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Útdráttur 

 

Í þessari rannsókn er fjallað um aðstöðu barna til leiks á grunnskólalóðum Reykjavíkur. 

Teknar eru fyrir lóðir þriggja grunnskóla sem allir hafa sín sérkenni. Efst á lista er 

Ártúnsskóli, en hann þjónar börnum á yngra- og miðstigi grunnskólans. Næst er 

Árbæjarskóli, sem telst sem stærsti skóli borgarinnar. Þar á eftir kemur Norðlingaskóli, 

en hann er nýrri að árum en hinir tveir og státar af glæsilegri skólalóð. Rannsóknin 

byggist á vettvangsathugunum í hverjum skóla fyrir sig þar sem leikumhverfi barna var 

kannað. Auk þess voru tekin viðtöl við skólastjórnendur skólanna og einn af hönnuðum 

skólalóðar Norðlingaskóla. Þess fyrir utan er sjónum beint að mikilvægi leiks í lífi barna 

og þeim margvíslegum eiginleikum sem hann býr yfir.  

Fyrsti hluti rannsóknarinnar fjallar stuttlega um rannsóknaraðferðir og 

rannsóknarsögu viðfangsefnisins. Í öðrum hluta er leikur barna í aðalhlutverki og 

hugtök honum tengdum skilgreind. Í þriðja og jafnframt seinasta hluta rannsóknarinnar 

er farið yfir sögu leikvalla og vakin athygli á mikilvægi góðrar hönnunar á leikumhverfi 

barna. Þar að auki er þeim grunnskólalóðum sem til umfjöllunar eru lýst í myndrænu 

máli.  
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Inngangur 

Aðdragandi þessarar rannsóknar á rætur að rekja aftur til ársins 2010. Á þeim tíma hafði 

ég ákveðið að gera stutt hlé á háskólagöngu minni og halda á vit ævintýra. Ég fluttist 

búferlum til London í þeim tilgangi að gerast au-pair hjá góðri fjölskyldu og dvaldi þar í 

tæpt ár. Starf mitt fólst í því að gæta 5 ára gamals drengs á meðan foreldrar hans voru 

við vinnu. Saman könnuðum við okkar nánasta umhverfi og heimsóttum fjöldann allan 

af þeim almenningsleikvöllum sem borgin hefur upp á að bjóða. Þau leiksvæði sem má 

finna víða um borgina eru öll mismunandi að stærð og lögun og mikið er lagt upp úr því 

að gera svæðin spennandi og ekki síst ögrandi fyrir börnin. Á einu slíku leiksvæði má til 

að mynda finna sjóræningjaskip sem umlukið er hvítum sandi þar sem börnin geta leikið 

sér berfætt. Á öðrum leikvelli er í boði að hoppa í hoppukastala og á þeim þriðja eru 

lækir til að vaða í. Þetta er aðeins brot af því besta þar sem fjölbreytnin er ráðandi. 

Möguleikarnir eru nánast óendanlegir og eru leikvellirnir flestir draumur hvers barns að 

leika sér á. Ég óskaði þess oft og mörgum sinnum, þarna úti, að geta orðið aftur 5 ára 

gömul og fengið tækifæri til að njóta leiksins jafn innilega og börnin gerðu.  

Eftir þessa upplifun, urðu þeir leikvellir sem ég sjálf á að venjast frá mínum 

uppvaxtarárum í Reykjavík, frekar einsleitir og óspennandi. Flest leiksvæði sem hér er 

að finna eru oftar en ekki frekar stöðluð, með leiktækjum á borð við rólur, sandkassa og 

vegasalt. Fjölbreytni er af skornum skammti og viðhaldi oft ábótavant. Þessu hef ég 

kynnst frá fyrstu hendi undanfarin ár í starfi mínu sem leiðbeinandi á frístundaheimili 

Skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar. Þar veiti ég grunnskólabörnum á aldrinum 

6-10 ára félagslegan stuðning eftir að skóla líkur og leiðbeini þeim m.a. í leik. Börn eru 

gleðigjafar af náttúrunnar hendi og líta heiminn allt öðrum augum en við sem eldri 

erum. Þau verja deginum að mestu í leik og það er í gegnum þennan leik sem þau læra á 

lífið og tilveruna.  

Mikilvægi leiksins og hinir margvíslegu eiginleikar hans urðu mér samt ekki 

almennilega kunnir fyrr en ég hóf nám í þjóðfræði og kaus að leggja stund á námskeið 

um þjóðfræði barna og unglinga. Í þeim áfanga var ég kynnt fyrir efnisheimi barna, 

leikjum þeirra og siðum. Þjóðfræði barna er sú grein innan þjóðfræðinnar sem minnst 

hefur verið skoðuð og vorum við hvött til að gera okkar eigin rannsóknir á nærumhverfi 

barna. Í lokaverkefni áfangans gerði ég óformlega samanburðarrannsókn á 

almenningsleikvöllum þriggja evrópskra borga. Þar nýtti ég mína persónulegu reynslu, 

og jafnframt þáverandi búsetu, til að bera saman leikumhverfi barna í Lundúnaborg, 
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Stokkhólmi og Reykjavík. Það var einmitt vinnan við þetta ákveðna verkefni sem lagði 

grunn að BA ritgerð minni.  

Leikumhverfi barna hér á landi er af öðrum toga en þekkist erlendis, að því 

leytinu til, að svokallaðir almenningsleikvellir eru hlutfallslega fáir. Leikur íslenskra 

barna fer fyrst og fremst fram á skólalóð og í nánasta umhverfi þess skóla sem þau 

stunda nám við. Í daglegu skólastarfi eyða börn á grunnskólaaldri að minnsta kosti 40 

mínútum í útiveru. Þar fá þau að njóta sín í frjálsum leik innan marka skólalóðarinnar. 

Utan skólatíma er sama leiksvæði vettvangur barna í frístund og þá er skólalóð hvers 

borgarhverfis oftast aðal aðdráttarafl barna jafnt sem fullorðinna þegar brugðið er á leik. 

Skólalóðir eru oftar en ekki opin svæði sem gera hverjum sem er kleift að nýta svæðið í 

leik og starfi. Að því sögðu gegna skólaleikvellir því hlutverki að vera einn helsti 

vettvangur barna til leiks. Með þátttöku í leik læra börn á umhverfi sitt, fá tækifæri til að 

taka áhættur og geta gefið ímyndunaraflinu lausan tauminn. Leikur barna, innan sem 

utan veggja skólans, er mikið þroskaferli og gegnir skólaleikvöllurinn þar stóru 

hlutverki. Leiksvæðin, og þar með leiktækin, hafa þannig bæði bein og óbein áhrif á 

sjálfan leikinn. 

Með þessari rannsókn vonast ég til þess að varpa ljósi á aðstöðu barna til leiks á 

skólalóðum þriggja grunnskóla í Reykjavík. Vil ég reyna að sýna fram á mikilvægi 

góðrar aðstöðu fyrir börn í leik og starfi ásamt því að benda á möguleikana á bak við 

hönnun þeirra. Hér verður ytri umgjörð skólastarfsins skoðuð þar sem sjónarmiðið 

færist út úr skólastofunni undir beran himinn.  

Nokkrum ber að þakka fyrir kærkomna aðstoð við gerð rannsóknarinnar. Fyrst og 

fremst vil ég þakka föður mínum, Ágústi Ólasyni, fyrir kraftmikinn stuðning í gegnum 

allt þetta ferli. Fyrir hans tilstuðlan komst ég í samband við viðmælendur mína. Þar að 

auki hefur reynsla hans í skólastarfi veitt mér innblástur og hjálpað mér að móta mínar 

eigin hugmyndir. Ég vil einnig þakka móður minni, Sigríði Heiðrúnu Guðjónsdóttur, 

fyrir að hafa óbilandi trú á mér og sýna viðfangsefni mínu mikinn áhuga. Kærastinn 

minn, Magnús Magnússon, fær sömuleiðis sérstakar þakkir en hann hefur sýnt mér 

mikla þolinmæði og gefið mér gott spark í rassinn þegar þess var þörf. Viðmælendur 

mínir fá að sjálfsögðu mínar bestu þakkir fyrir að vera boðnir og búnir að taka þátt í 

þessu verkefni og veita mér þær upplýsingar sem ég sóttist eftir. Síðast en ekki síst vil 

ég þakka leiðbeinanda mínum, Kristínu Einarsdóttur fyrir að leiða mig í gegnum 

ritgerðaskrifin og gefa mér góð ráð í sambandi við rannsóknina.  
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1. kafli: Rannsóknarsaga og aðferðafræði 

 

Í þessum kafla er greint frá öflun gagna ásamt þeim rannsóknaraðferðum sem nýttar 

voru við gerð rannsóknarinnar. Þær grunnskólalóðir sem til umfjöllunar eru verða 

kynntar til sögunnar og grunnupplýsingar um viðmælendur mína gefnar upp. Að lokum 

verður farið yfir stöðu þeirra rannsókna sem tengjast ritgerðarefninu. 

1.1. Rannsóknin 

Rannsóknin er fyrst og fremst byggð á eigindlegum rannsóknaraðferðum þar sem ég 

gerði vettvangsathugun á skólalóðum þriggja grunnskóla í Reykjavík. Auk þess tók ég 

viðtöl við skólastjórnendur þessara sömu skóla og spurðist fyrir um fyrirkomulag og 

skipulag á leiksvæðum yngri nemenda. Til stuðnings við lýsingar viðmælenda minna 

tók ég sjálf myndir af svæðinu. Ljósmyndirnar nýtast vel í sérstakri umfjöllum um 

hverja skólalóð fyrir sig, þar sem þær sýna vel aðstöðu barnanna til leiks.  

Eigindleg aðferðafræði gengur út frá þeirri hugmynd að rannsakandinn fræðist um 

samfélagið með því að vera á vettvangi og spyrjast fyrir um tiltekið viðfangsefni (Yow, 

2005: 7). Viðmælendum er gefið tækifæri til að koma sínum eigin skoðunum á framfæri 

og þannig kemur rannsakandinn í veg fyrir að rannsóknin einskorðist við hans eigin 

hugmyndir. Með þeim hætti opnast fyrir nýja túlkun á efninu sem var rannsakanda 

jafnvel áður hulin (Yow, 2005: 6). Eigindleg aðferðafræði býður því upp á svigrúm sem 

hentar rannsókn minni vel þar sem ég hafði frekar fastmótaðar hugmyndir um 

ritgerðarefnið. Til að varna því að mín eigin viðhorf myndu hafa afgerandi áhrif á 

niðurstöður rannsóknarinnar lagði ég upp með opnar spurningar sem ég bar undir 

viðmælendur mína. Ég reyndi, eftir fremsta megni, að hvetja þá til að viðra skoðanir 

sínar og segja frá sinni eigin reynslu af viðfangsefninu. 

