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Útdráttur  

Markmið rannsóknarinnar var að skoða og lýsa hvernig leikskólakennarar 

styðja við leik barna. Jafnframt að skoða hugmyndir leikskólakennara um 

leikinn og eigið hlutverk í honum. Einnig var skoðað hvort samræmi væri 

á milli þessara hugmynda og starfshátta leikskólakennaranna og hvaða 

þætti þeir töldu helst hafa áhrif á starfshætti sína. 

Leikurinn er talinn vera helsta náms-og þroskaleið ungra barna og í 

lögum um leikskóla kemur meðal annars fram að nám skuli fara fram í 

gegnum leik og skapandi starf, ekki skuli nota beinar kennsluaðferðir í 

leikskólum. Fræðilegt samhengi rannsóknarinnar eru hugmyndir 

Vygotskys um leikinn og mikilvægi stuðnings hæfari einstaklinga við 

börn að leik. Jafnframt er tekið mið af nýrri hugmyndum sem eru ríkjandi 

í leikskólafræðum í dag og farið yfir niðurstöður fyrri rannsókna á 

sviðinu. Skipta má hlutverki leikskólakennara í þrennt, athuganir og 

skráning, skipuleggja umhverfið og að meta hvort styðja þurfi við leik 

barna og um leið að finna viðeigandi stuðningsaðferðir.  

Notaðar voru eigindlegar rannsóknaraðferðir og gögnum var safnað 

með þátttökuathugunum og viðtölum. Gagnasöfnun fór fram í 6 mánuði, 

frá janúar 2009 og fram í miðjan júní sama ár. Þátttakendur voru þrír 

leikskólakennarar sem valdir voru út frá markmiði rannsóknarinnar.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að leikskólakennararnir þrír 

töldu leikinn mikilvægustu náms-og þroskaleið ungra barna og virtust 

bera mikla virðingu fyrir honum. Þeir vildu hafa sem mest af frjálsum 

leik í leikskólanum því þannig töldu þeir börn þroskast best. Í 

leikskólunum virðist þó ríkja togstreita um það hversu fast skipulag 

starfsins eigi að vera. Leikskólakennararnir töldu sitt hlutverk vera að 

skipuleggja leikumhverfið, fylgjast með leik barnanna og grípa inn í hann 

ef þess þarf. Leikskólakennararnir töldu að leikskólakennaranámið og 

menning leikskólans hefðu helst áhrif á starfshætti þeirra. Þeir gátu ekki 

tengt eigin hugmyndir við ákveðnar kenningar eða fræðimenn.  
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Abstract 

„We can teach them so many things through play“ 

Preschool teacher‘s role in children‘s play 

The purpose of the study was to observe and describe how preschool 

teachers support children’s play. It also focused on the ideas that the 

preschool teachers had about play and their role in it. Finally, it looked at 

whether there was a correspondence between the ideas they had and how 

they actually conducted their work, and which factors they considered to 

impact their work the most.  

Play is considered to be the main educational- and developmental tool 

for young children and Icelandic laws and regulations about preschool 

state that education of young children should take place through play and 

creative activities, direct teaching should not be used in preschools. The 

study uses the ideas of Vygotsky on play and the importance of the 

support of more qualified individuals to children when they play. I also 

consider more recent ideas that are currently predominant in preschool 

studies and the results of previous research are discussed. The role of the 

preschool teacher can be divided into three parts, observations and 

documentation, organiziation of the environment, and to evaluation of 

whether children’s play is in a need of support and simultaneously figure 

out appropriate ways to support the play.  

The study uses qualitative methods and the data was collected using 

participant observations and interviews. The data collection lasted for six 

months, from January to June 2009. The participants were three preschool 

teachers that were selected based on the purpose of the research.  

The results show that the three preschool teachers considered the play to 

be the most important way to education and development for young children, 

and they appeared to hold it in great esteem. They wanted to have as much 

free play as possible in the kindergarten because they considered it to be the 

best way for a child to develop. However, there appeared to be a tension in 

the preschools about how strict the organization  of the schoolday should be. 

The preschool teachers considered it their role to organize the environment, 

observe the children’s play, and intervene if needed. The preschool teachers 

considered that their education and the culture of the preschool were the most 

important influences on their work. They could not connect their own ideas 

to specific theories or scholars.  
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1 Inngangur 

Í leikskólanum er leikurinn leið barna til náms og þroska og því er 

nauðsynlegt að börn fái að leika sér sem mest. En þó að börn læri og 

þroskist í gegnum leikinn án afskipta fullorðinna,  geta leikskólakennarar 

eflt náms-og þroskaáhrif leiksins á ýmsan hátt. Því er mikilvægt að 

leikskólakennarar séu meðvitaðir um þetta hlutverk sitt og áhrifin sem 

þeir geta haft á nám og þroska barnanna í leikskólanum.  

Mikil umræða hefur verið meðal leikskólakennara um hvort taka eigi 

upp aðferðir grunnskólans og nota þær í leikskólanum. Skiptar skoðanir 

virðast vera um hvort bein kennsla þar sem kennarinn leggur inn efni og 

stefnt er að ákveðinni fræðilegri þekkingu, eigi heima innan leikskólans 

eða ekki. Í sumum leikskólum er bein kennsla notuð fyrir elstu börnin að 

einhverju leyti til að undirbúa þau undir formlegt nám grunnskólans. 

Sumir grunnskólar hafa 5 ára bekk eða leikskólabekk þar sem börn hefja 

grunnskólagöngu við 5 ára aldur. Annars staðar er haldið fast í frjálsa 

leikinn sem leið að námi og þroska og sumir telja jafnvel að grunnskólinn 

ætti að taka upp hefðir leikskólans og nýta leikinn sem námsleið fyrir 

yngstu börnin.  

Að mínu mati ættu leikskólakennarar að vera öruggir um hvaða 

starfsaðferðir þeir vilja nota og vita hvers vegna þær eru mikilvægar. 

Leikskólakennarar þurfa að geta sýnt fram á mikilvægi leiksins fyrir nám 

og þroska ungra barna, með því eru þeir meðal annars að sýna fram á 

mikilvægi og ágæti þeirra starfsaðferða sem eru ríkjandi í leikskólum. 

1.1 Bakgrunnur minn og hugmyndir 

Ég útskrifaðist sem leikskólakennari árið 2002 en hef unnið í leikskólum 

síðan 1996. Þar hef ég gengt ýmsum störfum, aðallega sem deildarstjóri, 

við sérkennslu og sem aðstoðar-leikskólastjóri. Haustið 2007 hóf ég 

framhaldsnám við Kennaraháskóla Íslands sem síðan varð að 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Þar valdi ég rannsóknartengt 

meistaranám vegna þess að ég hef áhuga á að starfa við rannsóknir sem 

tengjast leikskólanum. Ég tel mikilvægt að efla rannsóknir á námi og 

kennslu ungra barna því það mun leiða til betra starfs í leikskólum. Fleiri 

rannsóknir gætu einnig aukið almenna þekkingu og áhuga á 
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leikskólastarfinu sem síðan leiddi af sér aukna virðingu fyrir 

leikskólastarfinu og leikskólakennarastéttinni.   

Ég hef ákveðnar hugmyndir um starfið í íslenskum leikskólum og byggi 

þær á  reynslu minni sem leikskólakennari. Ég hef áhyggjur af því að í 

mörgum leikskólum sé leikurinn ekki nægjanlega metinn sem náms-og 

þroskaleið og að ekki allir leikskólakennarar nýti leikinn til að efla þroska 

barna með því að styðja við hann. Ég hef einnig áhyggjur af því að í sumum 

leikskólum sé of mikil áhersla á skipulagt starf sem stýrt er af hinum 

fullorðnu og að það geti bitnað á frjálsum leik barna og dregið úr þeim tíma 

sem ætlaður er fyrir hann. Leikskólakennarar þurfa að fylgjast vel með leik 

barna til að geta stutt við nám og þroska þeirra en það geta þeir ekki ef þeir 

vinna við önnur verkefni á meðan börn eru í frjálsum leik. Það er mikilvægt 

að finna jafnvægi á milli frjáls leiks og viðfangsefna sem eru stýrð af 

fullorðnum og leggja áherslu á  hvort tveggja.   

1.2 Val á viðfangsefni 

Þegar ég fór að hugsa um hvað ég ætlaði að rannsaka í leikskólastarfinu 

kom margt upp í hugann. Leikur barna stóð þó upp úr og hlutverk 

leikskólakennara í leiknum vegna þess hversu mikilvægir þessir tveir 

þættir eru fyrir nám og þroska barna. Leikurinn er mikilvægur því hann er 

helsta náms-og þroskaleið ungra barna og hlutverk leikskólakennara í 

honum er mikilvægt því þeir geta eflt gildi hans sem leið að námi og 

þroska með því að styðja við hann. Ég velti fyrir mér hvort 

leikskólakennarar séu meðvitaðir um mikilvægi leiksins sem náms-og 

þroskaleiðar og eigið hlutverk í honum. Einnig hef ég velt fyrir mér hvort 

leikskólakennarar séu óöruggir með ágæti leiks sem náms-og 

þroskaleiðar og noti frekar fyrirmyndir úr grunnskólastarfinu þar sem 

meiri áhersla er á beina kennslu en leik. Ef sú er raunin þá má spyrja 

hvers vegna þeir eru óöruggir með að nota þær starfsaðferðir sem ættu að 

vera ríkjandi í leikskólunum. Þurfa leikskólakennarar ef til vill. meiri 

viðurkenningu á starfi sínu og þeim aðferðum sem þeir nota til að vera 

öruggari með það sem þeir eru að gera? Þessum spurningum verður ekki 

fullsvarað í þessari rannsókn þar sem sjónum verður beint að störfum og 

hugmyndum þriggja leikskólakennara um leikinn og hlutverk sitt í honum 

og þeim lýst vel en ekki leitast við að alhæfa um starf leikskólakennara.  

Hér á eftir læt ég fylgja texta sem ég rakst á um það leyti sem ég hóf 

framhaldsnám og hefur verið í uppáhaldi hjá mér síðan vegna þess að 
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hann lýsir á einfaldan og skýran hátt hversu mikilvægt nám fer fram í 

leikskólanum og hversu góð undirstaða fyrir lífið leikskólaárin geta verið:  

Flest sem ég þurfti í raun að vita um það hvernig ætti að lifa 

lífinu og hvað manni bæri að gera, lærði ég í leikskólanum. 

Þetta var það sem ég lærði: Deildu öllu með öðrum. Vertu 

sanngjarn. Ekki hafa rangt við. Ekki meiða fólk. Settu hluti 

aftur á sinn stað.Hreinsaðu upp eftir þig. Ekki taka það sem 

þú átt ekki.Segðu fyrirgefðu ef þú særir einhvern. Þvoðu þér 

um hendurnar áður en þú borðar. Lærðu dálítið og hugsaðu 

dálítið:teiknaðu og málaðu, syngdu og dansaðu, leiktu þér og 

starfaðu eitthvað alla daga. Þegar þú ferð út, gáðu þá að 

umferðinni. Týndu ekki niður tilfinningunni um dásemdir 

heimsins. Gullna reglan er kærleikurinn. Hugsaðu þér bara 

hversu miklu betri heimurinn væri ef við hefðum öll þá 

grundvallarstefnu fyrir okkar þjóð jafnt sem aðrar að setja 

alltaf allt aftur á sinn stað og hreinsa upp eftir okkur. Robert 

Fulgum. (Exley, 2006). 

1.3 Markmið og gildi rannsóknarinnar 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða og lýsa hvernig leikskólakennarar 

styðja við leik barna. Jafnframt að skoða hugmyndir leikskólakennara um 

leikinn og eigið hlutverk í honum. Einnig var skoðað hvort samræmi væri 

á milli þessara hugmynda leikskólakennaranna og starfshátta þeirra og 

hvaða þætti þeir töldu helst hafa áhrif á starfshætti sína. 

Niðurstöðurnar geta vonandi nýst leikskólakennurum og öðru 

starfsfólki leikskóla til að sjá hlutverk sitt í leiknum í nýju ljósi og meta 

hvort þeir styðji nægilega við leik barna og efli þar með þroska þeirra. 

Það er mikilvægt að fylgst sé vel með starfinu sem fram fer í 

leikskólanum með rannsóknum. Þannig er hægt að meta starfið, bæta það 

sem þarf að bæta og viðhalda því sem vel er gert.  

1.4 Skilgreiningar á hugtökum 

Hér verða skilgreind helstu hugtök sem notuð eru í rannsókninni.  
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1.4.1 Leikur 

Leikur er mannlegt fyrirbæri sem fólk tekur þátt í alla ævi og í öllum 

menningaheimum. Við höfum ekki aðeins ánægju af að taka þátt í 

leikjum heldur einnig að fylgjast með leikjum annarra (Hoorn, Nourot, 

Scales og Alward, 2007). Fræðimenn hafa velt fyrir sér hvers vegna 

einstaklingar leika sér og reynt að skilgreina leikinn en ekki komist að 

samkomulagi um eina algilda skilgreiningu á honum. Flestar 

skilgreiningar virðast eiga það sameiginlegt að telja leik vera 

sjálfsprottinn og ánægjulegan. Leikurinn hefur einnig verið talinn 

mikilvægasta náms- og þroskaleið ungra barna því í gegnum hann 

þroskast þau og læra um heiminn sem þau lifa í (Moyles, 1999; Saracho 

og Spodek, 1998). Aðrir hafa þó bent á að þegar leikur er skilgreindur 

sem ánægjulegur, frjáls og sjálfsprottinn, dragi það úr mikilvægi hans 

sem náms- og þroskaleiðar ungra barna (Bodrova og Leong, 1996). 

Fræðimenn eru því ekki á einu máli um hvernig skilgreina eigi leik barna 

á þann hátt að gildi hans sem náms-og þroskaleiðar sé skýrt.  

Skilgreiningarnar á leik eru mismunandi enda eru til margar gerðir 

leikja. Í þessari rannsókn beinist athyglin að frjálsum leik þar sem 

hugmyndir barnanna fá að njóta sín og stýring fullorðinna er í lágmarki. Í 

Aðalnámsskrá leikskóla (Menntamálaráðuneytið, 1999) kemur fram að 

frjáls leikur sé sjálfsprottinn frá barninu en ekki stýrður af fullorðnum. 

Hann er barninu eðlilegt tjáningarform og greinist frá öðru atferli því 

hann er skapandi og barnið stjórnar honum sjálft. Í slíkum leik er barnið 

einbeitt og gleymir stund og stað, það er upptekið af augnablikinu og 

leikferlið skiptir öllu máli.   

1.4.2 Stuðningur (e. scaffolding) 

Þegar talað er um stuðning í rannsókninni er átt við það sem hefur á 

ensku verið kallað „scaffolding“. Gengið er út frá hugmyndum 

Vygotskys um mikilvægi þess að fullorðnir og eldri börn styðji við nám 

og þroska barna, meðal annars með því að styðja við leik þeirra. Þá er 

stuðningi hins fullorðna líkt við stuðningsgrind sem styður við byggingu. 

Með því að styðja við barnið í leiknum er hinn fullorðni að efla þroska 

þess og auka námsmöguleika í gegnum leikinn. Þegar barnið hefur náð 

þeirri hæfni eða færni sem verið er að styðja við, dregur hinn fullorðni úr 

stuðningi sínum; eins og þegar stuðningsgrindin er fjarlægð þegar 

bygging getur staðið óstudd (Hoorn o.fl., 2007; Smidt, 2007). Sem dæmi 
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um slíkan stuðning má nefna leikskólakennara sem styður barn sem á 

erfitt með að komast inn í leik með öðrum börnum. Leikskólakennarinn 

getur þá til dæmis fundið barninu hlutverk í leiknum. Þegar barnið hefur 

öðlast færni til að komast sjálft inn í leik með öðrum börnum, dregur 

leikskólakennarinn smám saman úr sínum stuðningi og hættir honum 

síðan alveg þegar barnið er öruggt. Stuðningur við börn í leik getur einnig 

falist í umhverfinu sjálfu, til dæmis getur heimiliskrókur stutt við 

byggingarleik, ímyndunarleik og samskiptafærni barna. Hinn fullorðni 

hefur þá stutt við þroska og nám barna með því að skipulegga umhverfi 

sem styður leik þeirra (Hoorn o.fl., 2007; Smidt, 2007). 

1.4.3 Bein kennsla 

Í Aðalnámsskrá Leikskóla (Menntamálaráðuneytið, 1999) kemur fram að 

í leikskólum eigi ekki að nota beina kennslu þar sem stefnt er að 

ákveðinni fræðilegri þekkingu. Síðan segir að leikskólafræðin sé frekar 

þroskamiðuð en fagmiðuð.  Þegar talað erum beina kennslu í þessari 

ritgerð er átt við að þá kennsluaðferð þar sem innlögn kennarans á 

ákveðnu námsefni er ríkjandi og stefnt er að ákveðinni þekkingu eða 

færni. Börn eru þá óvirk og taka við upplýsingum frá kennaranum.  

1.4.4 Stýrð verkefni/stýrður leikur 

Þegar talað er um stýrð verkefni eða stýrðan leik í ritgerðinni er átt við 

það þegar leikskólakennarinn stýrir leiknum eða viðfangsefnum sem 

börnin taka þátt í. Þá stjórnar leikskólakennarinn til dæmis algerlega 

atburðarás leiksins og börnin taka þátt í honum á forsendum kennarans. 

Því má segja að stýrður leikur eða stýrð verkefni séu andstæða frjáls leiks 

þar sem frumkvæðið kemur frá börnunum og þau móta atburðarás 

leiksins og annað sem þarf að taka ákörðun um í leiknum eins og val á 

hlutverkum og hver gegnir þeim.  

1.5 Uppbygging ritgerðar 

Í fræðilegum kafla ritgerðarinnar hér á eftir er fjallað um hugmyndir 

rússneska sálfræðingsins Lev Vygtoskys um leikinn og mikilvægi 

stuðnings hæfari einstaklinga. Kenningar hans hafa haft mikil áhrif á 

hugmyndir kennara um nám ungra barna og eru í fullu gildi enn í dag. 

Einnig verður sagt frá nýrri hugmyndum um leikinn og hlutverk hins 

fullorðna í honum. Þar er litið á leikinn sem helstu náms-og þroskaleið 
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ungra barna og bent á að hinn fullorðni geti haft mikil áhrif á hvernig 

börnin læra og þroskast í gegnum leikinn. Þá er sagt frá fyrri rannsóknum 

sem tengjast viðfangsefni þessarar rannsóknar en að lokum verða 

rannsóknarspurningar lagðar fram í tengslum við fræðilegat samhengi og 

fyrri rannsóknir.  

Í þriðja kafla ritgerðarinnar er sagt frá aðferðafræði rannsóknarinnar. 

Notaðar voru eigindlegar aðferðir við gagnasöfnun, viðtöl og 

þátttökuathuganir. Þá er sagt stuttlega frá þátttakendum og vali á þeim. 

Einnig er talað um trúverðugleika og takmarkanir rannsóknarinnar. 

Í fjórða kafla eru niðurstöðurnar settar fram. Byrjað er á því að segja 

frá hugmyndum þátttakenda um leikinn, síðan hugmyndum þeirra um 

eigið hlutverk í leiknum og að lokum er sagt frá því hvað þátttakendur 

töldu helst hafa áhrif á starfshætti þeirra.  

Lokakafli ritgerðarinnar kallast samantekt og umræða. Þar eru 

niðurstöðurnar skoðaðar í samhengi við fræðilegt samhengi og 

niðurstöður fyrri rannsókna á sviðinu. Með því er ég að skoða hvað 

niðurstöðurnar segja okkur. Einnig velti ég upp spurningum sem hafa 

vaknað við framkæmd rannsóknarinnar og munu jafnvel leiða af sér 

frekari rannsóknir á þessu sviði.  
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2 Fræðilegt samhengi 

Fræðimenn hafa fjallað um leikinn frá ýmsum sjónarhornum og sýnt fram 

á mikilvægi hans fyrir þroska barna. Áherslur þeirra hafa verið 

margvíslegar og misjafnt hvernig þeir sjá leikinn sem mikilvægan fyrir 

börn. Í þessari rannsókn er stuðst við hugmyndir Lev Vygotsky um 

leikinn og hlutverk hins fullorðna í honum. Vygotsky var fyrstur 

fræðimanna til að skoða leikinn í félagslegu samhengi og hugmyndir hans 

eru í fullu gildi enn í dag (Daniels, 2001). Berk og Winsler (1995) benda 

á að hugmyndir Vygotskys hafi verið á undan sinni samtíð og haft mikil 

áhrif. Jóhanna Einarsdóttir (2007) tekur undir þetta og segir að 

hugmyndir hans hafi fengið verðskuldaða athygli og beint sjónum manna 

að tengslum leiks og náms. Mér finnst mikilvægt að skoða leikinn sem 

félagslegt fyrirbæri og tengsl hans við aðstæður og menningu en ekki 

einblína á afmörkuð atriði hans og þess vegna valdi ég að styðjast við 

hugmyndir Vygotskys. Hann leggur einnig áherslu á mikilvægi stuðnings 

hins fullorðna við leik barna svo að hægt sé að auka gildi leiksins sem 

náms-og þroskaleiðar.   

Auk hugmynda Vygotskys er hér fjallað um hugmyndir 

sporgöngumanna hans. Þar er lögð áhersla á leikinn sem helstu náms-og 

þroskaleið ungra barna og fjallað um hvernig leikskólakennarar geta 

aukið náms-og þroskamöguleika barna með því að styðja þau í leik 

sínum. Að lokum verður sagt frá fyrri rannsóknum sem tengjast þessu 

rannsóknarefni.  

2.1 Hugmyndir Lev Vygotsky 

Lev Semyonovitch Vygotsky fæddist í Rússlandi árið 1896. Hann starfaði 

við sálfræðideild háskólans í Moskvu og þar stofnaði hann líka deild um 

fötlunarfræði (e. defectology). Hann lést árið 1934 úr berklum, aðeins 38 

ára gamall. Vygotsky náði því ekki að fullvinna hugmyndir sínar sjálfur 

en eftirmenn hans þróuðu þær áfram (Imsen, 2006).    

Vygotsky (1978) taldi að nám barna hæfist fyrir formlega skólagöngu 

og að nám væri forsenda þroska. Nám verður ekki slitið úr því samhengi 

sem það fer fram í því það er háð þeim hugsunarháttum og venjum sem 

felast í menningunni (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2005; Vygotsky, 1978). 

Fylgjendur kenninga hans í dag (e. Neo-Vygotskians) líta á þroska sem 

samspil barns og félagslegs umhverfis þess og þeir benda á að Vygotsky 
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hafi talað um félagslegt samhengi þroska (e. social situation of 

development) (Karpov, 2003). Í huga Vygotsky kom það félagslega fyrst 

og síðan það einstaklingslega. Hann taldi að þroski barnsins skapi ekki 

grundvöll fyrir félagslegum samskiptum þess heldur öfugt, að félagsleg 

samskipti leiði til þroska (Imsen, 2006). 

2.1.1 Kenningin um þroskasvæði 

Vygotsky er þekktur fyrir kenningu sína um þroskasvæði (e. zone of 

proximal development). Ragnhildur Bjarnadóttir (2005) hefur bent á að 

hugtakið sé vinsælt tæki til að skilgreina hvernig nám fari fram og 

hvernig forsendur til frekara náms breytast um leið. Samkvæmt 

Vygotsky(1978) liggur þroskasvæðið á milli þess sem barnið ræður við 

eitt og hámarks þess sem það ræður við með stuðningi hæfari 

einstaklinga. Það sem barnið getur sjálft, án stuðnings er neðan við 

þroskasvæði þess. Verkefni sem eru erfið og krefjandi fyrir barnið eru á 

þroskasvæði þess því þau bjóða upp á möguleika aukins þroska. Verkefni 

sem barnið hefur ekki forsendur til að ráða við, jafnvel með stuðningi, eru 

ofan við þroskasvæði barnsins. Nám og þroski barnsins getur því þróast í 

margar áttir eftir ólíkum sviðum (sjá mynd 1). Stuðningur og samskipti 

við hæfari einstaklinga á einhverju sviði skipta því sköpum fyrir þroska 

barnsins. En hæfari einstaklingar geta bæði verið fullorðnir og jafnaldrar 

sem kunna eða geta meira en barnið á einhverju sviði; þeir til dæmis 

þekkja annað orðalag eða hugtök. Með því að eiga í samskiptum við 

hæfari einstaklinga og njóta stuðnings þeirra, breytast forsendur barnsins 

til að ráða eitt við viðfangsefni og þroskasvæði þess færist til (Bodrova 

og Leong, 1996; Holzman og Newman, 2008; Imsen, 2006; Ragnhildur 

Bjarnadóttir, 2005; Vygotsky, 1978). 

Bodrova og Leong (1996) hafa fjallað um hagnýtingu hugmynda 

Vygotskys í leikskólastarfi. Þær benda á að hvert barn hafi sitt 

þroskasvæði og að börn þurfi mismikinn stuðning og á ólíkum sviðum. 

Ekki er hægt að kenna barni hvað sem er eða hvenær sem er því 

þroskasvæði þess er ekki ótakmarkað og barnið hefur ekki forsendur til 

að læra það sem er utan þroskasvæðis þess. Þær benda á að 

leikskólakennarar geti metið hvað fellur á þroskasvæði hvers barns með 

því að fylgjast með barninu og skrá niður hverju það sýnir áhuga og hvað 

það getur eitt og óstutt. Einnig benda þær á að leikskólakennarar eigi að 
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vera óhræddir við að reyna á barnið en um leið að vera vakandi yfir 

viðbrögðum þess og vinna út frá þeim. 

Hoorn og félagar (2007) benda á að hugmyndir Vygotskys um 

þroskasvæði hafi haft mikil áhrif á kennara en margir hafi tekið þeim of 

bókstaflega og túlkað þannig að hinn fullorðni ætti að stýra gjörðum 

barnsins til að færa það ofar í þroska. Vygotsky leit hins vegar á leikinn 

sem leið að þroskasvæðinu og taldi mikilvægt að stutt væri við barnið í 

leik sínum en nánar verður fjallað um hugmyndir hans um leikinn og 

stuðning við barn í leik, hér á eftir. Bodrova og Leong (1996) telja að 

hugmyndir Vygotskys um þroskasvæðið hafi breytt hugsunum fólks um 

getu barna með því að bæta við því sem börn geta gert með stuðningi 

hæfari aðila. 
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1 Heimild: Imsen, 2006. 
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2.1.2 Hugmyndir um leikinn 

Vygotsky (1978) taldi að leikur væri ekki aðeins skemmtun fyrir börn 

heldur leið til að þroskast og að í leik sýni þau sína bestu getu. Hann 

sagði að í leiknum gæti barn gert það sem það getur ekki í 

raunveruleikanum og þess vegna skapaði leikurinn þroskasvæði barnsins 

og gæfi því möguleika til að þroskast. Hann benti á að ekki væri nóg að 

skilgreina leik sem ánægjulega athöfn því það sem veitir barni ánægju er 

ekki endilega leikur. Hann benti einnig á að sumir leikir veittu börnum 

ekki ánægju, til dæmis gætu íþróttaleikir endað á annan hátt en barnið 

óskaði sér og veittu því ekki ánægju.  

