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1.  Inngangur 

 

Að mörgu er að hyggja þegar nýr leikskóli er opnaður. Margar kenningar eru til um 

leik barna og áhrif hans á þroska þeirra og þarf því að spyrja sig eftir hvaða 

kenningum skal unnið. Sumir leikskólar ákveða að taka til sín sitt lítið af hverju, á 

meðan aðrir vinna eftir einni ákveðinni stefnu. Í Reykjanesbæ eru margir leikskólar 

og vinna flestir þeirra eftir ólíkum stefnum. Höfundur telur það vera jákvætt þegar 

leikskólar vinna eftir ólíkum leiðum, sérstaklega fyrir foreldra sem vilja geta valið 

hvert barn þeirra fer í leikskóla. Í Reykjanesbæ er til dæmis að finna 

hjallastefnuleikskóla, leikskóla sem vinnur eftir heilsustefnu og Reggio leikskóla, svo 

einhverjir séu nefndir. Í Reykjanesbæ er einnig að finna svokallaðan opinn leikskóla, 

en með opnum leikskóla er átt við að börnin fái að leika frjáls án íhlutunar kennara 

og fái nægan og samfelldan tíma til leikja. Leikskólinn heitir Vesturberg og er sá 

minnsti í Reykjanesbæ.  

Að baki þess að opna nýjan leikskóla liggur meðal annars spurningin um það 

hvort opinn leikskóli sé ákjósanlegur kostur fyrir börn í nútímasamfélagi. Leit að 

svari við þeirri spurningu er meginviðfangsefni þessa verks. Ritgerð þessi skiptist í 

sjö hluta. Í fyrsta hluta er fjallað um kennismiði sem rannsakað hafa leik barna, þar á 

meðal John Dewey en hugmyndin um opinn leikskóla er upphaflega frá honum 

komin. Í öðrum hluta er fjallað um gildi leiks í leikskólastarfi, þá sérstaklega frjálsan 

leik og í þriðja hluta er hugtakið opinn leikskóli útskýrt nánar. Umfjöllunarefni fjórða 

hluta ritgerðarinnar er leikskólinn Vesturberg en hann er eins og áður segir dæmi um 

leikskóla sem telst vera opinn leikskóli og má geta þess að höfundur vinnur þar. Í 

þeim hluta er til dæmis að finna viðtal við Huldu Ólafsdóttur, starfandi 

grunnskólakennara og er hún upphafsmaður opinna leikskóla á Íslandi. Þá er í sjötta 

hluta ritgerðarinnar að finna gagnrýni á opið leikskólastarf þar sem viðtöl eru við 

bæði foreldra á leikskólanum Vesturbergi og tvo grunnskólakennara sem tekið hafa á 

móti börnum frá Vesturbergi. Þessir kennarar eru báðar konur sem ekki vildu láta 

nafn síns getið. Í sjöunda hluta er svo að finna samandregnar niðurstöður. 
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2.  Kenningar um leik barna 

 

 

Á síðari árum hafa fræðimenn sýnt leik barna mikinn áhuga og hafa verið gerðar 

margar rannsóknir á leikjum og áhrifum hans á þroska barna. Áhugi þessi er þó ekki 

nýr af nálinni því gríski heimspekingurinn Plato (427-347 f. Kr.) er talinn hafa orðið 

fyrstur til að skrifa í þessa veru er hann hélt því fram að fólk skyldi fylgjast með leik 

barna ef það vildi kynnast þeim betur.1 Hér á eftir verður fjallað um nokkra 

kennismiði sem rannsakað hafa leikinn í þágu barna, þeir eru John Dewey, Lev S. 

Vygotsky, Gregory Bateson og Birgitta Knutsdotter Olofsson. Þessir rannsakendur 

hafa allir haft áhrif á það hvernig leikskólar starfa í dag. Enn fremur eiga þeir 

sameiginlegt að hafa á einn eða annan hátt áhrif á það hvernig opinn leikskóli starfar.  

Lesendur munu sjá að sums staðar er orðið þykjustuleikur notað fyrir aðalleik 

barna á meðan annars staðar er orðið hlutverkaleikur notað. Þessir leikir flokkast þó 

undir sama leikinn, það að setja sig í hlutverk einhvers annars er í raun og veru það 

sama og þykjast vera einhver annar.  

 

 

2.1 Kennismiðir 

 

2.1.1 John Dewey (1859-1952) 

 

Bandaríkjamaðurinn John Dewey var mikill menntamaður. Hann lauk háskólanámi 

og kenndi síðan í menntaskóla í nokkur ár. Þá fór hann í heimspekinám og lauk 

doktorsprófi árið 1884. Þar á eftir kenndi hann við háskólann í Michigan í tíu ár og 

vann svo sem prófessor í heimspeki, sálarfræði og uppeldisfræði við háskólann í 

Chicago á árunum 1894-1905. John Dewey kenndi svo við Columbia háskólann í 

New York sem prófessor í heimspeki allt þar til hann lét af störfum árið 1930.2 

Dewey gaf út mörg ritverk á sviði uppeldisfræði og var hann mikilsvirtur 

rithöfundur. Hann varð frægur um allan heim og ferðaðist víða til að halda fyrirlestra. 

                                                 
1 Frost o.fl. 2005:367. 
2 Myhre 2001:170. 
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Hann gagnrýndi hið hefðbundna skólafyrirkomulag og taldi að skólinn væri að 

bregðast skyldu sinni.3 Dewey vildi færa skólann og samfélagið nær hvort öðru og 

lagði áherslu á að virkja athafnaþörf barna og vekja áhuga þeirra. Hann sagði börn 

eiga að vera virk og skapandi.4   

Dewey fjallaði meðal annars um að börn lærðu af reynslu sinni og fannst honum 

að lýðræði og frelsi þyrfti að vera til staðar þar sem börn væru. „Að læra með því að 

framkvæma“ (e. learning by doing) voru einkunnarorð Deweys. Sú þekking sem barn 

öðlast með fyrri reynslu verður til þess að það byggir upp þekkingu sína. Þá taldi 

Dewey þykjustuleikinn veita börnum tækifæri til að sýna hvar áhugi þeirra liggur.5 

Dewey hélt því fram að börn ættu að fá að velja sjálf hvar þau leika. Hann taldi að 

börn ættu að velja sér viðfangsefni í tengslum við fyrri reynslu sína, í frjálsum leik 

sem kæmi þeim sem mest að gagni. Hann virtist líta á leikinn sem leið fyrir börn til 

að vinna úr hræðslu og/eða kvíða. Frá sjónarhorni Dewey var megintilgangur leiks sá 

að börn gætu unnið á neikvæðri reynslu sem þau hafa orðið fyrir á sem 

heilbrigðastan hátt.6 

Samkvæmt Dewey þá eiga kennarar að vinna í samvinnu við börnin og þeim ber 

að leiða en ekki stýra. Það gera þeir með því að leggja fram leiðandi spurningar sem 

fá börn til að hugsa og vilja rannsaka í stað þess að segja þeim bein svör við 

spurningum sem koma upp.7 

 

 

2.1.2 Lev S. Vygotsky (1896-1934) 

 

Lev S. Vygotsky var rússneskur sálfræðingur og kennari. Hann hafði háleit markmið 

í lífinu. Til að mynda hafði hann hugsað sér að þróa nýja vísindalega 

sálfræðikenningu byggða á eigin rannsóknum og gagnrýninni könnun á fyrirliggjandi 

sálfræðikenningum. Þar sem Vygotsky lést fyrir aldur fram, einungis þrjátíu og átta 

ára að aldri, náði hann ekki að ljúka ætlunarverki sínu. Honum tókst þó að vinna 

merkileg rannsóknarstörf og liggja nú eftir hann mikilsverðar kenningar ásamt 

                                                 
3 Myhre 2001:171-172. 
4 Hrafnhildur Sigurðardóttir o.fl. 1992:57-58. 
5 Frost o.fl. 2005:18. 
6 Frost o.fl. 2005:220. 
7 Frost o.fl. 2005:369. 
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hugmyndum sem náð hafa mikilli útbreiðslu.8 Það gerðist fyrst á síðasta áratug 

tuttugustu aldar eftir að kenningar Piaget höfðu ráðið ríkjum um tíma, að kenningar 

Vygotsky um nám í félagslegu samhengi og áhrif þroska á nám fór að gæta.9   

Vygotsky taldi leikinn vera meginuppsprettu fyrir alhliða þroska barna á 

leikskólaaldri. Hann var þeirrar skoðunar að þarfir og hvatir í víðari merkingu knúa 

börn áfram til leikja. Hann vísaði því alfarið á bug að leikurinn ætti rætur að rekja til 

vitrænna þátta eins og Piaget hélt fram.10 Að mati Vygotsky er leikur einn helsti 

lykillinn í þroskastigi leikskólabarna en eftir það er leikur einungis leikur. Enn 

fremur taldi hann að eftir sex til sjö ára aldur þá þroskast börn ekki lengur í gegnum 

leiki.11   

Aðalhugmynd Vygotsky var hugmyndin um „svæði hins mögulega þroska“ (e. a 

zone of proximal development). Með henni útskýrði hann bilið milli þess þroska- og 

getustigs sem börn geta öðlast sjálf og þess sem þau geta náð með aðstoð annarra, 

hvort sem er frá fullorðnum einstaklingi eða getumeira barni. Þegar börn hafa náð sér 

í nýja þekkingu þurfa þau á nýju og erfiðara verkefni að halda sem hinir fullorðnu 

eða aðrir leikfélagar (sem kunna meira) geta aðstoðað þau með.12 

Börn þroskast og læra og því meira sem þau kunna því meira vilja þau vita. Börn 

reyna oft á tíðum við hluti sem eru þeim örlítið ofviða. Annaðhvort ná þau að leysa 

verkefnin sjálf eða þau nýta sér aðstoð við að ná í nýja þekkingu. Vygotsky taldi 

kennara þurfa að hafa verkefni barna aðeins fyrir ofan getu þeirra.13 Hann vildi að 

börn gætu leikið sér frjálst, að þau gætu leikið sér að því sem þau vilja sjálf og þá 

nýtt sér fyrri reynslu til að ná sér í nýja þekkingu því taldi hann leikinn vera form af 

framförum.14 

Börn í hlutverkaleik setja sig yfirleitt í hlutverk þeirra sem eldri eru, hvort sem 