Fyrstu þrír viðmælendur mínir eiga það allir sameiginlegt að vera 

skólastjórnendur grunnskóla í Reykjavík. Skólar undir þeirra stjórn urðu fyrir valinu 

sem aðal vettvangur rannsóknarinnar og byggist sú ákvörðun helst á sérstöðu hvers 

skóla fyrir sig. Tveir fyrstu skólarnir, sem fjallað er um, eru staðsettir í rótgrónum 

hverfum borgarinnar og eiga sér langa starfssögu. Sá þriðji er yngri að árum og státar nú 

af glænýrri skólabyggingu ásamt nýtískulegu leiksvæði. Skólarnir eru mismunandi að 

stærð og gerð sem hefur áhrif á ólíkan aðbúnað á lóð hvers skóla. Eitt eiga skólarnir þó 

allir sameiginlegt en það er gott aðgengi að einstökum náttúrusvæðum, annars vegar 

Elliðaárdalnum og hins vegar Rauðhólum við Heiðmörk. Í skólaheimsóknum mínum 

fékk ég leyfi til að fylgjast með leik barna í bæði fyrri og seinni frímínútum dagsins. 
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Frímínúturnar eru mislangar, eða allt frá 15 mínútum til hálftíma, og eru þær skipulega 

felldar inn í skóladaginn. Á meðan á frímínútunum stóð var ég hlutlaus áhorfandi að 

leik barnanna og fylgdist með hvernig þau dreifðust um alla skólalóðina í mismunandi 

leikjum. Ég gætti þess að trufla ekki viðfangsefni barnanna og takmarkaði samskipti 

mín við starfsmenn skólans sem voru við útigæslu. Eins og gefur að skilja er veðrátta 

stór áhrifavaldur í útiveru barna og þar sem vettvangsathuganir áttu sér flestar stað í 

janúar sagði óstöðugt tíðarfar mikið til sín. Nánar verður fjallað um áhrif veðurs í 

samhengi við hönnun skólalóðanna í 3. kafla ritgerðarinnar.  

Fyrsti skólinn sem ég heimsótti var Ártúnsskóli en hann er staðsettur í Ártúnsholti 

sem tilheyrir Árbænum. Skólinn var stofnaður árið 1987 og er í dag samrekinn leikskóli, 

grunnskóli og frístundaheimili (Ártúnsskóli, (á.á.)a). Við upphaf þessa skólaárs voru 

160 nemendur á aldrinum 6-12 ára skráðir í skólann (Ártúnsskóli, (á.á.)b). Ártúnsskóli 

er fámennasti skólinn af þeim þremur sem til umfjöllunar eru í þessari rannsókn. Hann 

sker sig úr að því leyti að hann þjónar einungis nemendum á yngra- og miðstigi 

grunnskólans. Skólastjóri Ártúnsskóla, Rannveig Andrésdóttir hefur starfað við skólann 

síðan 1988, bæði sem kennari og stjórnandi. Hún er 57 ára gömul og búsett í Reykjavík. 

Í starfi sínu við skólann hefur Rannveig unnið að því að fá skólalóðina betrumbætta og 

hefur starfsteymi innan skólans sent frá sér tillögur á útfærslu lóðarinnar til 

Reykjavíkurborgar. Ekkert hefur enn orðið af endurbótum, en skólinn er á löngum 

biðlista innan borgarinnar varðandi endurbætur á skólalóð.  

Annar skólinn sem ég heimsótti var Árbæjarskóli sem staðsettur er við hlið 

Árbæjarkirkju í stórbrotnu umhverfi Elliðaárdalsins. Hann var stofnaður haustið 1967 

og telst til stærstu grunnskóla landsins. Nemendur skólans eru 650 talsins, í 1.-10. bekk, 

en skólinn er safnskóli á unglingastigi þar sem nemendur Ártúnsskóla og Selásskóla 

sameinast í Árbæjarskóla við upphaf 8. bekkjar (Árbæjarskóli, (á.á.)). Þorsteinn Sæberg 

Sigurðsson, skólastjóri Árbæjarskóla, hefur opinberlega rætt um aðbúnað á lóð skólans 

þar sem starfsmenn skólans telja hana beinlínis hættulega börnum. Því var hann strax í 

upphafi valinn til liðs við þessa rannsókn sem hann sjálfur tók vel í. Þorsteinn er 53 ára 

og búsettur í Kópavogi. Hann hefur starfað við skólann í næstum 20 ár og býr þar af 

leiðandi yfir miklum fróðleik og hefur sterkar skoðanir á viðfangsefninu. Hann hefur 

um árabil barist fyrir bættri skólalóð og þegar viðtalið átti sér stað hafði hann nýlokið 

samstarfi við vinnuteymi sem vann að hugmyndum um endurnýjun lóðarinnar í heild 

sinni. Tillögur teymisins voru sendar til Reykjavíkurborgar sem samþykkti stuttu seinna 

að hefja framkvæmdir við lóðina á þessu ári.  
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Þriðji skólinn sem ég heimsótti var Norðlingaskóli sem staðsettur er í 

Norðlingaholti, nýlegu hverfi borgarinnar, suðaustan við Rauðavatn. Formlega var 

skólinn stofnaður árið 2005 og fór þá starfssemi hans fram í færanlegum skólastofum 

fyrir nemendur í 1.-6. bekk. Í dag státar skólinn af 27.000 fermetra fullbúinni skólalóð 

og nýlegu skólahúsnæði sem þjónar 480 nemendum á öllum stigum grunnskólans. 

Skólinn og lóð hans var hönnuð í samstarfi við starfsfólk skólans, nemendur og foreldra 

(Norðlingaskóli (á.á.)). Sif Vígþórsdóttir, skólastjóri Norðlingaskóla, hefur starfað sem 

stjórnandi við skólann frá upphafi og tók virkan þátt í uppbyggingu hans. Sif er 54 ára 

og búsett í Reykjavík.  

Fjórði og jafnframt seinasti viðmælandi minn var Ragnhildur Skarphéðinsdóttir, 

landslagsarkitekt. Ragnhildur er 58 ára og búsett í Reykjavík en hún starfar hjá 

arkitektastofunni Hornsteinar og var hluti af hönnunarteymi sem hannaði bæði 

byggingu og lóð Norðlingaskóla. Í viðtali okkar leiddi hún mig í gegnum hönnunarferli 

skólalóðarinnar og sagði mér frá þeim hugmyndum sem lagt var upp með við byggingu 

skólans. Við ræddum einnig mikilvægi vel ígrundaðrar hönnunar á grunnskólalóðum og 

þau áhrif sem vel uppbyggð og falleg skólalóð getur haft á skólastarfið í heild.  

Eins og áður hefur komið fram beinist þessi rannsókn fyrst og fremst að aðstöðu 

barna til leiks á grunnskólaleikvöllum, en eins og gefur að skilja er leikur þar ekki 

undanskilinn. Án hins eiginlega leiks og þeirrar margbreytni sem hann bíður upp á væri 

viðfangsefni þessarar rannsóknar lítilsvirði og almennir leikvellir myndu heyra sögunni 

til. Í bók sinni Homo Ludens (Hinn leikandi maður) segir hollenski sagnfræðingurinn 

Johan Huizinga leikinn vera menningarlegt athæfi sem þrungið er merkingu (1970: 19). 

Hann talar um leik sem margbrotið fyrirbæri og tekur fram að leikurinn þjóni alltaf 

einhverjum tilgangi. Á svipaðan hátt er fjallað um hugtakið leik í bókinni Taking Play 

Seriously þar sem Ole Fredrik Lillemyr tekur saman hinar ýmsu hliðar leiksins og sýnir 

fram á vægi hans í námi yngri barna. Leikur gegnir þýðingarmiklu hlutverki í lífi barna 

og þarf að vera tekinn alvarlega (Lillemyr, 2009: 6). Að sögn Valborgar Sigurðardóttur 

er leikur aðaltjáningarform barnsins (1991: 108). Valborg var uppeldisfræðingur og 

skólastjóri Fósturskóla Íslands um árabil. Hún hafði mikil áhrif á uppeldis- og 

kennslumál hér á landi með skrifum fjölda greina og bóka. Hún dregur fram mikilvægi 

leiksins í bók sinni Leikur og leikuppeldi og vitnar í hina ýmsu uppeldis- og sálfræðinga 

sem margir hverjir hafa helgað líf sitt rannsóknum á börnum og þroskaskeiði þeirra. 

Einn af þeim er sænski barnasálfræðingurinn Birgitta Knutsdotter Olofsson. Hún hefur 
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unnið að þróun leiksins sem uppeldisaðferð og birtist afrakstur rannsókna hennar í 

bókinni Lek for livet (Leikur fyrir lífið).  

1.2. Staða rannsókna 

Ótal fræðimenn hafa í gegnum árin rannsakað leik barna og þar af hafa allmargir safnað 

fróðleik og fræðum um leikina sem börn frá öllum heimshornum leika sín á milli. Þar 

fremst í flokki eru hjónin Iona og Peter Opie sem talin eru brautryðjendur í söfnun 

þjóðfræðiefnis barna. Þau hafa gefið út verk á borð við The Lore and Language of 

Schoolchildren og Children´s Games in Street and Playground. Í verkum sínum beindu 

þau sjónum að börnum á skólaaldri og sýndu fram á að í þjóðfræðum barna má finna 

hafsjó af hefðum, siðum og leikjum sem berast frá kynslóð til kynslóðar (Grider, 1999: 

14-15). Kenningasmiðurinn, Brian Sutton-Smith hefur einnig verið ötull við rannsóknir 

á leikjum barna og hefur eytt meirihluta ævi sinnar að gefa út efni því tengdu. Þar ber að 

nefna The Ambiguity of Play og Children´s Folklore. A Source Book. Aftur á móti hefur 

samspil hönnunar og leikja barna á skólaleikvöllum verið lítið sem ekkert skoðað. Þær 

rannsóknir sem má finna, snúa fyrst og fremst að leikskólalóðum, frekar en leiksvæðum 

grunnskóla.  

Valborg Salóme Ingólfsdóttir (2011) skrifaði M.Ed ritgerð í náms- og 

kennslufræðum við Menntavísindasvið Háskóla Íslands sem heitir Leikskólalóðir, 

hönnun þeirra og nýting. „Innandyra fer aðalstarfið fram“. Þar tekur hún fyrir fimm 

leikskóla á höfuðborgarsvæðinu og rannsakar þá með nýtingu útisvæðisins í huga. 

Ritgerðin er yfirgripsmikil og kemur inn á gildi útiveru í leik barna, ásamt mikilvægi 

þess að hafa sjónarmið barna að leiðarljósi þegar hanna á leiksvæði. Hönnun og 

skipulag leikskólalóða er einnig skoðað í lokaverkefni við leikskólabraut 

Kennaraháskóla Íslands þar sem Baldur Örn Arnarson (2007) fjallar um hreyfiþroska 

barna og hugmyndir um útiveru innan leikskólastarfsins. 

Grunnskólalóðir hafa meira verið til umfjöllunar í samfélaginu undanfarin ár en 

samt sem áður er lítið um rannsóknir á því sviði. Í BS verkefni Guðjóns Hilmarssonar 

og Kjartans Lárussonar (2007) eru grunnskólalóðir skoðaðar í tengslum við hreyfingu 

barna og kannað hvort hönnun lóða fullnægi hreyfiþörf þeirra. Mikilvægi hreyfingar og 

útiveru barna er oft til umræðu en á sama tíma er talað um að börn séu hætt að leika sér.  

