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Formáli 

Umhverfið sem þriðji kennarinn er 60 eininga ritgerð lögð fram til 
fullnaðar M.A.- gráðu í menntunarfræði við menntavísindasvið Háskóla 
Íslands. Leiðbeinendur voru Allyson Macdonald prófessor og Kristín 
Norðdahl lektor. Þeim þakka ég hvatningu, samstarf og leiðsögn. Kristínu 
Karlsdóttur lektor, sérfræðingi ritgerðarinnar, þakka ég hennar framlag.  

Verkefnið var unnið í tveimur fösum, starfendarannsókn með átta 
deildarstjórum og síðan vettvangsrannsókn með sex af þeim. Markmið 
fyrri fasans var að skýra og skilja hvernig nýta mætti efnislegt umhverfi 
leikskóladeilda til að styðja við leikskólastarfið1. Markmið seinni hlutans, 
sem sagt er frá í þessari ritgerð, var að fá fram reynslu og þekkingu 
deildarstjóranna af því að hagnýta efnislegt umhverfi leikskóladeilda til 
að styðja við samskipti, leik og sjálfræði barna. 

Ég vil þakka fyrir styrkveitingar frá Þróunarsjóði leikskóla og 
Leikskólaráði Reykjavíkur sem veittu okkur styrki til fyrri fasa verk-
efnisins. Rannsóknin sem þessi ritgerð fjallar um byggist á seinni 
fasanum og er unnin með viðtölum og þátttökuathugunum á vettvangi sex 
þeirra deildarstjóra sem einnig tóku þátt í starfendarannsókninni. Án 
þeirra væri því ekkert verkefni og ég þakka þeim fyrir samstarf og óeigin-
gjarnt framlag til rannsóknarinnar. Sérstakar þakkir fyrir hvatningu og 
áhuga fá leikskólastjórar leikskólanna sem ég vann með. Fjölskyldunni 
og samstarfsfólki þakka ég föruneytið og leshringnum fyrir endalaus og 
gefandi samtöl um leikskólamál. Fannyju Tryggvadóttur, frænku minni, 
þakka ég prófarkalestur. Ég þakka samstarfsbörnum í gegnum árin fyrir 
að opna mér stöðugt nýja sýn um starfið, sjálfa mig, lífið og tilveruna. Í 
lok þessarar ferðar er ég áhugasamari um starfsvettvang minn og sé að 
þar eru mörg verkefni framundan sem vert er að takast á við.  

Ég vona að rannsóknin verði innlegg í umræðu um efnislegt umhverfi í 
leikskólum og samspil þess við sjálfræði barna, leik og samskipti. Ég vona 
líka að niðurstöður geti skipt leikskólabörn máli með því að auka skilning á 
því með hvaða hætti samspil þeirra við efnislegt umhverfi á sér stað.  

                                                      
1 Skýrslu um fyrri fasa verkefnisins má nálgast á vefslóðinni: 
http://rannsokn.khi.is/upplysingavefur/lokaskyrsla%20umhverfi%20fanny.pdf 
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Ágrip 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að fá fram þekkingu deildarstjóra í 
leikskóla af því að hagnýta efnislegt umhverfi leikskóladeilda til að hafa 
áhrif á samstarfið við börnin. Umhverfið er stundum kallað þriðji 
kennarinn og samspil þessara þriggja, hins eiginlega kennara, efnislegs 
umhverfis og barnanna leiðir af sér þekkingarsköpun. Ég nálgast 
verkefnið með þremur rannsóknarspurningum og spyr hvernig efnislegt 
umhverfi leikskóladeilda er nýtt til að hafa áhrif á sjálfræði barnanna, leik 
þeirra og samskipti.  

Þátttakendur í rannsókninni voru sex deildarstjórar sem einnig tóku 
þátt í starfendarannsókn um  nýtingu efnislegs umhverfis leikskóladeilda. 
Samhliða starfendarannsókninni tók ég einstaklingsviðtöl við deildar-
stjórana og gerði athuganir á deildunum sem þær stjórnuðu. Þessi ritgerð 
er kynning á þeirri rannsókn minni og er um hvernig deildarstjórarnir 
hagnýta umhverfi deildanna í samstarfinu við börnin. Eigindlegum 
aðferðum var beitt í rannsókninni. 

Meginniðurstöður eru þær að staðsetning efnis er nýtt til að hafa áhrif 
á aðgengi barna að því. Þetta er gert til að efla sjálfræði þeirra en stundum 
ríkir ekki meðvitund um staðsetningu í samstarfshópnum. Það er einnig 
dregið úr sjálfræði barna til að fá þau til að vinna lengur með ákveðinn 
efnivið af því að það er talið æskilegt fyrir þau að staldra við og auka 
hæfni í tilteknu samspili. Leiksvæði eru afmörkuð til dæmis með mottum 
og hillum. Með þessu er ætlunin að styðja við leik. Á deildunum er leitast 
við að láta þessar afmarkanir ekki hindra samskipti barnanna en oft er 
leikefni ekki ætlað að fara út fyrir afmarkanir og þar með er dregið úr 
blöndun leikefnis og hugmynda. 

Deildarstjórarnir tala um að nota viðmið og reglur til að styðjast við en 
„blinda augað“ til að leitast við að hindra ekki æskilegt samspil. Þá er 
stundum horft fram hjá því þótt reglur séu brotnar. Þær nota sjálfar sig 
sem ákveðna afmörkun með því að staðsetja sig í leik barna þannig að 
þær geta stutt við og gripið inn í ef til árekstra kemur. Þær taka einnig 
þátt í leik barna. Merkingar og innsetningar eru notaðar til að styðja við 
hugmyndir kennaranna og barnanna. Þá eru ákveðnar upplýsingar settar 
inn og síðan verða samtöl og samspil í kringum þær. Þegar þáttur hins 
efnislega umhverfis er viðurkenndur er hægt að staðfesta með áhorfi að 
samvinna þeirra sem ekki hafa vald á tungumáli er stundum óyrt.  
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Abstract 

The main goal of this research was to uncover the knowledge that lead 
teachers in preschools have of the use of the environmental settings in 
classrooms in order to affect interactions with children. The environment 
in a preschool setting is often referred to as the third teacher. As is the 
case with interaction between a traditional teacher and a child, the 
interaction children have with their physical environment leads to the 
development of knowledge and creativity.  

I approached this project with three research questions and ask how 
the teachers use the classroom environment and objects within it, to affect 
children’s play, communication and autonomy. This was a qualitative 
research project. I gathered data through individual interviews with the 
participants, six lead teachers. I also gathered observational field notes in 
their classrooms. The same teachers also worked with me, in an earlier 
stage of this project, as researchers using the method of action research, 
in order to understand the role of the content rich preschool environment.  

The main conclusions are that the teachers use placement of objects to 
affect how children access such content. Sometimes placement is planned 
to encourage children to autonomy. Teachers also see it as positive to 
promote children to work longer with certain objects because those 
objects are deemed helpful in acquiring specific developmental abilities 
or skills. Areas are demarcated with dividers in order to support 
developmental play and communication. Sometimes objects are not to be 
removed from within these borders therefore limiting children’s 
communication between areas. Preschool teachers discuss the use of rules 
and regulations to support their work. Sometimes when rules are broken 
they use a “blind eye” not to disturb desirable behaviors. They use 
themselves as types of borders by strategically placing themselves within 
children’s play in order to support or counteract any possible 
disturbances. They also participate in children’s play, and in this manner 
are able to manipulate both “the third teacher” and children. Teachers use 
installations and markers to support ideas from themselves and children. 
For example certain information would be displayed to promote 
conversation with children or affect their play.  
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1 Inngangur 

Sú höfuðábyrgð hvílir á kennurum að þeir ekki aðeins geri 
sér grein fyrir því almenna lögmáli að raunveruleg reynsla 
mótast af umhverfisskilyrðum heldur og að þeir viti í raun 
og veru hvaða umhverfi stuðlar að reynslu sem leiðir til 
þroska. Umfram allt ættu þeir að kunna að hagnýta hið 
efnislega og félagslega umhverfi sem er til staðar svo að fá 
megi út úr því allt sem að stuðlað getur að því að byggja 
reynslu sem er einhvers virði. 

(Dewey, 1938/2000:50). 

Titill verkefnisins umhverfið sem þriðji kennarinn er vísun í hugtak sem 
notað er í Reggio Emilia leikskólafræðum en kemur einnig fram í Aðal-
námskrá leikskóla2 (1999:13). Litið er svo á að barnið sjálft, hinn 
eiginlegi kennari og umhverfið kenni hvert öðru í stöðugu samspili. 
Malaguzzi, frumkvöðull í Reggio Emilia, taldi að umhverfi skólanna ætti 
að vera ríkt af áreitum og veita margskonar skynhrif (Rinaldi, 2006). 
Rinaldi vitnar í Malaguzzi og segir að hann hafi haldið því fram að börn 
ættu rétt á fallegu og fjölbreytilegu skólaumhverfi. Jafnframt hafi hann 
talið að gæði námsins væru háð umhverfinu að hluta, því að fegurð og 
fjölbreytileiki kalli fram sköpunarmátt fólks.  

Sjálft húsnæði skólanna skiptir máli, byggingar fyrir börn þarf að 
hugsa út frá börnum með ríkum möguleikum á uppgötvunum, góðri 
samveru og einnig hreyfingu. Börn eru ekki litlir fullorðnir en eðli 
málsins samkvæmt þó um margt lík fullorðnu fólki. Rinaldi (2006) nefnir 
dæmi um það hvernig matsalur3 í einum leikskóla í Reggio Emilia var 
skipulagður með það í huga að börnin geti átt ánægjulega samveru í 
litlum hópum meðan þau matast. Húsgögnin eru höfð í stærð barnanna og 
skilrúm sett upp til að styðja við samveruna við borðin en draga úr 
truflandi umferð og hljóðáreitum. Lýsingin virðist samræmast hug-
myndum um „hið hæfa barn“ sem á rétt á mannlegri reisn. Þær 
hugmyndir tengjast Reggio Emilia fræðum; áhersla er á að börn séu 

                                                      
2 Í Aðalnámskránni er talað um „umhverfið sem þriðja uppalandann“. 
3 Í leikskólum í Reggio Emilia eru oft sérstakir matsalir og að máltíð lokinni fara börnin aftur inn í 
leikstofurnar. 
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margvísleg, hæfileikarík og öflug fremur en viðkvæm og veikburða 
(Rinaldi, 2006). Síðtíma hugmyndir um börn staðfesta að börn eigi að 
hafa borgaraleg réttindi og umsögn um eigin mál og þróun þeirra sam-
félaga sem þau eru þátttakendur í (Dahlberg, Moss og Pence, 1999). 
Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna hefur haft áhrif á hvernig hugsað er 
um börn og réttindi þeirra. Hann var samþykktur árið 1989 og undir-
ritaður fyrir Íslands hönd 1990. Sáttmálinn var lögfestur hér á landi þann 
16. mars 2009 (Umboðsmaður barna, 2010). 

Aðalnámskrá leikskóla á að vera stefnumótandi leiðarvísir um 
leikskólastarf (1999:5). Í námskránni virðast mér vera nokkur meginþemu 
sem tengjast efnislegu umhverfi leikskóla. Þessi þemu eru virkni, nám, 
agi, hollusta, samskipti, vellíðan og sjálf. Í námskránni er áhersla á að 
nýttar séu aðferðir, sem falla að félagslegri hugsmíðahyggju, þar sem litið 
er á nám sem félagslega smíð og gengið skal út frá þörfum hvers og eins 
með það í huga að það þjóni einnig hópnum best. Ef tekið er tillit til allra 
þessara þátta virðist það skipta máli að aðgengi allra að efniviði sé vel 
tryggt og að tekið sé tillit til margbreytilegra þarfa barna þegar umhverfi 
leikskólans er sniðið.  

Í þessari ritgerð kynni ég rannsókn mína um hvernig deildarstjórar 
nýta efnislegt umhverfi leikskóladeilda til að hafa áhrif á 
þekkingarsköpun leikskólabarna. Þátttakendur eru sex deildarstjórar, allt 
konur. Þær unnu í fyrri fasa verkefnisins að starfendarannsókn og rýndu 
hvernig haga má efnislegu umhverfi leikskóladeilda, þannig að það styddi 
við starfið með börnunum. Ég tók síðan einstaklingsviðtöl við þær og 
gerði þátttökuathuganir á leikskóladeildunum sem þær stjórna. Á þessum 
gögnum, sem ég safnaði veturinn 2007–2008, byggi ég ritgerðina.  

Rannsóknin er unnin með eigindlegum rannsóknaraðferðum. Þegar 
það er gert er ekki ætlunin að alhæfa heldur skoða og lýsa reynslu og 
skilningi þátttakenda af tilteknu fyrirbæri (Flick, 2006). Deildarstjórar í 
leikskóla hafa þekkingu og reynslu af því að hagnýta efnislegt umhverfi 
leikskóladeilda og ég tel áhugavert að fá fram hvernig þeir framkvæma 
og skilja þennan þátt starfsins. Ég nálgast viðfangsefnið með þrem rann-
sóknarspurningum um hvernig deildarstjórarnir nýta samspil efnislegs 
umhverfis við leik, samskipti og sjálfræði barna því þessir þættir liggja 
til grundvallar æskilegri þekkingarsköpun í leikskóla.  

Í ritgerðinni nota ég orðin kennari, leikskólakennari og starfsmaður 
jöfnum höndum um alla þá sem vinna í leikskólum óháð menntun. Þegar 
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ég tala um deildarstjóra í niðurstöðukaflanum og í umræðukaflanum á ég 
við þátttakendur í rannsókninni sem allir eru leikskólakennarar. Í inn-
ganginum skýri ég hvers vegna ég valdi þetta viðfangsefni. Ég geri grein 
fyrir sjónarhorni mínu því það skiptir máli við rannsóknir hvaðan horft er 
og hvaða „gleraugu“ rannsakandinn notar. Ég skýri mikilvægi verk-
efnisins og geri grein fyrir uppbyggingu ritgerðarinnar. 

1.1 Val á viðfangsefni 
Kveikjan að verkefninu er áhugi minn á leikskólastarfi og jafnframt á 
upplýsingatækni, eins og hugtakið er skilgreint í víðum skilningi sem 
vinna með upplýsingar fyrir ákveðinn hóp eða einstakling. Hugtakið vísar 
þá til aðferða og nálgunar frekar en tækja og tóla (AECT, 2007). 
Umhverfi leikskóla er sniðið á ákveðinn hátt sem tengist að einhverju 
leyti þekkingu en einnig viðteknum hugmyndum um leikskóla og börn. Í 
umhverfinu eru margvísleg skilaboð, upplýsingar, en það er mismunandi 
hversu vel börnunum tekst að lesa þessi boð og hvernig þeim gengur að 
skilja til hvers er ætlast af þeim í umhverfinu (Gulløv og Højlund, 2005).  

Börnin eru ólíkir einstaklingar og umhverfið hefur mismunandi áhrif á 
möguleika þeirra til að notfæra sér efnivið skólans og einnig á samskipti 
þeirra við önnur börn og fullorðna. Það verður til samspil sem skapar 
upplýsingar um börnin, sem hæf eða minna hæf, að mati Nordin-Hultman 
(2006) sem í rannsókn sinni skoðaði leikskólaumhverfi og skipulag4 í 
leikskólum í Svíþjóð og til samanburðar í Englandi. Larsen (2005) hefur 
tekið þátt í dönskum rannsóknum um það hvernig umhverfi dagvistar-
stofnana5 hentar sumum börnum betur en öðrum út frá því hvernig 
efnislegt umhverfi þau búa við heima. Hann telur að börn hafi mis-
munandi forsendur til að ganga vel á slíkum stofnunum þar sem þær eru 
líkari sumum heimilum en öðrum. Í flóknum samfélögum verður æ 
mikilvægara að leikskólar hafi alveg sérstök viðmið um umhverfi sitt, 
frekar en líkja eftir heimilislegum aðstæðum sumra barna. 

Starfshættir í leikskólum hér á landi eiga samkvæmt lögum að mótast 
af jafnrétti og virðingu fyrir manngildi (Lög um leikskóla, nr. 90/2008). Í 
eldri lögum var það orðalag einnig notað „að leikskólinn skuli stuðla að 

                                                      
4 Skipulagið hefur áhrif á hið efnislega umhverfi, rými og tími skapar ákveðnar aðstæður í samspili. 
5 Hér er vísað til þess að rannsóknirnar voru ekki eingöngu gerðar í leikskólum eins og við þekkjum 
þá á Íslandi heldur einnig á frístundaheimilum fyrir yngri grunnskólabörn. 
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jafnræði barnanna í hvívetna“ (Lög um leikskóla, nr. 78/1994). Orð eru 
mikilvæg og það er miður að þessi setning hafi horfið úr leikskóla-
lögunum en jafnrétti og virðing við hvert barn gerir einnig kröfu um 
einstaklingsmiðað starf. Í Aðalnámskrá leikskóla (1999) er einnig oft 
talað um börn sem einstaklinga:  

Skapandi barn er næmt á umhverfið og umhverfið frjóvgar 
hug þess. Það hefur áhuga á því smáa, á áferð, lögun og 
litum (12). [] Leikskólinn á að taka tillit til þarfa hvers 
einstaks barns svo að það fái notið sín í hópi annarra barna á 
eigin forsendum (15). [] Í leik rifjar barnið upp það sem það 
hefur séð, heyrt og upplifað [og] lætur ímyndunaraflið ráða 
ferðinni (12). [] Skipulag og búnaður leikskóla á að örva leik 
barna, frumkvæði þeirra og virkni. Margir samofnir þættir 
hafa áhrif á leik barna í leikskóla; samsetning barnahópsins 
og innbyrðis tengsl barna, leikskilyrði og efniviður (12). 

Í leikskóla þarf hvert barn að fá viðmót6 við sitt hæfi. Það er sérstaklega 
tekið fram í Aðalnámskránni að taka skuli vel á móti hverju barni og 
kveðja hvert barn sérstaklega í lok dags, farsæld leikskólagöngunnar mótist 
meðal annars af þessu (1999:18). Hugtakið viðmót er einnig notað í 
upplýsingatækni og vísar til þess sem snýr að notandanum. Það er 
viðurkennt að viðmótið þarf að vera „þýtt og vænt“ því það hefur áhrif á 
hvernig notandanum gengur að nýta sér efnið. Í Aðalnámskrá leikskóla 
kemur líka fram að umhverfið hefti eða styðji við leik barna eftir því 
hvernig því er háttað (1999:13). Með því að hagnýta umhverfi 
leikskóladeilda af meðvitund er líklegt að hægt sé að hafa áhrif á það 
hvernig börnum vegnar í umhverfi leikskólans. Það hefur áhrif á þær 
upplýsingar sem verða til og hafa síðan tilhneigingu til að endurskapa sig. 

Það er oft talað um að við lesum umhverfið og í samræmi við það er 
líka stundum talað um að við skrifum það með því hvernig við högum því 
(Moser, 2007a). „Börnin vilja gjarnan innrétta“ segir einn þátttakandi í 
þessari rannsókn og gefur samstarfsbörnum sínum möguleika til að 
„skrifa“ umhverfið á deildinni og þá að öllum líkum einnig til að skilja 
það betur. 

                                                      
6 Fas, framkoma, framganga samanber Íslensk orðabók (2007). Fas hefur einnig merkinguna andlit 
samkvæmt sömu heimild. Viðmót er andlitið sem snýr að notandanum. 
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1.2 Sjónarhorn 
Ég geri sérstaka grein fyrir sjónarhorni mínu því í eigindlegri 
aðferðafræði er það viðurkennt að hvaðan þú horfir hefur áhrif á það sem 
þú sérð (Huberman og Miles, 1998). Ég segi fyrst frá félagslegri 
hugsmíðahyggju þar sem ég aðhyllist þær hugmyndir í leikskólastarfi og 
það hefur haft áhrif á verkefnið. Ég kynni síðan þrjár kenningar úr smiðju 
Vygotskys sem tengjast hugsmíðahyggju. Fyrst er að nefna hugtakið 
hlutgerð (e. materialized action). Það skýri ég vegna þess að þessi 
umfjöllun er um það hvernig efnislegt umhverfi í leikskólum getur stutt 
við starfið með börnunum og meðal annars verið hlutbinding eða hlutgerð 
hugmynda. Ég skýri síðan svæði mögulegs þroska (e. zone of proximal 
development) og stuðning (e. scaffolding) því ég tel að þær hugmyndir 
varpi ljósi á niðurstöðurnar. Ég nota þessar kenningar í umræðukaflanum. 
Að lokum skýri ég fyrir hvað hugtakið síðtími stendur. Síðtíma 
hugmyndir hafa haft áhrif á efnistök mín, meðal annars vegna þess að 
þeir sem hafa rannsakað og skrifað um áhrif efnislegs umhverfis í 
leikskólum, gera það oft frá þessu sjónarmiði.  

1.2.1 Félagsleg hugsmíðahyggja 

Í verkefninu tek ég mið af námskenningunni um félagslega hugsmíða-
hyggju. Ég tel það vera í samræmi við Aðalnámskrá leikskóla (1999) þar 
sem fram kemur að starfið skuli mótast af börnunum sjálfum frekar en 
vera faggreinamiðað; styðja skuli börnin sem einstaklinga, viðurkenna 
breytileika í hópnum og byggja starfið á þátttöku barnanna. Samkvæmt 
kenningunni á nám sér stað í félagslegu samhengi og er háð þátttöku og 
samvinnu einstaklinga í námsferlum. Hver og einn lærir á sínum for-
sendum en er jafnframt háður félögunum um þá þekkingu7 sem verður til 
– þekking skapast í ferlinu í stað þess að flytjast frá þeim sem veit til 
annars sem ekki veit. Í ferlinu er viðurkennt að ekki eru allir að læra það 
sama, einn lærir ef til vill samvinnu en annar staðreyndir um tiltekið efni 
eða fag en virkni er talin mikilvæg forsenda náms.  

Til að vera virkur þarf hver og einn að njóta ákveðins sjálfræðis og 
finna til hæfni sinnar. Sú þekking sem verður til er háð því hvað er gert 
og hvernig það er gert því hún þróast í þeim samskiptum sem eiga sér 

                                                      
7 Ef til vill væri réttara að tala um þekkingu í fleirtölu – þekkingar – en slíkt er ekki viðurkennd 
málvenja. 
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stað um ákveðið viðfangsefni (Bodrova og Leong, 2007; Dahlberg o.fl., 
1999; De Vries og Zan, 1994, Dewey, 1938/2000; Piaget, 1948/1972; 
Rinaldi, 2006). Kennarinn lærir stöðugt í námsferlum með nemendum 
sínum; um það hvernig hann beitir sér og hvernig samspil í námsferlum 
kennir bæði með því hvað er gert og hvernig. Kennarinn þarf að 
viðurkenna að allir eru ekki eins en hver og einn þarf að njóta sín á eigin 
forsendum og námssamfélagið er háð virkni og hæfni allra. Sé kennarinn 
ekki meðvitaður um stöðu og ábyrgð sína er hætta á að áhrif dulinnar 
þekkingarsköpunar aukist og geti orðið afdrifarík (Dewey, 1938/2000). 
Sú þekking sem verður til á að vera til góðs, menntandi, fyrir alla sem 
taka þátt og einnig fyrir samfélagið í heild.  

1.2.2 Hlutgerð hugmynda  

Vygotsky og Gal’perin tala um mikilvægi þess að ung börn fái tækifæri 
til að tengja hugmyndir sínar við efnivið (e. materialized action) 
(Bodrova og Leong, 1998; 2007). Hlutbundin aðgerð hjálpar barni að 
hugsa og skilja, barnið hlutgerir hugsun sína, setur hana fram og vinnur 
með hugmyndir sínar með hjálp efnis. Sé litið á nám sem félagslegt ferli, 
háð samskiptum, er hlutgerð einnig mikilvæg til að barnið geti sett fram 
hugmyndir sínar fyrir aðra. Gal’perin var nemandi og eftirmaður 
Vygotskys. Hann taldi að börn væru háð því að hlutgera hugmyndir sínar 
til þess að þróa þær og hugsun þeim tengdar og smám saman einnig til að 
þróa tungumál. Til dæmis gætu börn talið með því að nota fingur sína og 
þannig lærðu þau fyrr að telja á óhlutbundinn hátt. Ferlið felur einnig í sér 
að smám saman þarf að setja orð á aðgerðina. Barnið telur á sér fingurna 
en uppgötvar við það að þó fingurnir séu bara tíu er hægt að telja hærra. 
Þannig eykur hlutgerð möguleika barnsins ekki einvörðungu til að fara 
yfir það sem það þegar hefur ákveðnar hugmyndir um en einnig til að 
uppgötva og þróa nýjar hugmyndir innan svæðis mögulegs þroska 
(Bodrova og Leong, 2007:185).  

Með því að fá tækifæri til þess að hlutgera hugmyndir sínar getur barn 
fjallað um fyrirbæri í reynsluheimi sínum, skapað sér nýja reynslu og 
miðlað henni til annarra. Samkvæmt hugmyndum Dewey (1910/2000) 
ætti skóli alltaf að stuðla að jafnvægi milli hins hlutbundna og hins 
óhlutbundna; kennarar þurfa því að gefa jafnan gaum að barninu sjálfu og 
umhverfi þess (Cuffaro, 1995:70). Ungt barn er háðara efni til að hugsa 
með og setja fram kenningar sínar með, en barn sem eldra er.  
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Hlutbundinn stuðningur verður alltaf nauðsynlegur til dæmis geta 
menn uppgötvað „að hlutir sem þeir töldu sig gjörþekkja sýna sig hafa 
framandlega þætti sem enn á eftir að skilja“ (Dewey, 1910/2000:267). 
Kennurum ber ekki síst að hafa í huga að nemendur þeirra eru 
einstaklingar sem hafa mismikla þörf fyrir hlutbindingu hugmynda sinna 
og aftur á móti til að binda hugmyndir sínar í orð (sama rit: 273). 

1.2.3 Svæði mögulegs þroska og stuðningur 

Kenning Vygotskys um svæði mögulegs þroska byggir á því að nám í 
félagslegu samhengi og nám sem stutt er með verkfæri við hæfi, bjóði 
möguleika til aukins þroska og þekkingarsköpunar. Þannig er munur á því 
sem barn getur lært eitt og óstutt eða með aðstoð kennara og/eða félaga 
(e. capable peer). Einnig er talið að efnislegur stuðningur ýti undir nám 
og þroska. Það skiptir því máli að umhverfið bjóði gott og markvisst 
aðgengi að fjölbreyttum efniviði við hæfi, ekki síður en góð samskipti.  

Neðri mörk8 þroskasvæðisins taka til þess, sem barn getur eitt og 
óstutt, en efri mörkin til þess sem barn getur tileinkað sér með stuðningi. 
Það sem barn getur gert með stuðningi í dag, ætti það bráðlega að geta 
gert án hans. Það er einnig einstaklingsbundið hversu mikinn tíma börn 
þurfa (Bodrova og Leong, 2007). Stuðningur eða scaffolding er aðferð 
byggð á kenningum Vygotskys um svæði mögulegs þroska (sama rit:47). 
Myndlíkingin er sótt til vinnupalla: Stuðningur er notaður,  til að styðja 
við tiltekna námsmöguleika einstaklings eða hóps. Dæmigert fyrir 
stuðning af þessu tagi er að hægt er að fjarlægja hann, þegar ákveðin 
færni eða virkni hefur náðst. Það er einnig líklegt að barn finni styrk, 
þegar það nálgast ákveðna færni og þess vegna eigi að draga smám 
saman úr stuðningi, annars sé komið í veg fyrir þroska og valdeflingu 
sem hlýst af eigin uppgötvunum (sama rit:48). Víxlverkun stuðnings og 
sjálfstæðis þarf að eiga sér stað. Kennari þarf þá stöðugt að hafa í huga að 
bjóða nemendum sínum aðstoð, efnivið og umhverfi við hæfi; styðja 
börnin út frá því sem þau kunna og hvetja þau áfram með hæfilegri 
ögrun, en þó innan svæðis mögulegs þroska. Í samræmi við þetta ætti að 
fylgja stýrðum og fagmiðuðum stundum í leikskóla eftir, með því að 
tryggja börnunum aðgang að efni, sem tengist þeirri umfjöllun sem fram 
fer í þessum stundum. Það styður við sjálfræði og valdeflingu og tryggir 
                                                      
8 „Level of independent performance“ þýði ég sem neðri mörk og „level of assisted performance“, 
sem efri mörk (Bodrova og Leong, 2007:41).   
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frekar að börn geti nýtt sér þá þekkingu sem kennari hefur ákveðið að sé 
mikilvæg með því að gera um hana sérstaka umgjörð í starfinu til dæmis 
með hópastarfi. Börn eru ekki síst hvert öðru stuðningur í námsferlum og 
samvinnan felur í sér ákveðið ferli, fjölbreyttari sýn og skoðanir, umræðu 
og ef til vill ákveðna spennu, núning (sama rit:88–91). Efni styður við 
samskipti barnanna og hugsun og hvetur þau til þess að hugsa saman. 
Hlutir styðja við hugsun barnanna og smám saman til þess að hugsa 
óhlutbundið (sama rit:185). 

1.2.4 Síðtími 

Síðtími er hugtak sem stendur fyrir nýjar hugmyndir um það hvernig lífið 
er, hvernig tekist er á um völd og um margþætta merkingu tungumála 
(Creswell, 2007). Hugmyndir þessar eiga rætur að rekja til þess að 
breytingar í samfélagsþróun hafa kallað á notkun nýrra hugtaka og nýrra 
viðmiða. Það þarf að skilja upp á nýtt hvernig félagsleg, efnahagsleg og 
menningarleg fyrirbæri eru samsett og hafa þróast. Síðtími er þýðing úr 
orðinu post-modern. Modern er þýtt sem nútíma- og postmodern sem 
síðtíma- eða síðnútíma. Orðið post er komið úr latínu og þýðir „það sem 
kemur á eftir“ (Dencik, 1999a). Síðtími er þá það skeið sem kemur á eftir 
nútíma og margir þeirra fræðimanna sem ég vitna til, nota sjónarmið 
tengt þessum hugmyndum, þegar þeir setja fram kenningar sínar og fræði.  

Ný barnsýn9, það hvernig litið er á börn og um leið æviskeiðið 
bernsku, á rætur sínar í síðtíma hugmyndum. Það er viðurkennt að 
bernska er félagsleg smíð (Dahlberg o.fl., 1999; Dencik, 1999a) og meðal 
annars háð því efnislega umhverfi sem barn býr við (Dencik, 1999a). 
Samkvæmt síðtíma hugmyndum væri réttara að tala um bernskur en ekki 
eina bernsku, hvert barn á sér sína bernsku og skapar hana raunar að hluta 
til sjálft. Efnislegt umhverfi barna í leikskólum ákvarðast af því fé, sem 
varið er til leikskólastarfsemi og þeirri stefnu, sem fylgt er, ríkjandi 
viðhorfum samfélagsins, ásamt lögum og reglugerðum. Með því að 
tryggja aðgengi að efniviði í leikskólum, sem öll börn hafa ekki aðgang 
að heima fyrir, er jafnvel talið að jafna megi uppeldisskilyrði barna 
(Aðalnámskrá leikskóla, 1999:28). Allt samfélagið á hagsmuna að gæta 

                                                      
9 Hugtakið mannsýn er notað um það hvernig litið er á menn í merkingunni fólk almennt. Hugtakið 
barnsýn er notað á sama hátt um það hvernig almennt er litið á börn. Það kemur fram í umtali um 
börn, hegðun gagnvart börnum og ákvörðunum sem varða börn, hvernig barnsýnin er.  



 

21 

þegar um uppeldi barna er að ræða og leita þarf leiða til að sem flestar 
„bernskur“ verði góðar og merkingarbærar (Dahlberg o.fl., 1999:49). 

Kennimenn, sem byggja á síðtíma hugmyndum, halda því fram að 
heimurinn hafi tekið svo miklum breytingum á síðustu áratugum og 
breytist svo hratt að við getum í stöðugt minna mæli horft til hefða um 
það hvernig „á að gera“. Í stað þess verðum við að nota ígrundun í leit að 
nýjum leiðum til að mæta kröfum dagsins í dag fremur en gærdagsins.  

Í ígrundun felst að beita gagnrýninni hugsun, reynslu, innsæi og 
þekkingu, þar á meðal sjálfsþekkingu, við ákveðna lausnaleit og til að 
skilja betur hvernig best er að beita sér hverju sinni (Elliot, 1991; Mac 
Naughton, 2005; Schön, 1983). Í dag er einnig síaukin áhersla á 
samvinnu við alla lausnaleit, það er viðurkennt að mismunandi sjónarmið 
þurfa að fá að koma fram. Ígrundun felur í sér að fá fram sjónarmið 
margra og leita leiða til að greina og skapa nýja merkingu, meta til að 
gera stöðugt vel við nýjar aðstæður.  

Í síðtíma samfélögum gerast breytingar hratt og það er því líklegt að 
kennarar standi oft andspænis nýjum aðstæðum eða aðstæðum sem á 
einhvern hátt eru ólíkar því sem áður hefur fengist reynsla af. Það er ekki 
öruggt að við getum alltaf gert betur en það þarf að leitast við að alltaf sé 
vel gert. Þegar ígrundun í skólastarfi er gagnrýnin viðurkennum við 
kennarar að við erum hluti af viðteknu munstri en stöndum ekki utan 
þess. Við erum háð valdamunstri og ríkjandi skoðunum og við yfirfærum 
og endursköpum ákveðin munstur í námsumhverfi barnanna. Þegar 
ígrundun er gagnrýnin er það viðurkennt að það er ekki til ein alveg rétt 
aðferð sem hentar öllum alltaf. Það skiptir bæði máli hvað við gerum og 
hvernig við gerum það. Stöðugt má spyrja nýrra áleitinna spurninga og 
stundum skortir okkur svör en ættum samt að draga í efa réttmæti þess 
sem er viðtekið (Mac Naughton, 2005).  

1.3 Mikilvægi verkefnisins 
Deildarstjórar í leikskólum eru ábyrgir fyrir því að hvert barn fái 
umönnun, nám og kennslu við hæfi. Þeir eiga einnig í samvinnu við 
leikskólastjóra, að hafa umsjón með því að nauðsynlegt leik- og námsefni 
sé til staðar á deildunum (Kennarasamband Íslands, 2007). Deildarstjórar 
stjórna einnig starfsfólki deildanna og sé litið á efnislegt umhverfi sem 
samkennara, þarf að nýta það sem best og laða fram æskilegt samspil með 
þátttöku þess.  
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Í fyrri fasa verkefnisins gerði ég starfendarannsókn með átta deildar-
stjórum. Það er eðli slíkra rannsókna að þær eiga fyrst og fremst að skila 
árangri á rannsóknarvettvanginum sjálfum, þar sem þátttakendurnir rýna 
tiltekinn þátt starfs síns og færi gefst til að hagnýta umbætur í sjálfu 
rannsóknarferlinu (Ferrance, 2000). Í ritgerðinni lýsi ég reynslu og 
þekkingu deildarstjóranna af því að nýta efnislegt umhverfi í þágu 
barnanna og starfsins með þeim. 

Leikskólakennarar geta lært af verkefninu með því að lesa um 
þekkingu og reynslu þeirra þátttakenda sem hér er sagt frá. Þeir ættu 
einnig að geta haft þetta verkefni til hliðsjónar til að efla skilning sinn á 
því hvernig þeir sjálfir skipuleggja efnislegt umhverfi leikskóladeilda. 
Verkefnið gæti einnig skipt leikskólabörn máli en samkvæmt nýlegri 
rannsókn hér á landi telja börn sig litlu ráða um leikskólastarfið þrátt fyrir 
auknar áherslur um lýðræðislegt leikskólastarf (Anna Magnea 
Hreinsdóttir, 2009). Skilningur um þátt umhverfisins í leikskólastarfi 
getur skapað breytta umræðu um nám og kennslu ungra barna. Aukin 
þekking á þessu sviði getur haft áhrif á skipulag leikskólahúsnæðis, 
námskrárgerð og stefnumótun leikskóla. 

1.4 Uppbygging ritgerðarinnar 
Röðun efnis í ritgerðinni er með þeim hætti að á eftir þessum inngangi 
fylgir kafli með umfjöllun um meginhugtök í rannsóknarspurningunum, 
samskipti, leik og sjálfræði. Ég leitast við að skýra hvernig samspil 
þessara þriggja þátta við efnislegt umhverfi styður við þekkingarsköpun í 
anda félagslegrar hugsmíðahyggju. Þriðji kafli er lýsing á þeim rann-
sóknaraðferðum sem ég beitti við verkefnið ásamt því hvernig gagnaöflun 
fór fram. Ég skýri frá vali á þátttakendum og segi einnig frá starfenda-
rannsókn sem ég vann með þeim í tengslum við þetta verkefni. Þó að 
ritgerðin sé byggð á viðtölum og þátttökuathugunum mínum tel ég 
mikilvægt að greina vel frá því að þátttakendurnir unnu, í samstarfshópi, 
að starfendarannsókn um sama efni. Þeir hafa því rýnt þátt efnislegs 
umhverfis í starfi sínu sérstaklega. Í kaflanum skýri ég frá siðferðilegri 
klemmu sem ég hafnaði í við skrif ritgerðarinnar og varð til vegna þess að 
verkefnið er unnið í tveimur fösum. Í fjórða kafla eru niðurstöðurnar 
settar fram. Ég leitast við að gera það á lýsandi hátt og „gefa deildar-
stjórunum orðið“. Í fimmta kafla er umræða um niðurstöðurnar og þær 
settar í fræðilegt samhengi. Síðan eru lokaorð þar sem ég geri grein fyrir 
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hugleiðingum mínum að lokinni þeirri ferð sem ég hef farið í vinnunni 
við verkefnið.  

Loks vil ég geta þess hér að í þremur fylgiskjölum tengi ég niður-
stöður mínar við rannsóknarspurningarnar. Ég vona að þessir listar geti 
verið hagnýtt verkfæri, eins konar viðmið fyrir leikskólakennara. Ég set 
blaðsíðutal úr ritgerðinni innan sviga þar sem finna má dæmi um skil-
greiningar mínar. Það er ætlun mín að lesandinn geti greint niður-
stöðurnar á annan hátt en ég geri eða bætt við listana út frá eigin reynslu. 
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2 Fræðilegt samhengi  

Í verkefninu leita ég svara við rannsóknarspurningum um það hvernig 
deildarstjórar nýta efnislegt umhverfi leikskóladeilda til að styðja við 
leik, samskipti og sjálfræði barna. Ég geng út frá því að þekkingarsköpun 
barnanna sé háð því að þau hafi skapandi leikumhverfi, njóti ákveðins 
sjálfræðis og læri í samskiptum við önnur börn og fullorðna. Hugmyndir 
mínar eiga rætur í þeirri skoðun að leikskólanám eigi að mestu að byggja 
á félagslegri hugsmíðahyggju þar sem leikur er ekki einvörðungu helsta 
leiðin að auknum þroska leikskólabarna heldur einnig að vellíðan þeirra 
og farsæld. Ég tel að þessi túlkun komi greinilega fram í Aðalnámskrá 
leikskóla (1999) ásamt því að nám í leikskólum skuli byggja á upp-
götvunum. Ef tryggja á örvandi leikumhverfi fyrir mörg börn, með 
stöðugum möguleikum til uppgötvana, bendir það til þess að leikskóla-
börn ættu að alast upp í fjölbreyttu efnislegu umhverfi frekar en einsleitu. 
Umhverfið ætti að öllum líkum einnig að vera breytilegt, fremur en 
stöðugt, ef markvisst er hugað að uppgötvunum í því og tillit tekið til 
margra og misjafnra þarfa.  

Í þessum kafla fjalla ég um leikskólaumhverfi. Ég hef leitað fanga í 
skrifum fræðimanna og rannsóknum sem gerðar hafa verið um þátt 
efnislegs umhverfis í leik og námi leikskólabarna. Ég fjalla um þau 
hugtök sem koma fyrir í rannsóknarspurningum mínum, fyrst um sam-
skipti og í undirköflum um víðsýni og umburðarlyndi, foreldrasamskipti, 
áherslu á öruggt leikskólaumhverfi og að lokum einnig um innsetningar 
(e. installations). Síðan fjalla ég um leik og leikumhverfi. Þá fylgir 
umfjöllun um sjálfræði. Þar undir fjalla ég einnig um hugtakið sjálf-
sköpun því sjálfræði virðist mikilvægt til þess að æskileg sjálfsköpun 
verði, annað virðist stöðugt vera forsenda hins. Ég skrifa um rétt barna til 
sjálfræðis og um það hvernig efni er komið fyrir í leikskólum, þannig að 
það ýmist styður við eða heftir sjálfræði barna.  
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2.1 Samskipti 

Sé leikskólabörnum búið umhverfi með „góðum stöðum“ 
hvetur það til samskipta og jafnvel ákveðinnar samkeppni 
sem getur verið æskilegt en ögrandi samskiptaform. 

(Greenman, 2005b). 

Ein af rannsóknarspurningum mínum varðar samskipti og hvernig hið 
efnislega umhverfi er nýtt til að styðja við þau. Tilvitnunin hér að ofan 
minnir á að sífellt þarf að skoða hvernig rýmið styður við eða hamlar, 
hvort deildin bjóði börnunum „góða staði“10 að vera á; staði sem styðja 
við samskipti þeirra og veita þeim einnig möguleika á að draga sig í hlé. 
Samskipti geta verið slétt og felld og nokkuð hlutlaus en þau geta líka 
verið átök um yfirráð og aðferðir. Þegar leikfimidýna er sett inn í 
barnahóp er það sterkt áreiti og það verða uppi bæði fótur og fit því allir 
hafa sínar hugmyndir um það hvernig hægt er að nota dýnuna og margir 
ætla að framkvæma hugmyndir sínar í einu. Sé dýnan tekin burt aftur 
vegna látanna, fæst ekki færi á að vinna úr hugmyndunum. Það þarf að 
viðurkenna að ákveðin valdabarátta eigi sér stað og samskipti séu ekki 
eingöngu í formi þess sem stundum er kallað „góð samskipti“. Góð 
samskipti geta einmitt byggt á því að átök og togstreita fái að eiga sér 
stað og verða þar með merkingarbær og raunverulega betri fyrir vikið 
(DeVries og Zan, 1994; Cuffaro, 1995). Góð samskipti í hóuppeldi geta 
einnig byggt á því að börn hafi möguleika til að njóta persónulegs 
svigrúms og draga sig í hlé og vera ein um stund.  