það eru mömmur, pabbar, prinsessur eða ofurhetjur. Í þessum hlutverkum geta börn 

margt sem ekki er mögulegt í raunveruleikanum. Vygotsky sagði barn í hlutverkaleik 

vera höfðinu hærra en það væri í raun, að börn í hlutverkaleik væru einu stigi á undan 

þroskastigi sínu.15 

                                                 
8 Frost o.fl. 2005:37. 
9 Jóhanna Einarsdóttir 2007:23. 
10 Valborg Sigurðardóttir 1991:63. 
11 Frost o.fl. 2005:122. 
12 Frost o.fl. 2005:38-39; Hoorn o.fl. 2007:36; Bee og Boyd. 2004:17 
13 Frost o.fl. 2005:239-240. 
14 Frost o.fl. 2005:37. 
15 Valborg Sigurðardóttir 1991:65. 
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Ef börn eru til dæmis að púsla eða reyna að byggja brú úr kubbum þá er það ekki 

hlutverk kennarans að aðstoða þau. Vygotsky telur kennara ekki eiga að taka þátt í 

leik barna heldur ættu þeir að styðja við bak barnanna og leiðbeina þeim. Til að 

mynda getur kennari komið með leiðandi spurningu til barna sem föst eru í miðjum 

brúarsmíðum sem gæti leitt þau áfram yfir þann þröskuld sem þau eru í vandræðum 

með.16 

 

 

2.1.3 Gregory Bateson (1905-1980) 

 

Gregory Bateson var bandarískur félagsmannfræðingur í fremstu röð. Ástæða þess 

eru merkilegar rannsóknir sem hann gerði á leikjum barna út frá fræðigrein sinni. 

Þær fjalla um manninn sem félagsveru og þróaði Bateson boðskiptakenninguna. Sú 

kenning er áhugaverð fyrir leikskólakennara þar sem hún fjallar um það sem fer fram 

á milli barna í leik.17 Þegar börn eru í hlutverkaleik þá eiga þau í samskiptum við 

hvort annað. Börn virðast oftast vera meðvituð um hvort leik sé að ræða eða ekki en 

þau jafnvel hoppa úr hlutverki sínu yfir í að vera þau sjálf án þess að það trufli 

leikinn á neinn hátt. Bateson sagði þennan leik barna byggjast á hliðarboðskiptum 

sem hann kallaði einnig skilaboð. Þessum skilaboðum lýsti hann með því að börn 

vissu nákvæmlega hvenær um leik væri að ræða og hvenær ekki.18 

Bateson taldi börn leika sér til þess að leika sér og að leikurinn sjálfur hefði 

tilgang. Honum fannst ekki þörf á því að leitað væri að tilgangi leiksins eða afhverju 

börn léku sér. Hann taldi börn fara í hlutverkaleiki vegna þess að það væri gaman, 

það veitti þeim gleði og væri leið til þess að nota hugmyndaflug sitt.19 

  Börn setja sig oft í hin ýmsu hlutverk þegar þau eru í leik, hlutverk sem þau gætu 

á engan hátt verið í raunveruleikanum. Þegar horft er á börn í bardagaleik þá sést að 

þau eru að leika sér. Þau gefa frá sér skilaboð um að það sé leikur í gangi en ekki 

raunveruleg áflog. 20 

                                                 
16 Frost o.fl. 2005:239-240. 
17 Valborg Sigurðardóttir 1991:77. 
18 Valborg Sigurðardóttir 1991:78-79. 
19 Valborg Sigurðardóttir 1991:81. 
20 Frost o.fl. 2005:35. 
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Boðskiptakenning Bateson hefur gefið nýtt sjónarhorn á leikinn ásamt því að 

hleypa nýju lífi í rannsóknir hans, þá sérstaklega hlutverkaleikinn. Frægar rannsóknir 

hafa verið gerðar á leik barna samkvæmt boðskiptakenningunni og eru sumar þeirra 

bæði athyglisverðar og lærdómsríkar, sérstaklega fyrir starfsfólk á leikskólum sem 

fylgist daglega með þykjustuleik barna.21 Ein af þeim er rannsókn bandaríska 

sálfræðingsins Catherine Garvey. Hún gerði umfangsmikla rannsókn þar sem hún 

fékk börn frá fimm leikskólum í einni borg Bandaríkjanna, inn á rannsóknarstofu til 

sín. Þar skoðaði hún sérstaklega hvernig börn komu til skila til hvors annars að þau 

væru að þykjast, í leiknum. Þar sást hvernig börnin nota þessi skilaboð sem Bateson 

lýsti, það er skilaboð til að koma upplýsingum sín á milli um hvenær leikur væri í 

gangi og hvenær ekki.22 

Í rannsókn sinni sá Garvey hversu mikil gullnáma sjálfsprottnir leikir og 

þykjustuleikir eru til að sjá hvaða hugmyndir börn hafa á lífinu og tilverunni. Þó 

bendir hún á að ekki megi túlka hegðun barna í leik of bókstaflega. Í þykjustuleik ná 

börn að sýna hvað þau kunna og geta. Sum börn eiga erfitt með að tjá sig í samtölum 

og opna sig einungis í leik og því leggur Garvey mikla áherslu á að kennarar fylgist 

vel með samtölum barna í þykjustuleik. Hún segir leikinn felast í því sem sagt er og 

segir hún samtöl barna í leiknum gefa sterklega til kynna þær hugmyndir sem börn 

hafa um raunveruleikann.23 Fyrir góðan þykjustuleik inni á leikskóla þarf að vera til 

staðar margskonar leikefni sem hvetur til þess að börn fari í leik ásamt því að 

viðeigandi leikaðstæður séu skapaðar sem hvetja til þykjustuleikja. Þessir þættir eru 

mikilvægir með vísan til þess hvernig þykjustuleikir stuðla að því að mörg börn leiki 

sér saman og skipti með sér hlutverkum.24 

 

 

2.1.4 Birgitta Knutsdotter Olofsson (f. 1929) 

 

Birgitta Knutsdotter Olofsson er sænskur barnasálfræðingur og er lektor í sálar- og 

uppeldisfræði við Kennaraháskólann í Stokkhólmi. Birgitta er mikill talsmaður 

þykjustuleikja og öflugur boðberi boðskiptakenningar Bateson. Hún hefur bæði 

                                                 
21 Frost o.fl. 2005:35. 
22 Valborg Sigurðardóttir 1991:81-82. 
23 Valborg Sigurðardóttir 1991:90. 
24 Valborg Sigurðardóttir 1991:89. 
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rannsakað leik barna sjálf ásamt því að hafa skoðað rannsóknir annarra 

rannsakenda.25 Ein veigamikil rannsókn hennar stóð í átta mánuði þar sem hún mætti 

tvo til þrjá daga í viku á leikskóla og fylgdist bæði með börnum og kennurum í 

dagsins önn.26 

Birgitta segir börn endurspegla raunveruleika sinn í leik og skiptir þá ekki máli 

hvort upplifun þeirra komi frá öðrum börnum, fólki eða jafnvel sjónvarpi. Börn nota 

tungumál sitt til að tjá leikinn, það er að segja hvað þau eru að leika og hvað er að 

gerast í leiknum. Vegna þess hversu hæfileikarík börn eru, þá ná þau að nota 

ímyndunarafl sitt til að lifa sig inn í leikinn og vita muninn á því hvort um er að ræða 

leik eða raunveruleika.27   

Börn í leik tjá sig ekki eingöngu með orðum heldur nota þau einnig líkama sinn til 

túlkunar. Það gera börn hvort sem þau eru saman í hóp eða ein í leik. Birgitta tók 

eftir því að bæði er hægt að heyra og sjá hvort börn séu að leika sér eða ekki. Hún 

taldi sig sjá það í andlitum barnanna hvað þau voru afslappaðari þegar þau voru í leik 

ásamt því að það skein úr augum þeirra. Einnig var málrómur þeirra rólegri á meðan 

leikur var í gangi en æstari ef ekki var verið í leik.28   

Börn læra fljótt að gera sér grein fyrir því hvað sé alvara og hvað sé í gamni. Þau 

fylgjast með viðbrögðum og svipbrigðum hinna fullorðnu og læra þar af leiðandi að 

lesa út úr þeim. Þess vegna telur Birgitta þátttöku kennara í leik vera afar mikilvæga 

og hún telur kennara vera hornstein alls leikskólauppeldis.  

Leik barna þarf að örva en í mörgum tilvikum detta börn auðveldlega út úr leik 

þar sem þeim skortir ímyndunarafl til að ákveða hvað eigi að gerast næst. Í slíkum 

aðstæðum telur Birgitta að kennarar þurfi að vera virkir, sérstaklega þegar um er að 

ræða þykjustuleik. Þátttaka kennara getur þróað leikinn og jafnframt leitt til þess að 

börn uni sér betur og lengur í stað þess að ráfa um í leit að nýju viðfangsefni. Birgitta 

telur þykjustuleikinn vera þann þróaðasta og flóknasta af öllum leikjum. Hún segir 

hann vera leik leikjanna. Birgitta vill sjá andrúmsloft leikskólans skapað þannig af 

kennurum að börnin geti ekki annað en leikið sér og þróað þykjustuleikinn sem er að 

hennar mati hvað mikilvægastur af öllum leikjum fyrir alhliða þroska barna.29 

 

                                                 
25 Valborg Sigurðardóttir 1991:100. 
26 Olofsson 1992:11. 
27 Olofsson 1992:69-70. 
28 Olofsson 1992:45-48. 
29 Valborg Sigurðardóttir 1991:100-102. 
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2.1.5 Samantekt  

 

Fræðimennirnir sem vitnað er í hér að framan eru sammála um að í leik læra börn og 

þroskast. Að þeirra mati er þykjustuleikurinn ákaflega mikilvægur fyrir þroska barna 

og um leið lærdómsríkur. Þó eru þeir ekki allir á sama máli með hvaða hætti það 

gerist. Til að mynda telur Vygotsky þarfir og hvatir barna verða til þess að þau leita 

sér nýrrar þekkingar í leik. Hins vegar telja Bateson og Birgitta leikinn sjálfan drífa 

börn áfram í leit að nýrri þekkingu og þroska.  

