla (nr. 92/2008), reglugerðum og alþjóðasamningum sem Ísland er aðili að. Þar 

má lesa sér til um hlutverk leikskóla, hvernig honum er ætlað að samræma menntun, uppeldi 

og umönnun leikskólabarna samhliða því að styðja við jafnrétti. Aðalnámskrá leikskóla (2011) 

er starfsrammi sem unnið er eftir og er útfærð í leikskólastarfi við skipulagningu, framkvæmd 

og við mat í leikskólum og ætlað að tekið sé mið af í skólanámskrá hvers leikskóla.  

Leikskólinn er fyrsta stig skólakerfis og í samstarfi við foreldra á hann að stuðla að velferð 

barna og þroska þeirra. Hugtökin uppeldi, umönnun og menntun mynda eina heild í 

leikskólastarfinu og litið er á börn sem fullgilda þátttakendur í samfélagi leikskólans. Áhersla 

er lögð á lýðræði og jafnrétti og að börn, foreldrar og starfsfólk leikskóla séu samstarfsaðilar. 

Þarfir og áhugi barnanna eiga að mynda grunninn sem mótar umhverfi og starfshætti 

leikskólans, en jafnframt eru umhyggja, tillitssemi og samhjálp og samvinna þættir sem 

styðja skal við dags daglega. Ábyrgð á velferð barna er allra sem koma að umönnun þeirra, 

heimilis, leikskóla og stjórnavalda í samræmi við Lög um Samning Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi barnsins (nr.19/2013). Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) eru settir fram sex grunnþættir 

sem eru sameiginlegir leik- grunn- og framhaldskólum landsins. Þeir eru læsi, sjálfbærni, 

heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Hugmyndin er að 

grunnþættirnir fléttist inn í allt skólastarf og að þeir séu sýnilegir, komi fram í starfsháttum, 

vinnubrögðum og þróun skólastarfs alla daga ársins og á öllum tímum sem geta kallað á nýjar 

leiðir í kennslu (Aðalnámskrá leikskóla, 2011).  

Hér verður sérstaklega horft til grunnþáttarins heilbrigði og velferðar  þar sem 

meginmarkmið mitt er að fræðast um hvað styður við vellíðan barna. Heilbrigði er lýst í 

tengslum við vellíðan á þrjá vegu: andlega, líkamlega og félagslega.  

Heilbrigði byggist á andlegri, líkamlegri, og félagslegri vellíðan. Það ræðst af 

flóknu samspili einstaklings, aðstæðna og umhverfis. Allt skólastarf þarf að efla 

heilbrigði og stuðla markvisst að velferð og vellíðan enda verja börn og ungmenni 

stórum hluta dagsins í skólanum (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 21). 

Í umfjöllun um grunnþáttinn heilbrigði og velferð í leikskóla er rætt um hollt mataræði, hvíld, 

hreinlæti og hreyfingu ásamt því að leggja rækt við sjálfsmynd og andlega vellíðan barna. 

Umhyggja og tengsl starfsfólks við börn eru líka álitin mikilvægur þáttur í vellíðan barna 
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(Aðalnámskrá leikskóla, 2011). Vellíðan, velferð og heilbrigði eru þættir sem hafa áhrif á 

menntun barna og geta stutt við að þekkingarmiðað nám gangi vel, sem og að 

einstaklingnum líði vel með sig almennt. 

2.2.2  Fræðilegar skilgreiningar  

Vellíðan barna er hugtak sem á sér ekki eina einhlíta skilgreiningu heldur er háð félagslegu og 

menningarlegu samhengi og margar leiðir eru að því að meta og styðja við vellíðan barna 

(Margrét Héðinsdóttir, o.fl., 2013; Daníel Steingrímsson og Kristín Karlsdóttir, 2020). 

Mashford-Scott o.fl. (2012) telja tvö sjónarmið ríkjandi þegar hugtakið vellíðan er skilgreint 

og rannsakað, það er geta barns og hvernig það sýnir hæfni, getu eða hegðun og hins vegar 

huglæg upplifun (e. subjective well-being) og skynjun barns, þ.e. hvernig barnið upplifir sig 

félagslega, tilfinningalega og vitsmunalega. Hins vegar er skortur á fræðilegri þekkingu og 

rannsóknum þar sem viðhorf og skoðanir barna eru í forgrunni, þeirra upplifun og skoðanir á 

eigin huglægri vellíðan (Mashford-Scott, o.fl., 2012).  

Í rannsókn Daníels Steingrímssonar og Kristínar Karlsdóttir (2020) um mat á vellíðan í 

leikskóla var notast við tvö fræðileg sjónarhorn til að meta vellíðan barna. Það var hvernig 

sjálfsmynd barna birtist í félagslegu samhengi leikskólans og hvort barn líti á eigin getu sem 

áhugaverða leið til að læra eða hvort það vilji frekar sækja í mat annarra. Ef leikskólakennari 

nýtir sér þessa aðferð er litið til þess hvað börnin velji sérað fást við og hvernig þau leiti 

lausna. Hvernig eru börnin í samskiptum, eru þau opin og móttækileg, tjá þau sig um líðan og 

eigin skoðanir og virðast þau hafa trú á eigin getu. Nálgun Daníels Steingrímssonar og 

Kristínar Karlsdóttur (2020) tengist þeim fræðilega grunni og aðferð sem Carr (2001) byggir á 

í bók sinni Assessment in Early Childhood Settings. Hún þróaði aðferð til þess að meta nám 

barna sem kallast Námssögur og hugtakið um hneigð til náms (e. learning dispositions) þar 

sem litið er til þess hvað barnið getur og hvernig það lærir og sýnir áhuga. Skilgreining Carr 

(2001) á hæfni til náms felst í fimm þáttum. Einn af þeim er þátttaka/virkni (e. being 

involved) sem hún tengir við hugmyndir Laevers (1994) um tilfinningalega vellíðan (e. 

emotional- wellbeing) og þátttöku (e. involvement).  

Laevers (1994) telur að meta megi nám eftir þremur ólíkum leiðum. Í fyrsta lagi eftir 

gæðum kennslu, í öðru lagi útkomu kennslunnar t.d. einkunnum eða stöðluðum prófum og 

að síðustu virkni nemanda og þátttöku. Þriðja og síðasta atriðið er að hans mati 

trúverðugasta gæðamatið vegna þess að þá er horft til virkni og þátttöku barnanna sjálfra. 

Laevers (1994) álítur því að meta eigi nám eftir vellíðan og þátttöku/virkni barna, hvernig 

líður þeim, hvar eru börnin afslöppuð, hvar og hvernig sýna þau frumkvæði, hvar eru þau 

sátt o.s.frv. Það er kennarans að skipuleggja námsumhverfi sem hvetur til þátttöku eða virkni 

en forsenda þátttöku að hans mati er vellíðan. Virkni og þátttaka barna snýst um að þau sýni 
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einbeitingu og áhuga við verkefni og að þau gleymi sér sem Carr (2001) og Laevers (1994) 

tengja við kenningar Csiksezentihalyi (1990; 2008) um flæði og leik barna sem leið að 

áhugahvöt (Lillemyr, 2013). 

2.2.3 Rannsóknir um vellíðan barna 

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) hafa velferð og vellíðan barna mikið vægi sem og í öðrum 

opinberum samþykktum líkt og fjallað er um hér að framan. Rannsóknir hér á landi benda til 

að leikskólastarfsfólk og foreldrar leikskólabarna séu á sama máli að vellíðan, félagsfærni og 

velferð séu mikilvægir hlutar leikskólanáms barna (Kristín Karlsdóttir, o.fl., 2020; Jóhanna 

Einarsdóttir, 2019). Þegar meta á eða ígrunda vellíðan og nám barna vill viðhorf starfsfólks til 

barna taka breytingum í ferlinu. Það kemur fram í rannsókn Daníels Steingrímssonar og 

Kristínar Karlsdóttur (2020) þar sem markmiðið var að innleiða námssögu skráningar á einni 

leikskóladeild til þess að meta vellíðan og nám barna. Viðhorf leikskólakennara í upphafi 

hafði tengingu við faglega þekkingu og það átti að einhverju leiti líka við um leiðbeinendur. 

Að lokinni rannsókninni voru bæði viðhorf leiðbeinanda og leikskólakennara nær 

sjónarahorni barna og aukin skilningur var á því sem fram fór í barnahópnum. Starfsfólk sá 

t.d. ágreining meðal barnanna í öðru ljósi og það hjálpaði þeim að vinna með hann en ekki að 

pirra sig eða stimpla barnið sem ómögulegt. Námssögur hjálpuðu líka við að sjá áhuga 

barnanna og hvernig starfsfólk gat stutt við hann og séð færni barna (Daníels Steingrímsson 

og Kristín Karlsdóttir, 2020). Námssögur geta aðstoðað starfsfólk við að sjá styrkleika barna, 

meðal annars barna sem nota aðrar leiðir en tungumálið til að tjá sig, og hvernig þau takast á 

við félagsleg samskipti (Carr, 2001; Kristín Karlsdóttir, o.fl., 2020). Í samstarfsrannsókninni 

Vellíðan barna í leikskóla frá árinu 2016 (Sara Margrét Ólafsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 

2016b) upplifði starfsfólk leikskólans að viðhorf þeirra til þátttöku barna breyttist eða 

styrktist. Þeim fannst auðveldara að setja sig í spor barnanna og sjá þarfir þeirra og hvað 

börnin vildu gera. Miðað við þessar niðurstöður er til mikils að vinna að ígrunda í sameiningu 

á leikskóladeildinni og ræða hvað felst í vellíðan og námi þar sem skiptar skoðanir geta verið 

hvernig best sé að styðja við þá þætti.  

Bæði í rannsóknum og í starfi með börnum er skortur á að börn meti eigin vellíðan og 

nám (Mashford-Scott, o.fl., 2012). Í Noregi var framkvæmd athyglisverð rannsókn þar sem 

fjöldi 4-6 ára barna var spurður út í eigin vellíðan og leikskólann. Flest börnin töldu sig upplifa 

vellíðan í leikskólanum en um einum þriðja fannst leikskólinn bæði leiðinlegur og 

skemmtilegur og upplifðu miðlungs vellíðan. Það sem vakti athygli var að u.þ.b. eitt barn af 

tíu fann ekki fyrir mikilli vellíðan í leikskólanum (Sandester og Seland, 2016). Bæði í rannsókn 

Kristínar Karlsdóttur o.fl. (2020) og Daníels Steingrímssonar og Kristínar Karlsdóttur (2020) 

kom fram að þegar að starfsfólk fór að fylgjast með börnum með námssögu skráningum þá 

kom í ljós að hluti barnanna var ekki virkur og jafnvel ekki í miklum samskiptum við fullorðna. 
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En virkni barna í leikskólastarfi er talin vera eitt merki um vellíðan þeirra (Sara Margrét 

Ólafsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2016b). Partur af því að líða vel er að vera hluti af 

jafningjahópnum og að tilheyra (e. belonging). Hugtakið að tilheyra er notað í 

leikskólafræðum til að lýsa því hvernig börn hafa þörf til að tengjast bæði kennurum en ekki 

síst barnahópnum (Stratigos, o.fl., 2014; Jóhanna Einarsdóttir og Sara M. Ólafsdóttir, 2020). 

Börnum sem líður vel í leikskóla upplifa sig glöð í leikskólanum, eru jákvæðari og finnst 

skemmtilegra í sameiginlegum stundum eins og samveru, göngutúrum og matmálstímum 

(Sandester og Seland, 2016). Líkt og kom fram í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttir og Söru M. 

Ólfasdóttur virtust börn sjá fullgildi sem vináttutengsl. Börnin sóttu frekar í leik með börnum 

með svipaðan bakgrunn. Börn með annan bakgrunn voru frekar útilokuð. Börnin í 

rannsókninni voru mjög sjálfstæð og dugleg en hefðu þurft meiri stuðning. Þau tóku þátt en 

leituðu ekki eftir stuðningi frá starfsfólki heldur drógu sig til hlés.  

Í rannsókn Söru Margrétar Ólafsdóttur og Bryndísar Garðarsdóttur (2016b) var 

markmiðið að innleiða námsviðið heilbrigði og vellíðan samkvæmt Aðalnámskrá frá 2011. 

Rannsóknin fór fram á leikskóladeild þar sem voru 24 börn á aldrinum 3 til 5 ára og þau tóku 

þátt í að meta breytingarnar ásamt starfsfólki leikskólans. Með því að ræða saman og rýna í 

starfið, hlusta á börnin og þeirra viðhorf var hægt að endurskipuleggja starfið með vellíðan 

barna að leiðarljósi. Það leiddi til þess að börnin urðu öruggari, gátu valið sér viðfangsefni og 

haft meiri áhrif á athafnir sínar og andrúmsloftið varð almennt afslappaðra (Sara Margrét 

Ólafsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2016b). Starfsfólkið ræddi sín á milli hvað felst í vellíðan 

og hugaði upphaflega að líkamlegri vellíðan en varð sammála um að vellíðan snúi líka að 

samskiptum. Skilgreindu þau þá vellíðan út frá því hversu vel börnunum leið í leikskólanum. 

Að þeirra mati leið börnunum vel þegar að það sást að þau væru glöð að leika sér, væru 

örugg, ófeimin og sýndu starfsfólki traust. Þegar börnin fengju tækifæri til að taka þátt í 

ákvörðunum og væru ánægð þegar þau kæmu í leikskólann. Auk þess væri vellíðan líka að 

vera í virkum leik með vini eða vinum (Sara Margrét Ólafsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 

2016b). 

Þegar vellíðan er ígrunduð á leikskóladeild geta fylgt því breytingar á viðhorfum til barna 

en líka til skipulags og leik- og námsrýmis. Í rannsókn Daníels Steingrímssonar og Kristínar 

Karlsdóttur (2020) varð starfsfólkið meðvitaðra um það sem fram fór í leik barnanna, og líðan 

þeirra innan hóps. Í kjölfarið var börnunum á deildinni skipt í tvo hópa til að fækka börnum 

inn á deild hverju sinni til þess að taka betur eftir leiknum og þá hinum helmingnum boðið að 

fara út að leika. Þannig var hægt að minnka hávaða og gefa aukið rými til leiks og veita 

honum meiri athygli. Slíkar breytingar á skipulagi virðast geta stutt við vellíðan barna og gefa 

kennurum færi á að taka betur eftir leik þeirra og styðja börn í samskiptum. Það er aftur á 
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móti spurning hvernig það fer saman við sjálfræði barna ef þau hafa ekki val um í hvorum 

hópnum þau eru eða hvort þau eru úti eða inni. 

Í rannsókn Söru Margrétar Ólafsdóttur og Bryndísar Garðarsdóttur (2016b) voru gerðar 

talsvert miklar breytingar bæði á hvíld og skipulagi deildar. Upphaflega var börnunum skipt í 

þrjá hópa í hvíld. Í einum hóp sváfu börnin á dýnu með kodda og sæng en í hinum tveimur þá 

var setið hlið við hlið og hlustað á sögu sem var lesin af starfsmanni eða spiluð af geisladisk. 

Það var alltaf að bætast í söguhópinn svo sú breytingin var gerð á hvíldinni að öllum var 

boðið upp á dýnu og kodda og hópar jafnaðir. Eftir að rætt var við börnin kom í ljós að þarfir 

þeirra voru ólíkar og því var boðið upp á meiri sveigjanleika í hvíldinni. Börnin gátu nú tekið 

þátt á þann hátt sem hentaði þeim, hvort það var að vera liggjandi eða sitjandi svo lengi sem 

þau trufluðu ekki önnur börn í hvíld (Sara M. Ólafsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2016b). 

Áhugavert var að sjá hvernig má nýta samtal við börn og þeirra mat á eigin þörfum við 

breytingar á hvíldinni. 

Dagskipulagið var í upphafi frekar nákvæmt í leikskólanum í rannsókn Söru og Bryndísar 

(2016b). Tíminn sem börnin höfðu fyrir leik var brotinn upp með máltíðum, hópastarfi, 

samveru- og valstundum. Starfsfólkið fann togstreitu milli þess að gefa meiri tíma í leik og 

halda í ákveðið skipulag. Það kom einnig fram í rannsókn Ingibjargar Óskar Sigurðardóttur og 

Jóhönnu Einarsdóttur (2012) þar sem leikskólakennarar voru meðvitaðir um gildi frjálsa 

leiksins en hefðir og menning leikskólans komu í veg fyrir að hægt var að framkvæma 

breytingar. Í rannsókn Söru Margrétar Ólafsdóttur og Bryndísar Garðarsdóttur (2016b) stýrði 

skipulag deildarinnar í upphafi hvar börnin gátu leikið, með hverjum og með hvaða efnivið. 

Algeng upplifun starfsmanna var að samskipti milli barna og fullorðinna væru í formi skipana 

frá fullorðnum. Eftir að valspjöldum með myndum af börnum og fjöldatakmörkunum var 

sleppt gátu börnin valið bæði hvar þau vildu vera, með hverjum og hvaða svæði þau vildu 

vera á. Með þessum breytingum var tekið tillit til áhuga, styrkleika og valfrelsis barna og 

sjálfræði þeirra jókst. Samskiptin milli fullorðinna og barna færðust frá því að vera skipandi til 

aukinna samræðna þeirra á milli. Hlutverk starfsfólksins breyttist, þau upplifðu sig ekki 

lengur sem umferðalöggur, börnin sýndu oftar frumkvæði að spjalli, þau voru sjálfstæðari og 

duglegri að leysa hlutina sjálf (Sara Margrét Ólafsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2016b).  

Þegar að kemur að því að meta vellíðan barna virðist vera mikilvægt að treysta börnum til 

að velja sér með hverjum þau vilja leika, hvar og með hvaða leikefni. Þá eru þau að velja eftir 

áhuga en það ýtir undir sjálfræði og jákvæða sjálfsmynd. Börnin hafa ólíkar þarfir og ólíkan 

áhuga en þurfa að fá að takast á við viðfangsefni á eigin forsendum. Þau þurfa tíma fyrir 

samvinnu og samskipti við önnur börn og fullorðna þar sem þau eru að læra af hvert öðru 

(Sara Margrét Ólafsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2016b). Svipaðar niðurstöður komu fram 

í rannsókn (Sandseter og Seland, 2016) að frelsi barna og sjálfræði skiptir þau máli og eykur 
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vellíðan þeirra. Með því að leyfa börnum að stjórna og hafa áhrif á hvert þau fara, þau hafi 

vald yfir eigin hreyfanleika milli svæða og í göngutúrum, hvað þau gera og með hverjum 

skipti máli upp á vellíðan barna í leikskólum. Það á líka við um að börnin fái tækifæri til þess 

að andmæla hugmyndum starfsfólks og semja um og velja sér athafnir sem geta verið í 

andstöðu við það sem starfsfólkið velur (Sandseter og Seland, 2016; Sara Margrét Ólafsdóttir 

og Bryndís Garðarsdóttir, 2016b). Leikskólakennarar geta upplifað erfileika við að styðja við, 

gera breytingar, fylgjast með starfinu út frá hverju barni í leik meðal annars vegna þeirra ríku 

hefða sem oft eru á leikskólum um ákveðið dagskipulag og starfshætti (Ingibjörg Ósk 

Sigurðardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2012). Eitt helsta hlutverk leikskólakennarans er að 

skipuleggja starfið þannig að gott jafnvægi sé á milli frjáls leiks og stunda sem kennarinn 

stýrir. Skipulagið ætti að gera ráð fyrir að börn leiki sér og að það sé þeirra leið til náms og 

vellíðunar (Wood, 2013; Aðalnámskrá leikskóla 2011). 

2.3  Leikur er leið barna til náms og þroska 

Innan menntunarfræða er leikurinn talinn mjög mikilvægur og til eru margar nálganir og 

kenningar um leik, virkni hans og hlutverk. Segja má að almenn samstaða sé um að leikurinn 

tengist námi og þroska barna. Með frekari rannsóknum kemur það sífellt betur í ljós hvernig 

þessir þættir spila saman. Leikskólakennarar, sérfræðingar og stefnumótandi aðilar eru 

sammála um að leikurinn hafi vægi fyrir börn en greinir á þegar að kemur að ástæðum leiks 

og tilgangi hans og hversu mikið pláss hann eigi að fá í skipulagi leikskólans og með hvaða 

hætti (Dockett, o.fl., 2013). Hér á landi er megináhersla í leikskólastarfi á leik barna, enda 

litið á hann sem órjúfanlegan þátt bernskuáranna og börnum eðlislægur en þó er ekki dregið 

úr þeim átökum sem geta falist í leiknum: Leikur getur veitt gleði og vellíðan en jafnframt 

falið í sér valdabaráttu og átök (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 37). Leikurinn er talin vera 

meginnámsleið barna þar sem þau læra að skilja umhverfi sitt, tengjast öðrum og verða hluti 

af hóp þar sem þau skapa sína eigin menningu (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). 

Ákveðin endurskoðun á sér stað um ríkjandi hugmyndir um leikinn. Áhersla hefur færst 

frá því að skilgreina leikinn út frá fræðum eða fræðimönnum til þess að sjá merkingu hans 

fyrir þátttakendur í leiknum og áhrifum félaglegs umhverfis á leikinn. Leikur er nú 

skilgreindur sem menningarleg hugsmíð sem verður fyrir félagslegum, menningarlegum og 

pólitískum áhrifum. Leikurinn á sér ekki stað í hlutlausu rými og í leik bæði milli barna og 

fullorðinna er viðurkennt að samið er um völd, áhrif og valdhafa. Í námskrám getur gildi leiks 

haft mikið vægi, og falist í að ná fram ákveðnum námsmarkmiðum en ekki fyrir gildi leiksins í 

sjálfu sér (Dockett o.fl., 2013; Wood, 2013).  

Jafnframt er mikilvægt að sjá leikinn út frá börnunum sjálfum og hvaða gildi hann hefur 

fyrir þau. Þeirra upplifun er oft á tíðum önnur en þeirra sem fylgjast með (Hrönn Pálmadóttir 
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og Guðrún Bjarnadóttir, 2012). Þegar við skoðum leikinn sem leið barna til þess að skapa 

merkingu og að tengjast öðrum verður áberandi að umhverfið, bæði félagslegt sem og 

menningarlegt, hefur áhrif og dregur úr gildi þess að horfa á leikinn aðeins út frá þroska 

barna. Leikurinn er margbreytilegur bæði milli menningarheima og ólíkra hópa barna og fer 

mikið eftir aðstæðum og þátttakendum hverju sinni  (Dockett, o.fl., 2013; Alvestad, 2010; 

Wood, 2013; Rogoff, 2003). Rannsóknir sýna að leikurinn er önnur upplifun fyrir þá sem taka 

þátt í honum, þ.e. fyrir börn, en fyrir kennara. Börn tengja leik við ánægju, val og stjórn. Börn 

aðskilja leik frá vinnu og fyrir þeim er leikurinn leið til að vera (Dockett, o.fl., 2013; Sara 

Margrét Ólafsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2017a). Mikið er til af fræðiefni sem hefur verið 

gefið út um leikinn og mikilvægi hans í ljósi ólíkra viðhorfa en algengur samnefnari er að 

leikskólakennarar þurfi að endurskilgreina hlutverk sitt í leik og hvernig þeir sjá leikinn 

(Dockett, o.fl., 2013; Wood, 2013; Sara Margrét Ólafsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2017b; 

Hrönn Pálmadóttir og Þórdís Þórðardóttir, 2007). 

Öll börn hafa rétt til að leika sér eins og fram kemur í grein 31. í lögum um samning 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (nr. 19/2013). Aukið vægi er lagt í þann rétt 

samhliða ósamræmi og óvissu um hvernig eigi að skilgreina leikinn. Þegar rætt er um rétt 

barna til leiks er oft verið að vísa í að börn hafi rétt til að taka þátt í leik, hljóta viðurkenningu 

í félagslegum samskiptum og rétt til að leika vegna þess að það er þeirra leið til að bæta eigin 

færni og styður við vellíðan þeirra (Dockett, o.fl., 2013). 

2.3.1 Leikur sem áhugahvöt 

Fyrri rannsóknir benda til þess að félagslegt nám sé bæði grunnur fyrir félagslega hæfni en 

líka fyrir nám almennt. Síðan eru tengsl á milli félagslegs náms og áhugahvatar í leik barna og 

að í raun og veru sé allt nám barna félagslegt. Lillemyr (2013) telur þetta viðhorf til náms 

barna nauðsynlegt í fjölmenningarlegu samfélagi og þegar kemur að fjölbreyttum þroska 

barna og mikilvægt fyrir ævilangt nám (e. life long learning) og sjálfsmynd barna sem og í 

takt við það viðhorf til barna sem birtist í lögum um samning Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi barnsins nr. 19/2013. Rannsóknir um mat á vellíðan barna hafa bent til þess að börn 

geta verið fær í samskiptum þrátt fyrir að þau noti ekki tungumálið en þau noti aðrar leiðir til 

tjáningar og samskipta ef við veitum því athygli (Kristín Karlsdóttir, o.fl., 2020).  

Lillemyr (2013) telur tvær tegundir leiks, þ.e. gildi leiks í sjálfu sér og leikur í gegnum nám, 

viðurkenndar, en að þriðja leiðin sé leikur sem áhugahvöt (e. the inspiration/motivation of 

play). Tengsl leiks við áhugahvöt eigi samleið með félagsmenningar kenningum um leik og 

nám barna, sérstaklega þegar leikur er skoðaður út frá áhugahvöt barns til þess að læra. 

Lillemyr (2013) byggði rannsóknir sínar á hugmyndum Sutton-Smith um leik sem benda til 

þess að hlutverk leiks sé að auka við áhugahvöt og vellíðan meðal barna. Leikurinn kveiki á 
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forvitni og þori til að takast á við nýjar áskoranir (Lillemyr, 2013). Það tengist vel hugmyndum 

um áhuga og flæðiástand.  

