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ÁGRIP 

Víða er litið á börn sem félagslega gerendur, hæf og getumikil og má finna 

aukna áherslu á að hafa börn með í ráðum sem virka þátttakendur í 

leikskólastarfi, í áætlanagerð og í mati á starfinu. Í þessari ritgerð er greint 

frá tilviksrannsókn sem hafði að markmiði að skoða og meta starf fjögurra 

leikskóla á Íslandi á lýðræðislegan hátt. Menntun leikskóla og þjónusta 

þeirra var metin af fulltrúum foreldra, starfsfólks og barna og áhrif 

einkaaðila á rekstur leikskóla skoðuð. Tilgangur rannsóknarinnar var að 

vekja umræður um stöðu barna í leikskólum og færa rök fyrir mikilvægi 

þess að leitað sé eftir sjónarmiðum barnanna sjálfra og hvernig þau geta 

haft áhrif á það starf sem fram fer í leikskólanum. 

 

Aðferðir við ytra mat á leikskólastarfi voru einnig til athugunar. Athugað 

var hvaða aðferðum hefur verið beitt í mati menntamálaráðuneytis á 

íslensku leikskólastarfi. Mat ráðuneytisins á leikskólum hefur þann tilgang 

að ganga úr skugga um að starfsemi leikskóla sé í samræmi við lög og 

reglugerðir og Aðalnámskrá leikskóla. Um er að ræða ytra mat og 

sérfræðimiðaða nálgun á mati. Matsaðilar eru hvattir til að nota fjölbreyttar 

aðferðir við matið. Rætt er við starfsfólk leikskólanna í ytra mati og 

viðhorf foreldra fengin en sjaldan er leitað til barna.  

 

Innra mat með aðstoð sérfræðings var unnið í fjórum leikskólum. Valdir 

voru tveir leikskólar sem starfa eftir Hjallastefnunni, einn rekinn af 

sveitarfélagi og einn rekinn af einkaaðila og tveir leikskólar sem styðjast 

við aðferðir kenndar við Reggio Emilia, annar einkarekinn og hinn rekinn 

af sveitarfélagi. Helstu þættir í uppeldi og þjónustu leikskólanna voru til 

skoðunar. Nálgun viðfangsefnisins var byggð á þátttökumiðuðu mati með 

áherslu á lýðræðislegt umræðumat. Gögnum var safnað með skoðun 

fyrirliggjandi gagna, með einstaklingsviðtölum við rekstraraðila 

einkareknu leikskólanna og leikskólastjóra allra leikskólanna, með 

umræðuhópaviðtölum við fulltrúa 4 til 5 ára barna og með 

rýnihópaviðtölum við fulltrúa foreldra leikskólabarna og fulltrúa starfsfólks 

leikskólanna. Rannsóknin var framkvæmd á höfuðborgarsvæðinu. 
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Raddir barna og áhrif þeirra eru lykilhugtök rannsóknarinnar. Hugtökin 

uppeldi og umönnun eru notuð yfir menntun leikskólabarna og lagði 

rannsakandi áherslu á að börnin tækju þátt í því að greina þarfir sínar. 

Skoðað var hvort leikskólinn sé vettvangur sem börn hafi rétt á að sækja til 

að eiga félagsskap við vini sína eða hvort að hugsanlega sé verið að setja 

börn til hliðar í samfélaginu til verndar hinum fullorðnu.  

 

Helstu niðurstöður benda til þess að farnar séu ólíkar leiðir í starfi leikskóla 

að sama marki sem tilgreint er í Lögum um leikskóla nr. 90/2008, 

Reglugerð um starfsemi leikskóla nr. 225/1995 og í fyrirmælum 

Aðalnámskrá leikskóla 1999. Í starfsaðferðum leikskólana, sem fram koma 

í skólanámskrá þeirra, eru tilgreindar helstu áherslur leikskólans í 

uppeldisstarfinu og hvernig starfið er skipulagt. Skipulag skólana nær til 

hlutverks leikskólakennarans og annars starfsfólks,  umhverfis leikskólans, 

búnaðar hans og leikefnis og hvernig verkefni barna eru skipulögð og þeim 

skipt í hópa.  

 

Foreldrar og starfsfólk voru sammála um að börn fengju að upplifa 

ánægjulega bernsku og gleði í lífi sínu. Einnig var lögð áhersla á að börnin 

lærðu gildin í lífinu og lærðu að haga sér innan um önnur börn. Að efla 

sjálfræði barna og þjálfa þau í þátttöku í lýðræðislegu samfélagi var 

markmið sem stefnt var að en virtist ekki skila sér til barnanna, þar sem 

þeim fannst þau litlu ráða. Einnig var unnið samkvæmt ákvæðum 

Aðalnámskrár leikskóla um námssviðin. Eftir því sem börnin urðu eldri var 

aukin áhersla lögð á málörvun og jafnvel lestrarnám og stærðfræðikennslu í 

leik. Enskukennsla fór fram í tveimur leikskólum fyrir elstu börnin.   

 

Foreldrar töldu mikilvægt að eiga gott aðgengi að leikskólunum og kom í 

ljós að sveigjanleiki í dvalartíma barna var mismikill á leikskólunum. 

Almenn ánægja var með aðbúnað barnanna, sérstaklega hvað varðar 

máltíðir og hvernig sérþörfum barna var mætt. Foreldrasamvinna var í 

föstum skorðum á leikskólunum og var hún að miklu leyti bundin við 

einstakar uppákomur. Metnaður og rekstrarlegt sem og faglegt frelsi var 

það sem fékk einkaaðila til að reka leikskóla. Þó völdu foreldrar leikskóla 

eftir starfsaðferð fremur en eftir rekstraraðila. 
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Athugað var hverjir ávinningar og annmarkar lýðræðislegs umræðumats á 

leikskólastarfi væru. Hér er um að ræða innra mat, sem fer fram með 

þátttöku helstu hagsmunaaðilum leikskólastarfsins, þ.e. starfsfólki, 

foreldrum og börnum, en með stuðningi ytri aðila. Þátttakendur matsins 

töldu að helstu kostir lýðræðislegs umræðumats felist í þeirri umræðu sem 

fram fór milli fulltrúa helstu hagsmunaaðila leikskólastarfsins um gildi og 

viðmið mats. Sjónarmið barna gáfu innsýn í upplifun þeirra á starfi 

leikskóla og gefa vísbendingu um hvernig hægt sé að koma til móts við 

nám þeirra og þarfir. Þannig er hægt að leitast við að tryggja að starfsemin 

taki ekki einungis mið af hagsmunum eins hóps, þess sem skipuleggur 

starfið, það er starfsfólks, á kostnað hinna, barna og foreldra.     

 

Verkefnið veitir innsýn í hina flóknu starfsemi leikskóla og hvernig námi 

barna og aðbúnaði er háttað í leikskólunum sem þátt tóku í þessari 

rannsókn. Sjónarmið barna eru athyglisverð í því samhengi og auka 

þekkingu okkar á hugarheimi þeirra. Rannsóknin hefur varpað ljósi á þörf á 

frekari rannsóknum á aðstæðum barna á leikskólaaldri og viðhorfum þeirra. 

Lýðræðislegar matsaðferðir sem hér hefur verið stuðst við geta gagnast í 

frekari rannsóknum á hlutdeild barna í eigin lífi.                   
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ABSTRACT 

Children are considered to be social actors, competent and capable and 

there is an increasing emphasis on consulting children as active participants 

in the work of the playschool, in planning and in evaluation. The case 

study being reported included children, staff and parents in the description 

and evaluation of the activities in four playschools in Iceland. The 

evaluation was conducted in a democratic way. The influence of private 

operators on school management was also evaluated. The purpose of the 

research was to kindle debate about children´s lives in preschools and how 

their voices can influence preschool activities.     

 

Methods of evaluating playschools were also assessed. Methods used in 

evaluations of Icelandic playschools on behalf of the Ministry of 

Education, Science and Culture were studied. The evaluation of 

playschools by the Ministry of Education has the purpose of verifying that 

the playschools operate in accordance with laws, regulations and the 

National Curriculum for Preschools. These are external evaluations carried 

out by specialists. Evaluation agents were encouraged to use diverse 

methods in their assessments. In external evaluations evaluators talk to 

playschool staff and assess the attitudes of parents but seldom ascertain the 

views of children. 

 

Two schools which work according to the Hjalla-policy, one of them 

privately operated and the other by a municipality, and two according to 

methods associated with Reggio Emilio, one of them privately operated 

and the other by a municipality were selected for the study. The main 

factors regarding childcare and preschool services were assessed. A 

participatory approach to the evaluation, in particular democratic 

evaluation, was adopted. Interviews were taken with the private operators 

and the playschool directors of all the schools, group interviews with 

children aged four to five years old and focus groups with the 

representatives of both the children’s parents and playschool personnel. 

The research was carried out in the metropolitan area. 
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The primary concepts in the research are the voices of children and their 

influence. The concepts of nurture and care are used to cover the education 

of playschool children and the researcher emphasised that children should 

take part in identifying their own needs. Is a playschool a setting which 

children have the right to attend in order to interact socially with their 

friends or is it a place where children are put aside in society to protect the 

parents?  

  

One of the main results is that different routes are pursued in the four 

playschools a route towards a common goal which is specified in the law 

concerning playschools no. 90/2008, regulations on the operations of 

preschools no. 225/1995 and in the guidelines found in the National 

Curriculum for Preschools 1999. The operation of playschools, as 

available in their school curricula, specifies the fundamental emphasis of 

the playschools regarding childcare and how the work of the school is 

organised. The structure covers the role of the playschool teacher and other 

personnel, the playschool environment, its equipment and materials and 

how children’s projects are organized and how children are divided into 

groups.  

 

Parents and staff agreed that children needed to experience a happy 

childhood and experience contentment in their playschools. It was also 

deemed of great importance that the children learned the values of life and 

learned how to behave amongst other children. The aim was to reinforce 

the children’s independence and to train them to participate in a democratic 

society, yet this aim did not seem to be successful with children, who 

thought they experienced little control. The playschool personnel carried 

out their work according to the guidelines on study areas in the National 

Curriculum for Preschools. As the children became older, more emphasis 

was placed on language stimulation and even reading and mathematics 

through play. English courses for older children were also offered in two of 

the playschools.   