Dewey og Vygotsky segja börn læra af reynslu og þeim sem eldri eru á meðan 

Bateson og Birgitta segja leikinn endurspegla raunveruleikann og hvaða hugmyndir 

börn hafi um lífið. Þessir þættir tengjast að því leyti að það sem börn vita um lífið 

kemur frá þeirra reynslu í tengslum við fullorðna. 

Börn vita ávallt hvenær um leik sé að ræða og hvenær raunveruleika segja bæði 

Bateson og Birgitta. Cathrine Garvey sem þróaði áfram boðskiptakenningu Bateson 

segir leikinn felast í því sem sagt er. Það kemur Birgitta einnig inn á en þær telja það 

báðar vera mikilvægt að fylgst sé með samtölum barnanna í leik. Framangreindir 

kennismiðir virðast allir vera sammála því að í leik beri kennara að leiða en ekki 

stýra. Þó sker Birgitta sig úr þar sem hún telur kennara eiga að vera þátttakendur í 

leik barna. 
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3.  Gildi leiks í leikskólastarfi 

 

   

Að mörgu er að hyggja þegar verið er að ákveða hvernig leikskóli skuli starfa. Um 

þessar mundir ber öllum leikskólum landsins að útbúa sína eigin námskrá þar sem 

fram kemur í heildaryfirliti hvernig starfsemi leikskólans á að vera háttað. Þar á að 

fara fram þroskamiðað nám þar sem lögð er áhersla á leikinn. Leikskóli skal því hlúa 

að öllum þroskaþáttum barna, efla þá og örva samspil þeirra.30 

Starfsfólk leikskóla skiptir miklu máli þar sem hlutverk þess er að hlúa að 

börnunum og kenna þeim í gegnum leikinn. Stjórnendur leikskóla þurfa að huga að 

því hvort leikskólastarf skuli fara fram með kennslumiðuðum hætti sem líkist því 

kennsluformi sem fram fer í grunnskólum eða með barnmiðuðum hætti þar sem lögð 

er áhersla á að börn læri með stuðningi leikskólakennara.31 

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla eiga börn að fá góðan og samfelldan tíma til að 

ná að dýpka leikinn og þróa.32 Börn sem ekki fá nægan tíma fyrir frjálsan leik, til 

dæmis þar sem sífellt er verið að brjóta daginn niður vegna stífs dagskipulags, getur 

leitt til þess að börn hætti að leika sér.  

 

 

3.1 Hlutverk kennara í leik 

 

Starf leikskólakennara er mikið ábyrgðarhlutverk. Kennarar þurfa að fylgjast vel með 

bæði andlegum og líkamlegum þörfum og þroska barna. Þeim ber að örva leik barna 

þegar þess krefst og sitja ekki aðgerðarlausir eins og Aðalnámskrá leikskóla bendir 

á.33 Kennarar þurfa að vanda til verka en sem dæmi má nefna að leikurinn getur færst 

niður á lægra plan ef þeir skipta sér of mikið af leik barna. Í slíkum tilfellum er 

leikurinn ekki að efla þann þroska sem hann annars myndi gera ásamt því að börn 

geta misst áhuga á leiknum. Rannsóknir hafa sýnt að áhrifaríkast er þegar kennarar 

                                                 
30 Aðalnámskrá leikskóla 1999:8. 
31 Jóhanna Einarsdóttir 2007:23. 
32 Aðalnámskrá leikskóla 1999:13. 
33 Aðalnámskrá leikskóla 1999:13. 
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bæði fylgjast með og taka þátt í leik barnanna á forsendum barnanna sjálfra, eða 

þegar þeir koma með uppástungur og bæta inn efnivið til að auka gildi leiksins.34 

Kennarar geta veitt mikla gleði í leik barna og gert hann skemmtilegri með því að 

hlægja og hafa gaman með þeim.35 Til að veita gleði í leikinn þurfa kennarar sjálfir 

að hafa gaman af starfinu og sýna börnum raunverulegan áhuga. Norskur maður að 

nafni Frode Søbstad gaf út bók sem fjallar um gleði og kímnigáfu leikskólabarna í 

Noregi. Þar fjallar hann um hversu mikilvægt það er fyrir kennara að grípa 

augnablikið, þ.e. að sjá þegar börn eru að hafa gaman og leyfa þeim að njóta þess 

eins vel og hægt er.36  

Birgitta Knutsdotter Olofsson kemur einnig inn á mikilvægi þess að kennarar sýni 

börnum áhuga og tali við þau í leik. Í leikskólanum þar sem rannsókn Birgittu fór 

fram var stúlka sem nýbúin var að eignast systkini. Stúlkan gekk um með dúkku og 

hlúði að henni en líklega var hún að endurspegla raunveruleika sinn og gera eins og 

gert er við systkinið heima fyrir. Að mati Birgittu hefði verið tilvalið fyrir kennara að 

spyrja stúlkuna hvað litla barnið (þá átt við dúkkuna) héti og leiða stúlkuna áfram í 

leik með spurningum eins hvort barnið þyrfti bleiu eða hvort það væri svangt. Með 

þeirri athygli væri stúlkunni sjálfri sýndur áhugi ásamt því að vera gefnar hugmyndir 

um hvað hún gæti gert næst í leiknum. Þá gæti stúlkan jafnvel sett kennarann sjálfan 

í hlutverk og er þá kennarinn kominn inn í leik stúlkunnar á hennar eigin forsendum 

eins og hugmyndafræði Dewey og Birgittu byggist á.37 

Umhyggja fyrir leikskólabörnum er ákaflega mikilvæg eins og gleði þeirra. Það er 

í höndum kennara að sýna öllum börnum jafna virðingu og veita þeim umhyggju. 

Nel Noddings er bandarískur menntunarfræðingur, fædd árið 1929. Hún er þekkt sem 

framúrskarandi kennari og hefur verið öflug í rannsóknum hvað varðar umhyggju 

kennara í skólastarfi.38 Hún hefur beitt sér fyrir því hversu mikilvægt það er fyrir 

börn að kennari sýni þeim umhyggju. Góður kennari getur verið strangur og haldið 

aga án þess að öskra á börnin en sem dæmi má nefna þegar barn í leikskóla gerir 

eitthvað rangt eins og að rífa bók. Einn kennari kann að skamma barnið þannig að 

því finnst það vera niðurlægt en annar kennari kann að höfða til samvisku barnsins 

með því að ræða við það á rólegum nótum og skýra hvers vegna eigi ekki að rífa 

                                                 
34 Frost o.fl. 2005:151-152. 
35 Aðalnámskrá leikskóla 1999:9. 
36 Søbstad 2006:93. 
37 Olofsson 1992:108-109. 
38 Smith 2004. Vefslóð: http://www.infed.org/thinkers/noddings.htm. 
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bækur. Noddings segir að hin síðarnefnda leið krefjist þess að kennari byggi upp 

traust samband við börn sem byggt er á umhyggju.39 

Sterk sjálfsmynd er nauðsynlegt veganesti út í lífið. Börn með gott sjálfstraust vita 

hversu mikilvægir einstaklingar þau eru og bera virðingu gagnvart sjálfu sér. Þau 

hafa trú á sér og sinni eigin getu.40 Þessi börn eru betur í stakk búin að setja sig í spor 

annarra, hafa aukna samkennd og eru færari um að hlusta á aðra.41 Samkvæmt 

Aðalnámskrá leikskóla skal kenna börnum að bera virðingu bæði fyrir sjálfum sér og 

öðrum ásamt því að efla trú þeirra á sjálfum sér og eigin getu.42 Það er því hlutverk 

kennarans að styðja við þessa þætti hjá börnum. Kennari gerir það með því að sýna 

öllum börnum jafna umhyggju og virðingu. Börn eru misjöfn eins og þau eru mörg 

og þarf því kennari að vanda sig og huga að því að öll börn þurfa á hrósi, faðmlagi og 

klappi á bakið að halda.43  

 

 

3.2 Frjáls leikur  

 

Eins og fyrr segir ber öllum leikskólum að útbúa námskrá sem sýnir meðal annars 

hvernig dagskipulag leikskólans á að vera. Misjafnt er hversu stíft dagskipulagið er. 

Þar sem dagskipulagið er nokkuð stíft þurfa börn oft yfir daginn að byrja og enda á 

nýjum verkefnum/leikjum. Annars staðar er dagskipulag eins lítið og mögulegt er þar 

sem öll áhersla er lögð á frjálsa leikinn. Þess má geta að höfundur hefur starfað við 

bæði fyrirkomulögin.  

Margir leikskólar bjóða upp á svokallaða valstund. Þá fá börn að velja hvar þau 

leika og eru viss svæði í boði þar sem einungis viss mörg börn geta leikið sér á 

hverju svæði fyrir sig. Hér má einnig geta að höfundur hefur unnið á slíkum 

leikskóla. Kristín Dýrfjörð segir leikskólakennara oft á tíðum tala um leikinn með 

stóru L-i sem sitt aðalsmerki og segir hún suma leikskólakennara líta á valstund sem 

ramma fyrir frjálsan leik og sé það ástæða þess að litið sé á val sem leik.44 Höfundur 

veltir því fyrir sér hvort þessar stundir séu eini tíminn þar sem börn fá að leika sér 

                                                 
39 Noddings 1993:50-51. 
40 Eggen og Kauchak 2004:95/361. 
41 Goleman 2000:282. 
42 Aðalnámskrá leikskóla 1999:9. 
43 Eggen og Kauchak 2004:96-97. 
44 Kristín Dýrfjörð [2001]:7. 
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frjálst í slíkum leikskólum. Þá veltir höfundur því einnig fyrir sér frelsi barna þegar 

þau ætli að leika sér næsta klukkutímann, hvort sem þau eigi eftir að detta þar inn í 

leik eður ei. Þegar fyrstu útskrifuðu leikskólakennarar Íslands (þá kallaðar fóstrur) 

útskrifuðust og fóru að vinna í leikskólum fundu þær fyrir því að frjálsi leikurinn var 

ekki í hávegum hafður eins og þær höfðu lært í skólanum að hann ætti að vera. Þeim 

fannst börn fá lítið tækifæri til að upplifa eigin reynslu og frelsi þeirra vera 

takmarkað. Þeim fannst einnig neikvætt að börnum var skipt í hópa eftir aldri en 

þeirra skoðun var að börnin ættu að fá frið til að leika sér að vild og að þeim væri 

skipt eftir áhuga í stað aldurs.45  

Ef litið er á hversu mikilvægur leikur er fyrir allan alhliða þroska barna ásamt því 

hversu mikið börn una sér þar og hafa gaman af, þá verður að telja að þau eigi rétt á 

því að fá nægan og samfelldan tíma fyrir frjálsan og sjálfsprottinn leik.46 Þessi tími 

þarf að vera nægilega langur til að börn nái að undirbúa leikinn og skipuleggja hann 

áður en þau svo í rauninni byrja að leika leikinn. Sumir fræðimenn segja að börn taki 

allt að því fjörutíu og fimm mínútur til einn klukkutíma að undirbúa leik áður en þau 

í raun hefja sjálfan leikinn.47 Má því ætla að leikskólum beri að veita börnum 

nægilega langan tíma til frjálsra leikja sem ekki á neinn hátt er rofinn vegna 

skipulags. 