Vygotsky (1978) talaði um þrjú lykilatriði í leik og skilgreindi hann út 

frá þeim. Í fyrsta lagi talaði hann um ímyndun og taldi að börn væru 

upptekin af heimi fullorðinna og þrá að tilheyra honum. En vegna þess að 

þau gætu ekki tilheyrt heimi fullorðinna, búi þau sér til ímyndaðar 

aðstæður og fullnægðu þörfum sem ekki var hægt að fullnægja í 

raunveruleikanum. Vygotsky benti á að til að skilja leik barna þyrftu 

fullorðnir að skilja þarfir þeirra. Hugmyndir hans má þó ekki skilja 

þannig að allar ófullnægðar þarfir verði til þess að barn leiki sér (Berk og 

Winsler, 1995; Vygotsky, 1978).  

Í öðru lagi lagði hann áherslu á hlutverk og sagði að í leik prófi börn 

ýmis hlutverk sem þau þekkja úr raunveruleikanum og fylgja þeim 

reglum sem þau þekkja um hlutverkin. Þau velja sér fyrst hlutverk sem 

þau þekkja innan fjölskyldunnar en færa sig svo í hlutverk sem þau 

þekkja úr nærsamfélaginu. Sem dæmi má nefna barn sem er mamman í 

leik og fer eftir þeim reglum sem það þekkir um mömmur í 

raunveruleikanum eða barn sem leikur slökkviliðsmann og hagar sér eins 

og það telur að sé viðeigandi um slökkviliðsmenn (Vygotsky, 1978).  

Í þriðja lagi sagði Vygotsky (1978) að allir leikir innihaldi reglur en 

þær séu ekki endilega ákveðnar fyrirfram né sýnilegar.  Hann benti á að 

leikur geti aldrei verið algjörlega frjáls því hann er háður reglum sem 

gilda um þau hlutverk sem börnin leika. Vygotsky benti einnig á að allir 

regluleikir séu í ímynduðum aðstæðum og nefndi skák sem dæmi um 

þannig leik; þar er farið eftir reglum en um leið verið í ímynduðum heimi. 

Hann sagði að fyrst þegar börnin eru ung væri ímyndunin sýnileg í 

leikjum þeirra en reglur faldar. Síðan þróast leikirnir þannig að hjá eldri 

börnum verði reglurnar sýnilegri en ímyndunin falin (Berk og Winsler, 

1995; Bodrova og Leong, 1996; Holzman og Newman, 2008; Smidt, 
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2009; Vygotsky, 1978). Bodrova og Leong (1996) benda á að hugmyndir 

Vygotskys um að leikir séu háðir reglum, séu óvenjulegar samkvæmt 

vestrænum hugmyndum um leik þar sem litið er á hann sem frjálsan, 

sjálfsprottinn og óháðan öllum þvingunum.  

2.1.3 Stuðningur frá hæfari einstaklingum 

Vygotsky (1978) hélt því fram að það sem barn getur gert með aðstoð í 

dag, geti það gert án aðstoðar á morgun og því væri hlutverk hins 

fullorðna svo mikilvægt. Til að efla þroska barnsins er markið alltaf sett 

ofar en barnið er statt eða á þroskavæði þess. Vygotsky taldi að fullorðnir 

ættu að sjá börnunum fyrir örvandi og hvetjandi leikumhverfi og finna 

krefjandi viðfangsefni fyrir þau svo þau læri og þroskist um leið og þau 

leika sér. Hann benti á að hinn fullorðni þurfi að grípa inn í og styðja 

barnið í leik sínum, til dæmis með ábendingum eða spurningum sem leiða 

barnið áfram. Stuðningurinn verður árangursríkastur þegar leikskóla-

kennarinn er meðvitaður um hverju barnið hefur áhuga á. Á þennan hátt 

hjálpar hinn fullorðni barninu með viðfangsefni sem þarfnast lausna og 

ýtir um leið undir að þroskasvæði þess færist til á því sviði sem stutt er 

við (Bodrova og Leong, 1996; Holzman og Newman, 2008; Smidt, 2007; 

Vygotsky, 1978; Winsler, 2003).  

Vygotsky lagði áherslu á að barn þroskaðist með því að eiga í 

samskiptum við sér hæfari einstakling og að þessi samskipti væru brúin á 

milli þess þekkta og hins óþekkta. Hann taldi nauðsynlegt að barnið sjálft 

væri virkt í samskiptum við aðra svo að nám ætti sér stað, ekki væri nóg 

að barnið tæki við beinni kennslu frá öðrum. Í þessu samhengi talar hann 

um að sameiginleg upplifun sé grundvöllur stuðnings hæfari einstaklings 

við nám barnsins. Stuðningurinn verður til út frá sameiginlegum skilningi 

sem barnið og sá sem það á í samskiptum við upplifa sín á milli (Smidt, 

2009; Tudge og Rogoff, 1989). Bodrova og Leong (1996) benda á að 

Vygotsky hafi talið að barn þroskaðist ekki aðeins í samskiptum við 

hæfari einstaklinga, heldur væru samskipti við jafningja einnig þroskandi 

fyrir barnið. Mynd 2 útskýrir hvernig stuðningur við börn í leik eflir nám 

og þroska þeirra. 



 

24 

 

Mynd 2Stuðningur við barn í gegnum þroskasvæði þess
2
 

 

Hoorn og félagar (2007) benda á að leikskólakennarar þurfi að vera 

meðvitaðir um þroskasvæði barna og gera sér grein fyrir því að það 

verður til með leik. En Bodrova og Leong (1996) segja að Vygotsky hafi 

talið að fullorðnir bíði oft eftir að barn læri sjálft í stað þess að ýta undir 

nám þess með stuðningi sínum. Hann taldi því að markið sem stefnt væri 

að væri oftar en ekki á neðri þröskuldi þroskasvæðis barnanna en 

áhrifaríkast væri að setja markið við efri þröskuld þeirra. 

Wood, Bruner og Ross (1976) líkja stuðningi hins fullorðna við 

stuðningsgrind sem styður við byggingu. Þegar byggingin getur staðið ein 

er stuðningsgrindin fjarlægð og það sama á við um stuðning við leik, 

dregið er úr honum þegar barnið hefur lært það sem verið er að styðja við. 

Hinn fullorðni þarf að vita hvað barnið kann í upphafi og að hverju það 

stefnir svo stuðningurinn beri árangur (Berk og Winsler, 1995; Smidt, 

2007). 

2.1.4 Kenning Vygotskys og leikskólastarf í dag 

Elena Bodrova (2008) er sovéskur sálfræðingur sem starfar í 

Bandaríkjunum. Hún hefur fjallað um kenningu Vygotskys og tengt hana 

                                                      

2 Heimild: Smidt, 2009. 
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við leikskólastarf. Hún bendir á að í dag séu gerðar væntingar til 

leikskólakennara um að þeir undirbúi börn fyrir formlegt nám og 

grunnskólagöngu en um leið eigi þeir að leyfa börnum að þroskast og 

læra í gegnum leik. Bodrova telur að leikskólakennarar geti staðið undir 

þessum væntingum með því að nýta sér hugmyndir Vygotskys um 

stuðning hins fullorðna við leik barna. Hún bendir á að Vygotsky hafi lagt 

áherslu á hvernig barnið þroskast í leiknum og hún tekur undir hugmyndir 

hans um að í leik sýni barn meiri færni en í raunverulegum aðstæðum. 

Bodrova bendir jafnframt á að leikur gefi ekki vísbendingar um hvernig 

barninu gangi í formlegu námi, en hægt sé að auka líkurnar á að leikur 

leiði barn á þroskasvæði sitt með því að styðja við barnið í leik. Bodrova 

telur að styðja þurfi meira við leik á leikskólum og segir það vera 

lykilatriði fyrir leikskólakennara til að standa undir þeim væntingum sem 

gerðar eru til þeirra um að undirbúa börn undir formlegt nám en jafnframt 

að leyfa þeim að læra og þroskast í gegnum leik. Með því að styðja við 

leik barna er ekki aðeins hægt að hafa jákvæð áhrif á leikinn sem 

þroskaleið heldur sé einnig verið að auka líkur á góðu gengi í formlegu 

námi (Bodrova, 2008).  

Lois Holzman (2009) hefur einnig fjallað um hugmyndir Vygotskys 

og skólastarf. Hún telur að gallinn við skólastarf sé að kennarar sjái oft 

ekki möguleikana sem felast í leik barna og hvernig hann geti leitt til 

náms. Reglurnar sem leikurinn er háður og ímyndunaraðstæðurnar sem 

hann fer fram í ættu kennarar að nýta sér fyrir nám barna segir Holzman. 

Hún tekur líka undir það sem Vygotsky (1978) sagði, að í leik sé barnið 

höfðinu hærra en það er og sýni sína bestu getu. 

2.2 Leikur í leikskóla 

Íslenskir leikskólar starfa eftir lögum um leikskóla nr. 90/2008 og 

Aðalnámsskrá leikskóla (Menntamálaráðuneytið, 1999). Þar er áhersla á 

að leikurinn sé helsta náms- og þroskaleið ungra barna og þar kemur 

greinilega fram að ekki skuli nota beinar kennsluaðferðir í leikskólum 

heldur gefa börnum tækifæri til að læra í gegnum leik. Þessar áherslur eru 

í samræmi við þær hugmyndir um leikinn sem hafa verið ríkjandi í 

leikskólafræði á undanförnum árum.  

Í 2. grein laga um leikskóla frá árinu 2008 kemur fram að stuðla skuli 

að því að nám fari fram í leik og skapandi starfi þar sem börn njóta 

fjölbreyttra uppeldiskosta. Í 2. grein eldri laga um leikskóla nr. 78/1994 
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er sama áherslan á að nám skuli fara fram í leik en þar er tekið fram að 

það sé gert undir leiðsögn leikskólakennara; það hefur hins vegar verið 

tekið út úr nýjustu lögunum.  

2.2.1 Hvers vegna leikur?  

Bresku fræðimennirnir Sandra Smidt (2009) og Tina Bruce (1997, 2004, 

2006) byggja á hugmyndum Vygotskys um leikinn. Smidt (2009) varar 

við því að líta aðeins á leik sem skemmtun heldur sem leið barna að námi 

og sjálfstæði. Smidt og Bruce telja báðar að mikilvægt sé að börn velji 

sjálf að leika sér og að þau uppfylli með því þarfir sínar og fylgi eigin 

áhuga. Þær telja að ekki sé hægt að tala um leik ef börn eru sett í leik, til 

dæmis vegna þess að röðin sé komin að þeim.  Þær telja að leikurinn sé 

mikilvæg náms-og þroskaleið ungra barna því í gegnum hann læri þau á 

öruggan hátt. Í þessu samhengi benda þær á að vegna þess að börnin 

stjórna leiknum sjálf, sé ekki hætta á að þau geri mistök því þau hagræða 

skipulagi leiksins eftir eigin þörfum. Í leik prófar barnið sig áfram með 

það sem það kann og mátar sig við hlutverk sem það þekkir úr 

raunveruleikanum. Þar prófar barnið sig líka áfram með hugmyndir sínar 

og tilfinningar og er óhrætt við að láta þær í ljós. Smidt og Bruce taka 

báðar undir hugmyndir Vygotskys að í leik sýni börn sína bestu getu og 

að leikur fari fram í ímynduðum heimi þar sem börn fylgja reglum sem 

þau þekkja um þau hlutverk sem leikin eru. Eins og Vygotsky telur Smidt 

að leikir barna þróist frá ímyndunarleikjum þar sem farið er eftir reglum 

sem gilda um hlutverkin sem eru leikin yfir í leiki þar sem reglur eru 

áberandi en ímyndunin minna áberandi eða falin.  

Smidt og Bruce benda á að börn leika sér stundum ein og í þeim leik 

séu þau oft mjög einbeitt og í eigin heimi. Sá leikur getur þó verið 

félagslegur í þeim skilningi að barnið er að leika atburði sem það hefur 

upplifað með öðrum eða séð í kringum sig. En til að læra viðeigandi 

samskiptareglur þurfa börn að umgangast önnur börn enda eru samskipti 

við aðra oftast hluti af leik barna. Smidt og Bruce benda einnig á að þar 

sem börn stjórna leiknum sjálf, geti hann verið mislangur og enst frá 

nokkrum sekúndum upp í marga daga og jafnvel viku (Bruce, 1997, 

2004, 2006; Smidt, 2009).  
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2.2.2 Leikurinn sem náms- og þroskaleið ungra barna 

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á gildi leiksins fyrir nám barna, sem 

dæmi má nefna rannsókn þeirra Golinkoff, Hirsh-Pasek og Singer (2006) 

sem gerð var í Bandaríkjunum en þar kom fram að börnum sem hlotið 

hafa beina kennslu í leikskólum gekk ekki betur og höfðu minni trú á 

námsgetu sinni en börn sem höfðu lært í gegnum leikinn. Í sömu 

rannsókn kom einnig fram að börn lærðu best þegar þau voru hvött til 

þess að velja sjálf hvað þau gera. 

Leikur er stór hluti af leikskólastarfi hér á landi og hann gefur 

leikskólakennurum meðal annars tækifæri til að fylgjast með þroska 

barna og námi. Engin athöfn sem er stýrð af fullorðnum er talin hafa 

sömu áhrif á þroska barna og leikurinn og því er mikilvægt að 

leikskólakennarar leyfi börnum að fylgja eigin áhuga. Bent hefur verið á 

að mikilvægi leiksins sem náms- og þroskaleiðar sé þó ekki alltaf tekið 

nógu alvarlega því hann er ekki notaður nógu mikið í grunnskólum sem 

leið að námi og þroska. Eins hefur verið bent á að stundum sé lögð mikil 

áhersla á leikinn sem námsleið, án þess að kennarar skilji fullkomlega 

hvers vegna hann er svo mikilvægur. Foreldrar þurfa einnig að skilja 

mikilvægi leiksins sem námsleiðar svo að þeir geti valið viðeigandi 

umhverfi fyrir börn sín þegar þau eru ung og þurfa að leika sér (Golinkoff 

o.fl., 2006; Goouch, 2006; Hedegaard, 2007; Holzman og Newman, 

2008, Hoorn o.fl., 2007; Sayeed og Guerin, 2000; Smidt, 2009).   

Mikilvægi þeirrar ánægju og gleði sem fylgir leiknum verður ekki 

ofmetin. Ánægja barnsins felst í leikferlinu sjálfu en ekki í afurðum eða 

afköstum leiksins. Leikgleði gerir leikinn að skemmtilegu ferli sem leiðir 

af sér nám. Leikglatt barn er forvitið, spyr spurninga og gefur sér tíma til 

að kanna leikefnið og skilja það. Leikur er háður umhverfinu sem hann 

gerist í og fleiri ytri aðstæðum eins og viðhorfum leikskólakennara, 

þroska barna, rými, efnivið og fleiru. Þessir þættir hafa til dæmis áhrif á 

hversu lengi börnin leika sér, hvers konar leiki þau fara í og um hvað 

leikirnir snúast (Goouch, 2006; Moyles, 1999; Sayeed og Guerin, 2000; 

Stone, 2001).  

Leikur er félagsleg hegðun þar sem börn efla félagslega stöðu sína, 

læra samvinnu og læra að leysa félagsleg vandamál. Leikurinn krefst þess 

að börn skilji hvað felst í vináttu, taki tillit til viðhorfa annarra, taki 

siðferðilegar ákvarðanir og þrói félagshæfni sína. Berk, Mann og Ogan 

(2006) benda á að börnum sem taka mikinn þátt í leikjum sem reyna á 
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félagsleg samskipti, geta frekar tekið ábyrgð á gjörðum sínum og eiga í 

betri samskiptum en þau börn sem taka lítinn þátt í slíkum leikjum. 

Leikurinn endurspeglar einnig hina flóknu félags- og menningarheima 

sem barnið lifir í og er því alltaf undir áhrifum frá því sem er ríkjandi í 

þeim heimum og því námsumhverfi sem leikurinn á sér stað í. Því er 

mikilvægt að taka tillit til alls þessa þegar skoða á leik barna, meta hann 

og skipuleggja leikumhverfi þeirra (Berk, Mann og Ogan, 2006; 

Hedegaard, 2007; Saracho, 1998; Wood, 2004). 

2.3 Hlutverk leikskólakennara í leik barna 

Goouch (2006) hefur bent á að nám í gegnum leik sé flókið ferli og að kenna 

með leik sé jafn flókið. Saracho og Spodek (1998) telja að kennarar ættu að 

nota náttúrulegan sjálfsprottinn leik barna sem leið til náms og þroska. 

Leikinn ætti að skoða út frá þátttöku barnanna og hversu áhrifaríkur hann er 

til að hjálpa þeim að ná náms- og þroskamarkmiðum sínum.  

Fræðimenn hafa leitast við að skoða hlutverk leikskólakennara í leik 

barna og samkvæmt þeim má skipta hlutverki leikskólakennara í þrjá þætti:  

1. Athuganir og skráning: leikskólakennarinn þarf að þekkja hvert 

barn vel; styrkleika þess og veikleika, hæfni, áhuga og þroska. 

Þessa þekkingu á barninu fær leikskólakennarinn með því að gera 

athuganir á leik þess og skrá niður hvað barnið er að gera. 

Athuganirnar ættu að vera bæði formlegar og óformlegar og við 

allar aðstæður sem barnið er í. Taka þarf tillit til þess samhengis 

sem barnið er í þegar athuganirnar eru gerðar.   

2. Skipuleggja umhverfið: þegar leikskólakennarinn hefur kynnst 

hverju barni vel, skipuleggur hann umhverfið eftir þörfum 

barnanna. Áherslan er á að bjóða upp á umhverfi sem hvetur 

börnin til náms og þroska.  

3. Meta hvort styðja þurfi við leik barna og finna viðeigandi 

stuðningsaðferð:  næsta skref er að meta hvort það þurfi að styðja 

við leik barnanna til að efla þroska og auka námsgetu þeirra og  

hvernig stuðningur sé þá viðeigandi.  

(Bruce, 1997; Drake, 2003; Hoorn o.fl., 2007; Hurst, 1997; Jones og 

Reynolds, 1992; Moyles og Adams, 2006; Moyles, 1999; Stone, 2001). 
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Leikskólakennarinn metur síðan stöðu og framfarir barnanna aftur eftir 

einhvern tíma með athugunum eins og í upphafi. Hann skipuleggur 

umhverfið eftir nýjum þörfum barnanna og metur hvort og hvernig þurfi að 

styðja við leik þeirra. Því má segja að leikskólakennarinn fari aftur og aftur í 

gegnum þetta ferli sem sagt var frá hér að ofan en umfram allt er mikilvægt 

að leikskólakennarinn sé alltaf til staðar þar sem börnin geta leitað til hans í 

leik sínum (Jones og Reynolds, 1992; Moyles og Adams, 2006; Moyles, 

1999; Stone, 2001). Hér á eftir verður sagt nánar frá hverju skrefi.  

2.3.1 Athuganir og skráning 

Eins og áður kom fram er mikilvægt að leikskólakennarar þekki hvert 

barn vel en þeir kynnast börnunum best með því að fylgjast með leik 

þeirra og gera athuganir og skráningar á honum. Bent hefur verið á að 

athuganir auka getu leikskólakennarans til að meta hæfni hvers barns í 

félagslegum aðstæðum. Þá getur hann sett fram markmið og unnið út frá 

núverandi stöðu barnsins. Leikskólakennarinn getur líka metið umhverfið 

sem hann býður börnunum upp á og hvort það sé fullnægjandi (Duncan 

og Lockwood, 2008; Smidt, 2007). Bruce (1997) telur athuganir og 

skráningar vera mikilvægar svo að hægt sé að skipuleggja umhverfið 

markvisst. Markmið með athugunum er að fylgjast með og skrá athafnir 

og þarfir barna, til að sjá til þess að skipulag leikskólans sé viðeigandi 

fyrir þau (Hutchin, 2006). Athuganir geta verið formlegar eða 

óformlegar. Í formlegum athugunum er fylgst með ákveðinni hegðun eða 

hæfni, og er markmiðið að fá svar við ákveðinni spurningu til dæmis um 

getu ákveðins barns. Í óformlegum athugunum er ekki verið að leita eftir 

einhverju ákveðnu eða svara við ákveðnum spurningum (Duncan og 

Lockwood, 2008; Smidt, 2007).  

2.3.2 Skipuleggja umhverfið 

Í Aðalnámsskrá leikskóla (Menntamálaráðuneytið, 1999) segir að 

leikskólinn eigi að veita börnum viðfangsefni og aðstöðu sem hæfa 

þroska þeirra, áhuga og getu. Þar er bent á að hlýlegt umhverfi skapi ró í 

samskiptum en ofhlaðið umhverfi skapi óróleika. En bent hefur verið á að 

oft sé skipulag í leikskólum svo mikið að lítið sé um frjálsan leik í 

leikskólastarfinu og allir eiginleikar leiksins njóta sín ekki vegna þess 

(Ailwood, 2003). Siraj-Blatchford og Clarke (2000) benda á að 

umhverfið í leikskólum eigi að hvetja börn til að vera virkir þátttakendur í 
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því. Moyles (1999) bendir á að ef leik er stýrt af umhverfi og efniviði eru 

gæði hans háð því sem boðið er upp á. Umhverfið á að ýta undir að 

börnin taki þátt í nýjum félagslegum aðstæðum og prófi sig áfram þar því 

börn læra best í samskiptum við aðra. Hlusta þarf á hvað börnin vilja og 

skipuleggja í tengslum við það en mikilvægt er að þörfum allra barna sé 

mætt (Dowling, 2006; Duncan og Lockwood, 2008; Hedegaard, 2007; 

Hurst, 1997). Bruce (1997) telur að í góðu námsumhverfi fyrir ung börn 

séu börn og fullorðnir virkir. Þar eru einnig miklar væntingar um getu 

barnanna og jafnframt væntingar um það sem fullorðnir bjóða börnunum 

upp á til að efla nám þeirra og þroska. Broström (2006) bendir á að þó að 

leikskólakennarar vinni eftir ákveðnum markmiðum og námsskrá þá hafi 

þeir visst frelsi hvað varðar umhverfi leikskólans. Hann segir að 

leikskólakennarar geti valið efnivið og skipulagt umhverfið eins og þeir 

telji að henti börnunum best. Hann telur einnig að leikskólakennarar eigi 

að nýta tækifærin til að kynna heiminn fyrir börnunum og eigi ekki að 

vera hræddir við að prófa nýjar aðferðir og þau tækifæri sem gefast.  

Hoorn og félagar (2007) benda á að leikvænt umhverfi sé ekki til þess 

fallið að leikskólakennarar færi sig út úr aðstæðunum heldur krefst það 

þátttöku þeirra með því að skipuleggja umhverfi sem ýtir undir þroska 

barna af þeirra frumkvæði. Í námsumhverfi ungra barna ætti að líta á leik 

sem leið að þroska. Þar er ekki allt leyft eins og margir hafa mistúlkað, 

heldur er afl leiksins notað til að syðja við þroska barna. 

Leikskólakennarinn sér um að finna jafnvægi milli sjálfsprottins leiks, 

leiks sem er undir eftirliti fullorðinna og atburða sem er stýrt af hinum 

fullorðna. 

Siraj-Blatchford og Clarke (2000) benda á að að gera þurfi ráð fyrir 

ýmsum daglegum venjum þegar tíminn í leikskólanum er skipulagður. 

Eldri börnin í leikskólanum þurfa lengri tíma og meiri frið fyrir leiki sína 

en þau sem eru yngri. Rými þarf einnig að vera nóg svo að börnin geti 

þróað leiki sína. Smidt (2007) hefur bent á að gera þurfi ráð fyrir 

tímanum sem fer í að skipuleggja leikina. Hún segir einnig að umhverfið 

þurfi að skipuleggja þannig að barnið geti valið hvað það vilji gera og 

geti tekið sjálfstæðar ákvarðanir í leik sínum. Börnin þurfa að geta unnið 

út frá getu sinni og reynslu. 
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2.3.3 Meta hvort styðja þurfi við leik barna og finna 

viðeigandi stuðningsaðferð 

Leikskólakennari eykur möguleika barna til náms og þroska með því að 

styðja þau í leik en  sá stuðningur getur verið margvíslegur og árangur er 

háður athugunum á leiknum og stuðningsaðferð (Drake, 2003; Stone, 

2001). Til að meta hvenær er þörf á afskiptum í leik þarf starfsfólk að 

hafa góða þekkingu á leik barna, þekkja einstaklingana vel, þarfir þeirra 

fyrir örvun og samsetningu barnahópsins. Bent hefur verið á að langt sé á 

milli aðgerðarleysis og stjórnunar og að leikskólakennarinn eigi ekki að 

vera aðgerðarlaus þó að börnin fái að njóta sín á eigin forsendum heldur 

vera til staðar fyrir börnin og fylgjast með leik þeirra (Jóhanna 

Einarsdóttir, 1999; Menntamálaráðuneytið, 1999).  

Hadley (2002) skiptir afskiptum leikskólakennara í tvennt og segir að 

þeir geti annars vegar haft afskipti innan flæðis leiksins og hins vegar 

utan flæðisins. Þegar leikskólakennarinn hefur afskipti utan flæðis 

leiksins, tekur hann ekki þátt í leiknum heldur fylgist með honum og 

kemur með athugasemdir eða ábendingar sem ýta undir vangaveltur og 

örva leikinn. Þegar afskipti leikskólakennarans eru innan flæðis leiksins, 

tekur hann þátt í leiknum til að auðga hann í beinum samskiptum við 

börnin. Hvort sem leikskólakennarinn er innan eða utan flæðis leiksins 

getur hann notað hinar ýmsu stuðningsaðferðir en Hoorn og félagar 

(2007) benda á nokkrar stuðningsaðferðir þar sem afskipti hins fullorðna 

eru mismikil eftir þörfum:  

 Leikskólakennarinn getur stutt við leik með því að bjóða 

leikefni eða aðra örvun sem viðheldur leiknum, (e. the artist 

apprentice).  

 Leikskólakennarinn getur einnig verið friðarstillir, þar sem 

hann hjálpar til við lausnir á vandamálum sem geta komið upp 

í leiknum eins og með því að koma með hluti í leikinn sem 

leysa vanda, eða stinga upp á hlutverkum sem færa má inn í 

leikinn og auðgað hann, eða jafnvel að hjálpa börnum að 

komast inn í leik með því að hjálpa þeim að skilja út á hvað 

hann gengur, (e. peacemaker).  

 Leikskólakennarinn getur þurft að hjálpa barni að komast inn í 

leik með öðrum börnum og stingur þá jafnvel upp á nýju 

hlutverki, (e. guardian of the gate). 
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 Leikskólakennarinn getur þurft að leika við hliðina á 

börnunum og notar þá samskonar efnivið og þau, hann kemur 

svo með eitthvað nýtt eða notar efnið á nýjan hátt. Börnin 

fylgjast gjarnan með og taka upp þessa nýju aðferð sem 

leikskólakennarinn notar, (e. parallel player). 

 Leikskólakennarinn þarf stundum að koma með athugasemdir 

um innihald leiksins, eins og spurningar um hvað gerist næst. 

Slíkar ábendingar efla leikinn og gefa börnunum vísbendingar 

um að hægt sé að fara lengra með leikþemað. Hér þarf þó að 

gæta þess að trufla ekki flæði leiksins og vera vel vakandi um 

hvers konar ábendingar eru gefnar, (e. spectator). 

