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Um verkefnið  
Rannsóknin byggir á hugtökum Williams Corsaro um félagsfræði bernskunnar þar sem leitast er við að læra af þekkingu barna og reynslu. Markmiðið er að öðlast 

frekari skilning á því hvernig börn útskýra leik og aðrar athafnir í leikskólanum, hvernig þau upplifa reglur leikskólans og hvernig þau útskýra hlutverk fullorðinna í 

leik þeirra. Notað var blandað rannsóknarsnið við gagnaöflun, aðferðir tilviksrannsókna og etnógrafíu. Þátttakendur í rannsókninni voru börn þriggja til sex ára, í 

tveimur leikskólum í Reykjavík. Myndbandsupptökur voru notaðar sem kveikja að umræðu um athafnir barnanna í leikskólunum.  

Helstu niðurstöður sýna að börnin útskýrðu athafnir sínar sem leik þegar þau gátu tekið sér hlutverk og ákveðið hvernig þau notuðu þann efnivið sem þau höfðu 

aðgang að. Þessar útskýringar eru í samræmi við það hvernig ímyndunarleikur barna hefur verið skilgreindur. Í leik notuðu börnin fjölbreyttar leiðir til þess að 

takast á við þær reglur sem fullorðnir settu, oft í þeim tilgangi að ákveða hvaða börn mættu vera með í leik og hver ekki. Staða barnanna í jafningjahópnum hafði 

bæði áhrif á hvernig þau tókust á við reglur leikskólans og hvernig þau litu á hlutverk fullorðinna í leik. Börn sem voru stjórnendur í leik sáu ekki hvernig hinn 

fullorðni gæti tekið þátt án þess að skemma leikinn en börn sem voru fylgjendur í leik þurftu á stuðningi þeirra að halda. Börnin voru sammála um að hinir 

fullorðnu tækju sjaldan eða aldrei þátt í leik þeirra; hlutverk þeirra væri að fylgjast með þeim og bregðast við þegar þau þurftu á aðstoð að halda. 

Enska 
The thesis reports on a multiple-case study drawing on an ethnographic approach. The study was built on Corsaro’s sociology of childhood construct that views 

children as competent and active participants in society. The study was conducted with children aged 3-6, in two preschools in Reykjavík, Iceland. Video-

stimulated recordings were used to support the children’s conversations about their preschool activities. The aim of the study was to gain a better understanding 

of how children explain their activities in their preschool settings, how they experience rules in their play activities, and how they see the role of educators in 

their play. 

The main findings indicate that most children explained activities as play when they could take on various roles and make decisions about how to use the 

material, that is, they saw make-believe activities as play. The children used different strategies to challenge adult-initiated rules, which were often related to 

who could participate in play, and who could not. The children’s status in their peer culture influenced both how they dealt with adult initiated rules and how 

they saw the educator’s role in their play. The children who were leaders in the play did not see how the educators could be involved without ruining it but the 

children who followed the leaders needed the educators’ support and wanted them to take part in their play. The children agreed that the educators seldom 

took part in their play; their role was often to observe and react when they needed help. 
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