Leiknum sjálfum og hugtökum tengdum honum verða gerð greinargóð skil í 2. 

kafla ritgerðarinnar. Auðkenni hans og eiginleikar verða dregnir fram og hlutverk hans í 

lífi barna skilgreint. 
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2. kafli: Það er leikur að læra 

Helsta viðfangsefni okkar flestra á æskuárum er hinn almenni leikur sem fram fer 

innandyra, jafnt sem utan. Leikurinn tekur á sig margar myndir í töfraheimi 

ímyndunaraflsins þar sem hvítir skýjahnoðrar og svartar steinvölur eiga til að lifna við á 

augabragði. Þessi heimur er okkur ljóslifandi sem börnum en hverfur sjónum þegar 

komið er fram á fullorðinsár. Fyrir vikið eigum við það til að halda fast í brotakenndar 

minningar um ævintýralegan leik, á sama tíma og við gagnrýnum næstu kynslóð fyrir 

áhugaleysi um listina að leika sér. Í augum hinna fullorðnu virðist leikur barna jafnan 

einkennast af skipulagsleysi og ringulreið þar sem börnin hlaupa um hoppandi og 

skoppandi og vaða úr einu í annað. Við fyrstu sýn virðist ekki mikið í leikinn spunnið 

en þegar nánar er að gáð kemur margbreytileiki leiksins í ljós og mikilvægi hans segir 

til sín.   

2.1. Auðkenni leiksins 

Leikur (e. play) er margbrotið og flókið fyrirbæri sem nánast ómögulegt er að 

skilgreina. Í gegnum tíðina hefur leikur verið rannsakaður út frá sjónarmiðum allmargra 

greina, svo sem sálfræði, félagsfræði, líffræði, mennta- og málvísinda og jafnvel 

stærðfræði. Hugtakið er oft túlkað á þverfaglegan hátt þar sem hvert fræðasvið notar 

mismunandi orðræðu í kenningarsmíð sinni (Sutton-Smith, 1997: 6-7). Leikur felur í sér 

margvíslega atburði sem þjóna hver sínum tilgangi og því hefur fræðimönnum ekki 

tekist að koma fram með eina alhliða útskýringu á orðinu sjálfu (Sutton-Smith, 1997: 3). 

Æðimargir þeirra hafa þó sammælst um að leikur sé fyrst og fremst fyrir börn, á meðan 

hinir fullorðnu sækjast eftir annarskonar afþreyingu sér til skemmtunar.  

Samkvæmt Johan Huizinga er leikur hluti af mannlegu eðli sem hefur 

menningarlega merkingu innan samfélagsins. Samt sem áður er leikur ekki einungis 

bundinn við okkur mannfólkið því dýr hafa jafn gaman af því að leika sér og við 

(Huizinga, 1970: 19). Leikur er sjálfsprottin athöfn sem fer fram af frjálsum vilja því 

um leið og hann er orðinn að kvöð glatast ánægjan sem hann veitir þátttakandanum. 

Leikurinn er leikinn ánægjunnar vegna og öðlast leikmenn ákveðið frelsi til þess að 

haga leiknum eftir sínu höfði (Huizinga, 1979: 26). Helstu einkenni leiks eru dregin 

saman í eftirfarandi skilgreiningu: 

 play is a voluntary activity or occupation executed within certain fixed limits of 

time and place, according to rules freely accepted but absolutely binding, 

having its aim in itself and accompanied by a feeling of tension, joy, and the 

consciousness that it is ‘different’ from ‘ordinary life’. (Huizinga, 1979: 47). 
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Nýskapaður leikur getur endað á jafn skömmum tíma og hann hófst en öll umgjörð hans 

er mótuð eftir sköpunargleði og geðþótta þeirra sem leika sér (Huizinga, 1979: 28). 

Leikgleðin er það sem knýr leikinn áfram og er órjúfanlegur þáttur þess frelsis sem 

þátttakendur leiksins njóta (Huizinga, 1979: 26).  

Hugtakið felur í sér margvíslegar athafnir og uppákomur sem skera sig úr 

hverdagslegum viðfangsefnum (Huizinga, 1979: 28). Ofurhetjur, skrímsli og aðrar 

kynjaverur eiga þar með jafn mikinn rétt á sér í leik og brúður, bangsar og bílar. 

Möguleikarnir eru í raun endalausir þar sem leiknum eru engin takmörk sett í 

hugarheimi leikmannsins. Um leið og leikathöfnin hefst myndast þögult samkomulag á 

milli allra þátttakenda um tilvist leiksins og þær reglur sem í gildi eru á meðan hann 

stendur yfir. Þeim skilaboðum er miðlað til allra leikmanna að þetta sé leikur og að allt 

fari fram í þykjustunni. Skilaboðin móta ákveðinn ramma utan um leikathöfnina og gefa 

til kynna hvað sé leikur og hvað ekki. Hlutir taka oft á sig aðra mynd en þeir hafa í 

raunheiminum og leikur getur snúist um eitthvað allt annað en hann lítur út fyrir að 

gera. Eins og hendi sé veifað breytist stóll í hest og trékubbar í dýrindis máltíð, á sama 

tíma og börn bregða sér í hin ýmsu hlutverk. Strákar verða eiginmenn og stelpur 

mömmur sem skipa börnunum sínum að fara að sofa um hábjartan dag. Hver leikur er 

leikinn af einlægni, en einnig af mikilli alvöru þar sem hverju hlutverki er ætlað að 

skapa ósvikna upplifun. Þannig verður barn sem leikur hund að skríða um á fjórum 

fótum og gelta eins og alvöru hundar gera. Sama hvert inntak leiksins er, eru leikmenn 

alltaf meðvitaðir um hvenær hlutverkaskipti eiga sér stað og hvenær raunveruleikinn 

tekur við af þykjustuleiknum. Hinir fullorðnu standa oftast utan við umgerð leiksins og 

eiga erfitt með að skilja leikferlið í heild sinni. Það kemur því fyrir að slagsmál sem eiga 

að heita gamnislagur séu stöðvuð eða ljós kveikt í rými þar sem á að vera nótt. Börnin 

eru fljót að leiðrétta slíkan misskilning og taka skýrt og greinilega fram að allt sé þetta í 

gamni gert (Valborg Sigurðardóttir, 1991: 78-79). 

Skilaboð um að leik sé að ræða eru forsenda þess að leikur geti átt sér stað. Oft 

eru óskýr skil á milli raunveruleikans og þess ímyndaða og því er nánast ómögulegt 

fyrir utanaðkomandi aðila að átta sig á gangi mála (Olofsson, 1989: 18). Til að skilja 

innihald og jafnframt tilgang leiksins þurfa allir þátttakendur að geta lesið skilaboðin 

rétt. Þeir þurfa að bera skynbragð á hvenær leikurinn hefst og hvenær hann endar en 

einnig að bera virðingu fyrir þeim reglum sem í gildi eru. Þar að auki er nauðsynlegt að 

vera sammála um, um hvað leikurinn snýst, og gera sér grein fyrir því að ekki er allt 

eins og það lítur út fyrir að vera. Tvíræðni leiksins er það sem gerir leikinn að því sem 
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hann er (Olofsson, 1992: 72). Börn skilja þá tvíræðni sem um ræðir betur en hinir 

fullorðnu því þau taka lífinu ekki jafn bókstaflega og við. 

Leikur er sérstakur eiginleiki barnæsku þar sem börnin njóta mikils sjálfsstæðis í 

því sem þau taka sér fyrir hendur. Þau skapa sína eigin töfraveröld með ekkert nema 

hugmyndaflugið sjálft að vopni. Börn hafa óendanlega gaman af því að leika sér og 

sækjast eftir jákvæðri upplifun þar sem þau geta notið sín til fulls. Þau verða hugfangin 

af viðfangsefni sínu hverju sinni og veita því óskipta athygli (Valborg Sigurðardóttir, 

1991: 108-109). Við slíka einbeitingu kemst ákveðið flæði á leikinn þar sem hver athöfn 

tekur sjálfkrafa við af annarri. Börn í frjálsum sjálfsprottnum leik gleyma stað og stund 

og kallast það að vera í flæðinu. 

Flæði (e. flow) er tiltekið hugarástand sem ungversk/ameríski sálfræðingurinn 

Mihaly Csikszentmihalyi kynnti til sögunnar í bók sinni Beyond Boredom and Anxiety 

árið 1975. Þar er flæði lýst sem tilfinningalegri og líkamlegri nautn sem hver 

einstaklingur upplifir þegar hann verður algjörlega gagntekinn af því sem hann tekur sér 

fyrir hendur. Hver athöfn sem um ræðir felur í sér ögrandi verkefni sem krefst mikillar 

virkni og einbeitingar af hendi leikmanna. Einbeitingin er svo mikil að engin athygli er 

eftir til að hafa áhyggjur af utanaðkomandi vandamálum eða til að láta sér leiðast. 

Tilfinning fyrir tíma og rúmi hverfur og það eina sem skiptir máli er upplifunin sjálf 

ásamt ánægjunni sem henni fylgir. Þessa upplifun kallar Csikszentmihalyi 

hámarksreynslu sem í eðli sínu er autotelic eða takmark í sjálfu sér. Slíka reynslu öðlast 

maður með því að vera meðvitaður um eigin hæfni og reyna eftir fremsta megni að njóta 

þeirra verkefna sem hver dagur bíður upp á (Csikszentmihalyi, 1975: 36). Lykilþáttur 

hámarksreynslu er ástand flæðis þar sem tilgangurinn er að komast í flæði og líða áfram 

í vammlausri gleði (Csikszentmihalyi, 1975: 47). Bæði börn og fullorðnir geta upplifað 

flæði og þar skarar hinn almenni leikur öllu öðru framar (Csikszentmihalyi, 1975: 37).  

        2.2. Að bregða á leik í huldum heimi 

Í bók sinni Free to Learn, lýsir bandaríski sálfræðingurinn Peter Gray leiknum á þann 

veg að hann sé huglægt sköpunarverk þess sem leikur sér (2013: 149). Öll umgjörð 

leiksins er tilbúningur þó hann eigi sér stað við raunverulegar aðstæður. Það eru börnin 

sjálf sem sitja við stjórnvölinn og í þeirra hugarheimi er leikurinn ósvikinn. Veröldin 

sem þau skapa er þeirra eigin og þar fá þau tækifæri til að gefa ímyndunaraflinu lausan 

tauminn. Fáum orðum er eytt í útskýringar og virðist sem ósýnilegu handriti sé dreift á 

milli leikmanna sem vilja vera með. Aldrei er minnst á að um leik sé að ræða því það 
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virðist liggja í augum uppi. Í leik er eins og börnin séu undir álögum þar sem 

atburðarásin er lygi líkust. Mikilvægt er að halda leiknum gangandi því um leið og hann 

stöðvast þá hverfur galdurinn sem honum fylgir. Leikurinn er ákveðið hugarástand sem 

gefur hugmyndafluginu byr undir báða vængi (Gray, 2013: 152). Um leið og leikurinn 

hefst flakka börnin auðveldlega á milli þess ímyndaða og hins áþreifanlega. Þau geta 

stimplað sig inn og út úr leiknum að vild og fer það eftir eðli leiksins hvað þau láta ytri 

kringumstæður hafa mikil áhrif á sig (Gray, 2013: 150). Í leik segja þau skilið við 

hversdagslega atburði og hverfa inn í einstakan heim sem á sér enga hliðstæðu. Við 

þessi skil myndast ákveðið millibilsástand þar sem barnið stendur með annan fótinn í 

raunveruleikanum og hinn í sínum eigin töfraheimi. 