 Það getur verið nauðsynlegt fyrir leikskólakennarann að taka 

sér hlutverk í leiknum. Hann ætti þá að leika aukahlutverk en 

ekki lykilhlutverk. Með þessu getur hann komið með 

aðstæður sem eru afgerandi fyrir leikinn og auðgað hann. 

Leikskólakennarinn getur haft gaman af að fara inn í leikinn 

en hann þarf að passa sig að taka ekki stjórnina af börnunum 

og fara að stýra leiknum (e. participant).  

 Stundum þarf leikskólakennarinn að para börn saman eða 

skipuleggja hópa með það að markmiði að þau læri af hverju 

öðru, (e. matchmaker).  

 Leikskólakennarinn getur þurft að hjálpa börnum að semja 

þema leiksins en ekki innihald hans. Þá semja börnin sögu 

sem kennarinn skrifar niður og þau leika hana svo 

nákvæmlega, (e. storyplayer). 

 Að lokum er stundum nauðsynlegt að kenna börnum að leika 

sér og þá stýrir leikskólakennarinn leiknum algjörlega. Við 

þessa stýringu finnur barnið öryggi og prófar sig smám saman 

áfram, (e. playtor).  

Hoorn og félagar (2007) benda á að það skiptir miklu máli hvenær 

stutt er við leik barna, að fylgjast þurfi vel með leiknum og meta hvort 

þörf sé á stuðningi. Leikskólakennarinn ætti að vanda stuðning við börn í 

leik og reyna að trufla ekki flæði leiksins. Það sama á við þegar 

leikskólakennarinn yfirgefur leikinn, þá þarf hann að reyna að trufla 
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leikinn sem minnst, til dæmis með því að búa til sögu í kringum það að 

hann sé farinn (Bruce, 1997; Hoorn o.fl., 2007). 

2.3.4 Hugmyndir Barböru Rogoff um styðjandi samskipti (e. 

guided participation) 

Hér verður sagt frá hugmyndum Barböru Rogoff um stuðning hins 

fullorðna við nám og þroska barna. Hún hefur unnið áfram með kenningu 

Vygotskys og þróað frekar og eru hugmyndir hennar eru góð viðbót við 

það sem almennt er fjallað um hlutverk leikskólakennarans í 

leikskólafræðum.  

Barbara Rogoff er sálfræðingur sem starfar við Californíuháskóla. 

Hún hefur sett fram kenningar og lagt áherslu á hvernig fullorðnir geta 

stutt börn með samskiptum við þau. Rogoff (1993) notar hugtakið 

styðjandi samskipti (e. guided participation) um þann stuðning sem 

hæfari einstaklingur getur veitt barni í námi þess og þroska. Hún bendir á 

að hugmyndir hennar séu meðal annars undir miklum áhrifum frá 

kenningu Vygotskys en telur að hugtak hennar um styðjandi samskipti sé 

víðara en hugmyndir Vygotskys um stuðning hæfari einstaklinga við nám 

og þroska barna. Hún telur sínar hugmyndir ná yfir allt nám en telur 

hugmyndir Vygotskys aðeins eiga við þar sem bóklegt nám er 

markmiðið. Rogoff dregur því fram gildi óformlegs náms í daglegu lífi.  

Eins og Vygotsky bendir Rogoff (1993) á að nauðsynlegt sé að skoða 

einstaklinginn í samspili við umhverfið því hann sé tengdur því 

órjúfanlegum böndum og ekki sé hægt að skoða hegðun nema í því 

samhengi sem einstaklingurinn er í. Hún segir að í gegnum styðjandi 

samskipti aukist skilningur og færni barna. Barnið lærir í gegnum 

samskipti við hæfari einstakling með því að taka virkan þátt í athöfnum 

samfélagsins. Hæfari aðilinn getur fundið áhrifaríkar leiðir til að auka 

skilning barnsins og hann styður barnið í tilraunum þess og uppgötvunum 

með því að eiga í samskiptum við það. Stuðningurinn þarf ekki endilega 

að fara fram í gegnum bein samskipti heldur getur hann til dæmis verið í 

umhverfi barnsins eða verkefninu sem það fæst við og hæfari 

einstaklingur hefur skipulagt. Sem dæmi um stuðning í gegnum óbein 

samskipi nefnir Rogoff námsefni sem styður við nám og þroska barnins. 

Stuðningurinn er þá kominn frá þeim sem setti námsefnið fram en ekki í 

gegnum bein samskipti hans við barnið. Rogoff taldi einnig samskipti 

jafnaldra veita mikilvægan stuðning. Hún benti á að öll samskipti fela í 
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sér gagnvirkt ferli, því barnið getur líka haft áhrif á aðra og umhverfi sitt 

með þátttöku sinni. 

Rannsókn Rogoff (1993) sýndi að börn sem höfðu unnið með 

fullorðnum voru öruggari í að skipuleggja lausnir en börn sem höfðu 

unnið með jafningjum sínum eða jafnöldum sem höfðu fengið sérstaka 

þjálfun í lausnum. Börnin sem unnu með fullorðnum voru líka virkari 

þátttakendur en hin og komu með áhrifaríkari lausnir. 

2.4 Fyrri rannsóknir 

Hér verður sagt frá fyrri rannsóknum sem tengjast efni þessarar 

rannsóknar.  

2.4.1 Hugmyndir um leikinn 

Íslenskar rannsóknir sýna að leikskólakennarar leggja áherslu á að börn 

séu ánægð og að þeim líði vel í leikskólanum. Þeir telja leikinn 

mikilvægan fyrir nám barna og að mikilvægt sé að hafa ekki of stíft 

dagskipulag sem dregur úr frjálsum leik (Jóhanna Einarsdóttir, 2004; 

Jóhanna Einarsdóttir og Kristín Karlsdóttir, 2005). Þó virðast ekki allir 

bera virðingu fyrir mikilvægi leiksins sem náms-og þroskaleið því í 

rannsókn Hrannar Pálmadóttur (2004) kom fram að kaffitímar starfsfólks 

leikskóla voru á þeim tíma sem börnin voru í frjálsum leik. 

Sandberg og Samuelsson (2003) skoðuðu hugmyndir sænskra 

leikskólakennara um leik barna og upplifanir þeirra frá eigin æsku. 

Leikskólakennararnir sögðu að leikir leikskólabarna væru oft stoppaðir 

vegna skipulags starfs í leikskólanum en að mikilvægt væri að börnin 

fengju tíma til að klára leiki sína og því væri ekki gott að stoppa þá. 

Leikskólakennararnir töldu að börn í dag leiki sér minna en þeir sjálfir 

gerðu sem börn og þeir sögðust hafa haft meiri tíma fyrir leiki sína og oft 

getað leikið sér í sama leiknum marga daga í röð.  Einnig kom fram að 

leikir hafi verið meira sjálfsprottnir áður en nú væri meira um skipulagt 

starf fyrir börn og að þau ættu erfitt með að byrja að leika sér án þess að 

einhver fullorðinn stýrði eða ýtti undir leikinn. Í rannsókninni kom fram 

töluverður kynjamunur á viðhorfum til leiks og upplifunum frá eigin 

æsku. Karlarnir rifjuðu helst upp regluleiki eins og fótbolta eða íshokkí 

en konurnar töluðu helst um hlutverkaleiki sína. Karlarnir lögðu líka 

frekar áherslu á leiki sem efldu hreyfiþroska en konurnar lögðu áherslu á 

leiki tengda félagsþroska. Karlarnir voru opnari fyrir grófum og háværum 
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leikjum en konunum fannst þeir truflandi og vildu ýta undir rólega leiki. 

Fram kom að oftast væru það konur sem settu reglurnar í leikskólanum 

og jafnframt að þær skilji ekki endilega þarfir beggja kynja og því henti 

reglurnar ekki endilega öllum börnum, sérstaklega ekki drengjum.   

Í skoskri rannsókn kom fram togstreita á milli væntinga barna og 

fullorðinna þar sem börnin vildu leika sér á eigin forsendum en fullorðnir 

vildu skipuleggja starfið fyrir þau. Hugmyndir fullorðinna og barna um 

nám voru ólíkar þar sem börnin töldu leikinn mikilvægastan en fullorðnir 

vildu frekar bjóða upp á skipulögð verkefni. Í rannsókninni voru dæmi 

um að börn voru tekin út úr frjálsum leik, til að taka þátt í stýrðu verkefni 

sem fullorðnum þótti mikilvægt (Stephen og Brown, 2004). Bandarísk 

rannsókn sýndi aðrar niðurstöður því þar kom fram að leikskólakennarar 

töldu mikilvægt að þeir væru til staðar fyrir börnin og mættu þeim á eigin 

forsendum í stað þess að einblína á ákveðin markmið með skipulögðum 

verkefnum. Þeir töldu mikilvægt að vinna út frá áhuga barnanna og nýta 

það sem kemur frá þeim því annars væru leikskólakennarar að stoppa 

þróun frumkvæðis hjá börnunum (Lobman, 2003). 

Hedegaard (2007) skoðaði hvernig leikir voru nýttir sem leið að námi 

og þroska. Niðurstöðurnar sýndu að leik sem ætlaður var sérstaklega til 

þroska og náms var alltaf stýrt af fullorðnum. Einnig kom í ljós að hinir 

fullorðnu ákváðu oftast hvað ætti að gera en rannsakendur höfðu vonast 

eftir að sjá meiri samvinnu fullorðinna og barna og á milli barnanna. Þeir 

hefðu líka viljað sjá að viðfangsefnin væru meira miðuð út frá áhuga 

barnanna því þá prófa þau sig frekar áfram. Út frá þessum niðurstöðum 

bendir Hedegaard á að kennarar ættu að leika við börn á 

jafningjagrundvelli því ekki sé hægt að kenna eitthvað sem er fyrirfram 

ákveðið í gegnum leik, heldur verði að nota beinar kennsluaðferðir til 

þess og þegar börnin hafa áhuga á því.  

2.4.2 Hugmyndir um eigið hlutverk í leik barna 

Niðurstöður íslenskra rannsókna sýna að starfsfólk leikskóla telur 

hlutverk sitt í leik barna einkum felast í því að skipuleggja leikumhverfið 

(Hrönn Pálmadóttir, 2004; Jóhanna Einarsdóttir, 1999). Jóhanna 

Einarsdóttir (1999) kannaði þátt starfsfólks leikskóla í hlutverkaleik barna 

þar sem tilgangurinn var meðal annars að kanna skoðun og viðhorf 

starfsfólksins til leiksins og hugmyndir þeirra um hlutverk fullorðinna í 

hlutverkaleik barna. Niðurstöðurnar sýndu að meirihluti starfsfólksins 
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taldi sitt hlutverk vera að hafa áhrif á leik barna. Leikskólakennarar sögðu 

að þeir ættu að vera til taks og veita þannig börnunum öryggi í leik 

sínum. Þeir sögðu líka að þeir ættu að hafa afskipti ef barn væri skilið 

útundan í leik. Leiðbeinendurnir sem tóku þátt í rannsókninni sögðust 

helst taka þátt í leik ef börnin væru með ærsl og læti. Svipaðar 

niðurstöður komu fram í rannsókn Hrannar Pálmadóttur (2004) þar sem 

hún skoðaði íhlutun starfsfólks leikskóla í leik barna og hvort og hvernig 

starfsfólkið styddi við og ýtti undir boðskipti barnanna. Starfsfólkið taldi sitt 

hlutverk í leiknum vera að skapa leikskilyrði og að stuðningur við leikinn 

ætti að vera sem minnstur, mikilvægara væri að halda aga, fylgjast með og 

vera til taks. Starfsfólkinu fannst vera gerðar miklar kröfur á sig til að mæta 

félagslegum þörfum hvers barns. Því fannst eðlilegt að börnum lendi saman 

annað slagið í leik og sagði að þau væru dugleg að leysa vandamálin sjálf 

fyrir utan þau börn sem eiga í samskiptaerfiðleikum.  

Niðurstöður erlendra rannsókna sýna einnig að leikskólakennarar telja sitt 

hlutverk í leik barna aðallega vera að skipuleggja leikumhverfið. Þeim finnst 

mikilvægt að umhverfið sé leikhvetjandi og að það miðist við áhugasvið 

barnanna (Davies, 1994; Lee, 2006; Stephen og Brown, 2004). Í rannsókn 

Davies (1994) sem fram fór í Ástralíu og þátttaka starfsfólks leikskóla í 

útileikjum barna var skoðuð, kom fram að leikskólakennararnir trúa því að 

börn læri í gegnum leik og þroskast félagslega og vitsmunalega án stuðnings 

fullorðinna. Í rannsókn Lee (2006) töldu leikskólakennararnir að umhverfið í 

leikskólum ætti að vera notalegt svo að börnunum liði vel og að mikilvægt 

væri að bjóða þeim upp á val um viðfangsefni.  

Í rannsókn Sandberg og Samuelsson (2003) kom fram munur á 

viðhorfum leikskólakennara eftir kyni þeirra. Konurnar töldu sitt hlutverk 

vera að fylgjast með börnum í leik en ekki tala þátt í leiknum því það 

truflaði börnin. Karlarnir vildu taka þátt í leiknum því þeir töldu sig geta 

kynnst börnunum best þannig og þeim fannst þeir vera helst til staðar ef 

börnin þyrftu aðstoð þeirra.  

Í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur (2003) kom fram að 

leikskólakennarar og margir leikskólastjórar gagnrýndu að börn fengju að 

leika sér án þess að fullorðinn væri viðstaddur. Aftur á móti sögðu sumir 

þátttakendanna að börn leiki sér betur þegar þau eru án eftirlits 

fullorðinna. Fram kom að mikilvægt sé að fullorðnir séu viðstaddir þegar 

börn lenda í efiðleikum eða árekstrum í leikjum sínum. Aðrir töldu 

mikilvægt að börnin hefðu rými án fullorðinna og að þeim væri treyst til 
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að leika sér ein. Leikskólaráðgjafi sagði að nú væri starfsfólk frekar hvatt 

til að hafa áhrif á leik en áður hefði það gengið á milli og fylgst með. 

Hann taldi að það þyrfti að finna jafnvægi á milli þess að taka þátt og 

stjórna, passa þyrfti að ekki væri verið að trufla sjálfstæði barna eða 

upphaf leiksins. Einnig kom fram að starfsfólk hefði afskipti af leik barna 

á eigin forsendum og virti ekki leikþemað, eins og kom fram í fyrri 

rannsókn Jóhönnu (Jóhanna Einarsdóttir, 1999).  

2.4.3 Stuðningur við leik barna 

Niðurstöður rannsókna sýna að börn í íslenskum leikskólum leika sér oft 

ein inni í lokuðum herbergjum þar sem starfsfólk er ekki viðstatt og að 

starfsfólk virðist fylgjast óformlega með leiknum eða kíkja annað slagði 

inn til barnanna (Hrönn Pálmadóttir, 2004; Jóhanna Einarsdóttir, 1999). 

Jóhanna Einarsdóttir (1999) bendir á að þetta veiti börnunum mikið frelsi 

en um leið fylgi því mikil ábyrgð að leika ein í lokuðum herbergjum.  

Í rannsókn Hrannar Pálmadóttur (2004) kom fram að afskipti 

starfsfólks af leik barna var oftast fyrir utan þema leiksins og starfsfólk 

nýtti ekki athafnir og tilraunir barna til að skapa tengsl þeirra á milli. 

Starfsfólk kom inn á leiksvæði til að stoppa óæskilega hegðun en veitti 

ekki upplýsingar um viðeigandi hegðun né hvernig börnin gætu leikið sér 

frekar. Fleiri rannsóknir benda einnig til þess að starfsfólk haldi sig til 

hlés þegar börn eru í leik og er hikandi við að taka þátt í leiknum nema ef 

börnin biðja um það. Starfsfólk virðist aðeins undirbúa leikinn með því 

að skipuleggja húsnæði, tíma og efnivið (Hrönn Pálmadóttir, 2004; 

Jóhanna Einarsdóttir, 1999).  

Bandarísk rannsókn sýndi aðrar niðurstöður en þar kom fram að 

leikskólakennararnir hlustuðu á börnin og hugmyndir þeirra. Þeir komu 

einnig með nýjar hugmyndir inn í leik barnanna til að þróa hann frekar og 

tóku þátt í sköpun og umræðu barnanna til að búa leikinn til. 

Leikaðstæður voru spunnar jafnóðum í samvinnu barna og 

leikskólakennara en ekki skipulagðar fyrirfram af kennara. 

Leikskólakennarinn tók þátt í upplifunum barnanna, stuðningur hans var 

því hvorki barnamiðaður né kennaramiðaður (Lobman, 2003). 

Kontos (1999) skoðaði aðferðir bandarískra leikskólakennara með því 

að taka upp allt sem þeir sögðu á meðan á frjálsum leik stóð. 

Niðurstöðurnar sýndu að leikskólakennararnir studdu helst við leik barna 

með því að tala við börnin um leikinn, benda þeim á leikefni eða hjálpa 
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einstöku barni í leiknum. Þeir studdu lítið við samskipti innan hópsins og 

stjórnuðu ekki leik barnanna.  

Ekki hafa verið gerðar rannsóknir á þátttöku íslenskra 

leikskólakennara í útileikjum barna en í ástralskri rannsókn á þátttöku 

kennara í útileikjum kom fram að þeir voru viðstaddir í rúmlega 28% 

tímans sem börnin voru í leik úti. Þegar þeir voru viðtaddir höfðu þeir 

afskipti í tæplega 18% af leiktímanum og þeir studdu leikinn í 1,6% 

tilfella (Davies, 1994).   

2.4.4 Starfshættir og menning leikskóla  

Starfshættir leikskólakennara virðast fara eftir samhenginu sem þeir starfa 

í, menningu leikskólans og umhverfi. Viðhorf til barna og uppeldis sem 

eru ríkjandi í þjóðfélaginu sem leikskólakennararnir starfa í eru hluti af 

menningunni og hafa því sterk áhrif á starfshætti þeirra. Menningin getur 

þannig skýrt á einhvern hátt sameiginlega sýn leikskólakennara. 

Mikilvægir áhrifavaldar í starfi eru einnig opinber menntastefna sem 

birtist í lögum og Aðalnámsskrá og væntingar foreldra. En áherslur á 

leikskólum í Íslandi virðast vera ólíkar eftir leikskólum þar sem 

sumstaðar er lögð áhersla á að leyfa börnunum að leika sér einum og í 

friði en annars staðar er lögð áhersla á að starfsfólk sé til staðar á öllum 

leiksvæðum (Jóhanna Einarsdóttir, 2001, 2004). 

Jóhanna Einarsdóttir (2001) skoðaði starfsaðferðir og sannfæringu 

leikskólakennara og þar kom fram að leikskólakennurum þótti erfitt að 

tala um sannfæringu sína því þeir voru óvanir því. Hún skoðaði einnig 

hlutverk leikskóla og leikskólakennara á Íslandi og bendir á að 

niðurstöður rannsóknarinnar sýni að leikskólakennarar á Íslandi þurfi að 

endurskilgreina hlutverk sitt og fagmennsku. Jóhanna telur að starfsfólk í 

íslenskum leikskólum vinni margt eftir rómantískri hugmyndafræði um 

leikinn þar sem lagt er til að börn leiki sér án allra afskipta starfsfólks 

(Jóhanna Einarsdóttir, 1999, 2003). Hrönn Pálmadóttir (2004) bendir á að 

í rannsókn sinni hafi hún séð að tilfinningalegt andrúmsloft á milli barna 

og starfsfólks einkenndist oft af hlutleysi þar sem tilfinningar voru ekki 

sýndar eða ræddar.  

Eva Johansson (2004) skoðaði andrúmsloft í leikskólum og skiptir því 

í þrjá flokka út frá niðurstöðum sínum:  
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1. Andrúmsloft sem einkenndist af samskiptum fullorðinna og barna. 

Þar er litið á barnið sem félaga og hinn fullorðni hefur trú á hæfni 

barnsins til að læra. Andrúmsloftið einkennist af viðurkenningu og 

hvatningu þar sem leikskólakennarinn tekur þátt í því sem barnið 

gerir og upplifir. Barninu er mætt á forsendum þess og 

leikskólakennarinn tekur tillit til þarfa og óska barnsins. 

2. Andrúmsloft sem einkenndist af óstöðugleika. Þar er litið á barnið 

ofan frá og talið að nám byggist á þroska þess og vanhæfni. 

Leikskólakennarinn færist á milli nálægðar og fjarlægðar við barnið 

og hann flakkar á milli jákvæðra og neikvæðra tilfinninga í garð 

barnsins. Leikskólakennarinn bregst ekki alltaf við þörfum og 

ætlunum barnsins og telur sig einan vita hvað er barninu fyrir bestu. 

3. Andrúmsloft sem er stýrt af hinum fullorðna. Þar er litið á barnið 

sem stjórnlaust og leikskólakennarinn mótar hegðun barnsins með 

umbun og refsingu. Leikskólakennarinn túlkar hegðun barnsins á 

neikvæðan hátt. 

2.4.5 Samantekt fyrri rannsókna 

Niðurstöður rannsókna benda til þess starfsfólk leikskóla telji sitt hlutverk 

einkum vera að skipuleggja leikumhverfið. Einnig kemur fram að 

starfsfólki finnist að stuðningur við leik barna ætti að vera sem minnstur 

(Davies, 1994; Hrönn Pálmadóttir, 2004; Jóhanna Einarsdóttir, 1999). 

Fræðimenn benda á að stuðningur við leikinn geti til dæmis falist í því að 

skipuleggja leikumhverfið (Hoorn o.fl., 2007) og því er áhugavert að 

skoða hvort leikskólakennarar séu ekki nógu meðvitaðir um hvað getur 

falist í stuðningi við leik barna.  

Niðurstöður íslensku rannsóknanna sýna að börn leika sér oft ein í 

lokuðum rýmum en ekki virðast allir vera sammála um kosti þess og 

galla. Afskipti starfsfólks af leik barnanna virðist vera óháð leikþemanu 

enda kemur fram að starfsfólkið er oft ekki viðstatt og heldur sig til hlés 

þegar börnin leika sér og það hefur því ekki forsendur til að hafa afskipti í 

samræmi við leikinn sem er í gangi (Hrönn Pálmadóttir, 2004; Jóhanna 

Einarsdóttir, 1999).   

Í rannsóknunum hefur komið fram að mikilvægt sé að finna jafnvægi 

á milli frjáls leiks barnanna og viðfangsefna sem stýrð eru af fullorðnum.  

Starfshættir íslenskra leikskóla virðast vera margsvíslegir og fara eftir 
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menningu hvers leikskóla fyrir sig og ríkjandi hefðum þar. Einnig hefur 

komið fram að sumir leikskólakennarar virðast eiga erfitt með að setja 

orð á eigin sannfæringu í starfi (Jóhanna Einarsdóttir, 2001).  

2.5 Rannsóknarspurningar 

Í ljósi þessa sem hefur komið hér fram er áhugavert að skoða hvernig 

leikskólakennarar vinna á meðan börn eru í leik og hvernig þeir líta á leikinn 

sem náms-og þroskaleið. Fyrir 10 árum gerði Jóhanna Einarsdóttir rannsókn á 

þátttöku starfsfólks leikskóla í hlutverkaleik barna. Frá því að sú rannsókn var 

gerð hefur leikskólakennaranámið flust á háskólastig og ýmislegt breyst við 

það. Á síðustu misserum hefur verið töluverð umræða innan 

leikskólakennarastéttarinnar um hvort taka eigi upp hugtök úr grunnskólunum, 

eins og nemandi og kennsla í stað barn og umhyggja og lagði Félag Íslenskra 

leikskóla það meira að segja til. Því er mikilvægt að skoða starfið hjá 

leikskólakennurum í dag og hugmyndir þeirra um leikinn ekki síst vegna þeirra 

miklu breytinga sem hafa orðið á leikskólakennaranáminu og starfsumhverfi 

leikskólakennara á síðustu árum. Það er umhugsunarvert ef leikskólakennarar 

eru óöruggir og óvissir um eigin sannfæringu eins og komið hefur fram í 

rannsóknum (Jóhanna Einarsdóttir, 2001).  

Í þessari rannsókn eru skoðaðar hugmyndir leikskólakennara um 

leikinn og eigið hlutverk í honum. Rannsóknarspurningarnar sem leitast 

verður við að svara eru: 

1. Hverjar eru hugmyndir leikskólakennara um gildi leiksins? 

2. Hvað telja leikskólakennarar vera sitt hlutverk í leik barna? 

3. Hvað gera leikskólakennarar þegar börnin leika sér?  

4. Starfa leikskólakennarar í samræmi við eigin hugmyndir um 

leikinn og hlutverk sitt í honum?  

5. Hvað liggur að baki starfsháttum leikskólakennara?
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3 Aðferð 

Til að svara rannsóknarspurningunum notaði ég eigindlegar aðferðir því þær 

hentuðu best til þess. Eigindlegar rannsóknir byggja á óhefðbundnum 

rannsóknaraðferðum þar sem rannsakandi stýrir rannsókninni við eðlilegar 

aðstæður (Creswell, 1998). Markmiðið er að fá heildarsýn og djúpan skilning 

á upplifunum þátttakanda á raunveruleika þeirra. Leitað er eftir merkingunni 

sem þátttakendur leggja í umhverfi sitt og áhrif hegðunar þeirra á umhverfið 

eru skoðuð (Ary, Jacobs, Razavieh og Sorensen, 2006). Í þessari rannsókn 

var sjónum beint að því hvað leikskólakennarar gera á meðan börn leika sér, 

hvað þeir töldu sig eiga að gera og hvort samræmi væri þar á milli. Einnig 

voru hugmyndir leikskólakennara um leikinn sem náms- og þroskaleið ungra 

barna skoðaðar.  

Eigindlegar rannsóknir þróast á meðan rannsóknin fer fram og hefjast 

með aðleiðslu frá hugmynd að kenningu. Sumir telja að ekki sé hægt að 

vinna út frá ákveðinni kenningu í upphafi rannsóknar því ekki sé hægt að 

vita hvaða þættir eru mikilvægir eða hvaða atburðir eiga eftir að hafa 

áhrif í rannsókninni (Flick, 2006; Graue og Walsh, 1998; Silverman, 

2005) en aðrir eru ósammála þessu. Ég lagði ekki af stað með ákveðna 

kenningu í upphafi rannsóknar heldur tók þá ákvörðun þegar ég fór að 

vinna úr gögnunum að nota kenningu Vygotskys og sporgöngumanna 

hans til að túlka niðurstöðurnar. Eigindlegar rannsóknir eru túlkandi 

rannsóknir (e. interpretive research); þær lýsa raunveruleikanum, túlka 

hann og auka skilning á honum. Rannsakandi er í nálægð við 

þátttakendur og eru áhrif hans viðurkennd. Með túlkun er rannsakandi að 

greina gögnin og gera þau skiljanleg fyrir lesendur (Flick, 2006; Graue og 

Walsh, 1998; Silverman, 2005).  

Niðurstöður eigindlegra rannsókna veita djúpan skilning á 

félagslegum fyrirbærum og þeim fylgja tilvitnanir í gögnin sem safnað er 

(Bogdan og Biklen, 1998). Oft eru notaðar margvíslegar aðferðir í sömu 

rannsókn og rannsóknarferlið er sveigjanlegt. Markmiðið er ekki að 

alhæfa út frá niðurstöðum enda er unnið með fáa þátttakendur og fylgst 

nákvæmlega með þeim (Roberts-Holmes, 2005).  
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3.1 Nálgun og snið 

Þessi rannsókn er tilviksrannsókn (e. case study) með etnógrafískri 

nálgun (e. ethnography). 

