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Ágrip. 

 

 

Í þessu verki verður fjallað um áhrif umhverfis á nám og leik barna í leikskóla. Fjallað verður 

um sýn á börn og hvernig hlutverki leikskólans er háttað, þegar kemur að því að skapa 

umhverfi við hæfi barnanna, hvernig sýn á börn hefur breyst og hvernig starfshættir hafa 

þróast. Einnig er fjallað um leik og nám barna á leikskóla og hvernig börn læra og hvaða 

þættir eru mikilvægir til þess að nám fari fram. Þá er einnig hugað að því hvernig best sé að 

haga því umhverfi sem börn lifa og hrærast í daglega svo að nám og leikur sé sem 

uppbyggilegast og þroskavænlegast. Rannsóknarspurningin sem lögð var til grundvallar er: Á 

hvern hátt getur umhverfið í leikskólanum ýtt undir frumkvæði og virkni barna? Fjallað 

verður um hvernig umhverfið getur stutt við þessa þætti í leikskólanum og stuðlað að 

frumkvæði og virkni hjá börnum. Einnig var rætt við börn um umhverfi þeirra og hugleiðingar 

þeirra birtar í lokin.  
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     Inngangur: 

 

Í þessu verkefni verður fjallað um áhrif umhverfis á leik og nám barna í leikskóla. Kveikjan 

að umfjöllunarefninu eru vangaveltur höfundar um hvort hávaði í umhverfi leikskóla gæti haft 

áhrif og jafnvel skaðað heyrn barna og fullorðinna. Þessu hafði höfundur fundið fyrir á eigin 

skinni, eða öllu heldur heyrn og taldi vera að starfsumhverfi gæti verið um að kenna, frekar en 

hækkandi aldri. Börn eru í eðli sínu virk og nota margvíslegar aðferðir til þess að tjá sig, þau 

tala, syngja og hafa endalausa þörf fyrir að hreyfa sig. Leik þeirra og athöfnum fylgja 

óhjákvæmilega hljóð og ef til vill einhver hávaði, þó það sé auðvitað einstaklingsbundið hvað 

fólk skilgreinir sem hávaða. Börn tjá sig í leik og daglegum athöfnum; þau hlæja, gráta og tjá 

tilfinningar sínar yfirleitt óhindrað. Rannsóknarspurningin sem lögð er til grundvallar er 

hvernig stuðla megi að virkni og frumkvæði barna í leikskóla. Til að leita svara við þeirri 

spurningu verður fjallað um hlutverk leikskólans í uppeldi og menntun barna, hvernig sýn á 

börn hefur breyst og hvernig áhrif hún getur haft á starfshætti.  Einnig verður fjallað um leik 

og nám barna á leikskóla og mikilvægi þessara þátta. Fjallað verður um umhverfið í 

leikskólanum og hvernig það þarf að vera til þess að ýta undir frumkvæði og virkni barna sem 

þar dvelja og hvaða þættir þurfa að vera til staðar til þess að umhverfið verði sem 

ákjósanlegast.  

Tilgangurinn með þessu verkefni er að varpa ljósi á mikilvægi þess að umhverfið í 

leikskólanum sé skapandi og efli frumkvæði og virkni barna. Umhverfið skiptir alla máli og 

segja má sem svo að það sé aldrei með öllu hlutlaust, það er alltaf eitthvað sem við tökum 

eftir, jafnvel þó við séum með augun lokuð; við heyrum, finnum lykt og skynjum hita og 

kulda. Þess vegna er mikilvægt að umhverfi í leikskólum sé skapandi, örvandi, hlýlegt og 

jafnvel heimilislegt til þess að ná fram því besta hjá börnum og fullorðnum sem þar dvelja 

daglangt.  

Verkefnið skiptist í fjóra meginkafla og er fyrst er fjallað um sýn á börn, stefnur og 

starfsaðferðir síðustu tvo til þrjá áratugina og hvernig sýn á börn hefur tekið breytingum á 

þessum tíma. Fjallað verður um leik barna og mikilvægi hans sem og nám barna. Umhverfi 

barna í leikskóla er til umfjöllunar í þriðja kafla, hljóð í umhverfinu, skipulag umhverfis og 

hvernig umhverfið getur verið hvetjandi fyrir börn í leikskóla. Í síðasta kaflanum eru viðtöl 

við börn um þeirra álit á umhverfi sínu í leikskólanum, hugleiðingar um viðtölin og þau 

túlkuð.  
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1. Sýn á börn. 

Í þessum kafla verður fjallað um sýn á börn, uppeldisaðferðir, uppeldisstefnur, samræmi í 

aðferðum, sýn á börn og hlutverk leikskólans og hvernig sýn á börn hefur breyst á 

undanförnum áratugum. Frá árinu 1994 hefur leikskólinn verið skilgreindur sem fyrsta  

skólastigið. Á seinni árum hefur skólasókn í leikskóla aukist í réttu hlutfalli við 

atvinnuþátttöku kvenna, sem hefur farið vaxandi á Íslandi eins og annars staðar í heiminum. 

Aukin þekking á gildi fyrstu áranna í sambandi við  uppeldi og menntun hefur opnað augu 

fólks fyrir því að yngsta skólastigið sé mikilvægt. Þróun undanfarinna ára hefur einnig sýnt að 

börn nú til dags eru yngri en áður var þegar þau hefja leikskólagöngu vegna þess að mæðurnar 

fara í auknum mæli fyrr út á vinnumarkaðinn að loknu fæðingarorlofi (Dahlberg.G. Moss.P. 

& Pence.A., 2006:47, Jóhanna Einarsdóttir 2006:160).  Með aukinni þekkingu síðari ára á 

tilveru barna hefur sýn á börn og viðhorf til barna breyst umtalsvert. Samningur Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins frá 1992  hefur átt sinn þátt í því, þó vart hafi verið þróunar  í 

þessa átt töluvert áður enn  hann leit dagsins ljós. Í barnasáttmálanum er lögð áhersla á að 

tryggja barni, sem myndað getur eigin skoðanir, rétt til þess að láta þær í ljós í öllum málum 

sem það varða og að taka beri tillit til skoðana þess í samræmi við aldur þess og þroska 

(Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 1992). Þegar kemur að velferð og 

réttindum barna standa Norðurlöndin framarlega. En að öllu jöfnu er litið á leikskólann sem 

stuðning við uppeldi foreldranna á heimilunum og mikilvægan þátt í  menntun ungra barna. 

Þessi breyting hefur átt sér stað á undanförnum tveimur til þremur áratugum og hefur ef til vill 

komið af stað breyttri sýn og viðhorfum til barna almennt. Börn í nútímasamfélagi eru 

sýnilegri og það er meira hlustað á þau, en áður (Jóhanna Einarsdóttir. 2006:224).  Sjónarmið 

barna eru orðin meira áberandi og sýnileg fyrir tilstilli umboðsmanna barna, sem hafa verið 

starfandi hér á Norðurlöndum um nokkurra ára skeið. Réttindi barna eru tekin alvarlega og 

vernduð í auknum mæli fyrir tilstilli þeirra. Börn eyða mestum hluta dagsins með öðrum en 

foreldrunum og þannig öðlast þau félagslega reynslu og styrkja félagsleg tengsl utan veggja 

heimilisins. Í nútímasamfélagi okkar er í auknum mæli farið að líta svo á að börn séu virkir 

þátttakendur í eigin lífi, sem lifandi verur (Jóhanna Einarsdóttir 2006:230). Á 

Norðurlöndunum hefur þessi breytta sýn meðal annars komið fram í nýjum námskrám og 

lögum þar sem krafist er og gert ráð fyrir að börn taki þátt í að móta námskrána og hafa 

þannig áhrif á tilveru sína og daglegt líf í leikskólanum. Við gerð námskrár þarf að taka tillit 
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til bæði sjónarmiða barna og hinna fullorðnu og tengja það saman svo komið sé til móts við 

sjónarmið beggja (Jóhanna Einarsdóttir. 2006:167). 

Ólík sýn á börn birtist í því hvernig við komum fram við þau,  hvernig við skipuleggjum 

umhverfi þeirra og stuðlum að þátttöku þeirra og ábyrgð í daglegu lífi. Í dönskum leikskólum 

er börnum treyst til þess að skera epli með hníf, klifra í trjám og bera diska og glös, þegar lagt 

er á borð. Íslensk börn eru á sama hátt gerð ábyrg í daglegu starfi leikskólans en þar er að öllu 

jöfnu lögð áhersla á  að börn hjálpi sér sjálf, séu sjálfstæð og sjálfráð í meira mæli en til 

dæmis í Bandaríkjunum. Börn á Norðurlöndum eru því þátttakendur í fjölbreyttari verkefnum  

heldur en í Bandaríkjunum, sýnin er töluvert ólík hvað þetta varðar.  

Hugmyndirnar sem liggja að baki fyrstu leikskólum á Íslandi eru sambærilegar þeim á hinum 

Norðurlöndunum. Hugmyndir þessar, voru í anda þess tíma og í samræmi við það sem vitað 

var um þroska barna. Á þessum árum var þróunarsálfræðin að ryðja sér til rúms og samkvæmt 

henni var  lögð áhersla á að efla þroska barna og leyfa þeim að njóta leiksins sem námsleiðar. 