Í leikskólanum þar sem Birgitta gerði sína rannsókn tók hún vel eftir því að börn 

fengu ekki nægan tíma til að leika sér frjálst. Þau voru rétt byrjuð í leik þegar þau 

áttu að ganga frá því samkvæmt dagskipulagi leikskólans var önnur stund að byrja. 

Hún sá mörg dæmi þess að börn voru í raun hætt að leika sér. Þau vöfruðu um 

svæðið takandi upp hluti hér og þar sem þau byrjuðu á án þess að klára. Henni fannst 

þessi börn vera í sífelldri bið eftir að næsta stund byrjaði, eins og þeim þætti ekki 

taka því að byrja að leika sér og urðu því eirðarlaus.48 

Börn hafa ríka þörf fyrir að geta leikið sér frjálst, unað sér á sínum eigin 

forsendum og notið líðandi stundar. Csikszentmihalyi, rannsakandi leiks í tengslum 

við sköpunargáfu barna, notaði orðið flæði. Þar á hann við þá stund þegar börn eru 

svo djúpt sokkin í leik að þau ná algjörlega að gleyma stund og stað.49 Ætla mætti að 

slíka stund ætti ekki að rjúfa með neinu móti. Frode Søbstad spurði leikskólabörn í 

                                                 
45 Hrafnhildur Sigurðardóttir ofl. 1992:32-33. 
46 Hrafnhildur Sigurðardóttir o.fl. 1992:49. 
47 Frost o.fl. 2005:218. 
48 Olofsson 1992:131-132. 
49 Frost o.fl. 2005:380. 
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Noregi hvað það væri sem veitti þeim gleði. Flest barnanna tengdu gleði við leik á 

einn eða annan hátt. Til að mynda sagðist eitt barn vera glatt þegar það sparkaði í 

bolta, annað þegar það kæmi í leikskólann sinn á meðan þriðja barnið fann fyrir gleði 

þegar það léki við einhvern.50 Leikur eflir ekki eingöngu þroska barna heldur veitir 

hann þeim gleði og hamingju á meðan þau njóta töframáttar hans og líðandi stundar. 

Hann er börnum mikill gleðigjafi og er því vert að hafa í huga hversu djúpstæða þörf 

börn hafa fyrir að geta leikið sér frjáls á sínum eigin forsendum.51 Það er börnum 

eðlilegt að tjá sig í gegnum frjálsan og sjálfsprottinn leik, hann er þeirra eðlilega 

tjáningarform.52 

Eins og fram hefur komið þá má segja að leikur sé nám barnanna þar sem þau 

læra og þroskast í gegnum hann. Umfangsmikil bandarísk rannsókn var gerð þar sem 

fimmþúsund börn voru þátttakendur og voru þau búsett í fimmtán mismunandi 

löndum þar sem misjöfn menning viðhafðist. Niðurstöður sýndu að börn frá þeim 

leikskólum sem lögðu upp úr því að börn fengu að leika sér frjálst stóðu sig betur í 

málfræði við sjö ára aldur. Einnig voru þau börn sem fengu nægan tíma til að leika 

sér ein eða í minni hópum með gott og fjölbreytt úrval af efnivið til leikja með 

sterkari vitsmunaþroska.53 Þegar börn fá að velja sjálf hvar, við hvern og með hvað 

þau leika, þá velja þau sér oftar það sem hentar þeirra áhugasviði og fást við athafnir 

sem hvorki eru of erfiðar né of léttar, heldur sem hæfa þeim. Frjálst val býður upp á 

að börn tali saman þar sem þau til dæmis ákveða hlutverkaskipan í leiknum og semja 

reglur. Einnig gefur þetta fyrirkomulag kennurum færi á að tengja samræður 

barnanna við leikinn og eykur orðaforða þeirra.54  

Þegar kennarar stjórna verkefnum barnanna er hætta á að þau geti ýmist orðið 

þeim of erfið eða of auðveld vegna þess hversu misjafn einstaklingurinn er. 

Börnunum fer þá að leiðast og verða eirðarlaus. Að auki er hætta á að kennarinn fari 

að eyða miklum tíma og orku í að fá börnin til að taka þátt í stað þess að leyfa þeim 

að leika sér að því sem þau vilja og geta þá í leiðinni aukið orðaforða sinn, skilning 

og þroska.55 Það má velta því fyrir sér hvort þetta tengist svæði hins mögulega 

                                                 
50 Søbstad 2006:25-27. 
51 Hrafnhildur Sigurðardóttir o.fl. 1992: 48-50. 
52 Aðalnámskrá leikskóla 1999:11. 
53 Montie o.fl. 2007:22. 
54 Montie o.fl. 2007:23-26. 
55 Montie o.fl. 2007:26. 
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þroska sem Vygotsky talaði um. Það er að segja að börnin vita oftast sjálf hvað þau 

geta og hvað ekki og finna sér þar af leiðandi verkefni við hæfi. 

Hvert barn er einstakt, hvert þeirra hefur sitt áhugamál, sína reynslu, getu og þörf. 

Í leikskólum þar sem börnum er gefið tækifæri á að leika frjáls fá þau tækifæri til að 

nýta sér og þróa eigin styrkleika, áhugasvið og þarfir. Á slíkum leikskóla bera 

kennarar virðingu fyrir þörfum einstaklingsins.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56 Dodge og Colker 1996:19. 
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4.  Almennt um opinn leikskóla 

 

 

Í opnum leikskóla er leikur og frelsi haft að leiðarljósi, þar er leikur barna 

miðpunkturinn. Leikur barna hlúir að öllum alhliða þroska ásamt því að í gegnum 

leikinn læra börn og má því segja að þar sem leikur barna er heiðraður er hvert barn 

heiðrað.57 

Það má segja að upprunaleg hugmynd að opnum leikskóla komi frá kennismiðum 

og rannsakendum leiksins sem hafa séð það með rannsóknum sínum hversu 

megnugur og mikilvægur leikur barna er í öllu þroskaferli þeirra.58 Eins og fram 

kemur hér að framan þá eru þeir kennismiðir sem þar eru kynntir allir sammála því 

að í gegnum leikinn læri börn og eigi því rétt á nægum tíma til leikja. Hugmynd að 

opnum leikskóla er talin hafa komið frá John Dewey.59 Árið 1896 stofnaði hann 

tilraunaskóla þar sem hann prófaði hugmyndir sínar um breytta kennsluhætti. Þar 

einblíndi hann á frelsi og lýðræði og þóttu hugmyndir hans heldur róttækar í þá 

daga.60 Dewey vildi að börn hefðu góða tilfinningu fyrir skólanum og vildi hann færa 

skólann nær samfélaginu, hann vildi ekki að meginmunur væri á milli þess hvernig 

börn læra í skólanum og þess sem þau gera heima hjá sér. Frá sjónarhóli barna átti líf 

og leikur að renna saman í eitt.61 

John Dewey taldi leikskóla eiga að vera nokkurs konar verkstæði þar sem sjaldan 

væri alger kyrrð og ró.62 Í opnum leikskóla er allt rými barna sameiginlegt. Þar fara 

þau frjáls um húsið að eigin vild, þau leika þar sem þau vilja og við þann sem þau 

vilja.63 Með þessu skipulagi mætti ætla að börn fái betra tækifæri til að finna eigið 

áhugasvið en ella og þar af leiðandi litið til þarfa einstaklingsins þar sem hann getur 

endurspeglað sinn raunveruleika á þann hátt sem honum hentar best.  

Leikurinn er í fyrirrúmi í opnum leikskóla og stuðlar það að meiri sanngirni af 

þeirri ástæðu að þegar börn fá að læra í gegnum leikinn eflast þau og styrkleikar 

þeirra verða sýnilegri í stað veikleika. Ef barnið er haft í fyrsta sæti þá á leikurinn 

                                                 
57 Hoorn o.fl. 2007:3. 
58 Hoorn o.fl. 2007:6-7. 
59 Hoorn o.fl. 2007:7. 
60 Dewey 2000:9-12. 
61 Rit um uppeldisstefnur 1994:7. 
62 Dewey, John 2000:71-72. 
63 �ámskrá Vesturbergs 2004:10. 
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einnig að vera þar.64 Börn græða mikið á því að geta leikið sér að vild, hvort sem litið 

er til skamms eða lengri tíma. Ef litið er til skamms tíma þá myndast ákveðið 

andrúmsloft þar sem samvinna barna skapast og læra þau meðal annars að hafa 

frumkvæði. Ef til lengri tíma er litið þá læra börn í gegnum leikinn, til dæmis hæfni í 

að leita sjálf lausna.65  

  Hugað er að einstaklingnum í opnum leikskóla að því leyti að sum börn eiga erfitt 

með að tjá sig með orðum og önnur eiga erfitt með að takast á við erfiðleika þegar 

þeir koma upp.66 Börn fá því nægan tíma til að nota leikinn í að vinna úr þeim 

ágreiningum eða vandamálum sem upp koma. Eins og Vygotsky heldur fram þá nota 

börn leikinn til að vinna úr slíkum málum.67  

Rannsókn Birgittu á leik barna í leikskólum styður þá hugmynd að hafa góðan 

tíma fyrir frjálsan leik. Í rannsókn sinni sá hún hversu mikilvægt það er fyrir börn að 

fá nægan tíma án truflunar, fyrir frjálsa leikinn. Börn sem láta of stíft skipulag trufla 

sig og leika sér ekki ná því líklega ekki eins vel að vinna úr erfiðleikum sem upp 

koma eins og þau börn sem fá allan þann tíma sem þau þurfa til leikja. Birgitta leggur 

mikið upp úr hlutverki hins fullorðna hvað varðar virkni þeirra í leik barna og telur 

þá ávallt eiga að vera til staðar fyrir börnin.68 

Hlutverk kennarans í opnum leikskóla er að skapa aðstæður þar sem börn geta 

leikið sér í sinni þekkingarleit. Kennara ber að leiða börnin áfram svo þau nái að 

tengja reynslu við nýjar uppgötvanir og haldi þannig áfram að þroskast án þess að fá 

tilbúnar lausnir. Kennara ber að leiða börn áfram í þekkingarleit í stað þess að stýra 

þeim. Eins og Dewey hélt fram þá á kennarinn að vinna í samvinnu við börnin. 69  

Opinn leikskóli er ekki staður fyrir kennara til að sitja hjá og horfa á leik barna. 

