
Raddir barna um, líðan, vinnustundir
og matinn í leikskólanum
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Bakgrunnsupplýsingar 

• Könnunin fór fram 9. nóv, 12. nóv og 19. nóvember

• Börnin svöruðu með bros eða fílukarli

• Öll börn, eða 29 börn fædd 2013 og 2014 svöruðu spurningunum

• Leikskólastjóri lagði spurningarnar fyrir á skrifstofu sinni

• Til þess að börnin áttuðu sig á kennurunum fengu þau mynd af honum til 
þess að styðjast við



Hvernig er í bernskulæsi/ hvernig er í vinnustund hjá Unu

Bernskulæsi

Gaman Leiðinlegt Ekkert svar



Ummæli um vinnustundir í bernskulæsi 

• Hvernig er í vinnustund hjá Unu og hvað eruð þið að gera?

• Að teikna og spila samstæðuspilið 

• Læra um slöngustafinn

• Að gera Lubbatáknið

• Læra um stafina og að lesa

• Læra um stafina og að lita

• Læra um stafina

• Að  lita, læra vísur og að læra bara

• Að slaka á, læra stafina og spila samstæðuspilið

• Að læra stafina og að finna fyrsta og síðasta hljóðið í orðinu og að syngja Lubbalagið

• Að læra stafina 

• Að klappa Lubba og leika með dýrin

• Að læra um stafina og leika eftir vinnustund



Ummæli um vinnustundir í bernskulæsi 

• Hvernig er í vinnustund hjá Unu og hvað eruð þið að gera?

• Að lesa

• Lubba sem er leiðinlegur

• Að spila, fara í samstæðuspilið, lærum stafina og förum í hákarlaspilið 

• Að lesa, spila og lærum stafina

• Að spila og fara í samstæðuspilið

• Saknar mömmu

• Við leikum smá og förum svo í playmo

• Við lærum stafi

• Spilum stafaspilið

• Við lærum S-ið með súkkulaði og í og  k og lærum stafina og líka j

• Lærum stafina

• Förum í spil og hlustum á tónlist



Hvernig er að fara í spil og leiki/ hvernig er í vinnustund 
hjá Sæunni

Spil og leikir

Gaman Leiðinlegt



Ummæli um vinnustundir í spilum og leikjum

• Hvernig er í vinnustund hjá Sæunni og hvað eruð þið að gera?

• Förum í Bínuspilið

• Spilum Olsen, Olsen og veiðimann

• Förum í Hljóðaspilið

• Förum í Hljóðaspilið

• Við spilum með hljóð og tónlist

• Förum í bangsaspilið

• Förum í hljóðaspilið

• Förum í hreint og skítugt

• Spilum veiðispilið

• Spilum Lútó

• Spilum veiðimann og Olsen, Olsen

• Spilum bangsaspilið sem er skemmtilegt



Ummæli um vinnustundir í spilum og leikjum

• Hvernig er í vinnustund hjá Sæunni og hvað eruð þið að gera? 

• Við spilum og það er gaman að spila veiðinmann

• Að blása sápukúlur

• Förum í jólaspilið sem er skemmtilegast

• Það er leiðilegt að spila

• Við spilum og skemmtilegast er hljóðaspilið

• Við spilum og það er bara gaman

• Við spilum öll spilin

• Við spilum bingó

• Við blásum sápukúlur og sprengjum þær

• Jólaspilið

• Við spilum jólaspilið

• Við spilum Dómínó

• Við spilum Olsen Olsena, stafaspili og svo leikum við okkur eftir vinnustund



Hvernig er í skapandi starfi og vísindum/ hvernig er að 
fara í vinnustund til Óskar

Vísindi og skapandi starf 

Gaman leiðinlegt



Ummæli um vinnustundir í vísindum og skapandi starfi 

• Hvernig er í vinnustund hjá Ósk og hvað eruð þið að gera?

• Gera geisladiska, skreytum og límum

• Við litum á stóra töflu með penna, stundum rauðum penna og stundum grænum

• Gera með loki og geisladisk og setja svo skraut á 

• Við föndrum og gerum í gluggann

• Man ekki hvað við gerum 

• Við málum listaverk, erum að gera það fyrir jólin

• Við búum til allskonar, brúður og myndir fyrir ofan hólfin

• Við gerum listaverk

• Við föndrum, gerum brúður og skuggaleikhús

• Við búum til pylsubíl og stimpilspil

• Við búum  til eitthvað til að setja á hilluna

• Við föndrum, málum og búum til samstæðuspil 

• Málum

• Stimpla jólapappír og ekkert meira 



Ummæli um vinnustundir í vísindum og skapandi starfi 

• Hvernig er í vinnustund hjá Ósk og hvað eruð þið að gera?