3.1.1 Tilviksrannsókn 

Creswell (1998) segir að sumir líti á tilvik sem viðfang rannsóknar en að 

aðrir telji það vera aðferð. Hér verður litið á það sem rannsóknaraðferð og 

rannsóknin því tilviksrannsókn.  

Tilviksrannsókn er notuð til að skoða tilvik sem er vel afmarkað og 

markmiðið er að lýsa nákvæmlega og skilja það fyrirbæri sem rannsakað 

er. Rannsakandinn þarf að safna nákvæmum gögnum um tilvikin með 

mörgum leiðum til að geta lýst þeim á nákvæman hátt (Ary o.fl., 2006; 

Bogdan og Biklen, 1998; Creswell, 1998; Roberts–Holmes, 2005). 

Tilvikin sem rannsaka á eru valin vegna þess að skilningur á þeim er 

talinn leiða til aukins skilnings á rannsóknarefninu (Stake, 1998). Í 

þessari rannsókn eru tilvikin störf þriggja leikskólakennara á meðan börn 

eru í leik og afmarkast þannig. Áhersla var lögð á að lýsa þessum 

tilvikum á nákvæman hátt. 

Bogdan og Biklen (1998) mæla með því að þegar fleiri en eitt tilvik er 

skoðað í sömu rannsókn (e. multi-site study) sé aðeins safnað gögnum frá 

einu tilviki í einu. Þegar búið er að safna gögnum frá fyrsta tilviki er farið 

að safna frá því næsta. Þeir telja þessa leið minnka líkurnar á að 

rannsakandi rugli gögnum á milli tilvika. Ég ákvað hins vegar að láta 

gagnasöfnun frá tilvikunum aðeins skarast þannig að ég byrjaði á einu 

tilviki en kláraði ekki að safna gögnum þaðan áður en ég byrjaði á því 

næsta. Með þessu var auðvelt að bera tilvikin saman, til dæmis ef ég sá 

eitthvað hjá einu tilviki sem ég hafði ekki tekið eftir hjá því sem á undan 

var, þá var auðvelt að skoða það í næstu heimsókn.  

3.1.2 Etnógrafía 

Bogdan og Biklen (1998) líta á etnografíu sem nálgun en aðrir telja hana 

vera ákveðna rannsóknaraðferð (Creswell, 1998). Í þessari rannsókn er 

litið á etnografíu sem nálgun. Entografísk nálgun er valin þegar hegðun 

hóps sem deilir menningu er skoðaður. Markmiðið er að lýsa 

menningunni eða hluta hennar. Í þessari rannsókn var skoðuð sú menning 

sem ríkir í leikskólunum og einblínt á leikinn sem er hluti þeirrar 

menningar. Í etnografískum rannsóknum gerir rannsakandi þátttöku-
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athuganir þar sem hann kafar djúpt í daglegt líf hópsins og tekur viðtöl 

við einstaklinga innan hópsins. Hann skoðar hegðunarmynstur hópsins, 

merkingu hegðunarinnar og samskipti innan hópsins (Ary o.fl., 2006; 

Bogdan og Biklen, 1998; Creswell, 1998; Stake, 1998). Hér er einblínt á 

starf leikskólakennara þegar börn leika sér.  

Etnografískir rannsakendur reyna að auka skilning á vettvangi og  nota 

til þess einkum tvær aðferðir (Bell, 2005). Markmið þessarar rannsóknar 

er að auka skilning á starfi leikskólakennara á meðan börn eru í leik og til 

þess verða notaðar tvær aðferðir, viðtöl og þátttökuathuganir. Litið er svo 

á að ekki sé hægt að skilja fyrirbæri nema í tengslum við það samhengi 

sem það er í (Bogdan og Biklen, 1998) og því voru þessar aðstæður 

skoðaðar í eðlilegu umhverfi, þ.e. í leikskólunum sjálfum.  

Í ethnografískum rannsóknum gegnir rannsakandinn lykilhlutverki í 

gagnasöfnun (Bogdan og Biklen, 1998). Hann þarf að velja hversu mikið 

hann ætlar að taka þátt í þeim vettvangi sem hann skoðar (Atkinson og 

Hammersley, 1998). Í þessari rannsókn reyndi rannsakandi að hafa sem 

minnst áhrif á það sem gerðist á vettvangi en hafði þó eðlileg samskipti við 

fólkið þar. Ég er meðvituð um að ég hafði einhver áhrif á vettvanginn og það 

sem þar fer fram en vonast til að áhrifin hafi minnkað eftir því sem ég fór 

oftar í heimsókn og fólkið á vettvangnum vandist því að hafa mig þar.  

3.2 Þátttakendur 

Þrír leikskólakennarar tóku þátt í rannsókninni en þeir voru valdir út frá 

markmiði rannsóknarinnar. Ég skoðaði heimsíður leikskóla á 

höfuðborgarsvæðinu til að fá upplýsingar um leikskólakennara og hafði 

síðan samband við þá sem áttu best við sem þátttakendur út frá 

markmiðum rannsóknarinnar. Allir leikskólakennararnir þrír sem ég hafði 

sambandi við í upphafi samþykktu þátttöku eftir stutta umhugsun. Ég 

lagði áherslu á að leikskólakennararnir störfuðu allir með börn á 

svipuðum aldri svo að hægt væri að bera starfsaðferðir þeirra saman því 

ólíkar aðferðir geta verið notaðar fyrir mismunandi aldur barna. 

Leikskólakennararnir þrír störfuðu því allir með börn á aldursbilinu 3-5 ára. 

Einnig lagði ég áherslu á að leikskólakennararnir hefðu ólíka reynslu og 

starfsaldur til að fá breidd í þátttakandahópinn. Leikskólakennararnir voru allir 

deildarstjórar, störfuðu á sitthvorum leikskólanum og vissu ekki af hverjum 

öðrum. Þegar gagnasöfnun var komin vel á veg kom í ljós að starfsumhverfi 

þeirra var mjög ólíkt en ég lagði ekki upp með það við val þeirra.  
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Þátttakendur og leikskólarnir sem þeir störfuðu í hafa fengið tilbúin 

nöfn en nánar er sagt frá hverjum og einum þeirra hér:   

 Bára útskrifaðist sem leikskólakennari árið 1993 og hefur 

unnið sem deildarstjóri í leikskóla síðan þá eða í rúmlega 16 

ár. Hún vann í leikskólanum Brekku þegar gagnasöfnun fór 

fram. Á deildinni hennar voru 26 börn á aldrinum 4-5 ára. 

Auk Báru voru 3 starfsmenn á deildinni en einn þeirra kom 

inn á deildina sem stuðningur fyrir fatlað barn. Bára tók þátt í 

að móta stefnu og menningu Brekku þegar leikskólinn opnaði. 

Hún talaði mikið um menninguna sem þar ríkir en á Brekku er 

lögð áhersla á mikið frelsi og flæði yfir daginn og því er lítið 

um fast skipulag. Einnig er lögð áhersla á að börnin fái nægan 

tíma til að þróa leiki sína og börnin þurfa ekki alltaf að taka 

leikefnið saman, til dæmis vegna matmálstíma því þau borða 

utan við leiksvæðið.  

 Helga starfaði í leikskólanum Hóli þegar gagnasöfnun fór 

fram. Hún útskrifaðist sem leikskólakennari árið 2006 og 

hefur unnið sem deildarstjóri síðan þá, en hún hafði áður 

unnið í leikskóla í 17 ár sem ófaglærður starfsmaður. Á 

deildinni voru 21 barn á aldrinum 3-5 ára. Auk Helgu starfa 4 

starfsmenn á deildinni, en einn þeirra kemur inn á deildina 

vegna sérkennslu. Unnið er eftir föstu dagskipulagi á Hóli þar 

sem börnin fara í val, hópastarf, hreyfistund, og fleiri 

skipulagðar stundir. Barnahópnum er skipt í minni hópa eftir 

aldri en í vali blandast þau á milli deilda.  

 Fjóla starfaði í leikskólanum Felli þegar gagnasöfnun fór 

fram. Hún útskrifaðist sem leikskólakennari árið 2006 en 

hafði aðeins unnið í eitt ár sem leikskólakennari þegar 

gagnasöfnun fór fram. Í upphafi gagnasöfnunar starfaði Fjóla 

sem almennur leikskólakennari á deild fyrir elstu börnin í 

leikskólanum en fljótlega þurfti hún að færa sig um deild og 

taka við deildarstjórn hennar. Á deildinni hennar  voru 14 

börn á aldrinum 3-4 ára og þar starfa auk hennar 2 starfsmenn 

en stöðugildin á deildinni voru aðeins tvö og því skiptu Fjóla 

og annar starfsmaðurinn með sér einni stöðu. Deildin sem 

Fjóla starfaði á var í litlu húsi fyrir utan sjálfan leikskólann 

þannig að hún var svolítið meira sér en gengur og gerist enda 

nefndi Fjóla það stundum að þær væru ekki eins háðar því 
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sem gerðist á öðrum deildum eins og þær deildir sem eru inni 

sjálfum leikskólanum. Vegna þessa var hægt að víkja frá föstu 

skipulagi sem var á deildinni ef starfsfólkið vildi það eða 

fannst það henta leik barnanna.  

3.3 Gagnasöfnun 

Aðferðir við gagnasöfnun þarf að velja miðað við rannsóknarefnið (Flick, 

2006). Í þessari rannsókn notaði ég tvær aðferðir, þátttökuathuganir og 

viðtöl en Flick (2006) bendir á að gott sé að nota viðtöl og athuganir 

saman vegna þess að ekki fást sömu upplýsingarnar með aðferðunum og 

þær styðja því við hvor aðra. Í viðtölum er hægt að spyrja um það sem 

fylgst hefur verið með en í athugunum er hegðun skoðuð í eðlilegu 

umhverfi. Nánar verður sagt frá þessum tveimur aðferðum hér á eftir.  

Eigindlegir rannsakendur safna gögnum með því að fara á vettvang 

þar sem fólkið sem þeir vilja skoða er. Rannsakandinn reynir að öðlast 

traust þátttakenda meðal annars með því að útskýra að gögnin sem hann 

safnar skaði ekki neinn. Eftir því sem rannsakandi eyðir meiri tíma með 

þátttakendum verður sambandið óformlegra. Rannsakandi reynir að veita 

þátttakendum öryggi þannig að þeir starfi eins og þeir eru voanir og tali 

um sömu hluti og venjulega. Markmið rannsakanda er ekki að reyna að 

hugsa eða hegða sér eins og þátttakendur, heldur að læra um og skilja 

veruleika þátttakenda. Rannsakandinn vill læra hvernig þátttakendur 

hugsa og hegða sér í daglegu lífi og starfi (Bogdan og Biklen, 1998).  

Í upphafi er mikilvægt að öðlast viðurkenningu og vera velkominn á 

vettvanginn. Bogdan og Biklen (1998) benda á að rannsakanda getur þótt 

það magn nýrra upplýsinga sem hann fær á vettvangi, yfirþyrmandi í 

fyrstu. Þeir mæla ekki með að taka niður minnispunkta strax heldur 

leggja áherslu á að kynnast vettvangi vel fyrst og fá yfirsýn yfir hann 

(Bogdan og Biklen, 1998). Ég lagði áherslu á þetta og byrjaði að 

heimsækja þá leikskóla sem ég safnaði gögnum í og kynnti mig fyrir 

fólkinu og reyndi að fá yfirsýn yfir vettvanginn áður en ég byrjaði að 

safna gögnum.  

Gagnasöfnun stóð yfir í tæpa sex mánuði eða frá því í janúar 2009 og 

fram í miðjan júní sama ár. Ég byrjaði að safna gögnum á einum 

leikskólanum og þegar sú gagnasöfnun var komin vel á veg, fór ég á 

næsta leikskóla og þegar gagnasöfnun á þeim fyrsta var lokið byrjaði ég 

að safna gögnum á þriðja og síðasta leikskólanum. Gagnasöfnun fór því 
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alltaf fram á tveimur leikskólum í einu en mér þótti of mikið að safna 

gögnum á öllum þremur leikskólunum í einu þar sem hætta væri á að 

rugla þeim saman eins og Bogdan og Biklen (1998) hafa bendt á.  

Bogdan og Biklen (1998) telja að hver heimsókn á vettvang ætti ekki 

að vera lengri en klukkustund í byrjun rannsóknar en þegar rannsakandi 

er orðinn öryggur á vettvangi og í skráningu gagna, getur hann lengt 

heimsóknirnar. Fyrstu heimsóknir mínar í hvern leikskóla voru því stuttar 

eða í tæplega klukkustund. Þegar ég hafði náð ágætum tökum á að safna 

gögnum urðu heimsóknirnar lengri. Ég dreifði heimsóknunum yfir daginn 

þannig að ég kom ekki alltaf á sama tíma á sama stað og með því fékk ég 

betri yfirsýn yfir aðstæðurnar. Ég safnaði því gögnum á morgnana, yfir 

miðjan dag og í lok dags. Ég reyndi þó að takmarka heimsóknirnar við 

þann tíma þegar börnin voru í leik.  

3.3.1 Þátttökuathuganir 

Þátttökuathuganir veita beinan aðgang að félagslegum samskiptum og úr 

þeim geta fengist bæði nákvæm og lýsandi gögn (Simpson og Tuson, 

1995). Með athugunum á vettvangi sér rannsakandinn hvað á sér stað í 

eðlilegu umhverfi og leitast við að öðlast skilning á því fyrirbæri sem 

hann rannsakar (Ary o.fl., 2006; Flick, 2006; Silverman, 2005). Í 

þátttökuathugunum skráir rannsakandi hjá sér það sem hann upplifir á 

vettvangi en mikilvægt er að beina sjónum að því sem svarar 

rannsóknarspurningunni og sleppa því sem skiptir ekki máli fyrir 

rannsóknina. Í fyrstu fannst mér erfitt að einblína á það sem skipti máli til 

að svara rannsóknaspurningunum og sleppa því sem ekki skipti máli fyrir 

þessa rannsókn en eftir að ég hafði farið í nokkrar heimsóknir á fyrsta 

leikskólann náði ég betri tökum á því. Síðan þegar ég fór að vinna úr 

gögnunum flokkaði ég þau enn betur og valdi hvað ég gat notað til að 

svara rannsóknarspurningunum. Ég byrjaði að safna gögnum á hverjum 

leikskóla með þátttökuathugunum og fylgdist með starfi þátttakenda á 

meðan börnin á deildinni léku sér. Ég fór í 8-12 heimsóknir á hvern 

leikskóla eða þar til ég hafði fengið nægileg gögn til að svara 

rannsóknarspurningunum. Þá hafði ég náð því sem kallast mettun (e. 

saturation) og fleiri athuganir bæta ekki neinu við gögnin sem skiptir máli 

fyrir rannsóknina. Þegar mettun hefur náðst er því orðið tímabært að 

hætta gagnasöfnun (Ary o.fl., 2006; Flick, 2006).  
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Í eigindlegum rannsóknum sem byggja á þátttökurannsóknum er 

mikilvægt að rannsakandi dvelji á vettvangi í töluvert langan tíma við 

athugun á rannsóknarefninu. Hver heimsókn var frá 40 mínútum og upp í 

2 klukkustundir, allt eftir því hvað var að gerast í leikskólanum þann 

daginn. Ég reyndi að hafa sem minnst áhrif á það sem vara að gerast á 

vettvangi hverju sinni, en hafði þó eðlileg samskipti við fólkið þar. 

Roberts-Holmes (2005) bendir á að því betur sem rannsakandi þekkir 

vettvanginn, því betri gögnum safnar hann og því lagði ég áherslu á að 

kynnast starfinu á leikskólunum þremur vel, bæði fyrir athuganirnar og 

samhliða þeim en fyrir þekkti ég starfsvettvang leikskólakennara vel.  

3.3.2 Viðtöl 

Eftir þátttökuathuganirnar tók ég viðtöl við þátttakendur til að fá þeirra 

hugmyndir um hlutverk sitt í leik barna. Viðtöl eru notuð til að safna 

lýsandi gögnum þannig að rannsakandinn geti öðlast skilning á því 

hvernig þátttakendur túlka hlutina. Með viðtölum er hægt að safna 

miklum og nákvæmum upplýsingum og hægt að kafa dýpra í ákveðið efni 

ef þess gerist þörf (Ary o.fl., 2006; Kvale, 1996). Viðtöl gefa upplýsingar 

sem eru blanda af  því hvernig hlutirnir eru, hvernig þeir ættu að vera og 

hvernig þátttakendur upplifa þá (Flick, 2006). Rannsakandinn er sjálfur 

rannsóknartækið og þarf að finna bestu leiðina til að nálgast 

viðmælandann. Hann þarf að skapa andrúmsloft þar sem viðmælandinn er 

öruggur og talar frjálslega um eigin reynslu og tilfinningar. Í viðtölum 

fær rannsakandi aðgang að reynsluheimi og tilfinningum viðmælanda 

ekki bara í gegnum orð hans heldur líka  í gegnum líkamstjáningu, 

áherslur og raddbeitingu (Kvale, 1996). 

Viðtölin voru hálf-opin (e. semi-stuctured) þar sem áherslan var á að 

fá fram viðhorf þátttakenda til leiksins og þeirra hlutverk í honum. Í hálf-

opnum viðtölum er umræðuefnið fyrirfram ákveðið en ekki innihald 

samræðnanna svo að viðmælandi hefur ákveðið frelsi um hvað hann vill 

tala um, hvað mikið hann vill segja og hvernig hann tjáir sig (Bogdan og 

Biklen, 1998; Dever, 1995; Flick, 2006; Helga Jónsdóttir, 2003; Kvale, 

1996; Roberts–Holmes, 2005). Fyrirfram ákveðið umræðuefni viðtalanna 

var leikurinn og hlutverk leikskólakennarns í honum. Þátttakendur höfðu 

síðan frelsi til að tjá sig um þetta efni en ég studdist við viðtalsramma 

sem tók mið af markmiðum rannsóknarinnar og rannsóknar-

spurningunum. Ég bað því þátttakendur að segja mér frá sínum 
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hugmyndum um leikinn og eigið hlutverk í honum og ég hafði punkta um 

efnið til hliðsjónar ef þátttakendur nefndu þá ekki að fyrra bragði. Ég 

spurði þátttakendur líka út í einstök atriði sem ég hafði séð í heimsóknum 

mínum en þau atriði koma ekki fyrir í viðtalsrammanum. Vegna þess að 

ég hafði kynnst þátttakendum vel í gegnum athuganirnar, voru viðtölin 

óformleg, skemmtileg og eins og samtal en Bogdan og Biklen (1998) 

benda á að oft verði viðtöl þannig þegar rannsakandi og viðmælandi 

þekkjast. Viðtalsramma má sjá í fylgiskjali 1. 

3.3.3 Óformleg viðtöl 

Á vettvangi fara fram óformleg viðtöl þegar tækifæri gefst til og 

rannsakandi skrifar hjá sér það sem þátttakandi segir við hann á meðan á 

athugunum stendur og þeir spjalla saman á óformlegan hátt (Bogdan og 

Biklen, 1998). Á meðan á þátttökuathugunum stóð spjallaði ég mikið við 

þátttakendur og þeir leituðu eftir að fá að útskýra ýmislegt í starfinu fyrir 

mér. Þessi óformlegu samtöl voru mjög gagnleg og þar kom margt fram 

sem átti við rannsóknarspurningarnar og útskýrði jafnvel hvernig og 

hvers vegna leikskólakennararnir unnu eins og þeir gerðu.  

3.3.4 Skráning gagna  

Í þátttökuathugunum skráði ég vettvangsnótur (e. fieldnotes) þar sem ég 

lýsti því sem ég sá, hegðun og aðstæðum. Jafnframt skráði ég hugmyndir 

mínar um það sem ég sá og studdist við það í greiningu og túlkun 

(Creswell, 1998). Ég tók viðtölin upp á segulband og afritaði þau, síðan 

vann ég með þá afritun við túlkun og greiningu (Kvale, 1996). Ég deildi 

ekki vettvangsnótunum með þátttakendum og gerði þeim strax grein fyrir 

því. Bogdan og Biklen (1998) telja rannsakanda sem á von á því að 

þátttakendur lesi vettvangsnóturnar skrifi ekki hvað sem er niður.  

3.4 Úrvinnsla 

Gagnagreining er mótuð af viðhorfum rannsakandans, fræðilegum 

bakgrunni og umræðunni um rannsóknarefnið (Bogdan og Biklen, 1998). 

Markmið hennar er að túlka gögnin og setja þau fram í niðurstöður með 

því að skoða þau nákvæmlega og skipulega (Flick, 2006). Með 

gagnagreiningu reynir rannsakandi að auka eigin skilning á gögnunum til 

þess að sýna öðrum niðurstöður sínar (Bogdan og Biklen, 1998). 

Gagnagreiningin fór annars vegar fram á vettvangi og hins vegar að 



 

49 

loknum athugunum og viðtölum. Til að auðvelda gagnagreiningu 

samhliða gagnasöfnun þarf rannsakandi að vita hvað skiptir mestu máli 

og hvernig hann vill skoða það. Mikilvægt er að skoða fræðin samhliða 

gagnasöfnun þannig að hægt sé að bera þau saman við eigin rannsókn og 

einblína á það sem kemur fram þar (Bogdan og Biklen, 1998). Ég bar 

gögnin saman við þau fræði sem liggja að baki rannsókninni og dróg 

fram þá þætti sem komu fram í gögnunum og höfðu líka verið áberandi í 

fræðunum. Einnig dróg ég fram þá þætti sem voru sameiginlegir hjá 

þátttakendum og þá þætti sem voru ólíkir hjá þeim.  

3.4.1 Lyklun og flokkun 

Ég lyklaði (e. coding) og flokkaði gögnin eftir að ég hafði lesið þau aftur 

og aftur yfir og fengið heildarmynd af þeim (Graue og Walsh, 1998). Val 

á hvaða lykla skuli nota fer eftir rannsóknarspurningum og áherslum 

rannsóknarinnar (Bogdan og Biklen, 1998). Lyklar eru hugmyndir sem 

rannsakandinn vill koma á framfæri um gögnin og því aðeins tæki eða 

merkingar fyrir flokka sem unnið er áfram með (Flick, 2006). Ég studdist 

helst við fræðilegan bakgrunn við lyklunina og rýndi eftir atriðum sem 

endurtóku sig sífellt í gögnunum. Ég byrjaði á því að flokka gögnin eftir 

rannsóknarspurningunum og síðan setti ég lykla á þau sem ég sótti í 

fræðilegan bakgrunn og niðurstöður fyrri rannsókna. T.d. voru þau 

gögnin sem svöruðu spurningunni um hugmyndir leikskólakennaranna 

um gildi leiksins lykluð eftir því hvort þeir töluðu leikinn í tengslum við 

nám og þroska, reynslu og hvort þeir vildu hafa hann stýrðan eða frjálsan. 

3.5 Trúverðugleiki og takmarkanir 

Við birtingu niðurstaðna rannsóknar er mikilvægt að sýna fram á 

áreiðanleika og réttmæti þeirra (Silverman, 2005). En í eigindlegum 

rannsóknum er ekki talað á sama hátt um áreiðanleika og réttmæti og í 

megindlegum rannsóknum. Ekki er unnið með tölur sem mæla réttmætið í 

eigindlegum rannsóknum og ekki er talið að endurtaka megi rannsókn á 

raunveruleikanum í eðlilegu umhverfi nákvæmlega eins og því ekki hægt 

að mæla áreiðanleika á sama hátt og í megindlegum rannsóknum. 

Réttmæti eigindlegra rannsókna snýst um hvort niðurstöðurnar 

endurspegli það sem rannsakað er. Í stað áreiðanleika er talað um 

trúverðugleika í eigindlegum rannsóknum en þá er metið hvort lýsingin 

sem gefin er sé trúverðug. Eigindlegir rannsakendur nota margprófun (e. 
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triangulation) til að auka trúverðugleika niðurstaðna (Janesick, 1998; 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Við margprófun eru notaðar fleiri en ein 

aðferð við gagnaöflun með það að markmiði að auka skilning á 

rannsóknarefninu. Í þessari rannsókn notaði ég margprófun til að auka 

gildi hennar og gera hana trúverðugri. Með margprófun sannreyndi ég 

gögnin með því að nota fleiri en eina aðferð, þátttökuathuganir og viðtöl 

eins og hér var gert (Roberts–Holmes, 2005; Silverman, 2005). 

Önnur leið til að auka trúverðugleika eigindlegra rannsókna er að fá 

þátttakendur til að skoða túlkun rannsakanda á gögnunum. Þátttakendur 

geta þá metið hvort túlkunin sé rétt eða hvort rannsakandi hafi misskilið 

eitthvað sem þeir sögðu eða gerðu (Ary o.fl., 2006). Þátttakendur þessarar 

rannsóknar lásu yfir niðurstöðurnar áður en endanleg túlkun var lögð 

fram og þeir voru allir sáttir við það sem fram kom þar og þeim fannst 

niðurstöðurnar lýsa eigin hugmyndum og starfi vel.  

Rannsakandi þarf að hafa í huga eigin áhrif á vettvanginn og hafa þau 

til hliðsjónar við túlkunina. Einkum eru tvær hættur á skekkju við 

þátttökuathuganir. Annars vegar geta væntingar rannsakanda haft áhrifa á 

þátttakendur og þeir farið að haga sér eins og þeir telja rannsakandi vilja. 

Hins vegar hefur persónulegt viðhorf rannsakanda áhrif á túlkun hans. 

Með því að vera meðvitaður um þessar hættur þegar gögnin eru túlkuð, 

eykur rannsakandinn á trúverðugleika niðurstaðna (Ary o.fl., 2006). Til 

að draga úr hættunni á að þátttakendur höguðu sér í samræmi við mínar 

væntingar, reyndi ég að láta væntingar og hugmyndir mínar sem minnst í 

ljós. Þáttakendur vissu þó af markmiði rannsóknarinnar. Einnig dró ég úr 

þessari hættu með því að fara oft á sama staðinn til þess að draga smám 

saman úr áhrifum mínum.   

Yfirfærslugildi (e. transferability) segir til um hversu mikið er hægt að 

alhæfa út frá niðurstöðunum í eigindlegum rannsóknum. Alhæfing er ekki 

markmið í eigindlegum rannsóknum en rannsakandi ætti að hafa 

rannsóknina skýra og vel upp setta þannig að aðrir geti nýtt sér 

niðurstöðurnar og borið þær saman við eigin reynslu og rannsóknir. Til 

að auka á yfirfærslugildi er hægt að nota samanburð milli tilvika (e. 

cross-case comparisons). Fleiri en eitt tilvik eru þá borin saman og ef 

gögnin eru lík þá eykur það yfirfærslugildi niðurstaðnanna (Ary o.fl., 

2006). Áhersla þessarar rannsóknar var að lýsa þeim tilvikum sem skoðuð 

voru, á nákvæman og trúverðugan hátt. Hugsanlega geta þessi þrjú tilvik 

verið dæmigerð fyrir leikskólakennara í svipaðri stöðu, þó ekki verði 
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alhæft um það hér enda er það ekki markmið rannsóknarinnar. Þar sem 

margt var sameiginlegt í starfi og hugmyndum leikskólakennaranna 

þriggja eins og kemur fram í niðurstöðunum, má segja að það auki 

yfirfærslugildi rannsóknarinnar.  