Það hefur einnig komið í ljós að félagsleg hæfni og þörf fyrir að tilheyra eru áhrifaþættir 

fyrir áhugahvöt og vilja til að læra. Þess vegna er nám ekki einungis bóklegt nám heldur líka 

tilfinninga- og félagslegt nám. Lillemyr (2013) leggur því áherslu á mikilvægi áhugahvatar til 

þess að ýta undir þátttöku, virkni, sköpun og nám í leikskólanum. Þetta snertir líka 

hugmyndina um sjálfið og tengsl þess við áhugahvöt en nám og þróun sjálfsmyndar eru 

samhangandi þættir.  

Það að upplifa sig sem hluta af menningu styður við nám, þess vegna er leikurinn 

mikilvægur því hann er leið barna til þessa að tengjast hópnum. Með því móti styður hann 

við þeirra eigið nám (Lillemyr, 2013). Börnin þroskast sjálf félagslega og læra að eiga í 

félagslegum samskiptum við jafningja, rannsóknir sýna að börn læra betur ef þeim gengur vel 

félagslega í leikskóla, þau upplifi sig sem hluta af hópunum, börn sem leika sér oft saman 

verða t.d. hæfari í að finna lausn á deilumálum, þannig að þjálfun í félagslegum samskiptum 

gerir þig færari í þeim (Lillemyr, 2013; Alvestad, 2010).Tengsl milli fullorðinna og barna eru 

mikilvæg og það skiptir máli að tilfinningar þeirra séu viðurkenndar og þeim svarað, þetta 

hefur áhrif á líðan og málþroska barna og þátttöku í leikskólastarfi (Lillemyr, 2013: Sara M. 

Ólafsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2017b).  

2.3.2 Hlutverk kennara í leik barna  

Talsvert af efni hefur verið gefið út um leikinn og mikilvægi hans í ljósi ólíkra viðhorfa en 

algengur samnefnari er að leikskólakennarar þurfi að endurskilgreina hlutverk sitt í leik og 

hvernig þeir sjá leikinn (Dockett, o.fl., 2013; Wood, 2013; Sara Margrét Ólafsdóttir og 

Jóhanna Einarsdóttir, 2017b; Hrönn Pálmadóttir og Þórdís Þórðardóttir, 2007; Lillemyr, 

2013). Hér á landi er leikskólum ætlað að veita umönnun og menntun. Til þess eiga 

leikskólakennarar að styðja við nám barna í gegnum leik með fjölbreyttum hætti eftir þörfum 

og áhuga barnanna (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). Hlutverk leikskólakennara er að gefa 

börnum svigrúm til leiks án afskipta fullorðinna en á sama tíma að styðja við nám þeirra í 

gegnum leik án beinna kennsluaðferða (Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 

2012). Í samfélögum þar sem litið er á barnið sem virkan þátttakanda er hlutverk kennarans 

að sjá barnið og þekkingu þess með opnum hug og læra samhliða barninu hvað leið það velur 

sér til náms (Wood, 2013).  

Eitt af hlutverkum leikskólakennara er að fylgjast með leik barna og gera athuganir og 

skráningar bæði almennar og með sértækari markmið. Tilgangurinn er að kynnast barninu og 

námsferli þess (Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2012). Það er hluti af 

því námsmati sem lagt er upp með að leikskólakennarar noti samanber Aðalnámskrá 
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leikskóla (2011). Þrátt fyrir að það, og að leikskólakennarar álíti vellíðan og félagsfærni 

mikilvægustu þætti starfsins (Kristín Karlsdóttir, o.fl. 2020) líkt og foreldrar gera einnig 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2019), virðast þeir oftar nota staðlaðar matsaðferðir byggðar á 

einstaka barni óháð félagslegu umhverfi þess. Slíkt mat er ekki talið vera barnmiðað heldur 

frekar í anda þess að líta á þroska barna sem línulegt ferli (Kristín Karlsdóttir, o.fl. 2020).  

Það sem flestir leikskólakennarar telja sig örugga með í sínu starfi er að skipuleggja bæði 

umhverfið og það nám sem ætlunin er að styðja við innan þess og kallast námsumhverfi 

(Wood, 2013; Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2012). Talið er mikilvægt 

að námsumhverfið mæti þörfum allra barna og hvetji til þroska þeirra. Innan þess er gert ráð 

fyrir að sé rými og tími fyrir leik barna sem er sjálfsprottinn og gott jafnvægi sé milli 

kennarastýrðra stunda og frjáls leiks (Wood, 2013). Það virðist vera markmið þeirra leikskóla 

sem hér er fjallað um síðar í verkefninu (Rauðhóll, 2019; Elsa Rut Róbertsdóttir o.fl., 2011-

2012; Sara Margrét Ólafsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2016a) að nýta flæði í dagskipulagi 

til að gæta jafnvægis milli kennarastýrðra stunda og frjáls leiks barna. Jafnframt að nýta 

námsumhverfið til að uppfylla grunnþætti Aðalnámskrár leikskóla (2011) og flétta það saman 

við ábyrgð barna og val á viðfangsefni.  

Eitt mikilvægasta hlutverk leikskólakennara þegar litið er á nám sem félagslegt og hluta af 

andlegum þroska barns í samfélagi (Lillemyr, 2013; Hrönn Pálmadóttir og Guðrún 

Bjarnardóttir 2012) er að vera til staðar og styðja þau í leiknum og merkingarsköpun þeirra á 

milli. Leikskólakennarinn þarf að vera til staðar og tiltækur án þess að taka yfir leikinn eða 

hindra flæði hans en það geta verið mörg skref á milli aðgerðarleysis og stjórnunar í 

stuðningi við leik barna (Hoorn o.fl., 2007). Í rannsókn Ingibjargar og Jóhönnu (2012) þar sem 

rætt var við leikskólakennara um hlutverk þeirra í leik barna, kom skýrt fram mikilvægi þess 

að styðja við leik barna án þess að stýra og veita leiknum eftirlit. Þátttakendur voru 

ósammála um hvort að leikskólakennarar gætu nýtt tímann til undirbúnings meðan að 

börnin eru í leik og hvort að börnin mættu leika sér án eftirlits kennara. Leikskólakennararnir 

voru sammála um vægi þess að þekkja leik barnanna áður en höfð eru afskipti af honum og 

vita hvert leik-þemað er hjá börnunum. Það hefur ekki alltaf verið raunin hjá íslenskum 

leikskólakennurum (Hrönn Pálmadóttir, 2004) og spurning hvort það hafi breyst. 

Leikskólakennarar kynni sér nú frekar leik-þema og ástæður vanda eða átaka í leik barna  

áður en þeir hafa afskipti af þeim (Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 

2012). Börn þurfa og vilja mismikinn stuðning í leik þegar þau eru spurð út í hlutverk kennara 

í leik barna (Sara M. Ólafsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2017b) og hafa skiptar skoðanir á 

hlutverki kennara í leik barna.  

Leikskólakennarar í rannsókn Ingibjargar og Jóhönnu (2012) álitu að styðja þyrfti við börn 

sem koma ný inn í barnahópinn. Það kom einnig fram í rannsóknum Söru og Bryndísar 
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(2016a) og þróunarverkefnum um leikskóla og flæði (Elín Guðrún Pálsdóttir og Sigríður 

Sigurjónsdóttir, 2019) að styðja þarf sérstaklega við börn sem byrja í leikskólanum á miðju ári 

eða börn sem ekki eru vön sveigjanlegu skipulagi. Þegar unnið er eftir skipulagi sem felur 

börnum ábyrgð á eigin vali kemur það ekki á óvart þar sem að val barna getur farið eftir 

áhuga en líka eftir vali vina (Sara Margrét Ólafsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2016b). Staða 

barna innan barnahóps hefur áhrif á hversu mikinn stuðning þau vilja frá kennara en þrátt 

fyrir átök sín á milli sækja þau ekki endilega eftir stuðningi. Börn sem standa fyrir utan og 

skortir tengsl við barnahópinn þurfa á stuðningi leikskólakennara að halda og mikilvægt er að 

ígrunda félagslega stöðu barna innan hóps og styðja eftir þörfum (Sara M. Ólafsdóttir og 

Jóhanna Einarsdóttir, 2017b; Sara Margrét Ólafsdóttir, o.fl., 2017). 

Í rannsókn Söru og Jóhönnu (2017b) voru börn spurð út í hlutverk leikskólakennara. 

Börnin sáu hlutverk þeirra sem áhorfendur og aðstoðarmenn en ekki sem þátttakendur í leik. 

Þeir eru sáttasemjarar sem aðstoða þegar að átök eru eða einhver meiðir sig og flest 

barnanna voru sátt við það fyrirkomulag. Það getur skýrst af viðhorfi þeirra til 

leikskólakennara. Fram kom að þegar að börn líta ekki á hann sem þátttakanda í leik leiti þau 

ekki til hans eftir stuðningi. Mikilvægt er að breyta þeirri leikmenningu og að fullorðnir taki 

þátt í leik. Börnunum fannst flestum að þau þyrftu ekki á kennara að halda í leik og hann 

gæti truflað en einhver vildu að kennarinn myndi leika við þau. Greinahöfundar velta fyrir sér 

hvort það tengist ungum aldri barna en það hefur komið fram í öðrum rannsóknum (Sara 

Margrét Ólafsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir (2017b).Í leik þroskast börnin í samskiptum, 

hæfni og læra að tilheyra leikskólahópnum auk þess að tengslin milli fullorðna og barna eru 

mikilvæg yngri börnum líkt og kemur skýrt fram í kaflanum um leik og yngri börn. Í norskri 

menntastefnu er umhyggja fólgin í virðingu, stuðningi og skilningi fyrir líkamlegum og 

andlegum þörfum barna samhliða ríkri áherslu á sjálfssköpun og að börnin taki þátt í 

ákvörðunum (Lillemyr, 2013). Partur af því að geta einbeitt sér og tekið þátt er að vera hluti 

af samfélagi leikskólans og eiga í góðum samskiptum. 

2.3.3 Yngri börn og leikurinn  

Í þessum kafla verður sjónum beint að því sem einkennir leik yngstu barnanna þegar að litið 

er á barnið sem hæfan þátttakanda og geranda í félagslegum samskiptum. Sú hugmynd hefur 

verið ríkjandi að hreyfing ungra barna tengist hreyfileikjum eða þróun hreyfiþroska í stað 

þess að sjá hreyfingu ungra barna sem samskipti og leik sem inniber merkingu. Því er litið 

fram hjá því að sjálfsprottin hreyfing barna er grundvöllur þess að hefja samskipti við 

umhverfið, hvort sem það er við leikfélaga eða leikefni (Hrönn Pálmadóttir og Guðrún 

Bjarnardóttir, 2012; Dockett o.fl., 2013). Þegar ung börn mynda tengsl og skapa merkingu sín 

á milli og við umhverfið er líkaminn í forgrunni og þau taka þátt með athöfnum sínum (Hrönn 

Pálmadóttir og Guðrún Bjarnardóttir. 2012). Með líkamanum tjá börnin fyrirætlanir sínar, 
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þau hefja leik með hreyfingu eða svipbrigðum, nota leikföng til að komast inn í leik eða 

tengjast, þau sýna hvort öðru áhuga með því að herma eftir hreyfingu sem geta fylgt 

spennandi hljóð. Slík samskipti geta virst fullorðnum óreiðukennd og í andstöðu við reglur 

sem settar eru (Hrönn Pálmadóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2012; Hrönn Pálmadóttir og 

Guðrún Bjarnardóttir, 2012).Þessu er einnig mikilvægt að huga að með börnum sem hafa 

ekki vald á íslenskri tungu og nota aðrar leiðir en málið til að tjá sig.Þetta kemur heim og 

saman við hugmyndir Lillemyr (2013) um fjölbreytileikann og að mæta börnum á þeim stað 

sem þau eru. 

Hrönn Pálmadóttir (2017) rannsakaði hvernig gildi birtast í samskipum ungra barna í leik 

og hvernig þau takast á við ágreining um gildi. Þau gildi sem virðast börnunum mikilvæg og 

komu fram í tjáningu þeirra í leik voru réttindi, umhyggja, að tilheyra og agi. Börnin leituðu 

eftir stuðningi fullorðinna í leik sínum og innan barnahópsins birtust líka ólík valdatengsl og 

átök. Börnin í rannsókninni álitu rétt sinn mikilvægan til leiks og leikfanga. Þegar að ung börn 

reyna að fá leikfang sem annað barn er með getur merkingin verið dýpri, þ.e.a.s. snýst ekki 

endilega um leikfangið heldur að tengjast öðru barni eða sýna því áhuga. Barnið var að leita 

eftir samskiptum og tengslum og sýndi áhuga sinn á þennan hátt. Börnin sýndu umhyggju 

með því að leyfa öðrum börnum að eiga hlutdeild í leik og leikefni. Rannsóknir hafa jafnframt 

bent til að aldur, tengsl og völd hafa áhrif í átökum barna. Börn nota vald til að bjóða í leik og 

til að útiloka börn frá leik líkt og kemur fram í rannsókn Söru Margrétar Ólafsdóttur o.fl. 

(2017) með þriggja til fimm ára gömlum börnum í leikskóla. Samskipti barna í leikskóla eru 

margbrotin og hluti þeirra felst í ágreiningi og mótspyrnu við ríkjandi gildi innan leikskólans. 

Það er veruleiki leikskólasamfélagsins (Hrönn Pálmadóttir, 2017; Alvestad, 2010).  

2.4 Flæði 

Í þessum kafla er hugtakið flæði skilgreint samkvæmt kenningum prófessor Csikszentmihalyi 

(2008) í jákvæðri sálfræði. Hann útskýrir flæði sem sérkennilega tilfinningu þegar 

einstaklingur er heltekinn af verkefni eða athöfn sem hann er að fást við. Í bókinni hans Flow: 

The Psychology of Optimal Experience, lýsir hann með hvaða hætti er hægt að stuðla að flæði 

í eigin lífi og með því eykst eigin hamingja. Hann byggir kenningu sína á rannsóknum á 

hamingju fullorðins fólks. Niðurstöður hans benda til að efnislegir hlutir og völd veiti ekki 

hamingju til langframa. Hann álítur að fólk óafvitandi vilji eða þrái eitthvað sem það hefur 

ekki og það valdi óhamingju. Það sé lært atferli sem hægt er að breyta. Flæði geti hjálpað til 

við að læra að njóta þeirrar hamingju sem hversdaglegar athafnir veita okkur og njóta 

stundarinnar, umhverfisins, samskipta og verkefna sem við vinnum að. Áherslan færist á lífið 

núna en ekki eitthvað sem okkur langar í og er staðsett í framtíðinni (Csikszentmihalyi, 2008). 
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Það sem einkennir athafnir sem ýta undir flæði eru skýr markmið, en ekki endilega eitt 

stórt lokamarkmið heldur mörg lítil markmið. Þú sérð fyrir þér hverju þú vilt áorka með 

hverju skrefi. Hér nefnir Csikszentmihalyi (2008) skák sem dæmi um slíka athöfn. Skák veitir 

ánægju og hefur mörg lítil skref og skýr markmið. Flæði felst því í ákveðnu atriðum, t.d. að 

markmiðin séu skýr og brotin niður í smærri skref og skjótri svörun, en hún hjálpar við að 

halda athygli viðkomandi við athöfnina eða virknina og það gerir líka vitneskjan um að verið 

sé að nálgast markmiðið. Það er mikilvægt að verkefni eða áskorun sé í takt við getu 

einstaklings, það má ekki vera of erfitt en heldur ekki of létt. Í flæðiástandi er athygli á 

viðfangsefni óskipt, við dettum ekki út í aðrar hugsanir sem oft vilja hrjá okkur, sérstaklega 

neikvæðar hugsanir, en í þessum viðfangsefnum gleymum við þeim. Flæði leyfir okkur að 

„flýja“ raunveruleikann á jákvæðan hátt með því í raun að skapa okkur nýjan í núinu sem 

gefur okkur „frí“ frá þeim hversdaglega. Þetta er jákvæð leið til þess að „flýja“ 

raunveruleikann en margir fullorðnir sækja í neikvæðar leiðir eins og vímugjafa. Viðfangsefni 

í flæði nær okkur, við höfum ákveðna stjórn en ekki fullkomna, annars væri það of létt fyrir 

okkur. Við þessa einbeitingu þá missum við þörfina fyrir að setja upp varnir fyrir öðrum í 

okkar félaglega umhverfi, við sleppum okkur og hugsum ekki um óttann við álit annarra og 

það er ekki tími til þess að hafa áhyggjur af sjálfinu. Með þeim hætti styrkist sjálfstraustið og 

við erum sterkari eftir á. Annað sem einkennir flæðiástand er skekkt tímaupplifun sem fylgir 

tilfinningum okkar en ekki klukkunni sjálfri, okkur finnst tíminn ef til vill líða hægar þegar við 

erum einbeitt við eitthvað (Csikszentmihalyi, 2008). 

Þegar rætt er um börn og flæðiástand er bent á að þau hafa ákveðna hneigð til að upplifa 

flæði og að það geri þau í gegnum leik. Það sést á því að barnið er sælt, það lætur ekki trufla 

sig auðveldlega, einbeiting þess er góð og það hefur gleymt stað og stund (Laevers, 1994; 

Lillemyr, 2013). Í rannsókn Söru Margrétar Ólafsdóttur og Bryndísar Garðarsdóttur (2016a) 

er flæðiástand tengt við hugtak Carr (2001) hneigð til náms. Það felst í tengslum barns við 

umhverfi sitt og vilja þess til að bæta við og nota þekkingu sína. Hneigð til náms snýst um 

hvenær og hvar barn er tilbúið, viljugt og fært um að sjá sig sem þátttakanda í eigin námi. 

Hún leggur ríka áherslu á að umhverfið sé hluti af námi barna og það geti stutt við en 

jafnframt hindrað nám þeirra. Það er nauðsynlegt fyrir barn sem fær að fylgja áhuga sínum 

og eigin þekkingarleit að hafa aðgang að því sem vekur áhuga þess og stuðning kennara til 

þess. Þarna tengir Carr (2001) við kenningar Csikszentmihalyi, (2008) og Leavers (1994) um 

áhuga og hvernig börn sýna áhuga. Að starfa að því að styðja við flæði barna virðist vera góð 

aðferð til þess að vinna að verkefna og áhugamiðuðu námi með þeim þar sem ákveðinn 

sveigjanleiki er til staðar í skipulagi leikskóladagsins. Flæði er ákjósanleg hugmyndafræði 

vegna þess hún á samleið með þeim markmiðum sem Aðalnámskrá leikskóla (2011) leggur 
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upp með, þ.e. sýn á barnið sem getumikið og nám í gegnum leik og áhuga barns (Elín Guðrún 

Pálsdóttir og Sigríður Sigurjóndóttir, 2019). 

2.4.1 Leikskólinn og flæði 

Upphaflega tengjast hugmyndir um flæði fullorðnu fólki og hvað það er sem viðheldur áhuga 

þess í starfi. Á seinni tímum hafa þessar hugmyndir um flæði verið færðar yfir á 

leikskólastarf, þó svo það sé aðallega í tengslum við eldri börnin á leikskóla. Eins og fyrr segir 

er flæði hugtak sem Csikszentmihalyi (2008) skilgreinir sem hugarástand eða tilfinningu og 

hefur verið tengt við vellíðan, leik og nám barna (Laevers, 1994; Carr, 2001; Sara Margrét 

Ólafsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir 2016a). Þegar að leikskólar velja að vinna eftir 

hugmyndafræðinni er vert að íhuga með hvaða það er sem vekur þessa tilfinningu hjá 

börnum. Markmið leikskólana er að börnin upplifi flæði í daglegu starfi og felst það oft í að 

gefa frjálsum leik rými og að daglegt skipulag taki ekki stjórn yfir athöfnum barna en með því 

móti er talið að börn geti frekar valið sér sjálfvalin viðfangsefni og með því er stutt við 

þátttöku og virkni barna (Elsa Rut Róbertsdóttir o.fl., 2011-2012; Rauðhóll, 2019; Sara 

Margrét Ólafsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir 2016a). Með því að tengja þá þætti sem 

Csikszentmihalyi (2008) telur einkenna flæði má draga þá ályktun að börn upplifi flæði ef þau 

eru einbeitt, sýna áhuga og ekkert fær truflað þau. Í niðurstöðum Söru Margrétar 

Ólafsdóttur og Bryndísar Garðarsdóttur (2016a) virtust börnin í þátttökuleikskólanum oft 

niðursokkinn í leik og ekkert utanaðkomandi áreiti gat truflað þau að mati þátttakenda og 

athuganna sem gerðar voru í leikskólanum. Í leikskólanum Ásgarði (Elsa Rut Róbertsdóttir 

o.fl., 2011-2012) voru gerðar skráningar tvisvar í mánuði á hverju leiksvæði og fylgst með 

hvort eftirtaldir þættir væru sýnilegir hjá nemendum; leikgleði, virkni, frumkvæði, einbeiting, 

samvinna og hjálpsemi. Jafnframt var ritað niður og haldið utan um samskipti milli nemanda 

og hvernig þau gengu. Meðal starfsfólksins var fylgst með öryggi þeirra, vellíðan og þátttöku í 

leik nemanda. Í leikskólanum Rauðhóli er álitið að ef að börnin hafi val um verkefni þá styðji 

það við að þau efli sitt eigið áhugasvið og þar af leiðandi verði til aðstæður fyrir flæðiástand 

(Rauðhóll, 2019).  

Í meistaraverkefni Ingunnar Heiðu Kjartansdóttur (2019) um líðan barna í leikskóla sem 

styðst við hugmyndir um flæði ræðir hún við foreldra um álit og reynslu þeirra af líðan barna 

í leikskólanum. Foreldrar telja börnum líða vel, eru ánægð með námsumhverfi, sveigjanlegt 

skipulag, efnivið og samskipti. Ef eitthvað vantaði upp á upplýsingamiðlun til foreldra og 

höfundur álítur að það skipti máli að finna gagnlega leið til þess að miðla starfinu en það kom 

jafnframt fram í rannsókn Söru Margrétar Ólafsdóttur og Bryndísar Garðarsdóttur (2016a) að 

þátttakendur vildu bæta miðlun og þekkingu á flæðishugtakinu og ferlinu sem fram fer í 

leikskólanum. Það má tengja við niðurstöður rannsókna á mati um á vellíðan og námi barna, 

þar sem skortur er á að starfsfólk leikskóla framkvæmi skráningar og að börn séu virkir 
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þátttakendur í að meta líðan sína og nám (Kristín Karlsdóttir, o.fl., 2020; Daníel 

Steingrímsson og Kristín Karlsdóttir 2020 og Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Jóhanna 

Einarsdóttir, 2012). 

2.4.2 Hlutverk kennara í flæði 

Í þróunarverkefni leikskólans Rauðhóls (Elín Guðrún Pálsdóttir og Sigríður Sigurjónsdóttir, 

2019) var meginmarkmiðið að fá skýrari lýsingu á faglegu hlutverki starfsfólks. Með því að 

innleiða flæði átti að styrkja starfshætti Rauðhóls og þróa starfslýsingar sem skýra þá 

hugmyndafræði sem leikskólinn stefndi á að vinna eftir. Með starfslýsingum er talið hægt að 

nota markvissar aðferðir við að ná fram flæði hjá börnum, en hjá Rauðhól snýst flæði um að 

gefa börnum tíma og rými til að rækta eigið áhugasvið á eigin forsendum. Börnin hafa val um 

hvað þau vilja gera og hvað leikefni þau nota en það er álitið ýta undir sjálfstæði og sköpun. 

Starfslýsing er hugsuð til þess að hjálpa starfsfólki að gera námsumhverfi barna skýrara og að 

það taki mið af grunnþáttum menntunar ásamt því að mæta börnum á þeirra forsendum. 

Þessi nálgun á hlutverk kennarans er í takt við þær breytingar sem leikskólinn í rannsókn 

Söru Margrétar Ólafsdóttur og Bryndísar Garðarsdóttur (2016a) lögðu í þar sem fullorðnum 

var færð ábyrgð á skipulagi leiksvæða/stöðva og að bjóða upp á fjölbreytt viðfangsefni en 

börnin báru ábyrgð á að velja sér svæði eftir áhuga og eigin löngunum. Í öllum leikskólunum 

er ábyrgð kennara að styðja börn og hvetja við að leysa vandamál og að mynda tengsl. Það 

var sérstaklega mikilvægt börnum sem komu ný á leikskólann, þegar liðið var á skólaárið eða 

börnum sem voru vön annarri leikskólamenningu og tímastýrðara dagsskipulagi.  

2.4.3  Ábyrgð og þátttaka barna  

Í rannsókn Söru Margrétar Ólafsdóttur og Bryndísar Garðarsdóttur, (2016a) var eitt af 

markmiðum í skipulagi þar sem að unnið var að flæði að börnin væru daglega virkir 

þátttakendur. Börnin höfðu val og báru ábyrgð á ákvörðunum um með hvaða hætti þau tóku 

þátt. Það var þeirra að velja sér svæði Í leikskólanum, velja sér með hverjum þau léku sér og 

með hvaða dót eða efnivið. Oftast völdu börnin eftir áhuga en einnig eftir áhuga vinar. 

Börnin höfðu frelsi til þess að fara um leikskólann og sækja sér efnivið og hreyfa sig um. 