• Gera föndur

• Að gera allt sem á að gera, gera svona uppfinningatæki

• Föndra eitthvað með föndurdóti og mjög mikið að einhverju dótaríi

• Að gera og búa til hluti 

• Föndra og mála sem við vitum ekki hvað er

• Veit ekki

• Gera myndir og skraut með litum

• Að gera einhverja hluti 

• Sköpunarverk, gera eitthvað nýtt og gera jólapappír

• Mála og allt, mála myndir

• Föndra eitthvað hús og ég man ekki meira

• Föndra



Hvernig er í lífsleikni/ hvernig er í vinnustundum hjá Önnu

Lífsleikni

Gaman Leiðinlegt



Ummæli um vinnustundir í lífsleikni 

• Hvernig er í vinnustund hjá Önnu og hvað gerið þið?

• Umhyggju og segja stopp

• Um ávaxtakörfuna sem Anna setur á stóru töfluna, umhyggju, vera góður og ekki meiða

• Að rúlla boltanum og gera sól á bakið

• Að vera hugrakkur og umhyggjusamur og vera kurteis og ekki vera hræddur og setja stopp

• Að vera góðir vinir, ekki skilja eftir útundan, og ekki meiðan og svo erum við bara að skoða

• Tásunudd og vera hugrakkur

• Að vera góður vinur

• Hugrekki og umhyggju

• Umhyggju og teikna umhyggju og líka að vera hugrakkur og hugrekki

• Hugrekki og vera vinur en stundum er skemmtilegt og stundum er leiðinlegt 

• Að hugga og segja stopp þegar einhver er leiðinlegur

• Lífsleikni

• Veit ekki hvað við erum að gera en það er samt gaman að vera hjá Önnu



Ummæli um vinnustundir í lífsleikni

• Hvernig er í vinnustund hjá Önnu og hvað gerið þið?

• Vera vinur

• Leiðinlegt að segja hvernig maður er góður en skemmtilegt að lita og nudda tásur

• Teikna og eitthvað svona dótarí og nudda tásur sem ég vill stundum ekki 

• Lífsleikni, að vera góður vinur og hugga

• Veit ekki

• Gera sól á bakið 

• Að vera ekki vondur

• Förum í Blæstund og æfa okkur í leikjum og fara í röð

• Lærum að sýna umhyggju, segja stopp, vera kurteis og segja nei og já takk

• Lífsleikni og að vera góður vinur

• Lita



Hvernig er í íþróttum/ hvernig er í vinnustundum hjá Önnu 
Lovísu?

Íþróttir 

Gaman Leiðinlegt



Ummæli um vinnustundir í íþróttum 

• Hvernig er í vinnustund hjá Önnu Lovísu og hvað eruð þið að gera?

• Fótbolta

• Körfubolta og fótbolta

• Boltaleiki

• Fótboltaleiki og pizzuleiki 

• Að hlaupa og fara í leiki en skemmtilegast er að fara í fótbolta

• Boltaleiki og vítaspyrna

• Að fara í fótbolta

• Fótbolta

• Leiki og eitur í flösku 

• Klósettleikur

• Að drippla og æfum að kasta upp í loftið og grípa

• Handbolta, æfingar og fótbolta

• Íþróttir bæði inni og úti

• Fara í leiki, fótbolta og ekkert meira



Ummæli um vinnustundir í íþróttum 

• Hvernig er í vinnustund hjá Önnu Lovísu og hvað eruð þið að gera?

• Förum í göngutúra

• Gaman að leika úti í leikjum 

• Allt skemmtilegt, lærum íþróttir svona útiíþróttir

• Förum í íþróttir og æfum að vera dugleg í íþróttum 

• Leiðinlegt því þá þarf ég að fara út og þá blotna ég

• Förum út að leika okkur og fara í leiki, héraleik og henda berum í mann

• Gaman að fara í pollana

• Að leika úti, allir leikir skemmtilegir

• Allskonar leiki og pizzuleikinn

• Förum í íþróttir og allskonar leiki

• Dimma limma limm

• Spila fótbolta og dripla



Hvernig er í stærðfræði/ hvernig er í vinnustund hjá
Möggu

Vísindi og rúmskynjun

Gaman Leiðinlegt Bæði gaman og leiðinlegt



Ummæli um vinnustundir í rúmskynjun og stærðfræði 

• Hvernig er í vinnustund hjá Möggu og hvað eruð þið að gera?
• Að byggja úr einingakubbunum