3.6 Siðferðileg atriði 

Áður en gagnasöfnun hefst þarf að fá aðgang að vettvangi. Bogdan og 

Biklen (1998) benda á að það sé gott að byrja á að fá leyfi hjá þeim sem 

er á vettvangi því þá er auðveldara að fá samþykki fyrir rannsókninni frá 

svokölluðum hliðarvörðum (e. gatekeepers) en það eru til dæmis 

rekstraraðilar stofnana (Bogdan og Biklen, 1998). Því byrjaði ég á því að 

tala við leikskólastjóra þeirra leikskóla sem þátttakendurnir störfuðu á og 

fékk leyfi til að framkvæma rannsóknina hjá þeim. Leikskólastjórarnir 

töluðu síðan við leikskólakennarana sem ég óskaði eftir sem 

þátttakendum sem síðan samþykktu þátttöku sína eftir stutta umhugsun. 

Að lokum fékk ég leyfi hjá rekstraraðilum leikskólanna þriggja og 

tilkynnti rannsóknina til Persónuverndar. Ekki þurfti sérstakt leyfi frá 

foreldrum barnanna á leikskólunum en ég hengdi upp tilkynningu um 

rannsóknina á hverjum leikskóla og gaf foreldrum kost á að spyrja um 

hana. Enginn hafði samband við mig né þátttakendur varðandi þetta. 

Tilkynninguna má sjá í fylgiskjali 2.  

Bent hefur verið á að vitneskja þátttakenda um markmið rannsóknar 

geti haft áhrif á niðurstöðurnar og því er oft gott að segja þátttakendum 

ekki beint frá því hvað rannsakandi er að skoða (Ary o.fl., 2006). Ég 

fylgdi því ráðleggingum Bogdan og Biklen (1998) og útskýrði tilgang 

rannsóknarinnar í víðu samhengi fyrir þátttakendum.  

3.6.1 Upplýst samþykki 

Þátttakendur skrifuðu undir upplýst samþykki áður en gagnasöfnun hófst. 

Með því samþykktu þeir þátttöku sína í rannsókninni og skrifuðu undir að 

þeir hafi verið upplýstir um markmið rannsóknarinnar og hvað felst í 

þátttökunni. Þar kom einnig fram að ekki sé hægt að rekja gögn til 

þátttakenda og að þau séu mín eign sem ég muni eyða að rannsókn 

lokinni. Svo að þátttakendur geti skrifað undir upplýst samþykki, þurftu 

þátttakendur að skilja tilgang rannsóknarinnar, framgang hennar, hættur 

sem felast í þátttöku ef þær voru einhverjar og framlag rannsóknarinnar. 

Þátttakendur þurftu einnig að vita og skilja hvers var ætlast til af þeim í 
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rannsókninni og þekkja skyldur rannsakanda. Ég fékk leyfi þeirra til að 

birta viðtal eða hluta úr því og tilvitnanir úr þátttökuathugunum. 

Viðmælandum var síðan gefinn kostur á að spyrja um viðtalið áður en 

það hófst og þeim var líka sagt að það yrði tekið upp á segulband (Ary 

o.fl., 2006; Kvale, 1996). Upplýst samþykki má sjá í fylgiskjali 3. 
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4 Niðurstöður 

Hér verður sagt frá niðurstöðum rannsóknarinnar og rannsóknar-

spurningunum sem settar voru fram í upphafi svarað. Niðurstöður úr 

viðtölum og þátttökuathugunum verða fléttaðar saman.  

4.1 Hugmyndir um leikinn 

Leikskólakennararnir voru allir sammála um að leikurinn ætti að vera 

ráðandi í leikskólastarfinu og að það væri grunnskylda leikskólakennara 

að gefa börnum tækifæri til að leika sér. Aðspurð benti Bára á að 

leikurinn væri mikilvægur undirbúningur fyrir lífið og sagði að það væri 

hægt að gera sér leik úr öllu. Þegar Helga var beðin um að segja frá 

hugmyndum sínum um leikinn sagði hún: „er ekki leikurinn bara 

uppspretta alls?“ 

4.1.1 Nám og þroski 

Leikskólakennararnir töluðu allir um að leikurinn væri helsta náms-og 

þroskaleið ungra barna og að þau þroskist og læri best í gegnum leikinn 

með því að víkka hann út og þróa hann. Þeir töldu því mikilvægt að börn 

fengju að leika sér óheft og hafi tækifæri til að þróa leiki sína áfram. 

Fríða sagði til dæmis í viðtali:  

mér finnst leikurinn vera númer eitt í leikskólastarfinu. Að 

þau leiki sér svoldið frjálst og óheft og hérna þrói sig áfram, 

að þau, þú veist þau fá að blanda saman einhverju þau eru í 

einhverju þau eru í einingakubbunum og svo allt í einu: „hei 

megum við fá matinn eða diskana?“ Þá eru þau að bæta því 

inn í og þá fara þau bara að víkka út leikinn hjá sér.  

Bára sagði þetta ástæðuna fyrir því að í Brekku sé svo mikil áhersla lögð 

á að börnin fái að halda leik sínum áfram eins og þau vilja, þurfi ekki 

alltaf að vera að ganga frá vegna einhvers skipulags. Hún sagði:  

...þau eru meira að leika sér með sínum vinum og þau eru að 

þróa sinn leik, geta haldið áfram og haldið áfram á morgun. 

Þetta er ekki nei heyrðu þú átt að fara í þennan hóp og þú í 



 

54 

hinn hópinn, skilurðu og svo fer þessi hópur út og hinn er 

inni og svo: „hvenær má ég leika við hann?“  

Leikskólakennararnir sögðu að auðveldara væri að kenna börnum í 

gegnum leik heldur en með beinni kennslu því í leiknum væru börnin 

áhugasöm og að mikilvægt væri að vekja áhuga barnanna á því sem við 

vildum að þau læri í gegnum leikinn. Sem dæmi sagði Bára að mikilvægt 

væri að börn lærðu stafina á eigin forsendum í gegnum leik. Hún sagði: 

„Okkur fullorðnum finnst sjálfum skemmtilegra að gera eitthvað sem er 

leikur í leiðinni“. Fjóla tók í sama streng og sagði:  

...við getum kennt þeim svo margt í gegnum leik og þegar 

þau uppgötva það sjálf, þá er það bara svo miklu 

skemmtilegra og þau læra svo miklu meira af því. 

Fjóla taldi leikinn oft vanmetinn sem námsleið og sagði að ekki væru 

allir nógu meðvitaðir um mikilvægi hans sem námsleið. Hún sagði að í 

leikskólanum hennar væri fólk sem vildi nota beina kennslu fyrir elstu 

börnin, til dæmis með stafainnlögn þó það væri á skjön við stefnu 

leikskólans. Hún lýsti einni slíkri stund þannig: „...maður sat við hliðina á 

skælandi strák sem vildi ekki teikna A og hann átti að teikna A...“. 

Leikskólakennararnir bentu á að í gegnum leikinn læri börn 

sérstaklega félagsleg samskipti og í gegnum hann verði þau því færari 

félagslega. Bára sagðist alltaf vera meira og meira meðvituð um 

mikilvægi félagsþroskans, og mikilvægi þess að börn séu félagslega sterk 

og geti tekið eigin ákvarðanir. Hún sagði að börnin væru dugleg að leysa 

þá árekstra sem upp koma í hópnum og sagði að þau þroskist af því: „það 

er náttúrulega það sem þroskar þau áfram, að lenda í árekstrum og vinna 

úr þeim sjálf“. Hún telur að flæðið sem er ráðandi í dagskipulaginu hafi 

þar mikil áhrif. Í þátttökuathugunum mínum á Brekku sá ég nokkur dæmi 

um þetta, að börnin leystu málin sem upp komu sjálf í stað þess að leita 

til starfsfólks eins og fram kemur í þessu dæmi úr vettvangsnótum:  

...starfsfólk stendur og eru að skipuleggja viðburði 

morgundagsins. Enn er leikur í lokaða herberginu en enginn 

kíkir þangað inn. Nokkur börn vinna verkefni við borðið. 

Stelpa spyr hvað hún eigi að gera, enginn fullorðinn svarar 

en strákur við borðið segir: „ég veit það, ég er kann þetta, 
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sko þú átt að lita kassana rauða“. Selpan vinnur í verkefninu. 

Starfsfólk heldur áfram að spjalla og undirbúa 

morgundaginn, er upptekið af því, fylgist ekki með leikjum 

sem eru í gangi.  

Þó að leikskólakennararnir leggðu áherslu á leikinn sem náms-og 

þroskaleið kom einnig fram að skemmtanagildi hans væri mikilvægt. 

Bára talaði til dæmis um að sér þætti mikilvægt að börnunum líði vel í 

leikskólanum, að þau væru glöð og ánægð í leikjum sínum. 

4.1.2 Reynsla 

Leikskólakennararnir töluðu allir um að í leik prófi börn sig áfram með 

reynslu sína úr raunveruleikanum. Þeir sögðu að leikurinn endurspegli 

reynsluheim barnanna og að þar komi fram það sem börnin þekkja úr eigin 

lífi og umhverfi. Einnig kom fram að leikurinn geti jafnvel hjálpað börnum 

að takast á við erfiða reynslu úr raunveruleikanum. Börn festast líka 

stundum í ákveðnum leik eða hlutverki í einhvern tíma vegna þess að þau 

þurfa að prófa sig áfram með eitthvað sem þau hafa upplifað, sjá hvernig 

það virkar og svo komast þau yfir það. Með því að prófa sig svona áfram 

eru börnin að þróa leiki sína og þroskast um leið í gegnum þá:  

...það sem þau upplifa, reyna þau í leiknum og sjá hvernig 

það reynist. Mér finnst oft eins og þau geti fest í einhverju í 

ákveðinn tíma, mér finnst það oft vera bara eitthvað sem þau 

eru að upplifa og þau eru að prófa sig áfram þangað til þau 

komast yfir það. (Fjóla). 

Í einni þátttökuathugun á Felli sá ég að Fjóla spáði í hlutverkin sem 

börnin prófuðu sig áfram með, um leið og hún fylgdist með leiknum. 

Nokkur börn voru þá í hlutverkaleik í  dúkkukrók og Fjóla sat á stól og 

fylgdist með þeim. Á meðan á leiknum stóð talaði Fjóla við mig um það 

hvað henni fyndist gaman að fylgjast með börnunum í leik og því hvernig 

þau máti sig við hin ýmsu hlutverk. Sem dæmi benti hún mér á strák sem 

var búinn að vera í mörgum hlutverkum á stuttum tíma en í sama 

leiknum. Hún sagði að sér fyndist vera mikil frjósemi í leik barna á 

þessum aldri: „þau detta alltaf í hlutverk“.  
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4.1.3 Stýrður eða frjáls leikur? 

Leikskólakennararnir voru spurði hvort þeir teldu að leikur ætti að vera 

frjáls eða stýrður af fullorðnum. Þeir sögðust allir vilja hafa leikinn sem 

mest frjálsan og sögðu að það væri mikilvægt að leikurinn væri upplifun 

barnanna því þannig þroskast þau best. Þeir vildu þó ekki hafa algert 

frelsi í leikskólunum þannig að börnin gætu verið úti um allt og án 

eftirlits fullorðinna en ekki heldur að leikurinn væri algerlega stýrður af 

fullorðnum þó að stundum þurfi beinlínis að kenna sumum börnum að 

leika sér og jafnvel að búa til leikaðstæður fyrir þau. Því þarf að finna 

góðan milliveg þar sem leikurinn er sem mest frjáls en alltaf undir eftirliti 

fullorðinna eins og Helga sagði: „að mínu mati á leikur að fá að vera 

frjáls en alltaf bara undir okkar svona eftirliti ef svo má segja, þú veist að 

við fylgjumst með hvað er í gangi“. Hún taldi líka að of mikil stýring setti 

börnum takmörk:  

...ef leikurinn er frjáls þá geta þau bara spilað svo mikið eftir 

sínu eyra og þeirra hugmyndaflug er ótakmarkað sko, þannig 

að mér finnst við ekki hafa rétt til að hefta það með einhverri 

stýringu.  

4.1.4 Hvernig birtast hugmyndir leikskólakennaranna um 

leikinn í starfi þeirra? 

Á leikskólanum Brekku þar sem Bára starfar er lögð mikil áhersla á frelsi 

fyrir börnin í leik sínum og lítið er um fast dagskipulag. Báru fannst vera 

minna um árekstra í barnahópnum þar heldur en á þeim leikskólum sem 

hún hefur áður starfað á og taldi það vera vegna þessa frelsis. Hún sagði:  

við tókum eftir því bara fljótlega hvað það var lítið um 

áreksta því þau velja sér sína vini sem þau eru að leika sér 

með og það er ekki verið að setja í einhverja hópa þannig að 

þau séu með einhverjum sem þau ekkert endilega langar að 

vera með....  

Bára benti einnig á að börnin þurfa ekki alltaf að vera að taka 

leikefnið saman og stoppa þannig leikinn í miðju ferli hans heldur ná að 

þróa leikinn eins og þau þurfa. Hún sagðist hafa mýkst í starfi með 

árunum og ekki vera eins upptekin af því hvort börnin kunni hitt og þetta 

áður en þau fara í grunnskóla:  
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það skiptir bara mestu máli að börnin séu glöð og 

hamingjusöm, líði vel og eigi félaga. Ég held að það skipti 

meira máli bara fyrir skólann heldur en hvort þau geti perlað 

eða pinnað.  

Þó að áherslan á Brekku sé á að börnin fái að velja sjálf hvað þau geri 

hvern dag þá sá ég nokkur dæmi um að hinir fullorðnu ákváðu hvað ætti 

að gera, þannig að það virtist stundum fara eftir þeirra áhuga en ekki 

barnanna. Hér má sjá eitt dæmi úr vettvangsnótunum:  

Þegar ég kom var rólegt , leikur í kubbum og í lokaða 

herberginu, einhver að borða morgunmat. Bára og annar 

starfsmaður eru að tala um hvað eigi að gera og 

starfsmaðurinn stingur upp á að fara í heimsókn á einhvern 

annan leikskóla. Bára segir að kannski sé of lítill fyrirvari, 

hringja frekar í dag og fara á morgun. Starfsmaður: „mig 

langar svo að fara eitthvað núna“. En þær ákveða að fara á 

morgun frekar.  

Seinna þennan dag kom meira fram um þetta eins og sjá má á 

vettvangsnótunum:  

...Bára fer fram að ljósrita, hún spjallar eitthvað við 

starfsmann á deildinni, hvað á að gera í dag, ég er ekki viss 

um hvað þær hafa ákveðið, virðast ætla í ferð á annan 

leikskóla. Bára aðstoðar börn sem eru að vinna við borð. 

Bára og annar starfsmaður ákveða að fara í ferðina, skoða 

hvaða strætó eigi að taka og svona, hinir tveir 

starfsmennirnir tala saman, heyri ekki um hvað. Bára og hin 

ákveða hvaða börn fara með í ferðina og þau fara fram og 

klæða sig. Hin börnin halda áfram að leika sér. Ein stelpan 

spyr: „hvert erum við að fara?“ Starfsmaður svarar: „ég segi 

þér það á eftir“.  

Þegar ég spurði Báru um þetta og hún sagði að fullorðna fólkið fengi 

líka að velja viðfangsefni dagsins því ánægja þess væri jafn mikilvæg og 

ánægja barnanna. Bára sagði að oft þyrfti líka að kynna ný viðfangsefni 

fyrir börnunum og þá væri það starfsfólkið sem kæmi með það inn og 

veldi eftir sínum áhuga.  
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Helga var ekki viss um hvort börnin á Hóli fengju nóg af frjálsum leik 

og sagði að dagskipulagið væri kannski of skipulagt. Hún sagði að oft 

upplifði starfsfólk sig vera að klippa á einhvern leik vegna skipulagsins: 

„...þau eru kanski í einhverjum bullandi leik en þá þarf að fara út eða nú 

er að byrja val eða hópastarf þannig að við erum alltaf svolítið að 

stoppa“. Hún sagði að það hefði verið rætt um þetta innan faghópsins í 

leikskólanum en ákveðin togstreita væri til staðar því fagfólkið vildi 

halda valinu, hópastarfinu, hreyfistundunum og öllu því í skipulaginu en 

um leið leyfa sem mestan frjálsan leik. Helga sagði að það væri auðvitað 

mikill frjáls leikur í vali og í útiveru en að oft þyrfti að stoppa þann leik 

þannig að börnin næðu ekki að klára leikferlið: „...en það er aðallega 

þetta að þurfa að klippa á, sem er stundum að stinga mann pínu“. Í 

þátttökuathugununum sá ég þetta sem Helga talaði um, leikurinn var oft 

stoppaður vegna fasts skipulags sem virtist ganga fyrir. Börnin þurftu líka 

alltaf að fá leyfi starfsfólks fyrir því sem þau vildu gera og stundum var 

það ekki hægt vegna skipulagsins. Hér er dæmi úr vettvangsnótum:  

Börnin eru að borða morgunmat við borð og þau fara svo að 

leika þegar þau eru búin. Helga hjálpar einum að þvo sér og 

fer svo til tveggja inn í herbergi sem eru í bílaleik og spyr 

hvort þau vilji borða. Börnin spyrja hvort þau megi fara í 

tölvuna en það má ekki fyrr en klukkan er 9 segir Helga. 

Hún og og annar starfsmaður skrifa niður röðina, hver má 

fara fyrstur í tölvuna og svona. Í herberginu er börn í bílaleik 

og einhver bíða eftir að þau megi fara í tölvuna en það má 

ekki núna.  

Börnin héldu áfram í leikjum sínum en meira kemur fram um 

skipulagið í vettvangsnótunum:  

Stelpa sem er að perla vill fara í tölvuna og finnst greinilega 

erfitt að bíða en hún fær það ekki fyrr en kl. 9 og klukkan er 

7 mínútur í 9. Umræðan um ferðalög og tjöld við borðið og 

Helga tekur þátt í henni. 

 Ég sá lítið af stýrðum verkefnum í þátttökuathugununum en einn 

daginn var Helga með börn í hópastarfi þar sem hún stýrði því sem börnin 

áttu að gera. Andrúmsloftið var ólíkt því sem ég upplifði þegar börnin 

voru í frjálsum leik. Ég upplifði meiri óróleika í börnunum heldur en 
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þegar þau léku sér frjálst enda þurftu þau oft að bíða á meðan hvert þeirra 

vann skipulögð verkefni með Helgu. Helga var mikið að stoppa þau af, til 

dæmis virtust þau stundum vera að leika sér um leið og þau voru að 

teikna en Helga stoppaði það af, þarna greip hún ekki inn í á sama hátt og 

í frjálsa leiknum og spurði börnin út í það sem þau voru að gera og hjálpa 

þeim þannig að ráða við aðstæðurnar. Úr vettvangsnótum:  

Nú er smá fjör í krökkunum, segja brandara og svona og 

Hrund og starfsmaður tala um að það þurfi að fara með þau 

út, segja: „það er einhver vorfílingur í þeim“. 

Helga hastar á börnin þegar þau eru að fíflast, segja eitthvað 

fyndið að þeirra mati og láta kjánalega (bara gaman hjá 

þeim). Helga: „hættu, talaðu venjulega“. Helga: „ert þú að 

fara bara inn á deild?“ „Nei“, svarar strákurinn, Helga: „nei 

hættu þá að tala svona kjánalega“, og hann svarar: „já“. 

Fjóla var ánægð með hvað mikið var um frjálsan leik á Koti, deildinni 

sem hún starfaði á en sagðist jafnvel stundum hafa áhyggjur af því hvort 

það væri of mikið af frjálsum leik og því hvort börnin séu ekki örugglega 

að klippa og teikna nóg. Eftir smá vangaveltur sá hún síðan að þau sækja 

sjálf í þannig verkefni og því mætti segja að það sé frjáls leikur. Hún 

sagði einnig að stundum stjórni aðstæður í leikskólanum því hvort það 

þyrfti að setja einhverjar skorður fyrir leik barnanna, til dæmis ef mikið 

væri um veikindi starfsfólks og þar af leiðandi fleiri börn á hvern 

starfsmann. Fjóla talaði um að börnin vildu bara leika sér frjálst, að hún 

og annar starfsmaður hafi verið að tala um að þau vildu frekar frjálsan 

leik en eitthvað skipulagt sem þær bjóði upp á: „meira að segja í salnum, 

við gerum þrautabraut og leyfum þeim að að gera braut sjálf en þau fara 

bara í leik og eru veiðimenn og svaka gaman“. 

Í þátttökuathugununum sá ég að mikið var um frjálsan leik á deildinni 

hjá Fjólu. Hún virtist leggja meiri áherslu á hann heldur en stýrð verkefni 

því stundum lagði hún af stað með eitthvað fyrirfram ákveðið verkefni en 

það endaði með frjálsum leik. Oftast fengu börnin að velja sér 

viðfangsefni og Fjóla virtist leggja áherslu á að reyna að mæta óskum 

allra. Hún byrjaði á því að setjast niður með hópnum og spurði: „hvað 

viljið þið gera í dag?“ Fjóla stakk þó stundum upp á einhverju ákveðnu 

viðfangsefni en gaf börnunum tækifæri á að gera eitthvað annað ef þau 



 

60 

vildu. Til dæmis sagði hún einn daginn: „eigum við að búa til leir?“ og 

þar sem börnin tóku vel í það sótti hún allt sem þurfti til þess og úr varð 

skemmtileg vinna. Börnin fengu þá að aðstoða við gerð leirsins og 

ákváðu svo hvert fyrir sig hvernig leirinn þeirra ætti að vera á litinn og 

prófuðu sig áfram með blöndun lita. Einnig kom fyrir að Fjóla var með 

stýrð verkefni, til dæmis áttu börnin að skoða og fjalla um líkamann einn 

daginn. Fjóla kom með bók um líkamann og reyndi að vekja áhuga þeirra 

á efni bókarinnar en börnin virðtust hafa takmarkaðan áhuga á efninu og 

fóru til dæmis starx að tala um ofurhetjuna Spiderman þegar þau skoðuðu 

vöðvana en Fjóla greip ekki tækifærið og vann áfram með það. Á 

endanum sá Fjóla að áhuginn væri ekki til staðar og leyfði þeim að fara 

að mála eins og þau báðu strax um. Hún sagði mér síðan að það hefði 

vantað tvo stráka í hópinn sem höfðu svo mikinn áhuga á líkamanum og 

að þeir smituðu þann áhuga til hinna. Mikill óróleiki var kominn í börnin 

en þegar þau fengu síðan að leika sér í því sem þau vildu, varð allt rólegra 

og notalegra á deildinni.  

4.2 Hlutverk leikskólakennara í leik barna 

Hugmyndir leikskólakennaranna þriggja um eigið hlutverk í leik barna 

voru nokkuð svipaðar. Helga sagði: „það er náttla bara grunnskylda 

leikskólakennara að hérna gefa börnum forsendur og tækifæri til að geta 

leikið sér“. Einnig kom fram að leikskólakennarar ættu alltaf að hafa auga 

með börnunum og fylgjast með hvað væri að gerast í leiknum. Bára tók í 

sama streng og bætti við að það væri mikilvægt að vera vinur barnanna en 

um leið að halda ákveðnum aga: „Maður vill alveg hafa aga en samt 

verður maður að vera vinur þeirra en þau verða að vita hvað þau mega 

fara langt þá held ég að þeim líði lang best“, (Bára). Í 

þátttökuathugununum sá ég að börnunum leið vel í leikskólanum, 

leikskólakennararnir sýndu þeim hlýju og þau gátu leitað til þeirra ef þau 

vildu. Sem dæmi má nefna að á meðan Bára fylgdist með leik nokkurra 

barna, sat hún stundum með eitt barn í fanginu sem kannski leið eitthvað 

illa þá stundina eða var jafnvel bara þreytt.   

4.2.1 Athuganir og skráningar 

Leikskólakennararnir sögðu allir að þeirra hlutverk væri að fylgjast 

með leik barna og þeir töldu sig kynnast börnunum og þeirra getu best 

með því og geta metið hvort þau þyrftu aðstoð í leik sínum. Fjóla sagði: 
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„...það er svo gaman og margt skemmtilegt sem kemur fram í leiknum og 

maður sér svo margar hliðar á þeim“. Og Bára sagði: „það er svo gaman að 

fylgjast með og sjá hverjir stjórna og svona, ólíkt eftir hópasamsetningunni“. 

Í þátttökuathugununum sá ég að leikskólakennararnir fylgdust oftast með 

þeim leik sem var í gangi í barnahópnum og voru til staðar ef börnin þyrftu 

að leita til þeirra. Þó kom fyrir að börn léku sér án þess að einhver fullorðinn 

fylgdist með, til dæmis kom það fyrir á Brekku að Bára var ein með stóran 

hóp og gat ekki fylgst vel með öllum þeim leikjum sem voru í gangi í einu þó 

hún hefði ágæta yfirsýn yfir allan hópinn. Bára taldi sig þó hafa meiri yfirsýn 

yfir allan hópinn á deildinni á Brekku, heldur en annars staðar þar sem hún 

hefur unnið. Hún sagði: „ég er viss um að maður hefur jafnvel meiri yfirsýn 

af því að þetta er meira af frjálsum leik, þetta kom mér rosa á óvart“. Helga 

sagði að sér þætti stundum eins og nærvera fullroðinna truflaði leik barnanna 

og því þyrfti að vanda sig þegar fylgst væri með leiknum: „oft er það þannig 

að hérna maður finnur það að nærvera manns truflar og þá kannski reynir 

maður að láta fara lítið fyrir sér“, (Helga). Í þátttökuathugunum sá ég að 

Helga fylgdist vel með leik barnanna og spáði vel í því sem var þar að gerast. 

Í einni heimsókn minni voru börnin úti að leika sér og Helga fylgist með hóp 

af strákum í leik og hún er greinilega að velta fyrir sér hlutverkunum í 

leiknum og segir mér frá einum stráknum: „...hann er mjög sanngjarn og 

lætur þá skiptast á og meira að segja ef einhver vill hlutverkið sem hann er að 

leika þá leyfir hann það og skiptir um hlutverk“.  

Leikskólakennurunum fannst mikilvægt að gera skráningar um leið og 

fylgst væri með leiknum því það veitti betri yfirsýn. Þeir töldu sig þó ekki 

gera nóg af skráningum því oft vantaði tíma til þess en tóku jafnframt 

fram að kúnstin væri sennilega bara að skipuleggja sig vel. Helga sagði:  

...ég er rosalega fylgjandi öllum skráningum og ég er alltaf 

að hugsa um að ég þurfi að koma einhverju skikki á 

skráninguna...það er bara ekki hægt að treysta á að maður 

muni allt og hérna það er bara líka gott til að fá bara 

heildarmynd á einstaklinginn....  

Fjóla sagði að oft væru bara haldnar skráningar þegar einhverjar 

áhyggjur væru af barninu:  

...frekar höfum við verið með skráningar á börnum sem við 

erum með einhverjar áhyggjur af en í raun finnst mér að við 
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eigum að vera með skráningu á bara öllum börnum, það 

veitir manni bara svo góða yfirsýn, maður sér hvað maður 

hefur þú veist, hvort þau séu já eins og hvernig þau eru að 

leika sér...við með bók sem við erum að skrá í en oft vill 

maður gleyma þessum sem eru ekki, eitthvað sem maður 

hefur áhyggjur af.  