Samskipti eru ekki óháð efni heldur eiga þau sér stað með stuðningi 
ákveðins efnis eða huglægu umræðuefni – við eigum samskipti um 
upplýsingar sem við höfum til umfjöllunar. Fyrir börn á máltökuskeiði 
getur það verið afgerandi að hafa hlutbundinn stuðning í samskiptum 
(Bodrova og Leong, 2007). Fingraþulur eru dæmi um það þegar mál er 
notað með hlutbundnum stuðningi. Leikefni er hlutbundinn stuðningur 
ásamt til dæmis bókum og myndum. Hlutir úr náttúrunni geta einnig 
verið æskilegur stuðningur frekar en myndir af þeim. Steinn hefur eigin-

                                                      
10 Greenman (2005a og b) talar um good places, bæði sem afdrep fyrir börn til að geta dregið sig í hlé 
en einnig í stærra samhengi. Hvort leikskóladeild er góður staður fyrir börn þarf sífellt að vera í 
athugun og endurskoðun. 
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leika sem mynd af steini hefur ekki. Hann höfðar til skynjunar á annan 
hátt en mynd af steini getur gert; það er hægt að þreifa á honum, finna 
þyngd hans og áferð, jafnvel smakka, hlusta og þefa. Steinn gefur annars 
konar umræðuefni en mynd af steini getur gert. Ríkt efnislegt umhverfi 
getur hvatt til samskipta en það getur ef til vill líka hamlað þeim með 
ofgnótt af skilaboðum og áreitum sem hvorki eru ígrunduð né unnið úr. 
Hér vísa ég til þess að kennarar þurfa að velja menntandi áreiti, meta í 
hverju menntunin er fólgin hverju sinni og haga umhverfinu samkvæmt 
því (Cuffaro, 1995; Dewey, 1938/2000). 

Í Reggio Emilia skólum er stutt við samskipti með skráningum. Það sem 
talið er mikilvægt að læra um og læra af, er skráð með myndum og texta og 
þannig gert sýnilegt til að hægt sé að „koma aftur að“ atburðum og læra meira, 
sjá nýjar víddir og möguleika (Rinaldi, 2006; Forman og Fyfe, 1998). Þegar 
notast er við skráningar er gert ráð fyrir því að samskipti séu að einhverju leyti 
hlutbundin og að við séum öll háð því að vera minnt á atburði til að geta betur 
rifjað þá upp og munað saman það sem gerðist. Samkvæmt Reggio Emilia 
fræðum er námið í leikskólanum háð stöðugu samspili hins eiginlega kennara, 
barnsins og umhverfisins. Efnislegt umhverfi þarf kennarinn að sníða þannig 
að það laði fram sköpunarmátt og styðji við æskileg samskipti. Jafnframt þarf 
stöðugt að endurmeta hvernig þetta verður best gert (Lenz Taguchi, 1999; 
Rinaldi, 2006). Hvernig kennari mætir börnunum og stjórnar samskiptum í 
hópnum er hluti af „lítt sýnilegu“ umhverfi, sem hefur þó áhrif eins og það sem 
er sýnilegra. Hið efnislega umhverfi er, sem kennari, ekki einangrað fyrirbæri 
en háð samskiptum. Samskiptin eru á sama hátt háð efni og hvernig því er 
komið fyrir; fyrir tilstilli þess verður ákveðið samspil. Efni getur verið sett 
þannig fram að eitt barn nái ekki til þess vegna stærðar sinnar eða annars 
atgervis. Þetta einstaka barn getur virkað hjálparlaust í umhverfinu. Það hefur 
áhrif á það hvernig barnið skynjar sjálft sig og birtist öðrum; það hefur áhrif á 
sjálfsköpun barnsins og hugmyndir annarra um það. Samskipti eru háð 
einstaklingum og samspili á milli þeirra. Rýmið og allt efni þess hefur einnig 
stöðugt áhrif á samskiptin.  

2.1.1 Afmarkanir 

Afmarkanir eru hugsaðar til þess að setja mörk um ákveðinn leik eða 
leikefni. Afmörkunum er ætlað að styðja við samskipti, með aðstoð 
ákveðins efnis, innan þeirra (Crier, Harms og Riley, 2003; Greenman, 
2005a; Olds, 2001). Afmarkanir eiga að styðja við en síður að girða alveg 
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af. Afmarkanir eiga ekki að koma í veg fyrir æskileg samskipti og varast 
þarf að þær séu settar og hugsaðar þannig að þær hindri um of flæði 
hugmynda og efnis (Kampmann, 1994). Það er einnig hætta á að sé leik 
haldið innan afmarkana dragi það úr möguleikum barna til að hreyfa sig. 
Hreyfing getur verið nauðsynleg skapandi barni því barn hugsar oft og 
framkvæmir í senn, hreyfing er mikilvæg forsenda hugsunar og 
framkvæmdar (Bodrova og Leong, 2007). Rannsóknir í dagvistar-
stofnunum í Danmörku hafa sýnt að þegar mörg börn eru í sama rými 
reyna kennarar í auknum mæli að stýra og setja mörk, hafa röð og reglu 
sem gagnast æskilegu flæði illa (Kampman, 1994). Hins vegar þurfa ef til 
vill einstök börn og barnahópar sjálf að fá að setja mörk um sinn leik. Það 
má þó ekki vera þannig að til verði reglur sem útiloka sum börn. 
Kennarar þurfa stöðugt að takast á við hagsmunaárekstra en afmarkanir 
eru oft gerðar fyrirfram til að koma í veg fyrir að þeir verði.  

Afmarkanir geta verið táknrænar, menningarlegar og efnislegar 
(Kampman, 1994, Nordin-Hultman, 2006). Dæmi um táknræna afmörkun 
getur verið að ekki má fara með ákveðið efni á milli en það er ekkert sem 
hindrar nema viðhorf og reglur. Menningarlegar afmarkanir tel ég til 
dæmis vera þegar börnin mega ekki koma inn í kaffistofu starfsfólksins 
og hana má ekki nota fyrir skólastarfið. Þó kaffitímar standi ekki yfir er 
rýmið ekki nýtt til dæmis til að lesa fyrir börn í sófa starfsfólksins. 
Efnislegar afmarkanir eru skilrúm, hillur, mottur og fleira (Crier o.fl., 
2003; Greenman, 2005a; Olds, 2001). 

2.1.2 Samskiptahæfni 

Samskipti lærast með því að taka þátt í þeim og gjarnan í leik með 
ákveðið leikefni. Dæmi um þetta getur verið þegar lítið barn og 
starfsmaður rétta hlut á milli sín og segja til skiptis „gjörðu svo vel“ og 
„takk“ eftir því sem við á. Barnið er til í leikinn og lærir að skiptast á. 
Samskiptahæfni lærist einnig í því að taka þátt í að leysa hagsmuna-
árekstra, ekki síst ef maður á sjálfur hagsmuna að gæta og fær tækifæri til 
að tala fyrir máli sínu. Góð samskiptahæfni er talin mikilvægur eiginleiki 
í síbreytilegu samfélagi þar sem semja þarf um hvernig gera á hlutina, í 
stað þess að gera eins og hefðin býður (Dahlberg o.fl., 1999; Dencik, 
1999a, 2006; Giddens, 2002; Rinaldi, 2006). Dencik (1999a) talar um að 



 

29 

ein af niðurstöðum BASUN11 rannsóknarinnar hafi verið að samskipti og 
„að tilheyra“ sé það sem flest börnin „þrái“ fyrst og fremst12. Börnin 
þurfa að finna að þau tilheyri og séu virkir þátttakendur og finna að góð 
samskipti felast einnig í ágreiningi. Hakkarainen (2006) hefur rannsakað 
samskipti finnskra barna13 í leikjum og telur að í leik þurfi börn oft að 
semja, haga sér „eins og fullorðið fólk“ og sættast á málamiðlanir, til að 
leikurinn geti haldið áfram – þegar leikur er góður er hann þess virði að 
semja um þróun hans. Málamiðlanir mega þó ekki vera af þeim toga að 
börn sættist á að verða alltaf undir til að fá að taka þátt. Umhverfið þarf 
að þjóna einstökum börnum þannig að þau fái að prófa margvísleg 
hlutverk – fái að upplifa styrk sinn ekki síður en að láta af kröfum sínum. 
Sé ekki hugað nægilega að þessu virðist geta verið hætta á að barn sættist 
á þátttöku í því sem er neikvætt til að fá að vera með og jafnvel gegn betri 
vitund. Þá er hætta á að ákveðin munstur um kúgun skapist. Sé það talin 
mikilvæg hæfni að láta af kröfum sínum hlýtur að þurfa að gæta þess að 
allir að fá tækifæri til þess. Sé umhverfið sniðið þannig að það hvetji til 
samskipta; geri kröfur um samskipti, en bjóði einnig möguleika á því að 
draga sig í hlé, má frekar vænta þess að börn öðlist aukna getu til góðra 
samskipta (DeVries og Zan, 1999). Röðun húsgagna getur hindrað og 
einnig stutt við samvinnu barnanna. Dæmi um slíkan stuðning er þegar 
margir stólar eru settir við stórt tölvuborð til að stuðla að samleik í tölvu 
(Anna Magnea Hreinsdóttir, 2004). Kennarinn þarf einnig að vera 
tilbúinn að vera félagi barna í samskiptum og í stað þess að taka hlutverk 
þess sem leiðir þarf kennarinn stundum að fylgja börnunum og gera eins 
og þau, vera æskilegur félagi þeirra í leik (DeVries og Zan, 1999; Jones 
og Reynolds, 1992). 

Ef við hugsum um umhverfið sem þriðja kennarann ættum við að gera 
ráð fyrir samskiptum barnanna við hann og stundum við hann einan. 
Þriðji kennarinn er ef til vill þögull en samskipti barnanna eru einnig oft 
óyrt og þau þurfa að fá tækifæri til að fara yfir hluti og atburði með 

                                                      
11 BASUN er norrænt rannsóknarverkefni sem margir fræðimenn tóku þátt í. Í verkefninu var skoðað 
hvernig fimm ára börn vörðu tíma sínum í höfuðborgum Norðurlanda (nema Árósum í Danmörku) og 
hverjar vinnuaðstæður foreldra þeirra voru. Meðal annars voru tekin viðtöl við foreldra og leikskóla – 
starfsfólk og einnig við börnin sjálf. Samkvæmt Dencik (1999b) var markmið rannsóknarinnar meðal 
annars að fá fram óljósar breytingar, sem þó gætu verið afgerandi, á lífsháttum fólks í samfélögum 
Norðurlanda.   
12 Dencik talar um að börnin hafi sterka hvöt til að tilheyra „de higer efter tillhørsforhold“ 
(1999a:33).   
13 Eldri leikskólabarna og að átta ára aldri. 
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sjálfum sér. Vygotsky (1987) talar um eintöl sem börn eiga við sjálf sig 
(e. private speech) (Bodrova og Leong, 2007:66–69). Börnin setja orð á 
hugsun sína en beina orðunum inn á við, tala við sig sjálf um það sem þau 
eru að framkvæma. Þegar slíkt eintal á sér stað er barnið þó á ákveðinn 
hátt í samtali við sjálft sig og hefur einnig hlutbundinn stuðning við 
ákveðna þekkingarsköpun; þau setja orð á hugsun sína sem smám saman 
getur orðið óyrt. Í samræmi við þetta ættu börn að fá að velja sér 
viðfangsefni án þess að yrða það hverju sinni við kennara, fá svigrúm til 
að nota efnivið að eigin vild en þurfa ekki að trufla eintal sitt  (Greenman, 
2005a: Nordin-Hultman, 2006). Börn ættu einnig að fá tækifæri til að 
njóta einveru þó að það geti verið vandasamt í hópuppeldi samtímans. 

2.1.3 Víðsýni og umburðarlyndi 

Í efnislegu umhverfi leikskóla þarf að gera ráð fyrir ólíkum einstaklingum 
meðal barnanna og í þeim samskiptum sem umhverfið laðar fram. Í þessu 
samspili á sjálfsköpun barna sér stað en öll börn hafa ekki sömu for-
sendur (Nordin-Hultman, 2006). Sum börn þurfa til dæmis langan tíma til 
að kynnast möguleikum sem ákveðinn efniviður býður upp á. Börn hafa 
mismunandi aðgengi að leikefni heima fyrir, sum hafa lítið meðan önnur 
hafa margvíslegan og dýran efnivið, þar með talið hljóðfæri og bækur. 
Leikskólinn ætti að gera ráð fyrir þessu og í Aðalnámskrá leikskóla 
(1999) segir meðal annars: 

Aðeins hluti barna hefur aðgang að tölvu á heimili sínu. 
Tölvunotkun barna í leikskólum er því einnig til að jafna 
uppeldisskilyrði þeirra. Því þarf að gæta þess að öll börnin 
vinni með tölvu. 

(Aðalnámskrá leikskóla, 1999:28). 

Fjölbreyttur efniviður kemur til móts við margvíslegar þarfir og 
tryggir fjölbreyttan leik og nám – stuðlar að því að börnin geti farið 
margar og ólíkar leiðir í sköpun sinni. Efniviðurinn stuðlar að því að 
börnin fái tækifæri til að túlka upplifanir sínar og gera þær sýnilegar. 
Leikskólakennarar þurfa stöðugt að skoða það sem fer fram og 
framkvæma sjálfir með börnunum um leið, en einnig að gefa færi á „að 
hlutir gerist“ í samspili barnanna og milli barnanna og umhverfisins 
(Jones og Cooper, 2005; Jones og Reynolds, 1992).  
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Mörg og ólík börn eiga að geta skapað mynd af sér sem hæfum og 
eftirsóknarverðum án þess að þau þurfi öll að verða eins. Umhverfi 
leikskóla ætti einnig að styðja við fjölskyldur barnanna og gera ráð fyrir 
margbreytileika þeirra (Greenman, 2005a). Starfsfólkið getur ýtt undir 
samskipti með myndefni og stutt við fjölbreytileika meðal annars með því 
að sýna börnunum sínar eigin myndir og segja þeim frá lífi sínu utan 
skólans; þá er stutt við samkennd og samræður við börnin. Samkvæmt 
lögum um leikskóla skal stuðla að víðsýni og umburðarlyndi barna (Lög 
um leikskóla, nr. 90/2008). Í umhverfinu ætti því einnig að vera áreiti, 
sem minnir á samfélagið fyrir utan skólann, margbreytileika þess og 
önnur lönd og þjóðir.  

2.1.4 Foreldrasamskipti 

Í leikskólum mótast samstarf sem er mikilvægt fyrir farsæld í stærra 
samhengi en eingöngu fyrir barnið. Leikskólinn getur verið fundarstaður 
fyrir forráðamenn barnanna. Skólinn er í raun pólítískur vettvangur þar 
sem gera þarf ráð fyrir alls konar fjölskyldum. Umhverfið þarf að stuðla 
að samfélagskennd, væntumþykju og samskiptum (Rinaldi, 2006). 
Umhverfi sem gert er vingjarnlegt ýtir undir samskipti og vekur 
tilfinningar og hugsanir um vináttu og samstöðu. Siraj-Blatchford (2006) 
hefur rannsakað hvernig efniviður leikskóla getur verið foreldrum fyrir-
mynd um efnivið sem einnig er mikilvægt fyrir börnin að hafa aðgang að 
heima, til dæmis læsishvetjandi efniviði. Hún leggur til að það þurfi að 
gera ráð fyrir breytileika meðal foreldranna en einnig því að allir foreldrar 
hafi möguleika til að kynnast skólastarfinu með því að sjá hvaða efni er 
til staðar. Þannig er skólinn pólitískur vettvangur að margbreytileiki er 
viðurkenndur en ekki er horft fram hjá því að hann skapar einstaklingum 
einnig mismunandi forsendur og möguleika. Foreldrar þurfa að fá að taka 
þátt í skólastarfinu frekar en heyra og lesa um það. Með því fá foreldrar 
aukinn skilning á því hvernig efni styður við þekkingarsköpun barnanna.  

Skólinn þarf að stuðla að jafnræði en ekki einsleitni. Þetta er 
mikilvægt þegar samfélög eru fjölmenningarleg og börn koma víða að og 
foreldrar hafa mismunandi bakgrunn. Virðing og vinsemd birtist í 
efnislegu umhverfi og einnig þarf að gera ráð fyrir menntandi áhrifum 
þess í víðu samhengi. Skólinn þarf að koma til móts við margs konar fólk 
og stuðningur við fjölskyldur ætti meðal annars að vera fólginn í því að 
túlka margbreytileika fólks í myndefni, þar á meðal ólíkar fjölskyldu-
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myndir (Curtis og Carter, 2003). Greenman (2005a, 2005b) leggur til að 
umhverfi leikskóla eigi að vera þannig háttað að foreldrum sé gert kleift 
að staldra við í skólanum. Gera eigi ráð fyrir foreldrum með því að hafa 
stól að setjast á í fataklefanum og sófa að setjast í inni á deildum. Einnig 
ætti að gera ráð fyrir samskiptum foreldra innbyrðis með því hvernig 
umhverfi leikskóla og aðgengi að því er háttað (Olds, 2001; Rinaldi, 
2006). 

2.1.5 Áherslur á öryggi 

Greenman (2005a) varar við því að áhersla á öryggi barna geti dregið úr 
fjölbreytni og nauðsynlegri ögrun í umhverfi þeirra. Hann talar um „góða 
staði fyrir börn“ og nokkra lykilþætti sem umhverfi leikskóla þarf að 
uppfylla. Hann telur að börn þurfi að búa við rík skynhrif og fá að spreyta 
sig í fjölbreyttu umhverfi, meðal annars að taka ákveðna áhættu.  

Til þess að skilningur verði þurfa skynjun og hugsun að vinna saman 
og líklegt er að skilningur barnanna verði dýpri ef skynjunin er fjölbreytt. 
Börn þurfa að geta klifrað, stokkið og hlaupið um. Ögrandi umhverfi 
getur einnig verið fólgið í því að börnin fái tækifæri til að fljúgast á og 
vera með læti (Tullgren, 2004). Viðhorf fullorðinna til óláta er oft að þau 
eru óþægileg og valda því að einhver meiðir sig. Ólæti tengjast oft glensi 
og kátínu. Hlátur léttir samskipti. Með því að hlæja saman gefum við 
skilaboð um að allt sé í lagi. Hlátur framkallar hormónið endorfín og 
önnur jákvæð efni í líkamanum (Klein, 1989/1999). Ærsl geta einnig 
framkallað sömu tilfinningu. Í „gannislag“ er ærslast og snerting er bæði 
veitt og þegin. Í leikskóla felast mikilvæg samskipti í snertingu (Sigríður 
Síta Pétursdóttir, 2008). Það er þó mikilvægt að huga að því að börn fái 
bæði að vera þiggjendur og veitendur að snertingu eins og mörgu öðru í 
leikskólastarfinu. Börnum finnst oft gaman að ærslast og takast á og læra 
meðal annars að beita sér. Þau finna hversu harkalega má taka á, læra „að 
bíta frá sér“ og hvernig hægt er að jafna um ef leikurinn fer úrskeiðis. Það 
getur hins vegar verið varasamt að vísa ólátaleikjum á afvikna staði í 
leikskólanum því þá geta síður öll börn notið þess að taka þátt í þeim, 
þora ekki eða verða alltaf undir í leiknum (Tullgren, 2004). Þvert á móti 
geta ólátaleikir verið hluti af æskilegum samskiptum í leikskóla og gera 
þarf ráð fyrir því í efnislegu umhverfi deildanna. Það er einnig varasamt 
að verða alltaf ofan á í leikjum þó að oft sé talað um að hættan sé fyrir þá 
sem verða undir er þetta samspil sem skapar munstur. 



 

33 

2.1.6 Innsetningar 

Hvaðeina sem hægt er að kalla námsgrein, hvort sem það er 
reikningur, saga, landafræði eða einhver grein náttúru-
vísindanna, verður að eiga rætur að rekja til efniviðar sem í 
byrjun liggur innan venjulegrar lífsreynslu.  

(Dewey, 1938/2000:83). 

Með innsetningu (e. installation) er átt við að ákveðnu rými er breytt fyrir 
þá sem koma síðan að. Innsetning er gagnvirk þegar gert er ráð fyrir að 
„gesturinn“ geti sjálfur haldið áfram og breytt henni eftir eigin 
hugmyndum (De Oliveira, Oxley og Petry, 2003; Curtis og Carter, 2003). 
Innsetningar eru til þess gerðar að vekja skynhrif, til dæmis með notkun 
lita, hljóða og ljósa eða efnis sem býður upp á skynjun áferðar. Innsetning 
getur verið skraut en merking þeirra er oft dýpri en eingöngu 
fagurfræðileg. Með innsetningum er hægt að útvíkka möguleika til 
„venjulegrar lífsreynslu“ eins og segir í tilvitnuninni hérna ofar.  

Ég tók hér ofar dæmi um stein sem býður aðra skynjun en mynd af 
steini; myndir af steinum bjóða ekki sömu skynhrif og steinar sem eru 
handfjatlaðir og því má gera innsetningu með svo einföldu efni sem steinum. 
Innsetningar geta verið eins og kveikjur sem notaðar eru í kennslu til að 
tengja nemandann ákveðnu viðfangsefni, fá fram viðbrögð og hugmyndir. 
Ég vel að nota hugtakið innsetning, því kveikjur geta einnig verið huglægs 
eðlis til dæmis frásögn eða spurningar (Ingvar Sigurgeirsson, 1998). 
Innsetningar eru hins vegar alltaf efnistengdar, þær eru hlutlæg aðgerð; 
breytingum er náð fram með því að hafa áhrif á efni eða með efni. Kennari 
getur raðað leikefni á ákveðinn hátt til að laða fram samspil barnanna við 
efnið en ákveðin lýsing getur einnig verið innsetning. Í leikskólum eru 
stundum gerðar innsetningar þannig að það veki undrun barnanna og er ætlað 
að hvetja til samtala og samskipta. Þegar innsetning er gagnvirk getur 
kennarinn séð hugmyndir barnanna birtast í því hvernig þau nota efnið og ef 
til vill fylgt þeim eftir. Ríkustu samskipti barna eiga sér stað í einhvers konar 
leik og eigi innsetningar að ýta undir leik þurfa þær að vera gagnvirkar 
þannig að börnin geti gert efni innsetningarinnar að leikefni sínu, handfjatlað 
það og átt um það samskipti. 

Innsetningar geta stuðlað að ákveðnum uppgötvunum. Þær eru þá 
gerðar til að kveikja hugmyndir í tengslum við ákveðið efni. Það er þekkt 
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að skapa læsishvetjandi umhverfi í leikskóla, hlaðið merkingum, 
bókstöfum, myndum, bókum og öllu því sem vekur hugmyndir barnanna, 
foreldranna og kennaranna um læsi (Crier o.fl., 2003). Efni, sem stendur 
fyrir ákveðinn hlut, er táknmynd, til dæmis getur leikfangabíll kveikt 
hugmyndir um að byggja vegakerfi með opnu leikefni eins og trékubbum. 
Innsetningar eru inngrip í efnislegt umhverfi leikskólans og til þess 
fallnar að stuðla að samskiptum og uppgötvunarnámi sem á samkvæmt 
Aðalnámskrá leikskóla að vera ríkjandi námsleið í leikskólum (1999:8).   

2.1.7 Samantekt 

Efnislegt umhverfi leikskóladeilda þarf að styðja við margs konar 
samskipti fjölbreytilegs fólks. Afmarkanir eru meðal annars notaðar til að 
styðja við samskipti en það þarf einnig að varast að þær komi í veg fyrir 
þau. Góð samskiptahæfni er talin mikilvæg í ört breytilegum samfélögum 
og aðstæðum fólks.  

Ýta þarf undir að börn geti prófað að vera í margskonar hlutverkum í 
samskiptum. Þess vegna þarf meðal annars að varast það að áherslur um 
öryggi komi í veg fyrir að börn fái að hreyfa sig og taka ákveðna áhættu, 
hoppa, stökkva og takast á. Ólæti geta verið mikilvægt samskiptaform. 
Börn ættu að fá að hafa samskipti á eigin forsendum við „þriðja 
kennarann“ til dæmis með því að fá þann tíma sem þau þurfa, hvert og 
eitt, til að takast á við tiltekinn efnivið.  

Í efnislegu umhverfi leikskóla þarf að gera ráð fyrir að foreldrar staldri 
við, meðal annars til að kynnast því sem er börnum þeirra mikilvægt og því 
sem fer fram í skólanum. Þannig geta foreldrar stutt börn sín til 
þekkingarsköpunar, lært sjálf í skólanum um það sem er mikilvægt að kenna 
börnum og jafnframt tekið þátt í því heima. Með því má styðja við jafnræði. 

Það er einnig brýnt að umhverfi leikskólanna geri ráð fyrir 
mismunandi fjölskylduformum og spegli það í efnislegu umhverfi. 
Starfsfólkið getur sýnt fjölbreytileika í umhverfinu með því að segja frá 
sjálfu sér í myndefni og þannig einnig skapað tilfinningu um vináttu og 
samkennd. Með innsetningum er stutt við samskipti og uppgötvunarnám í 
samvinnu fólks en einnig í samskiptum við „þriðja kennarann“. Þau 
samskipti eru hlutbundin en oft óyrt eða geta átt sér stað í eintali barns 
við sjálft sig. 
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2.2 Leikur – námsleið í leikskóla 

Í leik lærist börnum nauðsyn þess að vinna saman og taka 
tillit hvert til annars. Í leik lærir barn samskiptareglur og að 
virða rétt annarra. Leikur mótast af þroska barnsins, bak-
grunni þess og uppeldisumhverfi.  

(Aðalnámskrá leikskóla, 1999:11).  

Í kaflanum fjalla ég um leik sem æskilegt viðfangsefni barna ekki 
eingöngu út frá þeirra eigin áhuga heldur einnig sem leið til þekkingar-
sköpunar; það helst í hendur að börnin vilja leika sér og læra í leikferlum. 
Börnin þurfa að fá tækifæri til að leika með hugmyndir sínar og efnisgera 
þær. Börn þurfa að fá að leika sér í friði en í leik lærast einnig samskipti. 
Með því að börnin fái að leika sér og hafi rými og tíma til þess eru 
borgaraleg réttindi þeirra virt. Börn eru ekki öll eins, í umhverfinu þarf að 
vera leikefni sem býður marga möguleika og samsömun við ólíkar 
hugmyndir barnanna. Leikföng sem byggja á ákveðnum hugmyndum, eru 
tákn fyrir eitthvað ákveðið, geta verið kveikjur að leik með opið leikefni. 
Plastbíll kallar á að vegakerfi sé byggt og ponyhestar geta hvatt börn, sér 
í lagi kannski stúlkur, sem vilja leika með þá til þess að byggja hesthús og 
allt sem þarf, með trékubbum. 

2.2.1 Leikur og lýðræði 

Samkvæmt Lögum um leikskóla (nr. 90/2008) á leikskólastarf að búa börn 
undir þátttöku í lýðræðissamfélagi í stöðugri þróun. Það er aukin áhersla á að 
undirbúningur barna fyrir þátttöku í lýðræði felist í þátttöku í lýðræði. Ný sýn 
á borgaraleg réttindi barna krefst nýrra viðhorfa og vinnubragða (Broström, 
2006: Jóhanna Einarsdóttir, 2003; 2005). Með því að búa börnum flókið 
leikumhverfi, með aðgengi að margskonar efniviði og blöndun hans, er hægt 
að hvetja börnin til eflandi samspils og þekkingarsköpunar því í leikjum 
takast börn á við það sem þau vilja fást við. Í leik læra börn meðal annars 
lýðræði því þá eru þau stöðugt að taka eigin ákvarðanir, semja hvert við 
annað um valkosti og taka síðan sameiginlegar ákvarðanir út frá þeim 
umræðum (Jones og Cooper, 2005:31). 

Börn gera ekki endilega sjálf greinarmun á leik og „ekki leik“ eða á 
leik og námi. Þegar leikur er tekinn alvarlega þarf hann að vera krefjandi, 
bæði hvað varðar notkun efnis, rýmis og tíma, annars er hætta á að 
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leikurinn þróist ekki sem skyldi. Sé leikurinn ekki krefjandi býður hann 
börnum ekki þau námstækifæri sem annars getur verið. Krefjandi leikur 
styður einnig við að réttindi barna séu virt með því að þau fá að velja sjálf 
(Björklid, 2005). Börn þurfa að geta leikið sér sem mest og „innréttað“ 
leikumhverfið eftir sínum þörfum og eftir því hvernig leikurinn þróast. Sé 
ekki hugað að því að leikurinn þróist, honum ekki gefið nægilegt rými, 
hvorki í rúmi né tíma, er hætta á að fremur verði um merkingarlítið „rjátl“ 
með leikefni að ræða. Börnin ná ekki að kynnast efninu og tengja það 
eigin reynsluheimi og hugmyndum og eru rænd möguleikum til að skapa 
nýjar og merkingarbærar tengingar. Hins vegar geta börn öðlast leikni í 
að tákngera leikefni og vinna með hugmyndir sínar ef þau fá nægan tíma 
og tækifæri til að koma aftur og aftur að sama leikefni. Þá ná þau frekar 
að tengja það sínum reynsluheimi og gera leik sinn merkingarbæran. Með 
því að fá næði til að öðlast reynslu af viðfangsefni fær barn tækifæri til að 
tengja það fyrri reynslu og þróa skilning sinn og framsetningu staðreynda 
og hugmynda með aðstoð efnis.  

Leikur er alvöru viðfangsefni, alvöru námsleið og alvöru afþreying. 
Barn sem fær möguleika til að leika lengi og oft með sama efnivið getur 
gefið efniviðnum líf eftir sínum eigin hugmyndum og reynslu. Þegar 
barnið eldist kemst það í færi við nýja hluti og atburði og fær tækifæri til 
að fága fyrri reynslu, stöðug þróun á sér stað þó að efniviðurinn sé hinn 
sami (Dewey, 1938/2000). Með því að fá mikinn tíma til leikja kann barn 
að geta nýtt sér vel einfaldan leikfangakost og opinn efnivið. Sé tíminn 
hins vegar styttur þarf leikefnið að öllum líkum að vera þeim mun 
blæbrigðaríkara og táknrænna því tíminn er mikilvægur til að skapa 
merkingu með einfaldara leikefni og það þarf tíma til að gefa opnum 
efniviði merkingu.  

2.2.2 Fjölskylduleikur og ærslaleikur  

Í rannsókn sem gerð var í sænskum leikskólum kom fram að leikur um 
fjölskyldulíf fær sérstakan stuðning en leikir, sem eru um það sem ekki er 
talið æskilegt í samfélaginu, eru stöðugt leiðréttir af kennurunum. Börnin 
fá því ekki að fjalla um það sem talið er óæskilegt í leik sínum og leikir 
þeirra eru ekki eins frjálsir og oft er gefið í skyn í umræðu leikskóla-
kennara. Þess er einnig vænst að öll börn vilji helst leika sér en börn eru 
einstaklingar og vilja stundum leika sér og stundum ekki. Börn sækjast 
einnig mismikið eftir samskiptum við fullorðna og velja stundum þau 
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samskipti fram yfir leik við önnur börn. Kennarar „fari inn í leik“ barna 
til að stjórna og móta farveg leikjanna. Leikir sem þykja æskilegir fá 
athygli og umbun en hinir ekki. Óæskilegir leikir séu stundum bannaðir 
en stundum er horft fram hjá þeim eða þeim er vísað á afvikna staði. Þetta 
á til dæmis við um ærslafulla leiki og leiki þar sem tekist er á í leik, 
„gannislag“ en jafnvel einnig ofbeldisfulla leiki (Tullgren, 2004). 

Með því að banna ærsl og átök er ef til vill komið í veg fyrir að sum 
börn læri að takast á og verja sig. Með því að starfsfólk velur að horfa 
fram hjá ærslaleikjum er sumum börnum ef til vill meinaður aðgangur að 
slíkum leikjum og stigveldi14 viðhaldið andstætt áherslum um virðingu og 
lýðræði. Ef ærslaleikjum er vísað á afvikna staði fá þeir, sem þora að fara 
frá kennaranum, að ærslast og hinir halda áfram að leika sér „fallega“. 
Hvort tveggja gerist þetta undir verndarvæng kennarans sem sníður 
umhverfið fyrir leik barnanna. Hætta er á að jafnrétti verði ekki náð með 
því að öll börnin fái það sama, ákveðin mismunun getur þvert á móti 
verið nauðsynleg til að ná fram æskilegum árangri fyrir alla (Jones og 
Cooper, 2005). Kennarar þurfa að sníða umhverfi fyrir marga leiki og 
mismunandi börn. Ef leikur og jafnvel sérstakir leikir eru taldir æskilegir 
þurfa sum börn að fá markvisst leikuppeldi með íhlutun kennara og þriðja 
kennarans, hins efnislega umhverfis. Ef ærslaleikir þykja góðir þarf að 
búa börnum möguleika til ærsla án þess að allt fari úr böndunum og hætta 
sé á að sömu börnin verði undir í leiknum aftur og aftur. 

2.2.3 Leikur er samskipti 

Leikur er í raun samskipti í mjög fjölbreyttu formi. Leikur getur verið 
einleikur, þar sem barn leikur sér eitt með lítið eða mikið leikefni. 
Kennari getur stutt við þetta eða hamlað með því hvernig umhverfinu er 
hagað bæði í tíma og rúmi. Einleikur getur stutt við samskipti vegna þess 
að barn getur lært að notfæra sér ákveðna tækni í leiknum. Sú tækni getur 
síðan nýst barninu síðar í samleik. Í einleik getur barn lært að gera æski-
legar kröfur fyrir sig sem nýtist síðan í samskiptunum í samleik með 
öðrum börnum. Nordin-Hultman (2006:185) vitnar í Lövlie (1982) sem 
telur að sjálfsöryggi barna geti verið háð því að barninu sé búið það 
umhverfi að það geti verið virkt á eigin forsendum án stöðugrar íhlutunar 
annarra. Barnið hafi þá ákveðna sjálfsstjórn vegna þess að því er gert 

                                                      
14 Hirarki/Hierarchy. 
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mögulegt að framkvæma áætlanir sínar með því að fara um og vera virkt í 
samspili við hið efnislega umhverfi.  

Leikur getur einnig verið „sjálfsleikur“ þegar börnin sjálf fara í 
hlutverk einhverra annarra og leika sér í hlutverkaleik. Sumir leikir eru 
með þeim hætti að þeir eru djúpir, börnin upplifa þá ákveðið flæði í 
leiknum og eitt tekur við af öðru, hugmynd kallar á aðra hugmynd. Slíkir 
leikir geta þróast með tímanum með því að börnunum er gert mögulegt að 
koma aftur að þeim, byrja upp á nýtt og bæta stöðugt við. Fyrir þetta ferli 
er kennarinn mikilvægur. Hann getur spurt börnin hvað vanti í leikinn og 
brugðist við óskum þeirra, hann getur minnt þau á leikinn með 
skráningum og stutt við leikinn með því að útvega það sem honum sýnist 
vera æskilegt leikefni til að þróa leikinn (Jones og Reynolds, 1992). Þriðji 
kennarinn er ekki síður mikilvægur því barn á leikskólaaldri notar 
leikefni til að setja fram reynslu sína og vinna úr staðreyndum sem það 
þekkir (Bodrova og Leong, 2007; Nordin-Hultman, 2006). Efnið skapar 
því leikinn rétt eins og þeir sem leika sér. Sumir leikir þarfnast alveg 
sérstakra staða og sumir „leikarar“ þurfa sérstaka staði fyrir sína leiki. Ef 
alltaf er gert ráð fyrir sama leikefni á sömu stöðum getur verið að einhver 
geti síður notfært sér kosti þess. Sem dæmi gæti barn sem á erfitt með að 
sitja við leik átt í erfiðleikum með að ljúka við verkefni sem alltaf þarf að 
vera á borði.  

2.2.4 Verkstæði eða heimili 

Björklid (2005) leggur til að umhverfi leikskóla þurfi að hafa á sér 
verkstæðisblæ. Hún vitnar í Bronfenbrenner (1979) um nauðsyn þess að 
börnum sé gert kleift að taka þátt í að skapa umhverfi sitt. Með því sé 
ábyrgð á umhverfinu ekki eingöngu á höndum starfsfólksins heldur fái 
börnin að bera hluta hennar. Fái börnin að ráða efnislegu umhverfi að 
nokkru er líklegt að ýmislegt sé með öðru móti en þegar fullorðnir ráða 
einir. Starfsfólkið skapar sér þá aukna möguleika til að „sjá“ hugmyndir 
barnanna, fylgja þeim eftir og ræða þær. Margskonar efniviður og 
ákveðin óreiða þarf að rúmast í skólunum ef margir eiga að fá að skapa 
rýmið. Verkstæði getur verið sérstakt herbergi eða afmarkað svæði eða 
hillur þar sem leikefni er komið fyrir (Thorbergsen, 2007). Verkstæði 
geta verið staðir þar sem efnivið til sköpunar er komið fyrir í augsýn og 
góðu aðgengi barnanna; þar er vinnuumhverfi eins og á verkstæði, 
efniviður er frammi og það er gjarnan merkt fyrir hvar áhöld eru geymd 
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til að hægt sé að ganga að þeim vísum. Verkfærin öðlast raunverulegt 
gildi þegar unnið er með þau og börnin eru hvött til aðgerða með þessari 
framsetningu efnisins. Þegar efniviður barnanna er í lokuðum geymslum 
er það í andstöðu við verkstæðishugmyndina en styður við að stigveldi sé 
viðhaldið. Þetta má þó hindra með því að skapa kerfi til að öllum verði 
ljóst hvernig nálgast má þann efnivið sem hefur verið „jaðarsettur“15. 

 Hugtakið „skapandi barn“ er notað í Aðalnámskrá leikskóla 
(1999:12) og því haldið fram að barn sem fær að vera skapandi hugsi oft 
og framkvæmi með öðrum hætti en viðtekið er.  Þá er einnig líklegt til að 
barnið taki ákveðna áhættu í því sköpunarflæði sem getur orðið; hreyfing 
barnsins og hreyfing efniviðarins vinna með og fyrir hreyfingu hugans. Í 
því virðist felast að barn þori að leita óvæntra lausna. Barn er þannig háð 
leikumhverfi sínu sem getur stutt við eða hamlað með því hvernig efni er 
komið fyrir og hvernig það fær sjálft að vera hreyfialf í umhverfinu. Um 
leið verða möguleikar alls námsumhverfisins til uppgötvunarnáms ríkari.   

Að mati Nordin-Hultman (2006) er umhverfi í sænskum leikskólum oft 
sniðið þannig að leikskólar líkjast heimilum og í stað þess að vera góð 
„viðbót“ virðist leikskólafólk leitast við að vera staðgenglar foreldra og 
heimilis. Ákveðin sektarkennd foreldra, sem skilja börnin eftir í leik-
skólunum, stuðlar einnig að því að leikskólastarfsfólk leitast við að axla 
foreldrahlutverk í vingjarnlegu og heimilislegu umhverfi. Sé þetta raunin 
virðist hætta á að ímynd heimilis verði einsleit og í æ minna samræmi við 
breytileika mannlífsins í fjölmenningarsamfélagi. Við búum á ólíkum 
heimilum og börn og foreldrar hljóta því að hafa mismunandi möguleika á 
samsömun við „heimilislegt umhverfi“ leikskólanna (Larsen, 2005; Nordin-
Hultman, 2006; Wentzel Winther, 2005). Sé hins vegar leikskólaumhverfi 
viðurkennt sem alveg sérstakt fyrirbæri virðist minni hætta á að það spegli 
veruleika sumra, en ekki annarra; eða geti speglað veruleika allra að nokkru 
leyti. Leikskólaumhverfið er þá sniðið að margvíslegum þörfum og það er 
gert sýnilegt að tillit er tekið til margra og ólíkra þarfa og skoðana.  

Leikskólakennarar þurfa að gera upp við sig hvort þeir vilja vera 
„staðgenglar mæðra“ eða taka þátt í að þróa æskilega viðbót við 
foreldrauppeldi og búa börnum viðbót við umhverfi heimilanna í 

                                                      
15 Settur á jaðar umhverfisins, utan þess sem er öllum aðgengilegt (Nordin-Hultman, 2006). Efniviður 
sem er á jaðrinum er tekinn úr almennri umferð/meðhöndlun, en kennarar og jafnvel bara ákveðnir 
kennarar, mega sækja efniviðinn og stjórna hvort og hvernig hann er notaður. 
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leikskólunum (Kennedy, 1999). Þetta er ögrandi framsetning en kannski 
þörf. Leikskólinn er ekki staðgengill foreldra, en samstarfsaðili þeirra.  

Leikskólinn er veruleiki barna, starfsfólks og foreldra, sérstakur 
vettvangur og á Íslandi lögfestur sem fyrsta skólastigið. Í leikskólum er 
þó ekki skólaskylda og nokkuð virðist vanta á raunverulega viður-
kenningu leikskóla sem fyrsta skólastigsins. Það birtist meðal annars í 
takmörkuðu fé til kaupa á efniviði til náms og kennslu en ekkert skólastig 
er óháð efni. Hvort leikskóli líkist heimili eða verkstæði fer eftir þeim 
heimilum sem valin eru til viðmiðs; það er blekking að heimili og 
menning heimila sé einsleit og svo hefur sjaldnast verið. En kostur þess 
að vera í leikskóla ætti að vera fólginn í því að vera með öðrum börnum 
og kennurum í skólastarfi sem börn fá sjálf að hafa áhrif á og meðal 
annars tekur mið af ólíkri menningu sem þau eru sprottin úr (Dahlberg 
o.fl., 1999:81–82; Nieto, 2010:94–99). Leikskólakennarar hafa því 
mikilvægum skyldum að gegna við börnin og samfélagið og hafa, hér á 
landi, sjálfir sett sér reglur um að gegna þeim á faglegan hátt 
(Kennarasamband Íslands, 2007).  

Ef til vill er þó ákveðin hefð fyrir því að skapa öllum börnum 
„fyrirmyndarheimili“ í leikskólum (Kennedy, 1999; Nordin-Hultman, 
2006) og segja má að það geti einnig átt við hér á landi eins og í Svíþjóð. 
Hér voru fyrstu dagvistarstofnanirnar settar á laggirnar með það að 
markmiði að búa börnum, sem ekki voru talin búa við æskileg skilyrði, 
betri uppeldiskjör (Jón Torfi Jónasson, 2006). Nordin-Hultman (2006) 
telur að það sé síaukin sækni í að greina börn og meta vanhæfni þeirra og 
leitast síðan við að breyta þeim og aðlaga að því staðlaða og einsleita 
uppeldisumhverfi sem þeim er búið í sænskum leikskólum. Til saman-
burðar telur hún enska leikskóla barnmiðaðri16 og líkari verkstæðum þar 
sem boðið er upp á fjölbreyttari efnivið og mörg verkefni samtímis.  