• Veit ekki

• Það er skemmtilegt í kubbunum en leiðinleg að vera með dýrin sem á að setja í húsið 

• Kubba allskonar hús, kaupa og vera bankastjóri og gera veitingastað

• Veit ekki

• Að leika, vera í búðaleik og læra um peninga

• Byggja úr einingakubbunum

• Búðaleik

• Búðaleik, bankastjóraleik, kaupa og kubba

• Geggjað gaman hjá Möggu, leika saman, förum í mömmuleik og búðaleik og alveg ótrúlega
skemmtilegt 

• Búðaleik og kaupa og byggja með myndununum

• Förum í kubba og búðaleik og svo man ég ekki meira

• Búðaleik í salnum 



Ummæli um vinnustundir í rúmskynjun og stærðfræði 

• Hvernig er í vinnustund hjá Möggu og hvað eruð þið að gera?

• Kubba

• Að fara í búðaleik og vera búðarmaður og ein sem er bankastjóri 

• Kubba og taka myndir af því sem við erum að búa til 

• Leiðinlegt að vera í búðarleik 

• Man ekki

• Leika

• Búðarleik og kubbaleik og ég var einsu sinni búðarkonan

• Að byggja

• Við smíðum allskonar, byggjum og leikum með dót inn í byggingunni 

• Búðarleikur

• Kubbum

• Taka myndir af gæsakúk og allt skemmtilegt



Hvernig er að vera í tónmennt/ hvernig er í vinnustund hjá
Önnu Maríu 

Tónmennt 

Gaman Leiðinlegt Bæði gaman og leiðinlegt



Ummæli um vinnustundir í tónmennt

• Hvernig er í vinnustund hjá Önnu Maríu í tónmennt og hvað eruð þið að gera?
• Syngja og spila með hljóðfæri og trommur

• Æfum do, re me og en nú eigum við bara eftir 1x og þá fáum við ís, en núna erum við að æfa jólalögin

• Spila á sílafón

• Spila á rör sem er risa stórt hljóðfæri, spilum gulur, rauður, grænn og blár og rauður með rauða rörinu

• Syngjum og spilum á trommur

• Syngjum lög sem við þekkum ekki og rörin eru mjög skemmtileg

• Förum í leiki og syngjum og spilum með rörunum gulur, rauður, grænn og blár

• Að spila á hljóðfæri

• Skemmtilegt að slá með rörunum 

• Alltaf að syngja og fara í leiki og fara í hringi

• Hlusta á tónlist og spila á svona rör tónlist sem er skemmtilegt  en leiðinlegt að syngja barnalög eins og GULUR, 
RAUÐUR………………

• Syngja og spila á hljóðfæri

• Að spila á hljóðfæri og sílafón

• Spila með þríhorni og trommu



Ummæli um vinnustundir í tónmennt

• Hvernig er í vinnustund hjá Önnu Maríu í tónmennt og hvað eruð þið að gera?

• Spila á hljóðfæri, hristur og svoleiðis

• Leiðinlegt að syngja

• Erum með tónlistartæki og gerum með því tónlist

• Lærum að syngja og spila á hljóðfæri

• Gerum eitthvað skemmtilegt í tónlist

• Syngja og fara í leiki

• Syngjum, hlustum og förum í leiki

• Það er ekki vinnustund heldur söngstund

• Syngja



Hvernig er að vera í kór?

Kórinn 

Gaman Leiðinlegt Bæði gaman og leiðinlegt



Ummæli um að syngja í  kór

• Hvernig er að vera í kór og hvað gerið þið í kór?

• Æfa do, re, me en nú eigum við aðeins eftir 1x og þá fáum við ís en erum að byrja að syngja 
jólalögin

• Við fáum ís ef við erum dugleg 

• Uppáhaldslagið er STINGUM AF

• Við tölum saman, syngjum og gerum eitthvað gott 

• STINGUM AF

• Gaman að syngja do, re, me

• Leiðinlegt að syngja í kór

• Jólalögin eru skemmtileg 

• Ef við stöndum okkur 3x fáum við ís



Ummæli um að syngja í kór

• Hvernig er að vera í kór og hvað gerið þið í kór?
• Gaman að syngja jólalögin 

• Ef við erum dugleg að syngja þá fáum við ís í næsta tíma

• Gaman að syngja og vera stillt

• Ef við verðum stillt fáum við ís

• Eftir eitt skipti fáum við ís

• Gaman

• Gaman að syngja í kór og nú erum við að syngja jólalögin

• Ég er alltaf spent að fara á kóræfinu

• STINGUM AF



Hvernig er að vera í leikskóla?