Fjóla vildi leggja meiri áherslu á skráningarnar, til dæmis svo að hægt 

sé að vinna eintaklingsnámsskrár út frá þeim, hún sagði: „...ég hugsa að 

við tökum þetta svolítið í gegn“. Í þátttökuathugununum sá ég 

leikskólakennarana lítið halda skriflegar skráningar yfir það sem gerðist í 

leiknum. Bára skráði þó hjá sér í eitt skiptið sem ég var í heimsókn á 

Brekku og hún sagðist einnig oft skrá eitthvað hjá sér eftir á: „þó ég geri 

það kannski akkúrat þetta augnablik þá reynir maður að skrifa svo niður 

það sem maður hefur séð“. Leikskólakennararnir tóku líka stundum 

myndir af leik barnanna en það er líka skráningaraðferð.   

4.2.2 Skipuleggja umhverfi 

Leikskólakennararnir voru meðvitaðir um mikilvægi þess að skipuleggja 

umhverfið við hæfi barnanna. Þeir sögðu að umhverfið ætti að styðja við 

leikinn og vera hvetjandi fyrir hugmyndaflug barnanna: „ég myndi segja 

að það væri þokkalega mikil ábyrgð að sjá þeim fyrir aðstæðum fyrir leik 

og ég er alltaf að hugsa hvað má betur fara og hvernig rýmið nýtist 

þeim...“, sagði Helga. Leikskólakennararnir töldu mikilvægt að bjóða 

börnum upp á leikefni sem ýtir undir leik. Þeir sögðu að börn fái smátt og 

smátt áhuga á því sem er sýnilegt fyrir þeim og því væri gott að koma 

með eitthvað nýtt sem þeir vildu að börnin kynntust inn í umhverfi þeirra. 

Þannig vaknar áhugi og kveikna spurningar í barnahópnum eins og Bára 

sagði: „...það þarf að hafa nógu mikið af efnivið til þess að bjóða þeim“ 

og hún bætti við: „...svo stundum kemur maður inn í leikinn með eitthvað 

sem maður sjálfur vill koma til þeirra eða inn í leikinn“.  

Leikskólakennararnir virtust spá mikið í því hvort leikefni væri nógu 

aðgengilegt fyrir börnin. Fjóla og Helga ræddu hugmyndir sínar um 

breytingar á umhverfinu og þær virtust allar miðast út frá því að leikefnið 

sé sem aðgengilegast fyrir börnin og að rýmið miðist við þarfir barnanna. 

Til dæmis sagði Fjóla: „ég mundi bara vilja aðeins bara lækka hillurnar 

og þar sem maður getur notað þær aðeins meira, gert þetta meira sýnilegt 

af því þetta er svo hátt uppi“. Hún sagði líka:  



 

63 

...já ég hérna til dæmis bara búin að taka loftið allt í gegn og 

með stórar hugmyndir, mig langar að gera þetta og mig langar 

að gera hitt til að hérna til að styðja við leikinn upp á lofti og 

er svona bara pínulítið á byrjunarreit þar sko af því að mig 

langar að hafa sko loftið sem svoldið svona æi umhverfi fyrir 

leik þú veist og hafa þar alls konar svona leikefni. Ég ætla 

einmitt núna, það er hárgreiðslukona sem á börn á deildinni 

og ég ætla að tala við hana til dæmis og biðja hana, af því hún 

á stofu, biðja hana þú veist ef það eru ónýtar hárþurrkur eða 

eitthvað...þú veist maður er alltaf að hugsa þetta hvað má 

betur fara og hvernig rýmið nýtist þeim þú veist.  

Þeim Fjólu og Helgu fannst báðum að stundum væri umhverfið ekki 

alveg eftir þeirra höfði og alltaf þyrfti að miða út frá því hvað húsnæðið 

leyfði. Fjóla sagði að umhverfi og aðstæður í leikskólanum gætu jafnvel 

heft leik barna, til dæmis þurfi oft að takmarka leik við ákveðið svæði ef 

um manneklu er að ræða og aukið álag myndast vegna hennar. Hún tók 

líka fram að börnin væru oft duglega að finna lausnir með leiksvæði sjálf: 

„...þau kannski segja má ég fara í þetta og maður svarar nei það er ekki 

pláss og þau bara jú hérna og pota sér í eitt horn...“. Helga talaði mikið 

um útileiksvæðið og fannst leiktækin þar alls ekki henta fyrir börn á 

leikskólaaldri, sérstaklega ekki þau yngstu: „mér finnst þessi leiktæki 

einhvern veginn svo glötuð, ekki sniðin fyrir börnin“.  

Báru fannst mikilvægt að umhverfi og skipulag bjóði upp á að börnin 

þrói leiki sína og fái tækifæri til að halda þeim eins lengi í gangi og þau 

þurfa. Hún sagði að til dæmis sé mikilvægt að leyfa byggingum að standa 

því þá þróa börnin sig frekar með þær því þróunina verður ekki eins þegar 

alltaf væri verið að ganga frá leikefninu. Mikið er lagt upp úr þessu á 

Brekku og ég sá það greinilega þegar ég fylgdist með starfinu. Bára talaði 

einnig um að hún vildi nota sem mest af opnum efnivið því börnin skapi 

meira með honum en tilbúnum leikföngum og að frumkvæði þeirra og 

sjálfstæði fái betur að njóta sín í leik með opnum efnivið. Hún sagði að ef 

börnin óskuðu eftir leikefni sem ekki er á deildinni en þau vita að er til, sé 

það sótt. Hér er dæmi úr vettvangsnótum sem sýnir þetta:  

...þegar þau koma aftur og setjast í sófann bíður hún honum 

að fara að púsla en hann segist frekar vilja fara í dýralottó. 

Bára segir honum að spyrja krakkana hvort þeir vilji vera 



 

64 

með, hann gerir það en fær engin viðbrögð frá einum en nei 

frá öðrum. Hann segir Báru að þau vilji ekki spila og hún 

segir honum að spyrja inn á deild, hann kemur fljótt aftur og 

segir að þau vilji það ekki. Ein stelpa segist vilja spila með 

þeim og Bára fer fram í sal með þessi tvö börn. Fleiri koma 

til að fara í jóga í salnum og 2 þeirra setjast við borðið og 

vilja spila. Bára spyr hver vilji vera bingóstjóri og Davíð vill 

það og fær að vera stjórinn. Hann stjórnar vel og Bára tekur 

þátt í spilinu.  

Einnig kom fram að mikilvægt væri að leyfa börnunum að blanda 

saman efnivið ef þau vildu það því þá væru þau að þróa leikinn en oft 

væri það stoppað af og börnunum bannað að blanda saman ólíku leikefni. 

Frjóla sagði:  

...að þau fái að blanda saman einhverju, þau eru í 

einingakubbunum og svo allt í einu: „hey, megum við fá 

matinn eða diskana“, þá eru þau að bæta því inn í og þá fara 

þau bara að víkka út leikinn hjá sér. 

4.2.3 Meta hvort styðja þurfi við leik og hvaða 

stuðningsaðferð á best við 

Leikskólakennararnir töluðu allir um að styðja þurfi við börn sem koma 

ný inn í hópinn, styrkja þau félagslega og koma þeim inn í hópinn. 

Stundum þurfi jafnvel að leika við þau og kenna þeim þannig að leika sér 

en síðan sé mikilvægt að draga sig til baka eða eins og Bára lýsir þessu: 

„þegar þau eru að byrja þá erum við rosalega mikið á gólfinu með þeim 

og reynum svo smátt og smátt að draga okkur frá sko þannig að þetta sé 

þeirra leikur...“. Þeim fannst öllum mikilvægt að styðja við börn í leik ef 

þess þarf eða eins og Bára sagði: „ef það koma upp vandamál þá vinnur 

maður með þau“. Þeim fannst jafnframt mikilvægt að börnin læri að leysa 

sjálf þann vanda sem kemur upp í hópnum og sögðu að leikskólakennarar 

ættu aðeins að grípa inn í ef börnin geta ekki leyst vandann sjálf. Fjóla 

sagði þetta um hlutverk leikskólakennara í leik barna:  

...að halda aðeins utan um leikinn en samt fylgjast með honum 

og aðstoða þau ef þau ráða ekki við þegar koma árekstrar eða 

samt er ég mjög hlynnt því að þau reyni sjálf fyrst.  
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Fjóla og Helga sögðu að leikskólakennarar ættu ekki að grípa of mikið 

inn í leik barna. Báru fannst hins vegar í lagi að taka þátt í leik barna ef 

leikurinn væri á forsendum þeirra en sagði að það mætti alls ekki stjórna 

honum: „...mér finnst að fullorðnir megi taka eins mikinn þátt í leiknum 

eins og en samt ekki maður stjórnar honum ekki“.  

Í þátttökuathugununum sá ég að leikskólakennararnir unnu samkvæmt 

eigin hugmyndum um stuðning við leik því þeir gripu inn í hann ef börnin 

réðu ekki við að leysa vandamálin sem upp komu eins og þetta dæmi úr 

vettvangsnótunum sýnir:  

...stelpan sem vildi ekki koma upp áðan er nú í tröppunum 

og Helga segir: „ert þú ekki í litla koti?“ „Jú en það er ekki 

pláss þar lengur“, svarar stelpan. „Ok“, segir Hrund,“ viltu 

vera með hér?“ Stelpan segir: „já“, og kemur upp. Stelpan 

horfir á hinar tvær leika í húsinu, Helga hjálpar henni að 

komast í leikinn, bankar á húsið og segir: „halló það er 

kominn gestur“ og hin bjóða henni inn í húsið. Stelpurnar 

þrjár eru núna saman í húsinu, leikurinn virðist ganga vel, 

Helga fylgist með.  

Helga sagði mér síðan að hún væri markvisst að hjálpa þessari stelpu 

að ná tengslum við önnur börn þannig að greinilegt var að hún var 

meðvituð um hvað hún var að gera þarna. Einnig sá ég dæmi um að 

leikskólakennararnir studdu við leik barnanna með spurningum sem ýttu 

undir vangaveltur barnanna og þróun leiksins eins og má til dæmis sjá á 

vettvangsnótunum hér þar sem nokkur börn á Felli eru í dúkkukrók og 

Fjóla fylgist vel með leiknum þar:  

Strákur kallar: „hver vill kaupa, hver vill kaupa“. Enginn 

svarar og Fjóla segir: „viljið þið ekki kaupa í búðinni hans?“ 

Enginn svarar. Fjóla segir við stelpu: „vilt þú ekki kaupa“? 

en hún segir: „ne“i. Fjóla: „nei vantar þig ekkert í matinn?“  

4.2.4 Undirbúningur á leiktíma 

Ég spurði leikskólakennarana hvort þeim fyndist í lagi að vera að gera 

eitthvað annað á meðan börnin léku sér, til dæmis að undirbúa annað 

verkefni, ganga frá einhverju eða skipuleggja eins og hefur komið fram í 

fyrri rannsóknum að oft sé gert. Leikskólakennararnir könnuðust allir við 
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að þetta væri gert en Helga og Fjóla töldu það ekki rétt. Helga benti á að 

tíminn inni á deild væri tími barnanna og að nota ætti undirbúningstíma 

til að undirbúa. Hún sagði að ef leikskólakennari notar tímann á meðan 

börn eru í leik til undirbúnings, sé hann um leið að taka af tíma barnanna. 

Fjólu fannst það jafnvel vera vanvirðing við leikinn og sagði: „...það á 

bara ekkert að vera, maður á að fylgjast með þeim“. Í þátttöku-

athugununum sá ég Fjólu og Helgu ekki oft sinna einhverju öðru á meðan 

börnin léku sér en það kom þó fyrir. Einn daginn var Fjóla til dæmis að 

ganga frá listaverkum eftir börnin á meðan þau léku sér en hún virtist þó 

alveg geta fylgst með leiknum um leið en kannski ekki af eins mikilli 

einbeitingu. Þetta var aðeins í stutta stund og eftir að hún hafði klárað 

þennan frágang settist hún niður og fylgdist með börnunum í bílaleiknum. 

Helga sagði að stundum kæmu upp þannig aðstæður að það þyrfti að 

vinna einhverja undirbúningsvinnu inni á deild á meðan börnin væru að 

leika sér og bætti við: „...en ég er náttúrulega alveg meðvituð um það að 

ef ég er í svoleiðis þá er ég að taka af þeirra tíma, það er bara þannig“. 

Bára hafði aðra skoðun á þessu en Fjóla og Helga. Henni fannst í lagi 

að gera eitthvað annað um leið og hún fylgdist með leik barnanna og taldi 

það vera ákveðna þjálfun sem kemur með reynslunni, hún sagði:  

Ég meina við þurfum náttúrulega að undirbúa okkur 

eitthvað, maður er alltaf að vinna í einhverju verkefni meðan 

þau eru að leika sér líka en við gefum okkur líka tíma í hitt. 

Ég held þegar maður er búinn að vinna í svona mörg ár þá er 

maður alltaf með, þó maður sé að gera eitthvað þá er maður 

samt alltaf að fylgjast líka með hverjir eru að leika sér saman 

og hlusta eftir um hvað leikurinn er og alltaf tilbúinn að fara 

ef einhver biður mann um aðstoð eða eitthvað þú veist, að 

kaupa og svona. 

Ég sá Báru stundum gera eitthvað annað um leið og hún fylgdist með 

leik barnanna en það var þá ekki af eins mikilli einbeitingu. Hér er dæmi 

úr vettvangsnótum:  

ein stelpa situr ein í sófa og Bára fer til hennar og spyr hvað 

hún vilji gera, hvort hún vilji kannski teikna. Þær fara saman 

að sækja blöð og setjast við borð og fleiri stelpur koma líka 

við borðið. Bára situr með þeim og tekur þátt í umræðum 

þeirra, þær tala um kórónur, afmæli, aldur, afa og fleira. 
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Tvær yngstu stelpurnar eru ekki með í umræðunni. Bára er 

líka með myndir frá göngutúr sem farinn var daginn áður og 

er að skoða þær. Hún aðstoðar ef stúlkurnar biðja um það.  

4.2.5 Afskipti þegar það eru læti 

Leikskólakennararnir voru spurðir hvort þeim fyndist helst vera haft 

afskipti af leikjum barna þegar það eru læti í leiknum, einhver meiðir sig 

eða annað neikvætt kemur upp á, eins og niðurstöður fyrri rannsókna 

sýna. Þeir töldu það ekki vera gert heldur væri tækifærið frekar gripið ef 

eitthvað áhugavert og skemmtilegt væri í gangi. Þeir sögðu að það þyrfti 

að hafa yfirsýn ef eitthvað kemur upp á í leiknum því ekki væri hægt að 

hjálpa börnunum að leysa vandann sem upp kemur ef leikskólakennarinn 

veit ekki hver upptökin eru. Mikilvægt væri að kynna sér hvað er að 

gerast í leiknum áður en gripið er inn í hann því læti þurfa ekki endilega 

að merkja að eitthvað sé að í leiknum. Helga vildi hugsa til sinnar eigin 

æsku og sagði:  

...maður verður líka aðeins að hugsa til baka, ég man alveg 

hvað það var gaman þegar það voru læti, það var bara 

skemmtilegt og nóg að gera....þau þurfa ekki endilega bara að 

leika sér hljóðlega þú veist, þá eru þau ekki að leika á sínum 

forsendum. En það eru samt auðvitað takmörk fyrir öllu. 

Fríða og Helga töluðu um að það væru líka misjöfn þolmörk hjá fólki, 

hvort því fyndist vera læti eða ekki og að mikilvægt væri að átta sig á 

hvað væri að gerast í leiknum áður en svokölluð læti eru stoppuð. Í þessu 

samhegi sagði Helga:  

Ég reyndar sko læti! Ég hérna set svolítið spurningamerki 

við það því það getur verið bara ógeðslega skemmtilegur 

leikur ef það eru læti og ég svona, þannig að læti eru ekki 

alveg það sama og læti ég svona met það ég leyfi þeim oft 

bara að hafa fullt af hávaða.  

Fjóla sagði að oft væri litið ólíkt á leiki kynjanna: 

...þolmörkin til dæmis gagnvart strákaleikjum eru alltaf of 

lítil finnst mér, það eru meiri læti í þeim, þeir eru háværari 

og það er kannski bara gauragangur og það er allt í lagi... 
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4.2.6 Leikur í lokuðu rými 

Leikskólakennararnir voru spurðir um hvað þeim fyndist um að börn léku 

sér ein inni í lokuðum rýmum. Í hverri heimsókn á Brekku sá ég hóp 

barna leika sér ein í lokuðu rými þar sem enginn fullorðinn var 

viðstaddur. Ég spurði Báru um þetta og hún sagði:  

Við myndum ekki gera það nema af því að það er gluggi á 

hurðinni sko og hérna við ákváðum að leyfa þeim að eiga sitt 

svolítið privat. Við höfum mikið spáð í það hvar við getum 

fundið smá svona sem þau geta fengið aðeins, svo þau þurfa 

ekki alltaf að vera í kringum allan hópinn...maður er alltaf 

meðvitaður um það að það sé hópur þarna inni sko. En ég 

held samt líka að þau þurfa að fá smá að, og þetta er smá 

næði fyrir þau. Við líka setjumst oft þarna inn líka, erum 

með þeim þarna inni. Svo náttla fer þetta eftir hópnum, hvað 

þetta eru gömul börn og...en við leyfum að hafa eitt ærsla 

herbergi og hafa það þannig þau mega þarna hækka röddina 

og vera í fjöri en svo náttla eru ákveðnar reglur þarna inni 

sem þau þekkja sem var í upp hafi rætt við þau, líka ef 

eitthvað kemur upp á þá er einhver kominn fram að láta 

mann vita. Ef það væri ekki gluggi á hurðinni þá myndi ég 

aldrei leyfa þetta því ég vil alltaf geta fylgst með sko.  

Mér fannst greinilegt að starfsfólk hafði ákveðið að þarna inni væru 

börnin með ærsl og læti eins og sést á vettvangsnótum frá einni 

heimsókninni:  

Þrír strákar vilja leika inni í herberginu og Bára segir við þá: 

„en hurðin á að vera lokuð“. Þeir spyrja af hverju og Bára 

svarar: „af því að við ætlum ekki að hafa nein læti“. 

Strákarnir segjast ætla að hafa rólegt en samt vill Bára að 

hurðin sé lokuð.  

Ég sá að starfsfólkið kíkti annað slagið á gluggann á hurðinni og ef 

það heyrðust læti úr herberginu þá kíkti það inn og athugaði hvort allt 

væri í lagi. Börnin leituðu oft fram ef þau vantaði aðtoð í leiknum og 

starfsfólk var alltaf tilbúið til að veita þá aðstoð. Úr vettvangsnótum: 
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Strákur kemur fram úr herberginu og talar við Báru, hann 

segir að þangað séu komnir strákar en þeir ættu ekki að vera 

þar, Árný (annar starfsmaður) hafði lofað að passa það. Bára 

fer með honum inn í herbergið og biður strákana sem ekki 

áttu að vera þar að fara fram, einn þeirra vill vera inni og 

Bára segir honum að hann þurfi að spyrja hina strákana fyrst, 

hann gerir það og fær að vera með.  

 Helga og Fjóla höfðu aðra skoðun á þessu en Bára. Þær vildu ekki að 

börnin léku sér ein í lokuðum rýmum og sögðu að það væri mikilvægt að 

fullorðnir væru alltaf til staðar þar sem börn leika sér til að vita hvað 

gerist í leiknum ef grípa þyrfti inn í hann. Þeim finnst þó báðum 

mikilvægt að börnin finni að þeim sé treyst og því hefur önnur þeirra, 

Helga, leyft börnunum á deildinni sinni að leika sér frammi á gangi:  

ég vil það síður, ekki nema ég treysti börnum bara þeim mun 

betur, þetta séu kannski elstu börn eða já einhver sem ég 

treysti vel, annars annars hérna er mér ekki vel við það sko. 

Við höfum reyndar leyft þeim hérna að vera frammi, þá 

leyfum við nokkrum að leika sér frammi í fataherberginu og 

það er í rauninni bara til að nýta fermetrana og þá hefur svo 

sem ekki verið starfsmaður með þeim sko, þá höfum við 

bara leyft þeim að vera þar. Mér finnst það samt einhvern 

veginn öðruvísi, af því að þá eru þau ekki lokuð inn í 

herbergi og það er alltaf fólk að labba hérna fram hjá og 

eitthvað og fyrir utan við erum auðvitað alltaf að fylgjast 

með...svo sækja þau í það að vera til dæmis þarna inn í litla 

herbergi og loka hurðinni það eru svona sum sem sækja 

svolítið í það og hérna en ég opna hana alltaf, mér finnst það 

svolítið óþægilegt. 

Helga talaði líka um að stundum truflaði nærvera fullorðinna leik 

barnanna. Oft væri nóg að fara aðeins í burtu en þó vera nógu nálægt til 

að geta fylgst  með. Í þátttökuathugununum sá ég börnin á Hóli eða Felli 

aldrei leika sér ein í lokuðum rýmum þar sem enginn fullorðinn var 

viðstaddur. Stundum voru börnin ein inni í herbergi að leika sér en hurðin 

var aldrei lokuð þannig að starfsfólk heyrði hvað fór fram en var ekki að 

fylgjast vel með leiknum. Fjóla sagði þó að á deildinni sem hún vann á 
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áður hafi börnin fengið að fara inn í lítið herbergi, loka að sér og hafa 

tónlist og mikið fjör:  

svo náttla líka finnst þeim gaman að loka og vera með tónlist 

og dansa og en mér fannst þetta alltaf svona pínu óþægilegt 

að það væri bara lokað, var alltaf að opna og kíkja inn, ekki 

mjög vinsæl. 

4.3 Áhrif á starfshætti leikskólakennaranna 

Leikskólakennararnir voru allir ánægðir með sinn starfsvettvang og 

töluðu vel um starfið sitt, til dæmis sagði Bára: „þetta er bara frábært 

starf“. Þeir gátu ekki nefnt ákveðna fræðimenn eða kenningar sem þeir 

styðjast við í starfi sínu. Leikskólakennararnir nefndu einkum tvo þætti 

sem hafa áhrif á starfshætti þeirra, leikskólakennaranámið og menningu 

leikskólans. Helga sagði:  

Sko ég held að þó svo að ég sko, ég er ekkert alltaf með 

einhver nöfn í huganum þú veist:“ já hvað myndi Piaget gera 

núna“ (hlær), en þá held ég að maður er náttla bæði búin að 

læra um þetta í skólanum og svo er náttla ákveðin 

hugmyndafræði sem við störfum eftir hér að hérna.  

4.3.1 Námið  

Bára sagði að þó að langt sé síðan hún útskrifaðist sem leikskólakennari 

nýtist námið alltaf sem grunnur. Af leikskólakennurunum þremur er 

styðst síðan Fjóla lauk sínu leikskóla-kennaranámi og hún sagði að 

hugmyndir sínar um starfið væru mikið komnar úr náminu og að margir 

kennarar hafi haft mikil áhrif á það hvernig leikskólakennari hún vildi 

verða. Fjóla sagði frá reynslu sinni sem ófaglærður starfsmaður í 

leikskóla og hvernig henni var sagt nákvæmlega hvað hún ætti að gera 

með börnunum yfir veturinn, allt var ákveðið fyrirfram. Síðan þegar hún 

byrjaði í leikskólakennaranáminu hafi hún séð að þessi fasti rammi átti 

alls ekki við og sagðist hafa hugsað: „hvað hef ég verið að gera“. Hún 

sagði líka að þegar hún fór að vinna sem leikskólakennari hafi allt námið 

rifjast upp fyrir henni og hún náð að tengja það starfinu sjálfu. Hún sagði: 

Mér var líka sagt einu sinni að fyrsta árið eftir útskrift þá 

væri allt námið í móðu og síðan færi að vera meira gaman í 
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vinnunni þegar maður færi að tengja saman námið og 

vinnuna. Kannski var ég bara akkúrat á því tímabili þegar ég 

var á Koti. 

4.3.2 Menning leikskólans 

Leikskólakennararnir segja menningu leikskólans hafa mikil áhrif á það 

hvernig þeir vinna. Þær telja að starfsfólk hvers leikskóla sé meðvitað um 

hvað sé viðurkennt að gera og hvernig en ekki endilega einblína á fræðin 

á bak við það. Smám saman fari fólk að starfa eftir menningu leikskólans 

eða eins og Helga orðaði það: 

Já smátt og smátt bara í gegnum tíðana þá náttúrulega síast 

þetta inn...hvort sem þér líkar betur eða verr þá náttúrulega 

fer maður að sjálfkrafa bara að vinna þannig þú veist þó 

maður hafi ekki endilega hugmyndasmiðinn alveg í 

huganum sko.  

Fjóla benti á að menning leikskólans gæti jafnvel verið of fastur 

rammi um það hvernig megi vinna með börnunum og að það geti verið 

kúnst að vinna eins og maður sjálfur vill innan þess ramma. Einnig kom 

fram að gott samstarf innan leikskólans væri mikilvægt og að halda þyrfti 

reglulega starfsmannafundi og ræða um starfið svo að það gangi vel. 

Fjóla sagði að á Felli töluðu allir sama faglega tungumálið þó svo að fólk 

væru ekki endilega sammála um allt og það væri bara gott. 

4.3.3 Þróun í starfi 

Bára sagði að mikilvægt væri að þróa sig í starfi og vera alltaf opin fyrir 

nýjungum og breytingum. Hún sagðist sjálf lesa mikið um fagið og sækja 

ráðstefnur og fyrirlestra tengda starfinu en ekki leggja á minnið hver segir 

hvað. Í þessu samhengi sagði hún: „ég get ekki nefnt einhverja ákveðna 

fræðimenn eitthvað. Maður svona reynir að taka það besta úr öllu“. 

Leikskólakennararnir virtust einnig vilja miðla sínum faglegu 

hugmyndum og þekkingu til ófaglærðs starfsfólks. Það sást til dæmis í 

einni þátttökuathugun á Felli þegar börnin voru að mála á boli fyrir 

öskudag sem var á næsta leiti. Fjóla og annar starfsmaður fylgdust með 

börnunum og starfsmaðurinn sagði að greinilegt væri að börnunum þætti 

meira spennandi að blanda litum og spá í því heldur en hvernig myndin á 
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bolnum liti út. Fjóla sagði þá: „já það er einmitt þá sem fer svo mikið 

nám fram hjá þeim“. 
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5 Samantekt og umræða 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða og lýsa hvernig 

leikskólakennarar styðja við leik barna. Jafnframt að skoða hugmyndir 

þeirra um leikinn og eigið hlutverk í honum. Einnig var skoðað hvort 

samræmi væri á milli þessara hugmynda þeirra og starfshátta og hvaða 

þætti þeir teldu að hefðu helst áhrif á starfshætti þeirra. Þrír 

leikskólakennarar tóku þátt í rannsókninni sem allir störfuðu á sitthvorum 

leikskólanum og höfðu mislanga starfsreynslu.   