Kennarar þurfa að vera hæfir og geta tekið þátt í leik barna á forsendum barnanna 

sjálfra.70 Kennari sem hyggst bjóða fram leikefni fyrir börn þarf að vanda sig og huga 

að því að það hæfi þroska viðkomandi barna. Börn sem fá verkefni sem eru ekki við 

hæfi þeirra, tolla illa við slík verkefni.71 Huga þarf að svæði hins mögulega þroska 

                                                 
64 Hoorn o.fl. 2007:8. 
65 Hoorn o.fl. 2007:3. 
66 Hoorn o.fl. 2007:15/64-65. 
67 Hoorn o.fl. 2007:35-36. 
68 Valborg Sigurðardóttir 1991:102-103. 
69 Myhre 2001:174-175. 
70 Hoorn o.fl. 2007:4. 
71 Hoorn o.fl. 2007:14. 
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eins og Vygotsky nefnir það og mega viðfangsefni hvorki vera of auðveld né of 

erfið.72 

Á opna leikskólanum Vesturbergi hefur starfsfólk ákveðið vinnusvæði viku í senn 

og ber ábyrgð á því. Því ber að vera til staðar fyrir börnin og láta þau hafa sem mest 

frumkvæði að sínum eigin gjörðum.73 Börn læra með því að framkvæma eins og 

Dewey sagði. Með það að leiðarljósi á starfsfólk að veita börnum frjálsar hendur til 

að takast á við það sem þau vilja en jafnframt vera til staðar að fylgjast með og veita 

aðstoð þegar þess er þörf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
72 Frost o.fl. 2005:38-39. 
73 �ámskrá Vesturbergs 1994:10. 
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5.  Leikskólinn Vesturberg 

 

 

Árið 1997 opnaði leikskólinn Vesturberg í Reykjanesbæ. Hann er í gömlu tveggja 

hæða einbýlishúsi sem rúmar um sextíu börn. Frá upphafi hafa öll börnin verið 

saman í opnu rými sem skipt er upp í sex svæði.74 Í dag er lítill skáli á lóðinni sem 

hýsir yngstu börnin þangað til nýtt og stærra hús verður tilbúið seinnipart sumars 

2008.75 

Í opnum leikskóla er virðing fyrir frjálsum og sjálfsprottnum leik barna í hávegum 

höfð. Þar er allt skipulag haft í lágmarki til að börn hafi næði til að lifa sig inn í 

leikinn.76 

Fyrsti leikskólastjóri Vesturbergs var Hulda Ólafsdóttir. Hún hafði áður verið 

leikskólastjóri á öðrum leikskólum og var með sterkar skoðanir um starfsemi 

Vesturbergs þegar hún hóf störf þar.77  

 

 

5.1 Hulda Ólafsdóttir 

 

Hulda Ólafsdóttir útskrifaðist frá Fóstruskóla Íslands árið 1971. Hún nam 

leikhúsfræði við Háskólann í Lundi árið 1985 og kláraði réttindanám við 

Kennaraháskóla Íslands árið 2004. Í dag starfar Hulda sem kennari yngstu barna í 

Langholtsskóla.  

 Hulda hefur starfað víða og séð margt. Hún fór fyrst til Danmerkur sumarið 1968 

þar sem hún starfaði á munaðarleysingjahæli og vann hún einnig á 

munaðarleysingjahæli í Frakklandi sumarið 1973. Það sagði hún hafa verið mikla og 

erfiða reynslu. Á báðum stöðum höfðu börnin sætt miklu andlegu og líkamlegu 

ofbeldi. Árið 1974 snéri Hulda aftur til Íslands og fór að vinna í leikskóla í 

Fellahverfi, í Breiðholti. Þar öðlaðist hún lífsreynslu sem hún vildi ekki vera án enda 

sér hún lífið á Íslandi með öðrum augum á eftir. Á þessum tíma var ekki stuðningur í 

boði fyrir börn sem þurftu á honum að halda en vel var tekið á málum og ríkti mikil 

                                                 
74 �ámskrá Vesturbergs 1994:5. 
75 Brynja Aðalbergsdóttir 2008. 
76 �ámskrá Vesturbergs 1994:7. 
77 Hulda Ólafsdóttir 2008. 
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jákvæðni. Það segir hún hafa verið Gyðu Sigvaldadóttur að þakka sem stýrði 

leikskólanum afar vel við erfiðar aðstæður og kenndi Huldu margt.  

Hulda varð fyrst leikskólastjóri í litlum foreldrareknum leikskóla í Árbæjarhverfi 

Reykjavíkur. Þar byrjaði hún að viðra hugmyndir sínar um leikskólann sem einingu 

og jafna ábyrgð starfsmanna. 

Árið 1990 opnaði nýr leikskóli, Heiðarsel að nafni í Reykjanesbæ. Þar lét Hulda 

til leiðast að taka við leikskólastjórastöðu þrátt fyrir að vera á þeim tíma hætt í öllu 

leikskólastarfi. Nýr leikskóli hafði ekki verið opnaður í bænum í um það bil tuttugu 

ár og ýmsar nýjungar í leikskólastarfi voru í deiglunni á þessum tíma. Hulda ákvað 

að gerast róttæk í hinu nýja starfi. Allir áttu að þekkja alla og því voru deildirnar 

opnaðar og val eins og sagt er frá hér að framan sett í allt húsið. Börnin komu með 

nesti eins og þá tíðkaðist og útivistin var frjáls. Hulda sagði þetta ekki alltaf hafa 

verið auðvelt og að þetta hefði verið barátta, bæði utan og innan leikskólans. 

Einungis það að taka allt svokallað „konuföndur“ út kostaði baráttu. Sú hugmynd að 

börn ættu að fá að skapa sjálf í stað þess að allir gerðu eins í leikskólanum var byrjuð 

að hljóma hér á Íslandi á þessum tíma. Hulda og þær sem með henni stóðu í opnun 

leikskólans hrifust af þeirri hugmyndafræði að kennarar eigi ekki að teikna eða 

föndra fyrir börnin heldur eigi börnin að gera sjálf og leita svara hvernig hlutir líta út 

með því að rannsaka og nota öll skynfæri sín. Þessi hugmyndafræði er kennd við 

ítölsku borgina Reggio Emila.78  

Árið 1992 var haldin ráðstefna í Reykjavík um leik og leikuppeldi sem Hulda var 

viðstödd. Þar héldu konur eins og Valborg Sigurðardóttir, Berit Bae og Birgitta 

Knutsdotter Olofsson fyrirlestra. Þarna var leikskólakennurum gefið tækifæri til að 

dýpka skilning sinn á leik barna og gildi hans í leikskólauppeldi.79 Þessar konur ýttu 

við Huldu og hún gerði sér grein fyrir að tíminn sem leikurinn fékk var skorinn við 

nögl í hennar leikskóla. Frjálsa leiknum hafði í raun verið hent út. Á fyrirlestrinum 

kom Birgitta inn á sjónarmið sem nú þegar hafa komið fram hér í þessari ritgerð, eins 

og það að börn festist ekki við neitt ákveðið viðfangsefni vegna þess hversu 

dagskipulagið sé stíft. Eftir þennan fyrirlestur fóru Hulda og starfsfólk leikskólans að 

gefa leiknum meiri gaum. 
Árið 1995 flutti Hulda aftur til Danmerkur og fór að vinna í leikskólanum á 

Ryesgade 22 við Nørrebro í Kaupmannahöfn. „Mér var ætlað að fara þangað, þetta 
                                                 
78 Wallin 1997:13. 
79 Hrafnhildur Sigurðardóttir o.fl. 1992:43. 
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voru forlög“ sagði Hulda. Jafnframt sagði hún þennan leikskóla í raun vera eins 

opinn og hægt væri og allt starf vera unnið út frá forsendum barnanna. Hún sagði 

mikið vera að gerast þarna inni og leikskólastarfið ekki á neinn hátt klippt og skorið. 

Enginn dagur var eins og börnin höfðu mikil áhrif á það hvernig dagurinn leið. Þrátt 

fyrir að yngstu börnin ættu sitt pláss í húsinu og væru ekki farin að tala, þá fóru þau 

um að vild og voru ótrúlega fljót að læra á umhverfið og veigruðu sér til að mynda 

ekki við að ganga húsið á enda til að ná sér í pensil og fara að mála. Svo toguðu þau í 

starfsmann, bentu á útidyrahurðina og vildu þá fara út að leika. 

Ryesgade hafði verið hefðbundinn aldursskiptur leikskóli fyrir börn frá 0-7 ára 

aldri þar til dag einn þegar starfsfólkið ákvað að opna dyrnar á öllum deildum og sjá 

hvað gerðist. Ein forsendan fyrir því var að gefa börnunum tækifæri til að vera meira 

saman þvert á aldur og læra hvert af öðru. Yngstu börnin sáu aldrei eldri börnin og 

öfugt. Kennarar leikskólans ákváðu að verða athugendur, taka allt skipulag út og 

leyfa börnunum að fara frjáls ferða sinna um allan leikskólann. Eftir það var 

starfseminni umbylt. 