Skortur á leikskólakennurum getur hins vegar tekið á sig margvíslegar 
myndir. Þó það komi fram í Aðalnámskrá leikskóla (1999:11) að leikur sé 
mikilvægasta náms- og þroskaleið barna er ákveðin hætta á því að 
leikurinn í íslenskum leikskólum sé á undanhaldi og faggreinamiðun hafi 
aukist (Jón Torfi Jónasson, 2006). Sum okkar, sem vinnum í leikskól-
unum, teljum okkur sjá þessa hættu innan frá og virðist hún fólgin í því 
að athygli kennaranna virðist fremur beinast að stýrðum og vel 

                                                      
16 Child-centered. 



 

41 

skilgreindum stundum en síður að flóknum leikferlum. Ef til vill kemur 
þetta til af því að ófaglært starfsfólk þarf að fá handhægar lýsingar á því 
hvernig gera skal. Með því að skilgreina vel fræðslustundir og stuttar og 
skipulagðar leikstundir verða til leiðbeiningar sem á að vera auðvelt fyrir 
alla að framfylgja. Þá er ákveðin hætta á að frjáls leikur sé fremur notaður 
til uppfyllingar og honum ekki ætluð athygli kennaranna, tími og rými á 
sama hátt og stýrðum stundum.  

2.2.5 Fjölbreytt leikumhverfi fyrir drengi og stúlkur 

Það er mikilvægt að kennarar hafi þekkingu á kynjafræði þar sem börn 
læra félagslegt kyngervi í því umhverfi sem þau alast upp í og samkvæmt 
lögum ber á öllum skólastigum að efla jafnræði kynjanna (Þórdís 
Þórðardóttir, 2005). Jafnræði verður ekki náð nema með því að skoða vel 
bæði sýnilega og ósýnilega þræði í flókinni samsetningu þeirra skilaboða 
sem við gefum börnum allt frá frumbernsku, meðal annars með 
skilaboðum um bleikt fyrir stelpur og blátt fyrir stráka. Þannig merkir 
litaval á barnafötum börnin og kennarar bregðast við samkvæmt þessum 
merkingum. Augljósasti munurinn á drengjum og stúlkum er kyn þeirra 
og það þarf að viðurkenna að þetta hefur áhrif á viðbrögð okkar. 
Kennarar þurfa því að ígrunda hvernig ýtt er undir ákveðna félags- og 
menningarbundna þætti sem viðtekið er að tengja við kyn (Rinaldi, 
2006). Sé þetta ekki gert er hætta á að við endursköpum staðalímyndir án 
umhugsunar og viðhöldum þannig jafnvel fordómum.  

„Á bernskuárum er leikur lífstjáning barns“ (Aðalnámskrá leikskóla, 
1999:11). Tjáning og sköpun helst í hendur og á sér stað í víxlverkun. 
Börnin skapa leikinn og leikurinn skapar börnin. Leikurinn á að bjóða 
börnum tækifæri til að vinna með ímyndun og veruleika „endurspegla eða 
brjóta sundur og skapa nýjar lausnir“ (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:12; 
Lindqvist, 1996; Hakkarainen, 2006; Jones og Cooper, 2005; Jones og 
Reynolds, 1992). Til að skapa aðstæður fyrir leik, sem býður marga 
möguleika, skiptir miklu hvernig efniviði í leikskólum er komið fyrir og 
hvaða reglur gilda um notkun hans. Sé unnið markvisst með það fyrir 
augum að börn geti prófað ýmis hlutverk í leik sínum þarf hið efnislega 
umhverfi að bjóða upp á bæði það sem er dúllulegt, viðtekið og sjálfsagt 
og einnig það sem er töff, óvænt og minna sjálfsagt og það þarf að vera 
svo fyrir bæði kynin. Það er mikilvægt að viðurkenna að ef hætta er á að 
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börn hafi mismunandi möguleika til að njóta sín er sú hætta einnig háð 
kyni þeirra (Thorbergsen, 2007).  

Með leikefni getur barn sett fram hugmyndir sem það getur ekki án 
efnis og leikur gerir börnum mögulegt að vinna með lausnaleit og setja 
fram kenningar þvert á ríkjandi hugmyndir. Í hlutverkaleikjum geta börn 
tekið sér valdastöðu sem þau hafa ekki í raunveruleikanum en leikurinn er 
engu að síður vettvangur til að æfa styrk sinn. Leikskólakennarar hljóta 
því að þurfa að spyrja sig hvort að röðun hlutanna hefti ákveðin börn eða 
gefi börnunum ómeðvituð skilaboð um hvað er æskilegt eða ekki 
æskilegt. Um hvað eigi saman eða ekki, sé mikilvægt eða ekki mikilvægt. 
Í bandarískri rannsókn, um leik barna á leikskólaaldri, kom fram 
mismunur í leikjum stúlkna og drengja. Í leikjum stúlknanna komu frekar 
fyrir þarfir á borð við að sofa og borða en í leikjum drengjanna var leikið 
með völd og styrk (Van Hoorn, Nourot, Scales og Alward, 2007). 
Tullgren (2004) telur að „stúlkur séu fangaðar í heimilisleikjum“ með því 
að þeir leikir hljóti athygli fyrir að vera „góðir leikir“. Á hinn bóginn sé 
dregið úr ærslaleikjum eða þeim skapað sérstakt rými, afsíðis. Þeir leikir 
fái ekki athygli og séu jafnvel útilokaðir. Í raunveruleikanum er það þó 
þannig að til þess að öðlast styrk þarf bæði svefn og næringu: „Töffarar“ 
þurfa að borða og þeir sem elda þurfa að komast á bíl í búðina og ef til 
vill að byggja sér sterkt rúm til að sofa vel og þurfa líka að vera „töff“. 
Einsleitar hugmyndir um heimili virðast geta komið í veg fyrir að börn fái 
margs konar efnivið að fást við í heimilisleikjum. 

Börn þurfa að vera virk á eigin forsendum og fá rými til að fylgja 
sínum eigin ásetningi. Efni getur verið börnunum það verkfæri sem 
tungumálið er þeim sem hafa gott vald á því. Kenningar barna eru 
hlutbundnar og kennarar sjá þær með því að skapa börnunum tækifæri til 
að setja þær fram og gera þær sýnilegar með efnislegum stuðningi. Það 
skiptir því máli að börnin fái að færa með sér leikefni sem leikur þeirra 
krefst, frekar en að kennarar ákveði fyrir fram hvað á saman. Þá virðist 
hætta á að staðalímyndum sé viðhaldið og dregið sé úr sköpunarkrafti og 
möguleikum barnanna á margs konar lausnum og margs konar 
samsömun. Um leið dregur kennarinn úr möguleikum sínum til að auka 
skilning sinn og þekkingu á hugarheimi líkra og ólíkra barna. 
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2.2.6 Skipulag í þágu mismunandi þarfa 

Skipulag og umhverfi leikskóla hefur áhrif á leik barna og 
getur stutt við leikinn en einnig verkað hamlandi. 

(Aðalnámskrá leikskóla, 1999:13). 

Með því að huga vel að framsetningu efnis þannig að allir nái vel til þess 
en skilji jafnframt þær afmarkanir sem ef til vill eru hugsaðar fyrir 
tiltekinn efnivið, má stuðla að jafnræði og samskiptum meðal barnanna. 
Leikskólakennarar þurfa stöðugt að meta hvort skipulagið styður eða 
hamlar æskilegri þekkingarsköpun og breyta eftir því. Afmarkanir geta 
verið mottur eða aðrar merkingar á gólfi og hillur. Þær geta eingöngu 
verið táknrænar en einnig þannig að þær hindri yfirsýn og/eða flæði efnis 
um tiltekið rými (Greenman, 2005a; Olds, 2001). Kennarar þurfa að 
skapa möguleika á umhverfi þar sem börn geta notið næðis, þrátt fyrir að 
þau lifi í hópum, og afmarkanir eru vel til þess fallnar. Samkvæmt 
kenningum um valdastig17 þarf einnig að viðurkenna að hagsmuna-
árekstrar eiga sér stað milli barna og kennari þarf að taka afstöðu til þess 
hvernig hægt er að finna lausnir með mismunandi hagsmuni í huga (Mac 
Naughton, 2005).  

Ein af þeim leiðum sem kennarar nota til að stjórna og draga úr 
árekstrum er að taka þátt í leik barna og vera nálægt þeim í leik þannig að 
þeir geti gripið inn í. Um ágæti þessa eru þó ekki allir jafn sáttir: Tullgren 
(2004) telur að með því að kennarar taki þátt í leik barnanna fái þeir 
tækifæri til að sjá hvert barn betur en setji jafnframt leiki barna í 
„æskilega“ en þrönga og einsleita farvegi. Hún er gagnrýnin og gerir því 
skóna að með því að taka þátt í leikjum barnanna skapi kennarar sér 
aðstöðu til að stjórna á ósýnilegan hátt. Börnum veitist erfitt að veita 
slíkri stjórnun viðnám og kennurum hættir til að taka yfir leiki barna. 
Einstök börn geta hins vegar þurft stuðning kennarans til að fá þátttöku í 
leikjum (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2002). Þetta er jafnvægislist; kennari 
þarf að taka afstöðu og stjórnun hans felst einnig í afstöðuleysi. Með því 
að kennarar taki þátt í leik verða þeir hluti af leiknum. Þannig geta þeir 
auðveldað börnum að vera með og endurbætt á lítt sýnilegan hátt 
misfellur í leiknum bæði hvað varðar samskipti, aðgengi og efnivið 

                                                      
17 Hírarkí, goggunarröð. 
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(Jones og Reynolds, 1992). Stuðningur kennara við leik barna getur 
þannig verið mikilvægur til að auka jafnræði og möguleika allra til 
þátttöku í því sem talið er æskilegt. Á hinn bóginn þarf kennari að meta 
hvenær þátttaka hans getur hamlað æskilegri þróun og taki kennari alla 
stjórn í leik tekur hann stjórnunarhlutverk af börnum sem annars myndu 
stjórna. Þetta þarfnast stöðugrar ígrundunar og mats.  

Þegar kennari leikur við börnin getur hann uppgötvað hið efnislega 
umhverfi með því að taka þátt í „að virka í því“ á líkan hátt og börnum er 
ætlað að gera. Þannig getur hann aflað sé mikilvægrar þekkingar og gert 
úrbætur sem gagnast börnunum. Með því að sníða til dæmis sjónrænt 
umhverfi geta einstök börn notið betri upplýsinga og geta því notið sín 
betur í skólastarfinu, en yfirleitt „græða“ öll börnin á úrbótastarfi, þó það 
sé miðað við þarfir eins þeirra (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2002). Frá 
Reggio Emila kemur hugtakið hið hæfa barn sem felur í sér ákveðna sýn 
um að kennara beri skylda til að gera það ljóst hvers börn eru megnug 
frekar en að vanhæfni þeirra sé haldið fram og styrkt. Hvert barn þarf að 
njóta hæfni sinnar og námssamfélagið þarf að laða fram hæfni allra til að 
verða sem öflugast. 

2.2.7 Að lesa og skrifa umhverfið 

Hlutirnir í umhverfinu skapa möguleika barnanna á tjáningu. Hvernig 
hlutunum er komið fyrir kennir börnunum einnig bæði viðhorf, meðal 
annars um sjálf sig, en einnig afmarkaða færni. Flokkun getur sem dæmi 
sýnt liti, byggt á talningu eða formum. Börnin lesa þessar upplýsingar úr 
umhverfinu og skapa sér afmarkaða þekkingu (Greenman, 2005a). 

Ef börnin taka þátt í að móta umhverfið, raða þau og flokka; setja  
mark sitt á umhverfið. Þannig fá börnin tækifæri til að efla skilning 
kennaranna á því hvernig þau hugsa. Í efnislegu umhverfi deildanna 
kemur fram hvað kennarar telja mikilvægt að læra og reglur um aðkomu 
barnanna segja til um hvernig kennarar líta á þátt barna í eigin 
þekkingarsköpun. Umhverfið er fullt af frásögnum um fólkið sem lifir í 
því (Cuffaro, 1995). Moser (2007a, 2007b) vill í samræmi við hugtakið 
um að við „lesum umhverfið“ einnig tala um að við „skrifum umhverfið“. 
Efnislegt umhverfi sé safn tákna sem við lesum og getum aðskilið eins og 
stafróf og raðað á nýjan leik í ný orð, nýja frásögn. Sé litið svo á ættu 
börnin líka að fá tækifæri til að skrifa umhverfið og skapa nýjar frásagnir 
í því. Kennarar þurfa að vanda „frásagnir sínar í umhverfinu“ og ekki 
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síður læra sjálfir að lesa umhverfið sem börnin skapa og leitast við að 
skilja merkingu þess.  

Nýlegt dæmi úr mínum leikskóla skýrir þetta ágætlega. Nokkur börn 
voru að leik með holukubba18. Ein stúlka náði sér einnig í dýnur. Hún 
byggði ekki hús eins og hin börnin voru að gera; þau byggðu lágt hús sem 
þau skriðu inn í og lágu þar saman. Það má því segja að úr efninu hafi 
hún lesið annan texta en hin börnin. Hún lagði kubba með nokkru 
millibili og síðan dýnu yfir. „Þetta er brú“ sagði hún og gekk yfir brúna. 
Hún fékk önnur börn með sér í að byggja fleiri brýr sem urðu eins og 
braut sem gengið var á og stöðugt þurfti að laga og huga að því að þetta 
héngi saman, gera burðarþolsmælingar. Ég túlkaði þetta þannig að 
stúlkan vildi hreyfa sig, vera á fullu, í stað þess að byggja hús og fara að 
sofa inni í því. Hún vildi skrifa í umhverfið um brýr sem hún hefur farið 
yfir og smám saman varð einnig til heitur pottur og ofan í hann var 
rennibraut. Það sýndi sig að börnin í húsinu þurftu líka að nota brautina 
og brýrnar og skildu sögu stúlkunnar ágætlega.  

2.2.8 Samantekt 

Það er mikilvægt að efnislegt umhverfi í leikskóla bjóði börnum möguleika til 
margs konar leikja og framsetningu hugmynda sinna miðað við þá reynslu sem 
þau hafa. Börnin ættu einnig að geta öðlast nýja reynslu í leikjum í samræmi 
við kenningar um hlutgerð hugmynda. Að setja hugmyndir sínar fram með 
aðstoð leikefnis og leikja skapar nýja reynslu. Þegar leikur nær hámarki elta 
hugmyndir hver aðra og börnin hafa mismunandi reynslu og læra hvert af 
öðru. Leikur er alvöru lífsreynsla. 

Sumir fræðimenn halda því fram að börn takist á í leik á lýðræðislegan 
hátt. Börnin vilja leika sér og leggja því talsvert á sig til að leikurinn geti 
haldið áfram og til að fá að vera með. Það getur verið jákvætt en einnig 
þarf að huga að því að öll börn fái tækifæri til margs konar leikja og 
hlutverka. Það getur verið hollt að takast á og ná stundum yfirtökum í 
leikjum en þurfa stundum að sætta sig við að semja af sér eða tapa en 
hvorugt ætti alltaf að vera hlutskipti barna. 

Leikir eru margs konar og meðal annars þarf að viðurkenna einleik 
barna og ærslaleiki, ekki síður en fjölskylduleiki. Sumir halda því fram að 

                                                      
18 Hollow-blocks eru stórir trékubbar og með þeim fylgja plankar. 
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í leikskólum sé fjölskylduleik hampað á kostnað annarra leikja sem frekar 
er beint á afvikna staði eða fá ekki athygli og umbun.  

Taka þarf tillit til drengja og stúlkna án þess að ýta undir 
staðalímyndir. Þó kyn sé augljósasti munur á drengjum og stúlkum eru 
margvíslegar aðrar þarfir sem gera þarf ráð fyrir í leikumhverfi barna. Ef 
börn þora ekki langt frá kennara þarf að skipuleggja margs konar 
leikumhverfi í námunda við kennara.  

Á sama hátt og við lesum umhverfið skrifum við það einnig; líta má á hið 
efnislega umhverfi sem safn tákna sem hægt er að aðskilja eins og stafróf og 
skrifa umhverfið upp á nýtt og aftur og aftur. Það er mikilvægt að börnin fái 
einnig að „skrifa“ efnislegt umhverfi sitt til að við sjáum hvernig þau hugsa 
og leitumst við að setja okkur í þeirra spor og skilja þau. 

2.3 Sjálfræði 
Hugtakið sjálfræði (e. autonomy) er talsvert notað í leikskólum og vísar 
til þátttöku barnanna í ákvarðanatöku, meðal annars eigin ákvarðanatöku, 
án milligöngu fullorðinna. Sesselja Hauksdóttir (2001) hefur rannsakað 
hvernig kennarar styðja við sjálfræði barna í leikskólum. Hún telur að 
börn, sem búið er umhverfi sem hvetur til sjálfræðis, vaxi af því að takast 
á við hæfilega ögrandi verkefni og bera ábyrgð. Sjálfræði er ekki óháð 
ytri aðstæðum og öðrum einstaklingum. Ábyrgð er mikilvægur þáttur 
sjálfræðis ásamt samskiptum við annað fólk sem einnig hefur sinn rétt, 
sína ábyrgð. Í niðurstöðum Sesselju kemur fram að leikskólakennarar 
telja sig meðal annars styrkja sjálfræði barnanna þegar þeir virða leik 
þeirra, þegar skapandi starf barnanna er ekki heft, þegar hvatt er til 
samvinnu, þegar börnin hafa frjálsan aðgang að leikefni og þegar dregið 
er úr valdi og stýringu. Kennararnir telja einnig að sjálfræði sé mikilvægt 
fyrir einstaklinginn, fyrir framtíðina og þjóðfélagið (sama rit, 2001:84). 

Sjálfræði er mikilvægt ferli, færni sem æfist. Borgaraleg réttindi barna 
eru virt og þau eru hvött til þess að bjarga sér og taka ábyrgð. Það hvetur 
til æskilegrar sjálfsköpunar. Sjálfræði er einnig markmið. Börnum sem 
gert er kleift að „að gera sjálf“ læra að bjarga sér og verða betri þegnar. 
Það er réttur einstaklingsins að fá að bera ábyrgð og læra jafnframt með 
því að taka ábyrgð (Greenman, 2005a). Það er meðal annars gert með því 
að efla vináttu og vellíðan, viðurkenna að ekki eru allir eins og ræða um 
vanda sem upp kemur. Sjálfræði er einnig virt með því að veita börnum 
möguleika á að njóta einstaklingsréttinda, draga sig í hlé og fá næði frá 
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hópnum. Kampmann (1994) telur að sjálfræði á dagvistarstofnunum19 í 
Danmörku sé takmarkað. Börn hafi ekki möguleika á að ráða miklu sjálf 
en sé sniðinn þröngur stakkur. Hólf, skúffa og sæti við matarborðið sé 
það sem þau hafi fyrir sig og þau þurfi um of að berjast fyrir sínu á 
félagslegum grundvelli en fái ekki sjálfkrafa og óyrt að gera eins og þau 
vilja. Meðal annars sé of mikil krafa gerð um að börn sitji við leik því 
„hið sitjandi barn“ sé þægilegra viðfangs en barn sem fer á milli. 

Kampman (2006) telur jafnframt að löng viðvera barna í stofnunum 
krefjist breyttra viðhorfa, að þau ættu að hafa frelsi til að ákveða sjálf 
hvernig þau nýta rými fyrir sig. Í stofnunum þurfi að taka aukið tillit til 
einkalífs barna. Þegar sterk hefð er fyrir ákveðnu skipulagi getur það 
einnig gert kennurum erfitt fyrir. Breytingar geta verið þungar í vöfum 
því starfsfólkið vill halda ákveðinni reglu og vinnur á móti því, meðvitað 
og ómeðvitað, að breyta starfsumhverfi sínu til að veita börnunum aukið 
svigrúm. Í stað þess að breyta börnunum þarf hins vegar að breyta 
efnislegu umhverfi leikskólanna og möguleikum barna til sjálfræðis og 
æskilegrar sjálfsköpunar (Nordin-Hultman, 2006). 

Þegar umhverfinu er hagað þannig að börnin geti bjargað sér sjálf, haft 
gott aðgengi og verið virk á eigin forsendum, er líklegt að það hafi 
margföldunaráhrif þannig að börnin eflist og læri frekar að gera æskilegar 
kröfur fyrir sig. Þegar einn hópur er háður öðrum um velferð sína þarf 
stöðugt að ígrunda hvernig auka megi sjálfræði þeirra sem „eru háðir“ en 
draga úr valdi hinna sem „veita“. Það vald getur jafnvel verið ósýnilegt eða 
illgreinanlegt en birtist til dæmis í aðgengi að hlutum og bókum, ásamt því 
reglukerfi sem liggur til grundvallar leik barnanna (Tullgren, 2004).  

2.3.1 Hópuppeldi 

Kirkeby, Gitz-Johansen og Kampman (2005) tala um stofnanasjálfræði20 
og leggja áherslu á að sníða þurfi umhverfi skóla þannig að öllum sé ljóst 
til hvers er ætlast í umgengni. Það þurfi að viðurkenna að börn komi frá 
mismunandi heimilum þar sem ólík viðmið gilda. Börn eigi ekki að þurfa 
að búa við það að vera stöðugt leiðrétt af því að þau brjóta reglur sem 
ekki eru þeim skýrar. Þau vitna í Bernstein (1974) og Lærke (1998) um 

                                                      
19 Daginstitutioner. 
20 Institutionsautonomi. 
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sýnilega og ósýnilega nálgun í uppeldisstarfi21 og um læsilegt umhverfi 
eða minna læsilegt. Þau telja að mikilvægt sé að kennarar notfæri sér 
hvort tveggja, bæði sýnilega og ósýnilega nálgun, til að tryggja börnum 
ákveðið sjálfræði (Kirkeby o.fl., 2005: Bernstein, 2000:3–24). Sýnileg 
nálgun getur til dæmis verið þegar reglur eru gerðar sýnilegar þannig að 
það sé sem ljósast hvaða umgengnisreglur eigi að viðhafa. Sé ætlast til 
þess að notaðir séu inniskór í ákveðnu rými er hægt að sýna það á mynd. 
Það gæti einnig verið að kennarinn gæfi fordæmi með því að vera sjálfur í 
inniskóm. Ósýnileg nálgun gæti verið að kennari horfi fram hjá 
ákveðnum „afbrotum“ í stað þess að taka á sig að leiðrétta stöðugt og 
vera þá kominn í hlutverk eftirlitsmanns. Ef ákveðin hegðun skaðar ekki 
þarf ekki stöðugt að leiðrétta börn frekar en fullorðna en ræða reglur við 
formlegar aðstæður eins og til dæmis er gert á starfsmannafundum. Við 
leiðréttum ekki stöðugt hvert annað en ræðum það á fundum og stundum 
þarf að breyta reglum af því að fólk hefur góð rök fyrir nýjum aðferðum 
eða neitar að skilja vissar reglur, veitir viðnám og fer ekki eftir þeim.  

Í niðurstöðum úr rannsókn Sesselju Hauksdóttur (2001) um sjálfræði í 
leikskólum kemur fram að leikskólakennarar telja sig stundum vinna 
gegn sjálfræði barnanna. Það sé meðal annars gert þegar stífu skipulagi er 
haldið og þegar börnunum er þjónað. Þegar umhverfi er háttað þannig að 
það þarf að rétta börnum hluti þarf í raun að þjóna þeim. Þegar börnum er 
þjónað dregur það úr sjálfræði þeirra í núinu en einnig möguleikum þeirra 
til að bjarga sér til framtíðar, hætta er á að þau læri ákveðið hjálparleysi. 
Til að börnum farnist vel í hópuppeldi, eins og í leikskóla, þarf að sníða 
umhverfið að þeim í stað þess að laga börnin að efnislegu umhverfi sem 
er ef til vill í of föstum skorðum. Í samræmi við þetta er það sjónarmið að 
laga þurfi einstakling til að hann falli að skólastarfinu, á undanhaldi í 
fötlunarfræðum en í staðinn er horft til þess að allt nám eigi sér stað í 
samhengi. Sníða þarf efnislegt umhverfi og samskipti í skólunum þannig 
að fötluðum einstaklingum vegni einnig vel í námssamfélaginu og þá 
jafnframt síðar í lífinu (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2002). Með þessari 
nálgun er ekki eingöngu horft til þess að einstaklingunum vegni betur 
heldur njótum við betra samfélags með virkri þátttöku allra. Þó að gæta 
þurfi hagsmuna fatlaðra barna sérstaklega eru einnig margir fræðimenn 
sem skrifa um nauðsyn þess að laga efnislegt umhverfi að þörfum hvers 

                                                      
21 Hugtakið pedagogik vel ég að þýða sem uppeldisstarf. 
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og eins til að stuðla að farsælli skólagöngu þeirra (Dencik, 1999a; 
DeVries og Zan, 1994:58; Greenman, 2005a:221; Nieto, 2010).  

2.3.2 Sjálfsköpun 

Í nýlegri doktorsrannsókn sinni notar Nordin-Hultman (2006) kenningar 
Foucaults til að skoða og greina sænska leikskóla og ber þá saman við 
skóla í Englandi. Hún skrifar á sænsku og notar hugtakið subjektskapande 
(e. self-construction). Börn eru alin upp í hópum, en hafa hvert og eitt 
sinn bakgrunn og búa við mismunandi aðstæður, eru hvert og eitt 
sérstakur einstaklingur. Í rannsókninni koma fram viðhorf um að engu að 
síður sé sama mælistika, um hæfni og vanhæfni, notuð á öll börn. 
Viðtekin viðhorf búa börnunum mismunandi möguleika til sjálfsköpunar. 
Börnin eru ekki eingöngu skoðuð í ljósi ákveðinna viðmiða heldur skapa 
þessi viðmið einnig börnin eftir því hvernig þau falla að kröfum þeirra.  

Samkvæmt kenningum Foucault er maðurinn mótaður af umhverfi 
sínu og aðstæðum. Stofnanir, skólar, uppeldi og menning móta 
einstaklinga með því sem gert er, ljóst og leynt og einnig hvernig það er 
gert. Skólastofnanir eru valdakerfi sem stýra, móta, skilyrða og aga 
einstaklinga (Mac Naughton, 2005). Kennarar geta valið að deila völdum 
með nemendum sínum en það er þó mikilvægt að gefa eftir völd sem 
nemendurnir telja eftirsóknarverð. Kennarinn þarf því að taka mið af 
forsendum barnanna frekar en sínum; það breytir forsendum þess að veita 
yfirráð þegar stigveldi er viðurkennt, að völd eru alls staðar og þeim er 
alltaf misskipt. Þá er brýnt að fá fram viðnám barna til að geta veitt 
barnahópum og einstökum börnum yfirráð yfir því sem þau raunverulega 
vilja ráða (sama rit:44). Að laða fram viðnám er grundvallaratriði því sé 
vald sett í mjúkan búning er erfitt að mótmæla og veita því andspyrnu, 
börn verða hlýðin á kostnað sjálfræðis og eigin hagsmuna sem meðal 
annars eru fólgnir í því að læra að fara með völd. Út frá jafnræðis 
sjónarmiðum tapar einnig allt námssamfélagið á þessu þar sem það nýtur 
ekki bestu mögulegu samskipta við börnin og sjónarmið barna koma ekki 
nægilega fram. 

Hugtakið sjálfsmynd22 (e. identity) er stundum notað en samkvæmt 
síðtíma hugmyndum hefur hver og einn margar sjálfsmyndir (e. identities) 
eftir því samhengi og stigveldi sem sá sami er í hverju sinni (Mac 

                                                      
22 Á sænsku självbild eða identitet. 
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Naughton, 2005:4 og 53). Því má segja að réttara væri að tala frekar um 
sjálfskvikmynd sem tekin er upp jafnharðan og tekur stöðugt breytingum 
eftir því hvar maður er. Með ígrundun er hægt að fara yfir myndskeið og 
raða þeim í nýtt samhengi, búa til nýja mynd af sjálfum sér.  

Samkvæmt hugmyndum um sjálfsköpun á félagsmótun barna og 
unglinga sér stað með öðrum hætti í samfélögum síðtímans en áður var. 
Börn og unglingar þurfa í meira mæli að fá möguleika til að „skapa sig 
sjálf“, finna sinn eigin farveg því í dag er síður hægt að horfa til hefða, 
hefðir breytast hratt og eiga sér ef til vill ekki rætur á sama hátt og áður. 
Það er einnig síður hægt að leita fyrirmynda í nánustu fjölskyldu í 
samfélagi þar sem margir og ólíkir einstaklingar búa saman. 
Fyrirmyndirnar verða fleiri; hver og einn þarf tækifæri til að skapa sér 
æskilega sjálfsmynd (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2007) en einnig 
raunverulega að skapa sig sjálfur (Dahlberg o.fl., 1999:33, 49 og 156; 
Dencik, 1999a, 2006; Ziehe, 1993:16 og 36–39).  

Þegar fólk flytur á milli landa og býr um lengri eða skemmri tíma í 
nýju landi þarf að viðurkenna breytileika sem ekki var til staðar fyrir 
nokkrum árum. Íslenskt samfélag hefur á síðustu árum breyst mjög og 
með auknum fjölda innflytjenda breytist skólastarf. Talað er um 
fjölmenningarlegt skólastarf og viðurkennt í orði að æskileg sjálfsköpun 
felist í því að einstaklingar fái tækifæri til að samsama sig fyrirmyndum, 
ígrunda og velja sér afstöðu til eigin sjálfs og tilvistar og þess umhverfis 
sem þeir búa við. Fjölmenning er alls staðar, við erum bæði lík og ólík, 
jafnvel þó að við komum af sömu torfu (Hanna Ragnarsdóttir, 2007). 
Sjálfsköpun er stöðugt ferli og felst bæði í því að hafa fyrirmyndir og 
fylgja fordæmi þeirra. En það er líka mikilvægt að fá að vera öðrum 
fyrirmynd, fá að vera leiðtogi, sýna öðrum og aðstoða við það sem maður 
vill aðstoða við. Í þessu felst valdefling sem felur í sér tilfinningu og 
skilning á því hvernig völd veita bæði yfirráð og frelsi (Dahlberg o.fl. 
1999; Nieto, 2010). Nordin-Hultman (2006) telur að þrátt fyrir orðræðu 
um heiltækt skólastarf, sem taki tillit til sérstöðu barna, séu einstök börn 
skoðuð og atferli þeirra tekið úr samhengi. Börnum eru gefnir stimplar 
um vanhæfni. Önnur börn eru talin hæf því þau falla vel að ríkjandi 
viðmiðum. Réttara væri að skoða uppeldisumhverfi barna, efnislegt 
skipulag þess og hvernig tími og rými spila saman og mótar börnin. 
Samkvæmt síðtíma hugmyndum þarf að viðurkenna einstaklinga með 
ríkar persónulegar þarfir og sérkenni og gera þeim kleift að þróa með sér 
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jákvætt einstaklingseðli, meðal annars með því að efla samkennd við aðra 
í hópnum. Skapa þarf svigrúm fyrir margbreytileika og valmöguleika 
einstaklinga innan skólastarfsins. Siðvitund er efld með því að hlúa vel að 
börnum þegar þau verða fyrir órétti, þannig að þau geti síðan sett sig í 
spor annarra út frá því sem þau hafa upplifað sjálf (DeVries og Zan, 
1994). Það er einnig rík áhersla á það í Reggio Emilia fræðum að ganga 
skuli út frá hæfni barnanna í öllu skólastarfinu. Sjálfsköpun krefst virkni 
og ígrundunar. Í leikskólum er ígrundun gjarnan studd með myndrænum 
skráningum og í samtölum kringum þær23. Talið er að börnin þurfi að 
þekkja eigin hæfni, þekkja aðstæður sínar, læra samvinnu og takast á við 
að skapa merkingu í flókinni og síbreytilegri tilveru (Rinaldi, 2006). 
Huga þarf að sjálfsköpun barna sem undirliggjandi þætti fyrir aukið 
sjálfræði. Sjálfræði felst í því að velja vel fyrir sig, meðal annars með 
tilliti til annarra.Vald gefur möguleika á yfirráðum og í því felst því að 
hægt er að veita öðrum; sjálfráða barn finnur til sín og getur valið að veita 
vald, skiptast á og rétta öðrum börnum efnivið sem þó er eftirsóknar-
verður. Kúgað barn berst ef til vill fyrir völdum sínum. Valdabarátta 
ungra barna birtist oft á neikvæðan hátt, þau öskra, sparka, henda sér í 
gólfið og pissa í buxurnar. 

2.3.3 Réttur barna  

Í rannsókn á bernsku barna á Norðurlöndum kom fram að tvær skoðanir 
eru ríkjandi um bernskuna í þessum löndum. Ýmist er litið á hana sem 
dýrmætt skeið í sjálfu sér – að börnin séu börn og eigi að fá að vera það. 
Hins vegar kemur sú skoðun fram að litið er á bernskuna sem aðfaraskeið 
að fullorðinsárum og mikilvægt mótunarskeið (Baldur Kristjánsson, 
2006; Dencik, 1999b). Nordin-Hultman (2006) segir að ráðandi sjónar-
mið um þróun í þroska valdi því að litið sé svo á „að bernskan sé leiðin, 
en fullorðinsárin ákvörðunarstaðurinn“. Þessi skoðun hindri fullorðna í 
því að „dvelja í núinu“ með börnum. Hún telur enn fremur að oft sé 
gengið á sjálfráðarétt barna í sænskum leikskólum og börn fái ekki að 
nota umhverfi leikskólanna sem skyldi, heldur sé gert að fylgja skipulagi 
starfsfólksins. Í rannsókn sem Jóhanna Einarsdóttir og Kristín Karlsdóttir 
(2005) gerðu um viðhorf leikskólastjóra til leikskóla, komu fram þau 
sjónarmið að börnin væru öflugir og sjálfstæðir einstaklingar, fær um að 

                                                      
23 Stafrænar myndavélar og búnaður til prentunar hafa gert myndrænar skráningar auðveldar. 
Sýnileikanum er ætlað að styðja við hugsun, samtöl og þekkingarsköpun (Rinaldi, 2006). 
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skilja og skapa umhverfi sitt í samvinnu. Hins vegar komu einnig fram, í 
sömu rannsókn, hugmyndir um hið viðkvæma barn sem þarf að vernda og 
veita umönnun. 

Greenman (2005b) telur að í bernsku eigi börn að læra að þykja vænt 
um lífið með því að lifa vel og vera í ríkum samskiptum við önnur börn 
og fullorðna. Dencik (1999a) virðist taka þá afstöðu að bernskan sé 
dýrmætt skeið í sjálfu sér, ásamt því að vera mikilvægt mótunarskeið 
fyrir þau æviskeið sem á eftir koma, og því þurfi að vanda betur til 
hópuppeldis en gert er í dag. Á þessu æviskeiði liggi tækifæri 
samfélagsins til að koma að nær öllum börnum sínum. Undir þetta taka 
Dahlberg o.fl. (1999) ásamt Rinaldi (2006) og leggja áherslu á að sýna 
beri börnum, sem borgurum, virðingu og taka þau og þarfir þeirra 
alvarlega. Þarfir barna eru meðal annars efnislegar og börnin þurfa að 
segja sjálf til um þarfir sínar. Tullgren (2004) slær því föstu að „börnin 
skapist í þeirri bernsku, sem þeim er búin“ sem sé háð viðtekinni barnsýn 
hvers samfélags. 

2.3.4  Jaðarefni og efni sem er í forgrunni  

Nordin-Hultman (2006) notar áhugaverða greiningu á því hvernig efni er 
komið fyrir í leikskólunum sem hún skoðar í rannsókn sinni. Hún skoðar 
skólana út frá kenningum Foucault um valdastig og telur að barnið lendi í 
hlutverki hins valdlausa sem gert er að fylgja valdi yfirboðara. Beiting 
þessa valds birtist í skiptingu í tíma og rúmi og meðal annars því að efni 
er sett hátt upp, það er lokað inni í skápum og geymslum og það eru 
kennararnir sem stjórna aðgenginu með því að ná í efnið, opna hurðir og 
taka það fram þegar má nota það „á þeim tímum sem það er í boði“. 
Nordin-Hultman notar orðið jaðarefni24. Hins vegar er efni sem er í 
forgrunni25. Það er oft efni sem er auðvelt að taka saman og því fylgja 
ekki mikil þrif. Í leikskólunum sem hún skoðaði er málning til dæmis 
jaðarefni, lokað inni og sjaldan notuð. Valdleysi barnanna birtist í því að 
þau eiga erfitt með að mótmæla, þau ráða ekki yfir sömu verkfærum og 
starfsfólkið, kunna ekki á klukku, kunna ekki réttu orðin og eiga ekki 
sterka rödd í skólunum (sama rit, 2006:89–107). Valdbeitingu er beitt en 
valdið er gert ósýnilegt. Valdinu fylgir einnig sérstök orðræða með 

                                                      
24 Á sænsku segir Nordin-Hultman að efnið sé „i periferin“, það er á jaðrinum, utan almenns 
aðgengis. 
25 Á sænsku: efnið er „centrerad“ það er í miðjunni „centralt“. 
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áherslu á góð samskipti: „Við tölum ekki svona hér“ og „hér eru allir 
vinir“ eru algengar setningar en stundum ekki í takt við þann raun-
veruleika sem fólk upplifir. Slík valdbeiting á við í umönnunargeirum og 
í skólum. Það er erfitt að veita mjúku valdi viðnám en vald sem birtist í 
hárri röddu og átökum er auðveldara að spyrna gegn; mótmæla og berjast 
fyrir sínu. 

Umhverfið skapar börnin og þess vegna þurfa börnin að fá að skapa 
umhverfið og ráða að nokkru hvernig þau notfæra sér það. Í mörgum 
skólum er ætlast til að börn sitji á stól löngum stundum en þær raddir 
heyrast í auknum mæli að það sé börnum ekki eðlilegt að sitja við leik og 
vinnu. Börn þurfi þvert á móti að fá að nota allan líkamann, krjúpa og 
liggja á maganum við það sem fullorðnir hafa vanið sig á að sitja við. 
Börn þurfa að fá að breyta um stellingar, ganga um og hreyfa sig í sínum 
eigin takti fremur en að sitja og vera þæg og þægileg fyrir kennarann. 
Kennarinn þarf að vinna með viðhorf sín til hins þægilega barns fremur 
en að hefta börnin um of við einsleitar, rólegar og þrifalegar athafnir. 

2.3.5 Skipulag í þágu barnanna 

Nordin-Hultman (2006) heldur því fram að börn ráði í dag litlu um tilveru 
sína og séu um of háð yfirráðum fullorðinna. Að sömu niðurstöðu komst 
Anna Magnea Hreinsdóttir (2009) í rannsókn sinni sem var umræðumat 
um menntun og þjónustu fjögurra leikskóla hér á landi. Börn í þessum 
íslensku leikskólum töldu sig litlu ráða um starfið í leikskólanum.  

Nordin-Hultman (2006) telur að viðtekin viðhorf til barna einkennist 
af þröngu normi og föstum skorðum. Það hefur einnig komið fram að líf 
barna á Norðurlöndunum einkennist nokkuð af uppbrotum26 þegar farið 
er á milli staða óháð vilja barnanna og jafnvel þvert á vilja þeirra. Slíkar 
aðstæður verða þegar skipt er um verkefni heima eða innan skólans eða 
þegar farið er á milli þessara „tveggja heima“27 barnsins (Baldur 
Kristjánsson, 2001; Dencik, 1999b; Nordin-Hultman, 2006). Í fata-
klefanum geta slíkar aðstæður skapast þegar „litla barnið“ kemur með 
foreldri í skólann en „stóra leikskólabarninu“ er ætlað að verða þar eftir. 

                                                      
26 Á sænsku övergångssituationer. Bein þýðing væri tilfærsluaðstæður. 
27 Dencik (1999b) talar um „dobbeltsocialisering“ eða tvöfalda félagsmótun barna á Norðurlöndum, 
sem á sér stað annars vegar í leikskólum (eða öðru stofnanaformi) og hins vegar í fjölskyldum 
barnanna. Í heildarmyndinni hefur annað stöðugt áhrif á hitt: Af tilliti til barnanna ætti að taka tillit til 
þess helst í báðum kerfunum.  
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Við þær aðstæður virðist óljóst hver ræður og hvort norm og 
væntingar leikskólans eða heimilisins gilda. Líklega skiptir umhverfi 
fataklefans talsverðu máli við að gera mörk þessara tveggja „tilverustiga“ 
barnsins auðveld yfirferðar og ef til vill innihaldsrík.  

Uppbrot skapast nokkuð oft í leikskólastarfinu. Til dæmis getur þetta 
verið þegar allir eiga að gera eitthvað tiltekið á sama tíma og þegar ganga 
þarf frá áður en matast er til að taka svo leikefnið fram aftur að máltíð og 
hvíld lokinni. Oft skapast órói við slíkar aðstæður og þeim er stundum 
ekki gefið nægilegt rými í tímaáætlunum þannig að það þarf að „drífa 
sig“ inn í næstu aðstæður. Nordin-Hultman (2006) hvetur til ríkari áhrifa 
barnanna, að þau fái að ráða meiru um val á verkefnum, sé búið betra 
aðgengi og fái að ráða hvort, hvernig og hvenær þau vilja gera hlutina. 
Jafnframt þurfi leikskólakennarar að veita börnum möguleika á að lifa í 
nútíð fremur en að horfa stöðugt til óljósrar framtíðar.  

2.3.6 Samantekt 

Í leikskólum fer fram hópuppeldi þar sem börn eru valdalítil en háð 
fullorðnum um margt. Hætta er á að sjálfræði barna sé ekki nægilega virt 
við þessar aðstæður. Í leikskólum er talsverð sækni í að laga einstaklinga 
að umhverfinu og ríkjandi skipulagi í stað þess að sníða umhverfið betur 
að þörfum margra og ólíkra einstaklinga og mismunandi þarfa.  