 

Good accessibility to the playschools was considered of great importance 

and it became apparent that the dwelling time offered varied greatly 

between playschools. There was general satisfaction concerning the 
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children’s facilities, in particular concerning mealtimes and how special 

needs of children were met. Parental collaboration was firmly established 

at the playschools but was for the most part limited to specific events. 

Ambition, and operational as well as professional freedom, was what drove 

private parties to operate playschools. Parents chose playschools by their 

educational working methods rather than by their operators.   

 

The benefits and limitations of deliberative democratic evaluation of 

playschool operations were considered. This is a case of internal 

evaluation, carried out with the participation of the playschools’ main 

stakeholders; personnel, parents and children, but with the support of a 

external agent. The primary benefit of a democratic evaluation consisted of 

the dialogue between stakeholders on the value of and criteria to be used in 

evaluation. The views of the children provided an insight into the way in 

which they experienced the school and give indications of what could be 

done to promote learning and meet their needs. Thus it is possible to create 

a situation where operations are not only in the interests of a single 

stakeholder, i.e. personnel, but also in the interests of others, i.e. the 

children and parents.     

 

The results of the research provide an insight into the complicated 

operations of playschools and how educational needs and facilities are 

managed in these four schools. The childrens perspectives invite attention 

in that context and increase our knowledge into their way of life. This 

study has elucidated a need for further research into the conditions and 

perspectives of children at the playschool age. A democratic approach to 

evaluation could prove to be useful in further research on the part children 

can play in their own lives. 
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FORMÁLI 

Ritgerð þessi er 180 ECTS og er lögð fram til fullnaðar Ph.D.-gráðu í 

uppeldis- og menntunarfræðum við Háskóla Íslands. Aðalleiðbeinandi 

minn var dr. Sigurlína Davíðsdóttir lektor. Aðrir í doktorsnefnd voru dr. 

Marey Allyson Macdonald prófessor og dr. Jóhanna Einarsdóttir prófessor. 

Þeim þakka ég ánægjulegt samstarf og uppbyggilegar ábendingar á ýmsum 

stigum verksins. Í sameiningu tóku þær að sér leiðsögn á vegferð minni.  

 

Að leiðarlokum vil ég minnast fleiri sem komu að verkinu. Má þar fyrst 

nefna þá leikskóla sem opnuðu dyr sínar og buðu mig velkomna. 

Rekstraraðilum, leikskólastjórum og starfsfólki leikskólanna þakka ég fyrir 

þeirra þátttöku og þeim foreldrum og börnum sem gáfu sér tíma til að ræða 

við mig um leikskólastarfið. Þá nefni ég einnig doktorsnema í málstofu 

félagsvísindadeildar Háskóla Íslands sem gagnrýndu verkið í vinnslu þess. 

Einnig þakka ég fjölskyldu minni fyrir umburðarlyndi þau kvöld, helgar og 

sumarleyfi sem ég sat við skriftir. 

 

Samstarfsfólki mínu síðast liðin fimm ár þakka ég svigrúmið sem mér var 

gefið til að sækja tíma í Háskóla Íslands og vinna að verkefninu. 

Leikskólabörnum þakka ég fyrir að veita mér innsýn í hugarheim þeirra og 

fyrir að sýna mér lífið í leikskólanum frá þeirra sjónarhóli. Ánægjulegri 

kynni er vart hægt að hugsa sér. Ég er þakklát þeim sem lásu verkið yfir og 

gáfu mér uppbyggileg ráð. Sérstaklega þakka ég Magnúsi Sigurðssyni fyrir 

nákvæman yfirlestur og góð ráð varðandi málfar og framsetningu. Einnig 

er Rannsóknarnámssjóði menntamálaráðuneytis þakkaður styrkur sem 

veittur var til verkefnisins.            

 

Garðabæ í desember 2009 

Anna Magnea Hreinsdóttir 
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1. Inngangur 

Sveitarfólkið í Reykjavík vissi af reynslu sinni, að börnum getur liðið 

prýðisvel eftirlitslausum við störf og leiki úti í náttúrunni. Sjálft hafði 

það unað bezt í æsku sinni í grænni túnbrekkunni eða við fossandi 

læki og ár, fífusund og hvamma, gil og kletta. En í borginni var ekki 
að neinu slíku að hverfa fyrir barnið, þar var því hvergi ætlað afdrep. 

Gatan, þröng, óhrein og fjölfarin, var næsta ömurlegt athvarf, og þó 

hið eina, sem um var að ræða. Hún varð því mörgu barninu heimili og 
skóli. Samt lá bann við því að hafa götuna að leikvangi.  

                                                                Gils Guðmundsson, 1949, bls. 56.   

 

Ofangreind lýsing Gils Guðmundssonar í riti hans Barnavinafélagið 
Sumargjöf 25 ára á lífi barna í Reykjavík um miðja síðustu öld sýnir okkur 

að bernskan er ekki algilt náttúrulegt og óumbreytanlegt ástand, heldur 

lífsrými sem er skapað og tekur breytingum í gegnum félagslega þróun 
(Dencik, 1999; Foucault, 1997, 2005; Rose, 1999). Börn leika sér ekki 

lengur án eftirlits í grænni túnbrekku, við fossandi læki, heldur í leikskóla 

undir stöðugu eftirliti. Börn hafa verið færð á „eyju“ og hafa með þeim 

tilflutningi að vissu leyti verið útilokuð frá þátttöku í samfélagi fullorðinna 
(Qvortrup, 1994). Er það gert annars vegar þeim til verndar og hins vegar 

til að mennta þau.  

 

1.1 Sögulegt samhengi rannsóknarinnar 

Þjóðfélagsbreytingar síðustu áratuga hafa gjörbreytt uppvaxtarskilyrðum 

barna víða um heim. Í upphafi síðustu aldar ólust börn upp hjá fjölskyldu 
sinni inni á heimilinu. Þau lærðu það sem nauðsynlegt taldist frá foreldrum 

sínum og ættingjum og var uppeldi þannig eðlilegur þáttur í lífinu sjálfu. Í 

lok síðustu aldar alast börn hins vegar upp á stofnunum fjarri fjölskyldu 
sinni, ættingjum, og heimili. Uppeldi er ekki lengur eðlilegur þáttur lífsins, 

heldur nokkuð sem móta þarf kenningar um og gera tilraunir með. 

Menntaðir kennarar fara nú með uppeldi barna inni á stofnunum (Edelstein, 

1988). En hvað varð til þess að þróunin varð á þennan veg? 
 

Til að draga upp mynd af uppeldisaðstæðum barna í Reykjavík á fyrri hluta 

aldarinnar er vitnað hér í ræðu sem Katrín Thoroddsen alþingiskona flutti á 
Alþingi árið 1946, er hún fylgdi úr hlaði frumvarpi sínu um „Dagheimili 

fyrir börn“. Í ræðu sinni sagði Katrín meðal annars:  
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Uppeldisskilyrði víða í kaupstöðum, en þó einkum í Reykjavík, eru 
orðin svo slæm, að með öllu er óviðunandi og ekki annað sýnna en 

stefnt sé í voða, ef ekki er að gert. Um orsakir þessa óheillaástands er 

óþarfi að orðlengja, þær eru margvíslegar, en mestu valda vafalaust 

breyttir lifnaðarhættir þjóðarinnar og hinn öri vöxtur bæjanna á 
síðustu áratugum (Alþingistíðindi 1946, 66. lögjafarþing C. 

Umræður:282).  

 
Taldi Katrín síðan upp ástæður á borð við þéttbýlismyndun, breytta 

atvinnuhætti foreldra og leikskilyrði barna. Sagði hún að miðað við þær 

aðstæður sem fjölskyldunni var boðið væri  

 
... engu líkara en alls ekki hafi verið búist við börnum í kaupstöðum 

landsins og því láðst að búa að þeim á mannsæmandi og heilbrigðan 

hátt. Börnum er, að því best verður séð, ofaukið bæði inni og úti 
(Alþingistíðindi 1946, 66. lögþ. C:278–284).   

 

Í ljósi aðstæðna þyrfti því að koma á fót stofnunum fyrir börnin, koma 

þeim af götunni. En frumvarp Katrínar varð ekki afgreitt og þrátt fyrir 
mikla atvinnuþátttöku kvenna og mikla eftirspurn eftir dagheimilum fyrir 

börn var uppbygging dagvistar fremur hæg hérlendis í samanburði við 

önnur Norðurlönd (Guðný Björk Eydal, 2006). Tvær slíkar stofnanir voru 
við lýði á tímabili, leikskóli og dagheimili. Í bók Valborgar Sigurðardóttur 

Starfshættir á leikskólum og dagheimilum (1953) er skilgreining á þeim: 

 

... opinberar uppeldisstofnanir, sem taka börn á leikaldrinum til fósturs 
daglangt eða nokkurn hluta dags. Hlutverk þeirra er að bæta 

uppeldislega aðbúð ungbarna og létta byrðar móðurinnar og 

heimilanna. Dagheimili og leikskólar sjá börnum fyrir leikrými, 
leikfélögum, fjölbreyttum viðfangsefnum við þeirra hæfi og eftirliti og 

aðhlynningu sérmenntaðra kvenna. Greinarmunur er gerður á 

dagheimilum og leikskólum. Á dagheimilum eru börnin fóstruð allan 

daginn, en í leikskólum dvelja börnin skemmri tíma ýmist fyrir eða 
eftir hádegi. Ekkert barn, sem á við eðlilegar heimilisástæður að búa, 

ætti að senda á dagheimili. Dagheimili eru neyðarúrræði borgarbúa. 

Foreldrar ættu ævinlega að kjósa leikskólann fremur en dagheimilið, 

svo framarlega sem tök eru á (Valborg Sigurðardóttir, 1953, bls. 4).    
 