Fjöldi barna var ótakmarkaður á svæðum nema í sal, en starfsfólk áleit börnin geta metið það 

sjálf ef of margir væru á sama svæði (Sara Margrét Ólafsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 

2016a). Talið var að markmiðum skólanámskrá væri mætt þar sem lögð er áhersla á flæði og 

vellíðan barna í daglegu starfi. Það sást á því að börnin voru örugg og virk í skólastarfinu, þau 

fengu ábyrgð og viðeigandi stuðning og verkefni við hæfi eftir getu og áhuga. Börnin höfðu 

kost á að velja sér verkefni og leik sem vakti áhuga þeirra. Þau fengu færi á að velja sér svæði 

eftir vinum. Hvort tveggja eru þættir sem talið er að hafi áhrif á sjálfsmynd og vellíðan barna 

(Sara Margrét Ólafsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2016a). Starfsfólk Rauðhóls leggur 
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áherslu á sveigjanleika í skipulaginu, að börnin hafi val um það sem þau vilja gera án mikillar 

truflunar frá kennara. Þau fá þá tækifæri til áhrifa á eigið nám sem aukið getur gleði og 

sjálfstæði sem styður við flæði hjá börnum. Þá er einnig mikið lagt upp úr jákvæðum 

samskiptum milli starfsfólks, við foreldra og börnin sem og gleði (Rauðhóll, 2019; Elín Guðrún 

Pálsdóttir og Sigríður Sigurjónsdóttir, 2019). Það var skýrt tekið fram bæði í efni frá Rauðhól 

og í rannsókn Söru M. Ólafsdóttur og Bryndísar Garðarsdóttur (2016a) að litið er á barnið 

sem getumikið og það sé fært um ábyrgð en það var ekki eins áberandi útgangspunktur hjá 

leikskólanum Ásgarði (Elsa Rut Róbertsdóttir o.fl., 2011-2012).  

2.4.4 Skipulag leikskólastarfs 

Þegar leikskólar byggja starf sitt á flæði er yfirleitt átt við að skipulag leikskólans sé 

sveigjanlegt og að leikur barna fái tíma og rými á þeirra forsendum (Elsa Rut Róbertsdóttir 

o.fl., 2011-2012). Í rannsókn Söru Margrétar Ólafsdóttur og Bryndísar Garðarsdóttur (2016a) 

felst flæði í þessum sveigjanleika og samvinnu barna og fullorðinna. Leitað er eftir jafnvægi á 

milli stunda og verkefna sem fullorðnir skipuleggja og tíma þar sem að frjáls leikur barna fær 

rými og tíma utan stjórnunar. Í þeim leikskóla hefst flæði klukkan níu þegar að stöðvar opna 

og þá geta börnin (4 – 6 ára) farið um allan leikskólann. Klukkan tíu þá opnar útistöð. Fastir 

tímar í skipulagi eru matartímar, samvera fyrir hádegismat, hópastarf, lestur eða leikir eftir 

hádegismatinn frá 12:15 til 13:00. Flæði og stöðvavinna hefst svo aftur og er til lokunar. Á 

þessum leikskóla borða líklegast öll börnin á sama tíma en það er ekki rætt sérstaklega. 

Stundum er einnig lögð áhersla á sveigjanleika í matartímum þar sem að börnin hafa ekki 

föst sæti og geta valið innan tímaramma hvenær þau fara í mat. Líkt og í Rauðhóli (2019) þar 

sem eldri börn hafa matstofu þar sem þau skiptast á að fara að borða af deildinni sinni svo 

leikurinn sé ekki brotinn upp á meðan. Ólíkt leikskólanum Ásgarði (Elsa Rut Róbertsdóttir 

o.fl., 2011-2012) en þar eru matartímar fastir nema morgunmaturinn. Dagskipulagið hjá 

Ásgarði er sveigjanlegt að því leiti að flæði felst í stöðvavinnu þar sem börnin hafa val um 

svæði. Flæði er fyrir og eftir hádegi en fastir liðir fléttast inn í það eins og ferðir í íþróttahús, 

vinnustundir og útivera alla föstudaga. Innan skipulagsins eru málörvunarstundir fyrir og eftir 

hádegi þegar flæði lýkur og hvíldartími barna eftir hádegismat en leikskólinn endar daginn á 

útiveru alla daga. Þegar farið er yfir þessa þrjá leikskóla má strax sjá að það er ákveðin 

breytileiki í því hvað felst í sveigjanlegu skipulagi.  

2.4.5 Rými leikskólans og stöðvavinna  

Eitt eiga leikskólarnir Ásgarður (Elsa Rut Róbertsdóttir o.fl., 2011-2012) og 

þátttökuleikskólinn í rannsókn Söru Margrétar Ólafsdóttur og Bryndísar Garðarsdóttur 

(2016b) sameiginlegt og það er stöðvavinna út frá meginmarkmiðum Aðalnámskrár leikskóla 

(2011). Markmiðin eru nefnd í námskrá Rauðhóls (2019) og tekið fram að rými sem kölluð 
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eru leik-rými eru skipulögð út frá þeim. Hjá leikskólanum Ásgarði (Elsa Rut Róbertsdóttir o.fl., 

2011-2012) var markmið með breytingum að gefa leiknum meira vægi og nýta betur rými 

leikskólans undir leik. Stöðvum var skipt niður í tónlistar, kubba, sull, ævintýra, friðar, 

vísinda, lista og úti stöð. Þar voru einnig skráðar niður athafnir og samskipti milli barna á 

stöðvum. Það er athyglisvert að samvinna var mismikil á stöðvum, t.d. var hún minni á 

listastöð, en þar unnu börnin oft að einstaklingsverkefnum, en jafnframt virk samvinna á 

öðrum stöðvum. Þegar unnið er með stöðvavinnu er mikilvægt að viðfangsefni veki áhuga 

hjá börnunum en einnig hefur komið fram að starfsfólk nýtur þess að vinna að því sem það 

hefur áhuga á og það geti smitað áhuga yfir til barnanna. Að vinna með stöðvar er ein leið að 

því að styðja við flæði og vellíðan barna og mögulega starfsfólks en er ekki flæði í sjálfu sér. 

Það veldur oft misskilningi hjá foreldrum og öðrum sem þekkja ekki til hugmyndafræðinnar 

sem liggur að baki. Því er mikilvægt að starfsfólk rökstyðji stefnu og starf leikskóla og hver 

hugmyndin er með flæði og stöðvavinnu ef sú leið er farin (Sara Margrét Ólafsdóttir og 

Bryndís Garðarsdóttir, 2016a). Síðan er spurning með hvaða hætti stöðvavinna styður við 

flæði, það er þessi fína lína milli skipulagðra viðfangsefna og frjáls leiks barna sem skiptir máli 

í daglegu starfi allan daginn (Aðalnámskrá 2011; Wood, 2013). Þegar kemur að stöðvavinnu 

getur hún líklega alveg hentað vel til þess að auðvelda leikskólum að flétta saman 

námssviðum og að börnin velji sér viðfangefni og fá rými fyrir frjálsan leik. Líklega er 

mikilvægast að litið sé á að börnin séu getumikil og fær líkt og gert var í rannsókn Söru 

Margrétar Ólafsdóttur og Bryndísar Garðarsdóttur (2016a). Það sem þyrfti að fylgja með eru 

skráningar á starfinu og námsferli hvers barns og sem leið að áhuga þess líkt og t.d. er gert er 

með námsögu skráningum þar sem börn eru þátttakendur í mati á eigin námi (Carr, 2001).  

2.5  Samantekt 

Hér að ofan hefur verið gerð grein fyrir fræðilegum bakgrunni sem unnið er eftir í verkefninu. 

Kaflinn hófst á umfjöllun um þátttöku barna (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg 

Sigurðardóttir, 2012; Lansdown, 2005). Gerð var grein fyrir mikilvægi þess að hlusta á börn 

og sjá þau sem virka þátttakendur í eigin lífi. Það styður við jákvæða upplifun, sjálfsmynd 

þeirra og nám. Góð sjálfsmynd er talin hluti af vellíðan og velferð leikskólabarna og er einn af 

grunnþáttum Aðalnámskrár (2011). Þarfir og áhugi barna eiga að móta umhverfi og 

starfshætti leikskóla samhliða umhyggju og uppeldi þeirra. Margar leiðir eru að því að styðja 

við vellíðan barna og getur það verið háð menningar- og félagslegu samhengi með hvaða 

hætti það er gert (Margrét Héðinsdóttir, o.fl., 2013). Þegar að vellíðan er skilgreind er oft litið 

til hæfni barns eða hvernig barnið upplifir sig félagslega, tilfinningalega og vitsmunalega 

(Mashford-Scott o.fl., 2012). Horft til þess hvort barninu líði vel, hvað það getur, hvernig það 

lærir og sýnir áhuga (Carr, 2001 og Laevers, 1994) sem talið að tengja megi við hugarástandið 



 

28 

flæði og leik barna sem leið að áhugahvöt (Csiksezentihalyi, 2008 og Lillemyr, 2013). Í 

rannsóknum í leikskólum hér á landi er það oft viðhorf starfsfólks til þátttöku barna sem 

breytist þegar að vellíðan barna er ígrunduð. Í kjölfarið eru gerðar breytingar til þess að 

komast til móts við þarfir eða áhuga barna (Sara Margrét Ólafsdóttir og Bryndís 

Garðarsdóttir, 2016b). Hluti af því getur verið að skipuleggja rými fyrir leik barna í fámennari 

hópum eða nýta leikrými leikskóla svo hvert barn fái meiri stuðning í frjálsum leik (Daníel 

Steingrímsson og Kristín Karlsdóttir, 2020). Hluti af vellíðan barna er að tengjast börnum 

skapa sitt samfélag sín á milli og upplifa sig sem hluta af hópnum (Stratigos, o.fl., 2014). Litið 

er á leikinn sem meginnámsleið barna og allt skipulag leikskóla ætti að taka mið af því að 

börn nota hann sem leið að námi og er hluti af vellíðan þeirra (Wood, 2013). Í auknum mæli 

er litið á félagslegan þátt leiksins fyrir þátttakendur og hvaða merkingu hann hefur fyrir 

þeim. Þá má sjá að leikurinn er leið barna til þess að tengjast öðrum börnum og verða hluti af 

stærri heild og stærri og ríkari merkingarheimi. Margir telja tíma til kominn að 

leikskólakennarar endurskilgreini hlutverk sitt í leiknum (Wood, 2013) og styðji börn við að 

taka þátt í leik, hljóta viðurkenningu í félagslegum samskiptum og að upplifa sig sem hluta af 

hóp, það styður við vellíðan og nám barna, leikurinn er leið barna til þess að tengjast 

hópnum (Lillemyr, 2013). Börn sækja sér ekki alltaf í þann stuðning sem þau gætu þurft á að 

halda við að verða hluti af hópnum og upplifa fullgildi (Jóhanna Einarsdóttir og Sara M. 

Ólafsdóttir, 2020). Í þessum hluta var líka fjallað um hvernig flæði tengist leik barna og 

leikskólanum. 

Eftir að ígrunda rannsókn þeirra Söru Margrétar Ólafsdóttir og Bryndísar Garðarsdóttir 

(2016a) auk þróunarverkefna hjá Rauðhól og Ásgarði (Elsa Rut Róbertsdóttir o.fl., 2011-2012) 

virðist vera að flæði sé bæði hugsað sem hugarástandið eða tilfinningin sem tengist vellíðan 

og gleði en líka sem frjálst flæði um rými, leik- eða námsrými. Markmiðið sveigjanlegs 

skipulags og flæðis virðist vera að börnin fái tækifæri til þess að velja hvar þau eru, með 

hverjum og hvert viðfangsefni þeirra er og sem minnst truflun sé gerð á leik þeirra. Það er 

auk þess talið styðja við vellíðan þeirra og nám. Hins vegar er það hlutverk kennara að 

skipuleggja náms- eða leikrýmið og styðja við leik og nám barnanna en treysta þeim til að 

taka ábyrgð á athöfnum sínum. Í þeim leikskóla sem rannsóknin fór fram var starfað eftir 

dagskipulagi innan deildar fyrir hádegi en frjálsu flæði milli leiksvæða um allan leikskólann 

eftir klukkan 14:00 sem talið var styðja við hugarástandið flæði. Börnin í rannsókninni voru 

yngri en í rannsókn Söru Margrétar Ólafsdóttur og Bryndísar Garðarsdóttur (2016a), þó voru 

þau ekki á ungbarnadeild því þau voru öll orðin 2 ára og sum hver að verða 4 ára. Hér á eftir 

er gerð grein fyrir aðferðarfræði rannsóknar og rannsóknarspurningum.  
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3 Aðferðarfræði 

Í þessum kafla er farið yfir aðferðarfræði rannsóknar, gagnaöflun, gagnagreiningu og 

trúverðugleika rannsóknar. Rannsóknin byggir á starfendarannsókn. Rannsóknaraðferð sem 

talsvert er notuð meðal kennara með það að marki að bæta sig í starfi og huga að eigin 

gildum og viðhorfum til starfsins (Koshy, 2010). Við gagnaöflun var notast við 

rannsóknardagbók, deildarfundi með starfsfólki deildar, athuganir ásamt myndum og 

myndbandsupptökum. Í kaflanum er jafnframt gert grein fyrir vettvangi, þátttakendum í 

rannsókninni og lýsingu á daglegu starfi leikskóladeildarinnar. Að lokum eru gerð grein fyrir 

siðferðilegum álitamálum og trúverðugleika rannsóknarinnar. 

Í þessu verkefni var markmiðið að skoða eigið starf og hvernig ég gæti betur stutt við 

vellíðan, nám og flæði leikskólabarna og gert breytingar á starfi mínu í samræmi við það sem 

ég kæmist að í ferlinu. Þær rannsóknarspurningar sem ég vildi svara í þessu verkefni voru;  

• Hvernig get ég stutt við vellíðan, nám og flæði 2-4 ára barna í leikskóla? 

• Við hvaða athafnir virðast leikskólabörn upplifa flæði?  

3.1 Starfendarannsóknir 

Einkenni starfendarannsókna og það sem aðgreinir þær frá öðrum rannsóknaraðferðum er 

að rannsakandinn beinir athyglinni að sjálfum sér. Með það að markmiði að bæta starf sitt og 

starfshætti. Kennarar vinna oft saman í hópi samstarfsfélaga að starfendarannsóknum með 

sameiginlegt markmið. Hópurinn hefur tækifæri til að ræða málin, læra hvert af öðru og þróa 

hugmyndir sín á milli, t.d. um eigin kennslu eða um nýjar kennsluaðferðir (Hafþór 

Guðjónsson, 2011). Starfendarannsóknir geta verið valdeflandi fyrir rannsakanda og/eða 

hópinn sem tekur þátt í rannsókninni. Þar fæst tækifæri til að ígrunda eigin starfshætti í 

tengslum við starfsumhverfið. Rannsakandi er virkur þátttakandi í sköpun þekkingar innan 

fagsins og getur knúið fram breytingar til hins betra og bætt eigin fagþróun. 

Starfendarannsóknir eru álitnar styðja við aukið vald kennarastéttar yfir störfum sínum og 

þekkingarsköpun innan fagsins (Edda Kjartansdóttir, 2010; Koshy, 2010). 

Starfsendarannsóknir eru talsvert notaðar meðal kennara á Íslandi. Sumir fagna þessari 

þróun meðan að aðrir efast um að kennarar frekar en háskólamenntaðir fræðingar eigi að 

stunda slíkar rannsóknir (Hafþór Guðjónsson, 2011). Hafþór Guðjónsson (2011) álítur það 

jákvæða þróun og að kennarar ættu að nýta sér starfendarannsóknir t.d. til að styðja nýja 

kennara við að móta sín eigin kennslufræði og vinna úr reynslu sinni og upplifunum í kennslu. 

Starfendarannsóknir eru ferli til að þróa starfið og styðja við samvinnu og vinna gegn 

einangrun einstaklinga og þekkingar. Tilgangurinn er að ná fram þekkingu kennara og að hún 
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geti komið fleiri kennurum að gagni og þar af leiðandi nemendum (Hafþór Guðjónsson, 

2011). Starfendarannsóknir eru ein leið til þess að bæta faglega ígrundun og skráningar á 

skólastarfi. Niðurstöður þeirra sýna fram á ígrundun á eigin starfi og það ferli sem farið var í 

gegnum. Þær miða að umbótum og að koma starfsþekkingu á framfæri og stuðla því að 

þekkingargrunni kennara (Hafþór Guðjónsson, 2008).  

Starfendarannsóknir hafa margar víddir og eru ekki einsleitar, það er ekki til nein ákveðin 

rétt leið við að framkvæma slíka rannsókn. Þær snúast um ferli sem inniheldur breytingu, 

aðgerð, ígrundun, endurskoðun og mat. Þetta hringferli er oft endurtekið, tekur breytingum 

og er sveigjanlegt en lýtur oft að ákveðnu viðfangsefni sem er afmarkað og á að 

betrumbæta. Hér er verið að leita leiða sem munu bæta við lausn á þessu viðfangsefni og 

ferlið sjálft felur í sér lærdóm sem er mikilvægur sama hver útkoman er (Koshy, 2010). Í 

starfendarannsókn er áhersla á hringferli þar sem byrjað er á áætlun sem er sett í 

framkvæmd og að lokum er útkoman metin, en margir telja það helsta einkenni 

rannsóknaraðferðarinnar. Hafþór Guðjónsson (2011) varar þó við að einblína á hringferlið og 

missa sjónar á öðrum atriðum t.d. viðhorfum rannsakenda en bent hefur verið á að 

starfendarannsóknir geta tekið aðra stefnu en upphaflega var lagt upp með. 

Starfendarannsóknir eru ekki að leita eftir hinum eina stóra sannleik. Frekar þeim 

umsemjanlega sem er sameiginleg sköpun þeirra sem dvelja í sama félagslega veruleikanum. 

Markmið starfendarannsókn er að skapa þekkingu innan þess félagslega rýmis sem 

rannsakandinn staðsetur sig í (Koshy, 2010; Jóhanna Einarsdóttir, 2010).  

Líkt og Hafdís Guðjónsdóttir (2011) útskýrir þá byggja starfendarannsóknir á ígrundun og 

sjálfsrýni og til þess að niðurstöður verði trúverðugar þurfa vinnubrögð að vera vönduð og 

áreiðanleg. Eins og rætt hefur verið hér að ofan eru skiptar skoðanir um starfendarannsóknir 

og gildi þeirra en almennt er viðurkennt að til að teljast til rannsókna þurfa vera skýr tengsl á 

milli kennarastarfsins og þess viðfangsefnis sem tekið er fyrir og að það hafi gildi fyrir starfið í 

skólanum (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Það sem heillar mig við starfendarannsóknir er 

einmitt eign kennara á eigin þekkingu og að hún sé í sjálfu sér verðmæt og vert að hlusta á 

og veita rými líkt og Edda Kjartansdóttir (2010) bendir á. Starfendarannsókn hentaði vel til 

þess að svara rannsóknarspurningum sem lagt var upp með í lokaverkefninu. Ásamt því að 

vera leið til að læra af starfinu og tengja við fræðin. 
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3.1.1 Þátttakendur og vettvangur 

Í þessu verkefni fór starfendarannsóknin fram á einni leikskóladeild í Reykjavík frá hausti 

2020 til vors 2021.  Hér á eftir er gerð grein fyrir vettvangi, þátttakendum og dagskipulagi 

leikskólans gerð skil. Leikskólinn var þriggja deilda með yngstu börnin í aðskildu húsnæði. 

Elstu árgangar voru í sameiginlegu húsnæði á tveim aldurskiptum deildum. Rannsóknin fór 

fram á leikskóladeild í aðalhúsnæði þar sem voru 24 börn á aldrinum 2-4 ára. Árgangarnir á 

deildinni voru nokkuð jafnir. Yngri árgangurinn með 2-3 ára börnum kom á deildina í haust af 

yngstu deild. Eldri árgangurinn með 3-4 ára börnum var að hefja sinn annan vetur á deildinni. 

Í upphafi rannsóknar voru fimm starfsmenn á deildinni en sex í lokin. Starfið var sett upp 

þannig að tveir hópstjórar héldu utan um sitthvorn árganginn og deildarstjórinn var 

stuðningur við báða hópana.  

Hér á eftir er gerð grein fyrir þátttakendum í rannsókninni. Ég er 39 ára menntuð í 

félagsvísindum og með 4 ára reynslu af störfum í leikskóla. Ég hafði starfað í leikskólanum í 

rúmlega eitt ár í haust og er að ljúka fyrsta árinu mínu sem deildarstjóri á deildinni. Kolla er 

26 ára og er af erlendu bergi brotin. Menntuð sem verkfræðingur frá heimalandi sínu. Kolla 

var hópstjóri með eldri árgang ásamt Jonna. Hún hafði lengsta starfsaldurinn á deildinni eða 

4 ár. Jonni er 38 ára menntaður grunnskólakennari með 10 ára reynslu sem kennari. Hann er 

einnig af erlendu bergi brotinn. Jonni hafði starfað í u.þ.b. tvö ár. Harpa er 25 ára og hafði 

starfað í 3 ár á leikskólanum. Hún er íslensk og var að hefja leikskólaliðanám. Ragnhildur er 

32 ára og hafði starfað í leikskólanum í tvö ár. Hún er háskólamenntuð og er íslensk. Báðar 

fylgdu yngri árganginum upp um deild þar sem þær störfuðu áður. Jonni, Kolla og ég vorum 

búin að vinna saman árið áður. Þegar leið á bættist nýr starfmaður í hópinn. Jóna sem er 49 

ára menntaður leikskólakennari. Hún hefur lengst um starfað sem deildarstjóri. Þá hættu tvö 

börn og tvö ný komu í staðinn. Jóhanna var leiðsagnakennarinn minn. Hún er menntaður 

leikskólakennari með áratuga starfsreynslu. Hún starfar sem deildarstjóri á leikskólanum. Hér 

að neðan er tafla með yfirliti yfir þátttakendur í rannsókninni: 

 

Þátttakendur í rannsókninni 

Rannsakandi/Lea Valdís Leikskólaleiðbeinandi b 

Kolla Leikskólaleiðbeinandi b 

Jonni  Grunnskólakennari 

Harpa Leiðbeinandi 1 

Ragnhildur  Leikskólaleiðbeinandi b 

Jóna  Leikskólakennari 

Jóhanna  Leikskólakennari 



 

32 

Frá því að ég hóf störf sem deildarstjóri hjá leikskólanum hefur Jóhanna, sem og aðrir 

stjórnendur, aðstoðað mig við að komast inn í starfið. Í vettvangsnámi mínu í leikskólanum 

hefur Jóhanna leiðbeint mér og ég fengið samtal í hverri viku um starfið með henni. Það 

nýttist vel til að ígrunda starfendarannsóknina og næstu skref.  

3.1.2 Dagskipulagið og upphaf verkefnis 

Starfendarannsóknin hófst haustið 2020 en fram að þeim tíma var unnið eftir öðru skipulagi 

og með öðru starfsfólki að hluta. Hér mun ég gera grein fyrir aðdraganda þess að vilja gera 

breytingar. Ég tók við deildinni af deildarstjóra sem hafði stoppað stutt við í nóvember 2019. 

Þá var til ákveðið skipulag sem hékk uppi á vegg, þar komu fram bæði tímasetningar um hvað 

ætti að fara fram á deildinni og hvaða starfsmaður ætti að sjá um hvað s.s. kaffitíma barna 

eftir hádegi og bleiuskipti. 

Í leikskólanum var stefna að vinna með námsefni um málhljóðin með bangsanum Lubba 

(Lubbi.is, 2011-2012) og efni um vináttu og tilfinningar með bangsanum Blæ (Barnaheill.is, 

e.d.). Þegar að ég tók við deildinni var hópastarf eftir árgöngum með áherslu á að vinna með 

þetta efni á morgnanna. Bæði í samverustundum og í verkefnavinnu. Það var tekinn einn 

stafur fyrir í viku með Lubba, það var tvisvar sinnum í viku. Síðan var stefnan að gera verkefni 

út frá stafnum. Eins með Blæ, unnið tvisvar í viku. Hlustað á ákveðin lög eða rætt um ákveðið 

efni og reynt að finna verkefni sem studdu við það og leiki með hópnum. Hópstjórar unnu 

með sínum árgöngum. Þá var einnig unnið að verkefnum í ferilmöppu, þar áttu að vera 

ákveðin verkefni, Lubba verkefni, fjölskyldumynd, sjálfsmynd, einstaklings- og 

hópaskráningar og einnig annað efni sem var ekki endilega fyrirfram ákveðið. Verkefni og 

efni í samveru ákvörðuðust af þessu efni að miklu leiti að mínu mati. Þrátt fyrir að tími væri 

til frjáls leiks fyrir hádegi þegar að börnin voru ekki í skipulagðri stund þá fannst mér hann 

ekki fá nægt vægi í skipulaginu eða í starfinu. Ég tók einnig eftir því að starfsfólkið var ekki 

endilega að vinna eftir skipulaginu eins nákvæmlega og það var sett fram. Fyrsta árið var ég 

aðeins að meðtaka andrúmsloftið á vinnustaðnum. Upplifa hvernig þau unnu í raun og reyna 

að átta mig á hvernig ég myndi vilja vinna með þeim og hvað ætti að vera í forgrunni í 

starfinu en á sama tíma að átta mig á stefnu leikskólans og vinna að henni. Samhliða var ég í 

námi í leikskólafræðum og vildi læra að vinna eftir eigin gildum og sýn á leikskólastarfið.  

Haustið 2020 var skipulagið nokkurn veginn á þessa leið: Dagurinn á deildinni hófst þegar 

að börnin mættu á morgnanna. Börnin mættu eitt og eitt með frekar jöfnu bili til u.þ.b. 9:00. 