Sjálfsköpun er undirliggjandi þáttur fyrir aukið sjálfræði barna og 
sjálfræði virðist mikilvægt fyrir æskilega sjálfsköpun; annað virðist 
stöðugt háð hinu. Í fjölmenningarfræðum er því haldið fram að við séum 
öll bæði lík og ólík hvert öðru. Í æ minna mæli er hægt að horfa til 
ákveðinna fyrirmynda og hefða en skapa þarf börnum möguleika á að 
vera bæði fyrirmyndir fyrir aðra og hafa einnig góðar fyrirmyndir fyrir 
sig. Í þessu felst valdefling og vald gefur möguleika á bæði yfirráðum og 
frelsi til að veita öðrum aukið vald og vera öðrum fyrirmynd. Valdlaust 
barn berst fyrir valdi sínu og hætta er á að það birtist sjálfum sér og 
öðrum á neikvæðan hátt. 

Í kaflanum fjallaði ég einnig um það hvernig efni er komið fyrir og 
vitnaði í niðurstöður rannsóknar Nordin-Hultman (2006) um jaðarefni, 
sem er lokað inni og sjaldan notað, og einnig um efni sem er í forgrunni. 
Slíkt efni er aðgengilegt, oft notað og hefur gjarnan þá eiginleika að vera 
þrifalegt og auðvelt að taka saman.  
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Uppbrot eru aðstæður sem skapast þegar „farið er með börnin“ í 
leikskólann, þegar taka þarf saman leik í leikskólanum og fleira. Uppbrot 
eru breytingar á aðgerðum og stöðum og geta verið erfið bæði vegna þess 
að þau eru stundum þvert á vilja barnanna en einnig vegna þess að 
mismunandi væntingar eru gerðar eftir aðstæðum. Börnin eiga að gera 
hitt og þetta af því að þannig er það á skipulaginu – „það er í boði“ og 
ekki má afþakka boðið en oft þarf að „drífa sig“.  
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3 Rannsókn  

Í þessum kafla set ég fyrst fram þær rannsóknarspurningar sem ég vann með. 
Síðan lýsi ég því hvernig rannsóknin var framkvæmd og segi frá þeim 
aðferðum sem beitt var. Ég greini frá vali á þátttakendum, hvernig 
rannsóknargagna var aflað og hvernig ég vann með þau. Ég skrifa um 
siðferðileg atriði sem tengjast verkefninu og segi frá siðferðilegri klemmu sem 
ég lenti í við gerð þess. Að lokum fjalla ég um réttmæti rannsóknarinnar. 

3.1  Rannsóknarspurningar 
Rannsóknarefni mitt er hvernig efnislegt umhverfi leikskóladeilda er nýtt 
til að styðja við þekkingarsköpun barnanna. Viðmælendur mínir eru 
deildarstjórar, sex konur. Nýting þeirra á umhverfinu takmarkast ef til vill 
af öðrum þáttum, til dæmis húsnæði skólans og þeirri stefnu sem unnið er 
eftir. Það er ekki markmið mitt að skoða það sérstaklega heldur aðeins 
hvernig deildarstjórarnir hagnýta efnislegt umhverfi innan þessa ramma. 
Ég setti fram þrjár undirspurningar til að gera verkefnið auðveldara 
viðfangs; með því að búta viðfangsefni rannsóknar niður verður 
auðveldara að nálgast það (Creswell, 2007). 

Ég geri ráð fyrir að þekkingarsköpun sé fólgin í öllum samskiptum, 
leik og starfi sem á sér stað með börnunum ásamt því hvernig börnunum 
sjálfum er gert kleift að skapa sér þekkingu í samstarfi hvert við annað. 
Ég geri einnig ráð fyrir að börnin læri við allar aðstæður og því sé 
mikilvægt að meðvitund ríki um þær aðstæður sem þeim eru skapaðar eða 
þeim gert kleift að skapa sér og þá öðrum um leið.  

Þær rannsóknarspurningar sem ég leita svara við eru: 
Hvernig nýta deildarstjórar efnislegt umhverfi leikskóladeilda: 

1. til að hafa áhrif á leik barnanna? 

2. til að hafa áhrif á samskipti barnanna? 

3. til að styðja við sjálfræði barnanna? 
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3.2 Aðferðafræði 
Í verkefninu er eigindlegum rannsóknaraðferðum beitt. Þær aðferðir 
tengjast fyrirbærafræði og eru notaðar til að komast að því hvað býr að 
baki viðtekinni merkingu ákveðinna fyrirbæra, greina það sem er lítt 
sýnilegt og leitast við að skilja (Kvale, 1996). Þegar eigindlegar 
rannsóknaraðferðir eru notaðar er lýsandi gögnum safnað og þau skoðuð í 
þeim tilgangi að fá dýpri skilning á því sem skoðað er. Það er álitið að 
niðurstöður séu í samræmi við reynslu þess fólks sem tekur þátt í 
rannsókninni og að rannsakandinn sjálfur hafi áhrif með því hvernig hann 
beitir sér (Creswell, 2007). Rannsakandinn hefur einnig reynslu sem 
hefur áhrif á sjónarhorn hans og það sem hann sér. Rannsóknum sem 
unnar eru með eigindlegum aðferðum er ekki ætlað að hafa 
alhæfingargildi en leitast er við að skilja og túlka ákveðin ferli út frá 
upplifun og þeirri merkingu sem þátttakendur leggja í þau, ásamt 
athugunum rannsakandans sjálfs (Taylor og Bogdan, 1998). Einkenni 
eigindlegra rannsókna er einnig að rannsóknarsniðið er sveigjanlegt og 
tekur breytingum í samræmi við þau gögn sem safnast. Greining fer þá að 
nokkru fram samhliða gagnasöfnun og það getur kallað á breyttar aðferðir 
til að nálgast rannsóknarefnið vel (Traustadóttir og Taylor, 1998). 

Rannsókn mín beindist að því hvernig efnislegt umhverfi er notað til að 
styðja við starfið með börnunum á sex leikskóladeildum. Ég valdi að vera í 
samstarfi við deildarstjóra vegna þess að gera má ráð fyrir að þeir hafi meiri 
reynslu og möguleika til að stjórna umhverfi deildanna en aðrir 
leikskólakennarar eða leiðbeinendur á deildunum. Deildarstjórar bera einnig 
ábyrgð á skipulagi deildanna samkvæmt starfslýsingum Kennarasambands 
Íslands (2009). Deildarstjórar bera ásamt leikskólastjórum ábyrgð á að 
nauðsynlegur búnaður sé til staðar á deildinni, til náms og leiks en þeir hafa 
hins vegar aðstöðu til að stjórna aðkomu barna að efni á annan hátt en 
leikskólastjórinn hefur; deildarstjórar eru „næstu yfirmenn“ barnanna. 

Verkefnið var unnið í tveimur fösum; starfendarannsókn sem ég vann 
ásamt deildarstjórum í fjórum leikskólum en í þessari ritgerð segi ég frá 
rannsókn minni á því hvernig þeir hagnýttu efnislegt umhverfi deildanna. 
Til að afla rannsóknargagna tók ég viðtöl við þátttakendur og gerði 
athuganir á leikskóladeildunum, starfsvettvangi þeirra. Tilgangur verk-
efnisins var að fá fram þekkingu og reynslu deildarstjóra af því að sníða 
efnislegt umhverfi deildanna að þörfum barnanna og starfinu með þeim. 
Það er von mín að með verkefninu takist að auka þekkingu á því hvernig 
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ýta megi undir nám og þroska leikskólabarna með því að beita efnislegu 
umhverfi leikskóladeilda af meðvitund.  

3.3 Þátttakendur 
Í verkefninu tók ég viðtöl við sex deildarstjóra og gerði þátttökuathuganir 
á deildunum þeirra í fjórum leikskólum í Reykjavík. Deildarstjórarnir eru 
konur, allar leikskólakennarar. Þær tóku þátt í starfendarannsókn ásamt 
mér um það hvernig nota megi umhverfi leikskóladeilda af meðvitund. 
Það verkefni var unnið að nokkru leyti samtímis og ég safnaði gögnum 
fyrir þessa ritgerð.  

Val þátttakendanna fór þannig fram að ég hafði samband við leik-
skólastjóra skólanna vegna tengsla sem þegar voru til staðar. Ástæðan var sú 
að ég taldi farsælt að traust væri ríkjandi frá upphafi þar sem ég ætlaði að 
gera starfendarannsókn með þátttakendunum. Ég þekkti því suma 
þátttakendurna áður en leikskólastjórarnir bentu mér á aðra, meðal annars út 
frá reynslu þeirra í starfi og einnig vegna aldurs barnanna á deildunum sem 
þær stjórna. Ég vildi að rannsóknin tæki bæði til yngri og eldri deilda.  

Hópurinn var því valinn með markmið rannsóknarinnar í huga. Þessi 
úrtaksaðferð er algeng þegar rýnihópar eru settir saman eða í öðrum 
tilvikum þegar rannsakandi þarf að beita dómgreind sinni til að velja 
þátttakendur sem henta rannsókninni (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur 
Karlsson, 2003). Við gerðum síðan starfendarannsókn og tilgangurinn var 
í raun að rýna og efla skilning okkar allra á rannsóknarefninu. Í starf-
endarannsóknum er algengt að þátttakendur þekkist og vinni saman og 
vilji leita úrbóta eða auka skilning sinn á tilteknu fyrirbæri á eigin 
starfsvettvangi en það er einnig viðurkennt að frumkvæði geti komið utan 
frá, eins og hér var raunin (Ferrance, 2000). Í næsta kafla segi ég stuttlega 
frá starfendarannsókninni sem við unnum en ítreka að mínum rann-
sóknargögnum, sem þessi ritgerð byggir á, var aflað með viðtölum og 
þátttökuathugunum. Ég tel þó að það skipti máli að ég segi frá starfenda-
rannsókninni þar sem hún er sameiginlegur bakgrunnur okkar sem tókum 
þátt í henni og ritgerðin byggir á þekkingu okkar allra og sjónarmiðum. 

3.3.1 Starfendarannsóknin 

Vorið 2007 hóf ég samstarf við átta deildarstjóra í fjórum leikskólum. 
Tilgangur samstarfsins var að gera starfendarannsókn en tveir deildar-
stjóranna hættu og fóru til starfa annars staðar meðan á rannsókninni stóð 
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og eru ekki þátttakendur í rannsókninni sem þessi ritgerð er um. Í 
starfendarannsókninni byrjuðum við á að hittast og lesa saman námskrár 
leikskólanna fjögurra. Við sóttum okkur þekkingu í fræði um leikskóla-
umhverfi og skoðuðum saman hvernig nýta mætti efnislegt umhverfi 
leikskóladeilda til að hafa áhrif á starfið með börnunum. Við hittumst til 
skiptis í leikskólunum og deildum hugmyndum, reynslu og frásögnum af 
viðbrögðum barna við þeim breytingum sem deildarstjórarnir prófuðu á 
sínum deildum. Þessar breytingar gerðu þær bæði að eigin frumkvæði og 
hugmyndir að breytingum kviknuðu einnig í hópnum eða komu úr því 
lestrarefni sem við höfðum. Við notuðum stafræna myndatöku til að skrá 
breytingar, skoða þær saman og meta.  

Valdefling er talin lykilatriði við starfendarannsóknir (Ferrance, 2000) 
og ég valdi rannsóknarsniðið í þeirri von að allir sem tækju þátt í rann-
sókninni styrktust og þannig yrðu einnig rannsóknargögnin mín betri. Þau 
gögn eru viðtöl við deildarstjórana og þátttökuathuganir á leikskóla-
deildunum. Starfendarannsóknir, sem unnar eru í hóp, byggja á samstarfi 
og ég lít á deildarstjórana sem samstarfskonur mínar28. Við vorum í 
ákveðnum skilningi allar rannsakendur og þátttakendur um leið.  

Megineinkenni starfendarannsókna er að þær eru unnar af starfendum 
á eigin vettvangi, einum kennara eða fleiri saman (Ferrance, 2000). 
Starfendarannsóknir eru stundum unnar með samstarfsaðila sem kemur 
utan frá (Ferrance, 2000) og það á við um okkar rannsókn. Þegar 
starfendarannsóknir eru unnar í hóp er aðferðin kölluð „study-group“ 
(Ary, Jacobs, Razavieh og Sorensen, 2006). Oftast beinast slíkar rann-
sóknir að vanda sem komið hefur upp eða þær verða til vegna áhuga á 
tilteknum aðferðum eða fræðum og hið síðara á við hér. Þau gögn sem ég 
vann með og lýsi í þessari ritgerð eru viðtöl og þátttökuathuganir sem ég 
aflaði meðan á starfendarannsókninni stóð.  

Spurningar, sem leitað er svara við í starfendarannsóknum, eru oft 
úrbótamiðaðar – leitað er svara við hvernig vinna má tiltekinn starfslið 
betur og/eða markvissar (Ferrance, 2000). Í okkar rannsókn var leitað 
leiða til að skilja hvernig betur mætti nýta umhverfi deildanna til að hafa 
áhrif á starfið með börnunum. Til að gera betur þarf að skilja hvernig gert 
er og það þarf að velja þætti sem hægt er að hafa áhrif á (Ferrance, 2000). 
Rannsóknarefni í starfendarannsóknum er því yfirleitt af hagkvæmum 

                                                      
28 Collaborators í stað participants. Ferrance notar bæði hugtökin (2000:3–4). 
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toga (Ary o.fl., 2006). Aðgerðir rannsakandans eru fyrst og fremst að 
sjá/skoða, hugsa/ígrunda og framkvæma í stöðugu spíralferli og með því 
að vinna í hópi er talið að stuðningur og aukin sýn fáist (Ary o.fl., 2006).  

3.4 Gagnaöflun 
Til að nálgast rannsóknargögnin mín gerði ég þátttökuathuganir á 
deildunum og tók viðtöl við deildarstjórana. Gagnaöflunin fór fram frá 
hausti 2007 til vors 2008. Ég tók klukkutíma viðtal við hvern þátttakanda 
og fór tvisvar á leikskóladeildirnar og gerði þátttökuathuganir. Hver 
athugun var um tveggja tíma löng. Í viðtölunum studdist ég við 
skráningar úr þátttökuathugunum mínum og notaði einnig glósur og 
myndir frá þátttakendum sem þær höfðu sjálfar safnað í starfenda-
rannsókninni. Í starfendarannsókninni söfnuðust gögn í formi ljósmynda, 
textabrota í glósuformi og tölvupósta sem fóru á milli þátttakenda. Ég lít 
á þau sem þeirra eigin gögn. Þau voru  greind af þátttakendunum jafn-
óðum og þau söfnuðust og notuð til að ákveða næstu skref í starfenda-
rannsókninni. Þessi gögn hafa þó haft áhrif í minni rannsókn með þeim 
hætti að við notuðum þau að nokkru leyti sem stuðning í viðtölunum sem 
ég tók við deildarstjórana og þekking okkar hefur breyst vegna þess að 
við höfðum þessi gögn til að vinna með þau. 

3.4.1 Þátttökuathuganir 

Í þátttökuathugunum fer rannsakandi á vettvang og leitast við að falla inn 
í umhverfið sem rannsóknin beinist að, skoða hvað þar fer fram en gæta 
þess jafnframt að hafa ekki áhrif á eðlilega atburðarás. Í slíkum 
athugunum gefst tækifæri til að sjá aðstæður og ræða við það fólk sem er 
á staðnum og er hluti af tilteknu samspili sem skapar umgjörð þess 
fyrirbæris sem rannsóknin beinist að (Taylor og Bogdan, 1998).  

Ég gerði þátttökuathuganir sem miðuðu að því að sjá hvernig 
umhverfið er sniðið að starfinu með börnunum. Ég byrjaði á að fara í 
óformlegar heimsóknir á deildirnar. Það hjálpaði mér við að falla inn en ég 
geri mér grein fyrir því að gestur á leikskóladeild er líklegur til að hafa áhrif 
þó ekki sé nema fyrir þær sakir að hinum fullorðnu fjölgar í hópnum. Ég tók 
ljósmyndir í þessum heimsóknum og einnig þegar ég gerði þátttöku-
athuganir. Ég varaðist að taka myndir af börnum, tók frekar myndir af 
leikefni og verkefnum og því hvernig hlutum er komið fyrir í rýmunum. Ég 
tel að þetta skipti máli því börnin hefðu annars „gert sig meira til fyrir mig“ 
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eða myndavélina. Ég hefði þá einnig þurft að afla frekari leyfa, bæði foreldra 
og barnanna sjálfra í samræmi við upplýstan ákvörðunarrétt til þátttöku í 
rannsóknum (Coady, 2001). Það skiptir þó máli að ég skoðaði umhverfið 
þegar starfsemi var á deildunum því þá er efni öðru vísi komið fyrir og pláss 
nýtist á annan hátt. Þó að ég hafi ekki skoðað börnin sérstaklega hefur það 
hjálpað mér við að rannsaka umhverfið að ég hef getað horft á það í samspili 
við börnin og rætt við deildarstjórana á „lifandi“ vettvangi. Þetta er í 
samræmi við upphafsorð þessa kafla um að í þátttökuathugunum skuli skoða 
ákveðið samspil við sem raunverulegastar aðstæður. Með því að fara oftar á 
vettvang gafst mér færi á að „metta“ gögnin og styrkja þau með því að skoða 
það sama aftur.  

3.4.2 Viðtöl 

Ég tók opið viðtal við hvern deildarstjóra eftir að ég hafði gert 
þátttökuathuganir á viðkomandi deild. Ég fékk leyfi þátttakenda til að 
hljóðrita viðtölin. Viðtölin fóru fram í leikskólunum.  

Einkenni opinna viðtala eru helst að þau eru sveigjanleg og breytileg frá 
einu viðtali til annars. Spyrjandinn notar viðtalsramma í samræmi við þá 
spurningu sem leitað er svara við. Innan þess ramma er síðan leitast við að 
þróa viðtalið með viðmælandanum (Taylor og Bogdan, 1998). Kvale (1996) 
leggur áherslu á að viðtal, þar sem eigindlegum aðferðum er beitt, sé samtal 
þar sem báðir aðilar styðja við þekkingu og skilning hvor annars á því efni 
sem er til umfjöllunar. Til að fá sem best svör í opnu viðtali þarf að spyrja 
margra spurninga og hlusta vel. Það er mikilvægt að sá sem tekur viðtal hafi 
hæfni til að fá fram lítt augljósa þekkingu viðmælanda síns og óljósar 
aðgerðir hans, sem tengjast samt meginefni rannsóknarinnar (Flick, 2006). 
Með því að gera fyrst þátttökuathugun vildi ég fá tækifæri til að tengjast og 
nálgast viðmælendur mína á þeirra starfsvettvangi. Ég vildi leitast við að 
skilja sérstakar aðstæður þeirra og nálgast þannig umræðuefnið (sama rit:53). 
Ég gat notað skráningar mínar úr þátttökuathugununum til að styðjast við í 
viðtalinu. Ég hvatti einnig deildarstjórana til að taka skráningar sínar, í formi 
mynda og texta, með í viðtölin. Þannig gátum við skoðað dæmi og greint 
hvernig þær notuðu umhverfið til að styðja við starfið eða hvernig þær töldu 
sig hafa aflað sér reynslu af samspili barna og umhverfis með skráningum 
um það. Þekking er háð aðgerð og viðtal er samtal um það sem báðir aðilar 
deila áhuga á og skiptast á þekkingu og reynslu um (Kvale, 1996).  
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3.5 Úrvinnsla 
Um leið og ég kom af vettvangi ritaði ég lýsingar á þátttökuathugunum 
mínum. Samhliða ritun gagnanna greindi ég þau að nokkru. Ég gat síðan 
notað þær greiningar til styðjast við í viðtölunum til að leita svara við því 
hvaða merkingu deildarstjórarnir legðu í skipulag umhverfisins á deild-
inni og það samspil sem yrði við kennarana og börnin. Til dæmis gat ég 
spurt af hverju hlutum væri komið fyrir á vissan hátt og lagði áherslu á 
það við deildarstjórana að mig langaði að heyra þær setja orð á sína 
merkingu þó að við teldum okkur ef til vill sama sinnis um fyrirbærið. 
Þannig reyndi ég að komast að baki hlutunum og skilja þá betur út frá 
sjónarmiði þátttakendanna. 

Ég hljóðritaði viðtölin og afritaði þau nákvæmlega. Ég las síðan 
viðtölin endurtekið yfir til að kóða þau. Þegar gögn eru kóðuð eru þau 
brotin upp í einingar sem síðan er raðað saman aftur til að svara rann-
sóknarspurningum (Huberman og Miles, 1998: Schwandt, 2007). Ég 
notaði fyrst opna kóðun, las gögnin endurtekið yfir og leitaði þátta, 
hugtaka og fyrirbæra í víðum skilningi. Þegar þetta er gert er mikilvægt 
að vera með opinn huga og láta gögnin „tala til sín“. Ég flokkaði síðan 
kóðana undir lykilhugtök og undirhugtök sem mér fannst greinast frá 
þeim. Þá las ég gögnin aftur og greindi þau með markvissri kóðun. Þá er 
valið eitt hugtak, þáttur eða fyrirbæri, til að lesa og greina gögnin út frá 
(Emerson, Fretz og Shaw, 1995). Það er mikilvægt að leita einnig eftir 
því þegar viðmælandi notar ekki hugtakið sjálft en er samt að tala um það 
sem tengist því sem hugtakið stendur fyrir eða fyrirbærið felur í sér. Öll 
kóðun er vandasöm og krefst innsæis, tíma og natni (Strauss, 1987). 

3.6 Siðferðileg atriði 
Í þessum kafla ætla ég fyrst að skýra siðferðilega klemmu sem ég rataði í 
við framkvæmd verkefnisins. Það er unnið í tveimur fösum, annars vegar 
starfendarannsókn og hins vegar rannsókn minni sem kynnt er í þessari 
ritgerð. Til þess að gera starfendarannsóknina fékk rannsóknarhópurinn 
styrki bæði frá Menntamálaráðuneytinu og Leikskólasviði Reykjavíkur. 
Styrknum var varið til kaupa á lesefni og til greiðslu launa fyrir þátttöku 
deildarstjóranna. Þegar styrkir eru þegnir þarf að skila skýrslum og við 
skýrslugerðina ákváðum við að rétt nöfn deildarstjóranna kæmu fram 
ásamt nöfnum leikskólanna. Þetta gerðum við vegna þess að það er eðli 
starfendarannsókna að eignarhald þeirrar þekkingar sem verður til er hjá 
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rannsakendunum sjálfum. Þegar ég kynni rannsókn mína setur þetta mér 
þau takmörk að ekki er hægt að gæta fullrar nafnleyndar. Ég vil biðja 
lesendur mína að gæta trúnaðar og lesa þetta verkefni til að læra það sem 
getur orðið til góðs fyrir leikskólafólk. Ég skýri nú önnur siðferðileg 
atriði er varða verkefnið. 

Ég er leikskólakennari með sterka tengingu við almennt leikskólastarf. 
Ég tel að það hafi verið styrkur þar sem ég deili reynslu með 
þátttakendunum og samkennd ríkti í hópnum frá byrjun. Ég átti 
frumkvæði að starfendarannsókninni og var þátttakandi í hópnum svo 
þekking mín og skoðanir á leikskólastarfi höfðu áhrif á framvindu 
verkefnisins. Í eigindlegri aðferðafræði er aukin áhersla á að rannsakandi 
sé ekki hlutlaus þar sem hann velur sjónarhorn og aðferðir, vinnur með 
gögnin og kynnir niðurstöður sínar (Hughes, 2001). Sá sem slíkt gerir er 
alltaf í sterkri valdastöðu en ég hef leitast við að fara vel með völd mín. 
Rannsakandi sem skrifar texta upp úr eigindlegum gögnum hleður 
textann merkingu og sá sem les túlkar einnig textann á sinn hátt 
(Richardson, 1998). Ary o.fl. (2006) leggja áherslu á að sömu 
siðferðilegu atriði eigi við um starfendarannsóknir eins og aðrar 
rannsóknir og ég hef fylgt þeirri reglu hér með eftirfarandi hætti: 

 Leikskólasvið Reykjavíkur gaf leyfi til framkvæmdar 
verkefnisins. 

 Ég aflaði leyfa leikskólastjóranna og deildarstjóranna.  

 Verkefnið og gagnaöflun í leikskólunum var kynnt foreldrum 
barnanna.  

 Persónuvernd var tilkynnt um rannsóknina. 

 Gögnin sem þátttakendur söfnuðu, ljósmyndir og textar er 
meðhöndlað sem þeirra gögn.  

 Ef ég vil nota þau gögn í kynningum síðar mun ég afla leyfa 
deildarstjóranna, foreldra eða leikskólastjóranna ef það ætti við. 

 Ég nota ekki rétt nöfn deildarstjóranna né leikskólanna en get 
ekki gætt fullrar nafnleyndar. 
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 Þátttakendur lásu verkefnið yfir og fengu tækifæri til að koma 
með ábendingar.  

Í starfendarannsóknum er gagnrýnin ígrundun meginþáttur (Mac 
Naughton, 2001). Mér finnst oft skorta á að við séum nægilega gagnrýnin 
á störf okkar í leikskólunum. Ef til vill er það vegna þess að við viljum 
gera vel en getum ekki hugsað okkur að svo sé þó ekki alltaf og oft ætlum 
við börnunum annað en það sem við kjósum okkur sjálf. Ég þekki þessar 
skoðanir mínar og hef leitast við að dempa áhrif mín en geri mér þó grein 
fyrir að þeirra gætir ekki síst þar sem ég var bæði þátttakandi og 
rannsakandi. Með því að gera starfendarannsókn samhliða og ég aflaði 
minna gagna, með viðtölum og þátttökuathugunum, hafa deildarstjórarnir 
fengið tækifæri til að vinna með rannsóknarefnið. Þær hafa rýnt þátt 
efnislegs umhverfis í deildarstarfinu saman og þannig orðið hæfari til að 
svara um þann þátt starfs síns. Ég vil að raddir deildarstjóranna fái notið 
sín þegar ég kynni niðurstöður mínar. Ég vil að sértæk reynsla þeirra og 
þekking um þátt efnislegs umhverfis í deildarstarfinu komi fram en ég vil 
jafnframt halda í og rækta getuna til að lifa mig inn í aðstæður leikskóla-
barna. Ég tel að þetta tvennt geti farið ágætlega saman og eftir að hafa 
unnið með rannsóknarhópnum tel ég að við deilum þessum sjónarmiðum. 

Með rannsóknarspurningunum leita ég svara við því hvernig deildar-
stjórarnir nota efnislegt umhverfi deildanna þannig að það styðji og efli 
börnin í leikskólastarfinu. Vegna tengsla minna við þátttakendur getur 
verið erfitt fyrir mig að birta það sem ég tel ef til vill vera ábótavant í því 
hvernig umhverfið er hagnýtt. Það getur þó skýrt heildarmyndina að segja 
frá hvoru tveggja „því sem er gert“ og „því sem ekki er gert“. Ég leitast 
við að skýra vel frá og halda trúnað minn við hópinn en um leið einnig 
við sjónarhorn mitt um barnmiðaðan leikskóla. 
 

3.7 Réttmæti 
Til að auka réttmæti rannsókna, þar sem eigindlegum aðferðum er beitt, 
er gögnum gjarnan safnað með mörgum aðferðum, mörgum þátttak-
endum og yfir lengri tíma. Talað er um margprófun sem vísar til þess að 
mismunandi gögnum er safnað til að hægt sé að bera þau saman. Talið er 
æskilegt að þátttakendur séu að einhverju leyti breytilegur hópur og 
einnig að fleiri komi að gagnagreiningu (Ary o.fl., 2006: Taylor og 
Bogdan, 1998). Með því að leggja fleiri tegundir gagna til grundvallar við 



 

66 

greininguna er leitast við að nálgast niðurstöður rannsóknar frá mörgum 
hliðum til að styðja þær og skýra (Schwandt, 2007).  

Fyrir þessa ritgerð hefur gögnum verið safnað með þátttöku-
athugunum og viðtölum. Þau gögn sem söfnuðust í starfendarannsókninni 
eru textabrot, tölvupóstar og ljósmyndir sem hafa nýst við rannsóknar-
ferlið og einnig við gagnagreininguna til að varpa ljósi á önnur gögn. 
Þátttakendur eru deildarstjórar í fjórum leikskólum. Leikskólarnir hafa að 
einhverju leyti mismunandi áherslur og þekking og reynsla deildar-
stjóranna er bæði viðurkennd fagþekking og almenn þekking en ætti 
einnig að vera einstaklingsbundin að nokkru. 

3.8 Samantekt 
Rannsóknin er um það hvernig efnislegt umhverfi í leikskólum er notað 
til að styðja við starfið með börnunum. Ég geng út frá því að það sé á 
hendi deildarstjóra að stjórna deildarumhverfinu og deila því valdi með 
börnum og öðru starfsfólki. Ég gerði starfendarannsókn í samstarfi við 
sex deildarstjóra í fjórum leikskólum. Með því að gera starfendarannsókn 
ávannst tækifæri til að dýpka þekkingu okkar allra, sem tókum þátt í 
rannsókninni, á rannsóknarefninu og söfnun gagna og greining þeirra átti 
sér að nokkru stað með þátttakendum. Til að nálgast rannsóknargögnin 
mín gerði ég þátttökuathuganir á deildunum og tók opin einstak-
lingsviðtöl við deildarstjórana. Við greiningu gagnanna var notuð opin og 
markviss kóðun.  

Titill verkefnisins er hugtak sem kemur fram í Aðalnámskrá leikskóla 
þó þar sé talað um þriðja uppalandann í stað þriðja kennarans (1999;13). Í 
námskránni kemur einnig fram að uppgötvunarnám skuli vera ríkjandi í 
leikskólum og að nám í leikskólum skuli vera einstaklingsmiðað. 
Rannsóknarefnið er sprottið úr þeirri vissu minni að ef tryggja á leik-
skólabörnum umhverfi sem kennir þeim og hvetur þau til uppgötvana 
hljóti umhverfið að þurfa að vera breytilegt fremur en stöðugt og því háð 
sífelldri skoðun. Með þessari rannsókn er markmiðið að fá fram raddir 
deildarstjóra um það hvernig þær sinna þessum þætti starfs síns. 
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4 Niðurstöður 

Þær rannsóknarspurningar sem ég leitaði svara við voru hvernig 
deildarstjórar nýta efnislegt umhverfi leikskóladeilda til að hafa áhrif á 
samskipti, leik og sjálfræði barnanna. Þetta eru lykilþættir í þekkingar-
sköpun leikskólabarna og fléttast stundum saman í nokkuð órjúfanlega 
heild. Rannsóknargögnin, sem ég aflaði, byggjast á viðtölum við sex 
deildarstjóra og þátttökuathugunum á leikskóladeildum þeirra. Ég kynni 
leikskólana ekki sérstaklega en vil nefna að þeir eru allir byggðir með 
leikskólastarfsemi í huga. Námskrár skólanna eru mismunandi. Það var 
markmið mitt að fá fram þekkingu og reynslu deildarstjóranna af því að 
hagnýta efnislegt umhverfi í starfinu en ekki gera grein fyrir öllu sem þar 
liggur að baki. Deildarstjórarnir hafa allir langa starfsreynslu í leikskóla, 
15–30 ár. 

Tafla 1 Þátttakendur eru deildarstjórar í fjórum leikskólum 

Bjarg Múmínborg Borg Brimborg 

Rán vann með 
börnum sem eru 4–6 
ára 

Dagný vann með 
börnum sem eru 
3–5 ára 

Rannveig vann með 
börnum sem eru 3–6 
ára 

Lóa vann með 
börnum sem eru 
2–3  ára 

Ester vann með 
börnum sem eru 2–3 
ára 

 Hlín vann með 
börnum sem eru 2–3 
ára 

 

Þau lykilhugtök, sem ég fann í gögnunum, voru aðgengi og 
afmarkanir. Ég nota hugtakið innsetningar um það efni sem miðar að því 
að vekja undrun og ákveðnar uppgötvanir barnanna. Hugmyndir 
starfsfólksins hafa einnig áhrif og ég fjalla um með hvaða hætti það kom 
fram í gögnunum meðal annars hvernig persónulegt svigrúm birtist í því 
hvernig einstaklingar gátu nýtt hið efnislega umhverfi deildanna. Það 
mótaðist af þeim hugmyndum sem starfsfólkið hafði. Ég kynni niður-
stöðurnar undir þeim lykilhugtökum sem ég skáletra hér ásamt undir-
hugtökum. Í lok hvers kafla geri ég stutta samantekt. Ég fjalla loks um 
það hvernig leikskólabyggingar geta stutt við eða hamlað því hvernig 
efnislegt umhverfi nýtist fólkinu í skólanum. 

Ég leitast við að hafa þessa umfjöllun sem mest lýsandi. Ég vil draga 
upp myndir fyrir lesandann af deildarstarfinu sem ég er að lýsa og ég vil 
að raddir deildarstjóranna komi fram í textanum. Í næsta kafla set ég 
niðurstöður mínar í fræðilegt samhengi og ræði þær út frá hugmyndum 
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mínum um leikskólastarf. Í þremur fylgiskjölum flokka ég síðan niður-
stöðurnar undir rannsóknarspurningarnar. 

Mynd 1 Með því að stýra aðgenginu er stundum ætlunin að bæta það 

4.1 Aðgengi 
Með aðgengi er oft átt við hvort ákveðinn efniviður er til staðar. Það 
stjórnast bæði af því fé sem leikskólarnir hafa til kaupa á námsefni fyrir 
börnin og af þeirri hugmyndafræði sem leikskólastarfið byggir á. Notkun 
barnanna á efniviðnum stjórnast frekar af þeim fræðum sem starfið 
byggir á. Ég tel ekki að það sé afgerandi munur á leikskólunum sem ég 
skoðaði en ég skýri það að nokkru inni í textanum þar sem ég tel að það 
eigi við. Skipting tímans er mikið til á höndum deildarstjóranna. Þær 
skipuleggja starfið á sinni deild ásamt starfsfólkinu.  

Leikskólahúsnæðið, byggingin sjálf, sníður aðgenginu einnig ramma. 
Sá þáttur sem er til skoðunar hér er hvernig deildarstjórarnir beita 
efnislegu umhverfi innan þessa ramma. Hið efnislega umhverfi er 
stundum kallað þriðji kennarinn og er viðurkenndur áhrifaþáttur. Í 
verkefninu komst ég að því að aðgengismál eru flókin, samsett, 
einstaklingsbundin og síbreytileg. Staðsetning efnis er augljóslega 
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mikilvægt atriði og einnig tímastjórnun sem liggur til grundvallar því 
hvenær börnin fá að nýta sér tiltekinn efnivið og hversu lengi.  

Ég byrja þessa umfjöllun á því að ræða um staðsetningu og lýk henni 
með kafla um tímastjórnun. Ég skrifa einnig um það þegar börnin nota 
húsgögnin sem leikefni og um það sem stundum er leyfilegt. Í kaflanum 
ræði ég að lokum um þegar gólfið er nýtt til leikja en börn nota gólf 
gjarnan á annan hátt en fullorðnir. 

4.1.1 Staðsetning og röðun efnis 

Í leikskólunum er leikefni oft komið fyrir eftir því hvort börnin eiga að ná 
til þess sjálf, þá er leikefni sett í hæð barnanna. Þegar efniviðurinn er 
settur hærra uppi í hillur ná börnin ekki sjálf til þess en eru háð 
starfsfólkinu um að rétta sér – þjóna sér. Það er þó ekki þannig að í öllum 
tilfellum séu meðvitaðar ákvarðanir teknar um staðsetningu efnisins. Sem 
dæmi um þetta sagði Lóa í Brimborg þegar hún lýsti aðgenginu í einu 
herbergi á deildinni sinni: 

Það er allt efst upp í hillu [] aðgengið er ekki [] fyrir börnin, [] 
þau verða alltaf að biðja okkur um að rétta sér og mér finnst vera 
svolítil tilhneiging til að færa þetta upp... kannski er ég ekki búin 
að upplýsa þær nógu vel, alla starfsmenn. Mér finnst að það sé 
alltaf svolítil tilhneiging til færa allt dáldið svona upp í hillu og 
láta það vera þar svona til sýnis. [] Það er sérstaklega einn 
ákveðinn starfsmaður sem gerir þetta, gengur svona frá, ég þarf 
bara að ræða það betur við hana kannski og gera henni það ljóst 
sko [] af því að það er alveg hilla neðar, hún getur líka raðað 
þessu þar inn [] allar þessar fígúrur sem tilheyra húsinu29, þeim er 
alltaf raðað hérna (Lóa sýnir með hendinni ca. í höfuðhæð 
hennar sjálfrar) en það væri vel hægt að raða þeim hér líka (nú 
sýnir hún ca. hnéhæð frá gólfi) þannig að þau hefðu aðgengið [] 
ef ég er að ganga frá þá dettur mér ekki til hugar að raða þessu 
hérna uppi (sýnir aftur með hendinni) þá hef ég þetta hérna niðri. 

Lóa deildarstjóri vildi hafa leikefni barnanna í þeirra hæð og að röðun 
þess miðaðist við börnin. Starfsmaðurinn sem hún talaði um sýndi natni 

                                                      
29 Hér talaði Lóa um lítið plasthús með körlum og dýrum. 
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og raðaði körlunum í hillu en of hátt uppi til að börnin gætu komið að 
efniviðnum og notið þess hvernig búið var að gera það fallegt30 með 
ákveðinni röðun.  

Í Borg sá ég að tveir drengir voru að skoða bækur en skildu þær síðan 
eftir á upphækkun á gólfinu þegar þeir voru búnir, í stað þess að setja þær 
í bókarekkann aftur. Bækurnar urðu sýnilegri þarna á gólfinu en í 
bókahillunni. Við hliðina á bókunum lágu pappakassar undan matvöru 
sem höfðu komið í eldhús skólans. Bæði börnin og hinir fullorðnu höfðu 
þarna skilið eftir sig ummerki í rýminu.  

Mynd 2 Börnin voru flest farin út en leikmyndin stóð eftir  

Stundum voru reglurnar þannig að börnin áttu að taka saman 
jafnóðum og þau hættu leik en stundum fengu þau að skilja við 
leikmunina eins og þeir voru þegar leiknum lauk. Þá skildu þau eftir 
ákveðna leikmynd. Í Borg fékk ég að vita að leikefni ætti sér ákveðinn 
stað, í merktum hillum og skápum eða á gólfinu, en það þurfti ekki að 
taka það saman fyrr en í lok dagsins. Markmiðið var að fækka uppbrotum 
og auka samfelldan leik og flæði. Börnin gátu komið aftur að leik sínum. 
Í öllum skólunum notuðu börnin einnig húsgögnin að einhverju leyti sem 
leikefni. 

                                                      
30 Álitlegt og grípandi fyrir augað (Íslensk orðabók, 2007).  
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4.1.2 Húsgögn sem leikefni 

Það kom fram í gögnunum að deildarstjórarnir töldu að leikskólar ættu að 
vera notalegir en þó fremur viðbót við heimilin en heimilislegir. Það kom 
fram að festa og reglur væru nauðsynlegar og leikefni þyrfti að eiga sér 
vísan stað. Myndrænar merkingar voru notaðar til að sýna hvað ætti að 
vera hvar. Í Borg var búið að setja upp merki við sófann þar sem sýnt var 
að það mátti sitja í sófanum og liggja í honum en það var krossað yfir 
hoppandi fígúru. Það merkti að ekki mætti hoppa í sófanum. Oft var ekki 
gert ráð fyrir ólátaleikjum inni. Börnin áttu að ganga inni og hoppa og 
hlaupa úti.  

Húsgögn voru gjarnan notuð til að leika sér með. Börnin léku sér 
stundum undir borði og voru hvött til þess með því að tuskur voru settar 
yfir svo það varð afdrep undir borðinu. Þegar ég kom í heimsókn á 
Borgina var klukkan orðin 10:00 og flest börnin voru þegar komin í 
leikskólann og farin að leika sér. Nokkur börn sátu við borð með 
Rannveigu deildarstjóra og voru að púsla. Ein stúlka mætti seint og þegar 
hún var búin að kveðja mömmu sína byrjaði hún strax að leika sér sjálf. 

 
Stelpan tók lausu stólana frá borðinu og byrjaði að raða þeim einum á eftir 
öðrum, án þess að hún hefði um það orð.  
Hún fékk hvatningu frá Rannveigu deildarstjóra með því að Rannveig sagði henni 
hvar hún gæti tekið fleiri stóla ef hún þyrfti.  
Smám saman bættust fleiri börn í leikinn, bæði börnin sem voru að púsla og börn 
sem komu innan úr herbergi við hliðina. Þau voru sex í leiknum – þeim fjölgaði 
án árekstra eða umræðu.  
Þau voru í strætóleik með marga stóla. Smám saman breyttist röðunin á stólunum 
og virtist það gerast eftir því hvernig börnin „mundu saman“ hvernig er inni í 
strætó. Allavega líktist leikmyndin strætó æ meir og það var ekki lengur einföld 
röð af stólum heldur bekkjaraðir, fjórir stólar hlið við hlið og í röð á lengdina líka. 

Mynd 3 Strætóleikur að morgni dags 

Stólar eru ekki hefðbundið leikefni en börnin höfðu leyfi til að nota þá 
til þess að leika sér með. Stúlkan byrjaði án þess að hún bæði um leyfi og 
fékk síðan hvatningu frá Rannveigu til að halda áfram. Hún fékk tækifæri 
til að sýna frumkvæði og tókst að leiða leik með efnivið sem kallaði fram 
ákveðnar hugmyndir hjá henni og fékk hin börnin með sér í verkefnið. 
Stólarnir, sem börnin léku sér með, voru sömu stólar og notaðir voru við 
matborðin og í borðvinnu, til dæmis púslin sem börnin voru að leggja 
þegar leikurinn byrjaði. Lóa deildarstjóri í Brimborg sagði að það 
hindraði leik barnanna stundum að rými leikskólans væri fjölnota þannig 
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að alltaf þyrfti að taka saman ákveðna hluti fyrir matinn. Hún sagði 
einnig að þar sem matarborðin væru sömu borð og málað var við, þýddi 
það að taka þyrfti saman til að þau hefðu aðstöðu til að borða. Rán í 
Bjargi talaði um að börnin færu oft undir borð með leikefni og að þegar 
það gengi það vel væri ekki ástæða til að hafa afskipti af því nema þegar 
nota þyrfti borðin í annað.  

Hlín á yngri deildinni í Borg sagði að það væri mikilvægt að börnin 
sem voru tveggja ára kæmust sjálf upp í stólana31 og úr þeim aftur. Hún 
sagði að þau „drösluðust“ mikið með stólana, ýttu þeim um og drægju þá 
til og færu „heilmikið í strætó“ þegar þau léku sér. Hlín sagði að tveggja 
ára börn væru svona „litlir valsarar og þyrftu að fá að valsa um og drösla 
efniviðnum með sér“.  