Þegar Hulda kom heim opnaði hún leikskólann Vesturberg árið 1997 en það er 

fyrsti opni leikskólinn á Íslandi. Fyrirmynd hans var hinn danski leikskóli sem lýst 

hefur verið hér að framan. Hún lagði upp með að leikskólinn skyldi aðlaga sig að 

börnunum en ekki börnin að leikskólanum. Hulda telur virðingu vera mikilvægt 

atriði í öllum samskiptum þegar börnum er gefið jafn mikið frelsi og gert er á 

Vesturbergi. Hún segir starfsfyrirkomulagið geta boðið upp á ákveðið kæruleysi hjá 

starfsfólki og þurfi það ávallt að gæta þess að nægilegt framboð á leikefni sé til 

skapandi starfa. Hulda tekur það fram að eigi leikskólinn að standa undir nafni, má 

enginn sem þar starfar gerast værukær og sofna á verðinum.  

 

 

5.2  Svæðaskipting á Vesturbergi 

 

Eins og fram hefur komið og rannsóknir á leik barna sýna þá eiga börn að fá að leika 

sér. Í gegnum leikinn læra börn, þroskast og ná að þjálfa hæfileika sína. Þar af 

leiðandi leggur Vesturberg alfarið upp úr því að veita börnum nægan tíma, næði og 

frelsi til að leika sér frjáls. Hver kennari á sitt svæði viku í senn og ber hann ábyrgð á 
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því.80 Eins og fram kom í viðtali við Huldu þá leggur hún mikla áherslu á að hver og 

einn starfsmaður sé ábyrgur fyrir þeim verkefnum sem honum eru falin. 

Í leikskólauppeldi skal hugað að áhersluþáttum eins og námssviðum leikskóla. 

Námssviðin eru hreyfing, málrækt, myndsköpun, tónlist, náttúra og umhverfi, 

menning og samfélag.81 Hver leikskóli skal finna leið til að vinna með þessa þætti í 

sínu leikskólastarfi og því hefur Vesturberg farið þá leið að skipta húsinu upp í  

svæði. Hvert þessara svæða hefur ákveðið uppeldislegt markmið sem eru til dæmis 

að: 

 

• sjá til þess að hver einstaklingur njóti sín og fái frið til að leika sér; 

• búa til skilyrði þar sem börn ná að rækta vináttu og eru hvött til að vinna 

saman; 

• efla einstaklinginn og auka einbeitingu með því að brjóta ekki upp leiki barna 

með stífu skipulagi, og 

• leggja áherslu á málrækt á hverju svæði fyrir sig.82 

 

Svæðin standa börnum til boða daglega þar sem þau fá að fara frjáls á milli að eigin 

vild. Svæðin heita: Vatnsnes, Framnes, Vinaminni, Bláholt, Gróf og Sólvellir. Hér 

verður hvert svæði tekið fyrir, gerð grein fyrir markmiðum þeirra og hvernig þau 

tengjast Aðalnámskrá leikskóla.83 

 

 

5.2.1 Vatnsnes (fataklefi og salerni) 

 

Leikskóla ber að veita börnum líkamlega umönnun, vernda heilsu þeirra og temja 

þeim hreinlæti ásamt því að stuðla að því að börn verði sjálfbjarga.84 Því hefur 

Vesturberg sett sér meðal annars þau uppeldislegu markmið að: 

 

                                                 
80 Brynja Aðalbergsdóttir 2008. 
81 Aðalnámskrá leikskóla 1999:19. 
82 �ámskrá Vesturbergs 2004:10. 
83 �ámskrá Vesturbergs 2004:5. 
84 Aðalnámskrá leikskóla 1999:9. 
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• annast börnin líkamlega af virðingu, hlýju og nærgætni og stuðla að því að 

þau venji sig á hreinlæti og góða umgengni; 

• hvetja börnin til að tjá sig og segja frá og stuðla þannig að sterkari sjálfsmynd 

barnanna; og 

• stuðla að því að börn eigi traust og hlý samskipti við bæði hvort annað og svo 

kennara. 

 

Sérkenni Vesturbergs er að þar sem Vatnsnes telst vera eitt svæði þá er ávallt einn 

kennari staðsettur þar. Því er ávallt kennari á ganginum sem tekur á móti börnum og 

foreldrum um leið og þau ganga inn í leikskólann. Kennari á þessu svæði skal einnig 

koma til móts við áhuga barna á vatnsleikjum.85 

 

 

5.2.2 Framnes (hlutverkaleikir, spil og bækur) 

 

Leikur felur í sér nám eins og áður hefur komið fram. Til að leikur geti þróast og 

eflst þurfa börn upplifun, hugmyndaflug og efnivið. Kennara ber að ræða við börn og 

hvetja þau til að tjá sig með því að segja frá og tala við hvort annað.86 Þar af leiðandi 

skal kennari fylgjast vel með leik barna og vera ávallt reiðubúinn að örva þau og taka 

þátt í leik barnanna á þeirra forsendum.87 Á þessu svæði er lögð áhersla á að: 

 

• börnum sé búið lærdómsríkt og skemmtilegt umhverfi, við örugg leikskilyrði; 

• sjálfsákvörðunarréttur barna sé virtur sem eflir trú þeirra á eigin getu; og 

• þjálfa athyglisgáfu barna með því að lesa fyrir þau, ræða við þau og hvetja 

börnin sjálf til að segja frá. 

 

Barnabækur eru ómissandi í leikskólastarfi en bæði er hægt að nota þær til að miðla 

ýmsum fróðleik ásamt því að örva mál barnanna. Í gegnum bækur og sögur læra börn 

að stafir mynda orð sem seinna hjálpar þeim við að læra að lesa og skrifa.88 Því skulu 

bækur vera sýnilegar á Vesturbergi og er þar lögð áhersla á lestur. Lestur er svo 

                                                 
85 Brynja Aðalbergsdóttir 2008. 
86 Aðalnámskrá leikskóla 1999:11. 
87 �ámskrá Vesturbergs 2004:12. 
88 Frost o.fl. 2005:154. 
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skráður á sérstakt blað svo hægt sé að fylgjast með því fyrir hvaða börn er lesið. 

Þessi skráning er svo nýtanleg til sjá hvaða börn sækja ekki eftir því að láta lesa fyrir 

sig og er þá hægt að vinna í því að vekja áhuga þeirra á bókum. Inn af Framnesi er 

lítið herbergi sem notað er sem bókasafn en herbergið var áður gömul sólstofa svo 

þar eru gluggar allan hringinn. Í herberginu geta börn jafnvel lokað að sér og átt 

rólega stund uppi í sófa. Þau geta skoðað bækur, lesið tímarit eins og Lifandi vísindi 

ásamt því að geta setið við borð og spilað borðspil í rólegheitum við félaga.89 

 

 

5.2.3 Vinaminni (myndsköpun) 

 

Börn eru eins og hljóðfæri og því er um að gera að leika á sem flesta strengi þeirra. 

Það á að örva sköpunarhæfni og sköpunargleði barna með því að þroska öll 

skilningarvit þeirra og þá hæfileika sem þau búa yfir.90 Örva skal bæði 

sköpunarhæfni og sköpunargleði barna. Leikskólum ber að gefa börnum tækifæri til 

að örva frjálsa og skapandi tjáningu sína.91 Því er lögð áhersla á að: 

 

• veita börnum tækifæri til að njóta listsköpunar; 

• efla sjálfstraust barna og muna ávallt að það er ferlið sem skiptir máli; 

• örva bæði sköpunarhæfni barna og fegurðarskyn þeirra; og 

• vekja áhuga barnanna á umhverfi og náttúru og kenna þeim að vinna með 

ólíkan efnivið. 

 

Börn hafa ríka þörf fyrir að tjá sig með myndsköpun og ber því leikskóla að eiga 

fjölbreyttan efnivið fyrir börn til að þau geti skapað það sem þau vilja.92 Í Vinaminni 

skal kennari vera vel undirbúinn og skal ávallt hafa leir, pappír, lím, liti og skæri 

aðgengileg fyrir börnin. Varast skal að gera aldrei lítið úr börnum eða verkum þeirra 

því útkoman skiptir ekki máli heldur ferlið sjálft.93 

 

                                                 
89 Brynja Aðalbergsdóttir 2008. 
90 Börn hafa hundrað mál 1988:2. 
91 Aðalnámskrá leikskóla 1999:10. 
92 Aðalnámskrá leikskóla 1999:21-22. 
93 Karin 2003:42-43. 
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5.2.4 Bláholt (eldhús) 

 

Í leikskóla skal hugað að heilbrigðum lífsháttum og hollum og góðum 

matarvenjum.94 Þegar kennarar og börn sitja saman við matarborð gefst kjörið 

tækifæri til að styrkja góða borðsiði og eiga samræður við börnin.95 Markmið 

Bláholts eru að: 

 

• vera börnum góð fyrirmynd, sitja með þeim þegar þess gefst kostur og eiga 

notalega morgun- og kaffistund; 

• örva umræður barna og veita þeim tækifæri til að tjá sig um það sem þeim 

liggur á hjarta; og 

• virða og örva sjálfsbjargarviðleitni barna með því að leyfa þeim að gera sjálf, 

þ.e. hella sjálf í glösin, skammta sér sjálf á diskinn og smyrja sjálf brauðið 

sitt. Með því aðstoðar kennari börnin við að ná betra valdi á samhæfingu milli 

augna og handa, sem eykur sjálfstraust barnanna og trú þeirra á eigin getu. 