Hvernig er að vera í leikskóla

Gaman Leiðinlegt Bæði gaman og leiðinlegt



Það sem skemmtilegast er að gera í leikskólanum 

• Leika úti í kastalanum

• Leika í bíló

• Að fara út nema þegar XX er að meiða, hann er alltaf að meiða

• Lita og leira

• Perla

• Leika með plús kubbana

• Að leika inni með Elvu, Alexöndru, Ísey, Emilíu og Birgi

• Leika í Barbie

• Að vera í vinnustund hjá Önnu Lovísu, Möggu, Ósk og Önnu 

• Að spila með Kristjáni, Birgi og Árna og leika saman 

• Perla, leira, fara í búninga og leika við Emilíu

• Leika

• Að leika með dúkkurunar

• Fara í búninga og fara í Petshop



Það sem skemmtilegast er að gera í leikskólanum 

• Leika sér

• Að læra að lesa hjá Unu

• Að syngja jólalögin

• Að leika úti 

• Að leika við bestu vinkonu mína

• Að fara með Önnu Lovísu í leiki

• Allt skemmtilegt

• Fara í Pony, Siggudót og stóru dýrin

• Leika með Petshop, byggja úr kubbunum og fara í playmo

• Spila

• Að gera allt

• Fara út og róla og leikam með vinum

• Fara í Siggudót, Petshop og Pony



Það sem er leiðinlegast að gera  í leikskólanum

• Það er ekkert leiðinlegt

• Ekkert leiðinlegt bara skemmtilegt

• Allt skemmtilegt

• Ekkert leiðinlegt

• Smellukubbarnir en ég þarf ekki að fara í þá en sumir bjóða mér með sér í þá og þá segi ég bara 
nei

• Allt úti leiðinlegt

• Leika í lestinni, ég þarf að fara í það þótt það sé leiðinlegt 

• Sögustund en það er samt gaman að skoða bækur en sumar bækur eru leiðinlegar

• Að vera úti í rigningu

• Leiðinlegt þegar X hoppar á mér 

• Ekkert leiðinlegt

• Ekkert leiðinlegt bara gaman

• Ekkert , bara skemmtilegt 

• Fara í búninga og fara í petshop

• Að pissa í mig



Það sem er leiðinlegast að gera  í leikskólanum

• Ekkert leiðinlegt

• Ekkert leiðinlegt

• Lubbastund

• Ekkert leiðinlegt

• Ekkert leiðinlegt

• Ekkert leiðinlegt

• Allt skemmtilegt

• Allt skemmtilegt

• Leika í stóru dýrunum

• Stóru dýrin

• Ekkert 



Besti maturinn

• Pizza

• Gulrótarsúpa

• Gulrótarsúpa og súpur

• Grjónagrautur

• Fiskur

• Allur matur en tómatar eru geggjað góðir

• Pylsur

• Hakk og spaghetti

• Hakk og spaghetti

• Hakk og spaghetti og kaka og vöfflur með sultu og rjóma

• Pizza með osti skinku og pepparoni

• Hakk og spaghetti, pizza, hamborgari og fiskur

• Fiskur

• Pylsur 

• Kjúklingur, baunir, grænmeti og sósa



Besti maturinn

• Fiskur 

• Franskar og kokteilsósa

• Fisku

• Hakk og spaghetti með pylsum úti í og pylsur og pylsubraut og pizza

• Fiskur

• Pylsur og pizza

• Allt got 

• Fiskur, franskar og sósa

• Vanilluskyr

• Hollur matur, fiskur

• Hakk og spaghetti og kjöt

• Hakk og spaghetti



Versti maturinn

• Ekkert

• Lasange

• Kjötsúpa

• Hangikjöt og baunir

• Kjúklingur

• Kjötabollur

• Allir fiskarnir og bleiki fiskurinn og með raspi

• Allur matur góður enginn vondur

• Allt gott

• Ekkert vont

• Kalkúnn en hann er ekki í leikskólanum

• Allt gott nema það sem er óhollt

• Fiskur

• Kjötsúpa



Versti maturinn

• Gulrótarsúpa

• Allt got

• Kjöt sem er svona stíft

• Pottréttur með pylsum út í 

• Enginn matur, allt got

• Enginn matur vondur

• Kjúklingur og grænmeti og allar súpur

• Stundum er fiskur góður en sumir fiskar eru vondir og þá þoli ég hann ekki

• Grænt sem sett er í pizzuna

• Steiktur og sterkur matur 

• Kaffibrauð með vondri lykt

• Pizza

• Brokkolín