Það er ekki alltaf allt sem sýnist og stundum eru húsgögnin í stofunum 
allt annað en stólar og borð ef börnin fá að nota þau í leiknum. Þegar ég 
var í heimsókn í Múmínborg hafði borði verið snúið við þannig að það 
stóð á plötunni á gólfinu en börnin léku sér inn á milli borðfótanna, í 
skipaleik. Í rýminu var hópur barna og kennari að vinna verkefni um 
sjóinn. Dagný sagði að börnin vildu sjálf fá að ráða nokkru um það 
hvernig rýminu er hagað og hvernig þau nota það. Hún taldi að þau yrðu 
að fá svigrúm til þess og hugmyndir þeirra væru stundum öðruvísi en 
okkar. Sjónarhorn barnanna væri annað en okkar og Dagný benti á að 
þegar hún færi niður í hæð barnanna væri herbergið öðruvísi en í hennar 
hæð. Borðin væru til dæmis miklu hærri fyrir börnin og þau sæju undir 
þau meðan við sæjum ofan á þau. Undir borðum yrðu til staðir sem 
heilluðu börnin ef til vill frekar en að sitja við þau.  

4.1.3 Það sem stundum má 

Í Bjargi hafði sérstakur vagn með myndlistarefni verið settur fyrir framan 
deild elstu barnanna. Rán deildarstjóri sagði að þær hefðu safnað efniviði 
í vagninn og reynt að hafa hann fjölbreyttan. Vagninn var með mörgum 
hólfum og á hjólum. Framsetningin átti að gera efnið aðgengilegt og 
spennandi. Rán fannst jafnvel að börnin hefðu farið að nota efnivið sem 
þær höfðu áður í hillum inni á deildinni. Það hefði verið „skondið“ að 
börnin spurðu samt hvort þau mættu nota efniviðinn úr vagninum þó hann 
væri þarna fyrir þau. Rán velti því fyrir sér hvort það væri vegna þess að 

                                                      
31 Stólarnir eru Trip-Trap stólar, stillanlegir eftir stærð notandans. 
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þau væru svo vön að fara eftir alls konar reglum. Það væri samt horft 
fram hjá því þegar reglur væru ekki virtar þegar allt gengi vel. Í dyrum 
deildarinnar var lína sem börnin áttu ekki að fara yfir nema með leyfi en 
vagninn stóð framan við línuna. Með því að vagninn var þarna fyrir 
börnin áttu þau nú leyfilegt erindi fram á ganginn og fengu aukið vald til 
þess að fara fram og sækja sér efnivið sjálf. Rán sagði að börnin hefðu 
samt spurt um leyfi og verið varkár: 

Þau [börnin] eru náttúrulega kannski svo föst í þessu að spyrja 
og já þú mátt bara nota það sem þú vilt [sögðum við] og 
hérna... mér fannst þetta kveikja svolítið í þeim og það varð 
heilmikil fjöldaframleiðsla sérstaklega hjá nokkrum stóru 
stelpunum og svo hjálpuðu þær þeim yngri alveg og við líka. 

Rán sagði að þær ætluðu að nota vagninn til skiptis þannig að eftir 
ákveðinn tíma færi hann inn á næstu deild og það væri jákvætt að hafa 
þessa tilbreytingu. Ákveðin mettun gæti orðið þannig að aðgengi gæti 
líka falist í að takmarka þann efnivið sem væri frammi í einu. Rán sagði 
að leikefni gæti verið meira spennandi væri það inni í ákveðinn tíma og 
síðan tekið út aftur um tíma. Í samræmi við þetta lýsti Rán því að á 
hennar deild hefði starfsfólkið ákveðið að börnin fengju aðeins að hafa 
einn tölvuleik í einu, viku í senn. Hún talaði um forritin Kid Pix og 
Doppu. 

Þau sem eru flink verða náttúrulega flinkari ef þau eru að 
þessu í heila viku og þau vita þá hvaða leikur það er []. Við 
erum náttúrulega líka til staðar en annars er þetta sjálfsnám, 
bara að prófa. Það er alveg ótrúlegt eins og þau yngstu sem 
komu inn núna, þau bara voru hérna (sýnir með músinni að 
þau voru óörugg) vissu ekkert hvað þau áttu að gera en núna 
bara, ekki málið bara gera allt og þau hin voru að kenna 
þeim líka og þetta var bara alveg frábært. 

Lóa deildarstjóri í Brimborg talaði um að „bera að“ efnivið. Þá væri 
leikefnið á einum stað en væri borið til barnanna til að þau gætu leikið sér 
með það á öðrum stað í deildarrýminu. Lóa talaði um að mest af 
leikefninu á hennar deild væri í einu herbergi og síðan þyrftu þær að bera 
það að fyrir börnin, þær færðu börnunum það. Hún talaði einnig um að 
hún hefði „dregið að“ leikefni með því að sækja það í geymslu skólans til 
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að börnin fengju fjölbreyttari efnivið að fást við. Hún sagðist lána þeim 
það sem þau virtust vilja, reyndi að sjá það; til dæmis teppin úr hvíldinni 
þegar þau væru með „svoleiðis tilburði að þau væru að leika í einhverjum 
svoleiðis leik.“ Lóa taldi að börnin þyrftu að hafa aðgengi að alls konar 
efniviði en að stöðugt þyrfti að skoða hvað hentaði best hverju sinni og 
„þau þurfa hjálp við þetta aðgengi“ því þau væru lítil á hennar deild. Lóa 
taldi að til þess að þetta væri hægt þyrfti starfsfólkið að vera nálægt 
börnunum í leik þeirra; og þannig sæju þau hvað börnin vantaði í leikinn: 

Það er starfsmaður staðsettur með þeim þarna inni [] það 
þarf maður náttúrulega að vera til þess að afhenda þeim ef 
þau óska eftir einhverju fleiru og ef maður sér hvernig 
leikurinn þróast þá getur maður boðið fram eitthvað sem 
maður veit að mundi auðga leikinn sko, en þetta er 
náttúrulega alltaf háð því soldið hvað er til á hverjum stað. 

Lóa talaði um efni sem væri alltaf aðgengilegt fyrir börnin og einnig 
um efni sem væri aðgengilegt fyrir þau um leið og þau kæmu í skólann. Á 
hennar deild sagði hún að væru ýmsir kubbar og nefndi sérstaklega lego-
duplo. Lóa sagði að sumt þyrftu börnin að geta náð í sjálf. Efni sem 
stundum væri aðgengilegt og þá með fullorðnum, sagði hún að væru til 
dæmis púsluspil en að ung börn þyrftu að hafa kennara með sér þegar þau 
púsluðu. Lóa lagði áherslu á að börnin notuðu oft leir og gjarnan 
mismunandi því henni fannst mikilvægt að börnin fengju tækifæri til að 
vinna með hendurnar til að þjálfa þær. Hún sagði að málning væri sjaldan 
aðgengileg vegna þess að það væri mikil fyrirhöfn þegar ekki væri 
sérstakt rými fyrir slíkt. Hún sagðist hafa aukið aðgengi að vaxlitum og 
pappír, fyrir börnin sem voru tveggja ára, með því að setja inn lágt borð 
sem var alveg þakið pappír og á því lágu litir. Hún vildi að börnin stæðu 
við borðið og „fái þannig tækifæri til að teikna með grófri hreyfingu frá 
öxl.“ 

Rannveig, deildarstjóri í Borg talaði einnig um að það væri gott að 
bjóða börnunum sérstakan efnivið tímabundið. Hún sagðist hafa haft 
gamalt útvarp sem börnin skrúfuðu í sundur. Það væri ekkert eftir af því 
eftir vikuna en þau veldu samt að halda áfram að skrúfa og að hún hefði 
svo líka komið með vírtöng fyrir þau. 

„Með því að taka inn leikefni tímabundið er stutt við ákveðna spennu 
og ævintýri og það er bara af hinu góða“ sagði Lóa. Hún talaði um að hún 
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hefði áður tekið inn horn, leggi og kjálka, leikefni sem hún sjálf lék sér 
með sem barn. Hún sagði að slíkt leikefni ætti enn rétt á sér en ef til vill 
tengdu börnin leikefnið öðru en hún gerði sem barn. Lóu fannst að 
leikefni af þessu tagi gæti verið hentugt í fataklefanum, með öðru efni úr 
náttúrunni eins og steinum og skeljum. 

Rannveig í Borg sagði að vatn og málning væru ekki nægilega 
aðgengilegt fyrir börnin. „Ég segi það bara að þetta dettur alltaf fyrst út 
þegar það vantar starfsfólk. Ástæðan er að það þarf svo mikið að þrífa 
eftir leiki með slíkt efni“, sagði hún. Í öllum leikskólunum, sem ég 
skoðaði, var dagleg útivera og börnin höfðu vatn og sand úti á leikvelli. 
Rannveig hrósaði starfsfólkinu í Borg og sagði að það væri duglegt að 
grípa hugmyndir barnanna og sækja efni sem þau gætu unnið með í 
tengslum við þær. Hún nefndi dæmi um að starfsmaður hefði sótt vatn í 
bala þegar börnin voru að tala um að hlutir ýmist fljóti eða sökkvi í vatni. 
Skert aðgengi að „blautu efni“ inni var ekki meðvitað val af hálfu 
starfsfólksins, heldur lenti það „neðst á listanum“ eins og Rannveig 
orðaði það.  

4.1.4 Að vera á gólfinu 

Leikefni átti sér ákveðna staði þegar ekki var verið að nota það. Á sama 
hátt var stundum ætlast til þess að börnin notuðu tiltekið leikefni á 
ákveðnum stöðum. Það var talað um borðvinnu þegar ætlast var til þess 
að leikefni væri á borðum. Þetta átti sem dæmi oft við um leir og 
púsluspil. Þetta varð staðbundið efni og var oft ekki ætlað að fara á milli 
svæða eða notast í öðrum leik. 

Ester deildarstjóri í Bjargi sagði þó að sér finndist ekki að börnin 
þyrftu að púsla við borð. Þau vildu oft frekar púsla á gólfinu og gerðu það 
á sinn hátt; tækju ekki bara bitana úr og settu þá aftur í, heldur léku sér 
með púslbitana og röðuðu þeim upp og segðu hvað væri á myndunum. 
Púsluspilin á deildinni hennar voru einföld myndapúsl. Hún sagði að 
börnin vildu mikið fara á milli með leikefni og „máti sig svona hér og 
þar“ en hefðu ekki langt úthald í einum leik. Á deildinni var breið 
gluggakista og hún sagði að börnin vildu gjarnan vera þar með leikefni. 
Þar leggðu þau á borð og drykkju kaffi. Börnin vildu líka vera með púslin 
í gluggakistunni ásamt bókum. Ester sagðist eiga í nokkrum vanda með 
viðhorf starfsfólksins sem væri fastheldið á að sumt leikefni, til dæmis 
bækur og púsl, ætti að vera á borðum. Hún sagði að á sama hátt og með 
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púsluspilin þá notuðu börnin stundum bækurnar í öðrum leik og bæru þær 
stundum með sér. Það væri mikilvægt að leyfa börnunum að fara um með 
efnivið frekar en setja of stíf mörk: „Þó maður hafi viðmið þá horfir 
maður fram hjá þeim þegar vel gengur“.  

Hlín var deildarstjóri á yngri deildinni í Borg. Hún sagðist vera mikið 
á gólfinu með börnunum og væri oft „södd og fín í vinnunni“ því börnin 
væru dugleg að gefa henni að borða í leiknum. Hún sagði einnig að sér 
finndist að lítil börn ættu ekki að þurfa að sitja lengi í einu: 

Ég held að þau eigi að fá að vera soldið hreyfanleg og fá að 
nýta gólfin meira. Ég held í raun og veru að það sé þeim 
miklu eðlilegra að vera á gólfinu en við höfum nú samt alltaf 
leirinn uppi á borði. 

Hlín sagði að á deildinni væru þau annars mikið með allt leikefni á 
gólfinu, bæði kubbana og einnig spil og púsluspil. Hún sagði að nærvera 
kennara væri mjög mikilvæg til að þetta væri hægt. Hlín sagðist stilla sér 
upp þannig að hún hefði yfirsýn en væri samt nálægt börnunum og gæti 
gripið inn í leiki þeirra. Hún sagði þó mikilvægt væri að börnin leiddu 
leikinn og hún héldi sig til hlés þó að hún styddi börnin gætilega, „gefi 
þeim spjall og knús ef þess þarf.“ Hlín sagði einnig frá því hvernig hún 
styddi við hugmyndir barnanna með því að greina þær og svara þeim. Þau 
réttu henni til dæmis mat og hún borðaði hann og bæði þau um meira og 
fleiri tegundir. Hlín sagði að leikefni væri mikilvægt en börnin væru svo 
dugleg að ímynda sér. Hún sagðist að vísu oft fá hamborgara, af því að 
þau ættu einn slíkan úr plasti, en hún sagði líka að oft byggju börnin til 
mat sem þau ættu ekki eftirlíkingu af. Hlín sagðist talsvert hafa hugsað 
um hvort börnin þyrftu eftirlíkingar af því sem þau væru að leika en sér 
finndist að þau ímyndi sér bara ef þau fengju til dæmis að hafa kubbana í 
búleiknum. Hlín sagði að með því að hún sæti á gólfinu styddi hún líka 
við ímyndun barnanna; hún fengi að borða hjá þeim, bæði þau um 
ákveðinn mat og verslaði ef þau væru í búðarleik. Hún sagðist hafa 
komist að því að börnin færu ekki í bæinn: 

Ég var alltaf að tala um að fara í bæinn og fannst þau bara 
horfa hissa á mig en svo uppgötvaði ég að þau fara í 
Smáralind og Kringluna og gera sig gjarnan fín áður en þau 
leggja af stað. 
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Hlín sagði að þau keyptu ýmislegt í þessum ferðum og settu þá kubba 
og fleira dót í töskur og kæmu svo heim með allt saman í strætó. Hún 
sagði að til þess að geta stutt við hugmyndir barnanna þyrfti maður að 
leggja sig fram við að þekkja þær og þess vegna væri nálægðin við leik 
barnanna svo mikilvæg, bæði fyrir börnin og kennarann. 

Þegar ég var í heimsókn sat Hlín á gólfinu og það voru margir leikir í 
gangi í einu. Eitt barn púslaði og allt í einu fór það að raða púslbitunum í 
gluggann og þurfti að fara fram og til baka, „valsa“ eins og Hlín orðaði 
það, til að sækja bitana. Tvö börn voru að byggja með trékubbum en það 
var líka verið að nota kubba og púslbita til að elda og versla með. Börnin 
fóru um herbergið og Hlín sat á gólfinu í sérstökum dýnustól sem var 
alveg niður við gólf og studdi samt við bak hennar. Hún huggaði þegar 
þess þurfti, borðaði matinn sem börnin færðu henni og vinkaði þegar þau 
fóru í „bæinn“. Hlín var sjálf eins og ákveðin afmörkun á gólfinu. Hún 
gat snúist og teygt sig eftir börnum ef þess þurfti til að hugga og koma í 
veg fyrir árekstra. Hún sagði samt að stóllinn drægi úr hreyfanleika 
hennar, ef hún sæti beint á gólfinu væri hún enn frjálsari en stóllinn væri 
góður fyrir bakið. 

Ester í Bjargi talaði um að þegar hún settist á gólfið eða í dýnustólinn, 
væri hún sjálf eins og „lifandi afmörkun“ því hún gæti haft stjórn á því að 
börnin færu ekki allt of mikið um og hún gæti stutt við þau ef þau ætluðu 
að sækja eitthvað sérstakt. Málörvunin fluttist þannig inn í gólfleikina 
líka því börnin settu orð á það sem þau ætluðu sér og Ester svaraði og 
studdi við það sem börnin voru að gera. Bæði Ester og Hlín sögðu að það 
væri munur að vera alveg niðri á gólfinu í stað þess að sitja á lágum stól 
eins og stundum væri gert í leikskólum til að vera nálægt börnum að leik. 
Þegar setið væri á gólfinu kæmu börnin í fangið, þau röðuðu sér á 
fótleggina á manni, knúsuðust smá og færu svo aftur í sitt. Ef setið væri á 
stól væri kennarinn of hátt yfir börnunum og yrði ekki jafn auðveldlega 
hluti af leiknum „en drottni frekar yfir.“ 

4.1.5 Tímastjórnun 

Þegar ég var í heimsókn í Bjargi horfði ég á leik með leir sem varaði í um 
eina og hálfa klukkustund. Nokkur börn voru með allan tímann en önnur 
komu og fóru og sá kennari, sem byrjaði leikinn með börnunum var 
leystur af í miðjum leik til að fara í kaffi. Kennarinn sem tók við sagði 
börnunum sögu við borðið og þau gerðu leikmuni í söguna. Að lokum var 
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tekið saman þegar komið var að matartíma. Börnin fengu vínber til sín 
við leirborðið og börnunum í öðrum leikjum í stofunni var einnig boðið 
að fá sér ávexti þar sem þau voru. Ávextir voru boðnir í aðstæðunum sem 
börnin voru í en ekki í sérstakri ávaxtastund. 
 

Stelpa sat við borð og hnoðaði stórt og nýtt leikdeig. Deigið var grænt á 

litinn og hún var með allt deigið, sem til var á deildinni, því það var enginn 

annar sem þurfti að deila því með. 

Það var enginn í stofunni nema ég og stelpan því það voru allir að fara út að 

leika sér og voru að klæða sig frammi í fataklefanum. Það var komið að 

útivist á dagskipulaginu. 

Starfsmaður kom inn og sagði að nú væri komið að útivist og hún ætti að 

fara inn á aðra deild í heimsókn. Stelpan hlýddi og fór frá borðinu.  

Mynd 4 Nú hef ég allan leirinn 

Ég skráði dæmið á mynd 4 í þátttökuathugun í ónefndum skóla. 
Stúlkan á myndinni átti að vera inni þennan dag og var boðið í heimsókn 
á aðra deild því allir á hennar deild voru úti. Tíminn í leikskólunum 
stjórnast oft af skipulagi og skipulagið stjórnar aðgengi barnanna að 
efniviði. Leikskólastarfið er brotið upp í stundir sem afmarka aðgengi 
barnanna að tilteknu efni.  

Með því að setja aðgengi efnis í ákveðinn búning er meðal 
annars ætlunin að tryggja börnunum aðgengi því í þessum 
stundum er einmitt oft unnið með ákveðið efni sem ekki er 
alltaf í boði, sagði Hlín í Borg um stöðvavalið.  

Það var mismunandi umgjörð um stundir í dagskipulagi skólanna þar 
sem unnið var með eitthvert ákveðið efni sem ekki var alltaf frammi. 
Þessar stundir voru meðal annars val, hópastarf og stöðvaval. Lóa sagði 
mér að börnunum finndist hópastarfið spennandi og að hún hefði ætlað að 
sleppa því einn daginn en þá hefðu börnin, sem voru tæplega þriggja ára, 
minnt hana á að það ætti að vera hópastarf og „þau mundu það sko alveg“ 
sagði hún og virtist hrifin af hæfni barnanna. Hlín í Borg sagði að 
stöðvavalið væri mjög vinsælt hjá börnunum og þær reyndu að hafa 
aðgengið þannig að allir sem vildu kæmust að og þyrftu lítið að bíða. Þær 
fengju stundum lánaðan efnivið á annarri deild, til dæmis skæri og 
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límstifti, „því þau vilja soldið öll gera það sama í einu en svo dregur úr 
spennunni eftir smá tíma og þau dreifast í annað“. Hún talaði einnig um 
að börnin á hennar deild, sem voru tveggja til þriggja ára, hefðu ekki 
mikið úthald og henni þótti mikilvægt að ætla þeim það ekki heldur. 
Starfið þyrfti að vera þannig að börnin gætu farið um og notið þess að 
hreyfa sig eins og þeim væri eðlilegt.  

Í leikskólunum, sem ég skoðaði, var ekki áberandi áhersla á að börn 
þyrftu mismunandi tíma til að hafa góð not af tilteknu efni, nema helst 
þegar talað var um úthald. Rán deildarstjóri sagði að manni hætti til að 
láta tímann stjórna og kenndi einnig gjarnan tímaskorti um en að hún 
vildi gefa börnum tíma á þeirra eigin forsendum. Lóa sagði að skipulag 
tímans hefði áhrif en hún reyndi að draga úr þeim áhrifum:  

Ég rétti þeim það sem þau eru að biðja um þó að stundum sé 
komið að mat eða eitthvað og maður geti kannski ekki verið 
með þeim þá geta þau skoðað sjálf til dæmis spil meðan 
maður er sjálfur að sinna öðru. 

Lóa reyndi að draga úr áhrifum þess að lifa í hóp – ekki þyrfti alltaf að 
taka fyrst tillit til ákveðins skipulags. Í viðtölunum kom annars ekki 
mikið fram um hvernig einstökum börnum var tryggt aðgengi, nema þar 
sem talað var um stýrðar stundir sem meðal annars var ætlað að bæta 
aðgengi lítilla hópa.  

 

Það voru nokkur tveggja ára börn í miðrými skólans og það voru þrír 

bílar til þess að ýta sér á. Bílarnir voru ekki eins. 

Strákur og stelpa komu inn og strákurinn ætlaði á einn bílinn en 

stelpan ýtti við honum og náði bílnum. Strákurinn fór þá á annan bíl. 

Strákurinn sagði lítið en keyrði um á bílnum sínum. Stelpan gerði það 

líka en fór svo af sínum bíl og strákurinn var fljótur að fara á hann og 

skildi hinn eftir. 

Þá kom stelpan aftur og tók í stýrið á bílnum og sagði „minn bíll“. 

Strákurinn fór strax af bílnum og á hinn aftur og svo kom mamma 

hans að sækja hann. 

Mynd 5 Minn tími mun koma 
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Tímamörk voru sett um suma leiki. Til dæmis sagði Dagný í 
Múmínborg að börnin ættu að vera 20 mínútur í þeim leik sem þau hefðu 
valið sér og að þau lærðu það smám saman hvenær þau mættu skipta um 
leikefni. Þá fengju þau tilfinningu fyrir tímanum. „Þau venjast þessu og 
læra líka úthald“, segir hún. Á deild Dagnýjar voru einnig tímamörk um 
tölvuna. Hvert barn mátti hafa músina í 15 mínútur og það var notaður 
tímamælir. Rán sagði einnig að þau notuðu tímamæli en að kennarar 
leyfðu börnunum nokkuð að ráða hvernig þau gerðu þegar tíminn væri 
búinn. Stundum skiptu þau bara um sæti en sá sem væri á músinni hefði 
hana áfram og væri þá kannski að sýna hinum börnunum hvernig ætti að 
gera en stundum skiptust þau alveg á. „Þau eru bara svo klár að sýna 
hvert öðru“ sagði Rán.  

4.1.6 Samantekt 

Staðsetning og röðun efnis hefur áhrif á hversu aðgengilegur efniviður er 
börnunum. Þegar börnunum er gert kleift að nota húsgögnin í leik eflir 
það sköpun þeirra og samskipti. Börn nota gólfin öðruvísi en fullorðnir 
og leika sér mikið á gólfinu. Kennarinn styður við leikinn og samskiptin 
með því að vera sjálfur ákveðin afmörkun í leik barnanna, vera til staðar 
og með þeim í leiknum. Í kaflanum fjallaði ég að lokum um efnivið sem 
stundum er hafður aðgengilegur fyrir börnin. Þá er aðgengi að tilteknu 
efni takmarkað til að styðja við að börn læri saman í leik og fái aukin 
áhrif með því að læra vel að notfæra sér möguleika efnisins. 

4.2 Afmarkanir  

Það verður að gera svæðin minni til að afmarka hvern leik til 
að þau [börnin] lendi ekki í árekstrum og skemmi ekki fyrir 
hvert öðru 

Í þessum kafla fjalla ég um afmarkanir og hlutverk herbergja sem eru 
sterkasta afmörkun um tiltekinn efnivið eða ákveðinn leik. Ég fjalla 
einnig um reglur sem er ætlað að mynda afmarkanir um leikefni.  

Tilvitnunin hér fyrir ofan er í orð Rannveigar í Borg. Afmarkanir um 
leikefni geta verið margskonar. Skýrt dæmi er borðflötur sem börnunum 
er ætlað að vinna á með ákveðið efni og ekki er ætlast til að efnið fari 
annað. Kennararnir höfðu þó mismunandi sýn á hvaða efni þarf að vera á 
borðum. Reglur og viðmið voru einnig hluti af því sem afmarkar hvar 
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börnin léku með tiltekinn efnivið en það er ekki eins sýnilegt og þegar um 
ákveðinn stað eða flöt er að ræða. Ester í Borg sagðist gera afmarkanir 
með mottum og hillum en að hún hugsaði þær þannig að þær styddu við 
en heftu síður. Þess vegna færu börnin um rýmið með leikefni eins og þau 
sjálf vildu. 

„Við reynum að hafa reglur jákvæðar og segja hvað má í stað þess að 
segja hvað er bannað“ sagði Rán í Bjargi. Hún sagði einnig að ef allt 
gengi vel horfðu þær fram hjá því þó að börnin virtu ekki alveg þær 
afmarkanir sem þeim væru settar um leikefni. Þá gætu leikirnir farið af 
mottunum, sem oft afmörkuðu leik á hennar deild og fengu að fara undir 
borð eða upp á það og stundum upp á næstu mottu og þá færu fleiri börn 
að leika sér saman með mismunandi efni. Þegar ég var í heimsókn í 
Bjargi sá ég að leikur stúlkna með búdót fór um allt herbergið og meðal 
annars upp á mottu þar sem var leikur þriggja drengja með lest og 
lestarspor. Þetta virtist ekki skemma leikina. Mér fannst frekar að þetta 
hefði jákvæða truflun í för með sér og að börnin gætu mæst í leikjunum, 
þó þeir væru mismunandi. 

Skýrasta afmörkunin er þegar ákveðið herbergi hefur sérstakt hlutverk 
en hverju leikefni er einnig oft ætlaður ákveðinn staður á deildunum. Það 
var svo mismunandi hvernig börnin fengu að blanda leikefninu og bera 
það á milli herbergja í deildarrýminu. Það var einnig mismunandi hvernig 
starfsfólkið bar efnivið á milli. Afmarkanir eru mismunandi greinilegar 
og það þarf að ígrunda vel hversu skýrar þær þurfa að vera. Rán nefndi 
dæmi um þetta og sagði að dyrnar inn á deildina ættu að standa opnar, 
það væri vinnuregla í leikskólanum að hafa dyr skólans opnar. Hún setti 
rauða línu á gólfið í dyrunum inn á deildina til að minna börnin á að ekki 
væri ætlast til að þau færu fram án þess að biðja um leyfi. Hún sagðist 
hafa gert þetta fyrir eitt barn sem átti erfitt með að fylgja reglunni:  

Þegar hann kom þá settum við til dæmis bara rauða línu á 
gólfið í dyrunum þannig að þá bara vissi hann það að maður 
fer ekki fram og þá þurfti hann að stoppa og hugsa pínu og 
spyrja [] og maður segir náttúrulega við hin börnin að það á 
ekkert að fara fram nema að spyrja um leyfi og náttúrulega 
hérna þau labba alveg fram, við erum ekkert að stoppa þau í 
hvert einasta skipti skilurðu, þau eru með skúffurnar sínar 
frammi en ef þau eru farin að hlaupa fram eða eitthvað þá 
kannski minnum við þau á að spyrja um leyfi. 
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Til að skýra þessa afmörkun, það er rauðu línuna, enn frekar setti Rán 
upp mynd af rauðri hendi í hæð barnanna til að minna þau á að biðja um 
leyfi. Dagný deildarstjóri í Múmínborg talaði einnig um mikilvægi þess 
að dyrnar væru opnar og vildi að börnin gætu séð hvað biði þeirra þegar 
þau kæmu í leikskólann. Hún sagðist hafa þurft að hafa dyrnar lokaðar 
um tíma vegna þess að börnin fóru ekki eftir fyrirmælum um að vera inni 
á deildinni þó að dyrnar væru opnar. Dagný talaði um að henni finndist 
þurfa að vera gluggi í hurðum leikskólans fyrir börnin en að hún sæi 
einnig að það gæti truflað: 

En þá er svo lítið mál að til dæmis búa til listaverk (mynd) til 
að loka á gluggann, skilurðu, þannig að það væri betra að 
hafa þetta heldur en að loka á það af því að við gætum lokað 
og opnað þá sem sagt, valmöguleikarnir væru meiri ef að 
hurðirnar væru með glugga þannig að bæði börn og foreldrar 
gætu horft inn. 

Afmörkun virðist ekki mega vera of skýr þannig að hún hindri innsýn 
og yfirsýn en þarf að vera nægilega skýr til að styðja við ákveðinn aga og 
leik. Hlín sagði að afmarkanir væru mikilvægar til að styðja við leik 
barnanna með ákveðið efni eða í ákveðnum hlutverkum en ekki mætti 
gera kröfur á þau um að virða þessar afmarkanir – þær ættu að hjálpa en 
ekki að stjórna. Dagný talaði um að sum börn gætu ekki valdið því að 
vera í opnu rými:  

Ástæðan fyrir því að við vorum með lokaða hurðina var að 
þau voru að fara fram í fataklefa og svoleiðis, voru ekkert að 
valda því að vera á einum stað. Þetta var svo mikil vinna í 
haust þegar þau voru búin að velja sér á ákveðið svæði að 
láta þá vera þar. 

Dagný talaði um að það væri óþægilegt fyrir starfsfólkið þegar börnin 
væru „flöktandi og fari mikið út af deildinni og fram um allt“. Hún 
sagðist ekki gera sér grein fyrir hvort það væri frekari ávinningur af því 
að þau fengju að „ráfa á milli alveg eins og þau vilja“. Dagný sagði að sér 
finndist sum börn ættu erfitt með að skilja hvað má og hvað ekki og að 
þau börn þyrftu skýrari afmarkanir í rýminu. Þess vegna þyrfti stundum 
að loka dyrunum en svo væru þau flest fljót að læra og þá væri hægt að 
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hafa dyrnar opnar aftur: „Það skapar innsýn sem er æskileg fyrir 
hugmyndir og veitir öllum ákveðna yfirsýn“.  

4.2.1 Hlutverk herbergja 

Hlutverk herbergja er þema sem má finna í gögnunum bæði frá Borg og 
Bjargi og einnig í viðtalinu við Lóu í Brimborg. Aðstoðarleik-
skólastjórinn í Borg talaði um að þarft væri að víkka hlutverk fataklefans 
og sagðist hafa gert tilraun til þess með því að hún setti flöskur með 
lituðu vatni út í glugga til að vekja undrun og umræður sem annars yrðu 
ekki í fataklefanum. Lóa talaði um að fataklefinn væri eins og skiptistöð, 
þar lærðu börnin að klæða sig í og úr. Lóu fannst að fataklefinn gæti 
rúmað leikefni sem tengdist útiverunni, til dæmis skeljar og vatnssull. 
Þannig gæti fataklefinn afmarkað svæði með leikefni sem þegar hefði 
ákveðinn sess úti en börnin gætu einnig notað í innileik og fataklefinn 
væri á mörkum þess sem væri inni og úti.  

Herbergjum virðast vera ætluð ákveðin hlutverk, slíkt getur stutt við 
starfið en kann einnig að hindra starfsfólk í að sjá möguleika fyrir börnin. 
Ef til vill öðlast herbergi hlutverk þegar þau eru notuð fyrir ákveðna leiki. 
Til dæmis talaði Lóa um „bílaherbergið“ og hélt að nafnið kæmi til af því 
að þar hefðu „bílar verið í boði, en væri ekkert lengur bundið við það“. 
Hún sagði að herbergið stæði tómt að mestu og þangað væri efniviður 
„borinn að“ fyrir börnin til að leika sér með. Lóa talaði líka um 
listasmiðju en „að allt efni til listsköpunar hafi verið tekið burt því 
herbergið þurfi að vera fjölnota og þar þurfi börnin að borða og hvíla sig 
og það hindri vinnu með málningu“. Þau hefðu ekki lengur sérstakt rými 
til listsköpunar inni á deildinni.  

Í Borg var talað um „að gera rými í rýminu“ sem stóð fyrir það að 
skipta herbergi upp í staði fyrir börnin, jafnvel skot sem annars nýttust 
lítið eða ekki. Rannveig talaði um að það væri „svolítið stýritæki að gera 
eftirsótta staði fyrir börnin“. Hún sagði að hjá þeim hefði deildin stækkað 
eftir að þær tóku meira rými fyrir leik barnanna. Börnin vildu svo gjarnan 
vera á þessum stöðum og lærðu að takast á við það og láta sér frekar 
semja við önnur börn.  

Þau kunna þetta ekkert fyrst sko en svo vilja þau vera saman 
til dæmis í rýminu undir stiganum og ef þau eiga að fá að 
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vera það þurfa þau að sýna að þau geti það og maður má 
ekki taka alla árekstra frá þeim heldur.  

Rýmið undir stiganum var afmarkað með tuskum sem hengdar voru 
fyrir „og þar geta verið svona þrjú börn í einu þarna“ sagði Rannveig.  

4.2.2 Reglur sem afmarka 

Reglum um hvernig börnin máttu nota ákveðinn efnivið var ætlað að 
styðja við og afmarka. Í gögnunum kom fram að stundum breyttust þessar 
reglur í viðmið. Þá voru ákveðnar reglur til staðar en þegar vel gekk var 
þeim ekki endilega framfylgt. Hverju leikefni var afmarkaður ákveðinn 
staður en síðan var horft fram hjá því þó að leikefni blandaðist eða færi út 
fyrir afmörkun sem því var ætlað. 

 

Nokkur börn voru að bíða eftir að starfsmaður, sem átti að vera með þeim í 

hópstund, kæmi úr mat.  

Börnunum var vísað að leika sér á meðan í hlutverkakrók. Afmörkun um 

leiksvæðið var óljós. Það var lítið af girnilega framsettu efni á svæðinu, allt hafði 

verið tekið saman. Dúkkurnar voru uppi á hárri hillu.  

Tveir strákar tóku dúkkuvagnana og keyrðu þá um, fram og til baka. Alveg við 

hliðina á svæðinu, sem börnin áttu að vera á, voru stórir trékubbar, holukubbar. 

Einn drengur, sem var minni en hinir, byrjaði að ganga ofan á kubbastaflanum og 

hoppaði niður og aðrir eltu hann.  

Starfsmaður kom strax og vísaði þeim yfir á svæðið sem þeim var ætlað. Sá stutti 

fór aftur og aftur inn á kubbasvæðið og var jafnharðan vísað til baka. 

Mynd 6 Uppfyllingarleikur 

Í Borg var framsetning leikefnis með nokkuð öðrum hætti en í hinum 
leikskólunum. Þar var sú regla að hvert leikefni átti sinn stað í merktum 
hillum en það mátti fara með það um allt deildarrýmið og blanda að 
mestu leyti, eftir því sem hugmyndir notendanna sögðu til um, en síðan 
var tekið saman í lok dags. Þá voru öll rými deildarinnar notuð yfir 
daginn og fækkað smám saman og tekið til á hverjum stað og gengið frá 
leikefninu. Í Borg báru börnin sjálf leikefnið um og sóttu sér það. Ég 
horfði á þrjá stráka sem sóttu sér plastkarla inni í skáp sem náði frá gólfi 
og næstum upp í loft. Þeir þurftu að klifra upp á stól til að ná upp í 
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hilluna. „Leikskólinn á kallana“, sagði einn þeirra mér, en einn af þeim 
hafði komið með karl að heiman og það vantaði aðra tvo karla í leikinn. 

Í Bjargi horfði ég á leik Selmu kennara með þriggja ára börnum. 
Börnin klifruðu alveg efst upp í rimlunum og hoppuðu svo niður á mjúka 
dýnu og púðabing. Þau gerðu þetta aftur og aftur. Selma tók á móti þeim 
og studdi stundum við bakið á þeim í rimlunum. Hún talaði lágt og sagði 
ekki margt. Í sama rými en hinumegin við lága afmörkun voru elstu 
börnin að leika sér í kubbaleik. Leikurinn komst ekki almennilega á skrið 
og þau gáfust fljótt upp. Þau fóru samt ekki inn í leik yngri barnanna. 
Selma talaði ekki við þau en hélt áfram að leika við yngri börnin.  

Ég sá að yngri börnin fóru burt og komu síðan aftur eftir nokkurn tíma 
og ný börn bættust einnig við hópinn. Selma sagði mér að hluti af þriggja 
ára börnunum væru að mála inni í listarýminu og þau „rúlla svona á 
milli.“ Að venju voru allar dyr opnar. Afmörkunin á milli leikjanna var 
ekki bara efnisleg heldur virtust vera reglur sem sögðu að hver og einn 
ætti að vera við sitt, þannig að ákveðin vinnuró skapaðist. Selma var „á 
kafi“ í leiknum með yngri börnunum allan tímann en hafði ekki afskipti 
af þeim eldri og þau ekki af hoppuleiknum. Eldri börnin trufluðu ekki 
leikinn þó hann virtist óneitanlega meira freistandi en plastkubbarnir sem 
þau höfðu valið. Þau færðu sig brátt inn á deildina sína og völdu sér nýtt 
leikefni.  

Rán í Bjargi talaði um að hún og Klara væru búnar að vinna saman í 
mörg ár og þær styddu vel hvor við aðra í starfinu. Hún talaði líka um að 
það gæti haft í för með sér að þær væru búnar að ákveða hvernig allt ætti 
að vera: 

Kannski viljum við hafa of mikla festu og erum með of 
mikið af reglum en mér finnst bara að við fáum miklu betri 
vinnuanda inn á deild og rólegheit sko.  

Hún sagði að þær töluðu um þetta í auknum mæli og að þær reyndu 
„að vera ekki of strangar“. Hún sagðist nota „blinda augað og 
heyrnarskerta eyrað“ til að hjálpa sér að láta börnin í friði í stað þess að 
skipta sér of mikið af.  
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4.2.3 Samantekt 

Afmarkanir geta verið táknrænar, reglur um það hvar má fara með efnivið 
og hvar má vera á tilteknum tíma. Slíkar afmarkanir eru lítt eða ekki 
sýnilegar. Stundum eru ósýnilegar afmarkanir settar í myndrænt form til 
að börnin skilji til hvers er ætlast af þeim.  

Afmarkanir geta verið strik á gólfinu, mottur, hillur og fleiri húsgögn. 
Stundum hafa herbergi ákveðin hlutverk og eru þá afmörkun um ákveðið 
leikefni, leiki eða eins og fataklefinn sem er ekki notaður nema til þess að 
vera ákveðin stoppistöð þar sem börnin klæða sig úr og í.  

Deildarstjórarnir lýsa því hvernig þær nota afmarkanir til að ná 
ákveðinni vinnuró og til að styðja við samskipti barna, stundum með því 
að hefta önnur samskipti og sjálfræði.  

4.3 Innsetningar og merkingar   
Í þessum kafla fjalla ég um hvernig leitast er við að vekja undrun og 
uppgötvun með því að gera ákveðnar innsetningar í rýminu. Ég nota 
hugtakið innsetning því það stendur fyrir breytingu á rými en hugtakið 
kveikjur getur einnig staðið fyrir frásagnir, leiki og spurningar. Með því 
að gera innsetningu er einnig ætlunin að styðja við samskipti og 
námstækifæri. Dæmi um þetta er þegar Lóa sagði að með því að setja 
einhvern óvæntan hlut inn á gólf til barnanna gæti maður séð hugmyndir 
þeirra og síðan haldið áfram og fylgt þeim eftir, jafnvel með þemavinnu. 
Ég fjalla jafnframt um það hvernig merkingar eru notaðar til að styðja við 
samskipti. Merkingar geta verið hagnýtar merkingar á hólfum og það er 
mismunandi hversu ítarlegar þær eru. Merkingum er ætlað að hreyfa við 
ákveðnum hugmyndum sem styðja við uppgötvunarnám, bæði einstakra 
barna en einnig í samskiptum barnanna sín á milli og við starfsfólk.  

4.3.1 Undrun og uppgötvun 

Í Borg var mikið af efni sem ætlað var að vekja undrun. Það hékk í 
loftum eða var hátt í hillum þannig að börnin náðu ekki til þess. „Þessum 
efniviði er ætlað að vekja undrun barnanna og styðja við umræður okkar 
allra og hugmyndir“ sagði aðstoðarleikskólastjórinn. Starfsfólkið hafði þó 
ekki möguleika á að „sjá“ hugmyndir barnanna því börnin náðu ekki til 
þessara hluta. Þeir hlutir höfðu frekar víða skírskotun, var ekki ætlað að 
vekja sérstakar hugmyndir. Ester í Bjargi sagði að hana langaði að setja 
inn upplýsingar um fjölmenningu til að börnin gætu lært um margbreyti-
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leika samfélagsins en hún hefði ekki enn látið verða af því. Í öllum 
skólunum var leikefni úr tré og plasti ríkjandi inni og einnig textíl til 
dæmis í hlutverkakrókum. Fáir hlutir voru úr málmi og gleri.  

Hlín, deildarstjóri í Borg, sagði að það væri mikilvægt að skapa þær 
aðstæður að starfsfólkið gæti „elt börnin“ og séð hvað þau gerðu og 
hvernig þau hugsuðu um efniviðinn. Starfsfólkið hafði hengt myndir í 
glugga þannig að myndirnar snéru út því þær sáu að börnin höfðu gaman 
af því að kíkja inn um gluggana þegar þau voru úti. Þær höfðu einnig sett 
glerflöskur í gluggakistu sem börnunum var frekar ætlað að skoða utan 
frá og undrast yfir. 

Rán, deildarstjóri í Bjargi, sagði að hún væri ekki dugleg að breyta 
deildarrýminu, allt væri í nokkuð föstum skorðum. Hún sagðist hafa fært 
ýmsar upplýsingar í hæð barnanna og það hefði vakið viðbrögð þeirra. 
Rán sagði að börnin hefðu oft staðið við upplýsingarnar og skoðað þær 
saman. Hún sagði að þau hefðu bent með því að setja fingur á myndirnar og 
ólíkt því sem var áður var þetta orðið þeim hlutbundinn stuðningur, „já og 
þetta vekur líka meiri athygli foreldranna svona“ segir Rán. Hún sagði enn 
fremur að það væri ekki beint tímaskortur sem hindraði, frekar bara að 
„maður komi sér ekki í þetta, hugsi kannski ekki nægilega á þessum nótum“. 