 

Eldhúsið er hjarta hússins en þangað á að vera gott að koma. Á Vesturbergi er 

morgunmatur og kaffitími inn í eldhúsi og er opið fyrir hvort tvo tíma í senn. Þar er 

eitt borð þar sem sex börn komast fyrir í einu og er kennari ávallt á staðnum, situr hjá 

þeim þegar er laust pláss og aðstoðar börnin þegar þess gerist þörf.96 

 

 

5.2.5 Gróf (salur)  

 

Börn hafa ríka þörf til þess að hreyfa sig og skal leikskóli leggja áherslu á hreyfingu 

barna.97 Því er gott að hafa efnivið sem eflir og styrkir börn eins og til dæmis 

rimlar.98 Á Vesturbergi búa börn vel hvað varðar möguleika til hreyfingar. Þar er 

opinn salur allan daginn þar sem börn geta leikið sér að vild nema þegar 

hádegismatur og hvíld eiga sér stað. Þar eru allskyns tæki sem stuðla að hreyfingu 

                                                 
94 Aðalnámskrá leikskóla 1999:9. 
95 Brynja Aðalbergsdóttir 2008. 
96 Brynja Aðalbergsdóttir 2008. 
97 Aðalnámskrá leikskóla 1999:19. 
98 Frost o.fl. 2005:152. 
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barna eins og til dæmis rimlar, kaðall, róla, trampólín og boltar.99 Samkvæmt 

Aðalnámskrá leikskóla skal unnið að því að efla hreyfiþroska og hreyfigetu barna 

ásamt því að styrkja samhæfingu hreyfinga þeirra.100 Til að vinna að því skulu 

kennarar:  

 

• efla hreyfiþroska og hreyfigetu barna með því að hjálpa þeim að ná stjórn á 

eigin líkama; 

• veita börnum ánægjulegar stundir sem tengjast hreyfingu; og 

• sjá til þess að börn auki úthald sitt með því að reyna á sig og örva 

hjartsláttinn. 

 

Þar sem öll hreyfing stuðlar að andlegri og líkamlegri vellíðan þurfa börn á leikjum 

að halda sem veita þeim útrás og reyna á líkama þeirra.101 Í nútímaþjóðfélagi er það 

orðið staðreynd að börn hreyfa sig minna heldur en áður var. Því er nauðsynlegt að 

hafa góða aðstöðu þar sem börn geta hreyft sig og hlaupið um í leikskólanum.102 Þar 

af leiðandi skal kennari í sal mæta vel undirbúinn og vinna markvisst á svæðinu. 

Börn eiga að fá að leika þar frjáls en þó skal kennari stundum fara með börnum í 

hópleiki og blanda stundum tónlist með þar sem gleðin ræður ríkjum, því ef hún er til 

staðar eru börnin ánægð.103 

 

 

5.2.6 Sólvellir (útisvæði) 

 

Á útisvæði njóta börn þess einnig að hreyfa sig og fá útrás eins og hægt er að gera í 

salnum. Utandyra geta þó börn leyft sér meiri hávaða.104 Gaman er að hafa 

fjölbreytilegt úrval af efnivið í vali fyrir börn. Til að mynda getur verið gott fyrir 

leikskóla að eiga hamar, nagla og sagir sem efla samhæfingu augna og handa.105 Á 

útisvæði Vesturbergs skal: 

                                                 
99 Brynja Aðalbergsdóttir 2008. 
100 Aðalnámskrá leikskóla 1999:9. 
101 Aðalnámskrá leikskóla 1999:19. 
102 Frost o.fl. 2005:123-124. 
103 Brynja Aðalbergsdóttir 2008. 
104 Aðalnámskrá leikskóla 1999:19-20. 
105 Frost o.fl. 2005:153. 
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• hugað að öryggi barna; 

• örva skal leik barna og þau hvött til að sýna frumkvæði; og 

• kenna skal börnum að sýna virðingu og umhyggju fyrir hvort öðru og lífi í 

jörðinni. 

 

Á útisvæði skal kennari vera virkur og duglegur að bjóða upp á spennandi verkefni 

fyrir börn eins og smíðar og rennandi vatn.106 

 

 

5.2.7 Sjálfsákvörðunarréttur barna 

 

Samkvæmt námskrá Vesturbergs er sjálfsákvörðunarréttur barna þar virtur. Haft er 

að leiðarljósi að ýta undir sjálfstæði og bæta sjálfsmynd barnanna. Það er gert með 

því að leyfa börnunum sjálfum að velja hvað þau vilja gera í leikskólanum yfir 

daginn.107 Þegar börn fá að velja sjálf hvar þau leika, getur sú staða komið upp að 

einstök börn fari sjaldan eða jafnvel aldrei á eitthvað ákveðið svæði. Til að fylgjast 

með þessu eru skráningarblöð inn á hverju svæði og skráir kennari þar á hálftíma 

fresti hvaða börn eru þar inni. Það er svo í verkahring eins kennara að færa þessar 

skráningar inn í tölvu reglulega, svo auðvelt sé að fylgjast með. Tvisvar á ári, oftast í 

kringum foreldraviðtöl er talið út fyrir hvert barn og þá séð á hvaða svæðum það 

leikur sér mikið og hvar lítið. Í framhaldinu er hægt að vinna úr upplýsingunum og 

finna áhugaverða leið til að efla barnið til að koma á það svæði sem það hefur lítið 

eða ekkert farið á.108 

 Þó svo að börn fái að velja og eigi að fá að velja þá getur það komið fyrir að það 

þurfi að stýra þeim örlítið. Ef sú staða kemur upp að barn vill jafnvel. ekki fara inn í 

Vinaminni þar sem öll listsköpun fer fram er æskilegt að leita skýringar á því. Finnst 

barninu ekki gaman að skapa? Getur ástæðan verið léleg sjálfsmynd svo barninu 

finnst það ekki kunna eða geta. Þá þarf vissulega að vinna markvisst að því að efla 

                                                 
106 Brynja Aðalbergsdóttir 2008. 
107 �ámskrá Vesturbergs 2004:7. 
108 Brynja Aðalbergsdóttir 2008. 
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það barn og finna leið til að ná því inn í Vinaminni.109 Það að börn fái ávallt að velja 

sjálf hvað þau vilja gera þýðir ekki að börn fái að láta eins og þau vilja láta. Þeim ber 

ávallt að fara eftir vissum reglum hvað varðar til að mynda hegðun í matar- og 

kaffitímum.110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
109 Brynja Aðalbergsdóttir 2008. 
110 �ámskrá Vesturbergs 2004:7. 
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6.  Gagnrýni á opið leikskólastarf 

 

 

Þegar John Dewey opnaði sinn tilraunarskóla heyrðust raddir um að í slíku opnu 

skólastarfi myndi vanta stjórn og aga. Hann var því ekki sammála og sagði þessa 

nýju tegund af skólastarfi krefjast annars konar aga. Það er einna helst hægt að líkja 

þessu við aga í íþróttum þar sem allir sitja ekki eingöngu kyrrir og meðtaka heldur 

vita sín takmörk.111  

Bæði leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri Vesturbergs segjast stundum heyra 

gagnrýnisraddir eins og lýst er hér að ofan, það er að það sé enginn agi á Vesturbergi 

og að börnin gangi um allt eins og ekkert sé.112 Á móti má velta fyrir sér hvort það sé 

merki um agaleysi að börn gangi um leikskólann sinn eins og heima hjá sér í leit að 

áhugaverðu viðfangsefni.  

 

 

6.1  Viðhorf foreldra til leikskólans 

 

Höfundur tók viðtöl við tvær mæður í tengslum við ritgerð þessa. Önnur á tvær dætur 

sem báðar eru komnar í grunnskóla á meðan hin á eina dóttur sem komin er í 

grunnskóla en sú yngri er enn á Vesturbergi. Höfundi lék forvitni á að vita hvort þær 

hefðu vitað nákvæmlega hvernig starfsemin fór fram á Vesturbergi þegar þær sóttu 

um þar fyrir börnin sín og sögðust þær báðar hafa verið meðvitaðar. Báðar minntust 

þær á niðurnjörvað starf í leikskólum og hafði önnur þeirra unnið á leikskóla þar sem 

henni fannst alltaf verið að kalla á börnin og segja þeim að ganga frá. Á meðan 

síðarnefndu móðurinni var bent á af vinkonum að Vesturberg gæti verið góður kostur 

fyrir eldri dóttur hennar í ljósi þess hversu virk og sjálfstæð stúlka hún var. Þá fannst 

þeim mikill kostur hversu lítill leikskólinn væri og hún gæti leikið sér að því sem hún 

vildi sjálf allan daginn. Báðar voru þær sammála um að það hafi ekki verið nein 

spurning um það að láta yngri dætur sínar á sama leikskóla.  

Athyglisvert er að segja frá því að miðað við þær gagnrýnisraddir sem heyrast um 

agaleysi og læti á Vesturbergi að þá kom önnur móðirin einmitt inn á það að þegar 

                                                 
111 Rit um uppeldisstefnur 1994:8. 
112 Brynja Aðalbergsdóttir 2008; Halldóra Magnúsdóttir 2008. 
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hún kom með dætur sínar í leikskólann og sótti þær, þá voru börnin í leikskólanum 

alltaf einhversstaðar í leik. Henni fannst þetta virka rólegra heldur en til að mynda 

þar sem hún hafði unnið. Báðar mæðurnar voru sammála um að stúlkurnar þeirra hafi 

unað sér vel í leikskólanum og tali enn mikið um hann.  

Önnur móðirin taldi mikinn kost fólginn í því að þurfa ekki að vera mætt á 

slaginu, í þeirri meiningu að hún yrði helst að vera komin fyrir ákveðinn tíma. Segist 

hún vita að í sumum leikskólum er ekki talið gott þegar barn kemur eftir tiltekinn 

tíma vegna þess að þá sé ákveðin starfsemi hafin. Hún segist ánægð með þetta 

fyrirkomulag vegna þess að hún vinni þannig vinnu að hún þurfi ekki alltaf að mæta 

á sama tíma, svo þetta henti þeim mjög vel. Hin móðirin kom inn á það að dætur 

hennar væru inniblóm, en með því átti hún við að þær voru ekki mikið fyrir útiveru. 

Hún segist hafa litið á það sem kost frekar en annað að þær væru ekki skyldugar að 

fara út í leikskólanum. Hún segir þær vera einstaklinga sem hafi skoðanir og þær geti 

valið fyrir sig sjálfar. Stór kostur fannst þeim báðum hversu lítill og heimilislegur 

leikskólinn er og kom önnur inn á það að henni hefði fundist það endurspeglast í 

viðmóti starfsfólksins. 