Eins og sjá má var ekki gert ráð fyrir því að börn dveldu allan daginn í 

leikskóla heldur var gengið út frá því að börn væru stutta stund á leikskóla 
til að létta undir með mæðrum. Umræður um þversagnir í hlutverki 

leikskóla hafa fylgt þeim frá upphafi, en þeir voru taldir gegna 
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efnahagslegu hlutverki – að gæta barna meðan foreldrar þeirra eru í vinnu – 

en einnig uppeldislegu hlutverki; að mæta þörfum barnsins (Ladberg, 
1979). Reynt var því að gera dagvistarheimili að góðum uppeldisstað með 

því að ráða að þeim menntað starfsfólk, búa þau ríkulega efniviði og móta 

umhverfið við hæfi barna. Þar sem dagvistarheimili áttu fyrst og fremst að 

vera góðir uppeldisstaðir, varð að vera til staðar hugmyndafræði, markmið 
með starfseminni eða kenningar sem sýndu fram á hvers vegna og hvernig 

dagvistarheimili væru góðir uppeldisstaðir barna. Það var ekki fyrr en árið 

1973 sem á Íslandi var sett löggjöf um hlutdeild ríkisins í byggingu og 
rekstri dagvistunarheimila (Lög um hlutdeild ríkisins í byggingu og rekstri 

dagvistunarheimila nr. 29/1973). Árið 1981 var samþykkt breyting á lögum 

um uppbyggingu og rekstur dagheimila (Lög um byggingu og rekstur 

dagvistarheimila fyrir börn nr. 112/1976) og lagt til að bætt yrði við ákvæði 
um að menntamálaráðuneytið léti gera námskrá um markmið og leiðir í 

uppeldisstarfi á dagvistarheimilum. Fyrsta formlega Uppeldisáætlun fyrir 

dagvistarheimili kom síðan út árið 1985 (Menntamálaráðuneytið, 1985). 
Með fyrstu lögum um leikskóla var ábyrgð hins opinbera á leikskólum 

skilgreind (Lög um leikskóla nr. 48/1991) og í kjölfarið var 

Uppeldisáætlun fyrir dagvistarheimili endurskoðuð árið 1993 og gefin út 

undir heitinu Uppeldisáætlun fyrir leikskóla (Menntamálaráðuneytið, 
1993). Með nýjum lögum um leikskóla (Lög um leikskóla, nr. 78/1994) 

árið 1994 var leikskólinn skilgreindur sem fyrsta skólastigið. Með tímanum 

urðu leikskólar einsetnir og nafnið dagheimili lagðist af. Í kjölfarið fjölgaði 
börnum á leikskólum og dvalartími þeirra lengdist. Á grundvelli laga um 

leikskóla (nr. 78/1994) var gefin út Aðalnámskrá leikskóla 

(Menntamálaráðuneytið, 1999). Ný lög um leikskóla tóku síðan gildi um 

mitt ár 2008 (Lög um leikskóla nr. 90/2008) með aukinni áherslu á að 
réttindi barna séu tryggð. Nám í leikskóla hefur tekið mið af þroska barna – 

verið þroskamiðað en ekki færnimiðað – og lögð hefur verið áhersla á leik 

barna sem námsleið (Menntamálaráðuneytið, 1999).  
 

1.2 Hlutverk leikskóla 

Frá því að fyrstu lög um leikskóla voru sett á Íslandi hefur leikskólinn 
verið skilgreindur út frá námslegum forsendum en ekki félagslegum. 

Fjallað hefur verið um kennslu og uppeldi en einnig um þarfir 

leikskólabarnsins. Þó er í Aðalnámskrá leikskóla, hinni fyrstu sem gefin er 
út á Íslandi, umhyggjan fyrir börnum höfð að leiðarljósi og áhersla lögð á 

að þörfum þeirra sé mætt (Menntamálaráðuneytið, 1999).  

 

Lögbundið hlutverk leikskóla (Lög um leikskóla nr. 90/2008) er að stefna 
að eftirfarandi markmiðum:  
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 að fylgjast með og efla alhliða þroska barna í náinni samvinnu við 
foreldra, 

 að veita skipulega málörvun og stuðla að eðlilegri færni í íslensku, 

 að hlúa að börnum andlega, vitsmunalega og líkamlega í samræmi við 
þarfir hvers og eins svo að börnin fái notið bernsku sinnar, 

 að stuðla að víðsýni barna og efla siðferðisvitund þeirra, 

 að leggja grundvöll að því að börn verði sjálfstæðir, virkir og ábyrgir 

þátttakendur í lýðræðisþjóðfélagi sem er í örri og sífelldri þróun, 

 að rækta hæfileika barna til tjáningar og sköpunar í þeim tilgangi m.a. 
að styrkja sjálfsmynd þeirra, heilbrigðisvitund, öryggi og hæfni til 

mannlegra samskipta.  

                                                                                        
Markmiðin miðast við þroska barnanna og umönnun þeirra en miða ekki að 

beinni kennslu, nema þá ef vera skyldi í skipulegri málörvun barna. Efling 

þroska barna á að fara fram í náinni samvinnu við foreldra, sem hvetur til 
daglegrar samræðu og samvinnu milli foreldra og starfsfólks leikskóla um 

nám og þroska barna. Málörvun er nýmæli í lögum um leikskóla og 

undirstrikar mikilvægi hennar sem grunn fyrir áframhaldandi nám. Alhliða 

umönnun barna er tilgreind og þess getið að börn fái að njóta þessa 
sérstaka æviskeiðs, bernskunnar, án þess að það sé þó tilgreint nánar. 

Kveðið er á um mikilvægi víðsýni og sjálfstæði barna með því að þjálfa 

börn í því að taka þátt í lýðræðisþjóðfélagi, að láta skoðun sína í ljós og að 
geta átt samskipti við aðra. Víða má finna aukna áherslu á að hafa börn 

með í ráðum sem virka þátttakendur í leikskólastarfi, í áætlanagerð og í 

mati á starfinu. Er hér komin kjarninn í íslensku leikskólastarfi sem 

skólanámskrá hvers leikskóla ætti að byggja á. Því er í þessari rannsókn 
stuðst við lýðræðislegar matsaðferðir og lögð áhersla á að fá fram 

sjónarmið barna á starfi þess leikskóla sem þau dvelja á og þeim boðið að 

taka þátt í mótun starfseminnar. 

 

Hver leikskóli á Íslandi starfar eftir leiðbeiningum Aðalnámskrár leikskóla 

(Menntamálaráðuneytið, 1999) en mótar sér sérstöðu sem birtist í 

skólanámskrá hvers leikskóla fyrir sig. Í könnun menntamálaráðuneytis á 
starfsemi leikskóla kemur fram að hugmyndafræði kennd við Reggio 

Emilia (Malaguzzi, 1993a; 1993b) og starfsaðferðir  Hjallastefnunnar 

(Margrét Pála Ólafssdóttir, 1992; 1999) eru algengastar í þeim leikskólum 

sem starfa eftir ákveðinni stefnu (Menntamálaáðuneytið, 2006). 
Starfsaðferð Reggio Emilia á uppruna í samnefndri borg á Ítalíu. Lögð er 

áhersla á að sköpun barna fái að njóta sín og að þau þjálfist í gagnrýnni 

hugsun og lýðræðislegum vinnubrögðum í þeim verkefnum sem þau taka 
sér fyrir hendur. Hjallastefnan er íslensk uppeldisstefna sem einkennist af 

áherslu á jafnrétti, og er skipting barna í hópa eftir kyni ein leið að því 

marki að tryggja stúlkum og drengjum jafnan rétt. Hefðbundin leikföng eru 



5 

 

ekki á Hjallastefnuleikskólum og börnin klæðast öll skólafötum merktum 

leikskólanum. Ofannefndar starfsaðferðir verða teknar til skoðunar í 
þessari rannsókn og gerð verður grein fyrir helstu þáttum í starfsemi þeirra 

leikskóla sem starfa samkvæmt þeim. 

 

Leikskóli er vettvangur barna, vettvangur sem talið er að þau eigi rétt á að 
sækja (Lög um leikskóla nr. 90/2008). Leikskólar eru nú einsetnir og eru 

flest börn skráð í heilsdagsdvöl (Hagstofa Íslands, 2008a; Samband 

íslenskra sveitarfélaga, 2008). Auk þess að vera menntastofnun hefur 
leikskólinn einnig þjónustuhlutverki að gegna. Kröfur samfélagsins til 

leikskóla hafa aukist hvað varðar aðbúnað barna, máltíðir og hvíld. Þá hafa 

foreldrar falið opinberum stofnunum aukna ábyrgð á uppeldi barna sinna. 

Er svo komið að spurning er hvort umræðu sé ekki þörf um nýja 
hlutverkaskipan foreldra og leikskóla. Áhugavert verður að glöggva sig á 

þeim hugmyndum sem foreldrar leikskólabarna og starfsfólk leikskóla hafa 

um hlutverk leikskóla í þessari rannsókn í ljósi nýrra tíma.     

 

Í lögum (Lög um leikskóla nr. 90/2008) er skýrt kveðið á um ábyrgð og 

skyldur sveitarfélaga til að annast og kosta byggingu og rekstur leikskóla. 

Sveitarfélögum ber að tryggja börnum dvöl í góðum leikskóla. Þau eiga að 
meta þörf fyrir leikskólarými í sveitarfélaginu og gera áætlun um 

uppbyggingu leikskóla með heildarhagsmuni sveitarfélagsins í huga. Þeim 

er hins vegar heimilt að veita öðrum leyfi til rekstrar leikskóla. Gífurleg 
fjölgun hefur verið á leikskólum í landinu síðast liðinn áratug, en hún hefur 

þó ekki alltaf mætt eftirspurn foreldra eftir heilsdagsdvöl í leikskóla fyrir 

börnin sín eftir að foreldraorlofi lýkur. Ástæður þess eru annars vegar 

mikill kostnaður við uppbyggingu og rekstur leikskóla og hins vegar 
óeining um á hvaða aldri börn skuli hefja leikskólagöngu sína og hversu 

langur leikskóladagurinn skuli vera (Bergur Felixson, 2007). Árið 1994 

þegar Reykjavíkurlistinn komst til valda var þeirri stefnu hrundið í 
framkvæmd að setja uppbyggingu leikskóla í forgang hjá Reykjavíkurborg. 