Það var sérstakt við rannsóknartímabilið að við tókum yfirleitt á móti börnum við 

útidyrahurð vegna Covid-19. Við höfðum eitt morgunverðarborð sem rúmar átta börn. Þau 

gátu valið hvort þau kæmu strax að borða eða færu í leik fyrst en matnum lauk yfirleitt um 

9:00 líkt og verið hafði áður. Á deildinni var samvera á bilinu 09:15 til 09:30. Hún var 
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árgangaskipt og fylgdu kennarar sínum árgangi. Fyrir samveru var venja að ganga frá. Að 

lokinni samveru reyndum við að skipta hópnum upp í smærri hópa. Við skiptum upp dögum 

á milli árganga með forgang í útiveru en það var nýtt fyrirkomulag og við fækkuðum 

skipulögðum stundum í samveru á kostnað þess. Með það í huga að minnka hópa inn á deild 

í frjálsum leik með kennara. Um klukkan 11:00 eða rúmlega vildu kennarar með yngri árgang 

vera komnir inn. Bæði til þess að skipta á bleium og leggja á borð. Yfirleitt var tekin stutt 

árgangaskipt samvera fyrir hádegismat, stundum ekki. Í hádegismat borðuðu allir á sama 

tíma á fjórum borðum. Börnin báru ábyrgð á að ganga frá eftir sig. Að loknum hádegismat 

var tvískipt hvíld. Fyrir þann hluta barna sem sofnaði í hvíld og þau sem voru vakandi í hvíld 

og hlustuðu á sögu. Þegar hvíldinni lauk eftir u.þ.b. 30 mín tók við frjáls leikur til klukkan 

14:00 eða lengur. Þá bættist við auka rými við deildina, eða salurinn.  

Leikskólinn hafði starfað lengi eftir flæði skipulagi en þegar að Covid-19 reglur voru hertar 

var ekki í boði að börnin blönduðust milli deilda og þá var ekki hægt að vinna eftir 

flæðiskipulaginu. Þegar það varð virkt í janúar 2021 sem var mest allan tímann sem 

rannsóknin stóð yfir þá hófst það klukkan 14:00. Öll börn og starfsfólk leikskólans tóku þátt í 

flæðinu. Þá blönduðust allar deildir leikskólans saman og börnin gátu valið sér stöð en það 

var ekki útistöð í boði.  

 

 

 

Börnin báru ábyrgð á að velja sér svæði og kennarar báru ábyrgð á svæðum. Fyrir hvern dag 

var tekin ákvörðun um hvort það væri boðið í útveru í lok dags. Þá voru það yfirleitt öll 

börnin sem fóru í útiveru eða öll börnin enduðu daginn innan dyra. Fyrir utan dagskipulagið 

hafði eldri árgangur á deildinni fasta tíma í dans og íþróttahúsi einu sinni í viku allajafna, 

nema þegar að reglur um blöndun barna voru virkar meðan á Covid-19 stóð. Báðir árgangar 

fóru í vináttustund með Blæ með kennara sem kemur inn á leikskólann sérstaklega til að sjá 

um vináttu verkefnið  með okkar deild einu sinni í viku. Í upphafi verkefnis var ég að reyna að 

Dagurinn í leikskólanum  

07:30-09:00 Frjáls leikur inn á deild/morgunmatur 

09:10-09:30 Árgangskipt samvera/ávaxtastund 

09:30-11:30 Útivera/Frjáls leikur inni 

11:00-11:30 Bleiuskipti/stutt samvera 

11:30-12:00 Hádegismatur 

12:00-12:30 Hvíld 

12:30-14:00 Frjáls leikur með deild/salur opnar 

14:00-16:30 Flæði, frjáls leikur/stöðvar 
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átta mig á hvernig ég tækist á við deildarstjórnun með deild með 2-4 ára börnum. Ég valdi 

þetta verkefni til þess að ígrunda hvernig ég vildi byggja upp starfið á deildinni samhliða 

þeim áherslum og starfi sem unnið hefur verið með hingað til.  

3.2 Gagnaöflun 

Í starfendarannsókn eru breytingar og þróun helsti tilgangurinn. Þess vegna er mikilvægt að 

gera grein fyrir stöðunni eins og hún er í upphafi og það eru fyrstu gögnin. Með tímanum 

ættu gögnin að breytast og að lýsa þróun í hugsun og vinnubrögðum rannsakanda. Í 

niðurstöðum ætti rannsakandinn að geta sýnt fram á hvernig og hvers vegna eitthvað 

þróaðist eða breyttist. Flestar rannsóknir byggja á fleiri en einni leið við að afla gagna. Hvaða 

leið er valin fer eftir tilgangi og markmiði verkefnis (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Gæði gagna 

og dýpt getur þó skipt meira máli en fjölbreyttar aðferðir (Koshy, 2010). Til þess að svara 

rannsóknarspurningum notaði ég fjölbreyttar leiðir við gagnaöflun. Ég skrifaði 

rannsóknardagbók, gerði óformlegar athuganir þar sem nýttar voru myndbandsupptökur og 

myndir. Þær notaði ég til upprifjunar ásamt samræðum við starfsfólk.  Í þessum kafla verður 

aðferðum sem nýttar voru gerðar frekari skil. 

3.2.1 Rannsóknardagbók  

Í starfendarannsókninni valdi ég að nota rannsóknardagbók til þess að halda utan um 

rannsóknarferlið. Hvenær eitthvað átti sér stað og af hverju. Hvernig rannsóknin og 

hugmyndir þróuðust. Þar ígrundaði ég efnið, upplifanir mínar og tilfinningar. 

Rannsóknardagbók getur hentað vel til að halda utan um rödd þess sem rannsóknina 

framkvæmir og er hjálpleg þegar kemur að því að skrifa niðurstöður, þá hefur hún að geyma 

innsýn í rannsóknarferlið frá upphafi til enda frá sjónarhóli höfundar sem getur verið 

ómetanlegt (Koshy, 2010). Hér skiptir ferlið sjálft máli ásamt niðurstöðum og þekkingarleit 

höfundar. Sumir velja að skrá í söguformi, nota minnispunkta eða teikna myndir en hvaða 

aðferð er notuð er frjálst (Koshy, 2010; Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Rannsóknardagbækur 

eru bæði til þess að punkta niður hvað gerist í starfi ásamt tilfinningum sínum og túlkun. Það 

er hægt að íhuga hver þróunin er í starfinu eða innra með kennaranum hvað hann er að 

upplifa og hvernig hann breytist og mögulega hvernig eigin sjálfsmynd hans styrkist (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2011). Það getur verið gagnlegt að hafa ákveðna uppbyggingu í huga en þó 

með sveigjanleika fyrir athugasemdum sem geta legið utan hennar en skipta máli fyrir 

rannsóknina (Koshy, 2010). Í rannsóknardagbók er gott að vera greinandi og spyrjandi í 

dagbókarfærslum. Muna að spyrja sig af hverju og hvers vegna og að túlka aðstæður sem 

greint er frá. Ásamt því að halda utan um persónulega sýn sem styður við greiningu og 

umræður á seinni stigum rannsóknar (Koshy, 2010).  
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Kostir þess að nýta rannsóknardagbók var að hún hjálpaði við að persónugera verkefnið. 

Dagbókin hélt utan um breytingarferlið og þær framfarir sem áttu sér stað og hvenær og 

mögulega af hverju. Í rannsókninni var hluti hennar að læra að nýta sér rannsóknardagbók. 

Það eitt styður við eigin starfsþróun og að skapa eigin rannsóknarsögu í ferlinu (Koshy, 2010). 

Ókostir þess að halda rannsóknardagbók eru ekki margir en Koshy (2010) varar við því að 

skrifa of mikið sem getur valdið erfileikum þegar á að greina gögnin. Það getur verið áskorun 

að halda sig við regluleg skrif í dagbókina og gefast ekki upp á því þegar illa gengur. Í 

rannsókninni gekk vel að skrifa reglulega en það var áskorun að vinna úr efninu. Bæði vegna 

þess að það var mikið og sjónarhornið ef til vill ekki nægjanlega vel skilgreint í upphafi 

verkefnis.  

3.2.2 Deildarfundir og rýnital/samræður 

Í  verkefninu vildi ég fá innsýn í hugmyndir og skoðanir samstarfsfólks og styðja við samvinnu 

okkar á milli. Ég fékk leyfi þeirra til þess að taka upp hljóð á fjórum deildarfundum og nýta 

dagsdagleg samtöl um verkefnið sem rannsóknargögn. Ég vildi átta mig á hver þeirra 

skilningur og sýn væri. Hvað þeim þætti að styðja við vellíðan og flæði hjá börnunum. Ég 

lagði upp með samtal um starfið sem eins konar rýnital líkt og Hafþór Guðjónsson (2011) 

nefnir og lýsir sem leið til að rýna í hlutina saman. Hlusta á hvert annað, hlusta eftir ólíkum 

sjónarmiðum til þess að læra og sjá hlutina mögulega í nýju ljósi. Með slíkri umræðu gátum 

við lært af ferlinu og þróað starfið (Hafþór Guðjónsson, 2011; Hafþór Guðjónsson, 2010). Í 

gegnum samræðurnar gátum við skipst skoðunum og fengið góð ráð frá hvert öðru. Með því 

að taka upp fundina og nýta sem rannsóknargögn varð úrvinnslan meiri og þekkingarsköpun 

okkar hnitmiðaðri (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011).  

3.2.3 Athuganir 

Í þessari starfendarannsókn skoðaði ég eigið starf og ígrundaði hvernig við gætum stutt við  

vellíðan, flæði og nám hjá börnum á leikskóladeildinni. Með það í huga að gera breytingar á 

starfinu. Til þess notaði ég þátttökuathugun þar sem að rannsakandi er hluti af umhverfinu 

sem rannsóknin fer fram. Líkt og Koshy (2010) bendir á fylgir því hætta á að vera hlutlægur í 

gagnasöfnun og túlkun og sjá þá útkomu sem viðkomandi vill ná fram. Athuganir geta bæði 

verið formlegar og óformlegar. Ég valdi að nota óformlega athugun en þó með ákveðinn 

tilgang; að taka eftir athöfnum barna sem stuðluðu að vellíðan og flæði þeirra. Ég safnaði 

gögnum með því að fylgjast með og skrá hjá mér punkta, bæði athöfnum barnanna og 

ígrundaði eigin þátttöku í starfinu. Hvenær og hvort ég væri að styðja við vellíðan eða 

aðstæður hvetja til flæðis. Athuganir geta hentað vel til þess að ná utan um augnablikið og 

fanga andrúmsloftið. Þær veita innsýn í starfið og hugaheim kennarans (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2011). Í þessari rannsókn leitaðist ég eftir því að fylgjast vel með tjáningu 
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barnanna. Hvernig þau tjáðu sig í leik og við athafnir sem virtust veita þeim gleði og vellíðan. 

Auk þess að veita því eftirtekt ef eitthvað hindraði vellíðan þeirra, flæði eða nám. Í 

rannsóknum með yngri börnum er oft horft á líkamstjáningu þeirra og hreyfingu sem þeirra 

helstu leið til samskipta. Ung börn sækjast í samskipti og móta sitt eigið samfélag sín á milli 

sem oft er ekki augljóst utanaðkomandi (Hrönn Pálmadóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2015).  

3.2.4  Myndir og myndbandsupptökur 

Í rannsókninni nýtti ég kosti myndbandsupptöku bæði við íhuga hvað börnin fengust við og 

hvernig ég brást við í aðstæðum. Myndbandsupptökur veita gott tækifæri til þess að ná utan 

um athafnir og samskipti á rauntíma. Þær hafa verið talsvert notaðar í rannsóknum með 

börnum þar sem rannsökuð er sameiginleg merkingarsköpun þeirra. Slíkar rannsóknir veita 

ómetanlega innsýn til viðhorfa ungra barna til leikskólalífsins (Hrönn Pálmadóttir og Jóhanna 

Einarsdóttir, 2015). Ég notaði myndbandsupptökur og myndir bæði til að rifja upp atvik og 

styðja við samræður meðal starfsfólks um starfið og börnin. Við notuðum 

myndbandsupptökur talsvert í frjálsum leik með börnunum. Þær nýttust vel til þess að 

ígrunda leik barnanna og tengsl eða jafnvel tengslaleysi. Þær gáfu okkur tækifæri til þess að 

fanga augnablikið þegar að barn náði tengslum. Ég notaði þær mest til að ígrunda hvaða leik 

börnin sóttu í og við hvaða börn. Hvað börnin völdu sér að gera og hvar áhugi þeirra virtist 

liggja. Myndbandsupptökur og hljóðupptökur geta náð vel utan um stemmninguna á 

vettvangi eins og Hafdís Guðjónsdóttir (2011) nefnir og utan um samskipti. Þær geta gefið 

kennaranum tækifæri til þess að fara yfir gögnin í góðu tómi. Þá fer síður eitthvað fram hjá 

honum og hægt að skoða með öðrum (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Myndbandsupptökur og 

myndir geta auðveldað rannsakanda að fara aftur í gögnin og ígrunda þau. Þessi gögn nýttust 

vel til þess að kynnast betur og dýpka samræðu um börnin á deildinni á meðal starfsfólks.  

3.3 Gagnagreining  

Þemagreining var notuð til að finna þemu og greina gögnin í  starfendarannsókninni. Helstu 

gögnin sem notuð voru í þemagreiningu voru rannsóknardagbókin, hljóðupptökur af 

deildarfundum, athuganir ásamt myndum og myndbandsupptökum. Leitast var við að svara 

rannsóknarspurningum og þemagreina út frá þeim fræðilega grunni sem lagt var upp með. 

Margar leiðir eru að þemagreiningu gagna og ein þeirra er að fylgja fræðunum sem liggja til 

grundvallar rannsókninni en til þess að auka trúverðugleika stefndi ég að því að hafa tengslin 

á milli viðfangsefnis og starfsins skýr. Hins vegar er líka mikilvægt að taka eftir því sem getur 

verið ófyrirsjáanlegt og óvænt. Það er mikilvægt að ígrunda hvort að það séu skýr skil eða 

tengsl á milli þess sem ég las og þess sem ég upplifði í starfi og greina frá hvort heldur sem er 

(Hafdís Guðjónsdóttir, 2011; Koshy, 2010; Robert-Holmes, 2005). Frásögnin um ferlið er 

mikilvægur hluti af starfendarannsóknum og því verður gerð grein fyrir því. Hvert var 
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upphafið, hverjar eru niðurstöðurnar og þær settar í fræðilegt samhengi. Mín gögn voru 

eigindleg þar sem ég kannaði viðhorf, athafnir og tilfinningar þátttakenda. Gögnin sem 

rannsóknin byggir á voru lýsandi byggð á minni túlkun og starfsfólksins á deildinni en með 

vísan í raunverulegar aðstæður á einu og sömu leikskóladeildinni (Koshy, 2010).  

3.3.1  Trúverðugleiki  

Trúverðugleiki rannsóknarinnar byggir á styrkum fræðilegum grunni ásamt fjölbreyttum 

rannsóknargögnum og aðferðum við gagnaöflun. Sjálfsrýni og ígrundun var notuð á 

kerfisbundinn hátt og gögnin voru greind og túlkuð byggð á þekkingu rannsakanda á vellíðan, 

flæði og námi barna. Niðurstöður voru settar skilmerkilega fram og settar í samhengi við 

efnið (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Starfendarannsóknin var framkvæmd í litlum hóp sem er 

leikskóladeildin. Til þess að auka við trúverðugleikann var starfendarannsóknin kynnt fyrir 

öðrum. Meðal annars leiðsagnakennara og samstarfsfólki og rætt hversu trúverðug hún var 

fyrir þeim. Það er talið styðja við trúverðugleika að ræða rannsóknina meðal þeirra sem taka 

þátt í henni. Ná fram sameiginlegri túlkun og skilningi. En eins að kynna rannsóknina fyrir 

ólíkum hópum og vera opin fyrir gagnrýni frá ólíkum sjónarhornum (Koshy, 2010). Líkt og 

Hafdís Guðjónsdóttir (2011) útskýrir þá byggja starfendarannsóknir á ígrundun og sjálfsrýni 

og til þess að niðurstöður verði trúverðugar þurfa vinnubrögð að vera vönduð og áreiðanleg. 

Eins og rætt var hér að ofan eru skiptar skoðanir um starfendarannsóknir og gildi þeirra en 

almennt er viðurkennt að til að teljast til rannsókna þurfa vera skýr tengsl á milli 

kennarastarfsins og þess viðfangsefnis sem tekið er fyrir og að það hafi gildi fyrir starfið í 

skólanum (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011).  

3.3.2 Siðferðileg álitamál 

Þegar að kemur að rannsóknum er mikilvægt að gera grein fyrir og huga að siðferðilegum 

álitamálum. Í öllum rannsóknum er áríðandi að þátttakendur séu meðvitaðir um 

rannsóknarferlið áður en þeir taka ákvörðun um að vera með. Þeir hafi gefið upplýst 

samþykki um þátttöku og að þeim sé ljóst að geta dregið sig úr rannsókninni (Nolan, o.fl., 

2013). Starfendarannsóknin fór fram í leikskólanum sem ég starfa á. Áður en rannsóknin 

hófst bað ég leikskólastjóra og aðstoðarleikstjóra um leyfi fyrir rannsókninni. Beinir 

þátttakendur voru starfsfólkið á deildinni. Ég kynnti efnið fyrir þeim og tilgang rannsóknar og 

bað þau um að taka þátt. Þá var mikilvægt að þau vissu að ólíkar skoðanir yrðu virtar um 

viðfangsefnið, ólík menning, gildi og viðhorf virt og allar upplýsingar yrðu meðhöndlaðar sem 

trúnaðargögn (Nolan, o.fl., 2013). Í samtali um niðurstöður og túlkun gagna bendir Koshy 

(2010) á mikilvægi þess í starfendarannsóknum að hlusta á skoðanir þátttakenda og fá þeirra 

mat á túlkun en það bætir einnig við trúverðugleika þeirra. Hluti af starfendarannsóknum er 

að miðla þekkingu og skapa þekkingu. Ég lagði því áherslu á að deila niðurstöðum með 



 

38 

leikskóladeildinni og ræða þær. Fá álit þeirra og viðhorf til túlkunnar minnar á niðurstöðum 

(Koshy, 2010). 

Rannsóknir sem framkvæmdar eru í skólum og snúa að starfi með börnum þarf að kynna 

fyrir foreldrum eða forráðamönnum barna og upplýsa börnin sömuleiðis. Ef foreldrar veita 

ekki samþykki þarf að virða þann rétt án skýringa (Alderson, 2014). Ég kynnti rannsóknina og 

tilgang hennar fyrir foreldrum með tölvupósti. Börnin voru óbeinir þátttakendur í 

rannsókninni en ég notaði myndir og myndbandsupptökur við gagnaöflun.  Þegar að 

rannsóknum og börnum kemur skiptir sjónarhorn rannsakandans máli, að hann trúi og skilji 

mikilvægi þess að börn hafi rétt á að hafa áhrif á málefni sem þau varða (Nolan, o.fl., 2013). Í 

þessari rannsókn voru börnin ekki beinir þátttakendur en ég var að fylgjast með athöfnum 

þeirra og var hluti af hversdagsleika þeirra. Öll börn hafa rétt á að ákvarða hvort að þau séu 

þátttakendur í rannsókn eða ekki. Þegar að um ung börn er að ræða skiptir máli að horfa í 

líkamstjáningu sem getur gefið merki um hvort barnið vilji taka þátt eður ei (Nolan, o.fl., 

2013). Börn gætu sýnt rannsakanda með líkamstjáningu að það hafi ekki áhuga á þátttöku. 

Það var mér mikilvægt að stöðva myndatöku eða upptöku ef börn höfðu ekki áhuga. Í 

flestum tilfellum var það ekki að tilfellið og þau sýndu áhuga á að ígrunda myndefnið með 

kennara. 

Það er mikilvægt að nálgast börn út frá þeirra sjónarmiði og vera vakandi fyrir tjáningu 

þeirra. Hvernig við sjáum barnið og túlkum athafnir þess veltur á þeirri hugmyndafræði sem 

við vinnum eftir í rannsóknum og þess vegna er mikilvægt að gera grein fyrir verufræðilegri 

afstöðu höfundar til barna. Þess vegna er túlkun á athöfnum barna aldrei annað eða meira 

en túlkun út frá ákveðinni hugmyndafræði en ekki hreinn sannleikur um barnið og 

leikskólann en veitir þó mikilvæga innsýn inn í heim þeirra en rannsakandinn er hluti af 

honum og hefur áhrif á hann (Hrönn Pálmadóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2015).  

 

3.3.3  Ferli rannsóknarinnar 

Í námskeiðinu fræði og framkvæmd haustið 2020 byrjaði ég að skrifa í rannsóknardagbók, 

taka myndir og taka upp myndskeið af börnunum á leikskóladeildinni til ígrundunar. 

Meginmarkmiðið var að fylgjast með vali barna á leikefni og áhuga þeirra. Ég sendi jafnframt 

spurningar heim til foreldra um hvað barninu þætti áhugavert og skemmtilegt að gera. Mínar 

helstu niðurstöður voru að börnin sýndu ákveðnu leikefni áhuga en vildu geta hreyft sig um 

og sóttust fremur í samskipti við önnur börn. Það var oft í andstöðu við hefðir um að ákveðið 

leikefni ætti að eiga sér sitt svæði og hlutverk kennara væri að kenna þeim að stoppa við á 

hverri stöð. Samhliða reglum um viðeigandi hegðun innan dyra. Börnunum virtist eðlilegra að 

hreyfa sig um með leikföngin og tengjast öðrum börnum í gegnum hreyfingu og leik. Meira 
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rými fyrir hreyfingu og frelsi um svæðið studdi við samskiptin þeirra á milli sem virtist vera 

helsti áhugi þeirra. Ég tók þó eftir ákveðnum börnum sem virtust einbeita sér frekar að 

ákveðnu leikefni eða athöfnum eins og t.d. dýrum og/eða teikna sem og börnum sem sóttu í 

rólegri svæði. Að loknu námskeiðinu fræði og framkvæmd vildi ég halda áfram að ígrunda 

áhuga barna. Þess vegna valdi ég að kynna mér flæði og í kjölfarið vellíðan og nám barna. 

Samhliða byrjaði ég að vinna að einstaklingsnámskrá fyrir hvert barn með áherslu á áhuga og 

félagsfærni. 

Um haustið 2020 byrjaði ég ígrunda fræðilegan hluta lokaverkefnis og lesa mér til. Ég fékk 

áhuga á flæði sem hugarástandi og aðferð Carr (2001) og hennar nálgun með námssögu 

skráningar. Það vakti áhuga minn hvernig hægt er að sjá barnið, áhuga þess og færni í 

samstarfi við starfsfólk deildarinnar og foreldra þess. Í janúar 2021 kynnti ég hugmyndina að 

starfendarannsókninni fyrir leikskólastjóra, aðstoðarleikskólastjóra og starfsfólki deildarinnar 

þar sem ég starfa. Þá sendi ég tölvupóst til foreldra og kynnti rannsóknina og tilgang hennar. 

Þegar að samþykki lá fyrir hófst gagnaöflun. Gagnöflunin gekk vel, starfsfólkið tók mjög vel í 

að ég tæki upp deildarfundi og var opið fyrir umræðum um verkefnið. Það sem kom mér 

helst á óvart var að umræða og samtal tók tíma að þróast. Í næsta kafla eru settar fram 

niðurstöður sem byggja á þeim gögnum sem safnað var en mesta vægi höfðu upptökur á 

deildarfundum og rannsóknardagbók. Ég byggi bæði á þeim rýnisamtölum sem við áttum um 

vellíðan, flæði og nám beint. Jafnframt á samtölum um börn og hvernig við nálgumst starfið 

út frá hverju barni. Myndir og myndbandsupptökur fór starfsfólk að nota með markvissari 

hætti til að fylgjast með áhuga og tengslum barna við önnur börn þegar að leið á 

rannsóknina. Þær nýttum við oft til þess að styðja við upplifun okkar á námi barns.  
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Niðurstöðurnar 

byggja á þeim gögnum sem safnað var yfir rannsóknartímabilið og er ætlað að svara þeim 

rannsóknarspurningum sem lagt var upp með í upphafi rannsóknar. Hvernig get ég stutt við  

vellíðan, nám og flæði  2-4 ára barna í leikskóla? Og við hvaða athafnir virðast 

leikskólabörnin upplifa flæði? Lykilþemu eru dregin fram og þeim lýst í þessum kafla. Vellíðan 

er meginþema starfendarannsóknarinnar og felur í sér þemun, dagsformið og að þekkja 

börnin, að setja mörk og útskýra, hlutverk kennara, hópasamsetning og flæði-skipulag, 

hreyfing, vinátta, leikurinn og flæði sem hugarástand. Í upphafi verkefnis má segja að 

vellíðan var stór hluti af starfi okkar með leikskólabörnunum dagsdaglega að mínu mati. 

Breytingin eftir rannsóknina var að við ígrunduðum sameiginlega, óháð einstaka barni, hvað 

felst í vellíðan þeirra, bæði fyrir hvert og eitt þeirra en líka fyrir hópinn. Það tók mig sem 

rannsakanda dálítinn tíma að ná fram samtali um vellíðan sem hugtak og dýpka samtalið 

okkar á deildinni og það er enn þá í vinnslu og ekki lokið. Líklega er þeirri umræðu aldrei 

alveg lokið. 