Millibils- eða jaðarástand er íslenskt heiti á hugtakinu sem skoski 

mannfræðingurinn Victor Turner setti fram. Hugtakið er mótað út frá kenningum 

franska þjóðfræðingsins Arnold van Gennep um liminal period  í tengslum við 

vígsluathafnir (e. rites de passage) (Turner, 1967: 93). Samkvæmt van Gennep eru slíkar 

athafnir til marks um tímamót á æviferli hvers einstaklings. Þetta á við um hina ýmsu 

merkisatburði í lífi mannsins eins og kynþroska, fermingu, giftingu og að lokum dauða 

(Turner, 1967: 94). Atburðir sem þessir eru ákveðin lífsreynsla sem fólk upplifir utan 

við sitt venjulega lífsmynstur. Þar stígur fólk út fyrir ramma hversdagsins og á það til að 

breyta ásýnd sinni, hegðun eða jafnvel talsmáta. Með þessum hætti myndast einskonar 

millistig eða liminal space þar sem þátttakendur bíða þess að líf þeirra taki breytingum 

(Sims & Stephens, 2005: 105). Þar gefst tækifæri til að líta yfir farinn veg og íhuga 

hversu langt maður hefur náð. 

Orðið liminality er dregið af latneska orðinu limen sem merkir „að standa á 

þröskuldinum“. Með öðrum orðum, þá stendur maður á mörkum tveggja heima, gengur 

út úr fyrri aðstæðum og bíður eftir næsta skrefi (Sims & Stephens, 2005: 105). Á þeim 

tímapunkti er samfélagsleg staða manns í lausu lofti eða eins og Victor Turner lýsir því, 

„betwixt and between“ (Turner, 1967: 93). Þar sem millibilsástand er frábrugðið hinu 

venjulega lífi er manni frjálst að haga sér að vild. Hegðun sem telst að jafnaði vera 

óviðeigandi eða fráhrindandi er leyfileg og maður getur látið ímyndunaraflið ráða för 

(Sims & Stephens, 2005: 106). Umgerð millibilsástands svipar til eðli leiksins sem 

leiðir líkum að því að leikurinn fari fram á tilteknu jaðarsvæði, sem er hvorki þar, né 

hér. 
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2.3. Leikur sem krydd lífsins 

Leikur er fyrirbæri sem býr yfir mörgum undraverðum eiginleikum. Hann fyllir lífið 

töfrum sem auðvelt er að heillast af. Börnum er eðlislægt að leika sér og flest þeirra eiga 

auðvelt með að leika hvar og hvenær sem er. Þau hafa „djúpstæða þörf“ fyrir frjálsan 

leik þar sem þau fá að móta leikinn eftir eigin hentisemi en ekki utanaðkomandi 

þvingun (Valborg Sigurðardóttir, 1991: 112). Sköpun hans og fjölbreytni kryddar upp á 

tilveruna og auðveldar börnum að takast á við lífið. Hver leikur felur í sér lærdóm sem 

barninu er nauðsynlegt og fellur það í hlut fullorðna fólksins að kenna þeim hvernig 

leikurinn fer fram. Í samleik með fullorðnum einstakling lærir barnið að greina á milli 

leiks og alvöru. Allt frá mismunandi raddblæ til lýsandi handahreyfinga og látbragðs 

hjálpar barninu að skilja félagslegar reglur leiksins. Þykjustuleikur er til að mynda fyrsti 

leikurinn sem börn læra af foreldrum sínum eða öðrum forsjáraðilum. Þar er brúðu 

vaggað, vatn drukkið úr tómum bolla (Olofsson, 1992: 121) og með einni grettu vaknar 

skrímsli upp af værum blundi. Hinir fullorðnu þurfa hvorutveggja, að geta verið virkir 

þátttakendur og hlutlausir áhorfendur. Þeirra eigin hegðun segir til um hvort jákvætt 

leikumhverfi myndast, sem veitir börnunum tækifæri til að njóta sín í áhyggjulausum 

leik (Olofsson, 1992:123). 

Leikurinn er samt sem áður „ekki aðeins gleðigjafi, hann er barninu nám og starf“ 

(Valborg Sigurðardóttir, 1992: 48). Í leik læra börnin á lífið og tilveruna á sama tíma og 

þau kynnast sínum eigin hæfileikum og innri hvötum. Þau læra margt sem enginn annar 

getur kennt þeim og fá tækifæri til að prófa sig áfram og auka skilning sinn á hlutunum. 

Margir þættir leiksins hafa áhrif á þroskaferil barna og eiga þátt í að móta persónuleika 

þeirra. Til að mynda stuðlar leikurinn að þróun sjálfsins og sjálfsmyndar. Börn skoða 

heiminn í gegnum leikinn og prófa þar ýmsa hluti sem þau hafa enn ekki fullan skilning 

á. Þau læra hvernig á að koma fram við aðra og hvernig best sé að leysa úr ágreiningi. 

Einnig læra þau að treysta sinni eigin dómgreind og þekkja sín eigin takmörk (Lillemyr, 

2009: 6). Líta má á leik sem uppbyggilega aðferð til að leysa hin ýmsu vandamál. 

Leikur gefur börnum einstakt tækifæri til að fikra sig áfram á ókunnum slóðum og ögra 

sjálfum sér í áhættulitlu umhverfi. (Lillemyr, 2009: 7). Jafnframt veitir leikur barninu 

gleði og líkamlega nautn með fjölbreytileika sínum og hreyfanleika. Með því að leika í 

hóp með öðrum efla börnin félagsfærni sína og auka við orðaforða sinn. Félagslegt gildi 

leiksins er gríðarlega mikilvægt þar sem félagsleg staða barnanna hefur áhrif á hvernig 

þau fóta sig innan samfélagsins (Lillemyr, 2009: 8-9). Leikur spilar gríðarlega stórt 

hlutverk í lífi barna og er þeim í raun lífsnauðsynlegur. Miklu máli skiptir að fullorðnir 
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geri sér grein fyrir mikilvægi hans og þeim áhrifum sem hann hefur á börnin (Lillemyr, 

2009: 7).  

2.4. Leikviðhorf samfélagsins  

Á árum áður var leikur barna talinn „gagnslaus dægrastytting sem þyrfti að venja börn 

af sem fyrst.“ (Valborg Sigurðardóttir, 1991: 11). Mikilvægara þótti að þau tækju til 

hendinni heima við eða þá að þau lærðu eitthvað nytsamlegt eins og að lesa og skrifa 

(Valborg Sigurðardóttir, 1992: 48). Alvara lífsins var mikil og voru börn jafnvel notuð 

sem vinnuafl frá unga aldri. Lengi vel var enginn greinarmunur gerður á börnum annars 

vegar og fullorðnum hins vegar (Sutton-Smith, 1999: 8). Börn voru í raun litlir 

fullorðnir sem unnu mikið og fengu lítinn frítíma til að leika sér. Í dag er öldin önnur og 

börn eru skilgreind sem ákveðinn hópur innan samfélagsins, og njóta þar af leiðandi 

vissra réttinda.  

Samkvæmt opinberri yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna frá 1959 er það 

líffræðilegur réttur barna að fá að þroskast og dafna á andlegan, félagslegan og 

siðferðislegan hátt. Þeim er ætlað að alast upp í frjálsum heimi þar sem þau njóta 

virðingar, jafnréttis og endurgjaldslausrar menntunar. Lagt er upp með ákveðin 

grundvallarlögmál sem eiga að tryggja börnum farsæla og hamingjuríka barnæsku. Í 

stuttu máli er greint frá því að börn eigi rétt á ákveðnu frelsi, til að leika og skemmta sér 

án allra þvingana. Kemur það í hlut samfélagsins í heild, ásamt yfirvöldum, að veita 

börnum tækifæri til að stunda slíka afþreyingu (UNICEF, (á.á)). Draga má þá ályktun 

að þarna sé mikilvægi leiks fyrst viðurkennt á alþjóðlegum mælikvarða.  

Tæpum tveimur áratugum seinna, eða árið 1977, var bætt um betur og gefin út 

sérstök greinargerð um rétt barna til leiks. Samtökin International Play Association 

(IPA) tóku þar saman helstu kosti leiks og bentu á veigamikið hlutverk hans í lífi barna. 

Leikur er m.a. útskýrður á eftirfarandi hátt: 

 

Play, along with the basic nutrition, health, shelter and education, is vital to 

develop the potential of all children.  

 

Play is communication and expression, combining thought and action; it 

gives satisfaction and a feeling of achievement.  

  

Play is a means of learning to live, not a mere passing of time.  

(IPA World, 2009).  
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Leiknum er gert hátt undir höfði í yfirlýsingu IPA, en þar er einnig vakin athygli á 

ýmsum áhyggjuefnum, sem samfélaginu ber að huga að. Talin eru upp atriði sem hafa 

neikvæð áhrif á þroskaferil barna og velferð þeirra til lengri tíma. Efst á lista þar er 

vaxandi áhugaleysi samfélagsins gagnvart mikilvægi leiks. Einnig er minnst á þær 

ofuráherslur sem lagðar eru á bóknám í almennum skólum og jafnframt þann þrýsting 

sem börn verða fyrir í skipulögðum íþróttum, frá foreldrum og þjálfurum. Þess fyrir 

utan er talað um þá sorglegu staðreynd að fjöldi barna er varnarlaus gegn ofbeldi af 

hendi fullorðinna. Til að koma í veg fyrir verulega hnignun á leikfærni barna er mælst 

til þess, að sá ávinningur sem hlýst af frjálsum leik, sé kynntur fyrir fólki og 

samfélaginu í heild (IPA World, 2009).  

Leikur er almennt viðurkenndur sem helsta afþreying barna í nútímasamfélagi, en 

umræðan um hann hefur lengi verið frekar neikvæð. Fullorðið fólk hefur litið svo á að 

börn kunni ekki lengur að leika sér og geri lítið annað en að slæpast í frítíma sínum. Í 

grein sem birtist í Helgarpóstinum 1980, kemur fram að foreldrar hafi vaxandi áhyggjur 

af brotthvarfi hinna hefðbundnu leikja á borð við kýló og fallin spýta. Greinarhöfundur 

bendir þó réttilega á að leikvenjur barna séu vissulega breytilegar í áranna rás og 

leikirnir taki á sig ýmsar myndir (Guðjón Arngrímsson, 1980: 6). Sama viðhorf er við 

líði í dag, þar sem kvartað er yfir því að börn séu hætt að leika sér úti og hangi þess þá 

heldur inni til að spila tölvuleiki eða horfa á sjónvarpið (Bishop & Curtis, 2001:2). Það 

sem gleymist í slíkri umræðu er að börn eru sérfræðingar í sínum eigin leik og þau ein 

geta varpað ljósi á leikvenjur dagsins í dag (Bishop & Curtis, 2001:3). Börn hafa 

mismunandi hreyfiþörf alveg eins og fullorðið fólk og leika sér mismikið. Þó að börn 

hlaupi ekki um götur og torg allan liðlangan daginn eins og tíðkaðist hér áður fyrr, leika 

börnin sér engu að síður á hverjum einasta degi. Leikurinn fer fram á forsendum 

barnanna og það virðist sem hinir fullorðnu taki ekki eftir honum nema hann leiði til 

átaka eða annarra vandamála (Bishop & Curtis, 2001: 8). 