Í Borg höfðu hlutir verið hengdir í loftið og stillt upp „til að gera 
umhverfið aðlaðandi og fallegt“ sagði aðstoðarleikskólastjórinn. Þetta 
voru margvíslegir hlutir sem héngu niður úr hjólagjörð og trjágreinum. 
„Þessum hlutum er einnig ætlað að vekja undrun og styðja við umræður“ 
sagði hún. Stundum virtust vera settir inn hlutir sem höfðu fagurfræðilegt 
gildi en er var ekki endilega ætlað að vekja sérstakar umræður. Frekar var 
verið að hugsa um að víkka sjóndeildarhringinn og að fleira efni kæmi 
inn í leikskólann en þar var fyrir. Þetta voru oft hlutir sem glampaði á eða 
voru litfagrir. Sumt af því sem hékk uppi hafði skírskotun til barna til 
dæmis lítil mjúk leikfangadýr.  

Í fataklefanum í Borg höfðu hlutir verið settir inn „til að víkka 
hlutverk þess rýmis þannig að þar klæði börnin sig ekki bara úr og í 
heldur geti umræður orðið um annað“. Í þessu tilfelli og raunar oft voru 
munir settir þannig að börnin sáu þá en gátu ekki handfjatlað þá eða raðað 
þeim upp á nýtt. Starfsfólkið raðaði hlutunum og börnin sáu þá en 
starfsfólkið gat ekki séð hvernig börnin hefðu raðað hlutunum upp og 
fengu því ekki möguleika til „að elta“ hugmyndir þeirra.  
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Á deild Lóu í Brimborg var kennari sem hafði unnið við brúðuleikhús 
og hún hafði gert brúður sem héngu uppi inni á deildinni. Börnin höfðu ekki 
komið að þessari vinnu „en það eru umræður um brúðurnar, hvað þær heita 
og þess háttar“ sagði Lóa. Lóa taldi að það væri mikilvægt að þessi 
starfsmaður fengi að nota hæfileika sína og sagði að þetta auðgaði umhverfið 
þó það væri ekki endilega í tengslum við annað sem verið væri að gera. Á 
deild Lóu voru tveggja til þriggja ára börn og hún velti fyrir sér hvernig hægt 
væri að styðja við uppgötvun þeirra við ýmsar daglegar aðstæður: „Þegar 
eitthvað vekur undrun barnanna ýtir það líka við okkur.“  

Bæði á Borg og í Bjargi voru myndir með haustlaufum sem börnin 
höfðu búið til með starfsfólkinu. Laufin voru límd á pappír. Þessar 
myndir voru hengdar upp og voru skraut í rýminu. Laufblöð voru hins 
vegar ekki sett inn til að leyfa börnunum að snerta þau, lykta af þeim og 
fá möguleika til að fylgjast með hvernig þau verða þurr og molna. Á þeim 
tíma sem ég gerði þátttökuathuganirnar var mikið af föllnu laufi úti. 
Börnin höfðu laufblöðin úti í garðinum til að leika sér með og inni meðan 
þau unnu að myndlistarverkefnunum. Síðan héngu myndirnar nokkuð hátt 
á vegg þannig að þær voru fyrir augun en ekki hendurnar. 

Rannveig setti inn talnaröð þannig að miðar með tölustöfum voru hengdir 
í hæð barnanna frá einum og upp í þrjátíu. Eftir að þetta hafði hangið uppi 
um tíma, sagðist einn drengurinn vilja geta talið upp í 100 og þá var brugðist 
við því með því að fjölga miðunum og raða þeim á vegginn. 

Mynd 7 Það er hægt að telja upp í 100 

Í Múmínborg hafði Dagný deildarstjóri sett litaðar filmur á gluggann 
og hvatti börnin til að skoða útsýnið í gegnum filmurnar. Dagný sagðist 
oft hafa dásamað útsýnið við börnin og sagt þeim 
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að horfa nú á sjóinn og bátana. Þegar ég fór niður [í þeirra 
hæð] til að horfa gegnum filmurnar með þeim, uppgötvaði 
ég að þau sáu bara hólinn, grasið og himininn, en alls ekki út 
á flóann eins og ég. 

Dagný sagði að eftir að hún uppgötvaði þetta væri hún duglegri að 
fara niður í hæð barnanna gagngert til að skoða það sem þau sæju. Hún 
sagðist nú skilja börnin betur þegar þau klifruðu upp í gluggakistuna. Hún 
talaði um að stundum væri umhverfið einmitt vel hugsað fyrir foreldrana 
og starfsfólkið en ekki fyrir börnin. Henni fannst til dæmis vanta glugga 
fyrir börnin á hurð deildarinnar, þar væri gluggi fyrir hávaxna „en ekki 
börnin til að sjá hvað bíður þeirra fyrir innan þegar þau koma“.  

Þegar ég var í heimsókn í Bjargi horfðum við á fjögra ára dreng sem 
lék sér við glugga sem náði næstum niður að gólfi. Hann lagðist undir 
gluggann og teygði fæturna upp í gluggapóstinn. Hann stóð upp og teygði 
sig á tá og setti hendurnar eins hátt og hann gat. Hann glennti sundur 
fæturna og setti hendurnar út frá síðunum eins langt og hann gat. Hann 
lék sér þarna einn, meðan margir aðrir leikir voru einnig í stofunni. Rán 
sagði „að hann væri líklega bara að vinna með rýmisgreindina“ og lét 
hann óáreittan, „lét hann í friði“ eins og hún orðaði það sjálf, en hélt 
áfram að leika með börnunum við leirborðið. 

4.3.2 Merkingar 

Margvíslegar merkingar voru í leikskólunum. Þær voru oft af hag-
kvæmum toga en gátu einnig stutt við samskipti. Aðstoðarleikskóla-
stjórinn í Borg sagði að merkingar í fataklefanum, nöfn barnanna, 
afmælisdagur og nöfn foreldranna, væru til að minna starfsfólkið á, ekki 
væri hægt að muna þetta fyrir öll börnin en það þyrfti að styðja við 
samtöl við börnin. Ester í Bjargi hafði merkt hólfin í fataklefanum á sinni 
deild með nafni barnanna og tákni þeirra32, afmælisdegi og einnig 
nöfnum foreldranna:  

Mér finnst mikilvægt að geta rabbað við börnin á meðan þau 
eru að klæða sig og ég get ekki munað þetta allt saman en 
þetta er tilvalið umræðuefni því þau þurfa að læra þetta og 

                                                      
32 Í skólanum er notað Tákn með tali og öll börnin eiga sitt tákn. 
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hafa gaman af því að tala um sig sjálf. Þetta er nú svona 
meira fyrir okkur til að muna þetta. 

Hlín deildarstjóri í Borg hafði merkt skúffur barnanna með því að 
setja mynd af þeim sjálfum í botninn á skúffunni þeirra.  

Til að finna sína skúffu þurfa þau stundum að draga margar 
skúffur út og kíkja í þær sem flestar, því tveggja ára börnum 
finnst svo gaman að opna og loka skúffum. Þau læra 
náttúrulega líka hvað hin börnin heita á þessu því þau kíkja í 
skúffurnar og segja nöfnin fyrir sig, segir Hlín.  

Skúffurnar voru líka merktar með nafninu og smám saman læra börnin 
að þekkja mörg nöfn. Rannveig deildarstjóri í Borg sagði að á elstu 
deildinni hefðu börnin farið og sótt skúffuna sína þegar þau ætluðu að 
skrifa nafnið sitt til dæmis þegar þau vildu merkja myndirnar sínar. Þau 
vissu að nafnið væri á skúffunni og það var auðvelt að taka skúffuna með 
sér. Starfsfólkið útbjó síðan sérstaka miða með nöfnum barnanna sem þau 
notuðu til að fara eftir þegar þau ætluðu að skrifa nöfnin sín eða nöfn 
annarra. Rannveig sagði að það væri líka hentugt að nota þjóna-
merkinguna í þessum tilgangi. Þar væru lausir nafnamiðar og þau gætu 
séð öll nöfnin þar og þess vegna væri sá listi ekki bara notaður til að sjá 
hver á að þjóna til borðs þann daginn. 

Á deild Ránar í Bjargi horfði ég á stúlku sem var að skoða merkingar 
um aldur barnanna. Það héngu spjöld á veggnum með tölustöfum frá 
einum og upp í sex. Á þessari deild var enginn sem var eins árs og enginn 
sem var tveggja eða þriggja. Eitt barn var orðið sex ára, tólf börn voru 
fimm ára og átta börn voru fjögra ára. Á öðrum stað á deildinni héngu 
upplýsingar um afmælisdaga barnanna svo það hefði verið hægt að lesa 
þessar upplýsingar saman með aðstoð kennara. Hefði verið hugsað út 
fyrir deildarrammann voru börn á öðrum deildum skólans sem voru eins 
til þriggja ára og börnin áttu kannski yngri systkini. 

Hlín, deildarstjóri í Borg, sagðist hafa komið með mynd af sér og 
hundinum sínum og hengt upp inni á deildinni. Síðan hefðu skemmtilegar 
umræður átt sér stað við morgunverðarborðið einn daginn hjá tveggja ára 
börnunum „hennar“. Hún var að mata einn strákinn og sagði „einn fyrir 
afa“. Nei, sagði þá annar strákur við borðið „minn afi, því hann er mikill 
afastrákur og enginn getur átt afa nema hann“ sagði Hlín. „Já þú átt líka 
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afa, en ég á engan afa“, sagðist hún hafa sagt. Þá svaraði hann henni „en 
þú átt hund“. Hlín sagði að það væri gott fyrir börnin að vita ýmislegt um 
kennarana líka: 

Þau hafa svo gaman af að vita ýmislegt um okkur líka og 
þegar við segjum þeim frá því. Þetta er ekki bara á annan 
veginn að ég viti um þau en þau ekkert um mig og þau 
kynnast líka betur hvert öðru með því að skiptast á 
upplýsingum.  

4.3.3 Samantekt 

Starfsfólkið notar innsetningar til að styðja við samskipti og undrun. Það 
eru settar inn ákveðnar upplýsingar sem eru til þess fallnar að vekja 
uppgötvanir, til dæmis bókstafir og tölustafir. Merkingum er komið fyrir 
þannig að þær styðji við sjálfræði barna og samskipti, bæði við önnur 
börn og við starfsfólkið. Þá eru merkingarnar einnig nýttar sem kveikjur 
að samskiptum og uppgötvunum. Börnin kynnast hvert öðru betur með 
aðstoð merkinga þar sem fram kemur nafn barnsins, afmæli þess og slíkt 
ýtir undir samskipti. Slíkar merkingar eru einnig til þess fallnar að styðja 
við sjálfræði þar sem börnin læra sjálf að „rata“ um rýmið með aðstoð 
þeirra. Þau læra að lesa úr upplýsingum og geta átt samskipti hvert við 
annað og við kennarana með aðstoð þessara merkinga. 

4.4 Hugmyndir starfsfólksins 

Það er með hugmyndaflugi og framkvæmdum sem starfs-
fólkið getur stutt við leiki barnanna. Það er mest mann-
auðurinn sem ræður því og kannski peningar, já kannski 
heilmikið, en líka bara mannauðurinn. Hvað höfum við af 
hugmyndum og hvað framkvæmum við af þeim?  

Hugmyndir starfsfólksins voru eitt þema sem ég fann í gögnunum. 
Hugmyndirnar höfðu áhrif á hið efnislega umhverfi bæði ljóst og leynt. 
Ég fjalla hér einnig um það hvernig deildarstjórarnir eltu hugmyndir 
barnanna eins og þær birtust þeim. Þá fjalla ég um hvernig deildar-
stjórarnir sáu foreldrana sem hluta af samfélagi deildarinnar og þess 
vegna þurfti að taka tillit til þeirra í hinu efnislega rými. Að lokum skrifa 
ég um persónulegt svigrúm í deildarsamfélaginu.  
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Hér fyrir ofan vitna ég í orð Lóu í Bjargi. Hún sagði að það væri svo 
margvíslegt efni sem gæti orðið að leikefni og mikilvægt væri að 
kennararnir styddu við þróun leikjanna með framkvæmdum. Lóa tengdi 
sínar hugmyndir meðal annars við sinn eigin leik sem barn. Leikur hennar 
virðist hafa einkennst af þróun yfir langt tímabil, reyndar mörg ár, þar 
sem færi gafst á að koma að aftur og aftur. Efniviðinn í leikinn bjó hún til 
sjálf með leikfélögunum. Lóa talaði um að í „fyrrasumar“ hefðu þau, hún 
og börnin, sem voru tveggja og þriggja ára, leikið leik yfir langt tímabil. 
Lóa límdi saman steina í fígúrur með börnunum úti í garði. Svo fylgdust 
þau með hvernig límið þornaði. Fígúrurnar voru áfram í garðinum og 
börnin gátu „komið aftur að“ og haldið áfram að leika. Í fataklefanum 
töluðu þau um leikinn áður en börnin fóru út og líka við matarborðið. Lóa 
sagði að eftir því sem hún sjálf uppgötvaði heiminn sem barn, þeim mun 
flóknara hafi leikumhverfið og leikefnið orðið og stöðugt hafi nýtt bæst 
við leikinn eftir því sem hugmyndir hennar og leikfélaganna þróuðust. 
Hún sagði að „maður þurfi að hugleiða hvað þau hafi fyrir sér“ hvaða 
hugmyndum börnin hefðu úr að moða í leikjum sínum. 

Bæði Lóa, Ester og Rannveig töluðu um að starfsfólkið þyrfti að hafa 
tíma til að ræða hugmyndir sínar því það væru meðal annars þær sem 
stýrðu hvernig börnin fengju að notfæra sér efnivið leikskólans. Í orðum 
Ránar kom einnig fram að vegna þess að hún og Klara hefðu unnið lengi 
saman með elstu börnunum, þekktu þær ákveðin mörk og væntingar hvor 
annarrar og að það hjálpaði þeim að láta börnin í friði við vissar aðstæður 
og leyfa þeim að spreyta sig. Rán sagði að stundum væru þær líka búnar 
að ákveða eitthvað saman sem síðan setti börnunum of stífar skorður og 
yrðu að snúa við með það:  

Við þurfum alltaf að vera að skoða hvernig þau gera og 
reyna að fylgja þeim eftir frekar en að ákveða allt fyrirfram 
og stundum finnst mér ég of óskipulögð en stundum sé ég að 
það er bara gott að vera það og geta látið börnin ráða meiru. 

Hvort börnin hafa aðgang að stöðum til að draga sig í hlé, virðist háð 
hugmyndum starfsfólksins og framkvæmd þeirra. Í Borg höfðu tveir 
staðir verið gerðir fyrir börnin til að þau ættu sér afdrep. Annars vegar var 
það stór hilla, sem hægt var að skríða inn í og hins vegar rými undir stiga 
og þar var hengt fyrir með taui. „Þetta eru leynistaðir barnanna en 
starfsfólkið kemst ekki eða illa fyrir þarna“, segir Rannveig.  
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Á yngri deildinni á Bjargi var einnig búið að útbúa hillu til að skríða 
upp í „og mig langar að fá hengi hérna fyrir“ sagði Ester deildarstjóri. 
Hugmyndir hennar virtust margar sprottnar úr því að hún fylgdist með 
börnunum og sá þá hvernig þau gerðu. Ester vann á yngstu deildinni en hún 
hafði tekið burt hlið í dyrum og sagði að það væri betra að setjast sjálfur í 
dyrnar og stjórna síðan umferðinni því börnin þyrftu að fá að fara um. 

Ef ég sit í hurðinni geta þau sagt mér hvað þau ætla að gera og 
ég get veitt þeim snertingu sem hliðið gerir auðvitað ekki og 
minnt þau á að fara varlega og fylgst síðan með hvernig gengur.  

Ester hafði líka þá hugmynd að börnin gætu sjálf farið út af deildinni 
og fram í fataklefann: 

Þau eru bara að gá að hólfinu sínu og skoða myndir á 
ganginum og þau fara fyrir hornið og koma yfirleitt bara 
sjálf til baka. 

Þegar ég var í heimsókn á elstu deildinni á Bjargi var svo kallaður 
deildardagur. Þá voru leikstundir hafðar lengri og stýrðari stundum var 
fækkað eða sleppt. Börnin völdu sér viðfangsefni með því að leggja 
sérstakt spjald, merkt hverjum og einum, í tiltekna körfu sem gaf til 
kynna hvaða leikefni var valið. Á körfunni var einnig merkimiði um það 
hversu margir mættu velja leikefnið í einu. Mér virtist starfsfólkið stýra 
leikstundunum með nærveru sinni og með því að vera með börnunum. 

Dyrnar voru hafðar opnar og Rán sagði að yfirsýn væri mikilvæg, þær 
yrðu að vita hvernig leikirnir þróuðust. Í einu herbergi var leikefni fyrir 
hlutverkaleik. Leikefnið var að mestu leyti tengt heimili og fjölskyldum. 
Á valkörfunni fyrir svæðið var gefið til kynna að fjögur börn gætu deilt 
þessu leikefni í einu en börnin voru sjö á svæðinu þegar ég skoðaði. Rán 
sagði að þær hefðu gert mistök og reynslan hefði sýnt þeim að börnin 
gætu verið fleiri í þessum leik og þegar vel gengi væri engin ástæða til að 
grípa inn í. Hún sat sjálf við borð með börnum sem höfðu valið að leira. 
Hún sagði börnunum að leirinn væri harður og að þau þyrftu að hlýja 
hann til að hægt væri að móta úr honum. Hún hnoðaði leir og tók þátt í 
samtölum við borðið sem að mestu leyti tengdust því sem þau voru að 
gera. Börnin deildu borðinu og ekki var tekið fram að þau ættu ákveðinn 
flöt en þau tóku hvert og eitt það pláss sem þau virtust þurfa.   
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Til að byrja með var ekki annað efni á borðinu en leir en eftir um 
tuttugu mínútur sótti Rán skæri. Sum börnin gerðu lengjur eins og orma 
og fóru um allt borðið með þá en önnur gerðu kúlur sem þau byggðu 
hverja ofan á aðra og notuðu rýmið upp á við. Þegar Rán kom með skærin 
fóru þau að klippa leirinn. Leikurinn gekk rólega fyrir sig og börn fóru frá 
borðinu og völdu upp á nýtt, skoðuðu körfurnar og sáu hvað var í boði. 
Einn drengur kom með legokarl með sér og settist við leirborðið. Rán 
spurði hvort hann hefði gleymt að skilja hann eftir og tók karlinn og 
kastaði honum yfir á svæðið sem var afmarkað fyrir legoið og sagði um 
leið „kall kemur fljúgandi“.  

Án þess að ég hefði tekið eftir því, skiptu Rán og Klara, sem var annar 
kennari á deildinni, um pláss. Rán fór í kaffi en Klara settist við borðið og 
hnoðaði leir. Hún bjó til úlf og byrjaði að segja söguna um Rauðhettu. 
Hún bað börnin um leikmuni fyrir söguna og þau gerðu það sem til þurfti 
til að hægt væri að halda sögunni áfram. Ein stelpa var búin að klippa 
sinn leir í búta og það urðu að lokum steinarnir í maga úlfsins.  

Alls varaði þessi leikur með leirinn í um einn og hálfan klukkutíma og 
var eins konar spuni sem endaði í rauninni á sögustund. Einn strákur sem 
var nýlega byrjaður fór á milli mest allan tímann. Hann kíkti við hér og 
þar og var eins og hann væri að kynna sér möguleikana. Að lokum var 
hann hvattur, mjúklega en ákveðið, til að vera með í leirnum og endaði á 
því að hann tók leirinn saman með Klöru og fékk hrós fyrir. Annar 
strákur klifraði upp í gluggakistu og mátaði sig við gluggann, prófaði 
ýmsar stellingar og var eins og einn með sjálfum sér og var látinn í friði 
við þessa iðju. Alveg við gluggann var motta þar sem börn voru að 
kubbaleik og þau héldu bara áfram að leika sér og létu ekki truflast. 
Stelpa var langa stund að skoða myndir á einum veggnum. Myndirnar 
voru af  börnunum á deildinni og merkt var við hvað þau voru gömul.  

Í Borg máttu börnin koma með leikefni með sér í skólann og notuðu 
það í leik sínum. Þau máttu „bera að efni“ ef notuð eru orð aðstoðar-
leikskólastjórans. Í Bjargi og Múmínborg var ekki ætlast til þess að 
börnin kæmu með leikföng en þau voru hvött til að koma með bækur og 
geisladiska og deildu því með hinum börnunum. Á elstu deildinni í Bjargi 
var bókarekki þar sem gert var ráð fyrir bókum barnanna sjálfra 
öðrumegin, en hinumegin voru bækur skólans.  

Dagný í Múmínborg sagðist hafa þá sýn að flest börn kynnu að taka 
tillit til annarra og þess vegna gæti hún hengt myndir barnanna lágt á 
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vegginn. Hún sagði að þó að myndirnar héngu þar sem væri þröngt gæti 
hún séð hvernig börnin pössuðu sig að skemma ekki myndirnar en 
skoðuðu þær oft og töluðu saman um þær. Hún sagði að stundum ætti hún 
í barningi við annað starfsfólk sem hefði ekki sömu sýn um þetta og hún. 
Dagný talaði um að sumar viðteknar hugmyndir trufluðu starfið. Til 
dæmis væri sumt starfsfólk alltaf að taka til og sópa og færðu hluti til 
þannig að börnin næðu ekki til þeirra sjálf. Dagnýju fannst „að 
leikskólinn eigi að vera notalegur, en ekki endilega heimilislegur samt“ 
sagði hún og að leikskólinn þyrfti að bjóða börnunum annað en heimilin, 
ætti að vera viðbót við heimilin. 

4.4.1 Að elta börnin 

Viðteknar hugmyndir um heimilislegan leikskóla hindra ef til vill að það 
megi gera vissa hluti, nota efni sem óhreinkar og veldur ákveðinni óreiðu. 
Það getur líka verið að húsgögn þjóni á annan hátt í leikskólanum en 
heima. Dagný í Múmínborg sagði að hún vildi hafa sófa á deildinni sinni 
því það styddi starfsfólkið til þess að sitja með börnunum og „hafa það 
þægilegt og tala saman.“ Bæði Dagný og Ester í Bjargi töluðu um að það 
væri mikilvægt að hafa mjúka staði „til að knúsast“ á því að börnin vildu 
það. Hlín í Borg talaði líka um að það þyrfti að gera ráð fyrir að börnin 
fengju knús og hlýju. 

Dagný í Múmínborg sagði að það ætti alls ekki að skoða sófa í 
leikskóla á sama hátt og sófa inni á heimili. Hún sagði að með því að hafa 
sófa fengju börnin góðan stað til að leika sér í með smáleikföng og 
leikurinn yrði rólegri þegar umgjörðin væri mjúk. Dagnýju fannst líka að 
þegar börnin kæmu úr hvíldinni væri sófinn góður staður til að vakna á: 

Mér finnst kuldalegt að þau þurfi að sitja á gólfinu eða 
hörðum stól og þegar einhver er lasinn finnst mér hlýlegra 
að geta leyft barninu að liggja í sófanum en á þunnri dýnu á 
gólfinu meðan beðið er eftir mömmu eða pabba. 

Deildarstjórarnir töluðu um að það væri mikilvægt að horfa á börnin 
og sjá hvernig þau gera og svo væri hægt að elta þau og skapa þeim 
umhverfi eins og þau virtust vilja hafa. Lítil börn skríða inn í hillur og 
vilja byggja sér kofa. Í gögnunum kemur fram að gluggakisturnar voru 
eins og borð fyrir börnin þó að þær væru það ekki fyrir kennarana. Börnin 
vildu vera á gólfinu með efnivið sem fullorðnu fólki er ef til vill tamt að 
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nota við borð eða sitjandi í stól. Dagný talaði um að sumum börnum 
þyrfti að setja nokkuð stífa umgjörð annars færu þau bara um allt og 
stöldruðu hvergi við. Hún sagðist hafa „verið með börn“ sem ættu erfitt 
með að lesa umhverfið og þá yrði að hjálpa þeim til að skilja til hvers 
væri ætlast, þó manni gæti fundist það erfitt þá yrðu þau að fá skýr 
skilaboð. 

Ester sagði að þegar hún læsi fyrir börn finndist henni lesturinn verða 
ólíkur eftir því hvort hún sæti fyrir framan þau eða lægi með þeim á dýnu 
á gólfinu. Þeim mun meiri sem nálægðin væri, sagði hún að það yrði 
einnig meira spjall um efni bókarinnar en ef til vill væri minna lesið af 
textanum. Þegar nálægðin væri mikil skapaðist tækifæri til að sýna tillit 
og virðingu, því þau væru öll að lesa sömu söguna og þá færu þau líka að 
spjalla um sig sjálf. En það þyrfti að gera kröfu á að vera ekki allt of 
mikið að potast hvert í öðru en hlusta saman og tala saman. Mjúkur 
staður þar sem allir hefðu gott pláss hjálpaði til við þetta. 

Ég læt það ekki trufla mig þó ég þurfi að stynja og blása 
þegar ég stend upp. Ég fer niður á gólf og sit með þeim þar 
og á dýnunni. Ég vil sitja hjá þeim frekar en sitja í stól, það 
skapast bara allt önnur nálægð með því.  

Hlín talaði um að hún hefði látið börnin hafa glerkrukkur sem ítarefni 
með leirnum. Þegar þau leiruðu voru þau alltaf við borð og kennari væri 
með og „liti eftir að allt færi ekki úr böndunum“. Börnunum fannst 
gaman að opna krukkurnar og búa til smábúta úr leirnum setja ofan í 
krukkur og svo settu þau lokið á. Síðan tækju þau lokið aftur af og tæmdu 
allt úr krukkunni til að byrja svo upp á nýtt, aftur og aftur. Leikurinn með 
leirinn yrði miklu merkilegri og skemmtilegri og þau lærðu að fara 
varlega með glerið. Stundum hefðu þau líka „haft plast [með litlum 
hólfum] úr konfektkössum til að leika sér með í leirnum“. 

4.4.2 Foreldrarnir 

Í gögnunum kom fram að foreldrarnir tilheyrðu samfélagi deildarinnar og 
það var gert ráð fyrir þeim í efnislegu umhverfi deildanna. Í viðtali við 
Lóu í Brimborg sagði hún að stundum væri fyrst hugsað um foreldrana og 
svo um börnin. Til dæmis nefndi hún þegar myndir væru hengdar upp. 
Lóu fannst að það ætti að hengja myndirnar í hæð barnanna, þau fengju 
þá tækifæri til að sýna foreldrum sínum þær. Lóa vildi virkja börnin sjálf 
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til að sýna foreldrum sínum myndirnar en hún talaði um að stundum vildi 
starfsfólk hengja myndirnar það hátt að foreldrarnir sæju þær vel og 
þyrftu að lyfta börnunum. 

Dagný í Múmínborg var umhugað um foreldrasamskipti og talaði um 
að sófi á deildinni styddi við að foreldrar stöldruðu við, þá gætu þeir sest 
og haft það notalegt. Hún sagðist líka hengja ljósmyndir á hurðina inn á 
deildina til að vekja athygli foreldranna á því sem hefði gerst yfir daginn. 
Síðan sagðist hún færa myndirnar og setti nýjar eins oft og hún gæti. 

Af því að ég er alltaf farin þegar komið er að sækja og þá sé 
ég ekki viðbrögð foreldranna en ég vona að þau taki eftir 
þessu og geti rabbað við börnin út frá myndunum.  

Í Borg var aldur barnanna sýnilegur með merkingum, „það getur verið 
gott fyrir foreldrana að sjá hverjir eru jafn gamlir barninu þeirra og 
hvernig aldursblöndun deildanna er“, sagði Hlín deildarstjóri. Á Bjargi 
voru afmælisdagar barnanna einnig uppi á vegg, í aðgengi fyrir börnin. 
Rán deildarstjóri sagðist hafa tekið eftir að börn og foreldrar stöldruðu 
við afmælisdagatalið og skoðuðu saman hverjir ættu afmæli og hvenær.  

„Í foreldrunum býr einnig mannauður, sem gerir umhverfi barnanna í 
leikskólanum ríkara og allir ættu að fá að bera að efni fyrir börnin“, sagði 
aðstoðarleikskólastjórinn í Borg. Þegar ég var í heimsókn á Bjargi hafði 
ein mamman komið með bleikar slaufur handa öllum þegar átak 
Krabbameinsfélagsins stóð yfir „og svo höfðum við bleikan dag“, segir 
Rán. Þá áttu allir að koma í einhverju bleiku í skólann. Á sumum 
deildunum sem ég skoðaði höfðu foreldrar barnanna verið beðnir um að 
koma með sínar eigin myndir af barninu og fjölskyldumeðlimum. Dagný 
sagði að börnin skoðuðu oft myndirnar sínar og töluðu saman um 
myndefnið. Ester taldi að börnin notuðu myndirnar á óvæntan hátt til að 
hugga sjálf sig. Þegar þau væru leið færu þau og tækju myndirnar sínar 
og skoðuðu þær eins og gæludýr, föðmuðu spjaldið sitt en vildu kannski 
ekki tala við aðra á meðan. 

Á yngri deildinni á Bjargi kom stelpa í fylgd pabba síns með bæði 
leikhúsdagskrá og bók, sem fjallaði um efni barnaleikrits, sem sýnt var í 
einu leikhúsi borgarinnar á þeim tíma sem gögnunum var safnað. 
Starfsfólkið skoðaði bækurnar með börnunum og það kom í ljós að fleiri 
börn höfðu séð sýninguna og þannig studdi þetta við samtalið á deildinni. 
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Ester deildarstjóri sagði að foreldrarnir gætu auðgað starfið en eins og 
starfsfólkið sjálft einnig stundum heft það: 

Það er ekkert sem stoppar börnin nema við sjálf, við erum 
svo föst í venjum og hvað má og hvað ekki. Af hverju mega 
þau til dæmis ekki drullumalla meira það er mesta 
skemmtunin, en stundum má ekki koma blettur á þau og 
foreldrarnir gera náttúrulega athugasemdir. Af hverju má 
ekki koma inn með það sem maður notar oftast úti? 

4.4.3 Persónulegt svigrúm 

Það svigrúm sem börnunum var ætlað á eigin forsendum hafði áhrif á 
hvernig þau gátu nýtt sér efnislegt umhverfi deildarinnar. Rán í Bjargi og 
Hlín í Borg töluðu um „að láta börnin í friði“ og „að horfa á með blinda 
auganu“ ef þau væru að gera það sem ekki væri gert ráð fyrir en þó ekki 
að gera neitt sem skaðaði. Rán nefndi dæmi um að börnin færu út fyrir 
afmarkanir með leikefni en hún skipti sér ekki af því. Hún vildi skoða 
hvernig leikurinn þróaðist og leyfði því að gerast án þess að grípa inn í. 
Þegar allt gengi vel fannst Rán að það væri bara æskilegt að börnin „fari í 
heimsóknir á milli leikja“ og hún sagði að þær hefðu rætt það á deildinni 
og væru sammála um þetta. Rán sagði að á hennar deild hefðu þær gert 
ýmsar breytingar til að „ýta við börnunum“. Það hefði stundum komið 
þeim á óvart hvað viðbrögð barnanna voru hikandi. Í framhaldi höfðu þær 
samstarfskonurnar rætt 

að maður þarf að ýta við þeim [börnunum] og þá fer ég sko 
að hugsa hvort maður er að ala þau þannig að þau geti beðið 
um eitthvað eða hvort maður er alltaf bara að skammta þeim 
og ákveða sjálfur hvað þau eiga að geta gert. 

Hlín talaði um að hún léti börnin í friði þó þau byggðu til dæmis með 
bókunum „þó að þær séu auðvitað frekar ætlaðar til að skoða þær og lesa, 
en ef þau eru ekki að skemma...“ Hlín sagði að hún sæi ekki aðra leið en 
láta börnin svolítið í friði. Hún sagði að sum börn réðu mjög vel við 
afmarkanir en önnur ekki en þau yrðu að vera á sínum forsendum annars 
væri hætta á að þau börn væru ekki hamingjusöm í deildarumhverfinu: 
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Kannski vaða sum úr einu í annað meira en ef maður mundi 
stýra þeim en ég veit ekki er það þá barn sem væri 
hamingjusamt barn sem væri [] stýrt í eitthvað sem það vill 
ekki vera í. [] maður náttúrulega reynir soldið að halda þeim 
þannig að maður er í innileik og reynir að kenna þeim það í 
raun og ég hallast meir að því að ég vil að börn geti valið sér 
viðfangsefni []mér finnst að við leyfum þeim ótrúlega mikið 
að leika sér enda er ég eiginlega sannfærð um að það að 
leyfa þeim að leika sér svona mikið og með því að við 
styðjum við þá læra þau [] að leika sér og maður sér bara 
hvað það er rosalega mikið að gerast hjá þessum börnum 
hvað þau eru orðin flink í samskiptum hvert við annað og 
hvað í raun og veru leikurinn hefur þróast mikið hjá þeim 
það er alveg rosalega skemmtilegt að fylgjast með því   

Dagný í Múmínborg talaði um að það væri hægt að auka aðgengi 
barnanna til muna með því hvernig efniviði væri komið fyrir í stofunni. 
Hún vildi hafa skæri, pappír og liti þannig að börnin næðu alltaf í þann 
efnivið en sagði að til þess þyrfti starfsfólkið að hætta að lyfta því alltaf 
upp. Dagnýju fannst einnig að með því að borðin og stólarnir væru lág 
væri persónulegt svigrúm barnanna aukið því þá kæmust þau auðveldlega 
frá borðinu og aftur í sætið og færu þannig léttar um en þegar stólarnir 
væru háir. Þau gætu líka valið um hvort þau vildu sitja eða standa til 
dæmis þegar þau púsluðu. 

Lóa vildi að börnin gætu „runnið í leik“ þegar þau kæmu á morgnana 
án þess að þurfa að yrða við starfsfólk hvað þau vildu gera. Börnin væru 
ung og starfsfólkið þyrfti frekar að elta þau annars væru þau alltaf að gera 
það sama ef „við notum bara okkar hugmyndir“. 

Deildarstjórarnir töluðu einnig um að persónulegt svigrúm starfs-
fólksins og foreldranna skipti líka máli. Lóa í Brimborg vildi nýta 
mannauðinn í starfsfólkinu á deildinni og taldi að það væri mikilvægt að 
einn starfsmaðurinn fengi að búa til brúður og hengja þær upp þó að það 
tengdist ekki öðru sem verið væri að gera á deildinni – það gerði 
umhverfið ríkara en sakaði ekki. Rán talaði um að Klara hefði sterkar 
hugmyndir sem taka þyrfti tillit til en hún hélt að þær tvær saman gætu 
verið of valdamiklar af því að þær hefðu unnið lengi saman og vissu 
hvernig þær vildu hafa hlutina. Hún sagðist vilja veita börnunum meira 
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frelsi í leiknum og að þau gætu komið með hugmyndir um það sem þau 
vildu gera og hvernig þau vildu fara um með leikefnið. 

Ester í Bjargi sagði einnig að það hefði komið henni á óvart hvað 
notkun borðanna breyttist við það að lækka borðplötuna33. Hún sagði að 
þá hefðu börnin farið að nota borðflötinn á annan hátt, þau hefðu getað 
lagt frá sér hluti og einnig getað staðið við borðin þegar þau voru til 
dæmis að púsla. Borðin hefðu þá nýst þeim án þess að þau þyrftu að 
klifra upp á stól og sitja við borðið. Borðið varð börnunum leikflötur á 
annan hátt en áður. 

Það kom fram í gögnunum að hægt væri „að bera að efni“ fyrir börnin 
að undrast yfir og leika sér með og aðstoðarleikskólastjórinn í Borg talaði 
um að sem flestir, bæði starfsfólkið, börnin og foreldrarnir, ættu að fá 
svigrúm til að koma með hluti til að undrast yfir og skoða og ættu einnig 
að fá hvatningu til þess. Það kom einnig fram að með því „að elta börnin“ 
og sjá hvernig þau gerðu gætu kennararnir lært að nota umhverfið á 
fjölbreyttari hátt og einnig skilið betur hvernig aðstæður barnanna væru í 
efnislegu umhverfi deildarinnar.  

4.4.4 Samantekt 

Hugmyndir starfsfólksins hafa áhrif á hvernig það nýtir umhverfið til að 
styðja við starfið með börnunum. Þessar hugmyndir tengjast ekki 
endilega hagnýtum fræðum en frekar eigin upplifunum starfsfólks, til 
dæmis frá eigin bernsku. 

Hugmyndir eru gripnar og notaðar til að „elta börnin“. Deildar-
stjórarnir, eða annað starfsfólk, taka þá eftir einhverju í fari barnanna sem 
þeim finnst  vert að gera meira úr og styrkja með efnislega umhverfinu. 

Í gögnunum fann ég dæmi um að deildarstjórarnir vilja ýta undir 
þátttöku foreldranna og reikna með þeim í skipulagi hins efnislega 
umhverfis. Stundum eru myndir hengdar þannig að foreldrarnir sjá þær 
vel en þurfa að lyfta börnunum. Stundum eru myndirnar hengdar þannig 
að börnin geta auðveldlega komist að þeim en foreldrar þeirra þurfa að 
beygja sig. Ég fann einnig vísbendingar um að persónulegt svigrúm 
barnanna er virt og ýtt undir það. Þetta á einnig við um persónulegt 
svigrúm starfsfólks og foreldra. 

                                                      
33 Borðin eru stillanleg á hæðina. Til þess að það nýtist þurfa stólarnir einnig að vera stillanlegir. 
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4.5 Byggingin sjálf styður eða hamlar 
Leikskólarnir fjórir, sem deildarstjórarnir vinna í, eru allir byggðir sem 
leikskólar og byggingarnar eru nýlegar. Ég valdi að lýsa ekki skólunum 
sérstaklega nema í þessum kafla. Ég taldi ekki að það þjónaði tilgangi 
mínum þar sem ég var fyrst og fremst að varpa ljósi á þekkingu og 
reynslu deildarstjóranna af því að nýta efnislegt umhverfi til að hafa áhrif 
á starfið með börnunum. Það kom þó að nokkru leyti fram í gögnunum að 
byggingarnar ýmist styðja við eða hamla tilteknum þáttum í starfinu. 
Yfirsýn er mismunandi eftir því hvort veggir eru glerjaðir eða ekki. 
Deildarstjórarnir töldu yfirsýn mikilvægan þátt, starfsfólkið yrði að 
„hlusta eftir leik“ barnanna og sjá börnin, af öryggisástæðum. Ester talaði 
um að það skapaðist einnig innsýn þegar veggir væru glerjaðir og þannig 
sæju allir hugmyndir hver hjá öðrum og börnin kynntust betur því þau 
sæju inn á aðrar deildir líka – „sjá fleiri börn“.  

Möguleikar til afmarkana eru mismunandi eftir herbergjaskipan. Lóa 
sagði að afmarkanir og aðgengi héldist í hendur og þegar hægt væri að 
hafa sérstök herbergi, til dæmis fyrir listsköpun, styddi það við þann 
starfslið. Í öllum skólunum höfðu börnin eigin skúffu til umráða. Á einni 
deildinni, höfðu börnin ekki beinan aðgang að skúffunni sinni því að 
skúffurekkinn var fyrir framan deildina og börnin áttu ekki að fara fram 
nema með leyfi. „En við leyfum þeim að fara um þegar vel gengur en of 
mikið ráp truflar“, sagði Rán í Bjargi. Börnin á hennar deild voru fjögra 
til sex ára. Fataklefi þessara barna var einnig nokkuð langt frá deildinni 
og þeim var ekki ætlað að fara þangað einum.  

Á yngstu deildinni á Bjargi er fataklefinn við deildina og þannig 
háttaði til að Ester taldi að börnin gætu farið sjálf fram því þau færu ekki 
langt. Nokkuð langur gangur skilur deildina frá öðru rými skólans og „börnin 
snúa til baka inn á sína deild frekar en að fara annað, það virðist of langt“. 
Hlín í Borg kvartaði yfir því að hennar deild væri „nú ekki einu sinni 
barnheld“ og að um leið og börnin væru komin út af deildinni kæmust þau 
um allan skóla og meðal annars fram í eldhús þar sem þau ættu alls ekki að 
vera af öryggisástæðum. Hún talaði um að börnin væru flink að finna út 
hvernig þau gætu opnað hlið og komist um þó reynt væri að koma í veg fyrir 
það. Síðan færu þau um skólann og væri fylgt til baka en þetta væri 
óþægilegt. Í Borg veita glerveggir innsýn og hægt var að fylgjast með 
börnunum að leik en láta þau annars í friði. Í Bjargi voru dyr hafðar opnar til 
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að hafa yfirsýn. Í öllum skólunum var starfsfólk með börnunum í herbergjum 
og á svæðum til að fylgjast með og taka þátt í leikjum. 

Byggingin í Borg er ólík Bjargi og byggingarnar sjálfar hafa áhrif á 
hvernig börnin geta farið um. Staðsetning hlutanna hefur áhrif á sjálfræði 
barnanna, ásamt þeim reglum sem gilda. 

4.5.1 Hljóð og óhljóð 

Í öllum skólunum var borðað í sama rými og börnin léku sér og það þurfti 
að skipta samverustundunum þannig að þær væru ekki of fjölmennar. 
Þess vegna var stundum verið að leggja á borð í sama herbergi og verið 
var að syngja í og það var verið að fara í hvíld í sama herbergi og var 
verið er að klára að borða í. Rannveig talaði um að af þessu skapaðist 
hávaði og óróleiki. Hún sagðist vera mjög upptekin af því hvernig hægt 
væri að dempa hávaða á deildinni og hávaði hefði í raun mikil áhrif í því 
efnislega rými sem börnunum var búið. Hún talaði um að setja upp tjöld 
og í Borg voru dúkar á borðunum til að dempa skelli frá leikefni og 
mataráhöldum.  

Stundum er bara svo brjálæðislegur hávaði hérna þó allir séu 
bara að leika sér og þá finnst mér að maður verði að 
takmarka þá hluti sem maður veit að gera hávaða og þá 
skerðir maður auðvitað það sem þau geta gert. 