4.1 Dagsformið og að þekkja börnin 

Í samtölum mínum við starfsfólkið um börnin ræddum við gjarnan um dagamun á börnum og 

veltum því fyrir okkur hver væri ástæðan. Sama barni gat liðið vel og verið öruggt einn 

daginn en sýnt vanlíðan og meira óöruggi næsta dag. Eins voru börnin stundum óörugg eða 

vansæl á vissum tímum dags, t.d. þegar að nálgast hádegismat eða heimfarartíma. Ég 

punktaði t.d. hjá mér þessa samræðu starfsfólksins á deildarfundi um vellíðan ákveðinnar 

stúlku yfir daginn sem dæmi um þetta. Fyrsta dæmið snýr að hegðun í flæðiskipulagi sem 

hófst klukkan 14:00 á daginn. Síðan um heimfarartíma og þegar að vinkona hennar var farin 

heim. 

Kolla: Júlía hún er ekki alltaf en stundum. Er hún alltaf hanga í mér, stundum hún 

fara aðeins leika og koma aftur. Hún er ekki alltaf en stundum líður henni ekki vel 

eða er þreytt. Ef hún er góð, hún hlaupa og leika, skemmtilegt. Koma segja hæ 

við mig smá og fer að leika.  

 

Ég: Það er sama mynstur þegar að hún er sótt þá er eins og hún sé með 

innbyggða klukku farin að bíða klukkan, 16:15 og orðin lítil í sér.   

 

Ragnhildur: Þá er líka vinkona hennar farin heim.  (Deildarfundur, 21.01.2020) 
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Júlía var yfirleitt glöð en þegar við ræddum okkar á milli tókum við eftir þessum atvikum sem 

endurtóku sig. Þegar hún upplifði óöryggi, vanlíðan eða óánægju sótti hún frekar í kennara. Í 

flæðiskipulagi treysti hún sér á leiksvæði sem var í nálægð við kennara eða hjá þeim kennara 

sem hún treysti. Ef svæðið sem hún valdi var í meiri fjarðlægð frá kennara, eins og í þessu 

dæmi á annarri deild, þá hljóp hún reglulega yfir til kennarans. Það var líka dagamunur á 

henni og ástæðurnar fyrir vanlíðan hennar fannst mér við geta nefnt vegna þess að við 

þekkjum Júlíu og hlustum á hana.  

Í samræðum um vellíðan á deildarfundi vorum við sammála um að hvíld og vellíðan 

tengist. Hvíld hafði mikið að segja fyrir börnin á deildinni. Þreyta hjá barni gat mögulega 

útskýrt vanlíðan þess. Við tókum eftir því að þegar að dregið er úr svefni eða börn eru að 

hætta að sofa alveg á daginn getur eftirmiðdagurinn verið erfiðari fyrir barnið um tíma. Hér 

er dæmi úr samtali sem ég átti við Jonna inn á deild um Stjána sem var að hætta sofa á 

daginn og var að sýna hegðun sem hann var ekki vanur að gera; 

Jonni: Ég var með Stjána í rólunni hann var alveg að sofna og svo var hann farinn 

að slá hina krakkana sem er mjög ólíkt Stjána. Hann var líklega þreyttur því hann 

var að hætta að sofa (Rannsóknardagbók, 24.03.2021). 

Við töldum okkur sjá að góður svefn gaf börnunum orku sem var forsenda þess að þau gátu 

tekið virkan þátt í leikskólastarfinu. Yngri árgangurinn var t.d. mun órólegri fyrir hádegismat 

fyrst í haust, ólíkt eldri árganginum. Þau voru orðin mjög þreytt. Þegar að leið á jókst 

úthaldið og flesta daga höfðu þau enn þá næga orku í hádeginu og leið vel. Sum þeirra fóru 

enn í hvíld að sofa. Þegar að við byrjuðum að vinna saman í haust sváfu þau flest í að a.m.k. 

30 mín. Með vorinu fjölgaði foreldrum sem vildu draga úr svefni eða að barnið hætti að sofa í 

leikskólanum. Vorum við beðin um að vekja sum börnin eftir ákveðin tíma og það gat verið 

erfitt. Börnin voru lengi að vakna almennilega, skapvond og sýndu mótþróa við að láta vekja 

sig, sóttu í nærveru kennara á meðan önnur voru fljót að hrista svefndrungann af sér og 

komast í virkni af eigin frumkvæði. Ég skrifa hjá mér í rannsóknardagbókina ígrundun um 

börnin og svefnvenjur þeirra í tengslum við beiðni frá foreldrum um að vekja börnin eftir 

ákveðin tíma. 

Ég er hugsi yfir svefntíma barna. Börnin eru þreytt þegar að við vekjum þau og 

eru lengi að komast í virkni, af hverju mega þau ekki velja sjálf hvenær þau 

vakna? Það er alltaf freistandi að teygja á svefntímanum hjá barni sem virðist 

þurfa að sofa lengur. Mér finnst líka skrýtið að það sé hluti af okkar starfi að vekja 

börn á milli kl. 12-14, þá fer talsverð orka og tími hjá starfsfólki að vekja börn í 



 

42 

stað þess að geta gefið þeim sem vaka fulla athygli í starfi.(Rannsóknardagbók, 

23.01.2021). 

Í kjölfarið ræddum við saman á deildarfundum og við ígrunduðum með hvaða hætti væri 

hægt að koma til móts við bæði foreldra og börn ásamt starfinu okkar. Komumst að þeirri 

niðurstöðu að börn sem ættu að vakna eftir ákveðinn tíma þyrftu helst að fá að vakna í 

rólegheitum. Í því fælist ákveðin virðing fyrir þeim. Við vildum passa upp á að leyfa 

börnunum að vakna í rólegheitum á dýnu frekar en að ætla þeim að vera tilbúin í leik strax. 

Það kom fyrir að það mynduðust aðstæður þar sem kennarinn var upptekin við að vekja börn 

en hafði minni tíma til að sinna þeim sem voru vakandi. Þarna þurftum við að aðlaga 

kaffitímana okkar að þörfum barnanna. Þannig að það væri nóg af starfsfólki inná deild á 

þessum tíma til að sinna þeim sem voru vakandi og þeim börnum sem þyrfti að vekja.  

Yfir rannsóknartímabilið ígrundaði ég hvernig við styðjum við vellíðan með því að þekkja 

börnin og þeirra viðbrögð. Líkt og í dæminu um svefninn hér að ofan. Það eru ekki öll börn 

stúrin eftir lúrinn, heldur sum hver og við þekktum til þeirra. Sama mátti segja um hvernig 

börn láta vanlíðan sína í ljós. Sum börnin gera það með augljósum hætti meðan að önnur 

láta minna fyrir því fara. Dæmi um það var hún Klara sem átti það til að fela sig þegar að 

henni leið illa. Þetta hafði Kolla að segja um Klöru á deildarfundi og vildi minna okkur að 

passa upp á hana. Kolla: „Klara felur sig þegar að henni líður illa, kemur ekki til kennara 

endilega ef henni líður illa. Þurfum að passa upp á það“ (Deildarfundur, 02.02.2021). Í þessu 

dæmi var barn sem sýndi þau viðbrögð að fela sig ef eitthvað kom upp á. Við settum okkur 

að hvetja barnið til þess að láta okkur vita ef því leið illa. Ásamt því að fylgjast sérstaklega 

með því ef hún dró sig úr leik og lokaði sig af.  

Þekking á barninu og tengsl við barnið studdi mig við að vinna að vellíðan þess. Ef ég og 

við á leikskóladeildinni þekkjum barn tökum við líka eftir þegar að það hegðar sér öðruvísi en 

vant er eða líður illa. Við tókum eftir því þegar að barn er að veikjast eða eitthvað er ekki 

alveg eins og það á að vera. Ég upplifði stuðning í góðu samstarfi við foreldra. Það hjálpaði til 

þegar foreldrar létu okkur vita ef að barnið svaf illa eða vaknaði snemma. Eins að gátum við 

rætt viðbrögð eins og t.d. í dæminu um Klöru að ofan við foreldra og ígrundað það í 

sameiningu.  

Að þekkja börnin og orkustigið þeirra gat hjálpað okkur í skipulagðari stundum í 

leikskólanum. Við ræddum t.d. um að þegar að við förum í göngutúr að leggja af stað til baka 

á leikskólann áður en þau verða þreytt. Hér tók Jonni dæmi um tækifæri til að lesa í 

aðstæður og þekkja orkuna hjá hópnum: „Mér finnst það mikilvægt að við förum heim 

meðan að krökkunum finnst gaman, áður en að þau fara að þræta og þá vilja þau líka koma 

aftur“ (Deildarfundur, 05.03.2021).  
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Þetta er gott dæmi til stuðnings þess hvernig Jonni gat stutt við vellíðan barnanna með því 

að þekkja hópinn og bera ábyrgð á að styðja við jákvæða upplifun. 

4.2 Að setja mörk og útskýra  

Í þessum kafla er fjallað um þema sem snýr að mörkum, venjum, ramma og/eða rútínu. Þetta 

þema kom fram á deildarfundum, samtölum við samstarfsfólk og samtölum við 

leiðsagnakennara. Þetta var ekki þema sem ég átti endilega von á miðað við það sem ég lagði 

upp með. Starfsfólki fannst mikilvægt fyrir börnin að það væri ákveðinn rútína. Eins og Jonni 

sagði: „Mér finnst það mjög mikilvægt með rútínu fyrir þessa krakka, þeim líður vel þegar 

þau vita hvað er að koma“ (Deildarfundur, 21.01.2021). Ég var ekki viss um að rútína væri 

rétta orðið fyrir þemað vegna ólíkrar orðanotkunar á milli okkar á leikskóladeildinni. Það kom 

hins vegar fram að starfsfólkið áleit gott fyrir börnin að vita með fyrirvara hvað gerist næst. 

Hafa og að halda í ákveðnar venjur og ræða við börnin útskýra og styðja við börnin í erfiðum 

aðstæðum. Venjur eins og t.d. að börnin læri að sinna  hreinlætisvenjum eða að ganga frá 

fötunum sínum. Ég hugsaði talsvert um leiðir til þess að styðja við börnin í slíkum aðstæðum 

eins og í þessari færslu úr rannsóknardagbókinni:  

Vellíðan-nærvera kennara og stuðningur við daglegar athafnir og leik. Stuðningur 

kennara við trú barna á eigin getu og tengsl við önnur börn. Hugsa um það sem 

styrkjandi umhyggju. Sjá gleði í daglegum athöfnum og leið til þess að læra, 

byggða á gleði og sjálfsaga sem gefur þeim færni (Rannsóknardagbók, 

16.03.2021).  

Ég reyndi að ígrunda það sem börnin þurfa að gera og læra að taka ábyrgð á sem þau vilja 

ekki endilega gera í fyrstu eða alltaf. Á þessum tíma varð t.d. til ný venja að allir þvoðu sér 

um hendur um leið og komið var í leikskólann. Þetta var á Covid-19 tímum svo hugsunin um 

almannaheill var svo nærri.  Stundum þarf að gera eitthvað sem einstaklingum langar ekki að 

gera. Margar venjur eins og t.d. að þvo sér um hendur fyrir matartíma eru nauðsynlegar. Hér 

er ég með dæmi um dreng sem kom í leikskólann mjög reiður og vildi alls ekki klæða sig úr 

eða þvo hendur eða fylgja eftir venjum.  

Byrjaði daginn með Mumma, hann vildi vera heima hjá sér og var reiður. Fór inn í 

útifötum og var í fangi til að byrja með og varð síðan glaður. Reyndi að mæta 

honum en setja mörk, ekki í leik í útifötum, var hrædd um að það hefði 

afleiðingar seinna. Að lokum vildi hann leika en ekki fara úr, gaf honum val, fara 

úr útifötunum inni eða fara í fataklefann og klæða sig úr með mér. Hann valdi 

fataklefann og ég klæddi hann úr með hans samþykki. Hann fékk val um að setja 
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snuð í hólf eða setja snuðið í efra hólf, hann valdi að setja snuðið upp og skilaði 

því (Rannsóknardagbók, 27.01.2021). 

Svona atvik komu af til upp og það var gott að geta rætt þau á deildarfundum. Í samræðum 

og samtölum við starfsfólkið fann ég að við áttum samleið í nálgun. Þessu tók ég eftir þegar 

að ég hlustaði á deildarfundina sem ég tók upp. Kolla talaði nokkrum sinnum um mikilvægi 

þess að útskýra en það punktaði ég líka hjá mér í rannsóknardagabókina: „Vera blíður og 

útskýra er eitthvað sem að Kolla leggur áherslu á almennt, tek vel eftir því þegar að ég hlusta 

á fundina og fylgist með henni í starfi“ (Rannsóknardagbók, 4.02.2021).  

Í öðru lagi fannst mér þemað snúa að venjum við ákveðnar stundir eins og t.d. 

kveðjustund með foreldrum. Við á leikskóladeilinni tókum t.d. eftir breytingum þegar að við 

unnum eftir reglum sem voru settar vegna samkomutakmarkanna í kjölfar smita af Covid-19. 

Þá máttu foreldrar ekki koma inn í fataklefann og kveðjustund við foreldri fór fram við 

dyragættina. Ramminn utan um kveðjustundina varð svo óvanalega skýr. Að sama skapi 

myndaðist sú venja að kennarinn sem tók á móti barninu náði góði spjalli sem mér fannst 

góð byrjun á deginum með krökkunum. Þegar að kom að því að hleypa síðan foreldrum aftur 

inn í fataklefann voru nokkrir foreldrar sem kusu að halda í fyrri venju að kveðja við hurðina 

en aðrir fóru að koma inn og fyrir flest börnin var það allt í lagi. Sum börn áttu erfiðara með 

þetta og kveðjustundin varð erfiðari. Til að mynda drengur sem er í yngri hóp og virtist sækja 

í skýr skil: 

Tók á móti Patrick tvo daga í röð, hann grét í bæði skiptin, við ræddum saman ég 

og pabbi hans og ákváðum að prufa að halda í fyrri venju. Þessi drengur vill hafa 

ákveðna röð og reglu á kveðjustundinni og hlaupa svo inn og sjá bílinn hans 

pabba fara. Þá líður honum vel en getur verið miður sín ef rútínan hans raskast 

(Rannsóknardagbók, 26.03.2021). 

Það vakti í raun athygli mína hversu fljót þau voru að læra inn á nýjar reglur eins og 

kveðjustundina við útidyrahurð. Þeim börnum sem finnst stundum erfitt að kveðja varð 

staðsetning kveðjustundarinnar skýr og það fannst mér styðja við vellíðan þeirra. Ef til vill 

fannst  mér sem starfsmanni betra að taka móti þeim við hurðina, vegna þess að ég upplifi 

meiri stjórn og tengsl við börnin við upphaf dags. Í þriðja lagi fannst mér bæði Kolla og Jonni 

leggja áherslu á að útskýra og ræða við börnin til dæmis þegar að við förum úr einu í annað. 

Eins og þegar að þau þurfa að ganga frá eftir sig. Eins og Jonni benti á: „Það er líka þetta með 

að líða vel, að hafa rútínu. Ég tek eftir að þú segir við krakkana við ætlum taka til eftir smá, 

það er gott fyrir suma krakka að undirbúa þau fyrir hvað er að fara gerast næst“ 

(Deildarfundur, 05.03.2021). Á deildarfundum ræddum við líka um að ræða við börn sem eru 
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ósátt eða í átökum. Þá væri mikilvægt að útskýra fyrir þeim hvað og hvers vegna við 

bregðumst við og veita þeim umhyggju og stuðning til að viðhalda t.d. leik eins og dæmið hér 

að neðan greinir frá:  

Kolla: Eldri stelpunum finnst gaman að leika Elsu, ein þeirra vill halda því fram að 

það sé bara ein Elsa og það sé hún. Ég reyna að segja henni að það geti alveg 

verið fleiri en ein Elsa með í leiknum, það er allt í lagi.  

(Deildarfundur, 05.03.2021). 

Við á leikskóladeildinni tókum mjög vel eftir því hversu margar reglur og venjur eru í 

leikskólanum þegar að nýtt barn kom. Þó svo að við séum ekki með mjög skýrt dagskipulag 

erum við með ákveðna hugmynd um hegðun í vissum aðstæðum. Eins og að val um að fara í 

matartíma er innan ákveðins ramma og við sitjum meðan við borðum. Það er hvíld sem allir 

eiga að fara í o.fl. Þessu var ótrúlega áhugavert að fylgjast með og ígrunda. Hér á eftir er 

færsla um efnið úr rannsóknardagbókinni;  

Í dag byrjaði nýr drengur í leikskólanum það er áhugavert að sjá hvernig hann 

þekkir ekki reglurnar, t.d. að hafa hljótt í hvíld, hann vildi spjalla við kennara og 

sitja. Við vildum mæta honum og hann sat og spjallaði aðeins við kennara, 

fljótlega bættist í hópinn og fleiri börn vildu sitja og spjalla saman í hvíldinni 

(Rannsóknardagbók, 25.03.2021). 

Eftir hvíldina ræddum við starfsfólkið á deildinni okkar á milli hversu mikið börnin fylgja hvert 

öðru í hegðun og lesa í aðstæður. Við reyndum að beina þeim fyrirmælum að þeim að fylgja 

því að liggja í hvíldinni en þegar að ný fyrirmynd af hegðun er samþykkt af kennara er það 

erfiðara. Það hefur verið mjög athyglisvert fyrir okkur að fá nýtt barn á deildina sem er ekki 

með leikskólareynslu að baki. Við héldum að við værum ekki með svo margar reglur en þegar 

að betur er að gáð þá eru þær þó nokkrar. Í þessu dæmi kom einnig skýrt í ljós að börn líkja 

eftir hvert öðru. Þegar að eitt barn fær að sitja og spjalla við kennara þá fylgja fleiri í kjölfarið. 

Í þessu dæmi var barnið nýkomið í leikskóla og eðlilega fannst okkur hann þurfa tíma til 

þess að aðlagast aðstæðum eða að laga aðstæður að börnunum. Börnin sem höfðu verið á 

leikskólanum lögðust niður með hópnum og virtust flest njóta þess að hlusta á sögu yfirleitt 

en það gat farið eftir aðstæðum eins og dæmið hér fyrir neðan sýnir: 

Í hvíldinni í dag var ég með nýja sögu, það er svo skondið hvað börnin eru 

tímastillt inn á söguna, það er að mínu mati áhugavert að sjá hvernig þau fara að 

þekkja söguna. Þau verða betri í að hlusta á söguna því oftar sem þau hlusta, en 



 

46 

þarna skipti líka máli held ég að hún var leikin en ekki lesin. Þau virðast eiga 

erfiðara með að ná einbeitingu ef sagan er ekki leikin  

(Rannsóknardagbók, 17.02.2021). 

Hvernig okkur gekk með hópinn í hvíld gat farið eftir ýmsum þáttum. Stór þáttur var að 

hópurinn vissi hvað er gert í hvíld. Þetta var oft svo fín lína, að leyfa þeim að hreyfa sig á sínu 

svæði ef þau trufluðu ekki aðra og að vera góð fyrirmynd skipti líka máli. Ef að hópurinn 

sýndi neikvæða hegðun og hvíldin gekk ekki vel var líka mikilvægt að sýna sveigjanleika og 

gera breytingar í stað þess að sjá það sem persónulegan ósigur hjá kennara. Markmiðið var 

að börnin hvíldust og þeim líði vel. Á meðan á rannsókninni stóð gerðum við breytingar á 

hvíldinni. Upphaflega var hún tvískipt með nokkuð jafna hópa. Í einni hvíld lögðust börnin á 

dýnu með kodda og sæng, ljósin slökkt og dregið fyrir og flest sofnuðu. Í annarri hvíld lögðust 

þau á dýnu með sæng og kodda, hlustuðu á sögu í 30 mínútur og höfðu kost á því að sofna 

en fæst gerðu það. Í báðum hópunum voru tveir kennarar sem okkur fannst gefa fleiri 

tækifæri fyrir kennarana að sýna umhyggju og styðja þannig við vellíðan barnanna.  

Eftir að börnunum fór að fjölga í hópnum sem hlustaði á sögu skiptum við okkur í þrjá 

hópa. Okkur grunaði að smærri hópar myndu virka betur með einn kennara fyrir hvern hóp 

en þá misstum við stuðninginn af hvert öðru. Það virkaði vel fyrir annan hópinn en ekki þann 

þriðja. Breytingar gengu hægt og mér gekk hægt að þróa virkari samræðu og val fyrir börnin 

sjálf. Við erum ennþá að velja hver er í hvaða hvíld byggt á hugmyndum okkar um hvað er 

best fyrir börnin. Í stað þess að gefa þeim valið, en þar en þar vorum við ósammála um getu 

þeirra til þess. Í rauninni hafði þriðji hópurinn val um að liggja eða sitja og velja sögu en það 

er vegna þess að í þeim hóp voru börn sem sýndu lítinn áhuga á að liggja og hlusta á sögu í 

30 mínútur. Hvað með hin sem tjá ekki þá skoðun en gætu haft hana? Er okkar hlutverk að 

vita betur eða hlusta á tjáningu þeirra og langanir? Ef til vill gæti þriðji hópurinn náð meiri 

slökun með tveim kennurum.  

4.3  Hlutverk kennara  

Eitt af því sem var mjög áberandi þáttur í vellíðan barna voru góð og örugg tengsl við 

kennara. Sum börn sóttu mikið í að vera í nánd við kennara og völdu sér einn kennara sem 

þau tengdust meira en öðrum. Flest börnin virtust treysta flestu starfsfólki á deildinni og 

sækja í samskipti en síðan voru börn sem vildu sækja sérstaklega í ákveðna kennara. Það var 

einnig áhugavert að fylgjast með því hversu óörugg sum þeirra voru þegar að kom annað 

starfsfólk inn á deildinna. Á meðan á starfendarannsókninni stóð kom t.d. inn nýr kennari á 

deildina með nýtt viðfangsefni og sérstaka stund sem hann bauð upp á. Það var athyglisvert 

að sum börnin voru alveg tilbúin að taka þátt í starfinu með kennara sem þau þekktu ekki 

meðan að nokkur urðu óörugg. Á sama tíma áttu kennarar sem fylgja yngri árgangi að fara í 
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undirbúning það hentaði ekki starfi deildarinnar. Í kjölfarið breyttum við því og ákváðum að 

það færi alltaf einn kennari sem börnin þekkja með inn í stundina. Ég ígrundaði hvort börnin 

ættu að venjast þessum aðstæðum en komst að því að eðlilegra væri að aðlaga starfið að 

þeirra þörfum líkt og þessi færsla úr rannsóknardagbók nær utan um:  

Þegar nýr kennari kom inn og skipulagið var með öðru móti og þeir kennarar sem 

vanir eru að vera með yngri hópinn fóru af deildinni urðu börnin mjög óróleg. Þá 

ákváðum við að það yrði alltaf ein af þeim með hópnum þegar að nýi kennarinn 

kæmi og ein af deildinni væri með í þeim stundum og það hentaði mun betur 

(Rannsóknardagbók, 21.02.2021). 

Það var reyndar líka gaman að sjá þróunina hjá þeim börnum sem voru óörugg frá því að 

þverneita til þess að fara inn í hana með kennara sem þau treystu og hægt og rólega bættist 

alltaf við þátttöku þeirra. Þannig var stuðningur frá kennara sem þau þekktu mikilvægur í 

nýjum aðstæðum. Það sama var upp á teningnum með mörg börn sem komu ný inn á 

deildina í haust. Þau þurftu tíma til þess að kynnast nýju starfsfólki og aðstæðum. 

Upphaflega voru þau mest með þeim kennurum sem komu með þeim yfir af yngri deild, 

síðan dreifðum við daglegum athöfnum jafnar niður á kennara þannig að þau lærðu að 

þekkja okkur og treysta. Hér er ígrundun um fyrstu upplifun mína af þessu fyrirkomulagi og 

ég var alls ekki viss um að við ættum að halda áfram að vinna eftir því: „Matartíminn gekk 

ekki vel í fyrsta sinn. Anna og Kata voru mjög ósáttar og vildu ekkert við okkur tala. Anna er 

hrædd við Jonna og Kata grætur og vill bara fá Ragnhildi“ (Rannsóknardagbók, 27.01.2021).  

Mér fannst mikilvægt að styðja þessi börn við að læra að treysta fleiri kennurum. Þetta var 

þó vandmeðfarið þar sem ég vildi líka virða þeirra líðan. Þessu tók ég eftir í haust. Börnin 

sem komu yfir af yngri deild voru að koma í nýjar aðstæður. Þau þurftu tíma til þess að 

kynnast okkur og treysta okkur þ.e. þeim kennurum sem þau þekktu ekki fyrir. Þetta fannst 

mér vera fín lína milli öryggis og vanmáttar, að sjá þegar að við þurfum að styðja barnið við 

að taka næsta skref í tengslum á sama tíma og við virðum þær tilfinningum sem barnið er að 

takast á við. Hérna á eftir er dæmi um stúlku sem við vildum styrkja til þess að tengjast 

fleirum:  

Ragnhildur ákvað að fara fyrst út, Kata var ekki sátt en ég náði að róa hana og 

reyna að setja fókusinn hjá henni á að leika við krakkana í útiveru. Á degi þrjú var 

þetta mun auðveldara og við sjáum að hún er að tengjast fleiri kennurum. Það 

var yndislegt að sjá hana nálgast afleysingarkennara í matartíma. Fyrst vildi hún 

ekki fara í mat til hans en núna talaði hún við hann að fyrra bragði 

(Rannsóknardagbók, 24.02.2021). 
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Mér fannst mikilvægt að styðja við að stúlkan upplifði öryggi og umhyggju með fleiri 

kennurum og börnum. Ég sá hvernig hún varð öruggari en vildi ennþá alltaf vita af sínum 

kennara. Munurinn var líka að þegar að Ragnhildur fór af deildinni þá varð Kata leið og 

óörugg. Þá var líka gott að hafa samtalið við foreldra virkt. Ég og Ragnhildur nutum þess svo 

að sjá hana síðan fara í leik með börnum í kjölfarið að hún fór að treysta fleirum. Við tókum 

upp myndbönd af henni í leik með vinkonu og hún varð glaðari og virkari. Fyrir þessa stúlku 

skiptu aðstæður líka máli eins og fjöldi barna og fullorðinna og sérstaklega fjöldi ókunnugra 

inn á deild. 