Leikskólar og dagheimili þessa tíma einkenndust af heimilislegu andrúmslofti þar sem frjáls 

leikur og útivera voru höfð í brennidepli (Jóhanna Einarsdóttir og Kristín Karlsdóttir, 

2005:53). Leikskólarnir voru settir á stofn til að annast börnin á meðan foreldrarnir, eða oftast 

einstæða móðirin, voru að vinna. Í forgrunni var umönnunarhugtakið, sem í tímans rás hefur 

breyst í hugtökin nám og leikur.  Ákveðin umönnun á sér að sjálfsögðu einnig stað enn í dag, 

en orðalagið og sýnin hefur breyst. Leikskólakennarar annast börnin eins og áður, en í 

hugtakinu felst einhvern veginn meira, þegar talað er um nám, kennslu og starfsaðferðir. Nám 

fer fram þegar einstaklingurinn nemur, lærir, skynjar og tileinkar sér. Kennsla er sú miðlun 

sem fram fer til nemandans, sem nemur það sem kennarinn kennir. Starfsaðferð er sú aðferð 

sem er unnið eftir hverju sinni, oft eftir fyrirfram ákveðnum hugmyndum. Starfsaðferðirnar 

hafa þróast, en viðhorf til barna og sýn á börn hefur einnig breyst. Hér á Norðurlöndum, allt 

frá 1980, hafa rannsóknir miðast við að skýra út og skilja heim barna, þar á meðal hvernig þau 

hugsa, tilfinningar þeirra, skilning og hvatir. Rannsóknir síðustu áratugina hafa beinst að því 

að taka formleg og óformleg viðtöl við börnin sjálf og vinna síðan úr þeim til að öðlast betri 

skilning á hugmyndum þeirra (Kvistad  K. og Söbstad F., 2006:176). Í dag sækja börn ekki 

leikskóla eingöngu vegna þess að foreldrarnir vinna úti heldur ekki síður vegna þess að hann 

er nú talinn mikilvægur þáttur í sjálfsögðum réttindum barna og er fyrsta skólastigið í 

menntakerfinu. Þar tekur barnið meira og minna fyrstu skrefin í lífinu og er leikskólinn þannig 

mikilvægur mótunaraðili og fær barnið félagslegar fyrirmyndir beint og óbeint í gegnum 

umhverfið sjálft  í leikskólanum. 
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1.1. Reggio Emilia.  

Bærinn Reggio Emilia er þekktur fyrir frumkvöðlastarf á sviði skólamála. Loris Malaguzzi, 

sem var sálfræðingur og kennari að mennt, byrjaði baráttu sína fyrir að setja á stofn skóla fyrir 

ung börn í kringum 1945 og fyrsti skólinn, sem var rekinn af sveitarfélaginu opnaði síðan 

1963 á Ítalíu. ( Guðrún Alda Harðardóttir, 2001:10). Malaguzzi hefur verið nefndur faðir 

þeirrar stefnu eða fræða sem unnið er eftir í Reggio (Hendrick.J.,1997:7). Vönduð vinnubrögð 

voru ávallt í fyrirrúmi hjá Malaguzzi og hann sagði um börn, eins og löngu er kunnugt orðið, 

að þau hefðu hundrað tungumál, en við tækjum síðan frá þeim níutíuogníu. Með þessu átti 

hann við að börn hefðu meðfædda hæfileika til að lesa og greina umhverfi sitt með öllum 

skilningarvitum, sjón, heyrn, lykt, bragðskyni og tilfinningum. Hann talaði um að augað sjái 

það sem höndin gerir og tengir síðan við heildina (1988:14). Hann vildi meina að börn byggju 

yfir endalausum hæfileikum, en við fullorðna fólkið einblíndum aðeins á hið augljósa, það 

sem við sjáum og það sem blasir við. Að ef til vill mötum við börn of mikið, í stað þess að 

leyfa þeim að kanna sjálfum og finna út orsök og afleiðingu. Með því að leyfa ekki börnum að 

reyna sjálfum erum við ef til vill að ræna þau einu tungumáli í hvert sinn. Við neitum þeim oft 

um að rannsaka hluti sjálf með því að vera of fljót til og gera verkin fyrir þau. Dæmi: Barn 

hellir of miklu í glas og allt fer út um allt. Vökvinn lekur ofan á borð og þaðan niður á gólf. 

Með því að þurrka allt upp fyrir barnið, rænum við barnið þeirri reynslu og þekkingu að 

þurrka upp sjálft, nái í þurrkuna og sjá hvernig vökvinn þurrkast inn í efnið og hverfur af 

fletinum sem blotnaði.  „Reggiostarfið“ er hvorki uppeldisstefna né kenning og væri betur lýst 

sem sýn á börn. Hinn fullorðni verður sífellt að spyrja spurninga til að dýpka hugsun barnsins 

og einnig að kenna barninu að spyrja spurninga og leita að nýjum möguleikum svo að barnið 

leiti sjálft svara við spurningum sínum og efli þannig sjálfstæði sitt. 

Sjálfræði er forsenda þess að einstaklingur geti tekið þátt í lýðræðissamfélagi. Samkvæmt 

DeVrie er sjálfræði að börn fái tækifæri til að gera hluti sjálf sem þau hafa áhuga fyrir að gera 

og og taki sína eigin ákvarðanir, en læri jafnframt að setja sig í spor annarra, eigi góð 

samskipti við önnur börn og gangi ekki yfir aðra. Gagnkvæm virðing milli barna og 

fullorðinna gefur barninu kost á að þroska með sér sjálfræði (DeVries. R. og Kohlberg. L. 

1987:38-58). Mikilvægi sjálfræðis er ótvírætt. Sá sem hefur öðlast sjálfræði getur betur tekist 

á við erfiðar aðstæður, valið á milli og greint kosti og galla. Sjálfræði tengist svokallaðri 

samskiptagreind, sem er hæfni til að eiga samstarf við annað fólk og hæfni til að hugleiða 
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mörg sjónarmið. Einnig tengist sjálfræði sjálfsþekkingargreind, sem er hæfni til að þekkja, 

þróa og tjá eigin tilfinningar og þekkja þannig eigin veikleika og styrkleika. Þess vegna er 

hlutverk leikskólans mikilvægt til að styrkja og efla þessa þætti hjá börnum. 

Leikskólakennarar og annað starfsfólk leikskólans eru fyrirmyndir barnanna alltaf og alls 

staðar og eru þess vegna mikilvægir. Þeir geta stuðlað að sjálfræði barna með því að virða 

börnin og viðurkenna og hvetja þau til að hlusta á margvísleg sjónarmið. Í samskiptum við 

annað fólk byggir barnið upp tilfinningar og hugmyndir um sjálft sig og aðra í kringum sig 

(Sesselja Hauksdóttir 2001:18-38 og DeVries. R og Kohlberg.L. 1987:38-58). Frumkvæði 

tengist sjálfræði órjúfanlegum böndum því án frumkvæðis væri tæplega um sjálfræði að ræða. 

Frumkvæði er hæfni til að takast á við verkefni og viðfangsefni, vera í fararbroddi, taka 

sjálfstæðar ákvarðanir og framfylgja þeim (Sesselja Hauksdóttir 2001:40). Mikilvægi þess að 

börn öðlist slíka eiginleika er ótvírætt. Frumkvæði er eitt af því mikilvægasta í farteski hvers 

einstaklings, því sá sem ekki hefur frumkvæði, stjórnar ekki eigin lífi. Að öðlast frumkvæði, 

eða öllu heldur að læra að hafa frumkvæði strax á fyrstu árum ævinnar er því ómetanlegt og 

algjör undirstaða í lífinu. Þess vegna er mikilvægt að leikskólinn efli frumkvæði barna með 

því að hafa umhverfið hvetjandi. Mikilvægt er að spyrja sig hvers vegna verið sé að gera 

hlutina og hvernig, frekar en að gefa fyrirfram ákveðin svör. Gefa þarf börnunum tækifæri til 

að rannsaka og gera tilraunir með efni og efnivið svo þau öðlist reynslu og  að nám fari fram. 

Menntunarfræðingurinn John Dewey skilgreinir þetta þannig, að nemendur þurfi að læra að 

hugsa og að það taki tíma. Allt nám tekur tíma. Mynda þarf góðar hugsanavenjur og þær 

myndast aðeins með námi í verki, skipulegri og samfelldri vinnu við að leysa verkefni sem 

reyna á skilning og hugsun nemandans (Dewey. J., 2000:6).  