Fylgdu önnur sveitarfélög fordæmi Reykjavíkurborgar og juku framboð á 

leikskólarýmum. Leikskólar reknir af foreldrafélögum, félagasamtökum og 

einstaklingum hafa einnig þekkst frá upphafi leikskóla á Íslandi, og má í 
því sambandi nefna Barnavinafélagið Sumargjöf sem lengi vel rak 

leikskóla í Reykjavík (Gils Guðmundsson, 1949). Af 270 leikskólum á 

landinu árið 2007 voru 36 reknir af öðrum en sveitarfélögum (Hagstofa 

Íslands, 2008c). Talið er mikilvægt að foreldrar hafi val um leikskóla fyrir 
barn sitt sem starfa eftir ólíkum starfsaðferðum og að þeir hafi eitthvað um 

starfið að segja (Le Grand, 2007). Á það bæði við um leikskóla rekna af 

sveitarfélagi sem og af öðrum aðilum, þar sem munur milli skóla virðist 
fremur vera vegna ólíkra starfsaðferða en ekki ólíks rekstrarforms 



6 

 

(Benveniste, Carnoy og Rothstein, 2003). Forvitnilegt verður að skoða 

hvort sú sé raunin í rannsókninni sem hér verður framkvæmd.  
 

En hvert stefnir leikskólinn? Í athugun á þróun leikskólastarfs í OECD-

ríkjum eru dregin fram nokkur líkleg meginhlutverk leikskóla á næstu 

áratugum (OECD, 2001, 2005). Þau eru í fyrsta lagi talin vera að auðvelda 
atvinnuþátttöku foreldra sem eiga ung börn með því að auðvelda þeim að 

stilla saman heimili og atvinnu. Gert er ráð fyrir því að báðir foreldrar taki 

þátt í atvinnulífinu og gengið er út frá því að barnið þurfi samastað á 
meðan foreldrar þess stunda vinnu, en sýnt hefur verið fram á að sterkt 

samband er á milli mikillar atvinnuþátttöku mæðra og opinberrar 

dagvistarþjónustu (Gornick, Meyert og Ross, 1997). Í öðru lagi á hlutverk 

leikskólans að vera það að styrkja fjölskyldur sem glíma við vandamál af 
einhverju tagi og tryggja með því móti jafna aðstöðu allra barna til 

menntunar. Er það í samræmi við þá skoðun að hagsmunir barna verði best 

tryggðir ef þau eiga kost á leikskóladvöl og að leikskólinn sé eitt öflugasta 
tækið til að skapa börnum jöfn tækifæri (Esping-Andersen, 2002). Í þriðja 

lagi ætti leikskólinn að skapa umhverfi sem eflir þroska og velferð allra 

barna og í síðasta lagi að auka skólaþroska barna og efla þannig velgengni 

þeirra í áframhaldandi skólagöngu. Þá er enn fremur talað um hlutverk 
leikskólans í að efla félagslega blöndun og samheldni (OECD, 2001). 

Hugmyndir Malaguzzi (1993a; 1993b) um leikskólann sem vettvang 

lýðræðis geta fallið undir ofangreind markmið, en mörg þeirra eru þó 
félagslegs eðlis og lúta að vistun barna fremur en menntun þeirra.  

 

Ýmsir hafa velt því fyrir sér hvort hægt sé að skapa hinn fullkomna 

leikskóla sem verið gæti fyrirmynd annarra, en aðrir telja að slíkt sé 
óframkvæmanlegt þar sem ekki sé hægt að staðla gildi og viðhorf fólks 

(Dahlberg, Moss og Pence, 1999, 2007). Víst er að ekki er til nein einföld 

leið til að koma á fót góðu leikskólastarfi, heldur krefst það ígrundunar, 
umræðu og gagnrýninnar hugsunar þeirra sem að því koma. Þessari 

rannsókn er ætlað að stuðla að slíkri umræðu. 

 

1.3 „Hverjum þykir sinn fugl fagur“   

Hægt er að líta á mat á leikskólastarfi sem ferli upplýsingaöflunar og 

umræðu sem gefur hagsmunaaðilum tækifæri til að sameinast í gagnrýnni 
umræðu um kjarna starfsins (House og Howe, 2000; Kemmis, 1982). Sú 

umræða þarf ekki að leiða til sameiginlegrar niðurstöðu heldur er tilgangur 

hennar fremur að varpa ljósi á sem flesta þætti starfsins. Tilgangur mats 

ætti þó ávallt að vera að stuðla að umbótum. Mat á leikskólastarfi er 
lögbundið, bæði ytra mat, sem framkvæmt er af sveitarfélagi og/eða 

menntamálaráðuneyti (Lög um leikskóla nr. 90/2008) og innra mat, sem 
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framkvæmt er af starfsfólki leikskólans (Menntamálaráðuneytið, 1997). 

Einnig er tilgreint í lögum (Lög um leikskóla nr. 90/2008) og í 
Aðalnámskrá leikskóla (Menntamálaráðuneytið, 1999) hverjir skuli taka 

þátt í mati. Þar er starfsfólk leikskólans fyrst nefnt, síðan börnin og 

foreldrar þeirra. Þeir aðilar eru kallaðir saman í þessari rannsókn.    

 
Hvað varðar ytra mat leikskóla verða þær matsskýrslur sem 

menntamálaráðuneytið hefur gefið út skoðaðar. Athugað verður hvaða 

aðferðir hafa verið notaðar, hverjir hafa tekið þátt í matinu og hvaða 
viðmið hafa verið notuð. Viðmiðin gefa vísbendingu um hvað telst vera 

gott leikskólastarf að mati ráðuneytisins. 

 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á innra mati á leikskólastarfi á Íslandi 
og gæðum þess (Hildur Skarphéðinsdóttir, 2002; Jóhanna Einarsdóttir, 

2005a, 2005b, 2006). Margar leiðir eru farnar og stundum hafa börn verið 

höfð með í ráðum. En kannanir sýna að oftar hefur verið stuðst við 
fyrirfram ákveðin viðmið eða kvarða sem sérfræðingar í leikskólafræðum 

hafa útbúið (Menntamálaráðuneytið, 2006). Slíkir kvarðar eru þó taldir 

einfalda flókið starf og ekki gefa af því rétta mynd (Lee og Walsh, 2005). 

Því er þörf á nýrri nálgun á því hvernig mat á starfsemi leikskóla er 
framkvæmt og hvaða viðmið er stuðst við (Dahlberg, Moss og Pence, 

1999; House og Howe, 2000). Það sem helst krefst frekari skoðunar er 

hvaða aðferðir eru heppilegastar þegar mat á svo flóknu starfi, sem bundið 
er menningu og samhengi hverju sinni, er framkvæmt (Layzer, Goodson og 

Moss, 1993). Þá er talið að umræður séu sérstaklega mikilvægar þegar 

leikskólastarf er metið (Malaguzzi, 1993a; 1993b).  

 
Í þessari rannsókn eru aðferðir lýðræðislegs umræðumats (e. deliberative 

democratic evaluation) notaðar, en sú aðferð felur í sér þátttöku allra sem 

hagsmuna eiga að gæta af því starfi sem metið er (House og Howe, 2000). 
Börn hljóta að teljast helstu hagsmunaaðilar leikskólastarfs og líklega sá 

aðili sem valdaminnstur er. Því var mikilvægt að leggja sérstaka áherslu á 

að fá fram viðhorf þeirra og að kynnast aðferðum þar að lútandi. Einn 

tilgangur rannsóknarinnar er því að nota aðferðir sem miða að því að þeir 
sem veikustu röddina hafa og helstu hagsmuna hafa að gæta, komi að mati 

á starfi leikskóla.  

 

Rannsóknin er því mat í þeim skilningi að þarfagreining er gerð í fjórum 
leikskólum og framkvæmd starfsins metin. Rannsóknir og mat hafa það 

sameiginlegt að svipaðar aðferðir eru notaðar, en tilgangurinn er þó oft 

ekki sá sami. Þegar rannsókn er gerð er verið að leita svara við 
rannsóknarspurningum með það að markmiði að bæta við fræðilega 

þekkingu á ákveðnu sviði. En þegar verið er að meta skólastarf, er verið að 
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meta til dæmis hvort þjónusta mæti þeim þörfum sem henni er ætlað að 

mæta eða hvort að starfsemi sé framkvæmd á þann hátt sem lagt er upp 
með (Sigurlína Davíðsdóttir, 2008). Í þessari rannsókn er verið að meta 

þjónustu og framkvæmd leikskólastarfs með lýðræðislegum aðferðum og 

þátttöku helstu hagsmunaaðila – þar á meðal barna – með það að markmiði 

að skapa nýja þekkingu varðandi þátttöku barna í mati og um lýðræðislegar 
matsaðferðir.     

 

1.4  Síðtíma hugmyndir 

Rannsóknin sem hér um ræðir fellur undir síðtíma (e. postmodern) 

bernskurannsóknir, en helsti tilgangur þeirra er að koma auga á tækifæri 

fremur en að benda á takmarkanir (Cannella og Kincheloe, 2002). Áður 
beindust rannsóknir að barninu og fjölskyldu þess, að finna þarfir barnsins 

og mæta þeim, en einnig var talið að vísindin gætu gefið algildar 

upplýsingar um þroska og þarfir barnsins. Barnið var skilgreint sem 
viðkvæmt og verndarþurfi. Nú draga bernskurannsóknir ýmsar viðteknar 

skoðanir og kenningar í efa, viðurkenna að sjónarmið barna hafi ekki 

fengið hljómgrunn og að börn séu margvísleg (Cannella og Kincheloe, 

2002). Rannsóknir eru ekki gerðar á börnum, heldur með börnum og fyrir 
börn. Því þurfi að skoða nánar undirliggjandi gildi í skilgreiningu á barni 

og viðhorf okkar til barna og bernskunnar. Einnig þarf að skoða vel þau 

viðhorf og þá sýn sem fram kemur í lögum og reglugerðum sem varða 
stofnanir fyrir börn. Þá eru kenningar sem haldið hefur verið á lofti um 

hvernig börn eigi að vera dregnar í efa í rannsóknum sem unnar eru 

samkvæmt síðtíma hugmyndum. Fremur er lögð áhersla á að nálgast 

sjónarmið barna og fá aukna innsýn í hugarheim þeirra og lífsreynslu. 
 