Flest börnin vildu fá athygli frá kennara og að tekið væri eftir þeim. Það var þeim 

mikilvægt að tekið væri eftir þeim. Þau sóttu í snertingu og nánd, vildu sitja í fangi og leiða 

kennara. Þau vildu flest hafa kennara hjá sér í leik og gekk hann þá líka betur. Það var 

athyglisvert að fylgjast með því þegar að vantaði börn eða að kennarar voru margir á 

deildinni. Hvað börnin voru dugleg að nýta starfskraftinn. Fannst við varla geta verið of mörg 

þegar allir voru virkir við að sitja við leikinn. Þetta punktaði ég í rannsóknardagbók: „Magnað 

að vera fjögur sitjandi í norðurstofu með 13 börn allir að glaðir að sækja í kennara og hvern 

annan“ (Rannsóknardagbók, 19.02.2021).  

Ég var mjög hugsi yfir börnum sem sóttu minna í stuðning kennara og hvort þau fengju 

nægja umhyggju og athygli. Sérstaklega eftir klukkan 14:00 í flæði – skipulagi. Hvort að 

börnin væru að fá nægjan stuðning. Ég veitti einstaka börnum sérstaka athygli sem gátu 

verið lítil í sér eða látið lítið fyrir sér fara í vissum aðstæðum. Þau jafnvel flökkuðu mikið um 

og stoppuðu stutt við. Þetta voru börn sem auðvelt væri að gleyma þegar mörg börn eru inni 

á deild og fáir kennarar. Í dæminu hér að neðan var ég hugsi yfir samskiptum drengs eða 

samskiptaleysi en á sama tíma var hann mjög virkur þátttakandi við að velja sér svæði og 

viðfangsefni sem og leik. 

Kristófer fer af deildinni um leið og flæðið byrjar. Hann sækir í dýrin en hann er 

líka að flakka og það er erfitt að vita hvernig honum líður, hann er heldur ekki 

með tungumálið. Þegar að hann er kominn í aðstæður þar sem eru færri 

kennarar eins og í flæði og við erum bundin við stöðvar þá er möguleiki að hann 

sé ekki í neinum virkum samskiptum um tíma. Barn sem þarf mikla málörvun. 

Honum virðist líða vel með þetta og er oftast í leik með dýrum sem er hans 

aðaláhugamál. Ef til vill lærir hann á meðan hann er í návist við eldri börn, 

málumhverfið er lifandi þó svo hann sé ekki í virkum samskiptum við aðra gæti 

hann verið að læra eitthvað (Rannsóknardagbók, 20.02.2021). 

Í leikskólanum var flæðiskipulag eftir klukkan 14:00 á daginn þá fannst mér ég oft missa 

börnin sem ég vildi gjarnan að tengdust hópnum og starfsfólkinu betur. Hins vegar urðu 
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önnur börn varari um sig þegar börnin af eldri deild komu yfir og pössuðu sig einstaklega vel 

að vera nálægt einhverjum sem þau treystu og fylgdu kennara í vali. Til þess að mæta þessu 

völdum við að einn starfsmaður væri á flakki milli svæða. Hann væri ekki bundinn við 

leiksvæði í vali, hann sæi um bleiuskipti og að styðja þau börn við að velja sér leiksvæði, 

viðfangsefni og finna sér félagsskap. Líkt og með drenginn í dæminu fyrir ofan. Honum var þá 

hægt að fylgja betur eftir og virkja samræður við starfsfólk annarra deilda sem og við gerðum 

á sameiginlegum fundum með leikskólanum. Þannig gætum við betur fylgt eftir ákveðnum 

börnum. Síðan voru sum börn t.d. að læra að pissa í klósett og þurftu ákveðna eftirfylgni. Það 

gat verið erfiðara fyrir starfsmenn á öðrum deildum að vera meðvituð líkt og Ragnhildur 

nefndi á deildarfundi: „Ég er líka að spá í með Kristínu, kannski kemst hún ekki frá Jónu, þarf 

líka að fylgjast með henni þegar að hún er að fara að pissa. Hún er ekki alveg komin með 

tökin á bleiuleysinu“ (Deildarfundur, 05.03.2021). Stúlkan Kristín átti hér vinkonu sem var 

mjög ákveðin og dró hana á önnur svæði svo hún gat ekki komist frá, þessu þurftum við að 

fylgja eftir.  

Þau börn sem vildu vera mikið ein eða afskipt af kennara þurfum við að nálgast og vera 

meðvitað að styðja þau við að tengjast öðrum. Bæði kennurum og börnum. Okkur fannst það 

mikilvægur þáttur í vellíðan og okkar helsta hlutverk í raun. Hér ræddum við um dreng sem 

átti erfitt með að finna sig í skipulaginu eftir klukkan 14:00.   

Ég: Fyrir suma krakka er þetta erfiður tími dags?  

Kolla: Já af því að þau leika ekki með dót.  

Jonni: Kannski er það ekki út af því heldur vegna þess að það er ekkert fyrir hann 

að velja? 

Kolla: Hann vill ekki eitthvað, þá vill hann það ekki. Við gefum honum hugmynd 

þá vill hann ekki.  

Ragnhildur: Þá liggur hann á gólfinu og gerir ekki neitt. 

(Deildarfundur, 05.03.2021).  

Þarna erum við með aðstæður þar sem barn var óöruggt að fara yfir á aðra deild í 

flæðiskipulagi og varð lítill í sér og sýndi mótþróa. Hér hafði okkur ekki tekist að ná eins vel 

að styðja hann og við vildum. Hann vildi vera á sinni deild en síðan fóru kannski vinir hans 

annað. Vinir sem hann var rétt að byrja tengjast. Við sem kennarar þurfum kannski að dýpka 

getu okkar til að styðja við þennan dreng. Eins og Jonni benti á þá er valið kannski takmarkað 

fyrir strákinn og sérstaklega þar sem hann var ekki mikið fyrir að leika sér með ákveðið dót. 

Hann sóttist frekar í ærslaleik og hreyfingu sem hann lagði kannski síður í með stærri hóp þar 

sem hann þekkti börnin ekki eins vel og á sinni deild. Því var auðveldara að mæta þegar að 

við höfðum meiri stjórn á samsetningu hópsins fyrir hádegi. Hér þurftum við að ígrunda 
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frekar hvernig við getum mætt honum í flæðiskipulagi og haft svæði sem hentaði hans 

þörfum. 

4.4 Hópasamsetning og flæði-skipulag 

Þegar við vorum færri í hóp þá leið kennurum betur og að okkar mati börnunum líka. Tíminn 

eftir hádegi nýttist mér oft vel til ígrundunar og að skrifa í rannsóknardagbók. Þá var hluti 

barnanna, flest yngri börnin sofandi. Þá var oft hægt að bjóða upp á verkefni sem hentuðu 

síður yngri börnunum og leikurinn oft betri líklega vegna þess að þau höfðu meira rými og 

minna var um árekstra: „Það er góður tími eftir hádegi hjá þessum sem sofa ekki, veit ekki af 

hverju, en jú við erum auðvitað líka með salinn þá en ekki á morgnanna. Það er meira rými 

og fleiri starfsmenn á barn“ (Rannsóknardagbók, 28.01.2021). 

Á tímabili nýtti ég þennan tíma eftir hádegi til þess að fara með lítinn hóp af börnum út 

að leika. Í minni hóp á ég auðveldara með að tengjast börnunum og að nýta útiveru til þess 

að ná góðu samtali og styrkja þau í leik sín á milli líkt og ég skrifaði hjá mér: „Bryndís kom 

með í útiveru dag og í gær af eigin frumkvæði, það er mega næs að hafa svona fimm börn úti 

og það er gott tækifæri til þess að efla samskipti og orðaforða. Var heillengi í sandkassanum í 

búðarleik með stelpunum“ (Rannsóknardagbók, 24.01.2021). 

Dagurinn okkar var þannig að stundum voru öll börnin inni á sama tíma og þá kom fyrir 

að ég byrjaði að lesa fyrir börn eða vildi ná í jafnvægisstöng eða gera eitthvað og það bættist 

alltaf í hópinn sem vildi vera með alveg þangað til mér fannst ég ekki ráða við það. Þannig 

lærði ég líka af reynslunni að huga að fjölda barna í rýminu áður en ég bauð nokkrum að 

byrja því á endanum vilja allir vera með eins og ég komst að: „Fékk hugmynd að ná í 

jafnvægisstöng og fyrst oki, en svo bætist í hópinn og allir vilja prufa þá er erfiðara að allir 

geti verið með“ (Rannsóknardagbók, 07.02.2021).  

Það gat líka verið kostur að vera með færri börn í frjálsum leik. Við vorum sammála um að 

leikurinn er betri þegar að börnin eru færri. Það er minna um átök og þau ná dýpri leik líkt og 

Ragnhildur sagði á deildarfundi: „Okkur leið mjög vel áðan þegar að eldri árgangurinn var 

ekki inn á deild, það voru allir í góðum leik og lítið um ágreininginn“ (Deildarfundur, 

03.02.2021). Eins í kom það fram þegar að eldri hópurinn fer í íþróttahús og yngri hópurinn 

er einn eftir eins og kom fram hér hjá Ragnhildi: „Það var mjög mikil vellíðan þegar að eldri 

árgangurinn fór í íþróttir og við vorum einar eftir með yngri árganginn“ (Deildarfundur, 

25.03.2021). Við vorum oftast með samveru klukkan 09:15 með það í huga að lesa í 

aðstæður, ef að það var góður leikur þá seinkum við henni. En ef orkan var mikil og 

árekstrum fór fjölgandi þá bíðum við ekki með hana heldur byrjum stundina. 
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Börnin mættu eftir frí, þau voru mjög glöð og orkumikil, það var mikill galsi sem 

við reyndum að afmarka í norðurstofu meðan var rólegra í suðurstofu. Við tókum 

samveru klukkan 09:15 með yngri og aðskildum árgangana. Eldri börnin héldu 

áfram í leik til 9:30 (Rannsóknardagbók, 06.04.2021)  

Þetta er dæmi um sveigjanleika sem ég taldi okkur á deildinni ná að vinna ágætlega með. Við 

lögðum okkur fram um að lesa í aðstæður. Í dæminu fyrir ofan áttu börnin í báðum hópum 

góða samveru og fóru síðan í útiveru. Þar sem að samveran var ekki á sama tíma var yngri 

hópurinn að klára í fataklefanum þegar að sá eldri var tilbúinn í útiveru. Við skiptum niður 

dögum hvaða hópur fékk forgang í útiveru og hvað hópur á forgang inni. Okkur fannst skipta 

máli að brjóta upp þennan 24 barna hóp yfir daginn. Þegar koma dagar þar sem að við 

komumst ekki út skiptir miklu máli að við komumst inn í salinn sem er sameiginlegur með 

eldri deild. 

Ég hef hugsað talsvert út í tímann fyrir hádegi, þegar að við erum á okkar deild og 

erum ekki í flæði-skipulagi. Þá er stefnan að hluti af börnunum sé inni og hluti úti, 

og við lögðum upp með að skipta hópnum í tvennt í hverjum árgangi en við 

endum alltaf á samvinnu með hópa. Spurning hvers vegna við vinnum þannig?  

(Rannsóknardagbók, 06.04.2021). 

Starfsfólkið á deildinni hafði þróað með sér samvinnu sem virkar fyrir þau. Stundum var líka 

auðveldara að hafa hjálp og stuðning frá öðrum. Yngri hópurinn fær sameiginlega samveru, 

syngur og kannski bóklestur og síðan var farið í útiveru. Þá var þægilegt að einn kennari gæti 

byrjað og hinn væri inni með hluta af hópnum. Þannig dreifist bæði álagið í rýmum og þá 

fylgdi kennari hópnum. Við ákvörðun á hópum og rýmum spila alls kyns þættir inn í eins og 

t.d. kemur fram í þessari færslu:  

Við látum líka veður og allskyns þætti spila inni í eins og í dag þegar að 

hressleikinn eftir páskafrí var svakalegur þá viljum við fara út með öll en við 

látum yngri hóp ganga fyrir í fataklefa og höfum minni hópa þar.  

(Rannsóknardagbók, 06.03.2021). 

Í mínum hugleiðingum var ég oft á milli þess að vilja hafa meira skipulag, ákveðna hópa og 

hópatíma, þ.e. fjóra hópa, tveir hópar á árgang. Það flækist fyrir mér að framkvæma það og 

ég sá líka að starfsfólkið vann ekki þannig. Börnin upplifðu sig líka sem hluta af stærri 

hópnum. Þess vegna var rýmið líka þáttur, þegar eldri hópur fór út var gaman að fylgjast með 

yngri hóp, þegar hann hafði alla deildina til þess að vera í frjálsum leik. Leikurinn virtist ganga 
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betur þegar að rýmið var meira og þá gátu þau líka valið sér vini, ólíkt ef ég hefði hólfað þau 

niður í hópa. Ég var samt óörugg með þennan þátt eins og kemur fram í þessari færslu:  

Mér finnst skipulagið eða óskipulagið ekki hamla okkur en finnst eins að við 

„eigum“ að vera með meira skipulag. En mér finnst ég þurfa að passa að gera það 

ekki, en er ekki alveg viss um að vera á sömu nótum og aðrir í leikskólanum 

(Rannsóknardagbók, 06.04.2021). 

Þetta ígrundaði ég líka talsvert í tengslum við fjöldatakmörk á svæðum í flæðiskipulagi og þá 

stefnu að ákveðin leikföng eigi sér sitt svæði. Hugmyndin var hjá leikskólanum að börnin 

gangi frá á sínu svæði og sleppi dótinu en ég var ekki alveg sammála því eins og ég lýsti í 

þessari færslu: „Mér finnst yngri börnin vera of ung til að flakka ekki með dót á milli svæða, 

það þarf að íhuga, sem og að vera með spjald með nafni, ættum við kannski að sleppa því og 

setja fókusinn á svæðin og starfsfólkið?“ Ég setti spurningarmerki við hversu virkt í raun 

kerfið væri og hversu mikið í takt það væri við raunverulegar þarfir þessara barna á aldrinum 

2-4 ára. Hugmyndin að skipulaginu er að þau geti valið sér viðfangsefni, leikfélaga o.fl. en 

þarna spyr ég mig hvort það gæti ef til vill líka stoppað þau, eins og ég sá svo skýrt þegar að 

kom að kennurum. Þegar börnin stoppa sig af vegna þess að þau hafa ekki kennara sem þau 

treysta og getur stutt þau í að komast inn í leik eða byrja á einhvers konar virkni. Í 

flæðiskipulaginu er rýmið meira, en það er líka önnur félagsleg samsetning en þegar að þau 

eru með sínum hóp á sinni deild. Eldri og yngri deildir blandast í flæðiskipulaginu. Það gefur 

líka tækifæri á hóp sem hefur ólíkar þarfir. Eldri börn þurfa oft minni stuðning eða annars 

konar stuðning, við t.d. verkefnavinnu, og geta verið leiðbeinandi fyrir yngri börn. Eins og við 

ræddum um á fundi með deildinni og leiðsagnakennara. 

Kolla: Þarf ekki að passa eldri börnin, þurfum bara að passa litlu börnin, þarf 

minni vinnu með eldri, þau gera sjálf. Jonni: Þetta er gott fyrir yngri krakkana líka 

að horfa á eldri börnin og læra af þeim. Þessu vorum við öll sammála um að væri 

kostur skipulagsins (Deildarfundur, 25.03.2021). 

Þetta er jafnframt einn af kostum skipulagsins að sögn leiðasagnakennara að þau yngri læri 

af þeim eldri. Ásamt því að nýta rými leikskólans og starfsfólkið fái tækifæri til þess að bera 

ábyrgð á svæðum.  

4.5  Hreyfing  

Þegar að við ræddum saman um vellíðan barna var hreyfing eitt það fyrsta sem var nefnt. 

Börn hafa mjög gaman af hreyfingu og þeim finnst gaman að hlaupa. Þeim finnst gaman að 

hreyfa sig inni og þeim finnst gaman að hreyfa sig úti. Börnunum finnst gaman í göngutúr. 
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Þeim finnst gaman í íþróttum. Börnin leika sér í eigin hreyfileikjum bæði utandyra og inni. 

Þau ærslast og virðast oft vera í skipulögðum leik án stjórnunar frá kennara. Það er tilgangur 

og endurtekning og leikgleði. Hér er dæmi um tvo drengi sem reyna að tengjast hvort öðrum 

í gegnum hreyfingu. Eftir að hafa fylgst með leik barnanna og ígrunda hvar þeirra áhugi lá þá 

varð þessi hreyfanleiki og andartök þegar að þau reyna að tengjast öðrum áberandi líkt og í 

þessu dæmi: 

Jóhannes og Stjáni eru saman, þeir eru með perlu, þeir skiptast á að kasta kúlunni 

og hlaupa á eftir henni. Um leið og þeir kasta kúlunni standa þeir saman alveg 

kyrrir þangað til hún smellur á gólfinu. Þá fara þeir að hlæja og hlaupa að 

perlunni og taka hana upp. Þeir passa sig að skiptast á. Þetta endurtaka þeir 

margoft og alltaf er eins gaman (Rannsóknardagbók, 17.03.2021). 

Við starfsfólkið á deildinni höfðum skiptar skoðanir á hlaupum og hreyfingu. Við ræddum 

það talsvert og vorum sammála um að börnin tengjast í gegnum leik. En hvar og hvernig á að 

ætti leyfa þeim að hreyfa sig eða bregðast við ærslum? Erum við kannski ekki alveg búin að 

ákveða eða er það sveigjanlegt? Þetta er eitthvað sem við þyrftum að ræða betur. Í 

leikskólanum var unnið með það að orða hlutina við börnin og sýna með spjöldum til dæmis 

að við löbbum inni en hlaupum úti. Ég rak mig á það að eiga erfitt með fylgja þessum reglum 

eftir, séstaklega með yngri hópinn. Oft átti ég auðveldara með að reyna að leiða þau í önnur 

verkefni og leggja áherslu á að kennarinn fylgi með og leiði áfram í leik. Þegar að við erum 

virk í starfi og dugleg að setjast niður og vera til staðar á leiksvæðum þá koma börnin líka 

frekar í leik þó þau hlaupi aðeins um á milli. Það er allt í lagi að mínu mati svo lengi sem þau 

virða leik annarra. 

Strákarnir hlaupa, eru glaðir en ég reyni að stinga upp á öðrum verkefnum, kubba 

og bækur og vera til staðar. Ef ég sest og er með þeim í leik þá haldast þeir frekar, 

kem með markmið, t.d. eigum við að byggja eitthvað? Kenna þeim að færa það í 

leikinn þessa sameiginlegu leikgleði eða bjóða þeim upp á að afmarka 

ærslaleikinn við ákveðið svæði svo þeir trufli ekki þá sem vilja næði 

(Rannsóknardagbók, 02.02.2021). 

Ég tók vel eftir því að mörg börn sækja í hreyfingu en önnur börn sóttu í rólegheit og það er 

alveg jafn mikilvægt að virða bæði. En að ákveða nákvæmlega í hvað horni ákveðin hegðun 

er leyfð á ég líka erfitt með, þar sem hegðun innan rýmis getur breyst. Það að sýna 

sveigjanleik og skilning og taka samtalið eða beina leiknum á ákveðið svæði er oft það sem 

við reyndum að gera.  
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Í dag mættu börnin mjög misjafnlega upplögð, sum hver mjög hress og önnur lítil 

í sér, í suðurstofu er morgunmatur og rólegur leikur. Hópur barna vill hlaupa um 

allt. Ég sest við hurðaropið á milli norður og suðurstofu og bið hressa hópinn að 

virða það að við viljum hafa það rólegt sunnan megin. Þau hlusta og reyna að 

labba en ég bendi þeim á að fara yfir ef þau byrja að hlaupa (Rannsóknardagbók, 

06.01.2021). 

Hreyfing og útivera er líka einn þáttur sem við teljum að styrki við líkamlega og andlega 

vellíðan barna. Þau virðast hafa meira úthald í leik, samveru og öðru starfi eftir útiveru. 

Einnig höfum við velt því fyrir okkur hvort að þau nái að tengjast betur í útiveru meðal 

annars vegna þess að þar hafa þau meira og rýmra svæði og færri reglur um hegðun og 

hávaða. Í útiveru er oft minna um átök um eignarhald og auðveldara að tengjast í gegnum 

hreyfingu, þá trufla börnin sem velja sér ærsl ekki hin börnin. Þau fá líka smá tíma í hvíld frá 

umhverfinu inni. Með því að styðja við hreyfingu barna teljum við okkur vera að efla þau 

líkamlega en ekki síður andlega og námslega líkt og Jonni nefndi á deildarfundi: „Það er ekki 

bara gott fyrir líkamlegan þroska heldur líka andlegan, börnum sem gengur vel í hreyfingu 

þeim gengur t.d. betur í stærðfræði. Gott að vita hvar þau eru og hvar við viljum styrkja þau“ 

(Deildarfundur, 04.02.2021). Við ræddum um hreyfingu sem góðan grunn fyrir heilsu og getu 

í lífinu almennt. Einnig að nýta hreyfingu til þess að styrkja þau andlega. Það að þora aðeins 

meira í dag en í gær við líkamlegar þrautir hljóti að styrkja sjálfsmyndina. Svo er líka 

mikilvægt að við þekkjum börnin og hvar þau eru stödd þannig að við getum bæði stutt þau 

og tekið eftir litlum sigrum líkt og ég tók eftir í þessari gönguferð:  

Ég fór með yngri árganginum út fyrir leikskólalóðina á meira krefjandi leikvöll. Þar 

getur verið gaman að fylgjast með breytingunni á börnunum, kannski þora þau 

ekki að klifra upp í fyrsta skiptið og þurfa smá stuðninginn en síðan í næsta skipti 

þora þau að takast á við allar þrautir sem kastalinn býður upp á og verða svo 

stolt. Þetta eru litlir en mikilvægir sigrar fyrir börnin sem er gaman að fá að 

upplifa með þeim (Rannsóknardagbók, 29.03.2021). 

Þegar við erum á deildinni finnst mér oft eins og það sé í raun ekkert hægt að stoppa af 

hlaup og ærsl og að við þurfum að sjá þau í nýju ljósi. Sjá það sem leið að félagslegum þroska 

barnanna sem á sér stað með ólíkum hætti eins og ég skrifaði hjá mér: 

Börnin eru ólík á deildinni, sum sækja í hreyfingu, önnur í rólegri iðju en stór hluti 

þeirra sækir í að hlaupa um og vera í hreyfilegum leikjum. Fara á milli svæða og 

hlaupa og ærslast. Rúlla sér og detta og herma eftir hvert öðru 

(Rannsóknardagbók, 05.03.3021). 
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Þegar við leyfum þeim að fá útrás fyrir hreyfiþörfina og ærslin þá styrkir það tengslin þeirra á 

milli auk þess að styðja við vináttu. Ég skrifaði þetta hjá mér í rannsóknardagbókina og hafði 

fylgst með tveim strákum um tíma.  

Í gegnum hreyfingu hefur Jón tengst Sigurði. Við höfum fylgst með þeim fara frá 

því að sitja með dót í fangi til þess að leika saman. Þeir leika frekar einir með dýr 

eða bíla en saman í hreyfingu eða lesa bók eða í einhvers konar hlutverkaleik 

óháð dóti  

(Rannsóknardagbók, 05.03.2021). 

Í dæminu að ofan ræði ég um tvo drengi sem náðu vel saman í hreyfingu en það hefur þróast 

meira yfir í hlutverkaleik. Þeir eru að leika eftir rútínu sem þeir þekkja að heiman, til dæmis 

að lesa með pabba og fara að sofa, ná í bók og leggjast svo niður og svo er voða gaman þegar 

að vekjaraklukkan hringir með hávaða og hljóðum. Það er áhugavert að sjá hvernig 

heimilislífið er yfirfært í leikinn í leikskólanum.   

4.6  Vinátta  

Daglegar athafnir og leikskólinn virðast fá gildi sitt hjá börnum í gegnum vináttu og tengsl. 

Það er eitthvað sem ég hef þurft að átta mig á að skiptir meira máli en ég hefði getað að 

ímyndað mér. Í upphafi rannsóknarinnar hélt ég að börn þyrftu fyrst og fremst tengsl við 

fullorðinn aðila og ég tel það enn vera mikilvægt. Hins vegar kom mér á óvart hversu mikla 

þörf og vilja þau sýna til þess að tengjast öðrum börnum. Barnahópurinn er þeim mikilvægur 

og þau sækja í að komast inn í hópinn. Barn sem kemur í aðlögun hrífst að leik barnanna og 

vill verða þátttakandi í leikskólanum með börnunum eins og dæmi úr rannsóknardagbók 

gefur mynd af: 

Nýr drengur kemur inn á leikskólann og hann er mjög frakkur við að reyna að 

tengjast öðrum börnum. Hann tekur skrefið og veitir þeim athygli og stundum 

gengur það en stundum ekki. Það er svo athyglisvert að sjá barn sem leitar eftir 

tengslum, hann er með Sturlu og reynir að nálgast hann í gegnum hreyfingu, en 

Sturla er bæði til og ekki, þegar að það gengur ekki sækir hann í næsta dót en þá 

lendir hann átökum (Rannsóknardagbók, 26.03.2021). 