Til þess að styrkja frumkvæði og virkni barna þarf að hafa umhverfið og efniviðinn þannig að 

þau vilji rannsaka, vilji taka þátt. Umhverfið og verkefnin þurfa að vera spennandi og 

aðgengileg fyrir börnin og hinn fullorðni þarf einnig að virða rétt barnsins til að nota 

efniviðinn á þann hátt sem það hefur áhuga og þroska til. Grundvallarviðhorf til barna í 

Reggio-leikskólum er að líta á hvert barn sem einstakt og að barnið sé lykilpersónan hvað 

varðar eigin þroska og vöxt.  Í Reggio og annars staðar þar sem áhersla er lögð á að virkja 

börn til sjálfstæðis og sjálfshjálpar skapar barnið sína eigin þekkingu í samvirkni við 

umhverfið og aðra einstaklinga. Hver og einn hefur sína sýn á tilveruna og upplifir og skapar 

á sinn hátt. Samkvæmt Hohmann og Weikart byggir virkt nám á áhuga barns, virkni þess með 

hluti og í samskiptum. Barn er virkt og vinnur með eigin reynslu og nýtir fyrri reynslu til að 

skilja viðfangsefnið. Barnið velur sér sjálft efniviðinn og ákveður hvað gera skuli við hann á 
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sinn eigin hátt, en ekki eftir fyrirmynd hinna fullorðnu. Börn læra með því að rannsaka hlutina 

sjálf. Með því að rannsaka og skoða hlutinn er hægt að komast að niðurstöðum. Þegar barn 

uppgötvar til dæmis að ananas, sem er harður og hrjúfur að utan er bæði safaríkur og 

bragðgóður að innanverðu, þá hefur það uppgötvað að útlitið þarf ekki alltaf að segja til um 

innihaldið; ekki er allt sem sýnist. Ef við fræðum barnið um þetta með því að segja því frá, þá 

á sér ekki stað uppgötvun eða reynsla. Lærdómur á sér ekki stað nema barnið prófi sjálft, 

rannsaki efniviðinn/hlutinn sjálft og sjái með eigin augum og skilji hvað á sér stað.  Börn 

byggja upp eigin þekkingu, eigin sýn á umheiminn til að nýta á þann hátt sem er þeim 

merkingarbært, en einnig í samvinnu við aðra. Með rannsóknum fá börn svör við spurningum 

sínum og fá svalað meðfæddri forvitni sinni (Hohmann.M. og Weikart.D.P., 1995:25). Börn 

þurfa tíma til að vinna með eigin hugmyndir og efni „Allt nám tekur tíma“ (sbr. Dewey) og 

börn þurfa tíma til þess að uppgötva sjálf hvernig hlutirnir tengjast saman og hvað er orsök og 

hvað er afleiðing. Perlur sem eru þræddar upp á band, renna ekki út af bandinu ef maður 

bindur hnút á annan endann, sem stöðvar rennslið. Nám jafnt barna sen fullorðinna 

grundvallast á áhugahvöt og það sem vekur áhuga skilar bæði skilningi og þekkingu. Með því 

að rannsaka hluti, uppgötva samhengi, breyta formi efna, nota  leir og sand og sjá hvernig 

efnið breytist ef bætt er við vatni  til dæmis, en leyfa þeim að uppgötva sjálfum; það er vænleg 

leið til þroska og þróunar einstaklingsins (Hohmann.M. og Weikart.D.P., 1995:27). Nám fer 

fram í gegnum ólíkar tjáningarleiðir og með eigin rannsóknum er ýtt undir frumkvæði, virkni 

og sjálfræði barnsins. Malaguzzi orðaði þetta þannig: „Það er vitsmunaþroski barnsins sem 

ræður því hvað það athugar og hversu vel. En síðan er það þessi athugun barnsins sem 

vitsmunaþroskinn veltur á“ (Börn hafa..1988:8). Dewey sagði eittthvað á þá leið, að 

langmikilvægasta viðhorfið sem myndast getur er löngunin til þess að halda áfram að læra 

(Dewey 2000:58).   

  

1.2. Samræmi í aðferðum. 

Eitt af markmiðum með Aðalnámskrá hvers skólastigs er að samræma uppeldi og menntun 

sem er meðal annars liður í því að gæta jafnræðis allra barna. Í Aðalnámskrá leikskóla (1999) 

er áhersla lögð á  lýðræði og sjálfstæði barna með því að efla og styrkja barnið í 

barnahópnum. Stuðla skal að þátttöku barna í barnahópi, stórum sem litlum og gefa barni færi 

á að öðlast margþætta reynslu félagslega. Aðferðirnar eru hins vegar örlítið mismunandi og 

leikskólar vinna eftir mismunandi kenningum og stefnum. Á undanförnum árum hefur 

Hjallastefna, sem er íslensk starfsaðferð, verið tekin upp víða í leikskólum. Þar er gengið út 
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frá jafnréttisstefnu, að allir séu jafnir og hver og einn einstaklingur skipti máli. Þar kemur 

fram sú sýn að allir séu jafnir og hafi sama rétt og getu til náms. Umhverfisvænir leikskólar 

eru einnig til, þar sem umhverfismál eru efst á baugi. Þetta eru svokallaðir „Grænir 

leikskólar“ þar sem áhersla er lögð á endurvinnslu og umhverfismál eru ofarlega á stefnuskrá. 

Börnum er kennt að spara vatn og rafmagn, þar sem þetta eru ekki óþrjótandi auðlindir og að 

þau beri jafna ábyrgð á umhverfi sínu og séu meðvituð um það. Skerpa þarf umhverfisvitund 

barna með tilliti til komandi kynslóða og er því hlutverk leikskólanna margbreytilegt og tekur 

yfir mörg svið og er þar umhverfissviðið ekki síst mikilvægt og sú sýn að einstaklingar beri 

sameiginlega ábyrgð á umhverfi sínu og séu meðvituð um það. Margir skólar vinna bæði beint 

og óbeint að umhverfismálum en færri eru það ennþá sem fjalla um umhverfismál frá grunni. 

Hér geta leikskólakennarar haft sín áhrif  og hafa óneitanlega töluverða ábyrgð einnig, sem og 

foreldrar, enda má merkja nokkra vakningu í þjóðfélaginu í sambandi við  þessi mál á síðustu 

árum. Í öðrum skólum er agastjórnun höfð í fyrirrúmi, þar sem viðurkenndum aðferðum í 

agastjórnun er beitt, eftir ákveðnum aðferðum, sem þarfnast oft á tíðum sérhæfðs 

undirbúnings. Þar kemur fram sú sýn meðal annars að barnið sé virkur þátttakandi í eigin 

gjörðum og beri ábyrgð á hegðun sinni gagnvart umhverfinu. Áhersla á frjálsa leikinn, sem 

slíkann, er einnig mjög víða ofarlega í námskrá leikskóla. Þá er áherslan á frjálsa leikinn höfð 

i fyrirrúmi og tími og skipulag í stundaskrá gera ráð fyrir því. Sú sýn sem þar birtist er að 

barnið sé virkur þátttakandi í eigin lífi og fái að njóta sín í leiknum, en eigi einnig kost á því 

að sýna frumkvæði, virkni og sjálfræði í leik og starfi. Vinnubrögð í anda Reggio Emilia, sem 

lítillega hefur verið vitnað í hér áður, eru einnig viðhöfð í þó nokkrum skólum. Þar birtist sú 

sýn að barnið sé könnuður og rannsaki umhverfi sitt á eigin hraða og eftir eigin leiðum. 

Segja má að  í hinum ýmsu starfsaðferðum speglist mismunandi sýn á börn og það sem talið 

er mikilvægt í leikskólastarfi eða skólastarfi almennt. Áherslurnar eru mismunandi, en allar 

þessar aðferðir leggja þó áherslu á frumkvæði, virkni og sjálfræði á einn eða annan hátt.  Með 

samstarfi á leikskólum og samræmdum aðferðum innan hvers skóla er þó alltaf reynt að hafa 

barnið í brennidepli, en starfsfólk hlýtur að endurspegla mismunandi sýn; hjá því verður varla 

komist.  Í því sambandi má nefna rannsókn á þróun uppeldissýnar starfsfólks í einum 

leikskóla í Reykjavík. Í upphafi var ljóst að hlýja og umhyggja í garð barnanna einkenndi 

menninguna í leikskólanum. Starfsfólkið hafði ólíka sýn á börn og samskipti við þau og 

greinilegur munur var á uppeldissýn leikskólakennara og leiðbeinenda. Sýn 

leikskólakennaranna á uppeldi var  hins vegar líkari innbyrðis en sýn leiðbeinendanna, sem 

skýrist sennilega af menntun þeirra. Í viðtölum við starfsfólkið sem tekin voru í rannsókninni 
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má greina bæði einstaklingsmun og sameiginlegar áherslur. Helstu niðurstöður sýna að 

uppeldissýn og starfsaðferðir starfsfólks eru einstaklingsbundnar (Hrönn Pálmadóttir og 

Þórdís Þórðardóttir, 2007:119-135). Bakgrunnur fólks er misjafn og því má teljast líklegra að 

leikskólakennarar með sömu eða svipaða menntun hafi líkari sýn en leiðbeinendur. 

Hugsanlega hefur aldur einnig eitthvað með ólíka sýn að gera og hvar og hvenær fólk hefur 

sjálft alist upp, á hvaða áratug og jafnvel í hvaða landi.  