Með tilkomu skólaskyldu breyttist viðhorf samfélagsins til leiks og vaxandi kröfur 

um vitsmunalega örvun og „akademisk afköst barna“ ruddu sér til rúms (Valborg 

Sigurðardóttir, 1992: 47). Æ meiri áhersla er lögð á að búa börn undir hefðbundið nám 

strax í leikskóla, en þar er tekið mið af þroskagildi leiksins. Í leikskólum fer fram 

skapandi skólastarf þar sem leikurinn er talinn vera stór hluti af hugsun og vitþroska 

barnsins. Notast er við þroskaleikföng af ýmsu tagi til að kenna barninu 

grundvallaratriði almennrar kennslu (Valborg Sigurðardóttir, 1992: 49). Í Aðalnámskrá 

leikskóla er leikur skilgreindur sem „meginnámsleið barna“ og gert er ráð fyrir að hann 
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sé „þungamiðja leikskólastarfsins“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011: 37). 

Lagt er upp með að skapa börnum gott námsumhverfi, þar sem leikurinn er nýttur á 

uppbyggilegan hátt. Hlutverk leikskólakennarans felst þá fyrst og fremst í því að veita 

börnum stuðning til náms, í gegnum leikinn, og gefa þeim tækifæri til að kanna heiminn 

upp á eigin spýtur (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011: 38). Leikur hefur 

þannig verið tekinn af götunni og færður inn í skólaumhverfið.   

Miklar breytingar eiga sér þó stað þegar börn komast á grunnskólaaldur, en þá eru 

gerðar ennþá meiri kröfur til barnanna að standa sig í námi. Tíminn sem fer í frjálsan 

leik er takmarkaður og stór hluti dagsins fer í að sitja inn í skólastofu. Samkvæmt 

Jóhönnu Einarsdóttur, prófessor í menntunarfræði við Háskóla Íslands, virðist leikur 

vera á undanhaldi í Aðalnámskrá grunnskóla. Í bók sinni, Lítil börn með skólatöskur, 

ber hún saman aðalnámskrárnar tvær og kemst að þeirri niðurstöðu að heilmikill munur 

sé á þeirri orðræðu sem notast er við, á hvoru skólastiginu fyrir sig. Í leikskóla er talað 

um börn, á meðan þau eru nemendur í grunnskóla. List og sköpun er í fyrirrúmi í 

leikskólanum, en nám og kennsla í grunnskólanum. Jóhanna skoðar einnig tíðni 

mismunandi orða sem tengjast inn í skólastarfið. Til að mynda birtist orðið barn/börn 

374 sinnum í Aðalnámskrá leikskóla en aðeins 38 sinnum í almennum hluta 

Aðalnámskrá grunnskóla. Svipað er farið með hugtakið leikur en það birtist 451 sinnum 

í þeirri fyrrnefndu en einungis 45 sinnum í þeirri síðarnefndu (Jóhanna Einarsdóttir, 

2007: 30-31). Grunnskólar og leikskólar eru að sjálfsögðu byggðir á ólíkri 

hugmyndafræði en þessi munur er sláandi dæmi um hnignun leiks og breytt viðhorf til 

barna á milli skólastiga.   

Miðað við þessar niðurstöður þykir leikur ekki eins mikilvægur í grunnskóla og 

hann er í leikskóla. Það er stórt stökk fyrir 6 ára börn að koma úr umhverfi þar sem 

leikur er leiðandi hugtak og byrja í grunnskóla þar sem nám og kennsla er aðalatriðið. 

Þar er þeim gert að eyða u.þ.b. 6 klukkustundum á dag (Jóhanna Einarsdóttir: 2007: 17) 

innan veggja skólans og læra það sem fyrir þau er lagt. Börnin fá takmarkaðan tíma til 

að leika sér í frjálsum leik en hann fer aðallega fram í frímínútum. Þá leika þau sér í 

nærumhverfi skólans sem er jafn mismunandi og skólarnir eru margir. 

Í næsta kafla verður fjallað sérstaklega um leikumhverfi barna á grunnskólaaldri. 

Farið verður yfir sögu almennra leikvalla frá erlendu sjónarhorni, en þaðan er horft 

hingað til lands. Hlutverk grunnskólalóða er rætt út frá opinberri stefnumörkun og borin 

saman við hugsjónir viðmælenda þessarar rannsóknar. Aðstaða barna til leiks á þremur 

tilteknum skólalóðum er þar að auki lýst í myndrænu máli. 
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3. kafli: Leikumhverfi barna 

Börn búa yfir þeim undraverða eiginleika að geta leikið sér hvar og hvenær sem er. Þau 

sækja í það að skoða, snerta, horfa og upplifa umhverfið í kringum sig. Fyrir þeim er 

lífið leikur einn, þar sem ævintýrin eru á hverju strái. Það er þó því miður ekki þannig 

að börnum sé frjálst að arka um hollt og hæðir að vild. Í nútíma borgarsamfélagi er gert 

ráð fyrir að börn leiki sér á tilteknum leikvöllum en ekki út á götum og bílastæðum þar 

sem mikil hætta stafar af bílaumferð. Þeim er jafnvel ekki treyst til að fara um óbyggð 

landssvæði þar sem hætturnar gætu leynst undir hverri þúfu. Leikvöll (e. playground) er 

hægt að skilgreina sem ákveðið svæði sem er sérstaklega hannað fyrir börn að leik. Á 

því svæði sem leikvöllurinn nær yfir, má finna ýmiskonar leiktæki eins og rólur, 

vegasalt, klifurgrindur og jafnvel kastala. Einnig eru sérmerktir fótbolta- og 

körfuboltavellir algeng sjón á leiksvæðum barna. Í flestum borgum eru leikvellir 

mikilvægur hluti af borgarskipulaginu og sjaldan þarf að leita langt yfir skammt til að 

finna einn slíkan. Mismikið er þó í þá lagt en helsta einkenni þeirra allra eru börn að 

leik. 

3.1. Saga leikvallarins 

Leikvellir sem slíkir eru tiltölulega nýir af nálinni í vestrænu samfélagi en þeir fóru ekki 

að skjóta upp kollinum fyrr en á seinni hluta 19. aldar. Á þeim tíma voru evrópskir og 

amerískir leikvellir einungis útbúnir leiktækjum á borð við rólur, rennibrautir og 

vegasölt. Lítil þróun átti sér stað lengi framan af og var það ekki fyrr en eftir seinni 

heimstyrjöldina sem blikur voru á lofti. Eyðileggingin sem henni fylgdi gaf mönnum 

tækifæri til að endurskapa leiksvæði frá grunni og innleiða nýtilkomnar hugmyndir 

sálfræðinga um mikilvægi leiks í þroska barna. Evrópubúar voru þar fremstir í flokki en 

eftirtektaverðustu breytingarnar áttu sér stað í Kaupmannahöfn og Amsterdam. Hinn 

norræni hugsunarháttur að segja algjörlega skilið við hefðbundin leiktæki vakti þar á 

meðal mikla athygli (Solomon, 2005: 7). 

Fyrir tilstuðlan danska landslagsarkitektsins, C. Th. Sørensen, voru einskonar 

ævintýravellir, eða ruslaleikvellir, settir á fót í útjaðri Kaupmannahafnar, á meðan 

borgin var ennþá undir hersetu Þjóðverja. Þar fengu börn aðgang að viðarbitum og 

brotajárni ásamt verkfærum af ýmsu tagi sem þau máttu nota að vild. Aðeins einn 

starfsmaður var á svæðinu hverju sinni en hlutverk hans var fyrst og fremst að leiðbeina 

börnunum ef þau þörfnuðust aðstoðar. Einfaldleiki hugmyndarinnar átti vel við á 

stríðstímum þar sem lítið var við að vera fyrir börn og unglinga (Solomon, 2005: 12). 
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Innan leikvallarins stjórnuðu börnin sér alveg sjálf og þróuðu með sér 

ábyrgðartilfinningu gagnvart verkefnum sínum. Börnin fengu tækifæri til að taka áhættu 

og kanna ótroðnar slóðir í heimi hinna fullorðnu. Sköpunarkraftur og skapandi hugsun 

þeirra jókst með hverju skrefi sem þau tóku hjálparlaust. Leikvellirnir þóttu gríðarlega 

spennandi og nutu mikilla vinsælda. Hugmyndin barst til Bretlands þar sem henni var 

vel tekið og hún þróuð sérstaklega fyrir fötluð börn (Solomon, 2005: 13).  

Miklar nýjungar í hönnun leikvalla áttu sér einnig stað í Amsterdam, eftir að 

stríðinu lauk. Þar hafði arkitektinn, Aldo van Eyck, frammi hugmyndir sínar um að börn 

væru mikilsverður hópur innan samfélagsins og voru þarfir þeirra hafðar að leiðarljósi í 

hönnun leikvalla. Helsta markmið van Eyck var að skapa samkennd með fólki og lagði 

hann mikla áherslu á að búa til samfélagslegt rými sem höfðaði til barna jafnt sem 

fullorðinna. Leikvellirnir áttu að vera hluti af heildarmynd borgarinnar, þar sem þeir 

voru staðsettir á opnum svæðum og féllu vel inn í nærliggjandi umhverfi. Hugmyndum 

van Eycks fylgdi ákveðin fagurfræði sem breiddi úr sér og breytti ásýnd margra borga 

til hins betra (Solomon, 2005: 14-15).  

Margir þeirra sem upplifað höfðu hrylling og skelfingu stríðsáranna lögðu mikla 

áherslu á leik barna í borgarsamfélaginu og studdu heilshugar við listræna sköpun og 

umbætur. Annað var upp á teningnum í Bandaríkjunum, þar sem lítil endurnýjun átti sér 

stað langt fram undir 20. öldina. Þar var meiri áhugi fyrir uppbyggingu 

íþróttamannvirkja en leiksvæða (Solomon, 2005: 22). Einhverjar breytingar áttu sér þó 

stað, en þegar líða fór á seinnihluta aldarinnar voru allar endurbætur háðar miklum 

höftum og ströngum öryggisreglum. Fyrirfram samþykkt og fjöldaframleidd leiktæki 

urðu oftar fyrir valinu en ný og skapandi hönnun sem var ætlað að ýta undir hugvit 

barna (Solomon, 2005: 43-44). Fjöldi hönnuða og velunnara barna börðust gegn þessari 

þróun og höfðu í gegn nokkra vel ígrundaða leikvelli þar sem flottur stíll og 

ófyrirsjáanleiki var í fyrirrúmi. Samt sem áður hafa hinar miklu öryggisráðstafanir 

dregið allverulega úr þróun leiktækja og leiksvæða fyrir börn á seinustu áratugum.   