Þetta sá ég líka í haust þegar barn kom í aðlögun. Hann var hlédrægur og ekki eins frakkur og 

drengurinn í dæminu að ofan. Við þurftum að skapa aðstæður þar sem að hann var einn með 

fáum börnum sem voru tilbúin til að leika við hann. Þegar að það fór að ganga gekk 

aðlögunin betur. Það er ótrúlega gaman að fylgjast með hvernig börn koma inn í leikskólann 

og byrja að mynda tengingar. Við getum myndað aðstæður fyrir þessi börn og stutt þau 
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þannig í tengslamyndun og verið til staðar í aðstæðum. Bæði leiðbeint í leik og búið til tíma 

fyrir leik með færri börnum.  

Dæmi eru um að börn eigi erfiðan morgun og vilji ekki koma í leikskólann. Þá getur góður 

vinur sem tekur á móti þeim brætt slíkan drunga á brott. Það getur verið gott að fá 

stuðninginn frá krökkunum, ræða vini og það sem vekur gleði hjá hverju barni. Hér að neðan 

er dæmi um dreng sem studdi svo sannarlega við vellíðan vinar síns: 

Í öllu starfi eru börnin með tengsl og þegar að drengur kemur inn í leikskólann og 

líður ekki vel með að kveðja pabba sinn þá er heppilegt að vinur komi inn á sama 

tíma og þá er allt miklu gerlegra. Mér finnst líka gott að geta gefið þeim tíma í 

rólegheitum að lenda í fataklefanum. Hann fór þá líka að klæða sig úr vegna þess 

að Sigurður var að því, hann vildi það ekki vegna þess að ég vildi að hann klæddi 

sig úr. Þegar Sigurður kom varð hann glaður og vildi koma inn.  

(Rannsóknardagbók, 26.03.2021). 

Í samtali við samstarfsfélaga ræddum við um vináttu og þróun á vináttuböndum á milli 

tveggja drengja og Jonni sagði: „Ég vissi ekki að þetta væri svona í leikskóla. Það eru 

„sparkels“ á milli þeirra“ (Rannsóknardagbók, 26.03.2021). Ég náði dagbókarfærslu um þetta 

samband milli tveggja drengja sem var ótrúlega sjónrænt.  

Stjáni kom inn í leikskólann með bros á vör og sá Karl, hann byrjaði að hoppa af 

gleði, þá byrjaði Karl líka að hoppa og þeir fóru strax að rúlla sér saman þó svo 

Karl væri enn þá við morgunverðarborðið (Rannsóknardagbók, 02.02.2021). 

Það er þessi gleði og glampi sem er erfitt að koma í orð en er eitt af því skemmtilegasta við 

starfið. Eins og í dæminu að ofan þá eru tilfinningarnar sterkar og svörin oft líkamleg. Því er 

líka gaman að deila með samstarfsfólki. Sérstaklega þegar að við vinnum að því að hjálpa 

börnum við að tengjast og það tekst. Eftir páskafríið varð gleðin mjög mikil og þó svo bara 

eitt barn væri mætt þá var strax spenningur í loftinu og mikil gleði. Fyrr í vetur hafði ég veitt 

því athygli hversu glöð börnin eru þegar að þau hittast jafnvel þó ekki eftir nema einn auka 

frídag. 

Alexander er mættur og byrjar á því að skoða í öll horn og hlaupa á milli. Þegar 

vinir hans týnast inn þá hrópar hann nöfnin þeirra og hleypur til þeirra. Það var 

mikil orka í hópnum og gleði. Þó einhverjir væru líka súrir að koma aftur í 

leikskólann. Þá voru sumir líka fljótir að jafna sig. Gísli mætti og ég tók hann í 

fang, eftir smá tíma í fangi var hann kominn í hoppa og skoppa. 

(Rannsóknardagbók, 6.04.2021). 
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Í dag komu börnin eftir 1 frí dag, Jóna var svo spennt að hitta krakkana, labbaði 

fram í fataklefa og tók á móti þeim hoppandi kát. 

 (Rannsóknardagbók, 07.02.2021). 

Árgangarnir blandast yfir daginn og börn sem eru fædd seint á árinu tengjast jafnvel betur 

börnum sem eru fædd fyrr á árinu hjá yngri árgangi. Þessi árgangaskipting er börnunum ekki 

eins sýnileg og okkur að mér virðist. Flæði-skipulag milli deilda virðist styðja við fjölbreytt 

tengsl og að viðhalda tengslum milli barna á ólíkum aldri. Það eru börn sem vilja leika sér við 

börn á eldri deildinni og finnst gaman að kíkja á yngri. Enda hafa þau verið með þessum 

börnum á deild. Hér má sjá vangaveltur mínar um það: „Klara og Steina fara yfir á aðra deild 

til þess að finna Siggu, þær spyrja alltaf út í Sól og hvort þær geti farið út þegar að hún er úti 

að leika. Þær eru hrifnar af henni og vilja leika við hana“ (Rannsóknardagbók, 07.02.2021).  

Börnin voru hissa á því að geta ekki farið yfir í flæði-skipulag þegar að harðari Covid-

hömlur voru og söknuðu þess stundum að hitta ekki börnin á hinum deildunum. Það kom 

mér líka á óvart hversu lengi börnin tala um börn sem að hafa hætt í leikskólanum. Þau muna 

eftir dreng sem hætti núna í janúar og minnast á hann. Þetta kom líka fram í 

foreldraviðtölum að börn ræða vini sem fara á aðra leikskóla. Þegar ég fylgdist með tengslum 

og börnunum þá virðast þau nokkuð formföst í raun. Börnin sækja í sína leikfélaga sum hver 

meðan að önnur eru að velja sér leikefni og tengjast út frá því. Börn sem velja fyrst og fremst 

leikefni eru börnin sem eru oftar ein og þau eru yfirleitt yngri að mér virðist. Það er 

athyglisvert að fylgjast með börnum sem að eru orðin virk í hlutverkaleik, hvernig hlutverkin 

raðast niður eftir stöðu þeirra í hópnum. Börnin eru misjafnlega stödd í málþroska, sum hver 

eru einstaklega skýrmælt meðan önnur eru það ekki og hafa sum hver annað tungumál. Þrátt 

fyrir það þá eru þau virk í samskiptum en með öðrum hætti líkt og ég nefni í færslu: „Börnin 

sem að hafa þetta frumkvæði að samskiptum án þess endilega að hafa málið það er ótrúlega 

áhugavert að sjá hvernig þau ná að tengjast hópnum í gegnum hreyfingu og að herma eftir 

hvert öðru“ (Rannsóknardagbók, 21.01.2021). 

Þau koma mér samt á óvart í erfiðum aðstæðum og sýna skilning gagnvart börnum sem 

eru krefjandi og reyna á færni þeirra í samskiptum líkt stúlkan í þessu dæmi sem virðist 

stundum sjá sig sem kennara. Hún sýndi félaga sínum athygli og leiddi hann inn í leik og sýndi 

honum blíðu með því að snerta hann: „Drengur sem er krefjandi í félagslegum aðstæðum 

fær mikla þolinmæði frá jafnöldrum, þolinmæði og skilning sem hún leggur sig sérstaklega 

fram um að gefa honum“ (Rannsóknardagbók,  15.02.2021). Þessu höfum við öll tekið eftir á 

deildinni og séð. Einnig að þessi tiltekni drengur sem á erfitt með einbeitingu á það til að 

fylgjast með leik hjá þessari stúlku og vinkonu hennar sem eru í hlutverkaleikjum og virðist 

njóta þess og stundum að taka þátt. Gengur það betur með þeim en mörgum öðrum 

börnum. Þetta tengist umræðu sem við tókum á deildarfundi með nýja starfsmanninum 
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okkar sem er leikskólakennari: „Hópurinn þekkir sig og sína, það eru ekki sömu viðbrögð við 

öllum, þau þekkja hvort annað og sýna hvort öðru ólíka hegðun og viðbrögð“. Börnin læra að 

þekkja hópinn og tengjast hverjum og einum á ólíkum forsendum en geta sýnt 

umburðarlyndi og skilning þegar að vel gengur.  

Ég upplifði líka andartök þar sem ég sá breytingar á barni og ég vissi ekkert af hverju. Það 

virtist bara sjá ljósið eins og var lýst fyrir mér á fundi með hegðunarráðgjafa sem orðaði það 

á þessa leið: Við þurfum að hjálpa honum að sjá ljósið við að leika við önnur börn. Stundum 

finnst mér eins og það komi tími og aðstæður og þá kviknar þetta ljós. Ég skrifaði hjá mér í 

rannsóknardagbók:  

Jóhannes hefur ekki sýnt neinu öðru en dóti áhuga og verið mjög einbeittur í leik 

með dót síðan í haust og yfirleitt einn. Finnst aðrir skemma fyrir sér. Hann kallar 

allt í einu á eftir krökkum og ræðir um börnin sem vini sína. Hvað breyttist? 

(Rannsóknardagbók, 29.03.2021). 

Stundum finnst mér erfitt að átta mig á hvað það er nákvæmlega sem breytist annað en það 

að tíminn leið. Í dæminu að ofan vorum við í leik í listaherberbergi með ljósborð og kubba. 

Þetta var lítill hópur með þennan sameiginlega reit sem ljósborðið er. Ef til vill skipti það 

máli, að geta verið saman eða í sundur en deila borðinu. Reyndar finnst mér það oft 

kjöraðstæður fyrir góðan leik. Efniviður sem styður við samvinnu eða hliðarleik en er eins 

hlutlaust og hægt er og byggist á sköpun. Með því móti er möguleiki á samleik en dregur úr 

möguleika á átökum um ákveðna hluti eins og t.d. ákveðin bíl eða ákveðna dúkku. Í dæminu 

að ofan voru þau öll með kubba en flöturinn var sameiginlegur það var áhugavert hvað sá 

leikur gekk vel.  

4.7 Leikurinn  

Þemun hér að ofan hreyfing, vinátta og tengsl við kennara tengjast öll þemanu leikur. 

Leikurinn tengist á einhvern hátt öllum þessum þáttum og er nær ómögulegt að taka hann út 

eða aðskilja frá þeim, það er hvar hann endar eða hvar hann byrjar, en hér fannst mér gaman 

og nótaði hjá mér í rannsóknardagbókina: „Strákarnir í fataklefanum í dag eru að rífast um 

hver heitir hvaða nafni, og einn af þeim tekur það að sér að heita öllum nöfnum sem tveir 

aðrir drengir eru algerlega ósammála þar sem það eru nöfnin þeirra“ (Rannsóknardagbók, 

06.04.21). Það er ef til vill langsótt að segja að þetta sé leikur en athygli drengjanna fer varla 

af hver öðrum og samskiptin eru oft svo leikræn og tilþrifamikil. Oft virðist þetta frekar vera 

leikur eða leikur að hugmyndum líkt og dæmið hér að ofan sýnir. Það má einnig segja að í því 

felist tækifæri til náms. Hver er ég og hvernig bregst ég við þegar að einhver annar þykist 

vera ég. Þegar að kennarar leggja sig fram um að vera nálægir í leik þá skilar það sér oft í 
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meiri leikgleði og lengri tíma í leik. Við fáum inn til okkar afleysingu af og til sem er 

afskaplega vinsæll enda er hann mjög virkur í að veita börnunum athygli og vera með þeim á 

gólfinu: „Ég tek eftir því að börnin njóta þess svo þegar að Haukur kemur inn á deildina, en 

hann sest líka alltaf niður og er vikur í leiknum til hliðar við þau og hvetur börnin að taka 

þátt“ (Rannsóknardagbók, 18.02.2021). Það kom til liðs við okkur leikskólakennari þegar liðið 

var á rannsóknartímabilið en það var unun að fylgjast með starfsháttum hennar og læra af 

því að fylgjast með henni.  

Að sjá að hún sest með börnunum, tengist börnunum og vinnur með börnunum. 

Hún sýnir þeim virðingu er mjög róleg, talar lágt og horfir í augun á barni. Leitar 

lausna og stoppar óæskilega hegðun og beinir í réttan farveg án þess að taka yfir 

(Rannsóknardagbók, 20.03.2021). 

Það var augljóst að þessi nærvera og auðvitað að við værum komin með auka manneskju 

studdi við betri líðan barnanna á deildinni. Sérstaklega þar sem að hún var líka að styðja við 

barn sem er að bíða eftir að fá stuðning. Það hafði áhrif á allan hópinn.  

4.8 Flæði sem hugarástand  

Þegar ég hugsa um flæði þá sé ég fyrir mér bilið á milli þess að leiðast og vera kvíðin, þegar 

þú ögrar sjálfri þér en ræður við verkefnið. Lítil skref sem tekin eru í átt að markmiði. Hvaða 

skref eru það fyrir börnin á deildinni? Í mínum ígrundunum fannst mér í raun börnin sjálf 

vera í þessu ferli dagsdaglega bæði við daglegar athafnir og í frjálsum leik. Ég íhugaði hvaða 

kröfur deildin setur á börn og hvernig þær eru ólíkar þeim kröfum og stuðningi sem börnin á 

yngstu deildinni fá:   

Þetta snýst kannski frekar um jafnvægið og að ræða hvar börnin á aldrinum 2 til 3 

ára eru stödd. Þau eru með bleiu, þau sofa, grunnþarfir eru margar sem eru 

forsenda þess að þeim líði vel. Þetta er samtalið eða samfellan á milli deilda 

þegar að börnin eru ung og að þroskast og kröfur til þeirra taka breytingum. 

Munurinn á kröfum og stuðningi milli yngstu deildar og deildarinnar okkar er 

talsverður. Hjá okkur er meira rými og færra starfsfólk. Sum börn eru tilbúin í 

frekari kröfur en önnur ekki, munurinn á leikskólaárinu getur verið mikill milli 

barna sem munar e.t.v. mánuði á (Rannsóknardagbók, 02.12.2020). 

Ég hugsa að fyrir börnin sem koma af yngstu deild sé það talsverð viðbrigði. Þau koma af 

deild með 16 börnum yngri en 2 ára og þau eru í minna rými. Þau koma til okkar og verða 

hluti af 24 barna hóp í stærra rými og eitthvað af nýjum kennurum. Ein af ástæðum þess að 

við ákveðum að bjóða börnum af yngstu deild til okkar á flæðitímanum er til þess að þau fái 
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aðlögunartíma og kynnist aðstæðum. Eins að börnin á deildinni okkar fái tækifæri til þess að 

heimsækja aftur yngstu deildina.  

Við tökum eftir að í samskiptum barna við foreldra eru oft aðrar kröfur t.d. kröfur um 

sjálfshjálp í fataklefanum. Í kjölfarið höfum við spjallað aðeins um það hvernig börnin geta 

sinnt ólíkum hlutverkum. Við tökum jafnvel eftir ólíkum hlutverkum á milli kennara eða á 

milli stunda, fer allt eftir líðan barns. Hér punktaði ég hjá mér samtal sem átti sér stað á 

meðal starfmanna:  

Við ræddum ég og Jonni oft um línuna á milli þess að vera lítill og stór, hvað get 

ég? hver sér mig? Það er svo augljóst að við sjáum bæði, og „litla barnið“ er oft 

mun sýnilegra þegar að foreldrar koma að sækja barnið. Manni líður eins og 

maður sjái í gegnum þetta en ég spyr mig, eiga þau ekki líka rétt á því að vera litla 

banið og vera lítil ef það er þeirra leið, það að vera lítill gæti líka verið hróp á 

umhyggju, sýnileika og nærveru. Þurfum við ekki að virða tilfinninguna og þá leið 

sem þau kjósa að tjá hana en styðja þau við að komast í aðra tilfinningu, við 

getum líka fóðrað þessa viðveru í tilfinningu með því að gefa henni mikla athygli 

og þá erum við í vandræðum vegna þess að þau hafa öll á deildinni þessa þörf 

(Rannsóknardagbók, 04.04.2021). 

Kannski má sjá fyrir sér að litla barnið er tilfinning vegna þess að þau tjá hana með hegðun 

og það er vanmáttur og viðbragð okkar getur verið bæði hvetjandi en líka nærandi á sama 

tíma. Ég íhugaði og lagði rækt við hvernig ég styð við börnin eins og t.d. í fataklefanum held 

ég að jákvæð hvatning geti stutt við yfirfærslu á jákvæðni yfir í aðrar aðstæður: „Við leggjum 

mikið upp úr því að kenna börnunum að klæða sig og að þau læri að nota orðin sín og telja 

þeim trú um að þau geti. Síðan kemur, ég get í öðrum aðstæðum inn á deild og þá erum við 

sátt“ (Rannsóknardagbók, 23.03.2021). 

Við hvaða athafnir upplifa börn síðan flæði. Barn sem er til dæmis að mála eða leira getur 

verið mjög upptekið við iðju sína, það getur bæði verið að skapa með teikningu, sögugerð 

eða atburðarrás. Barn getur líka verið að teikna á blað með fyrirfram formaði mynd en verið 

að vinna að því að lita inn í myndina. Gætu báðar athafnir talist til flæðis eða er fyrri athöfnin 

sem tengist sköpun frekar flæði? Athafnir sem hvetja til sköpunar geta falist í frelsi frá 

utanaðkomandi væntingum um hvernig lokaafurð á að líta út eða vera. Byggjast á innri 

áhugahvöt. Hæfni er síðan annað en gæti allt eins stutt við flæðiupplifun. Það getur verið 

gaman að sjá barn ná ákveðinni tækni. Þegar við hugsum um málörvun, þá má segja að ef ég 

gef mér tíma til þess að styðja við málörvun í samskiptum, styð ég við tækni þjálfun barns. 

Það getur síðan nýtt þá tækni við að ná því markmiði að eiga í samskiptum við önnur börn. 
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Með því að læra tungumál má segja að barnið opni nýjan heim tækifæra til þess að upplifa 

flæði í leik með öðrum. Ég punktaði hjá mér;  

Mér fannst ég styðja við flæði þegar við vorum í útiveru, það voru ekki allir úti 

heldur hluti af hópnum. Ég gat gefið Jónu góðan tíma til að eiga í samskiptum, 

sem hún þarf á að halda, eins gátu Sigurður og Jóhannes notið þess að hlaupa og 

öskra, og það var gott fyrir börnin að fá útiveru og hlé frá samskiptum inni á deild 

(Rannsóknardagbók, 22.02.2021). 

Ég upplifi stuðning við flæði í aðstæðum þar sem er rólegt og tengi það við eirð en líklega er 

það ekki endilega upplifun barnanna. Þegar flæði-skipulagið á deildinni er virkt klukkan 14:00 

fylgist ég með barni sem sýnir oft erfiða hegðun inn á deild og punktaði hjá mér:  

Ég er hugsi yfir þessari eirð og ró sem ég tengi við flæði. Mín tilfinning er að þau 

geti valið sér frjálst hvað þau fást við og það veiti þeim öruggi. Það er merkilegt 

að fylgjast með Fannari sem getur valið sér hvar hann er og þá virðist honum líða 

ágætlega, ef eitthvað er of mikið þá getur hann fært sig (Rannsóknardagbók, 

18.02.2021). 

Við sáum líka að drengurinn úr dæminu að ofan skipti mjög ört um viðfangsefni og stoppaði 

stutt við. Í kjölfarið fékk hann meiri stuðning inni á deild og sjáum við hvernig hann getur nú 

stoppað lengur við á hverjum stað, tekið virkan þátt og tengst öðrum börnum. Þótt það væri 

kostur fyrir hann að geta skipt um umhverfi og haft meira val um hvar hann var líkt og kemur 

fram í þessari færslu hjá mér:  

Ég hef verið að hugsa þetta með Fannar hann sýnir neikvæða hegðun í 

aðstæðum þar sem að hann þarf að deila, þar sem er vinur sem hann vill ekki 

deila, þar sem er dót sem hann vill ekki deila eða þar sem að er kennari sem hann 

vill ekki deila en þegar hann er í sínu þá gengur honum betur. Það kemur mér 

verulega á óvart hvað hentar honum vel að vera í flæðiskipulaginu 

(Rannsóknardagbók, 9.04.2021). 

Ég var hugsi um flæðiupplifun annars vegar þegar barn er eitt og síðan með hóp af börnum. 

Kveikja að því var hegðun Fannars hér í dæminu að ofan og annarra barna. Ég velti fyrir mér 

hvort flæði geti þá verið nærtækara í iðju sem felst ekki í samskiptum? Hins vegar sýnist mér 

mesta flæðið vera í leiknum, þegar samskiptin ganga vel, jafnvel án orða. Þegar hreyfingar 

eru samhæfðar með ákveðinn tilgang og síðan eru ákveðin viðbrögð sem tengjast við 

hugmyndina um flæði og leikreglunnar líkt og við sjáum mjög mikið í útiveru. Síðan í þróaðri 
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hlutverkaleik þar sem við sjáum sömu vinapörin sækja í leik sem virkar skipulagður og sí 

endurtekin leikþemu í gangi.  

Það sem hefur komið mér mest á óvart er hversu mikið ég sé flæði sem hugarástand 

tengjast því að læra ákveðna tækni. Bæði í kennslu með innlögn frá kennara t.d. var Kolla 

með sögustund þar sem hún notaði leikmuni, börnin endurtóku söguna í eigin leik sí 

endurtekið. En líka barn sem vill læra ákveðna tækni, hvort sem það er að klifra, lita, púsla 

eða leira. Börnin fóru t.d. í íþróttahúsið og það var spennandi fyrir eldri hóp að komast 

þangað. Þá skráði ég hjá mér: „Jonni notaði húlla-hringi og sýndi börnunum hvernig er hægt 

að snúa þeim og láta þá skoppa. Í kjölfarið fóru þau á fullu að reyna að ná þessari tækni. Sjá 

svo gleðina þegar þeim tókst það“. Mér fannst áhugavert að sjá hvað þau hafa gaman af því 

að hafa fyrirmynd að athöfn og reyna síðan að ná valdi á henni. Hér er dæmi um dreng sem 

sat og fylgdist rólegur með leik hjá stúlkum áður en hann ákvað að taka þátt í leiknum. Á 

sama tíma notuðu þessar tvær stúlkur þema sem notað var í sameiginlegri stund með 

kennara í leik.  

Klara og Sara notaðu sama þema í hlutverkaleiknum og notaður var í 

sameiginlegri vináttustund. Í kennslustundinni var verið að fjalla um geimflaug og 

nudd, stúlkurnar voru að raða stólum upp og spenna beltin í geimflauginni, 

hlaupa til þess að sækja fjarstýringar. Fannar kom svo inn í leikinn sem farþegi 

eftir að hafa fylgst með í dagóða stund (Rannsóknardagbók, 25.02.2021). 

Börnin læra ekki bara í gegnum kennslu heldur líka með því að fylgjast með öðrum börnum 

bæði í leik og starfi. Börnin eru fyrirmyndir fyrir hvort annað. Ég tók eftir því bæði inni á deild 

hjá okkur þegar ekki er flæðiskipulag. Við fullorðna fólkið lærum líka mikið af því að fylgjast 

með börnunum. 

4.9 Samantekt 

Stuðningur kennara og tengsl við hann var mikilvægur þáttur í vellíðan barna á aldrinum 2 til 

4 ára. Mín upplifun var að þegar að kennarinn hefur tengst barninu lærir hann að þekkja 

barnið. Með reglulegum deildarfundum náðum við að dýpka samtalið okkar á milli um börnin 

og þær aðstæður sem studdu við eða drógu úr vellíðan þeirra. Samtalið gaf okkur líka 

tækifæri til þess að ígrunda aðstæður sem mætti breyta eða bæta eins og t.d. að kennari 

sem börnin þekkti fylgdi þeim í nýjar aðstæður og að aðlaga hvíldina að breyttum þörfum 

barnanna. 

Að setja mörk og að útskýra var þáttur sem okkur fannst styðja við vellíðan barnanna. 

Þetta sneri að fyrirsjáanlegri atburðarrás og fylgja eftir ákveðnum venjum. Til dæmis að 

útskýra mikilvægi hreinlætis fyrir velferð þeirra og kenna þeim að huga að og taka ábyrgð á 
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henni á jákvæðan hátt. Þemað fólst líka í nærveru kennara og stuðningi við börnin í 

félagslegum samskiptum þeirra á milli.  

Yfir rannsóknartímabilið íhugaði ég með hvaða hætti mætti gera dagskipulagið sýnilegra 

en halda í sveigjanleikann. Það er eitthvað sem ég mun útfæra og ígrunda frekar. Viðhorf 

mitt til þess að setja mörk og útskýra breyttist. Ég sá rútínu í lok rannsóknar frekar sem leið 

til að styðja við sjálfsábyrgð barna og hlutverk kennara að styðja við hana með jákvæðum 

hætti. Við ákveðnar aðstæður þurftu börnin að læra að taka ábyrgð. Til að mynda huga að 

eigin hreinlæti og ganga frá fötunum sínum. Með því að styðja þau við þessi verk með 

jákvæðum hætti tók ég eftir að trú á eigin getu yfirfærðist jafnvel í aðrar aðstæður. Fjöldi 

barna, rými fyrir frjálsan leik og fjöldi kennara á barn voru atriði sem höfðu mikið vægi fyrir 

börnin á deildinni og starfsfólkið. Það var auðveldara að styðja við ákveðin verkefni eða 

ígrunda starfið með börnunum í fámennari hóp. Ef til vill gekk mér einnig betur að einbeita 

mér þá. Að beina athyglinni að mörgu í einu reynist mér erfitt og lýjandi þó það geti líka verið 

gaman. Þegar að góð dreifing var á börnum, mörg rými nýtt og nóg af kennurum fannst 

okkur starfið styðja við leikinn og tengslin þeirra á milli. Áhugavert var hversu jákvætt það 

gat verið fyrir börnin að ná frjálsum leik í ákveðnum hópum frekar en í flæði-skipulagi þegar 

börnin blönduðust yfir allan leikskólann. Ef til vill er það sýnileikinn fyrir mér sem er virkur þá 

en ekki í flæði-skipulaginu.  