Í  rannsókn sem gerð var á meðal íslenskra leikskólastjóra á árunum 2001-2003 kom fram að  

viðhorf íslenskra leikskólastjóra  til leikskólans og sýn þeirra á börn og barnæsku eru í nokkru 

samræmi við markmið Aðalnámskrár leikskóla (Jóhanna Einarsdóttir og Kristín Karlsdóttir, 

2005). Niðurstöðurnar gefa mynd af því hvernig leikskólastjórar á Íslandi tala um hlutverk og 

markmið leikskólans. Þeir setja á oddinn félagslega þætti, óformlegt nám í gegnum skapandi 

starf og leik. Líkamleg og tilfinningaleg umönnun og vinna með tilfinningar, voru á hinn 

bóginn sjaldnar nefndir. Þarna komu fram tvenns konar viðhorf til barnæskunnar og barnsins, 

annars vegar hugmyndin um saklausa barnið sem þarf að fá að njóta barnæskunnar og 

þarfnast verndar og umönnunnar og hins vegar hugmynd um barnið sem öflugan, sjálfstæðan 

einstakling sem er fær um að skilja umhverfi sitt og skapa það einnig og móta og skapa 

þekkingu í samvinnu við fullorðna og önnur börn. Almennt voru þeir sammála um að kennsla 

og umönnun væri samtvinnuð og kom einnig fram hjá sumum að umönnun, virðing og 

væntumþykja þyrftu að koma í fyrsta sæti, því ef börnum liði ekki vel, gætu þau ekki lært 

neitt. Það kom einnig fram sú sýn að börn séu þátttakendur í að byggja upp þekkingu, ímynd 

og sammannlega menningu. Einnig er litið á barn sem geranda  sem skilur og skapar umhverfi 

sitt. Barnið býr yfir færni sem mikilvægt sé að nýta og hinir fullorðnu á leikskólanum séu 

samstarfsaðilar barnanna og þeim beri að virkja hina meðfæddu áhugahvöt barnanna og 

forvitni. Leikskólinn þurfi því að bjóða upp á gott reynsluumhverfi.  Almennt telja 

leikskólastjórnarnir eitt meginmarkmið leikskólans vera að stuðla að sjálfstæði barnsins og að 

hver og einn einstaklingur fái að njóta sín (Jóhanna Einarsdóttir og Kristín Karlsdóttir, 2005: 

53-65). Þetta er í samræmi við menningu okkar og þjóðfélagssýn að flestu leyti. Sýn okkar á 

ýmsa hluti breytist ef til vill hjá okkur með aldri og reynslu. Með fenginni nýrri reynslu, 

sjáum við hlutina í nýju ljósi, við lærum af reynslunni. 

Viðhorf kennara og leikskólakennara til barna og bernskunnar almennt er afar mikilvægur 

áhrifaþáttur við mótun skólastarfs ( Jóhanna Einarsdóttir 2008: 24). Viðhorf þeirra og sýn 

hefur áhrif á það hvernig þeir vinna með börnum og hvernig þeir tala við þau og einnig 

hvernig þeir umgangast þau. Kennarar og annað starfsfólk kemur jafnvel frá öðrum 
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menningarsamfélögum og þannig verður ekki komist hjá því að mismunandi sýn sé til staðar.  

Hvað þeir bjóða börnum uppá og hvað ekki og hvað þeir kenna þeim yfirleitt.  

Í gegnum tíðina hafa uppeldisaðferðir verið með ýmsum hætti og síðustu áratugina hafa þær 

breyst all nokkuð svo ekki sé meira sagt. Á þessum sama tíma hefur sýn á börn einnig breyst. 

Síðari tíma hugmyndir (postmodern) og sjónarmið seinni tíma hafa beint augum okkar í þá átt 

að ekki sé lengur talað um að eitthvað sé „barnæska“ eða „barn“ eins og eitthvert stig þar sem 

við bíðum eftir að geta hafið hið raunverulega líf. Við bíðum ekki eftir að vera skilgreind eða 

uppgötvuð svo við getum sagt; þetta er barnæska og svona eru börn. Þess í stað er talað um 

það í dag að það séu mörg börn og jafnvel margar „barnæskur“ (Dahlberg.G. Moss.P. og 

Pence.A., 2006:43) eins skringilega og það kann að hljóma, því hver og einn lærir og upplifir 

á sinn hátt, á sína barnæsku,  hver og einn upplifir bernsku á sinn hátt, í sínu landi og á sínum 

stað. Raddir barna eru margar og mismunandi eftir því hvar þau eru í heiminum. Börn tala um 

reynslu sína, en þau upplifa ekki hlutina á sama hátt; hver og einn upplifir á sinn hátt. Sú 

upplifun að fara í sveitaferð til að sjá dýrin, er mismunandi milli einstaklinga. Barnið sem 

gleymdi nestinu sínu heima og þurfti að deila klesstri samloku með vini sínum, en samlokan 

var klesst af því hann settist á hana á leiðinni í skólann. Það barn var ef til vill meira upptekið 

af þeirri reynslu sinni, en því hvernig hesturinn var á litinn, þegar heim er komið og ferðin 

rifjuð upp, en það fékk samt þá reynslu í reynslubankann, að ef maður sest á samlokuna sína, 

þá klessist hún (Hohmann.M. og Weikart.D.P. 1995:28).  Menningarsamfélög eru mörg og 

mismunandi og skoðanir fólks eru því líka margbreytilegar eftir því hvar í heiminum það vex 

úr grasi og börn eru hluti af þjóðfélagsheildinni. Það eru ekki mörg ár síðan að það viðhorf 

var almennt að börn ættu ekki einu sinni að hafa skoðanir á hlutum og er reyndar víða litið 

svo á enn þann dag í dag. Börn þurfi fyrst að læra ákveðna hluti áður en þau geti haft skoðanir 

á þeim og sjálfsagt er einhver sannleikur og viska þar að baki. Þegar við hins vegar förum að 

ræða við börn og spyrja þau um ýmsa hluti, kemur í ljós að þau hafa skoðanir. Við ættum að 

hlusta á raddir barna og virða skoðanir þeirra; þau ættu að vera tekin alvarlega. Við ættum að 

gefa þeim færi á að taka þátt í umræðunni og jafnvel í ákvarðanatöku að einhverju marki. 

 

2.Leikur barna. 

Í Aðalnámskrá leikskóla er lögð áhersla á að leikurinn sé lífstjáning barnsins á 

bernskuárunum. Leikurinn er ríkjandi athöfn barnsins og mikilvægasta náms- og þroskaleið 

þess. Ennfremur segir þar að leikur sé hornsteinn leikskólastarfsins og einnig lífstjáning og 
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gleðigjafi barns (Aðalnámskrá leikskóla,1995:11). Af þessu má sjá að rík áhersla er lögð á 

leik barna í Aðalnámskrá og ætti allt starf á leikskóla að mótast af þeirri áherslu. Hér verður 

fjallað um leikinn, hvað fræðimenn segja um hann, leikinn sem nám barna og mikilvægi leiks 

fyrir börn. 

Nám barna fer að mestu fram í gegnum leik, ekki síst sjálfssprottinn leik. Af leiknum sprettur 

ný þekking, nýjar athafnir, nýjar tilfinningar og leikni. Börn tjá tilfinningar sínar í leiknum og 

fá útrás fyrir þær. Þau læra nauðsyn þess að vinna saman og taka tillit til annarra og virða rétt 

náungans. (Menntamálaráðuneytið, 1995:11). Börn hafa mikla þörf fyrir að  leika sér og fá 

útrás í gegnum leik. Leikurinn er því mjög mikilvægur fyrir barnið og því er mikilvægt að 

gefið sé svigrúm til leiks. Barnið kynnist sjálfu sér í gegnum leikinn og þróar með sér ýmsa 

færni til þess að takast á við tilfinningar sínar. Í leiknum er barnið í brennidepli, hann gefur 

þeim frelsi til að tjá tilfinningar sínar og upplifanir því þau gleyma sér í leiknum. (Lillemyr. 

O.F.,1999:52). Tíminn fyrir frjálsan leik er sá tími, sem allra síst má skera af í leikskólanum 

því gildi hans er mikið fyrir börn. Barnið er í eigin heimi í leiknum og sú athöfn er markmið 

þess í sjálfu sér og það mikilvægasta sem barninu finnst á því augnabliki. Þess vegna erum við 

ef til vill ekki að gera börnum gott, þegar við erum sífellt að trufla leikinn og leyfa ekki 

börnum að klára leik sinn vegna þess að skipulagið þarf að haldast ótruflað. Í gegnum tíðina 

hafa ýmsir fræðimenn haft skoðanir á leik barna og hvað leikur er.  Vygotsky (1896-1934)  

kom með kenningu sem hann kallaði menningarsögulegu kenninguna og gengur út á það að 

við mótumst af félagslegum og menningarlegum áhrifum. Hann telur að á forskólaaldri sé 

leikurinn meginuppspretta þroska barnsins. Hann vísar á bug að leikurinn eigi rætur að rekja 

til vitrænna þátta og telur að það sem fær barnið til að leika sér séu hvatir og þarfir í víðari 

merkingu. (Valborg Sigurðardóttir 1991:64). Flestir ef ekki allir fræðimenn eru sammála um 

að leikur sé barninu bráðnauðsynlegur og eðlilegur hvaða merkingu sem þeir svo leggja í 

hann sjálfir.  Búa þarf  leiknum umhverfi sem hentar; það þarf að skapa þannig umhverfi að 

tími og rými sé til leiks og leikja almennt hvort sem um frjálsan eða skipulagðan leik er að 

ræða. Til þess að leikur verði til gagns og gleði fyrir bæði börn og fullorðna, þarf umhverfið 

að bjóða upp á tækifæri og aðstöðu til leikja sem og tíma. Það þarf að vera val um leik og þar 

með tími til að velja hann, sérstaklega frjálsa leikinn. En frjáls leikur í svokölluðu vali hvað er 