Ef þróun leiksvæða hér á landi er skoðuð, þá má greinilega sjá að hún fór mun 

hægar fram en tíðkaðist annarsstaðar í heiminum. „Fyrsti skipulagði barnaleikvöllurinn í 

Reykjavík var opnaður við Grettisgötu á sumardaginn fyrsta árið 1915 að frumkvæði 

Kvenréttindafélags Íslands.“ (Eggert Þór Bernharðsson, 1998: 188). Leikvöllurinn hafði 

látlaust yfirbragð, umlukinn háum steinvegg, með grjótmöl sem undirlendi. Á vellinum 

voru hefðbundin leiktæki eins og rólur, sandkassi og vegasalt. Þar að auki var lítill skúr 

í einu horninu þar sem börnin gátu skýlt sér í slæmu veðri. Aðaltilgangur leikvallarins 
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var að færa leik barna af götum og strætum og inn á afmarkað svæði. Eftirlit með hvar 

börnin voru og hvernig þau léku sér var þar að auki talið mikilvægt fyrir velferð 

samfélagsins (Guðjón Friðriksson, 1994: 136). Á leikvellinum var gæslukona sem leit 

eftir börnunum, en börnum á öllum aldri var frjálst að koma og leika sér. Næstu áratugi 

var lítil framþróun í uppbyggingu leikvalla, en árið 1950, voru gæsluvellirnir einungis 

sex talsins. Tólf árum seinna voru þeir orðnir nítján. Gríðarleg aðsókn var á leikvellina 

og til að anna eftirspurn var Reykvískum börnum einnig séð fyrir gæslulausum 

leiksvæðum sem staðsettir voru á víð og dreif um borgina. Slíkum leiksvæðum var 

skipt,  annars vegar í opin svæði með leiktækjum og hins vegar í spark- og 

körfuboltavelli. Til viðbótar hafði svokölluðum skranvöllum eða smíðavöllum, verið 

komið á fót í nokkrum hverfum, yfir sumartímann. Þar fengu börn að smíða og búa til 

sín eigin mannvirki með aðstoð handavinnukennara (Eggert Þór Bernharðsson, 1998: 

189). Leiða má líkum að því að hugmyndin á bak við þá eigi rætur að rekja til hinna 

vinsælu ævintýraleikvalla, sem minnst var á hér áðan. Með stofnun leikskóla og lengri 

viðveru barna í grunnskólum snarminnkaði þörf fólks fyrir gæsluvelli og leikur barna 

fór aðallega fram á skólatíma. Lítið fór þó fyrir skipulögðum skólaleikvöllum og 

einkenndust skólalóðir af auðum grasflötum og ógrónum melum (Ólöf Garðarsdóttir, 

2008: 272). Meiri áhersla var lögð á að byggja voldugar og tignarlegar skólabyggingar 

sem táknuðu mikilvægi stofnunarinnar. Byggingarnar voru margar hverjar staðsettar á 

víðavangi og var skólalóðinni algjörlega haldið utan við hönnun skólans (Loftur 

Guttormsson, 2008: 212). Eftir því sem leið á 20. öldina opnaðist umræðan um 

mikilvægi vel skipulagðra skólaleikvalla. Margir skólafrömuðir töldu leikvöllinn skapa 

góðan ramma utan um skólastarfið og var áhersla lögð á að færa hönnun hans inn í 

heildarskipulag skólans (Ólöf Garðarsdóttir, 2008: 274).  

3.2. Hlutverk og hönnun grunnskólalóða 

Í borgarsamfélagi dagsins í dag eru leik- og grunnskólalóðir helsti vettvangur 

barna til leiks. Þar leika börnin sér á skólatíma, í lengri viðveru eftir skóla og í frítíma 

sínum. Skólabörn eyða þar með drjúgum tíma á skólalóð þess skóla sem þau stunda nám 

við. Sem dæmi má nefna að á einum skóladegi fær 6 ára barn u.þ.b. 40 mínútur í 

frímínútur. Ef það fer síðan í frístund eftir að skóla líkur og dvelur þar til lok dags, þá 

bætast þrjár klukkustundir þar við. Barnið eyðir þar af leiðandi a.m.k. fjórum 

klukkustundum af degi hverjum eða 20 stundum á viku á skólalóðinni. Út frá þessu litla 

stærðfræðidæmi er augljóst að grunnskólalóðir skipa stóran sess í lífi barna. Mikilvægi 
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þeirra hefur aukist með árunum og er hlutverk þeirra skilmerkilegra í dag, en það var 

hér áður fyrr.  

Samkvæmt stefnumótun fræðsluráðs Reykjavíkur, frá árinu 2004, er hlutverk 

skólalóða þríþætt. Í fyrsta lagi er hún skilgreind sem veigamikill hluti af daglegu 

skólastarfi. Þar nýtist hún sem félagslegur vettvangur, en lóðin er umfram allt leiksvæði 

barnanna. Mikilvægt er að börnunum líði vel innan marka lóðarinnar og njóti þess að 

leika sér. Í öðru lagi er skólalóðin námslegur vettvangur þar sem útikennsla getur átt sér 

stað, bæði í almennu námi og íþróttakennslu. Þar geta börnin lært að bera virðingu fyrir 

umhverfinu og kynnst öðruvísi kennsluháttum. Í þriðja og seinasta lagi er skólalóðin 

vettvangur íbúa hverfisins, en lóðin er sameign allra þeirra sem búa í hverfinu. „Við 

hönnun og skipulag skólalóða verður að taka tillit til allra þessara þátta auk þess sem 

hún þarf að vera í samræmi við áherslur í starfi hvers skóla.“ (Fasteignastofa 

Reykjavíkur og Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2004: 4). Það kemur í hlut sveitastjórnar 

að ákvarða stærð lóðarinnar en samkvæmt reglugerð um lágmarksaðstöðu grunnskóla 

má hún ekki vera minni en 2000 fermetrar. Þar er einnig gert ráð fyrir að skólalóðin sé 

hönnuð með hliðsjón af þörfum allra aldurshópa (Reglugerð um lágmarksaðstöðu 

grunnskóla, 1996). Mikilvægt er að ráðstafa nægu rými fyrir lóðina, strax í upphafi, til 

að möguleg stækkun skólans hafi ekki áhrif á gæði leiksvæðisins. Miklu máli skiptir að 

staðsetning og heildarskipulag skólans sé vel ígrundað. Lóðin þarf að tengjast 

nærumhverfi sínu og tryggja þarf gott aðgengi að henni fyrir gangandi vegafarendur 

jafnt og bílaumferð. Taka þarf mið af sjónarmiðum allra þeirra sem koma að 

skólastarfinu, hvort sem þeir eru stórir eða smáir (Fasteignastofa Reykjavíkur og 

Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2004: 5). Hanna á lóð skóla samhliða skólabyggingu svo 

úr verði ein heild. „Skólalóðin á að vera hvetjandi umhverfi, stuðla að aukinni 

samkennd og öryggistilfinningu.“ (Fasteignastofa Reykjavíkur og Fræðslumiðstöð 

Reykjavíkur, 2004: 7). 

Allt eru þetta góðar og gildar áherslur sem stuðla að uppbyggilegu skólastarfi í 

framúrstefnulegu samfélagi. Víða er þó pottur brotinn þar sem stefnan miðast fyrst og 

fremst við ný hverfi þar sem arkitektar og skólayfirvöld fá auðan striga til að mála á. Í 

Reykjavík í dag er veruleikinn sá að flestir skólar eru staðsettir í rótgrónum hverfum þar 

sem opið svæði er takmarkað. Skólalóðir þessara skóla eru margar hverjar komnar til 

ára sinna og þarfnast mikilla endurbóta. Þær eru afurðir þess tíma er skólabyggingin 

sjálf var í fyrsta, öðru og þriðja sæti í skipulagningunni, á meðan skólalóðin var seinni 
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tíma vandamál. Slík viðmið svara ekki lengur kröfum samtímans og hvílir mikil ábyrgð 

á borginni að snúa þessari þróun við. 

3.3. Aðstaða barna til leiks á grunnskólalóðum 

Árið 1976 fór starfshópur um leikvallarmál í skoðunarferð um höfuðborgarsvæðið til að 

kanna möguleika barna til leiks. Þá voru flestar skólalóðir lagðar malbiki og ekki önnur 

leiktæki að sjá en fótboltamörk og körfuboltakörfur. Hópurinn undraði sig á því að lítið 

annað væri við að vera fyrir börnin en boltaleikir, en slíkt væri í ósamræmi við 

misjafnar þarfir barnanna. Mikill skortur virtist vera á verkefnum fyrir börnin sem 

hópurinn benti á að gæti mögulega leitt til öryggisleysis hjá yngstu börnunum og 

skemmdarverka hjá þeim eldri. Heildarniðurstöður hópsins voru þær að skólaleikvellir 

ættu langt í land með að fullnægja þörfum barna á skólaaldri. Mikilvægt væri að sjá 

þeim fyrir örvandi og þroskandi viðfangsefnum á fjölbreyttan hátt. Lögð var áhersla á 

að framtíðarskipulagning og uppbygging leikvalla tæki mið af grunnþörfum barnanna til 

að hreyfa sig og þroskast í hvetjandi leikumhverfi (Alþýðublaðið, 1976: 7). Síðan þá 

hefur mikið vatn runnið sjávar, og merkilegt er að sjá hversu lítið skólaleikvellir hafa í 

raun breyst.  

Eins og fram hefur komið fór sá sem hér ritar í vettvangsferðir í Ártúnsskóla, 

Árbæjarskóla og Norðlingaskóla. Þar var leikumhverfi barnanna skoðað á þeim tíma 

sem börnin voru úti í frímínútum. Til hliðsjónar við þá athugun var rætt við 

skólastjórnendur skólanna, þá Rannveigu Andrésdóttur, Þorstein Sæberg og Sif 

Vígþórsdóttur, um nýtingu og skipulagningu lóðanna. Þar að auki var rætt við Ragnhildi 

Skarphéðinsdóttur, landslagsarkitekt, um hönnun skólalóðar Norðlingaskóla. Í 

eftirfarandi köflum verður gefin lýsing á aðstöðu barna til leiks á þessum þremur 

grunnskólalóðum og athygli vakin á hugsjónum þeirra sem þar standa á bak við. 

3.3.1 Ártúnsskóli 

Ártúnsskóli er gamalgróinn skóli, með tiltölulega stóra skólalóð sem liggur umhverfis 

skólann. Á þeim tíma sem vettvangsathugunin átti sér stað var klakabrynja yfir öllu 

svæðinu sem er að mestu leyti malbikað. Lítið sem ekkert hafði verið sandað og hálkan 

var svo mikil að það var varla stætt úti. Öryggisins vegna fengu nemendur skólans ekki 

að fara út í fyrri frímínútur dagsins þegar myrkur var sem mest. Slíkt hið sama hafði 

verið gert tvisvar áður í sömu vikunni og annan daginn fengu börnin ekkert að fara út. 