5.1 Leikurinn 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að leikskólakennararnir þrír 

væru allir sannfærðir um að leikurinn er helsta náms-og þroskaleið ungra 

barna og að þeir teldu að mikilvægt væri að börnin fengju að þróa leiki 

sína áfram til að læra og þroskast í gegnum þá. Þeir töldu að ef börnin 

fengju ekki tækifæri til að þróa leiki sína heldur væru þeir stoppaðir í 

miðju ferli, lærðu og þroskuðust börnin ekki eins og möguleiki væri til. 

Þeir töldu því lykilatriði þess að leikurinn gæti talist góð leið fyrir nám og 

þroska ungra barna, vera þetta að börnin hefðu tækifæri til að þróa hann 

eins og þau þyrftu.  Einnig kom skýrt fram að leikskólakennararnir þrír 

töldu að besta leiðin til að kenna ungum börnum nýja hluti væri í gegnum 

leikinn, bein kennsla ætti ekki heima í leikskólanum. Athyglisvert er 

hversu lík viðhorf leikskólakennaranna til leiksins voru þrátt fyrir ólíkt 

starfsumhverfi þeirra. Þessar hugmyndir þeirra um leikinn sem helstu 

náms-og þroskaleið ungra barna eru í samræmi við hugmyndir Vygotsky 

(1978) og sporgöngumanna hans (Bruce, 1997, 2004, 2006; Golinkoff 

o.fl., 2006; Smidt, 2009; Vygotsky, 1978). Niðurstöðurnar benda einnig 

til þess að hugmyndir leikskólakennaranna um að leikurinn sé helsta 

náms-og þroskaleið ungra barna, séu í samræmi við  áherslur 

Aðalnámsskrár leikskóla (Menntamálaráðuneytið, 1999) og laga um 

leikskóla nr. 90/2008 þar sem tekið er fram að í leikskóla skuli nám fara 

fram í gegnum leik en ekki beina kennslu. Hugmyndirnar eru einnig í 

samræmi við niðurstöður fyrri rannsókna hér á landi þar sem hugmyndir 

starfsfólks leikskóla um leikinn hafa verið skoðaðar (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2004; Jóhanna Einarsdóttir og Kristín Karlsdóttir, 2005).  

Þó að leikskólakennararnir sem tóku þátt í þessari rannsókn leggðu 

mikla áherslu á náms-og þroskagildi leiksins þá töldu þeir einnig að 
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mikilvægt væri að börnunum liði vel í leikskólanum og að þau væru 

ánægð í leikjum sínum. Leikgleðin virðist því alltaf standa fyrir sínu og 

vera áhersluatriði í leikskólanum sem er í samræmi við niðurstöður fyrri 

rannsókna hér á Íslandi (Jóhanna Einarsdóttir, 2004; Jóhanna Einarsdóttir 

og Kristín Karlsdóttir, 2005) og það sem fræðimenn leggja áherslu á 

(Goouch, 2006; Moyles, 1999; Sayeed og Guerin, 2000; Stone, 2001).  

Leikskólakennararnir nefndu sem kosti leiksins að þar prófi börnin sig 

áfram með eigin reynslu úr raunveruleikanum og máti sig við og hin 

ýmsu hlutverk sem þau þekkja eins og Vygotsky (1978) benti á og síðari 

rannsóknir hafa staðfest (Smidt, 2009; Bruce, 1997, 2004, 2006). Hjá 

leikskólakennurunum þremur kom ekki fram að leikur barna færi fram í 

ímynduðum aðstæðum eða að í leik sýni börn sína bestu getu eins og 

Vygotsky (1978) lagði svo mikla áherslu á. Hins vegar lögðu þeir áherslu 

á að leikurinn væri sérstaklega góður fyrir félagsþroska barna vegna þess 

að þar læra börnin hvernig samskipti eru viðurkennd. Þessar hugmyndir 

leikskólakennaranna um mikilvægi leiksins fyrir félagsþroskann eru í 

samræmi við hugmyndir Bruce (1997, 2004, 2006) og Smidt (2009).  

Samkvæmt Aðalnámsskrá leikskóla (Menntamálaráðuneytið, 1999) 

ætti leikskólastarfið að snúast um leikinn sjálfan en skiptar skoðanir 

virðast vera á því hversu mikla áherslu eigi að leggja á frjálsa leikinn og 

hversu mikla á stýrð verkefni. Því voru þátttakendur spurðir sérstaklega 

um það hvort þeim fyndist að leikur ætti að vera frjáls eða stýrður. 

Leikskólakennararnir þrír töldu allir að leikurinn ætti að vera sem mest 

frjáls því þá fengi hugmyndaflug barnanna að njóta sín og börnin 

þroskuðust best þannig. Þeir töldu þó að það þyrfti að finna góðan 

milliveg á milli frjáls leiks og stýrðra verkefna, leikurinn mætti ekki vera 

algerlega frjáls og án eftirlits fullorðinna. Þessar hugmyndir 

leikskólakennaranna eru í samræmi við niðurstöður Jóhönnu Einarsdóttur 

(2003) en í rannsókn hennar var bent á þessa togstreitu um það hversu 

mikið ætti að bjóða upp á frjálsan leik og hversu mikið upp á stýrð 

verkefni en þar kom einnig fram að finna þyrfti góðan milliveg þarna á 

milli. Í rannsókn Sandberg og Samuelsson (2003) kom fram að 

leikskólakennurunum fannst að börn ættu erfitt með að byrja að leika sér 

án þess að einhver fullorðinn stýrði þeim en leikskólakennararnir þrír sem 

tóku þátt í þessari rannsókn nefndu þetta ekki.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda einnig til ákveðinnar togstreitu 

um það hversu mikið eigi að skipuleggja leikskólastarfið. 
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Leikskólakennararnir sem tóku þátt í rannsókninni vildu að leikurinn væri 

sem mest frjáls og að börnin fengju tíma og rúm til að þróa hann, en þeir 

vildu líka halda ákveðnum föstum venjum inn í dagskipulaginu eins og 

hópastarfi og útiveru. Leikskólakennararnir töldu að í leikskólum væri 

leikur barna oft stoppaður vegna þess að komið væri að fyrirfram 

skipulögðum stundum. Þarna voru leikskólakennararnir ekki aðeins að 

tala um leikskólana sem þeir sjálfir störfuðu í heldur töldu þeir að þetta 

væri almennt gert í leikskólum hérlendis. Bára tók þó fram að í Brekku, 

leikskólanum sem hún starfaði í, væri dagskipulagið mjög frjálst og því 

væru leikir barnanna ekki stoppaðir vegna fasts skipulags. Skipulagið á 

Brekku féll því vel að hugmyndum Báru um það frelsi sem börnin þurfa 

til að þróa leiki sína. Hins vegar má segja að skipulag leikskólanna sem 

þær Helga og Fjóla störfuðu í hafi ekki fallið að þeirra hugmyndum um 

áherslu á frjálsa leikinn. Önnur þeirra benti reyndar á að á skipulögðum 

tímum væri vissulega um frjálsan leik að ræða, að börnin væru til dæmis í 

frjálsum leik í útiveru. En þó væri leikur sem á sér stað inni, til dæmis 

hlutverkaleikur, stoppaður af og börnin látin taka leikefnið saman til að 

fara út að leika sér og þá flosnaði leikurinn oftast upp og héldi ekki áfram 

sem sami leikur á útileiksvæðinu. Leikskólakennararnir töldu að erfitt 

væri að reyna að breyta þessu fyrirkomulagi sem væri ríkjandi í 

leikskólanum því menning hans væri svo sterk. Það væri erfitt fyrir einn 

leikskólakennara að reyna að breyta föstu skipulagi leikskólans og leggja 

áherslu á annað en hitt starfsfólkið gerði. Niðurstöðurnar benda því til 

þess að leikskólakennarar þurfi stundum að vinna gegn eigin sannfæringu 

til að falla undir það sem er viðurkennt innan leikskólans og því má segja 

að menning leikskóla geti verið hamlandi fyrir leikskólakennara. 

Hugmyndir leikskólakennaranna um mikilvægi þess að leyfa börnunum 

að þróa leiki sína án þess að þeir væru stoppaðir vegna fasts skipulags eru 

í samræmi við niðurstöður fyrri rannsókna þar sem komið hefur fram að 

leikskólakennarar telja mikilvægt að dagskipulag leikskóla sé ekki of stíft 

og hafi þau áhrif að dregið verði úr frjálsum leik barna (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2004; Jóhanna Einarsdóttir og Kristín Karlsdóttir, 2005; 

Sandberg og Samuelsson, 2003). 

Í rannsókn Hrannar Pálmadóttur (2004) kom fram að kaffitímar 

starfsfólks voru á þeim tíma sem boðið var upp á frjálsan leik og því var 

ekki sami starfsmaðurinn að fylgjast með leiknum allan tímann sem hann 

stóð. Hrönn telur að þarna sé um vanvirðingu fyrir leiknum að ræða. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að leikskólakennararnir voru 
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yfirleitt til staðar þegar börnin léku sér. Hins vegar má segja að um sé að 

ræða ákveðið virðingaleysi gagnvart leiknum og mikilvægi þess að 

fylgjast með honum, þegar einungis einn leikskólakennari er til staðar 

með stóran hóp barna þar sem margir leikir eru í gangi, eins og oft sást á 

einum leikskólanna. Markmiðið með því að vera til staðar og fylgjast 

með leiknum er að vita hvað er að gerast í leiknum og geta gripið inn í 

hann á viðeigandi hátt miðað við leikþemað. Það ætti því að vera augljóst 

að einn leikskólakennari getur ekki sinnt þessu nógu vel, sé hann einn 

með stóran hóp barna þar sem margir leikir eru í gangi. Þá er líklegt að 

tími hans fari meira að snúast um það að fylgjast með hvort einhver 

meiðir sig, sé útundan eða annað í þeim dúr og starf hans verður frekar 

gæsluhlutverk en stuðningshlutverk. Eins má segja að leiknum sé ekki 

sýnd viðeigandi virðing þegar hann er stöðvaður vegna fasts dagskipulags 

eins og oft viðist vera raunin og sást í tveimur af þessum þremur 

leikskólum og leikskólakennararnir töldu allir að væri oft gert í 

leikskólum almennt. Þá er eins og dagskipulagið sé talið mikilvægara og 

að það gangi vel og rétt fyrir sig, heldur en að börnin geti þróað og 

víkkað út leik sinn. Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til mikilvægi 

þess að leikskólakennarar velti fyrir sér, hvort þeir telji fast dagskipulag 

það mikilvægt að það sé þess virði að draga úr frjálsum leik barnanna til 

að halda því. Spurning er hvort skipulagið og föstu punktarnir séu orðnir 

það ríkjandi að það sé orðið lítið pláss fyrir frjálsan leik. 

Leikskólakennarar mættu velta fyrir sér hvort þeir gætu breytt skipulagi á 

rými og tíma innan leikskólans þannig að hægt sé að bjóða börnunum 

sem mest upp á frjálsan leik. Þeir mættu spyrja sig hvort botninn detti úr 

leikskólastarfinu ef frjáls leikur verður látinn víkja fyrir skipulögðu starfi.  

5.2 Hlutverk leikskólakennara í leik barna 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að hugmyndir 

leikskólakennaranna þriggja um eigið hlutverk í leik barna, séu mjög 

svipaðar og í samræmi við það sem fræðimenn innan leikskólafræðinnar 

telja mikilvægt hlutverk leikskólakennara í leik barna (Bruce, 1997; 

Drake; 2003; Hoorn o.fl., 2007; Hurst, 1997; Jones og Reynolds, 1992; 

Moyles og Adams, 2006; Moyles, 1999; Stone, 2001).  

Leikskólakennararnir töldu sitt hlutverk meðal annars felast í því að 

gefa börnum tækifæri til leiks og að sjá til þess að umhverfið væri 

skipulagt eftir þörfum barnanna. Þeir töldu að leikefni ætti að vera 
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aðgengilegt fyrir börnin og það ætti að velja út frá þörfum þeirra og 

áhugasviði. Niðurstöðurnar sýndu einnig að leikskólakennararnir gerðu 

sér grein fyrir mikilvægi þess að gera athuganir og halda skráningar á 

leikjum barna. Þeir töldu mikilvægt að vera til staðar fyrir börnin þegar 

þau leika sér, fylgjast með leiknum og gera skráningar á meðan. Það 

töldu þeir bestu leiðina til að kynnast hverju og einu barni vel en 

viðurkenndu að þeir væru sjálfir ekki nógu duglegir að gera skráningar á 

leik barnanna. Áhugavert er að velta fyrir sér, hvers vegna 

leikskólakennararnir nýta ekki skráningarnar því þeir virðast gera sér 

grein fyrir mikilvægi þeirra. Margir tala um að það sé erftitt að finna tíma 

til að skrá en miðað við hvað skráningarnar geta gert mikið fyrir starfið í 

leikskólanum ætti að leggja mikla áherslu á þær og gera ráð fyrir þeim í 

dagskipulaginu. Ætla þarf tíma í umræður um skráningarnar svo hægt að 

nýta þær sem best við skipulagningu starfsins. Skráningarnar sýna hvað 

börnin læra í gegnum leikinn og gefa vísbendingar um hvernig 

leikskólakennarinn getur stutt við nám þeirra. Leikskólakennarar geta nýtt 

skráningar á leik barna til að undirbúa og skipuleggja stuðning sinn við 

nám barnanna.  Þó svo að leikskólakennararnir sem tóku þátt í 

rannsókninni virtust gera sér grein fyrir því að eitt af hlutverkum þeirra 

væri að gera skráningar, virtust þeir ekki vera meðvitaðir um að 

skráningarnar gætu nýst þeim til að undirbúa eigin stuðning við nám 

barna í gegnum leik.   

Leikskólakennararnir vildu eingöngu grípa inn í leik barnanna ef þau 

réðu ekki sjálf við að leysa þann vanda sem kemur upp. Þetta sást einnig í 

þátttökuathugununum, börnin voru látin reyna að leysa málin sjálf áður 

en leikskólakennararnir gripu inn í og hjálpuðu þeim. Þetta er í samræmi 

við hugmyndir Vygotskys (1978) en hann taldi mikilvægt að styðja við 

börnin ef þau réðu ekki við hlutina sjálf, því þannig þroskast þau áfram 

og forsendur barnsins til að ráða við viðfangsefnið breytast (Bodrova og 

Leong, 1996; Holzman og Newman, 2008; Imsen, 2006; Ragnhildur 

Bjarnadóttir, 2005; Vygotsky, 1978).  

Leikskólakennararnir töldu einnig mikilvægt að leikurinn væri á 

forsendum barnanna sem er í samræmi við niðurstöður Lobman (2003) en 

leikskólakennararnir í þeirri rannsókn töldu að leikskólakennarar væru að 

hefta frumkvæði barnanna ef þeir ynnu ekki út frá áhuga þeirra og nýttu 

það sem kemur frá þeim. Í þessari rannsókn voru leikskólakennararnir 

ekki á einu máli um þátttöku fullorðinna í leik barnanna. Bára var hlynnt 

því að taka þátt í leiknum ef börnin óskuðu eftir því en hún vildi alls ekki 



 

78 

að stýra leiknum. Fjóla og Helga voru ekki sammála Báru og sögðust 

ekki vilja taka þátt í leik barnanna. Allar þrjár töldu þó að alltaf þyrfti að 

meta þörfina á inngripum í leikinn eftir stöðu hvers barns, stundum þyrfti 

beinlínis að kenna börnum að leika sér en síðan væri mikilvægt að draga 

sig til baka þegar barnið hefur náð tökum á leiknum sjálft og það væri 

ákveðin kúnst. Það er hugsanlegt að skilningur leikskólakennaranna á því 

hvað telst vera þátttaka í leik barna sé ólíkur. Ég velti fyrir mér hvort þær 

Fjóla og Helga setji samasemmerki við það að taka þátt í leik barna og að 

stjórna honum algerlega en að Bára skilji það þannig að hægt sé að taka 

þátt í leik barna án þess að stjórna honum. Þær Fjóla og Helga töluðu um 

að meta þyrfti þörf hvers og eins barns um hversu mikil áhrif ætti að hafa 

á leik þess og því gæti stundum þurft að taka þátt í leiknum ef það fellur 

að þörf barnanna. Í þátttökuathugununum kom einnig fram að þær tóku 

alveg jafnt þátt í leik barnanna og Bára, það er að segja ef börnin leituðu 

eftir þátttöku þeirra eða þess þurfti til að ýta undir þróun leiksins. Því má 

segja að leikskólakennararnir þrír hafi allir verið meðvitaðar um þriðja 

þáttinn sem fræðimenn telja að sé mikilvægur í hlutverki 

leikskólakennara í leik barna (Jones og Reynolds, 1992; Moyles og 

Adams, 2006; Moyles, 1999; Stone, 2001), þ.e. að meta hvort styðja þurfi 

við leik barna og finna viðeigandi stuðningsaðferðir. Vygotsky (1978) 

lagði áherslu á að stuðningur hæfari einstaklinga gæfi barninu frekara 

tækifæri til að þroskast áfram og því er mikilvægt að leikskólakennarar 

geri sér grein fyrir því að stuðningur þeirra skiptir sköpum fyrir barnið. 

Leikskólakennarar þurfa einnig að gera sér grein fyrir því að það sem 

barn getur gert með stuðningi í dag, getur það án stuðnings á morgun 

(Vygotsky, 1978) en þetta kom ekki fram hjá leikskólakennurunum 

þremur sem tóku þátt í þessari rannsókn. Í barnahópnum í leikskólum 

geta einstaklingarnir verið mjög ólíkir og haft misjafnar þarfir og voru 

leikskólakennararnir meðvitaðir um það og töluðu um að mikilvægt væri 

að meta þarfir hvers og eins og styðja við einstaklinginn út frá þörfum 

hans.  

Niðurstöður fyrri rannsókna hafa sýnt að leikskólakennarar telja sitt 

hlutverk einkum felast í því að skipuleggja umhverfið í leikskólanum 

(Davies, 1994; Hrönn Pálmadóttir, 2004; Jóhanna Einarsdóttir, 1999; 

Lee, 2006; Stephen og Brown, 2004). Skipulag umhverfis er eitt þeirra 

hlutverka sem talið er mikilvægt að leikskólakennarar sjái um. 

Leikskólakennararnir í þessari rannsókn lögðu hins vegar jafnmikla 

áherslu á aðra þætti eins og að vera til staðar og fylgjast með leiknum og 
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að grípa inn í leikinn ef þess þurfti (Bruce, 1997; Drake, 2003; Hoorn 

o.fl., 2007; Hurst, 1997; Jones og Reynolds, 1992; Moyles og Adams, 

2006; Moyles, 1999; Stone, 2001).  

Í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur (1999) kom fram munur á 

hugmyndum leikskólakennara og leiðbeinanda um eigið hlutverk í leik 

barna. Leiðbeinendurnir sögðust helst hafa afskipti af leik ef þaðan 

bærust ærsl eða læti en leikskólakennararnir höfðu þó ekki sömu skoðun 

á þessu og töldu mikilvægt að vera til staðar og veita börnunum öryggi 

með því. Leikskólakennararnir þrír sem tóku þátt í þessari rannsókn voru 

spurðir út í þetta atriði og töldu þeir allir að það ætti ekki aðeins að hafa 

afskipti af leik ef það heyrðust læti frá honum því mikilvægt væri að meta 

hvað væri að gerast í hverjum og einum leik áður en gripið væri inn í 

hann. Þeir sögðu að læti þyrftu ekki endilega að merkja að eitthvað 

neikvætt væri að gerast í leiknum. Leikskólakennararnir bentu einnig á að 

þolmörk starfsfólks væru ólík; það sem einum þætti læti gæti öðrum þótt í 

lagi og að oft væru væru leikir stráka frekar stoppaðir því þeir væru 

hávaðasamari en leikir stúlkna. Vangaveltur um ólík þolmörk fyrir 

leikjum kynjanna komu einnig fram í rannsókn Sandberg og Samuelsson 

(2003).  

Leikskólakennararnir í rannsókninni voru spurðir um hvort þeir teldu 

að leyfa ætti börnum að leika sér einum í lokuðu rými. 

Leikskólakennararnir höfðu ólíkar skoðanir á þessu. Báru fannst í lagi að 

börnin fengju rými út af fyrir sig og að þau gætu leikið sér í lokuðu rými 

án þess að fullorðinn færi viðstaddur. Helga og Fjóla voru ósammála 

Báru og vildu ekki að börnin léku sér ein í lokuðum rýmum og töldu 

mikilvægt að einhver fullorðinn væri alltaf til staðar þar sem börn leika 

sér. Þessar ólíku skoðanir eru í takt við niðurstöður rannsóknar Jóhönnu 

Einarsdóttur (2003) en þar gagnrýndu margir leikskólastjórar og 

leikskólakennarar það að börn fengju að leika sér án þess að einhver 

fullorðinn væri viðstaddur en aðrir töldu að börnin léku sér betur án 

eftirlits fullorðinna og því væri mikilvægt að veita þeim næði til þess. 

Íslenskar rannsóknir hafa sýnt að börn fá að leika sér ein í lokuðum 

rýmum í íslenskum leikskólum (Hrönn Pálmadóttir, 2004; Jóhanna 

Einarsdóttir 1999) en í þátttökuathugunum þessarar rannsóknar sást að í  

einum af þremur leikskólanna léku börnin sér í lokuðu rými án þess að 

fullorðinn var viðstaddur. Niðurstöðurnar benda því til þess að enn séu 

skiptar skoðanir á því hvort börn eigi að fá að leika sér ein í lokuðum 

rýmum í leikskólum en ýmsir fræðimenn halda því fram að mikilvægt sé 
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að fullorðnir séu alltaf til staðar þar sem börn leika sér (Jones og 

Reynolds, 1992; Moyles og Adams, 2006; Moyles, 199; Stone, 2001). 

Þeir leikskólakennarar sem vilja að börn fái tækifæri til að leika sér ein án 

afskipta fullorðinna segja að mikilvægt sé að börn fái næði til að leika sér 

og að þau leiki sér betur án þess að einhver fullorðinn sé til staðar. Að 

mínu mati snýst þetta um hversu mikil afskipti leikskólakennarinn hefur 

af leiknum og hvernig afskipti hans eru. Ef leikskólakennarinn fylgist 

með og grípur aðeins inn í ef þess er þörf, ætti það ekki að trufla leik 

barnanna.  

Þriðja atriðið sem rannsóknir hafa sýnt að leikskólakennarar virðast 

oft vera ósammála um og þátttakendur voru spurðir út í var hvort 

leikskólakennarar ættu að nota leiktíma barna til undirbúnings. Þá er átt 

við að þeir séu viðstaddir leik barnanna en séu að vinna ýmsa 

undirbúningsvinnu á meðan. Leikskólakennararnir þrír höfðu ólíkar 

skoðanir á því hvort þetta væri viðeigandi. Báru fannst það í lagi og taldi 

sig geta fylgst nógu vel með leiknum þó svo að hún væri að gera eitthvað 

annað um leið. Hún taldi að með tímanum þjálfist leikskólakennarar í 

þessu. Helgu og Fjólu fannst hins vegar að leikskólakennarar ættu ekki að 

nota leiktímann til undirbúningsvinnu og töldu að leikskólakennarar væru 

að taka af tíma barnanna ef þeir væru ekki að fylgjast með leik þeirra 

heldur vinna eitthvað annað á meðan. Þær könnuðust þó við að þetta væri 

oft gert en töldu mikilvægt að leikskólakennarinn væri þá meðvitaður um 

að hann væri að taka af tíma barnanna. Hugsanlega má skýra þessar ólíku 

hugmyndir þeirra vegna ólíkrar reynslu þeirra þar sem Bára hafði unnið 

mikið lengur á leikskóla en þær Helga og Fjóla. Bára gæti líka haft aðra 

hugmyndasýn um þetta atriði en hinar tvær. Hugmyndir þeirra Helgu og 

Fjólu eru í samræmi við túlkun Hrannar Pálmadóttur (2004) í rannsókn 

sinni þar sem hún telur það vera vanvirðingu við leikinn að starfsfólk fari 

í kaffitíma á meðan á frjálsum leik stendur og fylgist því ekki með 

leiknum í heild sinni eða af alvöru. 

Vygotsky (1978) og eftirmenn hans, t.d. Rogoff (1993), leggja mikla 

áherslu á samskipti fullorðinna við börn. Þeir telja að í gegnum samskipti 

við sér hæfari einstakling, læri barnið á áhrifaríkan hátt. Þetta atriði var 

ekki ofarlega í huga leikskólakennaranna í rannsókninni. Þeir nefndu 

heldur ekki áhrif stuðnings við leik á formlegt nám seinna meir, þó að 

þeir hafi talað um mikilvægi þess að syðja við leik barnanna þá tengdu 

þeir það ekki við gengi í formlegu námi í grunnskóla. En Bodrova (2008), 

einn af eftirmönnum Vygotsky, leggur mikla áherslu á þetta og segir 
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lykilatriði að leikskólakennarar geri sér grein fyrir þessu og að með því 

séu þeir að mæta þeim kröfum sem gerðar eru til leikskólakennara í dag. 

Skiptar skoðanir eru þó um það hvort leikskólakennarar eigi að mæta 

þessum kröfum og undirbúa börnin fyrir formlegt nám grunnskólans.  

Þó svo að leikskólakennararnir sem tóku þátt í rannsókninni legðu 

áherslu á að börn lærðu best í gegnum leikinn þá virtust þeir ekki tengja 

það við sitt eigið hlutverk í leik barnanna. Þeir töluðu ekki um að þeirra 

hlutverk væri að skipuleggja umhverfið og grípa inn í leikinn með 

ákveðin námsmarkmið í huga. Að mínu mati ættu leikskólakennarar að 

halda sig við sínar aðferðir og nýta leikinn sem náms-og þroskaleið. En til 

þess þurfa þeir að setja fram ákveðin námsmarkmið og tengja þau 

leiknum, finna út og skipuleggja hvernig hægt er að ná þessum 

markmiðunum í gegnum leikinn. Það er ekki nóg að vita að börn læra og 

þroskast best í gegnum leik heldur þarf að vinna að því að það gerist og 

það gera leikskólakennarar með því að grípa inn í og styðja við leikinn. 

Þannig geta leikskólakennarar stuðlað að námi barna í gegnum leik þeirra 

og lagt fram ákveðin námsmarkmið sem þeir vilja leggja áherslu á. Í stað 

þess að mæta þeim kröfum sem leikskólakennarar fá meðal annars frá 

mörgum foreldrum um að undirbúa börnin fyrir formlegt nám, ættu þeir 

að sýna fram á gildi leiksins sem náms-og þroskaleiðar. Þeir þurfa að 

finna leið til að sýna hvað börnin læra og hvernig þau þroskast í gegnum 

leikinn því árangurinn er oft ekki eins sýnilegur og í bóklegu námi þar 

sem árangur er oftast metinn með prófi og börnunum er gefin einkunn. 

Þarna koma skráningarnar að góðum notum því með þeim er hægt að 

sýna fram á árangur sem vinnst í gegnum leikinn, til dæmis með 

skriflegum frásögnum eða ljósmyndum. Leikskólakennarar ættu ekki að 

stefna að fyrirfram ákveðnu gengi barnanna í formlegu námi heldur 

leggja áherslu á stöðu þeirra hér og nú og vinna út frá henni. Hugsanlega 

á Bodrova (2008) við að þegar stutt er við leikinn er verið að leggja grunn 

að góðu gengi í formlegu námi, þó það hafi ekki verið markmiðið.   