það? Ef til vill er það aðeins hluti barnanna hverju sinni, sem á kost á að velja sér það 

verkefni. Dæmi: Verkefni sem við köllum „föt og skór“. Þetta er vinsælt verkefni / leikefni, 

þar sem höfundur þekkir vel til og gengur út það að 4 – 5 börn saman í hóp velja sér 

verkefnið. Það gengur út á frjálsan leik í ró og næði í sérherbergi eða afmörkuðu rými, þar 
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sem leikið er með gömul föt, hatta,  skó og slæður. Börnin fara í svokallaðan hlutverkaleik og 

klæða sig í þessi fínu föt og oft eru leikin leikrit fyrir hina á deildinni ef svo ber undir. Þarna 

getur umhverfið aldeilis eflt frumkvæði og virkni barnanna í leiknum með því að útbúa slíka 

aðstöðu, en þar setur skipulagið einnig skorður, því færri komast að en vilja í hvert skipti og 

þá þarf að halda skráningu til þess að allir fái að njóta jafnt.  Líklega er það þó eins með 

þennan leik sem aðra, að það hafa aldrei allir sama smekk, það sem einum finnst gaman finnst 

öðrum leiðinlegt eins og kunnugt er. Á yngstu deildunum hefur þróunin oftar en ekki orðið sú 

að hinn fullorðni tekur meira þátt í leiknum en hjá eldri börnunum. Þetta verkefni er þó kjörið 

tækifæri fyrir leikskólakennara og annað starfsfólk að taka þátt í leik barna án þess að vera 

beinn stjórnandi. 

En börn eru ekki einungis fús til leiks, þau eru einnig námfús og mjög fús til ýmissa verka. 

Þau hafa mikla þörf fyrir að reyna á færni sína með hinum ýmsu verkefnum, bæði andlegum 

og líkamlegum. Börn eru forvitin og vilja fást og kljást við krefjandi verkefni og leiki. 

Leikskólinn á því að veita börnum viðfangsefni við hæfi og einnig aðstöðu sem hæfir þroska 

þeirra, getu og áhugasviði (Menntamálaráðuneytið, 1999:12).  

Í nýjum lögum um leikskóla er þáttur námssviða í starfi  leikskóla verið undirstrikaður enn 

frekar (Lög um leikskóla 90/2008).  Þar er kveðið á um að í aðalnámskrá eigi að skilgreina 

hæfnisþætti á námssviðum leikskólans í samræmi við aldur og þroska barna. En þegar meta á 

nám í leikskóla er einnig mikilvægt að meta félags- og tilfinningaþætti til jafns við aðra 

færnisþætti. Leikurinn er þarna einn þáttur þessara námssviða og ber að taka tillit til þess í 

skipulagi verkefna og einnig í skipulagi umhverfis í leikskólanum. Það þarf að gefast rými og 

tími til leiksins, því hann er stór hluti af námi barna á leikskóla. Við skráningu námsins í 

leikskólanum verður námið sýnilegra og þannig gefst tækifæri til að virkja börnin í að taka 

þátt í sínu eigin námi um leið og stuðlað er að meiri vitneskju þeirra um eigin getu og 

kunnáttu ( Jóhanna Einarsdóttir 2008:151). Þannig stuðlum við að meiri og fjölbreyttari 

þátttöku þeirra í eigin lífi. En hvað er það svo sem er mikilvægt að börn læri á leikskóla? Þau 

læra litina; þau læra að teikna, mála og leira, eða hvað? Þau læra að klæða sig og ýmsar 

samskiptareglur svo sem að sitja við matarborð og borða með hnífapörum, skammmta sér á 

diskinn sjálf. Allt sem þau gera er nokkurs konar nám. Samleikur er líklega eitt af því 

mikilvægasta í leikuppeldi barna. Þau læra að gera hluti saman, rannsaka og glöggva sig á 

hlutum og bera saman bækur sínar. Þau læra hvort af öðru gegnum leikinn, kenna og leiðbeina 

hvort öðru með stórt og smátt og byggja þannig upp sameiginlega reynslu og þekkingu. Oft 

sjást eldri börnin aðstoða þau yngri við ýmsar athafnir; þau miðla af þekkingu sinni og reynslu 
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gegnum leikinn og öðlast þannig félagslega færni gegnum leik. Börnin læra í gegnum leikinn 

og við kennum þeim málið með því að tala rétt og gott mál við þau. Við kennum þeim 

ákveðna hegðun og framkomu með okkar eigin hegðun og framkomu. Þau læra að gera 

hlutina sjálf,  læra að hugsa sjálfstætt og hafa frumkvæði, gera sjálfur. Börnin þurfa að hafa 

eitthvað um líf sitt að segja sjálf, ráða einhverju, án þess þó að taka alla ábyrgð af 

foreldrunum.  Við megum heldur ekki ofvernda börn með því að gera allt fyrir þau, eða pakka 

þeim inn í bómull. Fullorðnir eiga það til að ofvernda börn og fela þau fyrir umheiminum, af 

því hann er ofbeldisfullur og eldfimur, með því að búa til umhverfi fyrir börn sem er 

verndandi og öruggt. Með reynslunni höfum við hins vegar komist að því, að ef við verndum 

börnin fyrir umheiminum, sem þau tilheyra hvort eð er, eins og Broström talar um hér að 

framan og virðist vera almennara til dæmis í Bandaríkjunum heldur en á norðlægari slóðum, 

erum við ekki einungis að blekkja okkur sjálf heldur einnig börnin (Dahlberg.G. Moss.P. og 

Pence.A., 2007:45,  Broström.S., 2006:232).  Þannig tökum við ekki börn alvarlega og  

sýnum þeim heldur ekki næga virðingu.  

 

2.1. Nám barna í leikskóla: 

Mörkin á milli leiks og náms er ef til vill ekki mikil í leikskóla og kannski sjást þau alls ekki, 

því oft getum við ekki greint hvar eitt byrjar og annað hættir. Kannski mætti líkja þessu við 

hænuna og eggið, hvort kemur á undan og hvorugt getur án hins verið. Mikilvægi þessara 

þátta er ótvírætt og þeir skarast meira og minna gegnum allt lífið hjá okkur ef svo má segja. 

Börn eru yfirleitt námfús og ná fótfestu í veröldinni með spurningum til hinna fullorðnu, með 

því að fá svör við spurningunum og ekki síst með því að leika sér að hlutum og gera tilraunir 

með þá (Stefán Jökulsson. 2003:6). Það eru einmitt tilraunir með hluti sem svo sterklega 

höfða til barna frá unga aldri. Með hlutum er hér til dæmis átt við ýmiss konar búsáhöld og 

heimilistæki sem eru komin til ára sinna og eru þannig úr garði gerð að ekki er hægt að meiða 

sig á þeim, en notkunargildið enn í heiðri haft. Þegar börn handleika potta og pönnur, 

handþeytara og jafnvel ryksugu þá eru þessir hlutir ekki endilega notaðir eins og þeir voru 

upphaflega ætlaðir til heldur breytist potturinn í trommu, pannan í gítar og ryksugan getur 

jafnvel orðið að fíl. Með því að prófa sig áfram læra börn um hlutina, en þá verður hinn 

fullorðni að standast þá freistingu að stjórna og leiða; hann verður að leyfa barninu sjálfu að 

reyna (Hohmann.M. og Weikart.D.P., 1997:27). Virkt nám er það kallað þegar börn þróa með 

sér skilning á hlutum sem þau hafa áhuga á. Fjögurra ára hafa þau til dæmis ekki náð þroska 
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til þess að lesa og skrifa, en hafa flest samt ómældan áhuga á bókum, sögum, nafninu sínu og 

því að reyna að skrifa nafnið sitt (Hohmann.M. og Weikart.D.P., 1997:36). 

Þróun í leikskólum á Íslandi á síðari árum hefur ef til vill verið á þann veg að gerðar eru meiri 

kröfur um gæði starfsins og nýjar kenningar hafa litið dagsins ljós og nýjar þarfir myndast 

með til dæmis aukinni tölvunotkun í leikskólum svo eitthvað sé nefnt. Auknar kröfur um 

skipulag og fleiri tilboð fyrir börnin á leikskólanum sjálfum, ferðir, samskipti við skóla og 

aðra leikskóla, breytt þjóðfélag frá því sem var fyrir tveimur til þremur áratugum. Allt þetta 

hefur kallað á breytt skipulag, áherslur og starfsaðferðir í leikskólum. Breytt skipulag gæti 

hugsanlega komið niður á frjálsa leiknum, margt er í boði en það þarf auðvitað að velja og 

hafna. Áherslurnar eru einnig breyttar. Með nýjum upplýsingum og fjölbreyttari menntun 

leikskólakennara hefur sýnin á börn breyst og starfsaðferðirnar einnig í gegnum árin eins og 

áður er getið. En börn halda áfram að hafa þörf fyrir að leika sér svo það er á ábyrgð 

leikskólans og þeirra sem þar vinna og vilja mennta börn að sjá til þess að umhverfið hvetji og 

virkji börnin til náms. Hér á eftir verður fjallað um hvernig skapa má umhverfi sem stuðlar að 

frumkvæði og virkni barna. 