Á síðustu áratugum hafa hugmyndir manna um barnið orðið fyrir áhrifum, 

sem má að stórum hluta rekja til síðtíma hugmynda í heimspeki, félags- og 
sálarfræði. Fer þar fremstur franski heimspekingurinn Foucault (1997, 

2005), en hann hefur í ritum sínum gagnrýnt ýmsa þætti samfélagsins. 

Verk hans hafa haft áhrif á það hvernig fólk hugsar um stjórnmál, 

skólamál, velferðarþjónustu og umönnun ungra og aldraða. Foucault hefur 
haldið því fram að það sem við teljum sannleika, sé í raun „tilbúningur í 

sannleiksleikjum“ sem endurspegla vald þekkingar hvers tíma (Foucault, 

1997, 2005). Foucault efaðist um leitina að alþjóðlegum skilgreiningum á 
hinum félags- og menningarlega heimi og lagði áherslu á að öll þekking 

væri haldin menningarlegum fordómum og því staðbundin. Vald í skilningi 

Foucaults er ekki eitthvað sem einhver hefur og beitir til að kúga annan, 

heldur net áhrifa sem býr í athöfnum og tengslum fólks. Hugmyndir hans 
um samband valds, aga og þekkingar, þar sem hann heldur því fram að 

sannleikur sé ekki til, hafa breytt viðhorfum þeirra leikskólakennara sem 
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þeim kynnast (MacNaughton, 2005). Kenningar Foucaults hafa fengið 

leikskólakennara til að hugsa öðruvísi um viðhorf sín og þekkingu og 
fengið þá til að íhuga margræða sannleika um börn og bernsku. Ígrundun 

kennara telst vera lykilatriði í starfsþróun þeirra og sér í lagi gagnrýnin 

ígrundun um starfið og hvernig það getur þjónað jafnrétti og lýðræði sem 

best. Kennarar þurfa að taka ábyrgð á starfsþróun sinni og þeirri merkingu 
sem starf þeirra hefur og tileinka sér ný vinnubrögð (MacNaughton, 2005).  

 

Þó felast ögranir, álitamál og andstæður í síðtíma rannsóknum sem gerðar 
eru meðal barna (Jóhanna Einarsdóttir og Wendy Shiller, 2009). Má þar 

nefna í fyrsta lagi hversu mikið fullorðnir stjórna því sem börn segja með 

leiðandi spurningum og spurningum sem eru kannski ekki við hæfi, í öðru 

lagi athuganir sem jaðra við hnýsni í einkamál barna og fjölskyldna þeirra 
og í þriðja lagi hvernig upplýst samþykki barna fyrir þátttöku er fengið og 

hvort að réttur þeirra til að hætta þátttöku í rannsókn sé virtur (Fraser, 

Lewis, Ding, Kellett og Robinson, 2004; Morrow, 1999). 
 

Einnig hefur verið bent á átök milli þess sem börnum er fyrir bestu 

(Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, 1997) og rétt þeirra 

til þátttöku (Menntamálaráðuneytið, 1999). Ef við berum virðingu fyrir 
börnum og bernsku þeirra þá þurfum við að skoða vel hvenær og að hvaða 

leyti það er börnum fyrir bestu að hjálpa fullorðnum að skoða og skilja 

hvaða merkingu þau leggja í þá tilveru sem fullorðnir hafa skapað þeim 
(Brostrøm, 2006). Hefur kannski verið gengið of langt í því að telja að 

sjónarmið barna séu mikilvægustu viðhorfin í síðtíma bernskurannsóknum? 

(MacNaughton, Hughes og Smith, 2007). Mikilvægt er að skoða samband 

barna og fullorðinna til að skilja hvernig tilvera barna er sköpuð af 
fullorðnum og hvaða áhrif fullorðnir hafa á hvaða sjónarmið barna heyrast, 

hvað þau mega tala um og hvaða áhrif sjónarnmið þeirra hafa (Mannion, 

2007). Slík skoðun gæti leitt af sér breytingar í samskiptum barna og 
fullorðinna (Moss og Petrie, 2002).        

 

Síðtíma hugmyndir kalla eftir lýðræðislegum vinnubrögðum í mati og 

umræðu, sem og umhugsun og þátttöku allra þeirra sem hagsmuna hafa að 
gæta í því sem metið er (Ryan og DeStefano, 2000). Hvað varðar mat á 

leikskóla er mikilvægt að leita eftir sjónarmiðum þeirra sem minnst vægi 

og vald hafa, en sem mestra hagsmuna hafa að gæta, það er að segja 

barnanna sjálfra. Foreldrar þeirra, starfsfólk leikskóla og rekstraraðilar eru 
þeir hópar sem geta einnig komið að slíku mati. Eins og fyrr segir kalla 

House og Howe (2000) þessa nálgun á mati lýðræðislegt umræðumat og 

leggja áherslu á að rökræða þurfi þau gildi og viðmið sem lögð eru til 
grundvallar í matsferlinu til að nálgast það sem skiptir hagsmunaaðila máli 

í leikskólastarfi. Það er ekki auðvelt, en mikilvægt ef mat á að hafa 
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einhverja merkingu fyrir þá sem að því koma. Í lýðræðislegu umræðumati 

er lögð áhersla á að hafa alla hagsmunaaðila með í ráðum, að gefa öllum 
röddum vægi og að viðhalda valdajafnvægi í umræðu. Litið er á börn sem 

borgara og á réttur barna til þátttöku að tryggja börnum aðgang að 

ákvarðanatöku. Að skilgreina börn sem borgara þýðir að þau eru meðlimir 

samfélags og þátttökulýðræði (e. participation-democracy) gegnir 
mikilvægu hlutverki í því ferli að skapa merkingarbæra tilveru öllum til 

handa. Einnig er talið að vettvangur til rökræðu (e. deliberation) sé kjarni 

lýðræðis (Habermas, 1995). Slík tegund lýðræðis opnar fyrir möguleika á 
þátttöku barna í ákvarðanatöku og samrýmist vel helstu áherslum í 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (Samningur Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi barnsins, 1997). Sú lagasetning hefur aukið réttindi þeirra til 

þátttöku í samfélaginu og til að hafa áhrif á umhverfi sitt, meðal annars 
með því að koma sjónarmiðum sínum á framfæri. 

 

Það er því víða aukinn áhugi á því að hlusta á sjónarmið barna á 
leikskólaaldri, en talið er að það geti leitt til breytinga á leikskólastarfi 

(Clark, Kjorholt og Moss, 2005; James og James, 2001; James og Prout, 

1997; Mauthner, 1997). Sjónarmiðum barna hefur oft verið haldið á lofti af 

öðrum en þeim sjálfum og hafa fullorðnir tekið að sér að gæta hagsmuna 
þeirra. Börn eru einnig oft sett í aðstæður sem þau ráða litlu um, þar sem 

fullorðnir taka ákvarðanir fyrir þau, og glíma því iðulega við aðstæður sem 

þau hafa litla stjórn á (Graue og Walsh, 1998). Stofnanavæðing barna er 
mikil og fá þau sjaldan að vera án vökuls auga fullorðinna heldur eru sífellt 

undir eftirliti og stjórnun.  

 

Að teknu tilliti til sérstöðu barna hafa verið þróaðar sérstakar aðferðir til að 
fá fram viðhorf þeirra til leikskólastarfs (Clark og Moss, 2001; 2005). Í 

lögum um leikskóla (nr. 90/2008) og Aðalnámskrá leikskóla 

(Menntamálaráðuneytið, 1999) er lagt til að börnin taki þátt í sjálfsmati 
leikskólans og leiðir fundnar til þess að tryggja aðkomu þeirra að mati. 

Verður það rætt nánar í kafla 2.7 um sjónarmið barna í mati.   

 

1.5 Bakgrunnur rannsakanda og val á viðfangsefni 

Rannsóknin endurspeglar fagleg og fræðileg áhugamál rannsakanda. Árið 

1980 útskrifaðist ég sem tómstundaleiðbeinandi (s. fritidsledare) frá 
Gautaborg og hef síðan unnið við uppeldi barna á ýmsum aldri. Ég kynntist 

hugmyndum Freire (1977, 1998a, 1998b) um mikilvægi þess að tendra 

forvitni nemanda, að læra og nema af ástríðu og umhyggju. Einnig kynntist 

ég hugmyndum Magnér (1980) um gagnrýna hugsun, og hafa þessar 
kenningar fylgt mér í störfum mínum æ síðan. Ég hef starfað meðal barna 

bæði í Svíþjóð og Danmörk og kynnst ólíkum leiðum í starfi leikskóla, 
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bæði hvað varðar húsnæði og aðbúnað og einnig í innra starfi þeirra. Á 

Íslandi hefur mér fundist fjölbreytni vera að aukast í leikskólum og tel ég 
mikilvægt að farnar séu ólíkar leiðir. Ég er sannfærð um að engin ein 

aðferð eða tegund leikskóla sé sú eina rétta og tel ég að sjónarmið barna 

eigi að leiða þróun starfsaðferða í leikskólum. Að loknu námi og störfum í 

Svíþjóð vann ég meðal unglinga á Unglingaheimili ríkisins sem þá starfaði 
í Kópavogi. Ég starfaði síðan í Kvennaathvarfinu í Reykjavík og á 

meðferðarheimilum í nokkur ár, en frá árinu 1988 hef ég unnið á 

leikskólum. Árið 1992 hóf ég sjálf rekstur leikskóla og hef haft tækifæri til 
þess að móta skólanámskrá þess leikskóla með hliðsjón af Uppeldisáætlun 

leikskóla (Menntamálaráðuneytið, 1993) og síðar meir Aðalnámskrá 

leikskóla (Menntamálaráðuneytið, 1999), Lögum um leikskóla (nr. 