5.2.1 Samantekt úr þátttökuathugunum 

Niðurstöðurnar úr þátttökuathugununum sýna að leikskólakennararnir 

voru yfirleitt til staðar þegar börnin léku sér og fylgdust með leik þeirra. 

Það kom þó fyrir að þeir þurftu að nota tímann í einhvers konar 

undirbúning og fylgdust ekki með hvað var að gerast í leiknum. Einnig 

kom fyrir á einum leikskólanna að leikskólakennarinn náði ekki að 
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fylgjast vel með leikjum barnanna því hann var einn með stóran hóp 

barna og þar voru margir leikir í gangi og því ekki hægt að fylgjast vel 

með hverjum þeirra. Ef til vill má líta svo á að þetta sé ákeðið 

virðingaleysi við leik barnanna.  

Niðurstöðurnar sýna einnig að leikskólakennararnir gripu inn í leikinn 

ef börnin þurftu aðstoð en reyndu fyrst að fá börnin til að leysa vandann 

sjálf. Afskiptin voru stundum í formi spurninga eða athugasemda sem 

ýttu undir leik barnanna. Einnig sá ég að leikskólakennararnir hjálpuðu 

börnum að koma sér í leik eða finna sér leikefni, ef þau virtust ekki ráða 

við það sjálf og þau afskipti eru svipuð og þau sem Kontos (1999) sá í 

sinni rannsókn þegar hún skoðaði aðferðir nokkurra bandarískra 

leikskólakennara. Þetta sýnir einnig að leikskólakennararnir virtust styðja 

við leik barnanna í takt við hugmyndir Vygotskys (1978) og fleiri 

fræðimanna (Hoorn o.fl., 2007). En Vygotsky (1978) tók meðal annars 

dæmi um að stuðningur gæti falist í að skipuleggja umhverfið þannig að 

það væri krefjandi fyrir börnin eða í því að koma með spurningar sem ýta 

undir leikinn og hugmyndir barnanna um hann. Þetta hvoru tveggja mátti 

sjá hjá þátttakendum rannsóknarinnar. Afskipti leikskólakennaranna af 

leik barnanna voru yfirleitt innan þema leiksins en niðurstöður fyrri 

rannsókna hafa sýnt að afskipti af leik barna eru oft utan þema hans 

(Hrönn Pálmadóttir, 2004). Sennilega er ástæðan sú að leikskóla-

kennararnir sem tóku þátt í þessari rannsókn höfðu oftast fylgst vel með 

leiknum áður en þeir gripu inn í hann en í rannsókn Hrannar Pálmadóttur 

(2004) fylgdist starfsfólk ekki nógu vel með leik barnanna og gátu því 

ekki gripið inn í hann í tengslum við þema hans.  

Nokkrum sinnum sá ég að leikur var stoppaður vegna fasts 

dagskipulags, til dæmis ef kominn var að hópastarfi eða útiveru og þá 

þurfti að taka leikefnið saman. Stephen og Brown (2004) sáu þetta einnig 

í sinni rannsókn og þetta er í samræmi við það sem leikskólakennararnir í 

þessari rannsókn eru að velta mikið fyrir sér og það virðist ríkja ákveðin 

togstreita um þetta atriði eins og áður hefur komið fram.  

Ein af rannsóknarspurningunum var um það hvort leikskólakennarar 

störfuðu í samræmi við eigin hugmyndir um leikinn og hlutverk sitt í 

honum. Þátttökuathuganirnar bentu til þess að leikskólakennararnir sem 

tóku þátt í rannsókninni unnu í takt við eigin hugmyndir um hlutverk sitt 

og leikinn. Þeir buðu áberandi mikið upp á frjálsan leik og aldrei sá ég 

dæmi um beina kennslu. Einnig virtust þeir leggja mikið upp úr því að 
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skipuleggja umhverfið í samræmi við þarfir barnanna og þeir virtust vera 

að spá mikið í hvernig umhverfið hentaði börnunum best. Þeir lögðu 

áherslu á að vera til staðar þegar börnin léku sér og gripu inn í leikinn ef 

þess þurfti. Leikskólakennararnir töluðu um að mikilvægt væri að halda 

skráningar um börnin en töldu sig þurfa að bæta sig í því enda sá ég þá 

sjaldan skrá eitthvað niður. Þegar ósamræmi var á milli hugmynda 

leikskólakennaranna um eigið hlutverk og starfsaðferða þeirra virtust þeir 

sjálfir meðvitaðir um það og vildu bæta sig á því sviði.  

5.3 Áhrif á starfshætti leikskólakennaranna 

Síðasta rannsóknarspurningin snerist um það sem liggur að baki 

starfsháttum leikskólakennara. Leikskólakennararnir þrír sem tóku þátt í 

rannsókninni tengdu ekki eigin hugmyndir og starfshætti beint við 

ákveðna fræðimenn eða kenningar. Þeir töldu að leikskólakennaranámið 

og menning leikskólans hefðu aðallega áhrif á það hvernig þeir störfuðu. 

Það bendir til þess að kenningar eða fræðimenn hafi haft óbein áhrif á 

starfshætti þeirra þó svo að leikskólakennararnir gerðu sér ekki grein fyrir 

tengingunni því á bak við þessa tvo þætti, námið og menninguna, eru 

væntanlega ákveðnir fræðimenn eða kenningar. Þessar niðurstöður komu 

mér á óvart vegna þess að leikskólakennararnir virtust vera öruggir um 

hvað þeim fannst um leikinn og eigið hlutverk í honum. Þessar 

niðurstöður eru því ólíkar niðurstöðum Jóhönnu Einarsdóttur (2001) 

þegar hún skoðaði starfshætti og sannfæringu leikskólakennara. Þar kom í 

ljós að leikskólakennurum þótti erfitt að tala um eigin sannfæringu því 

þeir voru óvanir því en þátttakendur þessarar rannsóknar virtust öruggir 

um eigin hugmyndir og unnu samkvæmt þeim. Það má því velta fyrir sér 

hvort niðurstöðurnar bendi til þess að leikskólakennarar séu orðnir 

öruggari um eigin sannfæringu eða gildi í starfi og tilbúnari að segja frá 

sínum hugmyndum um starf sitt. En einnig er athyglisvert að velta fyrir 

sér hvers vegna leikskólakennararnir sem tóku þátt í þessari rannsókn geti 

ekki tengt hugmyndir sínar kenningum fræðimanna. Í því samhengi væri 

áhugavert að skoða lífsgildin sem leikskólakennarar lifa eftir og hvort þau 

skýri á einhvern hátt hvers vegna þeir tengi sig ekki kenningum 

fræðimanna. Hafa leikskólakennarar mögulega sameiginleg lífsgildi sem 

hafa áhrifa á starfshætti þeirra frekar en kenningar fræðimanna og skýrir 

það á einhvern hátt sameiginleg viðhorf þeirra til starfsins? 
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Niðurstöðurnar benda til þess að menning leikskólanna sé mikilvægur 

áhrifaþáttur og hafi mótandi áhrif á störf leikskólakennara eins og 

niðurstöður fyrri rannsókna benda til (Jóhanna Einarsdóttir, 2001, 2004). 

Þátttakendur þessarar rannsóknar töldu allir að menning leikskólans hafi 

mikil áhrif á starfshætti þeirra. Það virðist vera erfitt fyrir 

leikskólakennara að hafa áhrif á þá menningu sem er ríkjandi í hverjum 

leikskóla og stuðla að breytingum eins og til dæmis á föstu dagskipulagi. 

Menning leikskólanna þriggja og þá sérstaklega starfsumhverfi þeirra 

voru nokkuð ólík og því kom það á óvart hversu líkar hugmyndir 

leikskólakennaranna voru. Hægt er að velta því fyrir sér hvort þetta bendi 

til þess að hér á Íslandi ríki ákveðin leikskólamenning sem hafi áhrif á 

starfið í öllum leikskólum landsins.  

Þátttakendur þessarar rannsóknar nefndu ekki væntingar foreldra sem 

áhrifaþátt í starfi þeirra eins en það er þáttur sem Jóhanna Einarsdóttir 

(2004) bendir á sem einn af mikilvægustu áhrifaþáttunum. Hún bendir 

einnig á að opinber menntastefna sem birtist í lögum og Aðalnámsskrá sé 

einn af mikilvægustu áhrifaþáttum í starfi leikskólakennara. 

Þátttakendurnir þrír í þessari rannsókn nefndu þann þátt þó ekki beint sem 

áhrifavald í sínu starfi en hann fellur undir menningu leikskólans sem 

áhrifavaldur því menningin er undir áhrifum opinberrar menntastefnu.  

Í rannsókn sinni sá Hrönn Pálmadóttir (2004) að tilfinningalegt 

andrúmsloft milli barna og starfsfólks í leikskólanum einkenndist af 

hlutleysi þar sem tilfinningar voru hvorki ræddar né sýndar. Þetta er ólíkt 

því sem ég upplifði á vettvangi því mér fannst leikskólakennararnir sýna 

börnunum mikla hlýju og reyna að mæta þeirra þörfum á jákvæðan hátt. 

Börnin virtust hænd að leikskólakennurunum og þau leituðu til þeirra. 

Eva Johansson (2004) skoðaði andrúmsloft í leikskólum í Svíþjóð og 

skipti því í þrjá flokka. Einn þessara flokka einkenndist af samskiptum 

fullorðinna og barna þar sem litið var á börnin sem félaga og þar hefur 

hinn fullorðni trú á hæfni barnsins til að læra. Viðurkenning og hvatning 

eru einkennandi þar, barninu er mætt á eigin forsendum og tekið er tillit 

til þarfa og óska barnsins. Að mínu mati á þessi flokkur við um 

andrúmsloftið sem ég upplifði á leikskólunum þremur. Þar var reynt að 

mæta þörfum barnanna og leikskólakennararnir höfðu trú á börnunum. 

Viðurkenning og hvatning voru áberandi í samskiptum leikskóla-

kennaranna við börnin. Í eitt skiptið var ég viðstödd hópastarf á einum 

leikskólanna og þar sá ég aðeins öðruvísi andrúmsloft þar sem ekki var 

alltaf brugðist við þörfum barnanna heldur reynt að halda í fyrirfram 
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ákveðið skipulag. Andrúmsloftið þarna flokkaðist því undir það sem 

Johansson (2004) kallar óstöðugleika í andrúmslofti en einkennandi er þá 

að leikskólakennarinn flakkar á milli jákvæðra og neikvæðra tilfinninga í 

garð barnsins. Áhugavert væri að skoða þennan mun sem ég sá í 

andrúmsloftinu og viðmóti leikskólakennarns í hópastarfinu annars vegar 

og á meðan á frjálsum leik stóð hins vegar, þó ekki sé hægt að dæma það 

af þessu eina tilfelli þá vekur það upp spurningar um gildi fyrirfram 

skipulagðra verkefna.  
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6 Lokaorð 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða og lýsa hugmyndum þriggja 

leikskólakennara um leik barna og eigið hlutverk í honum. Ekki er hægt að 

alhæfa um hugmyndir leikskólakennara á Íslandi út frá niðurstöðunum en þær 

geta nýst leikskólakennurum og öðru starfsfólki leikskóla til að bera sig saman 

við og skoða sínar eigin hugmyndir. Gildi rannsóknarinnar felst einnig í 

framlagi hennar til rannsókna á leikskólastarfinu en ég tel að þær þurfi að efla 

verulega hér á landi. Fleiri og betri rannsóknir á leikskólastarfinu efla það og 

gefa því aukið gildi í þjóðfélaginu. 

Það kom nokkuð á óvart hversu líkar hugmyndir leikskólakennaranna 

þriggja voru. Leikskólakennararnir töldu leikinn helstu náms-og 

þroskaleið ungra barna en einnig kom fram að þeim fannst 

skemmtanagildi leiksins mikilvægt. Það á að vera gaman að leika sér  þó 

svo að börnin séu að læra og þroskast um leið. Leikskólakennararnir sem 

tóku þátt í rannsókninni voru aðallega ósammála um tvennt, þ.e. hvort 

leyfa mætti börnum að leika sér einum í lokuðu rými og hvort nota mætti 

tímann á meðan börn leika sér til undirbúnings. Leikskólakennararnir 

virðast því hafa ólíka sýn að einhverju leyti. En vegna þess hve einsleitar 

hugmyndir leikskólakennaranna þriggja voru má velta fyrir sér hvort á 

Íslandi ríki ákveðin leikskólamenning sem nær yfir alla leikskóla og liggi 

að baki menningu hvers leikskóla. Sú menning gæti þá komið frá 

menntastofnunum sem mennta leikskólakennara hérlendis en hún gæti 

líka verið rótgróin hefð sem rekja má til menningu fyrstu vísa að 

leikskólum hér á landi og hafa þróast í takt við tímann. Þessar 

vangaveltur eru í samræmi við það sem Jóhanna Einarsdóttir (2001, 

2004) benti á í sinni rannsókn, að starfshættir leikskólakennara séu undir 

áhrifum menningar samfélagsins sem leikskólakennararnir starfa í. Í 

menningunni má finna ríkjandi viðhorf til barna og uppeldis, opinbera 

menntastefnu, væntingar foreldra og fleira. Íslensk menning og hefðir 

leikskóla geta þess vegna skýrt sameiginlega sýn leikskólakennaranna 

sem tóku þátt í rannsókninni og hvers vegna þeir höfðu svo líkar 

hugmyndir um leikinn og eigið hlutverk í honum. Því má segja að ef hér á 

landi ríki ákveðin leikskólamenning sem hefur áhrif á starfshætti 

leikskólakennaranna, eigi sú menning rætur sínar að rekja til ríkjandi 

menningar þjóðfélagsins og þeirra gilda sem þar eru viðurkennd.  
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Í vinnu minni við þessa rannsókn og þá sérstaklega á meðan á 

gagnasöfnun stóð, velti ég því fyrir mér hvort hægt sé að rannsaka þetta efni í 

raun og veru. Hugmyndir og starfshættir leikskólakennaranna sem tóku þátt í 

rannsókninni voru mjög faglegir. Ég velti því fyrir mér hvort það hafi verið 

vegna þess að ég var þar viðstödd að fylgjast með og hvort svör þeirra hafi 

mótast af því sem þær töldu að ég vildi heyra. Mér fannst þó að 

leikskólakennararnir þrír væru of vissir og öruggir með eigin hugmyndir til 

þess að þeir væru aðeins að þóknast mér.  En var það tilviljun hvað ég fékk 

„góða“ leikskólakennara til að taka þátt í rannsókninni? Myndu hinir sem 

ekki eru eins faglegir og öruggir í starfi, kannski aldrei samþykkja þátttöku í 

svona rannsókn? Þetta eru spurningar sem erfitt er að svara en áhugavert að 

velta fyrir sér. Einn þátttakandinn sagði mér frá því í einni heimsókn minni 

að starfsfólkið í leikskólanum hennar hafi sagt að nú þyrfti hún að passa sig 

þegar það vissi að hún ætlaði að taka þátt í rannsókninni. Hún sjálf var hins 

vegar ósammála og vildi meina að hún vandaði sig alltaf og ætti ekkert að 

breyta starfsháttum sínum þó svo að  rannsakandi væri að fylgjast með henni. 

Ég velti líka fyrir mér hvort niðurstöðurnar hefðu verið aðrar ef ég hefði 

fylgst með á vettvangi án þess að nokkur vissi af því? En að sjálfsögðu er 

það ekki siðferðilega rétt því afla þarf leyfa fyrir framkvæmd svona 

rannsókna og fá upplýst samþykki frá þátttakendum. Vissulega er aldrei hægt 

að rannsaka allan raunveruleikann eða fá fram algildan sannleika en 

þátttökuathuganir eru besta leiðin til að rannsaka viðhorf og starfshætti 

leikskólakennara þar sem að erfitt er að vera alltaf í einhverju hlutverki sem 

ekki er eðlilegt heldur tilbúið og því hljóta þátttakendur að hafa sýnt sínu 

réttu hlið, sérstaklega þegar þeir höfðu vanist því að hafa mig á vettvangi.   

Þegar ég vann fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar var einnig margt 

sem vakti upp vangaveltur hjá mér. Eitt af því var breyting sem ég sá að 

gerð hafði verið á lögum um leikskóla nr. 90/2008 þegar þau voru 

endurnýjuð. Í 2. grein eldri laganna frá árinu 1994 kemur fram að stuðla 

skuli að því að nám í leikskólum fari fram í leik og skapandi starfi þar 

sem börn njóta fjölbreyttra uppeldiskosta undir leiðsögn leikskólakennara 

(Lög um leikskóla nr. 78/1994). Í nýrri lögunum hefur verið tekið út að 

námið í gegnum leikinn og skapandi starfið skuli fara fram undir leiðsögn 

leikskólakennara (Lög um leikskóla nr. 90/2008). Ég velti fyrir ástæðum 

þessara breytinga. Þykir það orðið sjálfsagt að leikskólakennarar séu til 

staðar þegar börn leika sér og leiðbeini þeim í námi og skapandi starfi eða 

þýðir þetta að leikskólakennarar þurfi ekki endilega að vera til staðar og 
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leiðbeina börnum í leik? Ef svo er er það mjög slæmt enda ekki í 

samræmi við nýjustu þekkingu um hlutverk hins fullorðna í námi barna.  

6.1 Frekari rannsóknir 

Á meðan á vinnu við þessa rannsókn stóð kviknuðu ýmsar hugmyndir að 

frekari rannsóknum á sviðinu. Til dæmis væri áhugavert að skoða þetta 

rannsóknarefni enn frekar með því að kafa dýpra í hugmyndir fárra 

leikskólakennara eða með því að skoða hugmyndir fleiri leikskólakennara 

með það að markmiði að geta alhæft um íslenska leikskólakennara. Sem 

dæmi má nefna að fróðlegt væri að skoða þau lífsgildi sem 

leikskólakennarar og annað starfsfólk leikskóla hefur. Það er áhugavert út 

frá þeirri niðurstöðu sem hefur komið fram hér að á leikskólum virðist 

vera ákveðin menning ríkjandi en um leið geta leikskólakennarar ekki 

tengt eigin hugmyndir við kenningar fræðimanna. Hvaðan koma þá 

hugmyndir þeirra sem eru annars svo líkar? Eru lífsgildi þessa hóps eins á 

einhvern hátt? Hvaðan koma þessi lífsgildi?  

Einnig væri áhugavert að skoða nánar hvort leikskólakennarar geri sér grein 

fyrir hvers vegna það er svo mikilvægt að styðja við leik barna því 

leikskólakennararnir í þessari rannsókn töluðu um að börn þroskist og læri best 

í gegnum leik. Þeir töluðu líka um að það væri mikilvægt að styðja við leik 

barnanna. En það kom ekki skýrt fram að þeir tengdu þetta tvennt saman, að 

stuðningurinn væri mikilvægur til að auka náms-og þroskagili leiksins.  

Þó að ætlunin hafi ekki verið að fylgjast með starfi sem skipulagt var 

af hinum fullorðnu heldur var áherslan á frjálsan leik þá tók ég þátt í einu 

hópastarfi þar sem leikskólakennarinn og annar starfsmaður stýrðu 

algerlega því sem börnin gerðu. Upplifun mín af þessari stund var sú að 

hún var ekki eins notaleg og frjáls leikur, hvorki fyrir börn né fullorðna. 

Því finnst mér áhugavert að skoða þennan mun á frjálsum leik og stýrðum 

verkefnum nánar og í raun hvaða hugmyndir liggja að baki þessu tvennu. 

Ég hef hér skoðað hvaða hugmyndir leikskólakennarar hafa um leik barna 

og hvers vegna þeir vilja bjóða upp á hann í sínum leikskóla. En þá væri 

áhugavert að skoða hvaða hugmyndir þeir hafa um verkefni sem eru stýrð 

af fullorðnum og hvers vegna og hvernig þeir bjóða upp á þau. 

Í gagnasöfnuninni vakti útileiksvæðið einnig sérstakan áhuga minn því 

þar virtist starfsfólk ekki fylgjast eins vel með leik barnanna og á 

innileiksvæðum né hafa eins mikil afskipti af leiknum þar. Þetta er 

eitthvað sem ég tók eftir hjá öðru starfsfólki en þeim leikskólakennurum 
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sem tóku þátt í rannsókninni og því skráði ég ekkert niður um það enda 

hafði ég ekki leyfi til þess. En þátttaka starfsfólks leikskóla í útileikjum 

barna hefur meðal annars verið skoðuð í Ástralíu og þar kom fram að 

starfsfólkið var ekki mikið viðstatt útileiki barnanna, hafði lítil afskipti af 

þeim og studdi mjög lítið við þá (Davies, 1994). Mér finnst því áhugavert 

að skoða viðhorf leikskólakennara til útileiksvæðisins, leiksins þar og 

hlutverks síns þar. Þetta mætti til dæmis skoða með svipuðum aðferðum 

og voru notaðar í þessari rannsókn og jafnvel skoða hvort munur er á 

viðhorfum til leiksins sem fer fram úti og leiks sem fer fram inni og því 

hlutverki sem leikskólakennarar gegna á hvorum stað fyrir sig.  

Niðurstöður rannsóknar Sandberg og Samuelsson (2003) vöktu einnig 

sérstakan áhuga minn en þar kom fram þó nokkur munur á viðhorfum 

kynjanna til leiksins og hlutverks leikskólakennara. Þetta er þáttur sem 

mér finnst áhugaverður þó svo að fáir karlar séu leikskólakennarar hér á 

landi. Áherslur karlanna voru ólíkar áherslum kvennanna í rannsókn 

Sandberg og Samuelsson (2003) og kynin rifjuðu upp ólíka leiki frá eigin 

æsku. Það bendir til þess að kynin hafi ekki endilega gaman af samskonar 

leikjum sem er áhugavert þar sem flestir leikskólakennarar hér á landi eru 

konur og spurning hvort þeir miði og skipuleggi því starfið út frá eigin 

áhuga og áherslum eða taki mið af áhugasviðum beggja kynja eins og 

leikskólakennararnir í rannsókn Sandberg og Samuelsson (2003) bentu á. 

Þetta finnst mér að megi skoða nánar í íslenskum leikskólum. Einnig væri 

áhugavert að skoða hvort kyn barnanna hafi áhrif á hvernig 

leikskólakennarar á líta leikinn og hlutverk sitt í honum. Það mætti líka 

skoða hvort aðrir þættir hefðu áhrif á hugmyndir þeirra um þetta tvennt, 

eins og til dæmis aldur barna. 

Kontos (1999) skoðaði starfsaðferðir bandarískra leikskólakennara og 

aðferðin sem hann notaði vakti athygli mína því ég hef ekki heyrt um 

hana áður. Hún tók upp allt sem leikskólakennararnir sögðu á meðan á 

frjálsum leik stóð. Þarna var ekki um myndbandsupptöku að ræða eins og 

oft er notað heldur hljóðupptaka. Með því held ég að truflunin sé ekki 

eins mikil eins og ef um myndbandsupptöku er að ræða eða ef 

rannsakandi er viðstaddur og því væri áhugavert að prófa þessa aðferð og 

þá jafnvel með annarri aðferð eins og til dæmis viðtölum.  

Ljóst er að efla má rannsóknir á leikskólastarfi hér á landi verulega. Í 

leikskólunum er fjölbreytt starf og því ætti að vera auðvelt að finna nóg af 
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áhugaverðum rannsóknarefnum. Ég tel mig hafa lært mikið af því að vinna 

þessa rannsókn og vera betur í stakk búna til að halda slíkri vinnu áfram. 
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Fylgiskjal 1 

 

Viðtalsrammi 

 

 Segðu mér frá hugmyndum þínum um leikinn. 

o Hvert er gildi hans? 

o Frjáls eða stýrður? 

o Náms-og þroskaleið ungra barna? 

 

 Segðu mér frá hugmyndum þínum um hlutverk þitt í leik 

barna? 

o Skipuleggja umhverfi, fylgjast með, skráningar, 

þátttaka, stuðningur? 

o Hvað með að vera alltaf til staðar – er í lagi að 

börn leiki ein í lokuðu rými? 

o Hvað með að vinna önnur verkefni á meðan börn 

eru í leik? 

o Hvað með afskipti aðeins þegar það eru læti,  

meiðsl eða eitthvað neikvætt er að? Kannastu við 

þetta? 

 

 Hvað hefur helst áhrifa á hverngi þú starfar? 
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Fylgiskjal 2 

 

Tilkynning til foreldra 

 

Reykjavík, 29. janúar 2009 

 

Kæru foreldrar. 

Ég heiti Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og er meistaranemi við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Ég mun vera hér xxxx (nafn deildar) 

og safna gögnum vegna meistaraverkefnis míns næstu vikurnar. Í 

rannsókninni er ég að skoða starf leikskólakennara og hefur xxxx (nafn 

þátttakanda) samþykkt að taka þátt í rannsókninni. Ég mun reyna að hafa 

sem minnst áhrif á starfið og leik barnanna á meðan ég safna gögnum. 

Ef þið hafið einhverjar spurningar eða athugasemdir um rannsóknina 

getið þið haft samband við mig í síma xxx eða sent mér póst á xxx(a)hi.is  

 

Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir 
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Fylgiskjal 3 

 

Upplýst samþykki 

 

Reykjavík 26. Janúar 2009 

 

Rannsókn þessi er unnin til meistaraverkefnis í menntunarfræðum við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Rannsakandi er Ingibjörg Ósk 

Sigurðardóttir og leiðbeinandi Jóhanna Einarsdóttir, prófessor í 

menntunarfræðum ungra barna. Markmið rannsóknarinnar er að skoða, 

lýsa og reyna að öðlast skilning á starfi leikskólakennara og hugmyndum 

þeirra um leikinn. Niðurstöður rannsóknarinnar munu vonandi nýtast 

leikskólakennurum og öðru starfsfólki leikskóla til að sjá hlutverk sitt í 

nýju ljósi og meta eigið starf.  

Í rannsókninni verða einkum notaðar tvær aðferðir, þátttökuathuganir 

og viðtöl. Í þátttökuathugunum fylgist rannsakandi með þátttakendum í 

starfi og skráir hjá sér vettvangsnótur. Í viðtölunum segja þátttakendur 

rannsakanda frá hugmyndum sínum um starf sitt og leik barna.  

Rannsakandi heitir fullum trúnaði við þátttakendur og mun nota 

tilbúin nöfn á þá og leikskólana sem þeir starfa á svo ekki verði hægt að 

rekja niðurstöðurnar til þeirra. Gögnin sem safnað verður eru eign 

rannsakanda sem hann eyðir að rannsókn lokinni. Hver þátttakandi fær að 

lesa niðurstöðurnar yfir áður en rannsakandi leggur þær endanlega fram 

og hefur þá tækifæri til að bæta við gögnin eða leiðrétta ef um einhvern 

misskilning er að ræða, t.d. ef rannsakandi hefur rangt eftir þátttakenda.  

Ég undirrituð samþykki þátttöku mína í þessari rannsókn. 

Rannsakandi hefur  upplýst mig um markmið rannsóknarinnar og hvað 

felst í þátttökunni. Mér er einnig ljóst að ég get neitað þátttöku og hætt 

henni hvenær sem er á meðan á rannsókninni stendur.  

 

 

 

_______________________________________ 

(nafn þátttakanda) 