 

 

3. Umhverfi barna í leikskóla. 

Í þessum kafla verður fjallað um umhverfi leikskólans, skipulag innanhúss, húsbúnað og birtu 

og reynt að komast að niðurstöðu eða varpa ljósi á hvernig umhverfið getur stutt við 

frumkvæði og virkni barna. Hvernig þarf umhverfið að vera skipulagt til þess að styðja við 

þessa þætti? Umhverfið gefur okkur fullorðna fólkinu skilaboð, en einnig börnunum. Hvaða 

skilaboð fá þau frá umhverfinu og hvernig lesa þau í þessi skilaboð?  

Umhverfi skiptir máli fyrir allt okkar atgervi og vellíðan frá degi til dags. Að vita hvers við  

getum vænst af umhverfi okkar, veitir okkur vellíðan og öryggi og við þrífumst og döfnum,  

þroskumst og þróumst, leikum og lærum. Fyrir lítil börn hlýtur þetta að vera sérstaklega  

mikilvægt, þar sem þau eru að vaxa og þroskast og búa sig undir framtíðina. Frumbernskan  er 

undirstaða alls sem á eftir kemur. Börnin eru framtíð landsins og þess vegna er mikilvægt  að 

líta á þau sem slík. Á flestum leikskólum er lagður metnaður í að búa sem best að börnunum  

sem þar dvelja daglega og stærstan hluta af vökutíma sínum. Það er því mikilvægt að vandað 

sé til verka hvað námsumhverfi þeirra varðar. Til þess að sem best takist til, þarf umhverfið að 
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bjóða upp á sem mest hvetjandi og örvandi þætti, en einnig hlýju og öryggi, svo öllum líði 

sem best. Í Aðalnámskrá leikskóla (1999) kemur fram að leikskólinn á að taka tillit til þroska 

og þarfa barnsins. Þar kemur einnig fram að umhverfið geti stutt við, en einnig haft hamlandi 

áhrif á barnið og er þá einkum átt við leikaðstöðu. Umhverfið getur hins vegar haft áhrif á 

fleira en leikinn því það umhverfi sem við hrærumst í hefur meiri eða minni áhrif á allar okkar 

gjörðir. Umhverfið er því stundum kallað þriðji uppalandinn, næst á eftir barnahópnum og 

leikskólakennara. Ef umhverfið býður upp á að barnið nái í flesta hluti sjálft og er treyst til 

þess þá mun það auka sjálfstæði og sjálfræði þegar fram líður. Ef umhverfið er skapandi og 

róandi eykur það líkur á vellíðan og öryggi. Of mikill hávaði mun að öllum líkindum skapa 

óróa og stress og reyna á eðlileg samskipti og einbeitingu þegar frá líður. Einnig er hætt við 

að tilbreytingalítið umhverfi sé hvorki vekjandi né þroskavænlegt en ofhlaðnar stofur geta 

einnig skapað óróa og glundroða því of mörg áreiti myndast fyrir barnið að vinna úr. Ef við 

viljum flokka umhverfið sem þriðja kennarann í leikskóla, verður að spyrja um gildi efnislegs 

umhverfis og vera tilbúinn að skoða og endurskoða hlutina út frá sjónarhóli umhverfisins, en 

ekki festast í viðjum vanans. Mat og endurmat á því ávallt rétt á sér. Við þurfum stundum að 

fara eitthvað í burtu, fara í annað umhverfi, jafnvel ferðast og koma aftur til baka til þess að 

sjá hlutina í öðru ljósi (Thorbergsen.E., 2007:19). Við þurfum að vera meðvituð um og spyrja 

okkur spurninga um eigið ágæti og aðferðir. Að ígrunda starf sitt og aðferðir er hverjum 

manni nauðsynlegt, að kafa undir yfirborðið og skoða hvað er undir. Afla þarf nýrrar 

þekkingar og reynslu til að vega og meta það sem fyrir er. Skráning á eigin starfi og vinnu 

barnanna er því mjög mikilvæg og spurningarnar af hverju og hvers vegna og hvers konar 

þurfa að liggja til grundvallar öllu okkar starfi. Það að ræða við börnin um þeirra upplifanir á 

tilverunni og rannsóknir þeirra á lífinu og hlusta á þau er mikilvægt fyrir áframhaldandi 

starfsþróun. Við heyrum ekki sjónarmið annarra nema tala saman og hlusta á það sem sagt er. 

Ef þessa þætti vantar er hætta á að festast í sama hjólfarinu, sem hamlar að þróun eigi sér stað. 

John Dewey var einnig þeirrar skoðunar að væri unnið af áhuga og með hugsun og skynsemi 

ætti námsvinnan að verða til þess að nemendur læri, þroskist og menntist (Dewey J. 2000:19). 

  
 

3.1.Hljóð í umhverfinu.   

Á flestum stöðum þar sem börn eru saman komin, þar er líf og fjör, hjá því verður vart komist, 

enda gerum við ráð fyrir að svo sé.  Hljóð eru alls staðar þar sem einhvers konar vinna fer 

fram. Þögnin er tengd kyrrðinni og þar með engri starfsemi, eða allavega mjög takmarkaðri 
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starfssemi. Ungir athafnamenn og konur á leikskólum, sem eru að stíga sín fyrstu skref í leik 

og námi, segja gjarnan þegar lætin eru mikil að þau séu að vinna svo mikið. Það eru einmitt 

hljóðin í umhverfinu sem stundum verða yfirgnæfandi og hafa þannig áhrif á umhverfi okkar. 

Þegar þessi hljóð eru orðin yfirgnæfandi, köllum við þau gjarnan hávaða.  Þau hafa þannig 

einnig áhrif á nám og leik barnanna á leikskólanum ef þau verða yfirgnæfandi og truflandi. 

Rannsóknir í nálægum löndum sýna að heyrnarskaði og eyrnasuð meðal barna og ungs fólks 

fer vaxandi og má leiða líkur að því að ástandið sé svipað hér, þar sem umhverfi okkar og 

lífsmáti er svipaður hvað hávaðamengun varðar. Hávaði spillir einnig möguleikum til 

samskipta, framkallar streitu, truflar einbeitingu, getur einnig framkallað pirring og breytt 

hegðun okkar og atferli (Vinnueftirlit ríkissins, 2009). Heyrn barna er ekki eins og heyrn 

fullorðinna. Til þess að börn með eðlilega heyrn og greind heyri vel talað mál þarf það að vera 

tveimur til þremur desíbellum hærra en tal sem fullorðið fólk heyrir vel. Börn með skerta 

heyrn eða annað móðurmál þurfa á enn meiri styrk að halda. Talið er að það sé ekki fyrr en 

um 14 ára aldur sem börn greina talað mál í hávaða. Erlendar rannsóknir, breskar og 

bandarískar, benda til þess að 20 – 25% barna í leikskólum og yngstu deildum grunnskóla séu 

tímabundið með skerta heyrn (Vinnueftirlit ríkisins 2009). 

 

3.2.Umhverfi og skipulag.  

Umhverfið hefur mjög mikið að segja fyrir bæði börn og fullorðna. Hvaða skilaboð fá börn úr 

umhverfinu og hvernig lesa þau úr þeim? Sterk tengsl eru milli þroska barna og tengsla við 

umhverfið. Þessu hafa sálfræðingar, heimspekingar, fræðimenn og leikskólakennarar haldið 

fram í nokkur ár. Hvernig þessu nákvæmlega er farið hafa menn farið varlega í að setja fram 

kenningar um (Lundahl G. 1995:29). Það er þó nokkuð víst og það er, að börn eru að öllu 

jöfnu ekki með í ráðum þegar leikskólar eru teiknaðir og einnig er sjaldgæft að 

leikskólakennarar séu með í ráðum heldur þegar leikskólar eru hannaðir og teiknaðir með 

örfáum undantekningum þó nú á seinni árum. Það þarf því að skapa þannig umhverfi fyrir 

börn að þau geti notið náms og leiks í leikskólanum.    

Þegar komið er inn í skóla eða leikskóla eða inn á heimili fólks taka hljóð hússins á móti 

manni. Raddir að spjalla og lágvær tónlist mundi teljast til góðra hljóða og maður mundi finna 

sig velkominn. Lykt er einnig það sem við tökum eftir og svo er auðvitað það sem við sjáum.  

Þegar barnið kemur inn á leikskólann þarf að taka vel á móti því. Sum börn vakna alltaf kát og 

hress og upplögð í allt á meðan önnur þurfa lengri tíma og leikskólinn er alltaf aðskilnaður við 
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foreldrið þó stuttur sé, bara miserfiður og /eða gleðilegur fyrir börn. Það fyrsta sem mætir 

barninu þegar það kemur inn í skólann sinn ætti að vera hlýlegt umhverfi og hlýlegt viðmót 

þess sem tekur á móti barninu. Lítið bros eða að kinka kolli, taka í fangið, klapp á öxl eða 

bara að fá athyglina í smástund þarna strax að morgni dags, gefur tóninn fyrir daginn og ekki 

einungis fyrir barnið heldur einnig fyrir foreldrið, sem þarf að kveðja barnið sitt þarna og fara 

í vinnu eða skóla. Að skilja við barnið brosandi og í jafnvægi, gefur fólki þá tilfinningu að það 

sé að skilja við barnið í öruggu og notalegu umhverfi og í hlýlegu og notalegu rými einnig.  