78/1994; 90/2008) og Reglugerð sama efnis (nr. 225/1995). Árið 1995 hóf 
ég fjarnám við Fósturskóla Íslands og lauk námi frá Kennaraháskóla 

Íslands með B.Ed. gráðu árið 1999. Árið 2003 lauk ég framhaldsnámi í 

uppeldis- og menntunarfræðum með M.Ed. gráðu frá sama skóla með 
áherslu á tölvu- og upplýsingatækni í skólastarfi. Árið 2004 hóf ég síðan 

doktorsnám við Háskóla Íslands með áherslu á matsfræði. Í dag starfa ég 

sem leikskólafulltrúi sveitarfélags og sé um málefni leikskóla í því 

sveitarfélagi, en þar starfa nú 9 leikskólar.  
 

Sú sýn að börn séu getumikil og fær og hafi trúverðug sjónarmið fram að 

færa fellur vel að mínum hugmyndum um börn og tel ég að það viðhorf 
geti breytt því starfi sem unnið er á leikskólum og gert það að 

lýðræðislegu, hvetjandi námsumhverfi fyrir þau börn sem þar dvelja. Það 

nám á ekki endilega að leiða til færni sem börn munu nota í óráðinni 

framtíð, né til þess að þau standi sig vel á ósömdum samræmdum prófum, 
heldur er slíku námi ætlað að hvetja þau til að gerast virkir þáttakendur sem 

láta í sér heyra og hafa áhrif á að skapa og móta það umhverfi sem þau búa 

í. Hvaða nám og hvers konar skólanámskrá er það sem býður upp á slíkt 
umhverfi? Hverjar eru áherslurnar á  Íslandi í menntun barna? Þannig varð 

fyrsta spurning rannsóknarinnar til: Á hvað er lögð áhersla í menntun barna 

í fjórum leikskólum á Íslandi, og eru þær áherslur í samræmi við áherslur 

hagsmunaaðila leikskólans?  
 

Hagsmunaaðilar leikskólans, börn, foreldrar og starfsfólk eru ekki 

einsleitur hópur með sömu áherslur. Því hlýtur að vera mikilvægt að til séu 

leikskólar sem fara ólíkar leiðir í starfsaðferðum sínum í námi og uppeldi 
barna. Á síðastliðnum árum hefur leikskólum fjölgað sem starfa samkvæmt 

aðferðum Reggio Emilia eða aðferðum Hjallastefnunnar, en aðferðir 

Hjallastefnunnar hafa verið gagnrýndar nokkuð. Fjölbreytni í 
leikskólastarfi hlýtur að vera mikilvæg. En hversu mikið tekur starf 

leikskóla mið af þeirri stefnu og starfsaðferðum sem leikskólinn hyggst 
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vinna samkvæmt? Því eru skoðaðir leikskólar með ólíkar áherslur og 

starfsaðferðir í skólanámskrá sinni og athugað hvernig skólanámskrá 
leikskólanna endurspeglar áherslur þeirra í menntun barna. 

 

Þegar ég velti fyrir mér hvers konar nám sé mikilvægast á þessum árum í 

lífi barna, þá gat ég ekki litið fram hjá því að leikskólinn veitir þjónustu, 
ásamt því að vera fyrsta skólastigið í menntakerfi Íslendinga. Þarfir 

fjölskyldu leikskólabarna hafa breyst gífurlega á síðast liðnum tuttugu 

árum, og hefur stuðningur samfélagsins ekki alltaf tekið mið af breyttum 
þörfum barna, foreldra og starfsfólks. Lengi vel var ekki hægt að fá 

dvalartíma fyrir börn í leikskóla í samræmi við vinnutíma foreldra þeirra 

og fór hádegið hjá mörgum í það að keyra börnin frá leikskóla til 

dagforeldra eða ættingja í gæslu. Þá reyndist mörgum erfitt að sameina 
fjölskyldulíf og atvinnu. Börn mættu með nesti í leikskólann því ekki var 

boðið upp á máltíðir þar. Það var ekki fyrr en eftir sveitarstjórnarkosningar 

árið 1994 sem foreldrum í sambúð bauðst heilsdagsdvöl fyrir börn. Þessar 
vangaveltur leiddu til eftirfarandi spurninga: Hvaða þjónusta er í boði á 

fjórum leikskólum á Íslandi, og er sú þjónusta í samræmi við þarfir 

hagsmunaaðila leikskólans?   

 
Þar sem ég hef rekið leikskóla í sextán ár lék mér forvitni á að vita hvaða 

áhrif rekstraraðilar leikskólanna höfðu á starf hans og þjónustu. 

Einkarekstur leikskóla hefur verið gagnrýndur og talið að opinberir aðilar 
ættu fyrst og fremst að reka leikskóla. Hvað fær einkaaðila til að taka að 

sér rekstur leikskóla? Því varpaði ég fram eftirfarandi spurningu: Hver eru 

tengsl rekstraraðila einkarekinna leikskóla við menntun og þjónustu í 

leikskólum? 
 

Á árum mínum í Kennaraháskóla Íslands hreifst ég mjög af eigindlegri 

aðferðafræði og því að ná röddum barna, og sótti meðal annars námskeið 
haldið af Guðrúnu Kristinsdóttur um rannsóknaraðferðir meðal barna. Þær 

aðferðir notaði ég við rannsókn mína á tölvunotkun í leikskólastarfi og hef 

í starfi mínu lagt áherslu á að hlusta á viðhorf og skoðanir barna (Anna 

Magnea Hreinsdóttir, 2003). Við lestur matsskýrslna og við mat á 
leikskólastarfi hef ég stundum sett spurningamerki við þær mælistikur sem 

notaðar eru og það vald sem þeim fylgir. Hvernig og af hverjum hafa gæði 

í leikskólastarfi verið skilgreind? Hver segir að betra leikskólastarf sé 

unnið í þeim leikskólum sem hafa sal fyrir hreyfingu aðgengilegan 
innandyra, eða gera klemmuvarnir á hurðum það að verkum að leikskóli 

telst vera öruggur staður? Getur ekki margs konar leikskólastarf talist vera 

gott með fjölbreyttum húsakynnum og efniviði? Hugmyndir Foucaults 
(1997) um samband valds, aga og þekkingar hafa í kjölfarið vakið áhuga 
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minn á því að nálgast ólík sjónarmið foreldra, starfsfólks leikskóla og 

leikskólabarna í lýðræðislegu umræðumati á leikskólastarfi.  
 

Ég hef einnig kynnst hugmyndum um matsnálgun sem leitar eftir ólíkum 

viðhorfum, sem hvetur til innihaldsríkrar samræðu milli hagsmunaaðila og 

skoðar þau gildi og viðmið sem liggja að baki viðhorfunum. Þar á ég við 
hugmyndir House og Howe (2000) um lýðræðislegar matsaðferðir. 

Mikilvægur hluti í mati á leikskólastarfi er að koma sér upp viðmiðum í 

mati. Þau viðmið eru nátengd hugmyndum hagsmunaaðila um hvað telst 
mikilvægast í leikskólastarfi, en innihald leikskólastarfs þarf að hafa 

merkingu fyrir þá sem að því koma (Dahlberg, Moss og Pence, 1999).  

 

Börn eiga að fá aðkomu að mati á starfi leikskóla og eiga sjónarmið barna 
að koma fram í mati (Lög um leikskóla nr. 90/2008). Nálgun Clark og 

Moss (2005) á að ná fram sjónarmiðum barna er allrar athygli verð. Telja 

höfundar sjónarmið barna vera helsta breytingarafl í leikskólastarfi í dag. 
Mér lék því forvitni á að vita hvernig ytra mat hefur verið framkvæmt á 

leikskólum á Íslandi og hverjir kostir og gallar væru við aðferðir 

lýðræðislegs umræðumats í innra mati leikskóla, meðal annars með 

þátttöku barna í slíku mati. 
 

1.6  Notkun hugtaka 

 

Í augum Önnu voru orð lifandi.  
Fynn, 1982, bls. 32. 

 

Raddir (e. voices) barna og áhrif (e. agency) þeirra eru lykilhugtök 

þessarar rannsóknar sem og í nútíma rannsóknum meðal barna (Pufall og 
Unsworth, 2004). Með röddum er átt við reynslu, vonir og væntingar 

barna. Þær raddir komast einungis upp á yfirborðið þegar hinir fullorðnu 

spyrja, hlusta og hætta að standa í vegi fyrir þeim. Með áhrifum er átt við 
þá staðreynd að börn eru atkvæðameiri gerendur en oft er haldið. Þau vega 

og meta málefni á eigin hátt, taka eigin ákvarðanir með eigin vilja – þegar 

hin valdameiri stétt, hinir fullorðnu, leyfir (Pufall og Unsworth, 2004). Í 

þessari rannsókn er ekki einungis verið að lýsa röddum barna og áhrifum 
þeirra heldur einnig röddum og áhrifum foreldra og starfsfólks þeirra 

leikskóla sem þátt tóku. Er hér um að ræða bernskurannsókn og er bernska 

(e. childhood) í sinni einföldustu mynd skilgreind sem fyrri hluti ævi alls 

fólks í öllum samfélögum. Einkenni bernsku er hinn öri líkams- og 
sálfræðilegi þroski sem er sameiginlegur öllum börnum. Þessar líkamlegu 

staðreyndir þroska og þróunar eru bundnar menningarlegu samhengi og eru 

túlkaðar og skilgreindar í samhengi við þarfir og velferð barna og því sem 
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við teljum að sé börnum fyrir bestu (Woodhead, 1996). Hugtakið börn (e. 

children) er notað yfir hóp fólks sem er á æviskeiðinu bernsku. Hugtakið er 
því greinandi, notað yfir hóp fólks sem er hægt að flokka saman með 

sameiginlegum einkennum. Sum þeirra geta verið líffræðileg eða varðað 

ákveðinn þroska en önnur einkenni geta verið félags- eða menningarlegs 

eðlis (James, 2004). Hugtakið barn (e. child) ætti að nota með vísan í þann 
einstakling sem fyrir framan okkur stendur, en sem lýsandi hugtak, þá 

gefur það í skyn það æviskeið sem manneskja er stödd á, það er bernsku, 

og að hún tilheyri hópnum börn.  
       