Hreyfing var að mínu mati og starfsfólks einn af grunnþáttum fyrir vellíðan barnanna. 

Bæði virtust þau sækjast í hreyfingu sem skemmtun og leið til að tengjast öðrum börnum. 

Með hreyfingu tókum við eftir litlum sigrum. Þau gátu meira í dag en í gær. Það styrkti þau 

bæði líkamlega og andlega. Þegar við byrjuðum að vinna saman settum við útiveru í meiri 

forgang en hún hafði verið. Það virkaði vel og eins að ákveðnir hópar hefðu forgang í útiveru. 

Þá gat hluti af börnunum fengið meira rými fyrir frjálsan leik og val um útiveru varð meira. 

Við sáum það svo vel þegar að komu dagar sem árgangarnir eða minni hópar fengu deildina 

út af fyrir sig. Okkur fannst rýmið og tíminn þá styðja við leik og tengslamyndun þeirra á milli.  

Vinátta barna skipti þau mjög miklu máli og þegar að leið á rannsóknina sá ég og við 

betur og betur hvað vináttan er mikilvæg. Við gátum lært heilmikið af því að fylgjast með 

þeim í leik og við þurftum að læra koma í veg fyrir aðstæður sem hindruðu þau við að 

tengjast. Stoppa ekki af ærls t.d. og sjá hreyfingu sem lið í að þróa vináttu. Leikurinn varð 

hluti af öðrum þemum. Líkt og rými, stuðningur kennara og fjöldi barna höfðu áhrif á gæði 

tengsla og leik. Þegar að þessir þættir voru til staðar þá gekk vel. Að ganga vel merkir í raun 

að starfsfólkið nær að sinna þörfum allra og börnin voru virk í leik og í góðum samskiptum.  

Að lokum ígrundaði ég hvernig mætti hugsa um flæði og við hvaða aðstæður börnin 

upplifa hugarástandið flæði. Mér fannst það vera í aðstæðunum eins og ég lýsi að ofan þegar 

að allt gengur vel. Þörfum þeirra er mætt, þau eru örugg með sig og óhrædd við að takast á 
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við samskipti við önnur börn. Það fannst mér eiga sér stað í leik með öðrum börnum eða 

þegar að þau voru ein með leikefni eða sköpun. Það var áhugavert að sjá hvað gat hentað 

sumum börnum vel að fá tíma ein með sér án samskipta. Læra að ná færni sem ég tengdi 

einnig við flæði. 

Upphaflega sá ég vellíðan barna á deildinni út frá þörfum þeirra, líkamlegum og 

andlegum og hvort þær væru í takt við þær kröfur og aðstæður sem þau eru í. Ég upplifði 

stjórn á umhverfinu mikilvægari við upphaf verkefnis heldur en að lokum þess. Mér fannst 

eins og að ef við næðum að stjórna fjölda barna, leikefni og hvar starfsfólkið er og hvar það 

vinnur þá myndi vellíðan ósjálfrátt verða meiri. Ég er ekki eins viss um það að lokinni 

starfendarannsókninni að það sé lausnin. Samskipti, virðing og rammi eru mikilvæg en 

sveigjanleiki skiptir líka máli. 
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5 Umræða 

Hér á eftir er fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar og þær settar í samhengi við fræðilegan 

grunn hennar. Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvernig mætti styðja við vellíðan, 

flæði og nám barna í leikskólanum. Helsti ávinningur rannsóknarinnar var að ígrunda nám 

barna í leikskólanum með því að dýpka samtalið og þróa samstarf okkar á deildinni. 

Rannsóknin gefur innsýn í hvernig starfshættir okkar voru ígrundaðir og endurskoðaðir. Eins 

og fram hefur komið tók ég við deildarstjórastöðu fyrir um rúmlega ári síðan og var hugsi yfir 

því hvernig mætti styðja við vellíðan og nám barna og hvort flæði með sveigjanlegu skipulagi 

og nægu rými fyrir leik barnanna gæti gert það. Áskorunin fólst í að framkvæma það í 

samstarfi við starfsfólk deildarinnar og leikskólann. Mér fannst áhugavert að hugsa um 

starfið með börnum sem eru 2 - 4 ára þar sem rannsóknir um flæði og sveigjanlegt skipulag 

hafa aðallega verið rannsakaðar með eldri börnum leikskóla. Ég lagði upp með tvær 

rannsóknarspurningar: Hvernig get ég stutt við vellíðan, nám og flæði  2-4 ára barna í 

leikskóla? Ég vil byrja á að svara henni í kaflanum vellíðan. Í kjölfarið svara ég seinni 

rannsóknarspurningunni; Við hvaða athafnir virðast leikskólabörn upplifa flæði? í kaflanum 

flæði. 

5.1 Vellíðan 

Það tók tíma að ná upp samtali við starfsfólk deildarinnar. Við erum fjölbreyttur hópur og 

höfum ekki unnið það lengi saman. Það tók mig tíma að læra að nálgast viðfangsefnið. Ef til 

vill hefði ég mátt styðja betur við starfsfólkið og veita meiri fræðslu, en fyrst um sinn fólst 

áhugi minn frekar að skilja þeirra viðhorf og starfsaðferðir þeirra. Hins vegar fannst mér 

ákveðin þróun eiga sér stað þegar að áherslan á deildarfundum varð á umræður um börnin 

og um vellíðan barna. Ég upplifi einnig að þegar að við ræddum börnin var auðveldara að ná 

fram góðu samtali á milli mín og starfsfólks. Við náðum að beina athygli okkar að börnunum 

og sjá starfið okkar út frá þeim, þörfum þeirra og áhuga. Í upphafi rannsóknar var mín 

upplifun að ákveðin verkefni og námsefni hefðu meira vægi og/eða sýnileika en starfið væri 

metið og rætt út frá samskiptum og tengslum okkar við hópinn og á milli barnanna. Yfir 

rannsóknartímabilið ræddum við um vellíðan almennt og þau þemu sem stóðu upp úr eftir 

deildarfundi, en þau voru hreyfing, vinátta og tengsl við hópinn, að starfa með minni hópa og 

hafa góða rútínu fyrir börnin. Það sem mér fannst standa upp úr eftir rannsóknina varleit 

starfsmanna að bættum aðstæðum og líðan hvers barns. Svipaðar niðurstöður komu fram í 

rannsókn Söru Margrétar Ólafsdóttur og Bryndísar Garðarsdóttur (2016b) þar sem viðhorf 

starfsfólks til þátttöku barna breyttist við það að ígrunda vellíðan þeirra. Það átti auðveldara 

með að setja sig í spor barnanna. Eitt af því sem ég þróaði með mér var að halda utan um 
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hvað ég vildi vinna með hverju barni, byggt á áhuga barnsins og þörfum. Við ræddum það 

líka okkar á milli að setja okkur það markmið að fylgjast með og taka eftir hvar áhugi 

barnanna liggur og nýta myndir og myndskráningar með markvissari hætti í framhaldi af 

rannsókninni. Þessar breytingar eru að mínu mati nær þeim áherslum sem lagt er upp með í 

opinberum plöggum (Aðalnámskrá, 2011). Láta þarfir og áhuga barnanna mynda grunninn 

sem mótar umhverfi og starfshætti leikskólans. Okkar hlutverk var að skipuleggja starfið og 

að laga það að þörfum og áhuga barnanna (Wood, 2013). Með því að kynnast börnunum 

urðum við færari við að styðja við vellíðan þeirra. Það veitti þeim öryggi til þess að taka þátt. 

Svipaðar niðurstöður komu fram hjá Laevers (1994), þegar að börnum líður vel þá gengur 

þeim betur að læra og sýna frumkvæði í námi. Í framhaldinu myndi ég vilja læra að nota 

myndaskráningar sem leið til að meta og styðja við leiðir barna til náms (Carr, 2001) þar sem 

litið er á barnið sem hæfan geranda. Þær gætu jafnframt nýst okkur til að ræða um nám 

barnanna á deildarfundum. Með því að ígrunda nám barna og hlusta eftir líðan einstaka 

barns tel ég að við berum virðingu fyrir þeim sem einstaklingum með fjölbreyttar 

samskiptaleiðir. Það er afar áríðandi í leikskólastarfi sem vinnur að lýðræðislegum 

vinnubrögðum (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012). Niðurstöðurnar gefa 

til kynna að börn láta vanlíðan sína í ljós á afar ólíkan hátt. Þegar að við lærðum að þekkja 

börnin lærðum við líka að þekkja inn fjölbreytta tjáningu þeirra. Rannsóknir benda til þess að 

með því að viðurkenna tilfinningar barna og setja sig í spor þeirra aukist gæði 

leikskólastarfsins (Sara M. Ólafsdóttir, 2017b). Niðurstöður þessarar rannsóknar voru að góð 

og traust tengsl við kennara studdu við vellíðan barna. Stöðugleiki og kunnugleiki við kennara 

skipti flest börn miklu máli og gat stutt þau við að takast á við nýjar aðstæður og kynnast 

nýju starfsfólki. Mér fannst eins og hér lægi bilið sem (Csikszentamihalyi, 2008) lýsir sem 

bilinu á milli þess að fást við eitthvað og upplifa kvíða eða að leiðast. Þarna á milli er flæðið 

og vellíðan. Börnin þurfa stuðning við að finna þetta svæði og kennarinn getur veitt stuðning 

við það. Við viljum styðja við félagsfærni því markmiðið er að þau tengist barnahópnum og 

hafi trú á sjálfum sér (Jóhanna Einarsdóttir, 2019) en með virðingu fyrir þeirra þörfum fyrir 

öryggi og athygli. Stuðningurinn sem við veittum börnunum kom þeim vel og þau voru 

öruggari og virkari í samskiptum við önnur börn og fleiri kennara sem staðfesti trú okkar að 

við hefðum gert rétt. Enn gátu þau leitað til kennara og fengið stuðning en höfðu víðara 

tengslanet.  

Niðurstöður okkar voru þær að hluti barnanna er ekki eins sýnilegur kennurum. 

Sérstaklega eftir að flæði-skipulagið hefst eftir klukkan 14:00 á daginn. Ég hafði áhyggjur að 

við værum ekki að styðja nægjanlega við nám þeirra í gegnum leik sem er eitt helsta hlutverk 

leikskólakennara (Ingibjörg og Jóhanna, 2012). Hins vegar var kostur skipulagsins að þau voru 

í nálægð við eldri börn sem voru þeim fyrirmyndir og vinir. Rannsóknir benda þó til að börn 
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sem standa fyrir utan barnahópinn sækja ekki endilega í stuðning kennara og mikilvægt er að 

ígrunda félagslega stöðu barnsins og styðja eftir þörfum (Sara M. Ólafsdóttir og Jóhanna 

Einarsdóttir, 2017b; Sara Margrét Ólafsdóttir, o.fl., 2017). Við fundum leið til þess að mæta 

þessu með því að hafa einn starfsmann sem fór á milli leiksvæða á þessum tíma og ræða 

börnin við starfsfólk á öðrum deildum leikskólans. Ég taldi mikilvægt að huga að samskiptum 

og þeim börnum sem virðast vera fyrir utan hópinn í leik. Það virðist ástæða til þar sem í fyrri 

rannsóknum hefur komið fram að hluti barna er oft ekki í virkum samskiptum og jafnvel ekki 

í miklum samskiptum við fullorðna (Kristín Karlsdóttir, o.fl., 2020; Daníel Steingrímsson og 

Kristín Karlsdóttir, 2019). Niðurstöður okkar benda til þess að líkt og í öðrum leikskólum þar 

sem unnið er eftir flæðiskipulagi þurfi að huga sérstaklega að einstaka börnum eins og t.d. 

þeim sem koma ný inn á miðju ári. 

Eitt af því sem kom fram á deildarfundum var mikilvægi þess að hafa ákveðna rútínu. Að 

börnin viti hvað liggi fyrir og hvað er í vændum. Ef til vill gæti það verið ein af ástæðunum 

fyrir því að leikskólar þróa með sér ákveðnar hefðir og skipulag sem síðar getur að endingu 

verið heftandi. Þetta rímar við fyrri rannsóknir að leikskólar eru stofnun þar sem að þróast 

ákveðnar starfsaðferðir og menning sem getur reynst erfitt að breyta (Sara Margrét 

Ólafsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2016b og Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Jóhönnu 

Einarsdóttir, 2012). Í niðurstöðum mínum kom fram að skiplag og starfsaðferðir þurfa að 

miðast að velferð þeirra barna sem eru hjá okkur hverju sinni og að jafnvel dagamunur getur 

verið á líðan þeirra. Því þurftum við að læra laga okkur að. Í ljósi þess finnst mér mikilvægt að 

við eignum okkur starfið og þróum okkar þekkingu sem styður við starfið en byggir ekki 

eingöngu á ákveðnum verkferlum eða hefðum. Starfið er lifandi og við erum ólík, börnin og 

starfsfólk eru ólík, hafa fjölbreyttan bakgrunn. Að mínu mati gat rútínan falist í ákveðnum 

venjum. Niðurstaðan okkar var að samtalið og að undirbúa börnin fyrir hvað er að fara gerast 

næst skiptir máli og að styðja þau í þessum verkefnum sem snúa einnig að þeirra velferð. 

Eins og t.d. að þvo hendur á Covid-19 tímum er mjög mikilvæg og góð rútína sem styður við 

hreinlæti og heilbrigði barna almennt (Margrét Héðinsdóttir, o.fl., 2013). Það styður við 

ábyrgð barna og val að geta komið í morgunmat og kaffitíma þegar þeim hentar en okkar 

hlutverk er þá að fylgja eftir. Kosturinn er að þau geta viðhaldið frjálsum leik á meðan. Líkt og 

einkennir oft leikskólastarf þar sem að unnið er að sveigjanlegu skipulagi (Sara Margrét 

Ólafsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2016a; Elsa Rut Róbertsdóttir o.fl., 2011-2012; 

Rauðhóll, 2019). Niðurstöður í rannsókninni sýndu að þrátt fyrir að við teljum okkur hafa 

sveigjanlegt skipulag þá eru reglur um samskipti og hegðun áberandi þegar að nýtt barn 

labbar inn og það rekur sig í regluverkið.  

Í starfendarannsókninni vorum við öll sammála um að gæði leiks eru meiri þegar börnin 

eru færri í rými. Það kom sérstaklega fram aukin vellíðan hjá yngri árgangi þegar að þau voru 
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ein á deildinni. Þegar stærsti hluti yngri hópsins svaf var oft góður frjáls leikur eftir hádegi hjá 

eldri árganginum, sem voru þá færri í hópi. Svipaðar niðurstöður komu fram í rannsókn 

Daníels Steingrímssonar og Kristínar Karlsdóttir (2020) þegar að börnum var skipt í tvo hópa 

til að styðja betur við leikinn. Niðurstaða þessarar rannsóknar var að starfsfólkið upplifi meiri 

vellíðan hjá börnum þegar þau voru í smærri hópum. Það hefur komið fram í fyrri 

rannsóknum að börn þurfa að fá tækifæri til þess að vera í frjálsum leik með öðrum börnum 

og þróa áhugahvöt sína og félagsleg samskipti (Lillemyr, 2013; Alvestad, 2010). Niðurstaða 

okkar var að meira rými og færri börn studdi við vellíðan en það mætti ekki vera á kostnað 

tengsla eða hindra leik milli vina. Fyrri rannsóknir styðja við að börn þurfa svigrúm til þess að 

þróa leikinn l(Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2012) og velja á eigin 

forsendum svæði, vini og viðfangsefni (Sara M. Ólafsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2016b; 

Sandseter og Seland, 2016). 

Hreyfing var framarlega hjá okkar þegar við ígrunduðum vellíðan barna á 

leikskóladeildinni og tengdist þemanu vinátta, sem og leik. Niðurstöður voru að börnin á 

leikskóladeildinni höfðu mikla hreyfiþörf. Þau tengdust öðrum börnum í gegnum hreyfingu 

og þannig þróuðust vináttutengsl. Þetta hefur komið fram í rannsóknum með yngri börnum 

sem nota hreyfingu til að eiga í samskiptum sín á milli (Hrönn Pálmadóttir og Guðrún 

Bjarnardóttir, 2012). Eins er lögð rík áhersla á að sjá leikinn sem leið barna til að tengjast 

hópnum sem er sérstaklega mikilvætt í ljósi fjölbreytileika sem getur verið innan 

barnahópsins (Lillemyr, 2013). Niðurstaða rannsóknarinnar var að við viljum styðja við þessa 

tengslamyndun í gegnum hreyfingu. Hins vegar erum vorum við ekki enn alveg samstíga í 

viðbrögðum við hreyfingu barnanna og ærslum.  

5.2 Flæði sem hugarástand 

Í þemanu flæði og við hvaða aðstæður börnin upplifa flæði voru ýmsar tengingar sem mætti 

þróa betur. Það reyndist mér erfiðara að ná upp góðu samtali við starfsfólkið um flæði sem 

hugarástand. Leikur barnanna virtist oft óreiðukenndur og samskiptin sem áttu sér stað 

innan hans. Þegar að betur var að gáð mátti vera að leikreglur voru skýrari eins og í dæmi um 

samskipti í fataklefa og drengina sem léku sér með glerkúluna. Það má tengja við kenningu 

(Csikszentmihalyi, 2008) en hann telur flæði felast í ákveðnum stigum eða leikreglum. 

Rannsóknir með börnum hafa líkt bent til þess að leikurinn er ekki eins óreiðukenndur og 

hann virðist fullorðnum (Hrönn Pálmadóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2012). 

Niðurstöður voru að í aðstæðum þar sem að börnin voru með gott rými, val um tengsl og 

vini, stuðning frá kennara þá voru kjöraðstæður fyrir frjálsan leik sem ég tel að styðji við 

flæði þegar það er skilgreint sem hugarástand (Csikszentmihalyi, 2008). Hér vil ég líka 

ígrunda mun á flæði sem hugarástand eða flæði sem skipulag eða valkerfi. Ég er eilítið hugsi 
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um val á viðfangsefnum, ef kennarinn velur efnivið og námsumhverfi hvert er þá vægi barns 

þegar kemur að þeim ákvörðunum? Hvað ef barnið hefur áhuga á einhverju allt öðru en 

kennaranum dettur í hug að skipuleggja? Væri ekki kostur að barnið væri þátttakandi í að 

skipuleggja námsumhverfið? Þegar að kom að börnum á þessum aldri fannst mér ekki alltaf 

við hæfi að ætla þeim að einskorða leik með ákveðið leikefni við ákveðin stað og það ætti 

ekki að blanda leikefni saman. Einnig fannst mér það geta hindrað þau í að taka þátt í leik og 

að upplifa flæði.  

Það var meðal annars þess vegna sem við breyttum til og einn kennari var laus og ekki 

bundinn við stöð til þess að styðja við börn. Það var kostur að mínu mati að deildin með 

þessum tveim árgöngum var saman á morgnanna en skipulagið tók við eftir klukkan 14:00 á 

daginn. Fyrir hádegi voru fleiri tækifæri til þess að hafa áhrif á hópastærð og samskiptin voru 

oft einfaldari að mati starfsfólks með fámennari hóp og stöðugri félagslegri samsetningu 

innan hans um tíma. Þar er að segja ákveðinn kennari fylgdi ákveðnum barnahóp en í 

tengslum við önnur börn og samstarfsfólk á deildinni. Eftir hádegi var sami kennari með 

ákveðið svæði og var því ekki eins færanlegur t.d. ef hann myndi vilja fylgja ákveðnu barni 

sem hann á í góðum tengslum við. Hins vegar voru mun fleiri samskipta möguleikar í boði 

fyrir alla og frelsi til að fara um allan leikskólann. Það virtist mér kostur fyrir barn að geta 

upplifað tengsl við börn á öðrum deildum, lært af öðrum börnum og kennurum og víkkað 

tengsl sín við aðra. Það hlýtur að styðja við sjálfsmynd þeirra og sjálfstraust. Sömuleiðis 

styður skipulagið við tengsl. Barn sem fer milli deilda getur haldið í vináttu þó svo vinur eða 

jafnvel kennari skipti um deild. Það kom líka í ljós að börnin rifja upp í lengri tíma börn sem 

hætta í leikskólanum. Tengslin og vináttan virðast þeim mjög dýrmæt. Rannsóknir benda til 

að fullgildi og að vera hluti af hóp styðji við vellíðan barna (Jóhanna Einarsdóttir og Sara M. 

Ólafsdóttir, 2020).  

Börn voru stöðugt að takast á við lítil og krefjandi verkefni. Þau upplifðu sig oft í 

aðstæðum sem reyndi á færni sem þau hafa ekki enn þá náð. Það er áhugavert að 

Csikszentmihalyi (2008) lýsir flæði hugarástandi þegar að við losnum undan neikvæðum 

hugsunum. Þetta tengdi ég við neikvæða upplifun hjá börnum. Þegar að þeim finnst þau ekki 

geta eitthvað. Okkar hlutverk hér gæti verið að veita umhyggju og styðjandi jákvætt samtal í 

verkefnum sem þau eru að læra að taka ábyrgð á. Þetta tengist líka nálgun Carr (2001) og 

hvernig börnin velja sér sjálf námsleið. Það er hvaða færni þau hafa áhuga á að ná. Stundum 

þurfti ég að stoppa mig af að hjálpa börnum þegar að þau gátu en hins vegar gátu þau þurft 

frekari stuðning í aðstæðum sem við töldum þau full fær um eins og t.d. í leik og við að 

mynda tengsl við önnur börn og upplifa vináttu. Mín upplifun var að flæði er „góður leikur“ 

leikur þar sem barn er eitt með sér eða öðrum og lítið er um átök og þá virðist tíminn líða 
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átakalaust áfram og við bæði börn og starfsfólk upplifum oft mikla gleði. Þessu tókum við t.d. 

eftir þegar að börnin sameinast eftir frí.  

Eins var áhugavert að fylgjast með börnum reyna við erfiðari verkefni og hæfni sem virtist 

vera sjálfvalin, eins og t.d. að geta klifrað upp rennibrautina eða snúið húlla hring eins og 

Jonni sýndi þeim. Það má segja að sú ákveðni sem þau gátu sýnt og þrautseigja hafi tengst 

nálgun Csikszentmihalyi (2008) um flæði og hæfni og að njóta afreka vegna innri hvata en 

ekki utanaðkomandi hvatningar. Jafnframt kom skýrt í ljós þessi félagslegi þáttur og 

mikilvægi þess að þau fái rými til að skapa leik og tengjast vináttuböndum. Það ætti að vera 

okkar helsta markmið í starfi enda mjög mikilvægur þáttur í námi barna líkt og fram hefur 

komið í fyrri rannsóknum (Lillemyr, 2013)  
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6 Lokaorð 

Í þessari starfendarannsókn var fjallað um með hvaða hætti styðja megi við vellíðan, flæði og 

nám leikskólabarna. Auk þess að ígrunda við hvaða aðstæður börn upplifa flæði í 

leikskólanum. Meðan á rannsókninni stóð fylgdist ég með leik og störfum barnanna á 

leikskóladeildinni. Samhliða reyndi ég fá samstarfsfólk mitt með í að dýpka samræður og 

ræða þessa þætti okkar á milli. Það var ein af helstu breytingunum að vera með markvissari 

fundi okkar á milli um líðan og nám barna. Á rannsóknartímabilinu lagði ég talsverðan tíma til 

þess að ígrunda, samskipti og virkni barnanna. Það hafði áhrif á hvernig ég sá starfið í raun 

frekar út frá hverju barni og þörfum þess.  

Þegar við erum með rými til að bjóða upp á flæði milli deilda sjáum við að börnin geta 

valið sér svæði, vini og viðfangsefni sem styður jafnframt við félagsleg tengsl hjá flestum 

börnum. Það rímar við þær rannsóknir sem að hafa verið gerðar á vellíðan barna og þörf fyrir 

meira vali og frelsi. Hins vegar stangast það á við okkar mat á góðum leik sem var oftast 

þegar að hluti hópsins er ekki inn á deildinni og færri börn eru inni.  

Það tengist líka niðurstöðum um tengsl við kennara. Bæði erum við með börn sem eru 

óörugg og vilja öryggi hjá kennara og síðan börn sem að okkur finnst við missa af. Þegar að 

börnin eru færri inn á deild þá höfum við frekara tækifæri til þess að styðja þau í samskiptum 

sín á milli. Það kom starfsfólki á óvart hversu mikla gleði og djúp tengsl börnin mynda sín á 

milli. Þá var hreyfing einnig mikilvæg leið fyrir börnin að fá tækifæri til að mynda 

vináttutengsl sín á milli. Þess vegna skiptir máli hvernig við bregðumst við hreyfingu þeirra og 

sjáum hana sem leið þeirra til samskipta. 

Þessi rannsókn snýr að þeim barnahópi sem nú er á leikskóladeildinni. Þó svo hún hafi 

ekki varað lengur en raun bar vitni þá þurftum við að aðlaga starfið að breyttum þörfum 

barnanna t.d. í hvíldinni. Þemað sem stóð upp úr eftir að hafa hlustað á deildarfundina er 

launsleit starfsmanna að bættu umhverfi og líðan hvers barns. Eitt af því sem ég þróaði með 

mér var að halda utan um hvað ég vildi vinna með hverju barni, byggt á áhuga þess og 

þörfum. Við ræddum það líka okkar á milli að setja okkur það markmið að fylgjast með og 

taka eftir hvar áhugi barnanna liggur og halda í að sjá hvert og eitt barn og hvernig við getum 

stutt við vellíðan þess og nám í leikskólanum í gegnum tengsl við barnahópinn.  
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