Nú fóru dætur mæðranna ekki allar í sama grunnskóla og langaði höfund að vita 

hvernig það hefði gengið. Byrjað var á að spyrja þær hvernig þeim hefði fundist 

dætur sínar vera undirbúnar að hefja skólagöngu. Að mati mæðranna voru þær allar 

vel undirbúnar. Þó fannst annarri móðurinni skólinn ekki hafa verið tilbúinn fyrir 

þær. Báðar dætur hennar eru komnar í viðkomandi skóla og fann hún fyrir fordómum 

gagnvart börnum sem komu frá Vesturbergi. Henni fannst líkleg ástæða vera sú að 

fólk héldi að börnin gengu sjálfala um leikskólann. Hún veltir því fyrir sér hvort það 

stuði kennara að börn séu sjálfstæð og fylgin sér. Hún segir báðar dætur sínar vera 

klárar stúlkur sem hafi fengið viðurkenningar fyrir námsárangur. Hún segir þær 

virkar, jákvæðar og áhugasamar. Henni finnst grunnskólakennarar eiga að kynna sér 

hvernig leikskólar þeirra í nágrenninu starfa og vinna áfram að einhverju leyti með 

það vinnufyrirkomulag. 

Öðruvísi var komið hjá hinni stúlkunni sem byrjuð er í grunnskóla. Þar fann 

móðirin ekki fyrir neinum fordómum en hún segist hafa heyrt þá annars staðar frá. Sá 

skóli er ekki nágrannaskóli leikskólans sem þýðir að ekki fara eins mörg börn frá 

Vesturbergi þangað. Annað er líka að þar er skólastarfið háttað meira í líkingu við 

leikskólastarf Vesturbergs. Þar er ekki fast bekkjarkerfi eins og í mörgum skólum 
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heldur eru nokkrir kennarar saman með allan árganginn og börnin skiptast á að fara á 

milli svæða.  

Það sem þeim fannst verst var að þurfa sífellt að verja stefnu leikskólans. Talaði 

önnur þeirra um hvað það væri í raun sem þyrfti að verja. Þarna fá börn nægan tíma 

til að leika sér og finnst henni það vera virðing og mannréttindi gagnvart sínum 

börnum. Þær segjast ekki vita um foreldri sem hefði verið óánægt með leikskólann.   

 

 

6.2  Hvað segja grunnskólakennarar 

 

Þar sem gagnrýnisraddir leiddu til grunnskólans þá ákvað höfundur að leita þangað. 

Farið var í grunnskóla sem hefur tekið á móti börnum frá Vesturbergi og rætt við tvo 

grunnskólakennara sem báðar eru konur. Kennari eitt hafði fengið í sinn bekk þó 

nokkuð stóran hóp frá Vesturbergi og sagðist hún hiklaust sjá mun á börnum sem 

komu þaðan miðað við önnur börn. Henni fannst þau ekki kunna almennilega að fara 

í röð eða fylgja reglum. Henni fannst þau vera agalausari að því leyti að þau voru 

ekki alltaf tilbúin að gera það sem átti að gera. Eins og til dæmis þegar það var 

komið að því að læra stærðfræði þá vildu þau það ekki og tók þá þras við. Þó sagði 

kennarinn þetta vera einstaklingsbundið og það sé ekki endilega erfiðara fyrir 

orkumiklu börnin að læra þessar reglur. Kennari tvö hafði ekki tekið á móti eins 

mörgum börnum frá Vesturbergi og sagðist hún hafa fengið fyrirmyndarnemanda 

sem ekki hefði skipt neinu máli hvar hann hefði verið í leikskóla, enda var um 

sterkan einstakling að ræða frá heimili þar sem vel var stutt við barnið. Hins vegar 

var annað barn sem átti erfiðara með að fylgja þessum reglum og sagði kennarinn að 

slíkir nemendur hefðu einnig komið frá öðrum leikskólum. Hún sagði þó muninn 

vera þann að þau börn væru núna búin að læra að fylgja reglum á meðan barnið frá 

Vesturbergi vildi ennþá fara sínar eigin leiðir án tillits til annarra. Þó sagði hún að 

alltaf mætti spyrja sig hvort heimilisaðstæður væru að hafa áhrif eða hvort það væri 

eingöngu leikskólinn. 

Kennurunum fannst ekki mikill munur á börnunum frá Vesturbergi og börnum frá 

öðrum leikskólum hvað varðar ákveðni en öðrum kennaranum fannst stúlkurnar í 

hennar bekk mjög duglegar að syngja. Þó sagði hún það alveg eins geta verið vegna 

þess hversu gaman þeim finndist að syngja. 
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7.  ?iðurstöður 

 

 

Í ljósi kenninga sem fjallað hefur verið um er ljóst að börn læra og þroskast í gegnum 

leikinn. Leikur er þeirra nám og starf. Hvað opinn leikskóla varðar þá telur til að 

mynda John Dewey að börn eigi að fá að velja sjálf hvar þau leika sér á meðan Lev 

S. Vygotsky telur leikinn vera meginuppsprettu alls þroska og að börn séu yfirleitt að 

leika sér á svæði hins mögulega þroska. Gregory Bateson segir leik barna einfaldlega 

hafa tilgang sem Catherine Garvey og Birgitta Knutsdotter Olofsson taka einnig 

undir. Þær segja einnig báðar að börn noti ekki eingöngu mál sitt í leik heldur einnig 

líkama. Að hægt sé að sjá það á tilbrigðum og augnaráði hvort um leik eða 

raunveruleik sé að ræða hjá börnum. Birgitta telur kennara spila stórt hlutverk í lífi 

barna í leikskólum. Hún segir ákaflega mikilvægt að þeir séu til staðar og fylgist með 

þróun leiksins ásamt því að grípa inn í hann þegar þess gerist þörf eða þegar börnin 

vilja. Hún segir kennara geta aukið gildi leiksins og að börn endist betur í leik þegar 

kennarar eru til staðar. 

Mikilvægir þættir í leikskólastarfi eru gleði og umhyggja en án þessara þátta 

vantar líklega mikið í líf barna. Hverjum finnst ekki gaman að sjá gleði barnanna 

skína úr svip þeirra. Þegar börn fá umhyggju og athygli kennara þá líður þeim vel. 

Þessir þættir hafa einnig mikið með sjálfsmynd barna að gera. Kennarar þurfa því að 

vanda sig og huga að því að öll börn þurfa á athygli þeirra að halda og virðingu. 

Frjálsi leikurinn er mikilvægur fyrir börn. Það að börn fái nægan tíma til að leika 

sér getur skipt máli hvað varðar eirðarleysi eins og Birgitta taldi sig sjá í rannsókn 

sinni þar sem hún fylgdist með börnum í leik inn á leikskóla. Hún tók eftir því að 

þegar sífellt þurfti að vera að ganga frá vegna stífs dagskipulags þá hættu sum börn 

að leika sér. Þau voru í sífelldri bið eftir að næsta stund byrjaði og ráfuðu á milli 

staða án þess að festa sig í neinu. Það er þó ekki það eina góða við frjálsa leikinn 

heldur sýnir rannsókn það að þau börn sem fá að leika frjálsa leikinn í leikskólanum 

standa sig betur í málfræði í barnaskóla. Að sjálfsögðu er að mörgu að hyggja, margt 

er gott og annað ekki eins gott. Eins og kemur fram þá skiptir starfsfólk leikskólanna 

gríðarlega miklu máli. Mikilvægt er að þeir sofni ekki á verðinum og hugsa að börnin 

„séu nú bara að leika sér“, líkt og Hulda Ólafsdóttir bendir á.  
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Hvernig ber að taka gagnrýni, á að taka mark á henni eða virða hana að vettugi? 

Gagnrýni á Vesturberg virðist að mestu vera í tengslum við agaleysi á börnum, eins 

og það að þar séu engar reglur og börn vaði um allt. Höfundur veltir fyrir sér uppruna 

gagnrýnarinnar. Ekki virðast það vera foreldrar barnanna í leikskólanum. Þeir virðast 

vera ánægðir með leikskólann enda mikið um að systkini fari á Vesturberg. Gæti 

gagnrýnin stafað frá utanaðkomandi aðilum sem kannski vita í raun ekki út á hvað 

starfið gengur? Af þeim viðtölum sem höfundur tók má ráða að grunnskólakennarar 

virðast hafa ákveðnar skoðanir um starfsemi Vesturbergs, þeir segjast í sumum 

tilfellum sjá mun á börnum sem koma þaðan. Vert er að velta fyrir sér hvaða hegðun 

og þekking er æskileg, eins og hvað sé gott að kunna og hvað ekki. Vissulega er gott 

fyrir börn að geta staðið í röð og fylgt reglum. Það má þó líka velta því fyrir sér hvort 

yngstu bekkir skólanna megi færa sig aðeins nær kennsluformi leikskólanna. Það 

væri áhugavert í framhaldi af þessari ritgerð að skoða námsárangur barna af 

leikskólum eins og Vesturbergi og þá hvort börn með ofvirkni eða athyglisbrest séu 

betur komin í stífu dagskipulagi eða þar sem þau fá að fljóta og geta þá sest upp í 

sófa með bók í hönd ef mikil truflun er fyrir hendi. Höfundur sat fyrirlestur fyrir 

stuttu þar sem sálfræðingurinn Jóhann Ingi Gunnarsson talaði og kom hann inn á það 

að ofvirkir þyrftu alltaf að vera á fullu.113 Má því spyrja sig hvort ofvirkum börnum 

líði betur í dagskipulagi þar sem þau geta valið sér viðfangsefni og sökkt sér ofan í 

það eins lengi og þau vilja eða þar sem þau þurfa að ganga frá og byrja á nýjum 

verkefnum reglulega. 

Af þeirri umfjöllun sem fram hefur komið í ritgerð þessari telur höfundur sterk rök 

hneigjast að þeirri niðurstöðu að opinn leikskóli er góður kostur. Sú niðurstaða er 

einnig í samræmi við rannsóknir fræðimanna. Þó er rétt að geta þess að 

gagnrýnisraddir eru fyrir hendi hvað varðar opinn leikskóla. Mun einungis tíminn 

leiða í ljós hvort þær gagnrýnisraddir eigi við rök að styðjast.  

 

 

 

 

 

                                                 
113 Jóhann Ingi Gunnarsson 2008. 
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