Hvað varðar leikskólastarf, þá er eins og fyrr segir sterk hefð fyrir því á 

Íslandi að leikskólastarf sé þroskamiðað en ekki kennslumiðað. Því er 

hugtakið menntun (e. education) leikskólabarna hér notað í víðasta 
skilningi þess orðs og vísað til allra þeirra þátta sem þarf til að ala upp 

börn, annast um þau og styðja við þroska þeirra og nám. Orðin nám, 

kennsla og að læra falla undir hugtakið menntun (Dewey, 2000). Menntun 
hefur oft verið skilgreind sem formlegt nám barna en orðið uppeldi (e. 

pedagogy) hefur oftar verið notað í víðari skilningi og þá vísað til uppeldis 

allrar manneskjunnar, líkamlegs, hugræns, tilfinningalegs og andlegs 

uppeldis, sem og samskipti einstaklingsins við aðra (Moss og Petrie, 2002).  
 

Eitt helsta markmið leikskólastarfs er að hlúa að börnum andlega, 

vitsmunalega og líkamlega og er hugtakið umönnun eða umhyggja (e. 
care) notað yfir það að annast aðra. Þá er ekki einungis átt við „falleg bros 

og hlý faðmlög“ (Rogers, 1994, bls. 33) heldur fremur um tengsl og 

samskipti barna og fullorðinna og hvernig þörfum barna er mætt. Noddings 

(1984, 1992, 1995) telur að annast um aðra sé ákveðin tegund tengsla, en 
ekki ákveðin tegund hegðunar. Hún telur jafnframt að allir hafi þörf fyrir 

umhyggju sem felur í sér skilning, viðurkenningu, virðingu og því að 

tilheyra öðrum. Þörf og löngun eftir því að njóta umhyggju virðist vera 
sammannleg, óháð menningu, og líklegt er að við kæmumst ekki af án 

hennar. Eiga því allir rétt á að njóta umhyggju í skólastarfi (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007). Umhyggja er afstaða, ábyrgð og skylda fagaðila. 

Hugtakið fagleg umönnun (e. professional care) hefur einnig verið notað í 
leikskólastarfi um umönnun sem á sér stað milli þeirra sem eru faglega 

tengdir eins og í tilfelli leikskólakennara og leikskólabarns. Alþjóðlega 

hugtakið „educare“ er einnig víða notað yfir umönnun og uppeldi sem 

sameinast í leikskólastarfi. 
  

Verndun (e. protection) barna er tvíbent hugtak sem notað er annars vegar 

til að réttlæta það að börn séu sett til hliðar (e. marginalized) á stofnanir 
en talið er að börn þarfnist verndunar frá hættum í umhverfi sínu og frá 

ókunnu eða hættulegu fólki. Hins vegar hafa fullorðnir talið að þeirra 
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hlutverk sé að gæta réttinda barna og vernda þau ef að þeim er vegið. 

Samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (1997) sem 
Ísland er aðili að er lögð áhersla á að allar ákvarðanir er varða börn skulu 

byggðar á því sem er börnum fyrir bestu. Aðildarríki eiga að sjá til þess að 

stofnanir sem annast börn uppfylli reglur sem stjórnvöld hafa sett um 

öryggi þeirra og heilsuvernd og um fjölda og hæfni starfsfólks. Má þó leiða 
að því líkum að hugtakið sé ofnotað sem leiðir þá til andstæðu þess, það er 

þægilegum rökum til að vernda hina fullorðnu gegn börnum í daglegu lífi 

(Qvortrup, 1994).  
 

Eitt aðalmarkmið leikskólastarfs er að hlúa að þörfum barna, en hugtakið 

þörf (e. need) nær yfir þarfir eins og ást og öryggi, þörf fyrir samskipti við 

aðra og vellíðan. Mikilvægt er að leikskólinn sem stofnun bregðist við 
þörfum leikskólabarna og fjölskyldum þeirra á hverjum tíma. Til að átta sig 

á ómættum þörfum ákveðins hóps er framkvæmd þarfagreining (e. needs 

assessment). En þarfir fólks verða ekki skilgreindar án þess að tillit sé tekið 
til þess félagslega samhengis sem börn lifa í og er sú ákvörðun að mæta 

ómættri þörf ávallt gildishlaðin ákvörðun og oft á tíðum pólitísk, eins og 

uppbygging leikskóla á Íslandi sýnir. Hugtakið réttindi (e. rights) er 

kannski vænlegra þegar fjallað er um leikskóladvöl barna og að börn taki 
þátt í því að byggja upp skilning okkar á þörfum þeirra. Má því velta fyrir 

sér hvort ekki sé réttara að tala um leikskóla sem félagslegan vettvang 

barna, vettvang sem börn eiga rétt á til að hitta jafningja sína og eiga með 
þeim stundir (Woodhead, 1997). 

 

Í þessari rannsókn er hugtakið starfsfólk notað yfir það fólk sem starfar á 

leikskólum. Það er gert vegna þess að samkvæmt tölum frá Hagstofu 
Íslands (2008d) var einungis 29% starfsfólks leikskóla árið 2007 með 

leikskólakennaramenntun. Um 70% starfsfólks leikskóla var því með aðra 

menntun og ekki við hæfi að tala um kennara þegar verið er að fjalla um 
það fólk sem starfar í leikskólum. Þetta er staðan þrátt fyrir að lög um 

menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla 

og framhaldsskóla (nr. 87/2008) hafi tekið gildi. Þess má geta að í þriðja 

kafla laga um leikskóla (nr. 90/2008) er rætt um starfsfólk leikskóla, ekki 
kennara. Þó verða starfsheitin aðgreind í niðurstöðum rannsóknarinnar. 

 

Þar sem hér er um matsrannsókn að ræða er ekki úr vegi að líta á 

skilgreiningar á hugtakinu mat (e. evaluation). Má þar fyrst nefna; að 
ákvarða gildi einhvers, að rannsaka og dæma (Árni Böðvarsson, 2002). 

Íslenska orðabókin (Menningarsjóður, 1978) skilgreinir hugtakið að meta 

sem „virða, mæla, ákveða verðgildi einhvers með rökum, að vega 
röksemdir með einhverju móti, að gera sér grein fyrir ágæti einhvers“. 

Önnur skilgreining á mati er að kynnast eiginleikum einhvers, að skýra og 
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merkja réttlætanleg viðmið til að ákvarða gildi þess sem metið er með tilliti 

til þeirra viðmiða (Fitzpatrick, Sanders og Worthen, 2004). Um er að ræða 
mat sem fellur undir aðferðir lýðræðislegs umræðumats (e. deliberative 

democratic evaluation) en lýðræði (e. democracy) er hugsun ekki síður en 

lífsmáti sem grundvallast á frelsi og jafnrétti og mótast af trú á getu 

mannsins og þátt menntunar í að leysa hana úr læðingi (Dewey, 1966). 
Tvennt einkennir lýðræði öðru fremur, það er annars vegar réttur og 

aðstaða einstaklinga til að láta í ljós vilja sinn og hins vegar að hafa áhrif á 

samfélagsleg málefni. Umræða eða rökræða (e. deliberation) er mikilvæg 
þar sem lýðræði er í heiðri haft en hún á sér stað þegar fólk skiptist á 

skoðunum, kynnist ólíkum sjónarmiðum og kemur sér saman um 

niðurstöðu.    

 
Í lýðræðislegu umræðumati er mikilvægt að hafa fulltrúa allra hagsmuna 

með í ráðum. Hagsmunaaðilar (e. stakeholders) mats eru skilgreindir sem 

ýmsir einstaklingar eða hópar sem hafa beinna hagsmuna að gæta og verða 
fyrir áhrifum af þeirri starfsemi sem verið er að meta (Fitzpatrick, Sanders 

og Worthen, 2004). Þeir hafa hagsmuni af þeirri stefnu sem starfsemin 

tekur og ættu því að taka þátt í mótun hennar með því að koma á framfæri 

atriðum sem taka þarf tillit til í mati, sem og með því að velja þau viðmið 
sem notuð eru til að ákvarða gæði starfseminnar. Hagsmunaaðilar geta haft 

ólík sjónarhorn og ólíkar væntingar til starfsemi.  

 
Hagsmunaaðilar mats þurfa að koma sér saman um hvað þeir telji vera 

gæði í þeirri starfsemi sem verið er að meta. Talið er að gæði (e. quality) í 

leikskólastarfi sé tilbúið hugtak, huglægt sem byggir á gildum frekar en á 

hlutlausum raunveruleika. Orðatiltækið „hverjum þykir sinn fugl fagur“ 
skýrir ágætlega hvað átt er við. Stake (1997) telur að gæði séu þægindi og 

ánægja, að gæði séu ekki hlutlæg eða efnisleg heldur huglæg upplifun. Oft 

snýst umræðan um gæði í skólastarfi um tæknileg atriði (Foucault, 1997). 
Gengið er að hugtakinu sem vísu og ályktað að það sé hlutlaust og augljóst. 

Þau gildi og viðhorf sem liggja þar að baki eru gerð ósýnileg í umræðunni. 

Litið er á gæði sem nauðsynleg í leikskólastarfi og í mati á því. 