En hvað er það sem ber að hafa í huga, þegar húsnæði og rými er skipulagt? Umhverfi og 

efniviður hefur ávallt verið í brennidepli þegar kemur að skipulagi leikskólans. Á 

Norðurlöndum er sterk menningarleg hefð fyrir ákveðnu líkani þegar kemur að 

leikskóladeildum. Þær eru innréttaðar á ákveðinn hátt og dagskipulagið er svipað, þegar 

kemur að hinum föstu liðum eins og matmálstímum, hvíldartímum og samverustundum. Allir 

leikskólar hafa einhvers konar skipulag, ekki er hægt að komast hjá því. Það er ekki alltaf af 

hinu góða og ekki af hinu illa heldur. Skipulag hvers leikskóla ræðst af því rými sem er til 

umráða hverju sinni á hverjum stað og óhjákvæmilega af þeim viðburðum sem eiga sér stað á 

svæðinu (Nordin-Hultman. E., 2006:53). Börn þurfa samfelldan tíma til þess að skipuleggja 

leik sinn, þróa hann og dýpka (Aðalnámskrá leikskóla 1999), það skal því ætla leiknum 

allgóðan og samfelldan tíma í skipulagi dagsins á hverjum leikskóla. Börnin þurfa ennfremur 

vandaðan og góðan leikfangakost og margvíslegan efnivið til skapandi starfa. Allan búnað 

þarf að velja í samræmi við aldur og þroska barnanna.  

 

3.3. Umhverfi sem styður við börn.  

 Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (1999), á skipulag og búnaður leikskóla að örva leik 

barna,virkni og frumkvæði. Margir samtvinnaðir þættir hafa áhrif á leik barna í leikskóla og 

má þar nefna samsetningu barnahópsins, leikskilyrði, efnivið innanhúss og utan. Einnig er þar 

skýrt tekið fram að lýsing og hljómburður hefur mikil áhrif á leik og líðan barna og hlýlegt 

umhverfi stuðlar að ró í samskiptum barna á milli. Fjöldi barna hefur einnig áhrif á allan 

barnahópinn og samskipti barna og fullorðinna. Undanfarin ár hefur fjöldi barna á deildum 

aukist og þar með börnum fjölgað á hvern kennara. Þar af leiðandi hefur rými fyrir hvert barn 

minnkað og þar með það rými sem  til þarf til daglegra athafna barnanna (Guðrún Alda 

Harðardóttir, 2001:22). Til þess að umhverfi í leikskóla geti elft frumkvæði og virkni barna og 

ýtt undir sjálfræði þeirra þarf að skipuleggja það með þessa þætti í huga. Styðjandi umhverfi 
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þarf að bjóða upp á jafnvægi milli þess frelsis sem barnið þarf til að rannsaka umhverfi sitt í 

virku námi sínu og þeim höftum sem eru nauðsynleg að setja til þess að börnin finni til 

öryggis í umhverfi leikskólans. Hinn fullorðni þarf að vera til staðar tiltækur og tilbúinn að 

taka virkan þátt í leik og rannsóknum barnsins og/eða aðstoða ef með þarf. Hann er meira 

félagi heldur en stjórnandi, tekur þátt í leiknum á forsendum barnsins og hvetur barnið áfram. 

Ef upp koma vandamál, hvetur hann barnið til að leysa þau sjálft svo það fái ánægju af því að 

leysa málin upp á eigin spýtur og dragi af því lærdóm (Hohmann.M. og Weikart.D.P., 

1997:49). Hvetjandi umhverfi örvar barnið og styrkir það í þroska sínum, færni, að  eiga 

frumkvæði og sjálfræði og virkjar barnið. Börn á leikskólaaldri þurfa umhverfi sem er 

skipulagt og sem styður við virka leit þeirra að þekkingu í námi og leik. Þau þurfa rými til 

þess að nota efniviðinn, rannsaka og skapa hluti og leysa verkefni.  Þau þurfa líka rými til 

þess að hreyfa sig í og rými til slökunar, en einnig til einveru og hópavinnu og þau þurfa 

einnig að hafa aðgengilega staði þar sem þau geta geymt afurðir sína og verkefni. Börnin 

þurfa líka að hafa möguleika á að velja milli svæða. Rýminu þarf að skipta niður í vel 

skilgreind svæði, þar sem börn sjá efniviðinn, geta valið hann og geta auðveldlega náð í hann 

sjálf, með efnivið er einnig átt við leikföng ýmiss konar. Í skipulaginu þarf einnig að vera til 

staðar sá sveigjanleiki að barnið megi nota efniviðinn á mismunandi hátt í virkri leit sinni að 

þekkingu; þannig stuðlum við að frumkvæði og virkni barna (Hohmann.M. og Weikart.D.P., 

1997:111). Efniviður eins og trékubbar, eða einingakubbar eins og þeir eru stundum nefndir, 

taka töluvert pláss þegar hafist er handa við að byggja. Þegar leikurinn þróast áfram hjá 

börnunum dugar stundum ekki þessi eini efniviður og þá þarf að sýna sveigjanleika og gefa 

kost á fleiri möguleikum. Þetta er nauðsynlegt eins oft og kostur er til þess að örva virkt nám 

barnanna og gefa möguleika á að nota til dæmis bækur úr hillunni og öðruvísi kubba til að 

þróa leikinn, en ekki setja höft með of stífum reglum.  

 Við hljótum að vera upptekin af því að börn eru jafn ólík og þau eru mörg og upplifa heiminn 

með ólíkum hætti.  Við þurfum að tala við börnin; það er ekki nóg að horfa á þau og giska 

síðan á hvað þau eiga við, hvernig þau hafa það og draga síðan okkar ályktanir út frá 

einhverju sem við sjáum. Þau ein eru sérfræðingar í sínu eigin lífi. Að taka viðtöl við börn, 

getur hjálpað okkur að kynnast börnum betur og skoðunum þeirra og viðhorfum. (Kvistad. K. 

og Söbstad. F., 2006:186). 

Til þess að skoða það hvernig börn líta á sitt eigið umhverfi var ákveðið að taka viðtöl við 

börn og heyra þeirra hlið á málum. Farið var af stað á leikskóla einn í borginni og fengin 

tilskilin leyfi fyrir viðtöl við börn, heilan árgang af  börnum nánar til tekið og hluta af öðrum 
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árgangi. Spurt var opinna spurninga  „af hverju“ og „hvers vegna“ til að leitast við að fá 

skýrari svör.  

Viðtölin voru tekin í umhverfi barnanna í leikskólanum, eitt í einu í samráði við þau og 

foreldrana. Óhjákvæmilegt er að draga einhverjar ályktanir af viðtölunum, en ekki er reynt að 

alhæfa út frá niðurstöðum, heldur fremur að varpa ljósi á ákveðna þætti, velta fyrir sér áliti 

barnanna á þessum þáttum og koma þeim á framfæri. Útkoman verður því ef til vill meira 

hugleiðingar og vangaveltur, þar sem ekki er um rannsókn sem slíka að ræða, heldur miklu 

frekar könnun.  

  

4. Viðtöl við börn.  

Hvernig líta börnin sjálf á umhverfi sitt í leikskólanum? Hvað finnst þeim vera besti staðurinn 

í leikskólanum, hverju fá þau að ráða og hverju vilja þau sjálf ráða í leikskólanum?  Hvað 

finnst þeim skemmtilegast og hvað læra þau í leikskólanum? Hvernig líta þau á umhverfi sitt 

og hvernig birtist virkn,  frumkvæði  og viðhorf  til náms í svörum þeirra? 

Spurt var hvaða staður þeim þætti bestur/þægilegastur í leikskólanum, hvar væri best að vera 

og af hverju. Jafnframt var spurt hvað þeim þætti skemmtilegast og hversu oft þau fengju að 

gera það sem þeim fannst skemmtilegast og hvað væri leiðinlegast, en einnig hvað þau lærðu í 

leikskólanum og hvort þau hefðu val um viðfangsefni, eða hvort valið væri fyrir þau. Að 

lokum voru börnin spurð hvort þau vildu fá að ráða einhverju sjálf í leikskólanum. 

Hvaða staður á leikskólanum væri bestur, voru staðir þar sem eitthvað spennandi átti sér stað, 

hlutverkaleikur, listasmiðja, staður fyrir samverustundir. Nokkrir gátu ekki valið á milli og 

fannst allir staðir góðir.  

Það skemmtilegasta var til dæmis að lita, vera í legó og barbie, en einnig voru nefndir 

trékubbar, útivera og einhverjum fannst allt skemmtilegt.  

Það  leiðinlegasta var einnig margt af því sem einhverjum öðrum hafði þótt  skemmtilegast. 

Barbie og legó var til dæmis á báðum listum 

Aðspurð hvað þau lærðu helst á leikskólanum svöruðu flestir skólaverkefni, lita og táknmál, 

en það var reyndar mjög athyglisvert að táknmálið skyldi vera nefnt, því um haustið byrjaði 

starfsmaður á deildinni sem er heyrnarskertur og notar táknmál og var það því mjög rökrétt 
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einnig að það skyldi nefnt. Einnig kom fram að börnin lærðu að sitja kyrr, lita, fara kollhnís  

og lesa bók. 

Allir nema einn sögðust fá að velja sjálfir, þ.e. fá að velja sjálfir verkefni frekar en að vera 

sagt að gera eitthvað. Reyndar var því ljóstrað upp að ef maður væri óþekkur væri valið fyrir 

mann og það var ekki vinsælt. 