Seinni frímínútur dagsins voru þar af leiðandi afar líflegar þar sem börnin voru komin 

með mikla hreyfiþörf. Þegar gengið var í kringum lóðina mátti glögglega sjá hvaða 
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svæði voru vinsælust á þessum árstíma. Efst á lista var upphitaður gervigrasvöllur sem í 

daglegu tali kallast battavöllur (Mynd 1) (HÁ_2014/1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hann er staðsettur í útjaðri lóðarinnar og þar spiluðu eldri börnin fótbolta af miklum 

móð. Ákveðið skipulag er sett upp fyrir hverjar frímínútur í sambandi við hver fær 

völlinn í hvert skipti og þurfa nemendur að fara eftir því. Við hliðina á vellinum er hóll 

þar sem börnin fengu útrás fyrir ákveðna áhættusækni. Þar var veðráttan nýtt til hins 

ýtrasta og renndu börnin sér niður á fleygiferð. Svellið var flughált og því var erfitt að 

komast upp en þeim mun auðveldara að komast niður. Þessi hóll er einnig eini staðurinn 

á lóðinni þar sem má vera í snjókasti (HÁ_2014/1). Á öðrum stað innan skólalóðarinnar 

má finna litla brekku, en þar renndu yngri börnin sér niður á þoturössum og höfðu mikið 

gaman af. Þessir tveir staðir voru vinsælastir þennan daginn og sóttu börnin í lítið annað 

á meðan.  

Við venjulegar kringumstæður, þegar lóðin er auð og greiðfær, gefast fleiri 

tækifæri til leiks en áhugi barnanna fyrir þeim leiktækjum sem þar eru er frekar 

takmarkaður. Ef gengið er réttsælis kringum skólann þá kemur maður fyrst inn í 

afmarkað port þar sem ein körfuboltakarfa stendur stök (Mynd 2). Niður á það svæði 

liggur brekkan sem yngri börnin renna sér í. Þar fyrir ofan er lítill malarvöllur með 

kastala og tveimur rólum, sem afgirtur er að hluta með hárri girðingu (Mynd 3). Á sama 

bletti er einnig lítill grasvöllur með einu fótboltamarki, en hann nýtist illa miðað við 

vinsældir battavallarins. Þaðan er gengið niður í móti, inn á malbikaðan körfuboltavöll. 

Á sama svæði eru tvær rólur og sandkassi, sem er lítið notaður í frosti. Þetta svæði 

rennur saman við þriðja fótboltavöllinn, en þar eru tvö mörk og einnig ámálaðir 

Mynd 1 Battavöllurinn er staðsettur í útjaðri lóðarinnar 
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ferningar sem nýtast í leikinn poko (Mynd 4). Poko er dæmi um sjálfsprottin leik 

grunnskólabarna sem borist hefur á milli skóla. Hann gengur út á það að kasta bolta á 

milli sín og má boltinn ekki lenda út fyrir línurnar því þá er maður úr. Fjórir ferningar 

gera ráð fyrir fjórum leikmönnum. Línurnar voru málaðar sérstaklega fyrir börnin að 

þeirra eigin ósk. Slíkt hið sama hefur verið gert á mörgum skólalóðum víðast hvar um 

borgina (HÁ_2014/1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2 Stök körfuboltakarfa 

Mynd 3 Malarvöllur með kastala og rólum 

Mynd 4 Malbikaður fótboltavöllur með ámáluðum ferningum 
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Hringurinn í kringum lóðina endar síðan á öðrum litlum malarvelli þar sem eru tvær 

rólur og klifurgrind (Mynd 5). Frá því svæði sést yfir á leikskólann en sú lóð er 

sérstaklega afmörkuð og telst ekki til grunnskólalóðarinnar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Að mati Rannveigar, nýta börnin „malbikaða svæðið mjög lítið nema í einhverja 

ákveðna leiki“, eins og poko eða fótbolta (HÁ_2014/1). Þau eru heldur ekki mikið í 

klifurgrindinni eða kastalanum. Hjá þeim börnum sem ekki eru í boltaleikjum er 

vinsælasta leiksvæðið í raun furulundur sem sést í bakgrunni á mynd 5. Þar er þeim 

frjálst að klifra í trjánum og búa til sín eigin ævintýri. Leiksvæðið er ekki aldursskipt og 

mega börnin fara um lóðina að vild. Börnin sjást helst að leik í jaðrinum en rétt utan við 

skólalóðina er hinn víðáttumikli Elliðaárdalur. Þau leita meira í gróðurinn og 

nærumhverfið frekar en leiktækin sjálf. Þar fer hinn sjálfsprottni leikur að mestu leyti 

fram. Mikil ásókn er einnig í nærliggjandi leikvelli, en þangað er oft farið með yngri 

börnin á skólatíma. Annars vegar er það leikvöllur með aparólu og hins vegar einskonar 

sögualdabær, sem þykir mjög spennandi. Þess fyrir utan er skólinn með útikennslusvæði 

sem oft er notað til kennslu. Þar finna börnin sér alltaf eitthvað að gera og hafa mikla 

unun af því að skoða og kanna umhverfið (HÁ_2014/1). 

Af þessu að dæma býður skólalóðin sjálf ekki upp á nægileg tækifæri til skapandi 

leiks. Hún er búin leiktækjum sem börnin hafa ekki mikinn áhuga á og þykja með öllu 

óspennandi. Of mikil áhersla er lögð á boltaleiki en slíkir leikir henta ekki öllum 

börnum. Hinar miklu breiður malbiks sem umlykja lóðina eru til vandræða þegar klaki 

myndast. Þá verður skólalóðin nánast ófær og skapar hættur fyrir börn, jafnt og 

fullorðna. Rannveig segir að mikið vanti upp á aðgengi að skólanum með tilliti til þess 

Mynd 5 Klifurgrind á malarvelli 
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að lóð leikskólans og grunnskólans liggja saman. Mörgu er hægt að bæta við listann, en 

mikil þörf er á úrbótum og endurskipulagningu á skólalóð Ártúnsskóla.  

3.3.2 Árbæjarskóli 

Árbæjarskóli er stærsti skóli borgarinnar og var upphaflega byggður fyrir 800 

nemendur. Í dag hefur þeim fækkað niður í 600 og er því verulega gott húsrými innan 

skólans. Aðra sögu er að segja um skólalóðina sem ekki er upp á marga fiska. Miðað 

við stærð skólans er skólalóðin algjört frímerki, en seinast þegar byggt var við skólann 

kom 2000 fermetra bygging ofan á góðan part skólalóðarinnar. Þetta var árið 2000 og 

síðan þá hefur lóðin að mestu staðið óhreyfð. Lóðin umhverfis skólann og er að mestu 

leyti malbikuð. Við inngang skólans stendur glæsilegur battavöllur sem nýtur mikilla 

vinsælda hjá börnunum (Mynd 6). Hann er nánast í stanslausri notkun frá morgni til 

kvölds og er nýttur af fólki á öllum aldri. Að mati Þorsteins er battavöllurinn það eina 

sem eitthvað er varið í, á allri lóðinni. Öll önnur leiktæki eru úr sér gengin og í slæmu 

ásigkomulagi (HÁ_2014/2). Á þeim tíma sem vettvangsathugunin átti sér stað, var hann 

reyndar ónothæfur vegna mikillar klakamyndunar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ef gengið er rangsælis í kringum skólann, frá battavellinum, kemur maður á 

lítinn malarvöll, en þar stendur kastali með rennibraut (Mynd 7). Þar voru engin börn að 

leik, í hvorugum frímínútunum sem fylgst var með. Kastalinn sjálfur var ekki mikið 

fyrir augað og var greinilega kominn til ára sinna. Þar við hliðina, er húsnæði 

félagsmiðstöðvarinnar Ársels staðsett og eru trén í kringum húsið máluð í öllum 

regnbogans litum. Þar fyrir framan er stórt svæði með bekkjum, blómabeðum og 

hjólabrettapöllum (Mynd 8). Það svæði var upphaflega hugsað sem „vettvangur fólks í 

Mynd 6 Upphitaður battavöllur 
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hverfinu, til að hittast á tyllidögum.“ (HÁ _2014/2). Sú hugmynd heppnaðist ekki sem 

skildi og hefur svæðið grotnað niður með árunum. Þaðan sést yfir til Árbæjarkirkju, sem 

er afar vinsælt leiksvæði, samkvæmt Þorsteini. Þar er nefnilega brekka sem gaman er að 

renna sér á þegar snjór liggur yfir jörðu. Reglan í skólanum er samt sem áður sú að 

bannað er að fara þangað á skólatíma (HÁ _2014/2).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þegar áfram er haldið í kringum skólann tekur við stór malbikaður fótboltavöllur 

með fjórum mörkum (Mynd 9). Hann var í svipuðu ásigkomulagi og battavöllurinn, þar 

sem hann var nánast ónothæfur til boltaleikja vegna hálku. Nokkrir djarfir drengir 

reyndu þó hvað þeir gátu að spila fótbolta en allir enduðu þeir á hausnum. Aðeins örfáir 

virtust hafa gaman að því að renna sér eftir svellinu, en flest börnin héldu sig í útjaðri 

lóðarinnar, þar sem hálkan var minni. Mesta sportið virtist vera að leika sér inn á milli 

Mynd 7 Kastali með rennibraut. 

Mynd 8 Hjólabrettavöllur 
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trjánna sem afmarka lóðina. Þar hlupu þau um í eltingaleik og klifruðu í trjánum (HÁ 

_2014/2).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eitt áhugaverðasta svæði lóðarinnar er staðsett við enda fótboltavallarins á bak 

við álmuna sem sést á mynd 9. Þar er skemmtilega hönnuð klifurgrind sem stendur á 

möl. Einnig er búið að raða steinum í kring sem gaman er að hoppa á milli (Mynd 10). 

Börnin virtust samt sem áður ekki hafa mikinn áhuga á að leika þarna, í þeim 

frímínútum sem fylgst var með. Sá leikur sem mest bar á, var eltingaleikur, á meðan 

aðrir leikir fóru fram í hugarheimi barnanna (HÁ _2014/2).    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

Mynd 9 Malbikaður fótboltavöllur 

Mynd 10 Skemmtilega hönnuð klifurgrind 
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Ekkert af leiktækjunum virtist í raun heilla börnin þar sem þau léku sér mest í 

útjaðri lóðarinnar. Langt er á milli hvers svæðis sem skapar mikla ringulreið og kemur í 

veg fyrir öruggt flæði leiksins. Börnin verða fyrir áreiti frá einum stað til annars sem 

getur truflað þau í leik. Með tilliti til þess má teljast líklegt að skólalóðin höfði ekki 

nægilega til barnahópsins. Allt of mikil áhersla er lögð á boltaleiki, svipað og í 

Ártúnsskóla. Það er merkilegt hvað boltaleikir virðast vera upphaf og endir alls. Börnin 

eru jafn misjöfn og þau eru mörg og áhugasvið þeirra er vítt. Þess vegna er mikilvægt að 

skólalóðin bjóði upp fjölbreytni og valmöguleika í leik. Þorsteinn lýsir þessu vandamáli 

á eftirfarandi hátt: 

 

Það segir bara í öllum skólareglum að börnin eigi að vera innan skólalóðar á 

skólatíma og ef þau eiga að vera þar, þá þurfa þau eftirsóknarverð tæki til 

þess að vera þar. Annars bara leita þau út fyrir og finna sér eitthvað annað 

að gera. (HÁ_2014/2). 

 

Skólalóðin er gerð sérstaklega fyrir börnin og ætti hún því að vera hönnuð í samræmi 

við þarfir þeirra. Taka þarf tillit til allra aldurshópa til að allir nemendur skólans finni 

hvata til að vera inni á skólalóðinni (HÁ_2014/2). 