Rannveig nefndi að sum börn töluðu hátt en einnig að sumu leikefni 
fylgdi hávaði til dæmis þegar börnin skelltu trékubbunum saman. Hlín í 
Borg sagði að þegar þær hengdu í loftið, til dæmis óróa, væru þær meðal 
annars að hugsa um að það dempaði hljóð en einnig væri þetta sjónrænt 
áreiti fyrir börnin og styddi við samtöl. Þrátt fyrir kvartanir um hávaða 
var lítið um textíl í Borg til dæmis ekki taugluggatjöld sem gæti dempað 
hávaða. Hlín sagði að hávaði kæmi í veg fyrir að börnin fengju að hamast 
inni. Hún sagðist vísa þeim litlu34 á dýnu í horni deildarinnar til að 
hamast og hnoðast en um leið og þau væru aðeins eldri yrðu þetta oft 
„gassalegir leikir“ og þá allt í einu fylgdi þessu miklu meiri hávaði. Það 
væri miður að börnin gætu ekki fengið að hamast inni, því þau þyrftu á 
því að halda og sum börn væru kröftug og þyrftu svona útrás. Þegar ég 

                                                      
34 Hlín talar um tveggja ára börnin. 
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var í heimsókn í Borg voru nokkur börn inni í stofu að leik. Þrír drengir 
voru með talsverð læti og fóru um með hávaða í samleik með plastkalla. 
Tvö önnur börn voru í stofunni í rólegum leikjum, hvort fyrir sig. 
Rannveig sagðist reyna að dempa hljóð með því að hún setti upp tjöld og 
byggi til kofa því það drægi úr hávaða. Hún sagðist vera farin að heyra 
illa eftir tólf ár í starfi leikskólakennara og hún væri að hugsa um eyrun á 
börnunum og sérstaklega þyrfti að hugsa um þetta seinnipartinn þegar 
allir væru orðnir þreyttir. 

Byggingin hér er líka þannig að hávaði berst bara um allt og 
það er erfitt að útiloka hann og við höfum fengið það ráð að 
hafa hurðir opnar vegna loftsins í húsinu svo það er erfitt að 
vita hvað er best.  

Dagný í Múmínborg sagði að sér finndist að huga þyrfti betur að 
hljóðvistinni og lagði til að í skólunum þyrfti að vera hljóðkerfi þannig að 
hægt væri að stilla tónlist inn í rýmin og framkalla ákveðið andrúmsloft 
með því. Þegar ég var í heimsókn í Múmínborg höfðu þær fengið lánað 
rafrænt viðvörunarkerfi35 sem virkar þannig að það lýsir með rauðu ljósi 
þegar mikill hávaði er. Þegar ég horfði á voru sex börn í einni stofu ásamt 
kennara og það var rólegur leikur og samtal en samt lýsti eyrað oft með 
gulu ljósi og stundum rauðu. Starfsmaðurinn sagði að þetta væri mjög 
gott hjálpartæki 

því börnin þurfa að læra að tala lágt. Sum börnin tala mjög 
hátt og einum liggur svo hátt rómur að eyrað er alltaf rautt 
þegar hann talar. 

Dagný sagðist hafa gert ákveðnar breytingar á borðaskipan á deildinni 
sinni. Hún hafi fært borð inn í innra herbergið og þar sæti nú starfsmaður 
sem var sérstaklega næmur fyrir hávaða og „var alltaf að kvarta við okkur 
og börnin“. Þær finndu líka að það gæfi meira næði að dreifa borðunum. Í 
Borg hafði borðum einnig verið dreift í herbergin til að þau tækju ekki 
allt gólfpláss í sumum herbergjum. Börnin höfðu tjáð sig um að það væri 
leiðinlegt að leika við borð. Rannveig sagði að þetta skapaði börnunum 

                                                      
35 Þetta er mælitæki sem í leikskólunum kallað er „eyrað“. Það er í laginu eins og eyra og hangir á 
vegg og lýsir grænu þegar hávaði er við viðmiðunarmörk um hávaða eða undir. Rautt ljós lýsir þegar 
hávaði fer yfir viðmiðunarmörk en gult ljós þegar það nálgast það. 
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betra leikrými en að hávaðinn væri líka minni þegar setið væri til borðs á 
matmálstímum „það verður að vera hægt að spjalla við borðin“. 

Í Bjargi voru skýrari afmarkanir en í Borg. Börnin áttu ekki að fara um 
allt en dyr voru hafðar opnar „til að skapa yfirsýn og til þess að hljóð 
heyrist um húsið“ sagði leikskólastjórinn. Einn daginn þegar ég kom 
þangað tók ég eftir að það var kliður af röddum og glamur úr eldhúsinu 
um leið og komið var í fataklefann. Ég upplifði þetta sem þægileg hljóð 
og matarlykt barst einnig úr eldhúsinu. Inni á deild Ránar var lágvær 
tónlist og ég fékk að vita að Klara, sem var starfsmaður á deildinni væri 
„svo dugleg að setja slakandi tónlist á strax á morgnana.“ Rán sagði mér 
að hún notaði einnig tónlist til að „stilla andrúmsloftið“ og þegar þau 
væru að tala um eitthvað sérstakt setti hún á tónlist sem tengdist  því „til 
að styðja við hugmyndir“.  

Ester í Bjargi vann með yngri börnum. Þegar ég var í heimsókn hjá 
henni voru tveir strákar sem stunduðu raddæfingu; þeir öskruðu á víxl sér 
til skemmtunar. Í stofunni voru einnig margvísleg leikhljóð þrettán barna, 
það vantaði fimm börn. Það var erfitt að lesa en ég las samt tvær bækur 
með börnunum. Í þessum stofum eru rúllugluggatjöld og lítið um textíl. 

4.5.2 Samantekt 

Byggingarnar sjálfar geta stutt við eða hindrað starfið með börnunum. 
Lega rýma skiptir máli og innsýn í herbergi með glerjuðum veggjum 
skapar yfirsýn sem að mati flestra deildarstjóranna er mikilvægt. Langur 
gangur virðist á einni deildinni hindra börnin þannig að þó þau fái að fara 
út af deildinni fara þau ekki langt heldur snúa til baka inn á sína deild. Í 
öðrum skóla eru jafn gömul börn strax komin inn í önnur rými þar sem 
starfsemi fer fram, til dæmis inn í eldhús. Þau fara um allt að sögn 
deildarstjóra og koma ekki sjálf til baka heldur þarf að fylgja þeim.  

Í öllum skólunum hafa börnin sitt eigið hólf í fataklefa og sína skúffu á 
deildinni sinni. Aðgengi barnanna að þessum einkarýmum er þó mismunandi 
og fer eftir legu rýmanna, stundum eru fataklefarnir langt frá deildinni.  

Tónlist er stundum notuð til að skapa ákveðinn blæ, stemmingu á 
deildunum. Deildarstjórarnir tala um hávaða og að hann komi í veg fyrir 
að börnin geti fengið útrás inni. Þrátt fyrir hávaða er lítið um textíl á 
deildunum sem þó getur dempað hljóð. 
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5 Samantekt og umræða  

Í þessum kafla ræði ég niðurstöðurnar og set þær í fræðilegt samhengi. 
Sjálfræði sýnist mér vera lykilþáttur í niðurstöðum mínum. Ég byrja því 
kaflann á umfjöllun um hvernig deildarstjórarnir ýta undir sjálfræði 
barnanna í rýminu eða skerða það til að styðja við leik og samskipti. 
Sjálfræði er ekki einangrað fyrirbæri heldur tengist það öðrum þáttum. 
Börn þurfa ráðrúm til þess að höndla leik sinn og samskipti.  

Ég fjalla síðan um tvo leiki og það samspil sem á sér stað í öðrum 
þeirra. Þar varð samspil „hinna þriggja kennara“ áberandi. Börnin notuðu 
efnivið og kennarinn studdi við. Hinn leikurinn var stöðvaður strax í 
byrjun. Ég vísa í kaflann um niðurstöðurnar með því að setja blaðsíðutal 
innan sviga svo lesandi geti glöggvað sig á þeim dæmum sem ég vísa til.  

Þá fjalla ég um samskipti sem eiga sér stað í leik og hvernig 
kennararnir studdu við þau. Það er oft með þeim hætti að þær beita 
sjálfum sér í samspili við hið efnislega umhverfi og um leið styðja þær 
við samskipti í flókinni mynd. Ég tek dæmi um það hvernig stutt er við 
samskipti með því að gera „góðan stað“ eða afdrep þar sem börnunum 
finnst eftirsóknarvert að vera. Síðan skrifa ég um þriðja kennarann sem 
stundum er bæði hávaxinn og hávær. Niðurlag kaflans er um að þegar 
skoða á hvernig samspil umhverfis og barna á sér stað krefst það þess að 
viðhorf séu rýnd; þau liggja til grundvallar öllu sem við gerum í 
leikskólunum. Sú sýn sem við höfum stýrir því hvernig við högum 
starfinu en við erum einnig þrælar þess sem er viðtekið og getum litlu 
breytt nema ígrundun okkar sé gagnrýnin (Mac Naughton, 2006). 

5.1 Sjálfræði er lykilþáttur 
Þegar ég las niðurstöðurnar taldi ég mig sjá að sjálfræði og stundum 
raunar skerðing á því, er lykilþáttur að því hvernig deildarstjórarnir ýta 
undir samspil barnanna og efnislegs umhverfis deildanna. Mér virðast 
afmarkanir styðja við samspil innan þeirra en draga úr áreitum utan frá. 
Ákveðin skerðing á sjálfræði er því valin. Fyrst tek ég dæmi um það 
hvernig skerðing á sjálfræði er þó smám saman ætlað að leiða til aukins 
sjálfræðis. Deildarstjórunum finnst mikilvægt að vera nálægt börnum í 
leik þeirra og taka þátt í samspili við þau og efnislegt umhverfi. Þannig 
geta þær rétt börnum það sem þau óska eftir og stutt við leik þeirra. Með 
því að nýta sér óskir barnanna til að læra stöðugt af þeim má hugsa sér að 
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það sem þarf að rétta þeim „í dag“ hefðu þau sjálfstæðan aðgang að „á 
morgun“. Við sjáum hvað þau vilja og staðfestum það í umhverfinu til að 
þau geti sjálf bjargað sér í samræmi við kenningar um stuðning og svæði 
mögulegs þroska. Til dæmis sagði Lóa að hún rétti börnunum teppi þegar 
henni sýndist þau vilja það (bls. 73). Það mætti staðfesta þessar óskir með 
því að hafa teppi aðgengileg fyrir börnin án milligöngu starfsfólks. Það 
væri einnig í samræmi við hugleiðingar Lóu um að henni finnist 
mikilvægt að börnin geti sjálf „runnið í leik“ án þess að þurfa að hafa um 
það orð. Margt í gögnunum bendir til þess að við ættum að hafa efnislegt 
umhverfi mun breytilegra og skoða stöðugt hvernig haga á umhverfinu 
frá einum degi til annars eins. Stöðugleiki getur samt haldist því hann 
getur verið fólginn í breytileikanum; eins og er með félagslegt umhverfi 
sem tekur mið af líðan og dagsformi. Þá er stöðugleikinn fólginn í 
viðmóti sem þarf þó að vera að nokkru breytilegt.  

5.1.1 Skert sjálfræði 

Þegar starfsfólkið á deild Ránar ákvað að hafa eingöngu einn tölvuleik 
frammi í einu (bls. 73), takmarkaði það sjálfræði barnanna. Tilgangurinn 
var hins vegar sá að börnin lærðu vel á einn leik, viku í senn, og gætu 
síðan sjálf kennt öðrum börnum. Ætlun kennaranna er að ýta undir 
sjálfræði og æskileg jafningjasamskipti með samspili við tiltekinn 
efnivið. Þetta er í samræmi við umfjöllun Dewey (1938/2000:43–59) um 
að kennari þurfi að velja hlutlæg skilyrði þannig að þau hafi sem mest 
menntandi áhrif fyrir nemendur hverju sinni. Jafnframt þurfi að horfa til 
framtíðar og ýta undir áhuga á því að læra meira. Rán og samstarfskonur 
hennar vildu að börnin lærðu það mikið að þau gætu kennt hvert öðru og 
þær gerðu þeim það ljóst; það var skýrt að einn leikur stóð til boða hverju 
sinni. Ofgnótt efnis getur haft þau áhrif að óreiða og togstreita skapist. 
Áhugavert væri að skoða hvort hægt væri að bæta við leikjum smám 
saman þannig að yrði til safn nokkurra leikja sem börn réðu við að velja, 
læra saman og kenna. Annars virðist nokkur hætta á að sumir nái ekki 
æskilegri færni á viku og fái því ef til vill ekki að taka að sér hlutverk 
kennarans.  

Bodrova og Leong (2007:88–91) fjalla um það þegar kennari velur að 
skapa aðstæður þar sem börn kenna hvert öðru. Börnin eru nær hvert öðru 
í hugsun og geta því verið góðir kennarar fyrir félagana, þau læra í 
samspilinu innan svæðis mögulegs þroska. Barnið sem leiðir lærir um 



 

107 

leið og það sýnir og segir frá og tekst þá jafnvel að efla hugsun sína 
þannig að í stað þess að vera hlutbundin verði hún að huglægri þekkingu. 
Kennslan sem barn beinir að öðrum getur verið eins og eintal (e. private 
speech). Fyrir utan ákveðna afmarkaða þekkingu er einnig líklegt að slíkt 
ferli veiti börnum valdeflingu og möguleika til æskilegrar sjálfsköpunar – 
sem bæði kennari og félagi – hærra í stigveldi deildarsamfélagsins en við 
aðrar aðstæður. Þegar kennarar ákveða að efla börn til að kenna öðrum 
börnum afhenda þeir völd. Einstaklingur sem býr yfir sjálfræði velur 
aðgerðir sínar með tilliti til þess sem kemur sér vel í tilteknu samhengi og 
í samspili við annað fólk (Sesselja Hauksdóttir, 2001). Sjálfræði er ekki 
það sama og algjört frelsi. Það er að vega og meta út frá mörgum 
valkostum og æfing í sjálfræði er væntanlega fólgið í því að fá að takast á 
við ábyrgð sem er á mörkum þess sem þú ræður við.  

5.1.2 Nærvera kennaranna 

Deildarstjórarnir notuðu sjálfræði sem leið til að efla leik og samskipti 
barnanna. Með því sköpuðu þær sér einnig tækifæri til að sjá hvernig 
hugmyndir barnanna birtust í samspili við hið efnislega umhverfi. Lóa 
sagðist til dæmis horfa á börnin og ef þau væru með ákveðna „tilburði“ 
lánaði hún þeim efni sem henni sýndist geta komið þeim að gagni (bls. 
73–74). Hlín sagði einnig mikilvægt að kennarinn væri með börnunum til 
að sjá hvað þau vantaði í leikinn og geta veitt því svörun (bls. 76). Í 
umfjöllun fræðimanna kemur fram að kennari þurfi að haga efnislegu 
umhverfi þannig að það laði fram sköpunarmátt og æskileg samskipti. 
Það er viðurkennt að umhverfið er bæði efnislegt og félagslegt (Dewey, 
1938/2000; Lenz Taguchi, 1999; Nordin-Hultman, 2006; Rinaldi, 2006). 

Með því að börnin nutu sjálfræðis í efnislega umhverfinu studdu 
deildarstjórarnir í þessari rannsókn við félagslegt umhverfi og samskipti. 
Samskipti barna eiga sér oft stað í leik þar sem börnin takast á í 
jafningjasamskiptum (e. peer relations). Deildarstjórarnir settu afmarkanir 
um leik barnanna til að stuðla að samskiptum sem þær töldu við-
ráðanlegri. Til dæmis talaði Rannveig um að það þyrfti að setja 
afmarkanir um leik til að styðja við æskilega þróun hans (bls. 80–82). De 
Vries og Zan (1994) fjalla um að þegar tekið er tillit til sjálfræðis barna 
geti samskipti við kennara ekki komið í stað samskipta við önnur börn. 
Börnin eru ef til vill ekki fullkomnir jafningjar en kennari hefur alltaf 
styrkari stöðu í tilteknu stigveldi sem ekki er hægt að horfa fram hjá. 
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Bodrova og Leong (2007) fjalla um að félagasamskipti séu ekki 
raunverulega jöfn og börn læri ekki endilega það sem til er ætlast í þeim 
samskiptum. Það sem lærist óbeint er ekki síður mikilvægt en hitt sem til 
er ætlast. Til þess að gera samskipti barnanna sem best þarf kennari að 
vita hvað fer fram og ýta undir að leikur þróist á menntandi hátt en draga 
úr þáttum sem á einhvern hátt geta skemmt fyrir æskilegri þróun.  

5.1.3 Blinda augað og hitt sem sér 

Hugtakið „blinda augað“kemur frá tveimur af þátttakendunum. Hugtakið 
vísar til þess að kennarar láta börnin óáreitt þó þeir sjái þau gera eitthvað 
sem ekki er ætlast til en þó þannig að vel gengur (bls. 75, 80, og 85). 
Þegar blinda augað er notað taka kennararnir ekki að sér hlutverk 
eftirlitsmanns en virða sjálfræði barna. En um leið og annað augað er 
blint getur kennari notað hitt augað til að sjá og skoða. Rán talaði um að 
þegar leikefni flæddi út fyrir afmarkanir sem settar höfðu verið, reyndi 
hún samt að láta börnin í friði þegar allt gengi vel og börnin léku saman í 
sátt, „þá fari fleiri börn að leika sér saman með mismunandi efni“. Þegar 
ég var í heimsókn hjá Rán horfði ég á leik stúlkna með búdót. Leikurinn 
fór um allt herbergið og meðal annars upp á mottu þar sem var leikur 
þriggja drengja með lestarspor – þetta virtist ekki skemma leikina. Mér 
fannst það frekar auðga þá og leiða til þess sem Rán kallar „heimsókn á 
milli leikja“. 

5.2 Samspil við efnivið og félaga 
Mynd 3 (bls. 71) er lýsing af leik með stóla. Stúlkan kom seint í 
leikskólann og byrjaði að draga fram stóla. Deildarstjórinn ýtti undir 
frumkvæði hennar en tók þó ekki yfir. Mér sýndist hún draga úr valdboði 
sínu með því að fara sér hægt og halda áfram því sem hún var að gera 
fyrir. Hún lét stúlkuna ráða aðgerðinni, virti sjálfræði hennar og studdi 
með því við leikinn. Það er ekki ólíklegt að stúlkan hafi fundið til sín í 
ferlinu, fundið valdeflingu. Stúlkan gæti hafa eignast „myndskeið“ af 
sjálfri sér sem leiðtoga sem skapar og fær aðra með sér í hugmyndavinnu 
og leik. Það gæti orðið fyrirmynd að fleiri eflandi verkefnum og einnig 
breytt hugmyndum annarra um viðkomandi. Kennarar ættu að leitast við 
að öll börn upplifi vald yfir aðstæðum; og haga efnislegu umhverfi og 
aðgengi að því til að það megi verða. Til þess getur þurft að skipuleggja 
aðgengi til dæmis með því að allir séu ekki inni í einu og ekki allir úti í 
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einu; þannig deila færri leikefni og rými. Það er líklegt að það þurfi að 
takmarka aðgengi einhverra barna til að allir geti notið þess sem æskilegt 
er. Þegar það er gert ætti að ræða það við börnin sjálf og gera þau 
meðvituð um gagnrýna umræðu; gera þau að þátttakendum í ferlum sem 
leiða til jafnræðis (Browne, 2004). 

Í stað þess að stúlkan væri hvött til að koma með í leikinn við borðið 
fékk hún tækifæri til að leiða hin börnin í samvinnu við að byggja strætó. 
Þetta er dæmi um hlutgerð hugmynda. Börnin töluðu lítið saman en 
notuðu stólana og mundu smám saman hvernig strætó er (Bodrova og 
Leong, 2007). Þar sem þessi börn voru fjögra og fimm ára gátu þau 
líklega sett orð á aðgerðir sínar og lýst því hvernig strætó er og hvað þau 
voru að gera. Það ætti sér þó ekki stað án íhlutunar kennara og ef til vill 
stöðvaði það æskilegt flæði aðgerðanna að spyrja í miðjum leiknum. 
Börnin hlutgerðu hugmyndir sínar í samvinnu og kennarinn virti flæði 
leiksins. Samkvæmt kenningunni um flæði (e. flow theory) er það 
æskilegt ástand þar sem verkefni verða manni létt; það veitir hvatningu 
og eitt leiðir af öðru. Jafnvægi þarf að vera á milli hlutverks, þekkingar, 
hæfni og ögrunar. Í slíku ástandi finna börnin til sín, finna sigur-
tilfinningu og áhrif þessara hughrifa eru líkleg til að fylgja þeim inn í ný 
verkefni og alla ævi (Csikszentmihalyi, 1992). Ef til vill hefði sterkt 
inngrip kennara raskað jafnvæginu í þessum leik, rofið flæðið og hætta er 
á að íhlutun fullorðinna hefði skert sjálfræði barnanna (DeVries og Zan, 
1994:53). Börnin fengu svigrúm til að taka fram efni fyrir sig án þess að 
yrða það við kennarann og framkvæmdu sjálf með aðstoð efnis 
(Greenman, 2005a; Moser, 2007; Nordin-Hultman, 2006). Sjálfræði 
barna helst í hendur við raunverulegar sjálfsprottnar aðgerðir þeirra, 
virkni og hreyfingu.  

5.2.1 Framhaldsleikur 

Í ritgerðinni hef ég notað hugmyndir um að við lesum umhverfið og 
skrifum það einnig; og við leikum framhaldsleiki – eins og við lesum 
framhaldssögur. Lóa talaði um leik sinn sem barn. Leikur hennar varaði í 
mörg ár og þróaðist stöðugt með einföldum efniviði eftir því sem 
hugmyndir hennar um leikefnið þróuðust (bls. 91). Ég ætla að nota 
strætóleikinn áfram sem dæmi til að gefa hugmynd um hvernig mætti 
styðja við framhaldsleik með því að vinna með hugmyndir barnanna 
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sjálfra og skapa með því samfellu í starfinu og gera leik barna að 
aðalatriði í leikskólastarfi. 

Í öllum leikskólunum var því þannig háttað að börnin borðuðu einnig í 
leikrýminu svo þessum strætóleik var sjálfkrafa hætt þegar þurfti að fara 
að borða og eftir hádegið fóru börnin út. Til að skapa aðstæður til að 
koma aftur að þessum leik gæti kennari tekið leikinn fyrir í samverustund 
og sagt: „Ég sá leik sem mig langar til að við tölum um“ og fengið þannig 
börnin með sér í frásögn af leiknum. Börnin voru fjögra og fimm ára og 
gætu átt samtal um leikinn í samverustund og það myndi veita þeim 
valdeflingu að fá að segja frá. Það myndi styðja við mál þeirra og 
samfellu í starfinu. Með því er einnig áhugaefni barnanna, að leika sér, 
gefið aukið vægi í starfinu (Jones og Reynolds, 1992). Þessi leikur var 
sameiginleg hlutbundin aðgerð. Með því að ræða leikinn mætti búa 
börnunum möguleika á að skapa sér aukna huglæga þekkingu (Bodrova 
og Leong, 2007). Um leið og það er brýnt að raska ekki flæði leikja er 
mikilvægt að skapa tækifæri til að koma aftur að þeim því samfella og 
samspil eru grundvallaratriði í námi þar sem unnið er með reynslu 
barnanna sjálfra (Dewey, 1938/2000; Cuffaro, 1995). 

Kennari gæti einnig gert innsetningu og byggt strætóinn aftur; látið 
börnin koma að rýminu þannig til að minna börnin á strætóleikinn og 
stuðla að þróun hans. Í samanburðarrannsókn sinni, í sænskum og 
enskum leikskólum, skrifar Nordin-Hultman (2006:76) að í ensku 
leikskólunum raði stundum kennarar leikefni þannig að það líti út fyrir að 
leikur sé þegar byrjaður. Með þessu skapi þeir ákveðna leikmynd. Þannig 
leitist þeir við að fanga vilja og hugmyndir barnanna og styðja við 
frumkvæði þeirra til að hefja leik þegar þau mæta í skólann.  

5.2.2 Samspil við efnivið 

Í leikskólum þarf að draga úr neikvæðum áhrifum hópuppeldis. Um leið 
og það er æskilegt að kunna að deila með sér er líka æskilegt að þurfa 
ekki alltaf að gera það. Það getur veitt eflandi hughrif að fá að hafa meira 
af einhverju en oftast er hægt. Þegar margir deila rými og efnivið þess 
þarf samt að sjá möguleika fyrir einstaklinga til að geta stundum notið 
næðis og aðgengis á eigin forsendum. Það má jafnvel leiða líkum að því 
að með því að fá að njóta slíks, læri börnin einnig að deila með sér; geti 
unnt öðrum þess sem þau fá sjálf. 
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Mynd 4 (bls. 78) er dæmi um þegar ákveðið skipulag hefur forgang 
umfram sjálfræði og leik barna. Í þessu tilfelli hefði mátt nota „blinda 
augað“ og leyfa stelpunni að halda áfram að hafa leirinn fyrir sig. 
Öryggisástæður geta valdið því að börn eru ekki skilin eftir ein í rými; þó 
ekkert virðist geta komið fyrir vill starfsfólk ekki hætta á að það gerist. 
Þetta dregur úr möguleikum barna til að nota rými og leikefni fyrir sig og 
jafnvel úr möguleikum þeirra til að vinna að ögrandi verkefnum 
(Greenman, 2005a). Fátt starfsfólk í leikskólum, fá grunnstöðugildi, gera 
það að verkum að ekki er hægt að bjóða börnum nægar einstaklings-
forsendur nema fyrst liggi fyrir greining sérfræðinga á að þau fylgi ekki 
viðteknum þroskaviðmiðum. Mér finnst ég geta lifað mig inn í aðstæður 
þessarar stúlku og hvað það voru mikil vonbrigði þegar hún þurfti að láta 
af leik sínum með stóra leirinn. Það er ekki ólíklegt að stúlkan hafi þekkt 
efniviðinn vel en möguleikar efnisins breytast þegar magn þess breytist 
og næði er mikilvæg forsenda flæðis. Stúlkan hefði getað lært að gera 
æskilegar kröfur fyrir sig með því að fá að hafa allan leirinn meðan hin 
börnin voru úti. Leikskólastarfsfólk þarf að varast að láta eitt sjónarmið 
ráða en lesa stöðugt saman marga mögulega valkosti og auka möguleika 
einstakra barna. 

5.3 Samskipti í leik 
Í þessum kafla ræði ég um leiki til að skýra hvernig ég tel að kennarar 
styðji við þá (bls. 75–77 og 93–95). Í þessum leikjum fannst mér samspil 
kennaranna við hið efnislega umhverfi og börnin vera áberandi. Flókið 
leikferli spannst í samvinnu hinna þriggja kennara; efnislegs umhverfis, 
barna og hins eiginlega kennara. 

5.3.1 Leikur með leir 

Fyrra dæmið sem ég ætla að skoða nánar er leikur Ránar, Klöru og 
barnanna með leir. Umgjörðin um leikinn skiptir máli; þennan dag voru 
leikstundir lengri en aðra daga og uppbrot færri. Þetta studdi við þróun 
þess leiks sem ég varð vitni að. Börnin völdu sér sjálf viðfangsefni eftir 
ákveðnu valkerfi en slíkt er eitt af því sem kennarar nota til að styðja við 
ákvarðanatöku barna í leikskólum (Sesselja Hauksdóttir, 2001). Þennan 
dag stýrði starfsfólkið leikstundum með nærveru sinni og með því að vera 
raunverulega með börnum.  
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Rán sagði að yfirsýn væri mikilvæg því þær yrðu að vita hvernig leikir 
þróuðust. Hún sat sjálf við borð með börnum sem höfðu valið að leira, 
hún var með þeim börnum en sat þannig að hún hafði yfirsýn yfir alla 
stofuna og einnig inn í önnur rými deildarinnar. Til að byrja með var ekki 
annað efni á borðinu en leir en smám saman sóttu kennararnir ítarefni. 
Þegar Rán sótti skæri fóru börnin að klippa leirinn. Leikurinn gekk rólega 
fyrir sig og börn fóru frá borðinu og völdu upp á nýtt en önnur börn komu 
að. Stundin var stýrð en stýringin var mjúk og vingjarnleg.  

Þegar Klara settist við borðið byrjaði hún að segja sögu og bað börnin 
um leikmuni fyrir söguna. Í rauninni varð til sögustund við leirborðið 
með þátttöku barnanna en ekki eingöngu viðtöku þeirra. Samspil 
kennaranna við leikinn auðgaði leikferlið og leikur með einfaldan 
leikfangakost þróaðist því þeir lögðu reynslu sína og þekkingu í ferlið 
(Dewey, 1938/2000). Þær gáfu börnunum mikilvæga fyrirmynd að því 
hvernig hægt er að nota opinn efnivið sem tákn fyrir annað (Bodrova og 
Leong, 2007:118). Þær kölluðu ekki á milli og létu börnin í öðrum 
leikjum óáreitt. Það er í samræmi við hugmyndir Lövlie (1982) sem telur 
að sjálfsöryggi barns geti verið háð því að barninu sé búið umhverfi þar 
sem það getur verið virkt á eigin forsendum án stöðugrar íhlutunar 
annarra (Nordin-Hultman, 2006:185). Um leið virtu þær samveru sína við 
börnin við leirborðið, voru í virku samspili við þau og efniviðinn. 

5.3.2 Gólfleikur 

Deildarstjórarnir Hlín og Ester unnu báðar á yngri deildum og sögðust oft 
vera á gólfinu með börnunum. Þær töluðu um að leikefni væri mikið á 
gólfinu til að börnin gætu hreyft sig í stað þess að sitja lengi. Þetta er í 
samræmi við umfjöllun Kampmans (2006) sem varar við því að krafa sé 
gerð til barna um að sitja lengi. „Hið sitjandi barn“ sé ef til vill þægilegra 
viðfangs en barn sem fer á milli en börn eigi og þurfi að hafa frelsi til að 
ákveða sjálf hvernig þau nýta rými fyrir sig. Hlín og Ester sögðu að 
nærvera kennara væri mjög mikilvæg til að hægt væri að veita börnunum 
frelsi; frelsi barnanna krefðist aga starfsfólksins. Hlín og Ester voru 
nálægar leikjum barnanna á yngstu deildunum og aðkoma þeirra virtist 
dæmi um það sem Tullgren (2004) gagnrýnir og Jones og Reynolds 
(1992) mæla með: Þær stjórnuðu með því að vera til staðar og gátu gripið 
inn í. Þær sköpuðu sér aðstæður til að auðvelda börnum að vera með og 
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gátu bætt úr misfellum í leiknum, bæði hvað varðaði samskipti, aðgengi 
og efnivið.  

Efniviður getur verið börnum það verkfæri sem tungumálið er þeim 
sem hafa gott vald á því; börnin hlutgera hugsanir sínar með aðstoð efnis 
(Bodrova og Leong, 2007). Tungumál er manninum ekki síst verkfæri í 
samspili við annað fólk og á sama hátt viðurkenndu Hlín og Ester 
efniviðinn sem mikilvægan í samskiptum sínum við börnin. Hlín sagðist 
hafa hugleitt hvort börn þyrftu nákvæmar eftirlíkingar af fyrirbærum til 
að geta leikið með þau. Nákvæmar eftirlíkingar eru táknmyndir fyrir 
eitthvað annað. Hún sagði að með því að vera á gólfinu styddi hún við 
leik barnanna með opið leikefni. Hún og börnin legðu merkingu í leikefni 
og notuðu það sem tákn fyrir annað. Þetta getur verið í samræmi við það 
þegar stuðningur (e. scaffolding) er notaður við máltöku barna. Þá er 
merking lögð í hjal barnanna sem smám saman verður líklega að 
raunverulegri merkingu því börnin læra orð í hjalinu og leiknum 
(Bodrova og Leong, 2007:47 og 113). Kennarar geta séð hugmyndir 
barna með því að skapa þeim tækifæri til að gera þær sýnilegar með 
efnislegum stuðningi. Þá er nærvera kennarans lykilatriði til að hann geti 
séð hugmyndir barnanna, yrt þær og fylgt þeim eftir. Hlín sagði að það 
væri mikilvægt að börnin leiddu leikinn en hún styddi við hugmyndir 
þeirra með því að greina þær og svara þeim bæði með leikefni sem hún 
gat bætt við og einnig með því að vera félagi þeirra í leiknum sem borðar 
til dæmis matinn sem þau elduðu.  

5.4 Góðir staðir  
Afdrep er staður þar sem hægt er að fá skjól og næði til að gera það sem 
maður hefur þörf fyrir. Það veitir færi á samskiptum við fáa félaga og/eða 
samspili við efnivið. Afdrep geta verið „góðir staðir“ og veitt börnum 
möguleika til að takast á félagslega og í návígi (Greenman, 2005b). 
Nokkrir deildarstjóranna töluðu um hvernig þær útbjuggu börnum slíka 
staði en ég ætla að ræða dæmi Rannveigar. Hún lýsti því hvernig hún 
hafði unnið að því að skapa börnum möguleika til að draga sig í hlé með 
félaga og/eða leikefni. Hún taldi að slíkir staðir veittu börnum tækifæri til 
samskipta og jafnvel ákveðinnar keppni. Hún talaði um „að gera rými í 
rýminu“ og nýtti þannig skot sem annars nýttust lítið eða ekki. Undir 
stiga á deildinni hennar var slíkt afdrep. Rannveig sagði að það væri 
eftirsótt að leika á þessum stað og því „yrði þetta svolítið stýritæki“, 
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börnin vildu leggja talsvert á sig til að fá að vera með leikefni undir 
stiganum; fannst þetta góður staður og var kappsmál að fá að vera þar. 
Hún talaði um að til að byrja með kynnu yngstu börnin á deildinni ekki 
að vera saman í svona miklu návígi en þau lærðu þarna að láta sér semja 
við önnur börn (bls. 83). Hér virðist einnig eiga við að staðurinn skapar 
umgjörð um leik sem getur hvatt til samninga og verið æfing í 
lýðræðislegum vinnubrögðum sem leiða til sjálfræðis. Börnin þurfa að 
semja og ná stundum yfirtökum en þurfa stundum að sætta sig við að 
semja af sér. Þegar staðfest hefur verið að slíkir staðir veita æskileg 
tækifæri má skoða hvort öll börn njóti bestu möguleika þar eða hvort 
hagsmunir sumra hafi of oft forgang en aðrir þurfi þá að semja af sér.  

Í gögnunum kom lítið fram um það hvort börn yrðu fyrir mismunun 
vegna kyns síns, hvort stúlkum og drengjum væri mismunað. Í 
þátttökuathugunum skoðaði ég samspil efnislegs umhverfis og barna en ekki 
einstök börn. Í viðtölunum kom lítið fram um möguleika einstakra barna. Ég 
velti fyrir mér hvort um ákveðna kynjablindu væri að ræða hjá mér og 
viðmælendum mínum. Viðtal er samtal þar sem báðir leggja til málsins og 
skapa saman ákveðna mynd sem alltaf er afstæð og háð breytingum (Kvale, 
1996). Það er brýnt að kennarar skoði starf sitt á gagnrýninn hátt með 
gleraugum kynjafræðinnar en velji ekki einfaldar lausnir til að koma til móts 
við forsendur barna meðal annars út frá kyni þeirra. Það þarf að skoða hið 
viðtekna gagnrýnum augum og gera börnum kleift að velja fyrir sig. Þá 
þurfum við að viðurkenna vald hins viðtekna; þegar börnin sjálf fá að velja er 
það háð sama munstri og við erum sjálf hluti af (Browne, 2004). Þegar ég var 
í heimsókn á Bjargi var „bleikur dagur“ í leikskólanum og allir mættu í 
einhverju bleiku. Ég heilsaði barni sem stelpu og féll þannig sjálf í þá gryfju 
að fylgja augljósasta merkinu um kyn barnanna, litnum, því þetta var drengur 
í bleikum bol í tilefni dagsins. 

5.5 – hávær og hávaxinn 

Börnin eru í tröllalandi en fullorðna fólkið er af „eðlilegri 
stærð“. Smæð barnanna verður enn meira áberandi því 
leikefni er oft í háum hillum, langt yfir höfði þeirra.  

(Nordin-Hultman, 2006:100).  



 

115 

Í fræðum um leikskólaumhverfi er oft talað um afmarkanir og skilrúm til 
að halda utan um leik. Í niðurstöðum þessarar rannsóknar kom einnig 
fram að afmarkanir voru notaðar um leik barnanna. Stundum koma 
afmarkanir í veg fyrir sjónáreiti og hindra skynjun sem verður af því að 
sjá. Sá hængur er á að hávaði36 berst á milli þó afmarkað sé með hillum, 
mottum og fleiru. Það er erfitt að koma í veg fyrir hljóðáreiti en hljóðvist 
er viðurkenndur áhrifaþáttur í vinnuumhverfi fólks. Það er oft mikill 
hávaði í leikskólum og sérstaklega hefur gaumur verið gefinn að hávaða í 
opnum rýmum (Valdís Jónsdóttir, 2005). Hávaði veldur margvíslegum 
vanda. Hávaði í leikskólaumhverfi veldur streitu sem erfitt er að mæla en 
líklegt er að sjálfræði barnanna gæti stutt þau í að finna lausnir til að nýta 
rými betur. Til dæmis vilja börn oft ekki öll vera úti í einu en það er 
fremur skipulag kennaranna sem veldur því þegar svo er (Ellneby, 1999). 
Sá nemandi, sem truflast auðveldlega og á erfitt með einbeitingu, þarf 
líklega styrkari afmarkanir um sinn leik en nemandi, sem á auðvelt með 
að einbeita sér og jafnvel fara á milli leikja án þess að láta það trufla sig. 
Hins vegar mætti draga úr afmörkunum og auka flæði þannig að börn 
gætu komið víða við og farið á milli í takt við persónulegar þarfir sínar. 
Þannig væri það ekki markmið í sjálfu sér að staldra lengi við, frekar væri 
gert ráð fyrir nokkuð flóknum samskiptum og samspili. 

Það kom fram í gögnunum að hvorki ég né viðmælendur mínir gáfum 
því sem ég vil kalla „hljóðrými“ nægilegan gaum. Við töluðum meira um 
óhljóð, um hávaða sem eru óæskileg og truflandi hljóð. Í viðtölunum 
töluðum við lítið um markvissa notkun hljóða en Rán talaði um að hún 
setti stundum stemmingu með tónlist. Ég leitaðist við að skrá hvaða hljóð 
mér fannst áberandi þegar ég kom inn í skólana og sé því í gögnunum 
þegar ég hef tekið eftir því sem ég kalla „góð hljóð“. Þá var kliður frá 
mörgum röddum og leikhljóð áberandi, ásamt hljóðum úr eldhúsi til 
dæmis þegar ég var í Bjargi því þar voru dyr oftast hafðar opnar. Í öðru 
samhengi talaði Ester um að hún hefði hugsað um að taka inn áreiti sem 
minnti á fjölmenningarlegt samfélag (bls. 86). Mér sýnist að til þess gæti 
verið hentugt að nota hljóðrýmið og spila tónlist frá mörgum löndum. Það 
gæti vakið hugmyndir að samtölum um önnur lönd og menningu og 
styrkt vissu um breytileika. 

                                                      
36 Hávaði eru hljóð sem eru til ama, hafa truflandi áhrif. Stundum gerir maður sér ekki grein fyrir þvi 
fyrr en hávaðinn hættir að hann hefur truflað. Talað er um hávaðamengun (Umhverfisstofnun, 2010). 
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Það kom fram í niðurstöðum mínum að ákveðin sækni var í að lyfta 
efnivið upp í hillur þar sem börnin náðu ekki til. Það verður til þess að 
það þarf að þjóna þeim og það dregur úr sjálfræði þeirra (Sesselja 
Hauksdóttir, 2001) og möguleikum á samspili við hið efnislega umhverfi 
án íhlutunar fullorðinna. Það má leiða að því líkum að leikskólar þyrftu 
að vera þannig byggðir að veggir væru lágir en langir. Með því væri vítt 
til veggja og mikill efniviður rúmaðist neðarlega, í aðgengi fyrir börnin. 
En „háir salir“ tengjast fagurfræði og valdi – þegar hátt er til lofts verður 
maður lítill og lotningarfullur. Í leikskólanum birtist vald meðal annars í 
því að við lyftum efniviði hátt upp, úr aðgengi barnanna. Í samtali við 
Lóu í Brimborg kom fram að leikskólastarfsfólk þyrfti sjálft að vera 
lágvaxið sem mótvægi við stjórnun okkar og skipulag. Hún taldi að við 
værum ekki nægilega meðvituð um það hvernig við staðsettum efnivið. 
Stundum á efniviður sér alveg ákveðna staði. Ef þeir staðir eru hugsaðir 
út frá börnunum getur dregið úr þessum vanda; þá vita allir hvar hlutirnir 
eiga að vera sem skilar sér einnig í að næsti maður gengur að þeim vísum. 
Í Borg hefur vinna verið lögð í að gera efnivið aðgengilegan börnunum 
með þessu móti. Þar eiga flestir hlutir sér ákveðinn merktan stað. Það má 
bera með sér efnivið en á að ganga frá honum á réttan stað í lok dags. Slík 
regla styður við sjálfræði barna en einnig kennaranna því þegar efni er 
sett þar sem hverjum starfsmanni hentar „týnist það“ inni í geymslum og 
uppi í hillum. 

5.6 – vinna með viðhorf 
Þegar ætlunin er að rýna efnislegt umhverfi leikskóladeilda þarf ekki síst 
að vinna með viðhorf. Viðhorf kennara tengjast órjúfanlega möguleikum 
nemenda. Það kom fram í gögnunum að deildarstjórarnir töldu sig stöðugt 
þurfa að skoða samspil sitt við börnin og hvernig þau eru heft eða studd í 
samspili við hið efnislega umhverfi og með aðstoð þess hvert við annað. 
Lóa talaði um að ekki ríkti nægileg meðvitund um staðsetningu efnis og 
Rán um að hún og Klara ynnu vel saman og það skapaði ákveðna hættu á 
að þær yrðu of ráðríkar um það hvernig börnin fá að fara um með efnivið. 
Mér finnst þetta benda til þess að alltaf sé hætt við að kennarar taki völd 
af börnum, þetta þurfi að viðurkenna og vinna stöðugt með. Ein af 
niðurstöðum Tullgren (2004) er að börnin vilji fá að vera í friði í leik 
sínum og meðal annars vilji þau fá að loka að sér í leikskólanum meira en 
kennarar leyfa. Í Bjargi voru hurðir hafðar opnar, sú ákvörðun var tekin 
að yfirsýn kennaranna væri mikilvæg til að sjá hvað færi fram og heyra 
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hvernig leikir þróuðust en ekki var gripið inn í ef „þess þurfti ekki“. 
Börnum eru ekki afhent meiri völd en talið er að þau ráði við og það er 
ekki talið æskilegt að börn loki að sér og geti ef til vill átt í samspili sem 
skaðar eitthvert þeirra. 