Aðspurð hvort þau vildu ráða einhverju á leikskólanum var meirihlutinn sem vildi það, 

eðaþrír af hverjum fjórum, en börnin vildu þá helst ráða hvað þau fengju að gera eða með 

hverjum þau léku sér. 

 

 Umræða. 

Tilgangur könnunarinnar var að skoða það hvernig börn sjá umhverfi sitt og hvað þeim finnst 

um það. Niðurstöður margra rannsókna hafa sýnt að börnum finnst mikilvægast að hafa 

samskipti við önnur börn, velja sér viðfangsefni og geta leikið sér (Jóhanna Einarsdóttir 

2006:73). 

Helstu niðurstöður þessarar könnunnar eru að börnunum virðist líða vel í leikskólanum, þeim 

finnst gaman og líður vel í því umhverfi sem leikskólinn býður þeim upp á. Reyndar var 

mismunandi hvað það var sem þeim fannst gaman að gera og það sem einum fannst leiðinlegt 

fannst einhverjum öðrum skemmtilegt. Þeim leið best á stöðum þar sem eitthvað spennandi 

var að gerast að þeirra mati og þar sem einhvers konar samskipti áttu sér stað, einnig  þar sem 

hægt var að fara í leiki, sem þeim þóttu skemmtilegir. Þá er verið að tala um fasta staði þar 

sem ákveðnir leikir voru í boði að öllu jöfnu, en herbergin einnig notuð til annars en leikja 

eins og til dæmis „hvíldarherbergi“, sem eingöngu er notað til hvíldar í stuttan tíma, en 

yfirleitt samt kallað „hvíldin“. Þar var best að vera af því að þar var „hægt að fara í stóra 

legó“, en einnig fannst einhverjum einnig gott að hvíla sig bara. „Föndurherbergið“, sem svo 

er kallað var ofarlega á vinsældarlista um besta staðinn, af því þar var hægt að fara í 

hlutverkaleik (föt og skór og búningar) og þar var einnig unnið með myndlist. 

Vihorf til náms, þ.e. það sem börnunum fannst þau læra í leikskólanum, þá var yfirgnæfandi 

meirhluti sem nefndi „verkefni í skólastund“, nokkrir nefndu einnig táknmál eins og fyrr 

segir, en einnig var nefnt að fara kollhnís, lita og lesa bók og ein stúlka sagðist læra það 

„hvernig jörðin snýst“, svo það er greinilega nokkur fjölbreytni í námi barnanna í 
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leikskólanum. Aðeins nokkrir sögðust ekki vita eða muna hvað þeir höfðu lært og enginn 

sagði að hann hefði ekki lært neitt.  

Börnin töldu sig almennt hafa val um verkefni og sögðust öll fá að velja sér verkefni sjálf. 

Spurt var hvort þau gerðu oftar, að velja verkefni sjálf eða gera það sem þeim var sagt að 

gera. Öll sögðust þau fá að velja sér sjálf verkefni eins og áður segir, nema í einu tilfelli kom í 

ljós að „valið væri fyrir mann ef maður væri með læti“. Einnig kom fram að ef búið var að 

velja það sem viðkomandi langaði að gera þurfti að velja sér annað, en barnið fékk engu að 

síður að velja seinni kostinn sjálft. Börnin vildu gjarnan fá að ráða einhverju í leikskólanum 

var naumur meirihluti sem vildi það og þá í því formi að þau réðu vali á leikfélaga og 

verkefnum. Þau sem svöruðu því neitandi að vilja ráða einhverju tóku gjarnan fram að 

leikskólakennararnir réðu öllu. Þó þessi könnun sé ekki  mjög vísindaleg, þá kemur þetta 

nokkurn veginn heim og saman við fyrri gögn, rannsókn sem vitnað var í (Jóhanna 

Einarsdóttir 2006:73). Virðist því vera að börnin séu í umhverfi sem styður við umrædda 

þætti og fjallað hefur verið um hér á undan. Þau hafa val um staði þar sem þeim finnst gott að 

vera, þau hafa jákvætt viðhorf til námsins sem gæti bent til þess að þekkingarleit sé virk, að 

virkt nám fari fram. Ýtt er undir sjálfræði með því að gefa  þeim val um verkefni og  

frumkvæði eflt með því að gefa þeim kost á að velja sjálf. Þeim líður vel, en þau vilja ekki 

endilega ráða öllu, en vilja samt helst ráða hvað þau gera í leikskólanum, til dæmis að fá sjálf 

að velja verkefni og  leikfélaga. Þau vilja ákveðið frelsi, en ekki algjört frelsi, þau virtust sátt 

við það að leikskólakennarinn réði í leikskólanum svo framarlega sem þau fengju að ráða líka. 

Það er því full ástæða til þess að leyfa þeim að velja sér verkefni við hæfi hverju sinni, svo 

þau öðlist þá tilfinningu að þau hafi stjórn á ákvarðanatöku sem lítur að þeirra eigin tilveru og 

ýti þannig á frumkvæði og virkni fyrir tilstilli þess umhverfis sem þau lifa í.  
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5. Lokaorð. 

Markmið verkefnisins var að varpa ljósi á mikilvægi þess að umhverfið sé skapandi og 

örvandi og efli frumkvæði og virkni barna. Umhverfið er öllum mikilvægt, ef eitthvað er 

truflandi í umhverfinu líður okkur ekki vel. Þess vegna viljum við búa sem best og 

þroskavænlegast umhverfi handa öllum. Umhverfi sem styður við nám og sjálfræði, 

hugmyndaflug og frjósemi, frumkvæði og virkni er það umhverfi sem æskilegast er að bjóða 

börnum upp á. Börn læra best þegar þeim er skapaður efniviður sem er áhugaverður, nægur 

tími og tækifæri til kannana, breytinga og uppfinninga, án truflunar frá tímaáætlun kennara. 

Börn hafa einnig fjörugt ímyndunarafl og eigin kenningar um heiminn sem við búum í  

(Curtis og Carter 2003:7) og þau hafa eigin skoðanir og sýn á hlutina, sem við ættum að gefa 

meiri gaum almennt. Til þess að umhverfið efli frumkvæði og virkni barna þarf að sníða það 

að þörfum barnanna sem á leikskólanum dvelja hverju sinni. Fram þarf að fara mat og 

endurmat á starfi, starfssemi og starfsaðferðum. Starfsfólk þarf að vinna að settum 

markmiðum í sameiningu og af heilum hug. Umhverfið þarf að vera þannig úr garði gert að 

börnin geti stundað virkt nám og öðlast þannig menntun í gegnum leik og störf. Það sem  best 

stuðlar að frumkvæði og virkni barna er að fram fari virkt nám í umhverfi sem er 

þroskavænlegt, skapandi, örvandi og þroskavænlegt fyrir einstaklinginn. Kjörorð kennarans 

þarf að vera að að samfella skuli vera í þroskaþáttum til þess að órofið samhengi verði í 

þroska nemenda fari fram (Dewey J. 2000:58).  Barnið fái þannig tækifæri til þess að lesa 

umhverfi sitt með öllum skilningarvitum eins og Malaguzzi taldi að væri nauðsynlegt og að 

börn hefðu einmitt hæfileikann til þess með því að gefa hverjum og einum kost á námi við sitt 

hæfi, á sínum hraða og sýna þannig sveigjanleika í verki. Eins og Dewey benti á fyrir 

allmörgum árum er það löngunin til þess að halda áfram að læra sem er mikilvægasta 

viðhorfið sem hægt er að kveikja hjá hverjum manni og takist okkur það hefur árangur náðst. 

Það gerum við með því að gefa börnum kost á að vera virk í námi sínu, rannsaka sjálf efnivið 

og hluti þannig að fram fari virkt nám og gera umhverfið þannig úr garði að hægt sé að 

framkvæma markmið okkar. Ef þessir þættir eru ígrundaðir og eru til staðar í umhverfi 

barnanna eru mun meiri líkur á að fram fari virkt nám og framþróun. Gott starfsumhverfi og 

skipulag gefur af sér námfúsa og virka nemendur og einnig starfsfólk sem er áhugasamt og 

meðvitað um nám barnanna og eigin starfsaðferðir. Samkvæmt Hohmann og Weikart er átt 

við að með virku námi fái börn strax reynslu af af því sem þau eru að gera hverju sinni. Þau 

byggja upp þekkingu sem hjálpar þeim að skilja umheiminn; námið er byggt á persónulegri 

reynslu hvers og eins. Börn fara eftir meðfæddri þörf sinni fyrir að rannsaka og leita að 
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svörum við spurningum sínum með fleiri spurningum (Hohmann. M. og Weikart. D.P., 

1997:5). Þetta kemur heim og saman við það sem Malaguzzi hélt fram svo erfitt er að horfa 

fram hjá slíkumm staðreyndum án þess að gefa þeim gaum. Malaguzzi sagði einnig að börn 

væru eins og gullnáma, en hlutverk hinna fullorðnu væri einmitt að fá gullið til að glóa (Börn 

hafa.. 1988:71). Það er einmitt það sem ætlunin er að stuðla að með umhverfi sem eflir 

frumkvæði og virkni, að fá gullið til að glóa.       
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