3.3.3 Norðlingaskóli 

Í Norðlingaskóla er sú stefna við lýði að skólastarfið sé hannað eftir þörfum 

barnanna en ekki að börnin séu látin passa inn í fyrirfram ákveðið kerfi. Slíkt hið sama 

var gert í sambandi við hönnun skólalóðarinnar, en hún er hin allra glæsilegasta 

(HÁ_2014/3). Sett var saman ákveðið teymi fólks sem vann í sameiningu að hönnun 

lóðarinnar. Í þessu teymi voru skólastjórar skólans, starfsfólk, nemendur, foreldrar og að 

sjálfsögðu arkitektar. Skólalóðin var hönnuð samhliða skólabyggingunni sjálfri og er 

allt hugsað sem samfélagsleg heild. Þar er leikskóli, grunnskóli og frístundaheimili 

undir sama þaki. Unnið var eftir þeirri forsögn að allt efni sem notað yrði væri vistvænt 

og skólalóðin átti að vera sjálfbær. Upphaflega átti lóðin að geta staðið án allra 

leiktækja, en sú tillaga varð undir í bankahruninu (HÁ_2014/4). Endanleg útkoma varð 

þó ekki af verri kantinum og segja má að hún sé einstök á íslenkum mælikvarða.  

    Eins og fram hefur komið er lóðin 27.000 fermetrar að stærð og er í laginu eins og 

kaka. Ragnhildur Skarphéðinsdóttir, einn af hönnuðum lóðarinnar, lýsti því á þann veg 

að hvert svæði væri eins og ein kökusneið sem allar tengjast og mynda að lokum heila 

köku. Lóðin er semsagt flokkuð niður í mismunandi svæði sem eiga að þjóna þörfum 

hvers aldurshóps fyrir sig. Barnið byrjar þannig á leikskólalóðinni, þar sem lóðin er girt 
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af. Þaðan færa þau sig yfir á grunnskólalóðina og kynnast nýjum og spennandi leikjum 

innan hvers svæðis. Þannig gefst þeim tækifæri til að feta sig hægt og rólega áfram í 

könnunarferð sinni um skólaumhverfið (HÁ_2014/4). 

 Skólalóðin er í raun hugsuð sem einskonar þrautabraut, sem svipar til þeirra þrauta 

sem unglingarnir leysa í Skólahreysti. Horft var til þess að hægt væri að nota lóðina til 

útikennslu og býður hún upp á möguleika sem aldrei væri hægt að framkvæma inn í 

íþróttahúsinu. Til að styðja við þá hugmynd eru allar stéttir upphitaðar svo ekki þarf að 

hafa áhyggjur af klakamyndun að vetri til. Skólalóðin er opin í allar áttir og flæðir 

nokkurn veginn út í nærliggjandi umhverfi. Hvert svæði er hugsað í þaula og lögð er 

áhersla að allir nemendur skólans geti fundið eitthvað við sitt hæfi. Það er meira að 

segja ákveðið svæði sem sérstaklega er ætlað unglingunum, en þeirra þarfir virðast oft 

gleymast í hönnun skólalóða (HÁ_2014/3).   

 Miðpunktur lóðarinnar er einskonar hringleikahús sem þjónar magvíslegum tilgangi 

(Mynd 11). Hugmyndin var sú að þarna ættu nemendurnir sitt eigið samræðutorg. Hægt 

væri að setja upp útileikhús, halda samkomu eða jafnvel ræðukeppni. Þarna er hægt 

setja upp tónlistaratriði eða bara hanga, möguleikarnir eru í raun endalausir. Þess fyrir 

utan er hægt að loka fyrir niðurfallið á miðju torginu og búa til skautasvell 

(HÁ_2014/4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allt í kringum hringleikahúsið eru hólar og hæðir af öllum stærðum og gerðum 

(Mynd 12). Þeir brjóta upp víðáttuna og skapa tækifæri til ýmis konar leikja. Stærsti 

hóllinn er til að mynda glæsileg sleða og snjóþotu brekka þegar snjóar. Í honum miðjum 

er meira að segja stigi sem auðveldar börnunum að fara upp og niður. Hólarnir voru allir 

búnir til úr því efni sem kom upp úr jörðinni við byggingu skólans (HÁ_2014/3).   

 

Mynd 11 Hringleikahús 
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Mörg leiktækjanna voru ekki inn á upphaflegum teikningum, en komu sem 

skemmtileg úrlausn á ýmsum vandamálum sem upp komu. Þar að auki var ákveðnum 

hlutum bætt inn á lóðina vegna sérstakra óska frá börnunum og fólkinu í hverfinu. Þar 

má helst nefna battavöllinn sem er í stanslausri notkun af fólki á öllum aldri. Einnig 

komu inn rólur, en þær geta talist sem eitt vinsælasta leiktæki barna fyrr og nú. 

Áhugaverðasta breytingin er samt sem áður sandblakvöllurinn (Mynd 13). Slíkir vellir 

eru sjaldséðir á skólalóðum og koma sterkir inn sem skemmtileg viðbót við 

skólasamfélagið. Völlurinn kemur til móts við þau börn sem líkar ekki við þann hraða 

og kröftuga leik sem á sér stað á battavellinum (HÁ_2014/4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margar aðrar hugmyndir eru vel útfærðar í hönnun lóðarinnar og fegra þar að auki 

umhverfið. Til dæmis er litríkt tartan eða leikvallargúmmí víðast hvar á lóðinni. Efnið er 

notað sem fallvörn fyrir börn og er oftast sett undir klifurtæki (Mynd 14). Annað dæmi 

Mynd 12 Hólar og hæðir prýða lóðina 

Mynd 13 Sandblakvöllur 
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um fallega hönnun eru veggir sem hlaðnir eru úr grjóti (HÁ_2014/3). Þeir nýtast sem 

skilrúm á milli svæða og hólfa lóðina niður. Allt grjótið kemur úr jarðvegi lóðarinnar og 

fengnir voru menn austan af landi til að hlaða upp veggina (HÁ_2014/4).   

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

Öll umgjörð lóðarinnar er í raun ótrúlega vel heppnuð og er hún á heildina litið 

stórkostlegt útivistarsvæði. Greinilegt er að allt sem henni viðkemur er vel ígrundað og 

hugsað frá upphafi til enda. Starfsfólk og nemendur Norðlingaskóla eru í skýjunum yfir 

hversu vel heppnaðist til. Ekki fyrir alls löngu sátu þau einmitt hinum megin við borðið 

og biðu spennt eftir að sjá afraksturinn. Í dag má segja að skólalóðin sé í raun heil 

ævintýraveröld þar sem börnin skapa leikinn sjálf. Það sem eitt sinn var draumur er 

orðið að veruleika (HÁ_2014/3). 

 

Mynd 14 Nýtískulegar klifurgrindur 
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Lokaorð 

Leikur barna er undursamlegt fyrirbæri sem býr yfir ólýsanlegum töfrum. Hann er 

einstakur eiginleiki bernskunnar þar sem börnin takast á við áskoranir lífsins á sínum 

eigin forsendum. Hann gefur barninu tækifæri til að þroskast og dafna og móta sjálfan 

sig sem sjálfstæðan einstakling. Í leik læra börnin á reglur samfélagsins hvað varðar 

félagsleg samskipti og viðeigandi hegðun. Þau læra hvernig á að takast á við mótlæti og 

þjálfast í að leysa úr vandamálum upp á eigin spýtur. Leikurinn er þeim í raun 

lífsnauðsynlegur til að öðlast skilning á lífinu. 

Leikur getur farið fram hvar og hvenær sem er, en það er upp á okkur fullorðna 

fólkið komið að skapa börnunum aðlaðandi og jákvætt leikumhverfi. Það erum við sem 

hjálpum þeim að taka sín fyrstu skref í hinum töfrandi heimi leiksins. Við tökum þátt í 

þykjustunni og látum sem leikurinn sé raunverulegur. Sé börnum skapað gott 

leikumhverfi þar sem sköpun þeirra fær að njóta sín kemst ákveðið flæði á leikinn. Í 

slíku flæði gleyma börnin stað og stund og hverfa inn í sýndarveruleika leiksins þar sem 

ekkert er eins og það sýnist. Að komast í flæði veitir börnunum ómælda gleði og 

vellíðan en til þess er leikurinn gerður. Í sýndarveruleikanum geta þau leyft 

ímyndunaraflinu að blómstra en þar getur allt gerst. Litlir strákar breytast í ofurhetjur á 

svipstundu og litlar stelpur verða mjálmandi kisur. Allt er leyfilegt því leikurinn á sér 

stað fyrir utan raunveruleikann þar sem engar fastmótaðar reglur eru viðhafðar. Ákveðið 

millibilsástand myndast í leiknum þar sem börnin stíga út úr sínu venjulega umhverfi og 

inn á hlutlaust svæði sem er hvorki þar, né hér.  

Leikumhverfi barna í samfélagi dagsins í dag er fyrst og fremst skólalóð þess 

skóla sem þau stunda nám við. Þar eyða þau stórum hluta dagsins og því er gríðarlega 

mikilvægt að aðstaða til leiks sé góð. Nauðsynlegt er að umhverfið stuðli að 

fjölbreyttum leik og höfði til barna á öllum aldri. Grunnskólalóðir hafa lengi verið 

nokkurs konar eftirlegukindur í skólasamfélaginu og lítið hefur verið lagt í hönnun 

þeirra og skipulagningu. Oft virðist sem mikilvægi leiksins gleymist þegar börn færast á 

milli skólastiga og þá er minna lagt í að veita þeim aðlaðandi leikumhverfi. Eiginleikar 

leiksins er samt sem áður það magnþrungnir að það er varla réttlætanlegt að hann sé 

ekki stór hluti af skólastarfinu.   

 Aðstaða barna til leiks á grunnskólalóðum hér í Reykjavík er mjög mismunandi en 

víða má gera betur. Margir skólar búa við óviðunandi aðstæður þar sem varla er hægt að 

bjóða börnum upp á að leika sér. Annars staðar hefur öllu verið til flaggað og börnin 



  

36 

njóta þess að leika sér í sannkallaðri ævintýraveröld. Þessi mikli munur er gríðarlega 

ósanngjarn gagnvart börnunum og leggja þarf áherslu á að endurbæta aðstæður þeirra til 

muna. Fyrsta skrefið væri að skoða þær áherslubreytingar sem verða á aðstæðum og 

skipulagi á leik barna milli skólastiga. Leikurinn er alveg jafn mikilvægur sama hversu 

barnið er gamalt og þarf því að flétta hann betur inn í starf grunnskólanna. Næsta skref 

væri að horfa á skólasamfélagið sem eina heild og nýta skólalóðina sem hluta af 

náminu. Börn eru ekki gerð til að sitja á rassinum allan daginn og því þarf að brjóta upp 

kennsluna með fjölbreyttum hætti. Skólastarfið þarf að vera hannað á þann veg að það 

henti þörfum barnanna en ekki að börnin séu látin passa inn í fyrirfram ákveðið kerfi. 

Mikilvægt er að öll börn borgarinnar sitji við sama borð og fái að njóta þess besta sem í 

boði er. 
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