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Útdráttur 
 
Eftirfarandi ritgerð er lögð fram sem lokaverkefni til B.Ed.-prófs við kennaradeild, 
Háskólans á Akureyri. Í henni er fjallað um leik bara á aldrinum eins til þriggja ára, 
hlutverk leikskólakennara í leiknum og við skipulagningu á leikumhverfinu. Gerð er 
grein fyrir könnun sem framkvæmd var á leikumhverfi einnar deildar fyrir ung börn í 
leikskólanum Furugrund í Kópavogi. Reynt var að bera kennsl á það sem vel er gert 
og lagðar eru til tillögur að breytingum í þeim tilgangi að gera deildina aðgengilegri 
og hlýlegri fyrir börn og starfsfólk.  
Ung börn leika sér því leikurinn er þeim eiginlega hvetjandi. Leikurinn tekur á sig 
margar myndir og í leik fá börn tækifæri til að vinna úr eigin reynslu og prófa sig 
áfram með það sem þau hafa séð og upplifað. Á fyrstu þremur árum lífsins þróast 
leikurinn hratt og reynt er að gera því skil hvernig er talið að hann þróist. 
Börn vilja leika sér þar sem fullorðnir eru, því er mikilvægt að leikskólakennarinn sé 
ekki óvirkur í leik barnanna því þátttaka hans hefur áhrif á það hvernig leikurinn 
þróast. Aðrir þættir hafa áhrif á leik barna þar á meðal er nánasta umhverfi. Hvernig 
leikskólakennarinn skipuleggur umhverfi, efnivið og tíma fyrir leik barnanna eru 
stórir áhrifaþættir í leik þeirra. Umhverfið getur verið letjandi og hindrað leik þeirra 
því er mikilvægt hvernig það er skipulagt. 
 

Abstract 
The following paper is part of a final thesis towards a B.Ed. degree at the University 
of Akureyri. The thesis presents discussions and theories regarding the role of the 
teachers in children's play aged one to three years old. How playschool teachers 
organise the play and the play environment is also addressed. As part of this study a 
small scale research of the environment in a department for one to three year old 
children in the playschool Furugrund in Kópavogur was conducted. Part of the 
research was to try to identify what changes were needed and what was well done 
have an accessible and pleasant environment for the children and teachers.  
Young children play because is comes naturally to them. Playing takes on many 
forms, it gives children the opportunity to work through their own experiences and to 
have new ones. During the first three years of a child's life the play develops rapidly. 
Children want to play where adults are, so it is important for the playschool teacher to 
be active in playing with the children, because her involvement leaves an impression 
on how the play develops. Other factors have an impression on the child, such as the 
environment the child in. How the playschool teacher organizes the environment, 
material and time, plays a big part how they play. The environment can be 
discouraging and prevents the children from playing, so it is important to be well 
organized.  
 