Þegar ákveðið hefur verið að styðja við sjálfræði barna og virða 
þannig borgaraleg réttindi þeirra þarf stöðugt að skoða hvernig hægt sé að 
gæta þess að öll börn njóti réttinda sinna. Ef til vill taka kennarar þá afstöðu 
að afhenda börnum völd og láta þau sjálf um að deila þeim með sér til 
dæmis yfirráðum yfir leikefni37. Þá er hætta á að sum börn verði undir í 
glímunni um yfirráð. Áhrif slíks væru að börn lærðu að þeir sem hafa 
aðstöðu til megi ráða á kostnað jafnræðis og hefði því „neikvætt 
menntunargildi“ (Dewey, 2000). Hættast er á að við kennarar höldum 
völdum og yfirráðum á kostnað barna og þeirra menntandi áhrifa sem þau 
geta notið í samspili við efnivið skólanna38. Ef við ákveðum að veita 
börnum valfrelsi og yfirráð verðum við enn fremur að varast að setja 
umgjörð um úthlutun þess í svo formlegan búning að hætta sé á að börn 
ráði ekki við að velja. Til skýringar ætla ég að taka dæmi um valstund sem 
er þannig skipulögð að börn þurfi að sitja og bíða eftir að röðin komi að 
þeim. Eigi barn í erfiðleikum með slíkar aðstæður dregur það úr 
möguleikum þess til að njóta og skilja hvernig val er til þess gert að velja 
vel fyrir sig út frá mörgum mögulegum valkostum. Séu börn ekki læs á 
umhverfi sitt og aðstæður eykst þessi hætta. Félagslegt umhverfi, hið lítt 
sýnilega, er erfitt að aðskilja algjörlega frá efnislegu umhverfi; það er um 
samspil að ræða. Sé ákveðið að veita börnum yfirráð yfir leikefni án þess 
að hafa formlegt val er engu að síður hætta á að yfirráð sumra verði sterkari 
en annarra. Börn, sem mæta snemma í leikskólann, geta til dæmis náð 
yfirráðum um efnivið og aðstæður þannig að þau börn sem koma síðar 
þurfi að sætta sig við færri valkosti (Fanný Jónsdóttir, 2007;52). Sum börn 
fá móttökur sem býður þau velkomin í leikinn meðan önnur börn þurfa að 
berjast fyrir yfirráðum eða sætta sig við jaðarsetningu. Þurfi barn að berjast 
fyrir yfirráðum er hætta á að það birtist öðrum og jafnvel sjálfu sér á 
neikvæðan hátt. Jaðarsetning og útilokun eru birtingarmyndir undirokunar. 
Ef útilokun er gerð með látum er frekar hægt að veita henni viðnám, hún 
sést og hægt er að sækja sér aðstoð kennara eða annars handhafa valds og 
reyna að fá þeim órétti rift sem maður telur sig hafa orðið fyrir. Sértu sett á 

                                                      
37 Sjá sem dæmi mynd 5 (bls. 79). 
38 Sjá sem dæmi mynd 4 (bls. 78). 
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jaðarinn án þess að átök eigi sér stað er hætta á að börn fái hugmyndir um 
sig sem minna hæf og lítt eftirsóknarverð (sama rit;157). 

Við breytum því ekki að börn koma á mismunandi tímum í leik-
skólann og það er ekki góður kostur að börn þurfi að bíða af sér tíma í 
skólanum þar til að flestir eru komnir. Þau þurfa að fá möguleika til að 
nota eftirsóknarverðan efnivið skólanna sem mest sér til framdráttar. En 
það er hægt að efnisgera hið ósýnilega; setja það í sjónrænt form. Slík 
efnisgerð getur til dæmis verið að notkun efnis og val barna sé skráð með 
einhverjum hætti. Þegar það hefur verið gert er auðveldara að fjalla um 
það við börnin að allir þurfi að njóta efniviðarins og því þurfi að skiptast 
á. Það sem gert er sýnilegt getur orðið meðvitaðra og auðveldara að ræða 
og ef til vill ráðast í breytingar (Ferrance, 2000; Mac Naughton, 2005; 
Tullgren, 2004). 

Áhersla á góða vinnuaðstöðu kennara má taka sem dæmi um viðhorf 
sem hafa leitt af sér breytingar á húsgögnum leikskóla. Það hlýtur að 
draga úr möguleikum barna til sjálfræðis þegar þeim er gert að klifra upp 
og niður af háum stólum og sitja við há borð. Þriggja ára gamalt barn sem 
situr á háum stól og púslar hikar áður en það klifrar niður til að sækja bita 
sem dettur á gólfið. Annað barn hoppar léttilega niður og fyllist öryggi í 
glímunni við tröllahúsgögnin. Sannleikar eru alltaf afstæðir; þeir sann-
leikar sem henta kennurum og stjórnendum leikskóla henta ekki endilega 
börnum. Það er vissulega mikilvægt að umhverfi skóla þjóni bæði 
börnum og fullorðnum vel. Með því að hafa einnig lág borð og stóla fyrir 
börnin; þá gætu þau sótt sér leikefni sjálf og skipt um að vild án mikillar 
fyrirhafnar en setið með fullorðnum við há borð þegar það ætti betur við 
(Kristín Karlsdóttir, 2007). Þá skapast hins vegar sá vandi að stór hluti 
gólfflatarins væri þakinn borðum og stólum.  

Börnin á deild Rannveigar töluðu um að borðvinna væri það 
leiðinlegasta í leikskólanum. Við þessu var brugðist með því að fækka 
borðum í herbergjunum en dreifa þeim því þegar matast er þurfa allir að 
hafa pláss. Það þarf í auknum mæli að viðurkenna að skóli, þar sem 
hagsmunum margra er sinnt vel, kostar peninga og stöðuga vinnu með 
viðhorf og vinna með viðhorf krefst tíma til að skrá og ígrunda. 

Í gögnunum mínum kemur lítið fram um efnivið úr náttúrunni, blóm, 
dýr og lífrænt efni. Þó að ég hafi ekki lagt mig eftir þeirri merkingu sem 
býr að baki þá voru bæði fiskar og blóm í Múmínborg. Í öllum skólunum 
er mikil útivera, garðurinn er raunverulega eitt þeirra rýma sem börnin 
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hafa daglegt aðgengi að og þá einnig að náttúrulegu efni. Í viðtali við mig 
sagði Ester að börnum væri ekki leyft að koma inn með efnivið að utan 
þó að þeim þætti það eftirsóknarvert og Lóa talaði um að fataklefinn gæti 
verið staður fyrir efnivið að utan en væri það þó ekki (bls. 83). Hún talaði 
um að í fataklefanum töluðu þau samt um það sem væri úti, um að fara út 
að klifra í steinum og leita að kóngulóm. 
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Lokaorð 

Leikskólinn er fyrsta skólastigið, vettvangur barna, leikskólastarfsfólks 
og foreldra sem eiga samstarf á leikskóladeildum. Deildarstjóri leiðir 
starfsemina á sinni deild og hlutverk hans er flókið. Það má líkja því við 
að hann sé allt í senn; leikstjóri, aðalleikari og aukaleikari, ásamt því að 
hann stjórnar sviðsmyndagerðinni og er á sama tíma einnig hluti 
sviðsmyndarinnar og þarf að vera gagnrýnandi verksins. Í samstarfi við 
deildarstjórana í þessari rannsókn tel ég staðfest að persónulegt svigrúm 
allra einstaklinga sem koma að skólanum hefur áhrif á hvernig starfið 
þróast. Það á einnig við um að fá eða fá ekki að hafa áhrif á það efnislega 
umhverfi sem er umgjörð starfsins.  Þegar laust er í reipunum og skipulag 
lítið er hætta á að einhverjir höndli það illa – þegar allt er sett í fastar 
skorður getur verið erfitt að hafa áhrif á umhverfið og laða með því fram 
viðbrögð hjá öðrum á deildinni eða í skólanum. Gæta þarf jafnvægis í 
samspili hins efnislega umhverfis og hins félagslega. Við skrifum 
umhverfið og endurskrifum það stöðugt á sama hátt eða uppgötvum nýja 
merkingu í ferlinu – eins og við ritun texta.   

Í gögnunum kemur fram að hugmyndaflug starfsfólks, vilji þess og geta 
til að framkvæma hugmyndir sínar, sé lykilatriði í starfinu með börnunum. 
Aðbúnaður starfsfólks í leikskólum hlýtur að hafa áhrif á hvernig því tekst að 
uppfylla drauma sína um starfið. Það er meðal annars háð þekkingu, aðgengi 
að fé og hvernig rými leikskólans eru hugsuð frá byrjun. Deildarstjórarnir 
töluðu einnig um manneklu, tímaskort og barnafjölda. Sem starfandi 
leikskólakennari hef ég fundið fyrir öllum þessum þáttum. Þegar ég vann að 
greiningu gagnanna sá ég möguleika og hugmyndir sem mætti styrkja og ég 
vona að mér hafi tekist að miðla því í þessari ritgerð. Í samstarfi mínu við 
deildarstjórana kom oft fram að þær teldu sig alltaf vera að læra í samstarfinu 
við börnin, sæju stöðugt nýja fleti og það væri hluti af því sem gerði starf 
leikskólakennarans spennandi. 

Styrk verkefnisins tel ég felast í því að samhliða því að ég safnaði 
mínum gögnum, með viðtölum og þátttökuathugunum, unnum við 
starfendarannsókn í samstarfshópi. Við rýndum þátt efnislegs umhverfis 
og deildarstjórarnir efldu hæfni sína tengda rannsóknarefninu. Við vorum 
allar rannsakendur og þátttakendur um leið. Það setti þó einnig ákveðnar 
skorður, ég get til dæmis ekki haldið fullri nafnleynd. Ég vona að 
verkefnið geti átt hlut í auknum skilningi um þátt efnislegs umhverfis í 
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leikskólastarfi og þau áhrif sem hagnýting þess hefur fyrir starfið. Ég 
vona einnig að verkefnið geti hvatt til frekari rannsókna á þessu sviði hér 
á landi. Ég tel að sérstaklega ættu starfandi kennarar að beita starfenda-
rannsóknum með gagnrýnni ígrundun í auknum mæli og rannsaka sjálfir 
þátt efnislegs umhverfis á sínum deildum. 

Leikskólinn er lífsvettvangur; umgjörð um bernsku nær allra barna á 
Íslandi og einnig starfsvettvangur kennara. Háir og lágir verða að fá 
möguleika til að efla sig og lifa vel í leikskólunum. Í Aðalnámskrá 
leikskóla kemur fram um umhverfið, sem þriðja uppalandann (1999:13). 
Lög um leikskóla (nr. 90/2008) gera ráð fyrir því að tekið sé mið af 
þörfum hvers barns í leikskólastarfinu og skólastarfið á að byggja á 
jafnræði og lýðræði. Kennurum ber því að taka mið af nemendum og 
haga umhverfinu að vilja og þörfum þeirra og veita einnig börnum 
tækifæri til að breyta sjálfum eftir sínum hugmyndum. Umhverfið þarf 
því að vera sveigjanlegt og taka breytingum eftir þörfum. Þá þarf að taka 
afstöðu til þess í hverju hin menntandi áhrif eru fólgin hverju sinni því 
um leið og sjálfræði er virt þarf festu. Sjálfræði er ekki það sama og 
algjört og óskilyrt frelsi heldur er það háð takmörkunum sem felast í því 
að velja afstöðu með hag sinn og annarra í huga. Skólastarfið á að vera 
menntandi og það er á ábyrgð kennarans að svo sé; kennari þarf að taka 
raunverulega afstöðu til hvað best hentar hverju sinni og haga umhverfinu 
þannig að það laði fram æskilegt samspil og menntandi áhrif. Það er 
viðtekið viðhorf að nemandi verði fyrir breytingum í skólastarfi; Það gæti 
því farið vel á því að snúa hugtakinu umhverfið sem þriðji kennarinn við 
og tala um umhverfið sem þriðja nemandann, sem stöðugt þarf að læra 
nýtt, nema þarfir starfsins og barnanna og laga sig að þeim.  
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Fylgiskjal 1. Viðmið: Hvernig nýta deildarstjórar efnislegt 
umhverfi leikskóladeilda til að hafa áhrif á samskipti 
barnanna? 

 Með því að börnin fá að setja mark sitt á umhverfið 

 Með því að viðhalda ákveðinni spennu í umhverfinu 

 Með merkingum  

 Með innsetningum 

 Með því að hvetja börnin til að kenna og hjálpa hvert öðru 

 Með því að börnin koma með efnivið að heiman 

 Með því að treysta börnum 

 Með því að vera með börnunum á gólfinu  

 Með því að viðurkenna persónulegt svigrúm og breytileika 

 Með því að hengja myndir í hæð barnanna 

 

 

Með því að börnin fá að setja mark sitt á umhverfið 

Þegar börnin fá að hreyfa sig í leiknum hvetur það til æskilegs samspils 
við umhverfið og félagana. Börnin fengu að skilja eftir leikefni sem gæti 
gefið öðrum börnum hugmyndir að leik og þeim sjálfum möguleika á að 
koma aftur að leiknum og byrja upp á nýtt (bls. 70). Þetta gat einnig átt 
við um bækur. Börn fengu að leika sér með leikefni þar sem þau vildu, til 
dæmis púsla á gólfinu og í gluggakistunum (bls. 75, 98–100).  
 

Með því að viðhalda ákveðinni spennu í umhverfinu 

Efniviður var tekinn inn tímabundið í stað þess að vera alltaf fyrir hendi. 
Með því getur efniviðurinn orðið meira spennandi (bls. 72–75). Starfs-
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fólkið samnýtti einnig efnivið og það gæti ýtt undir samskipti í starfs-
mannahópnum og aukið skilning um efniviðinn og áhrif hans – gæti stutt 
við faglega umræðu í skólanum. 
 

Með merkingum  

Skúffur voru merktar með nöfnum barnanna. Á deild Hlínar voru 
skúffurnar merktar með því að myndir af börnunum voru ofan í skúffunni 
og börnunum fannst gaman að opna skúffurnar til að kíkja eftir hver ætti 
þær. Börnin sáu myndir hvert af öðru; það bauð þeim möguleika til að 
læra nöfnin því þau drógu skúffurnar út og sögðu nöfnin oft um leið. Þau 
gætu einnig lært að tengja ritmál við nöfn félaganna því framan á 
skúffunum voru nöfn barnanna rituð. Á deild Rannveigar notuðu börnin 
skúffurnar til að skrifa eftir nöfnunum og merktu til dæmis myndirnar 
sínar. Hólf barnanna voru merkt með meiru en eingöngu nöfnum þeirra. 
Það var hugsað til að styðja við samtöl í fataklefanum. Kennararnir 
sögðust ekki geta munað allar upplýsingar um börnin sem væri gott að 
hafa í samtölum og því væri þetta góð aðferð (bls. 89–91). 

 

Með innsetningum 

Kennarar þurfa á undrun barnanna að halda til að uppgötva það sama 
aftur og aftur með þeim og sjá stundum alveg nýja fleti í samspilinu. Með 
innsetningum skapa kennararnir sér tækifæri til að elta hugmyndir 
barnanna – fylgja þeim eftir. Óhefðbundið efni var sett inn í rýmið að 
sögn til að styðja við samtöl og samskipti. Lóa sagði að það væri 
mikilvægt að fá fram undrun barnanna því hún ýtti einnig við 
kennurunum sjálfum. Kennararnir undruðust einnig hæfni barnanna og 
gátu séð það sem þau sáu. Dagný sagðist oftar fara í hæð barnanna eftir 
að hafa uppgötvað, með aðstoð innsetningar, að sjónlína þeirra var ekki 
sú sama og fullorðinna (bls. 86–89). 

 

Með því að hvetja börnin til að kenna og hjálpa hvert öðru 

Á deild Ránar voru markvisst skapaðar aðstæður til að börnin sjálf gætu 
kennt hvert öðru með því að takmarka aðgengi þeirra að tölvuleikjum 
(bls. 73). Markmiðið var að þau lærðu betur á leikinn og gætu kennt hvert 
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öðru. Rannveig deildarstjóri hvatti til samskipta og þess að börnin 
aðstoðuðu hvert annað í dæminu um strætóleikinn (bls. 71) og börn fóru 
upp í háa skápa og björguðu sér um efnivið (bls. 84). Það hvetur líklega 
til samskipta þegar börnin geta beðið hvert annað um aðstoð eða stungið 
upp á því hvert við annað að fara á milli með leikefni. Það hvetur einnig 
til sjálfræðis. 
 

Með því að börnin koma með efnivið að heiman 

Í Bjargi og Múmínborg voru börnin hvött til að koma með bækur og 
geisladiska að heiman. Í Bjargi var gert ráð fyrir bókum barnanna 
öðrumegin í bókarekkanum (bls. 94). Börnin fengu eignarhald í efni-
viðnum þegar þau komu með hann að heiman (bls. 84). Þegar strákurinn í 
Borg sagði mér að leikskólinn ætti karlana fannst mér það benda til þess 
að þá væri efniviðurinn fyrir alla. Þegar einhver kemur með efni að 
heiman þarf hann að deila með sér á annan hátt, sýna og leyfa öðrum 
börnum að skoða og prófa. Við það er líklegt að börnin valdeflist. Yfirráð 
barnanna eru æskileg. Efniviður skólans verður fjölbreyttari þegar börnin 
fá að koma með efnivið að heiman og börnin fá aukið vald en einnig 
ábyrgð. Ef börn koma með efni að heiman og vilja ekki deila því með 
öðrum tel ég að það bendi til þess að vert sé að vinna með hæfni barnsins 
til þess að deila með öðrum á jákvæðan hátt í stað þess að taka alveg fyrir  
slík tækifæri. 
 

Með því að treysta börnum 

Dagný í Múmínborg talaði um að hún héldi að flest börn kynnu að taka 
tillit. Hún hengdi myndir barna lágt og þar sem var þröngt svo ákveðin 
hætta skapaðist á að börnin rækju sig í þær (bls. 94). Með því að finna 
traust kennarans er líklegt að börn valdeflist, vilji sýna tillitsemi og gæta 
að sér í rýminu, verði flinkari að taka tillit og í samskiptum – öðlist aukið 
sjálfræði. 

 

Með því að vera með börnunum á gólfinu  

Ester og Hlín lögðu áherslu á að vera með börnunum á gólfinu og töldu 
sig þannig styðja við samskipti þeirra. Þær sögðust vera eins og ákveðin 
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afmörkun og gætu gripið inn í ef eitthvað ætlaði að fara úrskeiðis í 
samskiptum barnanna og í samspili við umhverfið. Þær sögðust geta veitt 
stuðning og vinahót með því að vera í barnahópnum frekar en „drottna 
yfir honum“ (bls. 75–77). 
 

Með því að viðurkenna persónulegt svigrúm og breytileika 

Í samfélagi deildanna var og er alltaf margs konar fólk. Lóa sagði 
mikilvægt að taka tillit til þess og vildi nýta mannauðinn í þágu barnanna 
og starfsins. Rán taldi að stundum þyrfti kennarinn að dempa sig til að 
börnin fengju notið sín betur. Bæði Ester og Dagný töluðu um að vegna 
þess að kennararnir væru hávaxnari en börnin þyrfti að huga að nýtingu 
húsgagnanna (bls. 95–96). Á ummælum þeirra má skilja að erfitt sé að 
finna það sem endanlega virkar best og því þurfi að skoða það stöðugt.  

 

Með því að hengja myndir í hæð barnanna 

Það hvetur til samtala á milli barnanna þegar myndefni er hengt upp í 
þeirra hæð. Þannig getur það stutt bæði við minningar einstaklinga og 
sameiginlegt minni – börnin muna saman hvernig eitthvað hefur átt sér 
stað. Það gæti einnig gert börnum kleift að skoða myndefnið og þróa – 
bæta einhverju við ef þau fá tækifæri til að gera aftur það sem myndirnar 
sýna. Upplýsingar um afmæli barnanna getur stutt við samskipti, þau fá 
áhuga hvert á öðru og uppgötva að allir eiga afmæli. Þegar aldur 
barnanna er gerður sýnilegur er það að sama skapi til þess fallið að þau 
kynnist hvert öðru betur (bls. 86–90). 
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Fylgiskjal 2. Viðmið: Hvernig nýta deildarstjórar efnislegt 
umhverfi leikskóladeilda til að hafa áhrif á leik barnanna? 

 Með því að hafa húsgögnin fyrir börnin 

 Með því að vera nálægt börnum 

 Með því að setja afmarkanir um leiki en horfa einnig fram hjá 
þeim 

 Með því að fækka uppbrotum 

 Með því að fylgja eftir eigin hugmyndum og barnanna 

 Með því að gera leikmyndir 

 Með því að taka inn leikefni tímabundið 

 

 

Með því að hafa húsgögnin fyrir börnin 
Í Múmínborg setti starfsfólkið borð á hvolf og börnin byrjuðu strax að 
leika sér á milli borðfótanna. Borðið var skip í leik þeirra (bls. 72). 
Hugmyndin gæti hafa komið frá umræðu í leikskólanum um sjóinn því 
börnin setja fram reynslu sína með leikefni og vinna úr staðreyndum sem 
þau þekkja. Börnin notuðu borðin sem hús og skriðu undir þau (bls. 70–
72). Þau notuðu stólana sem strætó og „dröslast með þá með sér“, sagði 
Hlín. Ester talaði um að með því að lækka borð á deildinni hefði það nýst 
börnum á annan hátt, þau gátu staðið við borðið en sáu ekki undir það 
eins og Dagný benti á að börnin gerðu þegar borðin voru há (bls. 72). 

 

Með því að vera nálægt börnum 

Deildarstjórarnir töluðu um að það skipti máli að skapa sér þær aðstæður 
að maður sæi hvernig börnin gerðu og gæti elt hugmyndir þeirra. Lóa 
sagði að með því að sjá hvað börnin vildu gæti hún stutt við leiki þeirra 
og afhent þeim leikefni. Í Bjargi fannst mér ég sjá hvernig kennarar voru 
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með börnum en sköpuðu sér jafnframt yfirsýn (bls. 75–76 og 93–95). Ég 
tel að tala megi um virka nærveru þar sem þær voru með börnum og tóku 
fullan þátt í leik þeirra og jafnframt óvirka nærveru þar sem þær sköpuðu 
sér yfirsýn en trufluðu í lágmarki.  

 

Með því að setja afmarkanir um leiki en horfa einnig fram hjá þeim 

Afmarkanir voru settar til að styðja við leiki innan þeirra. Þegar vel gekk 
þótti deildarstjórunum ekki ástæða til að fylgja því eftir að börnin héldu 
sig innan þessara afmarkana. Þá gátu samskipti orðið yfir markalínur og 
heimsóknir átt sér stað á milli leikja, sagði Rán (bls. 80–82, 98 og 102–
103). Dagný talaði um að sumum börnum þyrfti að setja nokkuð stífa 
umgjörð annars færu þau bara um allt og stöldruðu hvergi við. Þá yrði að 
hjálpa þeim til að skilja til hvers væri ætlast, þó manni gæti fundist það 
erfitt þá yrðu þau að fá skýr skilaboð til að læra að dvelja við verkefni 
(bls. 95).  

 

Með því að fækka uppbrotum 

Í Borg hafði verið unnið að því að fækka uppbrotum og gera leikstundir 
langar (bls. 70 og 84). Þar blönduðu börnin leikefni að eigin vild og 
notuðu bæði það sem kallað er opinn efniviður og einnig efnivið sem er 
táknrænni, stendur fyrir eitthvað ákveðið. Svo var einnig í Bjargi. Þar var 
áhersla á bæði opinn efnvið en einnig á það sem kallað er „dót“ – 
leikföng sem standa fyrir ákveðnar hugmyndir. Þegar ég var í heimsókn 
þar var deildarstarfið á elstu deildinni með þeim hætti að börnin völdu sér 
sjálf viðfangsefni og fóru svo á milli að vild en þó með viðkomu á því 
svæði þar sem val fór fram; þar völdu þau sér viðfangsefni upp á nýtt án 
milligöngu kennaranna sem voru með öðrum börnum en sköpuðu sér 
jafnframt yfirsýn (bls. 93–95).  

 

Með því að fylgja eftir eigin hugmyndum og barnanna 

Það er mikilvægt að skoða uppsprettu og blæbrigði þeirra hugmynda sem 
liggja til grundvallar því hvernig börnin geta nýtt sér efnivið leikskólans 
og hafa tíma til að ræða þær (bls. 91–95). Rán talaði um að hún og Klara 
væru búnar að vinna svo lengi saman og þess vegna þyrftu þær að ræða 
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saman um hvað hentaði börnunum því annars væri hætta á að þær 
stjórnuðu of miklu af gömlum vana. Lóa taldi að það væri fyrst og fremst 
mannauðurinn sem stjórnaði hvað til væri af efniviði á hverjum stað og 
hvernig hann væri notaður (bls. 91).  
 

Með því að gera leikmyndir, innsetningar með leikefni 

Í Borg þurfti ekki að taka saman fyrr en í lok dagsins og leikmyndir fengu 
því að standa. Slíkt gæti lokkað börn til að halda áfram leik sínum, koma 
aftur að honum en það gæti líka vakið hugmyndir annarra barna um leik 
byggðan á sömu leikmynd. Röðun hlutanna getur kallað fram virkni hjá 
börnunum og þau geta flokkað efniviðinn upp á nýtt út frá því hvernig 
starfsfólkið og önnur börn hafa skilið við leikefni. Þetta á einnig við 
þegar tekið er saman. Þegar efni er raðað á ákveðinn hátt kallar það á 
virkni barna. Ákveðin víxlverkun getur síðan orðið þegar starfsmaðurinn 
sér hvernig börnin hafa gert en það er eitt af því sem ég sá í gögnunum að 
stundum „elti starfsfólkið börnin“ og fylgdi eftir því sem þau gerðu (bls. 
69–71, 95–96).  

 

Með því að taka inn leikefni tímabundið 

Efniviður var tekinn inn tímabundið í stað þess að vera alltaf fyrir hendi. 
Með því varð efniviðurinn meira spennandi (bls. 72–75). Rannveig tók 
inn gamalt úvarp og börnin völdu að leika sér með útvarpið. Þau skrúfuðu 
það í sundur þar til það var í bútum. Þá bætti Rannveig töng við leikefnið 
og börnin gátu klipið sundur vírana. Hún elti börnin í leiknum. Rán 
breytti aðgengi að myndlistarefni á sinni deild og fannst börnin nota það 
meira og hjálpa hvert öðru. Eftir nokkurn tíma talaði hún um að mikil 
fjöldaframleiðsla væri kominn í leikinn og taldi gott að hvíla þennan 
efnivið aftur. Í Borg koma börn með leikefni að heiman og koma því 
tímabundið með efnivið sem getur auðgað leik þeirra og gefið hugmyndir 
að því hvernig nota má opinn efnivið skólans. 
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Fylgiskjal 3. Viðmið: Hvernig nýta deildarstjórar efnislegt 
umhverfi leikskóladeilda til að hafa áhrif á sjálfræði 
barnanna? 

 Með staðsetningu og reglum sem ákvarða notkun efnis 

 Með því að börn fá tækifæri til að nota óhefðbundið leikefni 
og/eða hefðbundið leikefni á óvæntan hátt 

 Með því að vera nálægt börnunum  

 Með því að gera ákveðna umgjörð um notkun efnis 

 Með því að börnin fá að vera þar sem þeim finnst 
eftirsóknarvert 

 Með því að gera sýnilegt til hvers er ætlast 

 Með þekkingu sinni og viðhorfum 

 Með því að leikefni á sér fastan stað og það er merkt 

 

 

Með staðsetningu og reglum sem ákvarða notkun efnis 

Lóa talaði um að börnin þyrftu að geta „runnið í leik“ þegar þau kæmu 
(bls. 99). Hún taldi upp leikefni sem væri börnunum aðgengilegt þegar 
þau kæmu á morgnanna og hins vegar um efnivið sem þyrfti að „bera að“ 
(bls. 73–74 og 83). Þetta samræmist hugmyndum Nordin-Hultman 
(2006:77) um efni sem er staðsett í forgrunni í umhverfinu; börnin sjá það 
og hafa aðgang að því. Annað efni er jaðarefni; það er jaðarsett, staðsett 
þannig að það er ekki í beinu aðgengi barnanna. Þá er efnið sett hátt upp, 
börn þurfa að biðja um það. Einnig er efniviður lokaður inni þannig að 
sumir vita hvar það er og aðrir ekki. Staðsetning efnis styður við eða 
hindrar aðgengi barnanna. Það hefur ekki síður áhrif hvaða reglur gilda 
um notkun efnis en ég vel að hafa þetta undir sama lið því það þarf að 
skoða samhengi þessa. Reglur um hvernig má nota efnivið og hvenær, 
styður við eða hindrar aðgengi. Rannveig talaði um að málning væri sá 
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efniviður sem fyrst dytti út þegar ekki væri fullmannað (bls. 75). Ester 
taldi að við værum of föst í venjum um það sem mætti og ekki mætti – 
hún talaði um að við leyfðum ekki börnum að koma inn með efnivið að 
utan (bls. 97). Nordin-Hultman (2006:100) telur hins vegar að í sænskum 
leikskólum fái börnin ekki að fara út með efnivið til að auðga útileiki sína 
og skapa þannig samfellu í leikjum sínum inni og úti. Með þessu er 
einnig líklegt að dregið sé úr möguleikum barna til að fá að taka ábyrgð á 
leikefni; ábyrgð og sjálfræði helst í hendur. Í Borg hafði verið lögð vinna 
í að merkja hvar geyma skyldi leikefni en börnin máttu sjálf bera 
efniviðinn með sér eftir þörfum og blanda að vild (bls. 84). 
 

Með því að börn fá tækifæri til að nota óhefðbundið leikefni og/eða 

 hefðbundið leikefni á óvæntan hátt 

Sjálfræði barnanna hefur áhrif á hvernig þeim tekst að nýta sér rýmið og 
efniviðinn í því. Stundum leiðir þetta af sér samskipti, samtöl og stundum 
leik. Hlín deildarstjóri talaði um að börnin þyrftu að fá „að drösla með 
sér“ stólunum og oft lékju þau sér með stólana til dæmis gerðu þau 
strætó. Hún lýsti því að börnin lékju sér í hlutverkakróknum, þau elduðu 
kubbana, fylltu poka af vörum sem meðal annars voru trékubbar og fóru í 
búðina til að versla. Ester talaði einnig um að börnin þyrftu að stjórna 
ferðinni frekar en efniviðurinn og þyrftu að fá að fara um í stað þess að 
sitja mikið við borð. Þær unnu báðar á yngstu deildum (bls. 72 og 75–77).  

 

Með því að vera nálægt börnunum  

Hlín lýsti því að börnin þyrftu að hafa kennara með sér á gólfinu. Með 
því að vera nálægt þeim kæmi hún í veg fyrir árekstra því hún gæti talað á 
milli þeirra. Ester sagði að þegar hún væri á gólfinu með börnunum væri 
hún ákveðin afmörkun í leik barnanna. Þá gætu þau sagt henni hvað þau 
ætluðust fyrir og hún gæti síðan stutt við það (bls. 75–77). 

 

Með því að gera ákveðna umgjörð um notkun efnis 

Þegar búið er að gera ákveðna umgjörð um notkun efnis geta börnin 
minnt á það; það verður þeim valdatæki að geta vísað til ákveðins 
skipulags sem þau þekkja og vilja að sé virt (bls. 78–80). Lóa talaði um 
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að börnin sem voru tveggja og þriggja ára vildu ekki sleppa hópastarfi 
(bls. 78). Hlín talaði einnig um að þegar þær hefðu stöðvaval þætti 
börnunum það spennandi; þær þyrftu stundum að fá lánaðan efnivið á 
öðrum deildum því öll börnin vildu til dæmis líma og klippa í einu. Val er 
einnig umgjörð um notkun leikefnis. Í Bjargi voru settar fram valkörfur; 
börnin sáu hvaða verkefni var í boði, hverjir voru í hvaða verkefni og 
hvort það var pláss fyrir fleiri. Þau gátu skipt um valsvæði með því að 
velja upp á nýtt (bls. 93–95). 
 
 

Með því að börnin fá að vera þar sem þeim finnst eftirsóknarvert 

Rannveig deildarstjóri sagði að það væri ákveðið stjórnunartæki að gera 
„góða staði“ þar sem börn vildu vera. Þá væri svo eftirsóknarvert að vera 
þar að börnin vildu leggja talsvert á sig til þess að fá það. Rannveig taldi 
að þá lærðu börnin samskipti og sjálfstjórn (bls. 83–85). Börnin í Borg 
fóru sjálf á milli með leikefni þó að það ætti sér fasta geymslustaði. Rán 
talaði einnig um að börn færu í heimsóknir á milli leikja og þegar vel 
gengi létu þær það óáreitt (bls. 98–100). 
 
 

Með því að gera sýnilegt til hvers er ætlast 

Rán hafði merkt með rauðri línu á gólfið því að ekki væri ætlast til að 
börnin færu út af deildinni að vild. Rannveig hafði sett merki við sófann 
um að ekki væri ætlast til þess að hoppað væri í honum (bls. 71–73). Þær 
unnu báðar á elstu deildum. Rán sagði að þær reyndu að setja upp 
merkingar um það sem mætti en stundum þyrfti líka að skýra til hvers 
væri ekki ætlast. Mér sýnist þetta falla að hugmyndum um stofnana-
sjálfræði; að viðurkenna þurfi að leikskólinn er sérstakur vettvangur, en 
ekki heimili, og þar þurfi að skýra reglur sem gilda í leikskólanum en ef 
til vill ekki heima hjá öllum börnum. Til að geta notið sjálfræðis er 
mikilvægt að vita til hvers er ætlast og geta valið sér viðbrögð út frá því. 
Þegar væntingar eru ljósar er einnig auðveldara að veita þeim viðnám og 
reyna að fá þeim breytt en óljósar væntingar geta gert öllum erfitt fyrir. 
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Með þekkingu sinni og viðhorfum 

Það er ákveðið þrástef í gögnunum þar sem oft kemur fram að 
deildarstjórarnir bera virðingu fyrir börnum og finnst þau flink; þeim 
finnst gaman að fá fram hugmyndir þeirra og segja stoltar frá viðbrögðum 
þeirra og hvernig þau beita sér í rýminu. Það virðist mikilvægt að vinna 
sérstaklega með þennan þátt því hæfileikaríkt samstarfsfólk, þar með talin 
samstarfsbörn, getur staðfest hæfni manns sjálfs. Deildarstjórarnir töluðu 
um að það þyrfti tíma til að ræða hugmyndir kennara því það væru meðal 
annars þær sem stýrðu hvernig börnin fengju að notfæra sér efnivið 
leikskólans (bls. 91–95). Dagný talaði um að flest börn kynnu að taka 
tillit og vildi bera traust til þeirra. Ester talaði um að börnin kæmu aftur 
inn á deildina þó að þau þyrftu líka að fá fara svolítið um að vild (bls. 
101). Bæði Ester og Hlín vildu að börnin réðu því sjálf hvar þau púsluðu 
– ekki þyrfti endilega að gera það við borð (bls. 75–77). Lóa sagði stolt 
frá því að börnin hefðu mótmælt þegar þau áttu að fara út þrátt fyrir að 
hópastarf væri á skipulaginu (bls. 78). Hún setti inn lágt borð af því að 
henni fannst mikilvægt að börnin gætu teiknað með hreyfingu frá öxl 
(bls. 74). Hlín talaði um að börn væru valsarar sem þyrftu að fara um að 
vild því annars væri hætta á að þau væru ekki hamingjusöm (bls. 98). 
Margar hugmyndir deildarstjóranna virtust vísa til þess að æskilegt væri 
að laða fram ákveðið viðnám barnanna til að fá fram raddir þeirra um 
hvernig þau vildu gera.  

 

Með því að leikefni á sér fastan stað og það er merkt 

Í Borg máttu börnin fara með leikefni á milli að mestu leyti eins og þau 
sjálf vildu. Þar hafði starfsfólkið merkt með myndum hvar geyma skyldi 
leikefni; hvar ætti að ganga frá því að leik loknum og þá um leið hvar 
hægt væri að ganga að því sem vísu (bls. 84). Það var einnig merkt fyrir 
leikefni í Bjargi en þar tengdist það ef til vill frekar ritmálsörvun. Slíkar 
merkingar hjálpa bæði starfsfólkinu og börnunum að „rata“ í umhverfinu: 
Dagný og Lóa töluðu um að ekki ríkti nægileg meðvitund í samstarfs-
hópnum um hvar staðsetja skyldi efnivið og stundum væri efniviði lyft 
hátt upp í hillur þrátt fyrir að þær vildu hafa hann í góðu aðgengi fyrir 
börnin. Merkingar um leikefni varða því bæði sjálfræði barna og 
starfsfólksins; starfsfólkið gengur að efninu vísu eins og börnin og veit 
hvar er vænst að gengið sé frá því aftur. 



 

143 

Fylgiskjal 4. Beiðni um aðgang að rannsóknarvettvangi 

 
Reykjavík 14.09.07 

Til Leikskólasviðs Reykjavíkur,  
b.t. Hildar Bjarkar Svavarsdóttur 
 
Efni: Umsókn um öflun rannsóknargagna. 
 

Ég undirrituð stunda nú nám til MA gráðu við Kennaraháskóla Íslands. 
Samhliða náminu er ég verkefnisstjóri í verkefni í fjórum leikskólum 
Reykjavíkurborgar. Verkefnið er starfendarannsókn um það að nota 
efnislegt umhverfi leikskóladeilda á meðvitaðan hátt til að styðja við leik, 
samskipti og nám barnanna og einstakra barna, í samræmi við námskrár 
ásamt Aðalnámskrá. Sjö deildarstjórar taka þátt í verkefninu, sem hlaut 
styrki bæði frá Leikskólasviði og Menntamálaráðuneytinu.  

Meistaraverkefnið mitt er rannsókn í tengslum við þróunarverkefnið. 
Ég áætla að taka viðtöl við deildarstjórana, sem taka þátt, til að fá fram 
þekkingu þeirra og reynslu af því að nota efnislegt umhverfi deildanna til 
að styðja við starfið. Viðtölin verða bæði hefðbundin og einnig í 
rýnihópum. Ég mun einnig gera vettvangsrannsóknir og skoða þá hvernig 
umhverfið er formað með tilliti til starfsins á deildunum, aðgengis 
barnanna o.fl. Ætlunin er að fá fram rödd deildarstjóranna og sýna 
hvernig þær sníða umhverfið að starfinu hverju sinni. 

 

Helsta rannsóknarspurningin mín er í samræmi við tilgang verkefnisins: 
Hvernig er efnislegt umhverfi leikskóladeilda nýtt til að styðja við 
tiltekna þætti í skólastarfinu? Gagnaöflun mun fara fram að nokkru í 
október og nóvember og einnig í janúar – apríl. Persónuvernd hefur verið 
tilkynnt um framkvæmdina.  

 

_______________________________________________ 

Virðingarfyllst Fanný Heimisdóttir leikskólakennari 
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Fylgiskjal 5. Samþykki leikskólastjóra 

 

Upplýst samþykki leikskólastjóra 

 
Ég hef fengið kynningu á verkefninu „Umhverfið sem þriðji kennarinn“ 
og samþykkti fyrir mitt leyti að það færi fram rannsókn í leikskólanum 
sem ég stjórna. Verkefnið var unnið með deildarstjórum í leikskólanum. 
Verkefnið var kynnt á starfsmannafundi í skólanum og foreldrum var 
kynnt á foreldrafundi og með upplýsingablaði þegar verkefnið var unnið.  

 

Fanný Heimisdóttir hefur fengið leyfi til að gera þátttökuathuganir í 
leikskólanum og taka viðtöl við deildarstjóra og nýta sem 
rannsóknargögn. Ég geri mér grein fyrir að ekki verður hægt að gæta 
fullrar nafnleyndar en gervinöfn eru notuð um leikskólann og 
deildarstjórana. 

 

  

________________________________________________________ 
Staður             Dagsetning       Undirskrift leikskólastjóra 
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Fylgiskjal 6. Samþykki deildarstjóra 

 

Upplýst samþykki deildarstjóra 

 
Ég tók þátt í verkefninu „Umhverfið sem þriðji kennarinn“ sem unnið var 
á deildinni sem ég stjórna með mínu samþykki og fullri þátttöku. Ég 
samþykkti að gerðar yrðu athuganir á efnislegu umhverfi deildarinnar.  
 
Ég samþykkti einnig að viðtöl sem tekin voru við mig væru notuð sem 
gögn við M.A. rannsókn Fannýjar Heimisdóttur. Ég geri mér grein fyrir 
að ekki er hægt að gæta fullrar nafnleyndar þó notuð séu gervinöfn um 
leikskólann og mig. Ég hef fengið tækifæri til að lesa yfir verkefnið. 

 

 

 

________________________________________________________ 
 Staður           Dagsetning                       Undirskrift 
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Fylgiskjal 7. Rannsóknarleyfi leikskólasviðs Reykjavíkur 

 
 

Fanný Heimisdóttir  
Veghús 23  
112 Reykjavík        
 
 
Rannsóknarleyfi  

 
Leikskólasvið Reykjavíkur heimilar fyrir sitt leyti að ofangreind athugun 
fari fram í leikskólum Reykjavíkur að því tilskildu að eftirfarandi 
skilyrðum sé fullnægt:  

1. Að fyllsta trúnaðar sé gætt.  

2. Að viðkomandi skólastjórar heimili athugunina.  

3. Að foreldrum verði kynnt rannsóknin. 

 

 
 
 

Bestu kveðjur  

Hildur Björk Svavarsdóttir  
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Fylgiskjal 8. Kynning fyrir foreldra og forráðamenn 

 

 
Til forráðamanna barnanna: 

 
Umhverfið sem þriðji kennarinn; kynning á rannsókn. 

 
 
 

(Andlitsmynd af mér var hér) 
 
 
 
 
 

Ég heiti Fanný Heimisdóttir og vinn að M.A.- verkefni við 
Kennaraháskóla Íslands. Verkefnið er rannsókn á því hvernig 
umhverfið í leikskólum getur þjónað starfinu með börnunum. Þetta 
á við um aðgengi að efniviði, fjölbreytni í leikefni o.fl.  

 
Rannsóknin er unnin í samstarfi við deildarstjóra í fjórum 
leikskólum og m.a. í þessum leikskóla. Rannsóknin beinist ekki að 
börnunum í leikskólanum, en ég mun koma í heimsókn í skólann á 
opnunartíma og skoða umhverfið og hvernig mér sýnist það virka, 
gera athuganir og taka viðtöl við deildarstjóra. 
 
Ég hef fengið góðfúslegt leyfi leikskólastjóranna og leikskólasvið



 

148 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings true
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 318
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.10063
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 318
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.10063
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier (Custom)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