Skilgreining á gæðum hefur þó markverð áhrif þegar mat er annars vegar 
og þá með tilliti til markmiða matsins, þeirra aðferða sem notaðar eru, 

hvernig niðurstöður eru notaðar og hvaða hlutverk þær hafa. Að skilgreina 

gildi og viðmið er því nátengt því að skilgreina gæði í mati á 

leikskólastarfi. Dahlberg, Moss og Pence (2007) telja að hugtakið gæði eigi 
við í iðnaði en ekki í leikskólastarfi; þar ætti fremur að nota hugtakið 

merkingarbær tilvera (e. meaning making) og til að nálgast betur það sem 

er okkur mikilvægt þurfum við að spyrja okkur að því hvað við viljum fyrir 
börnin okkar og hvernig við skilgreinum gott líf (Dahlberg, Moss og 
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Pence, 2007). Þau svör sem við gefum segja margt um skilning okkar á 

stöðu barna í samfélaginu. 
 

1.7 Ályktanir, takmörkun og afmörkun rannsóknarinnar 

Markmið rannsóknarinnar er að vekja umræður um stöðu barna í 

leikskólum og færa rök fyrir mikilvægi þess að leitað sé eftir sjónarmiðum 

barnanna sjálfra um innihald leikskólastarfs og aðbúnað þeirra þar og 

hvernig þau geti haft áhrif á það starf sem fram fer á leikskólum. Gengið er 
út frá því að engin ein aðferð í leikskólastarfi sé „hin eina sanna“, heldur sé 

mikilvægt að fara fjölbreyttar leiðir að sama marki. Einnig er gert ráð fyrir 

því að Lög um leikskóla (nr. 90/2008), Reglugerð um starfsemi leikskóla 

(nr. 225/1995) og Aðalnámskrá leikskóla (Menntmálaráðuneytið, 1999) 
myndi sveigjanlegan ramma um fjölbreytt leikskólastarf.  

 

Rannsóknin er takmörkuð við fjóra leikskóla á Íslandi og við þá fulltrúa 
barna, foreldra og starfsfólks sem tóku þátt í rannsókninni. Ekki er ætlunin 

að alhæfa út frá niðurstöðum rannsóknarinnar um aðra leikskóla á Íslandi, 

heldur fremur að öðlast skilning á eðli og áhrifum ólíkra starfsaðferða, 

ólíkra rekstraraðila og þörfum ólíkra hagsmunaaðila í mati á leikskólastarfi. 
Rannsóknin er bundin við ákveðið samhengi, ákveðinn stað og tíma og 

sjónarmið afmarkaðs hóps. Starf leikskólanna, þarfir hagsmunaaðila og 

sjónarmið þeirra geta verið önnur á öðrum stað og á öðrum tíma. 
 

1.8 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í sjö kafla. Í inngangi hefur verið rætt um leikskólann 
sem stofnun og hann settur í sögulegt samhengi og hlutverk hans rætt. 

Fjallað var um viðhorf til barna, bernskunnar og stofnana fyrir börn. Í 

öðrum kafla er fjallað um fræðilega umgjörð rannsóknarinnar, það er um 
börn, leikskólastarf og mat á því og verður fjallað um hugmyndir um börn 

og bernsku, skólanámskrá leikskóla, menntun og uppeldi leikskólabarna, 

þarfir leikskólabarna og þjónustu við þau. Gerð verður grein fyrir ólíku 

rekstrarformi og áhrifum/tengslum þeirra við menntun, uppeldi og þjónustu 
í leikskóla. Einnig er rætt um mat á leikskólastarfi, um ólík hlutverk mats, 

hvaða viðhorf þar liggja að baki, fyrir hvern mat er framkvæmt, hvernig 

meta skal og hvernig mat getur komið að notum. 
 

Í lok annars kafla er rannsóknarspurningum varpað fram. Í þriðja kafla er 

sagt frá matsaðferðum í rannsókn á starfi fjögurra leikskóla og gerð er 

grein fyrir því hvernig rannsóknin var framkvæmd og hvaða aðferðir voru 
notaðar til þess að kalla fram lýðræðislegt umræðumat í mati á fjórum 

leikskólum. Slíkt mat byggir á því að fulltrúar allra sem hagsmuna hafa að 
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gæta af starfsemi taki þátt, að umræður fari fram um gildi og viðmið 

matsins og á rökræðum um not á niðurstöðum matsins. Einnig er fjallað um 
þá nálgun sem stuðst er við til þess að fá fram sjónarmið barna og viðhorf. 

Er það í takt við margprófun sem ætlað er að renna stoðum undir 

áreiðanleika mats, en margprófun  felur meðal annars í sér að gagna er 

aflað úr ólíkum áttum og með ólíkum aðferðum.  
 

Greint er frá niðurstöðum úr lýðræðislegu umræðumati á fjórum 

leikskólum á Íslandi í fjórða kafla. Fyrst er lýsing á þeim leikskólum sem 
tóku þátt í rannsókninni og gerð grein fyrir skólanámskrá þeirra. Fjallað er 

um þá menntun sem lögð er áhersla á í leikskólunum og þær þarfir sem 

hagsmunaaðilar leikskólans hafa, ásamt því að fjalla um þá þjónustu sem 

leikskólinn býður. Gerð er grein fyrir rekstrarformi leikskólanna og ljósi 
varpað á þau áhrif sem rekstrarformið hefur. Einnig er fjallað um 

niðurstöður úr innihaldsgreiningu á matsskýrslum menntamálaráðuneytis, 

viðmiðum þeirra og þátttakendum. Í fimmta kafla eru helstu niðurstöður 
ræddar og ályktanir dregnar af þeim.  

  

Ritgerðinni lýkur síðan á samantekt og umfjöllun um notagildi 

rannsóknarinnar og að lokum er litið yfir farinn veg.      
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2.  Börn og leikskólastarf 

Í þessum kafla er fræðilegt samhengi rannsóknarinnar kynnt. Kaflinn 

skiptist í átta hluta. Ríkjandi viðhorf í samfélaginu á hverjum tíma hafa 
áhrif á það hvernig við umgöngumst börn og hvernig við búum að þeim. 

Því hefst fræðilega umfjöllunin á því að gerð verður grein fyrir ólíkum 

hugmyndum um bernskuna í gegnum tíðina, til þroska barna og náms, en 

einnig verður fjallað um það sem helst einkennir síðtíma hugmyndir um 
bernskuna og þau viðhorf sem þeim fylgja.  

 

Starfsaðferðir leikskóla verða til umfjöllunar í öðrum hluta kaflans. 

Leikskólar móta sérstöðu sína í skólanámskrá og verður fjallað um tvær 
ólíkar starfsaðferðir í ritgerðinni. Í þriðja hluta kaflans verður gerð grein 

fyrir helstu áherslum í menntun leikskólabarna á Íslandi. Fjórði hlutinn 

fjallar um þjónustu leikskóla. Hún verður afmörkuð og rætt um þær þarfir 
sem leikskólabarnið og fjölskylda þess hefur. Í því sambandi verður fjallað 

um rétt barna til leikskólans sem félagslegs vettvangs. Í fimmta hluta 

kaflans verður rekstur leikskóla skoðaður sérstaklega. Í sjötta hluta er mat á 

leikskólastarfi til umfjöllunar og í sjöunda kafla rætt um þátttöku barna í 
mati, hvernig nálgast megi sjónarmið þeirra og hvaða áhrif þau geta haft.   

 

Að lokum endar kaflinn á stuttri samantekt á þeim meginþáttum  sem til 
umfjöllunar eru í þessari ritgerð og hvernig þeir tengjast markmiðum 

rannsóknarinnar; að varpa ljósi á og meta leikskólastarf með aðferðum 

lýðræðislegs umræðumats þar sem leitað er sérstaklega eftir sjónarmiðum 

barna.    
 

2.1 Hugmyndir um börn og bernsku  

 Hvert er þetta barn – það hlýtur að vera fyrsta spurningin. Það sem 

við segjum um börn og bernskuna er ekki allt um börn og bernsku. 

Hvert er þetta rými sem við köllum bernsku og hvað erum við að gera 

með því að koma á fót sérstökum heimi með barnaherbergjum, 
leikföngum, barnafatnaði og barnabókum? Það rými sem við köllum 

bernsku er persónugert af barninu fyrir hinn fullorðna. 

                                                                                  Hillman, 1975, bls. 8. 
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Afstaða til barna, þroska þeirra og náms hefur mótað framkomu okkar við 

börn og hvernig við búum að þeim. Bernskan og barnið hafa verið afgreidd 
sem stig – skipulagt ferli – en sjaldnar sem virkni eða skiljanleg félagsleg 

iðja (Hillman, 1975). Umræðan um börn og bernsku hefur snúist um 

framtíðina – að verða, að byggja grunninn, að móta einstaklinginn, að 

þroskast, að verða fullorðin, að undirbúa – og hefur umræðan oft verið á 
forsendum hins fullorðna. Mayall (1996) tekur undir hugleiðingar Hillmans 

(1975) um að líf barna stjórnist af bernsku sem fullorðnir hafa skapað 

samkvæmt skilningi þeirra á bernsku og á börnum og á því sem börn eiga 
að vera. Núverandi viðhorf til barna byggja að miklu leyti á þeim 

hugmyndum og kenningum sem tíðkast hafa og því mikilvægt að líta yfir 

farinn veg. Hér verður fjallað um helstu hugmyndir í þeirri þróun.  

 
Hérlendis sem víðast annars staðar til sveita höfðu foreldrar og aðrir 

húsráðendur næsta lítil afskipti af börnum á fyrstu uppvaxtarárunum eftir 

að þau fóru að geta athafnað sig upp á eigin spýtur. Á þessu aldursskeiði 
höfðu börnin mjög takmarkað notagildi enda fékk leikgleði þeirra og 

sjálfstæð athafnaþrá þá helst að njóta sín. Þegar leið að lokum hins 

eiginlega bernskuskeiðs og börnin urðu smám saman hlutgengur 

vinnukraftur, verður eigi annað séð en orðtak Ariés, „fullorðnir í 
smækkaðri mynd“, lýsi vel stöðu þeirra á Íslandi (Loftur Guttormsson, 

1983, bls. 178). 

 
Sá grundvallarskilningur á börnum og bernsku, að börn séu ekki litlir 

fullorðnir einstaklingar heldur sé bernskan sérstakt þroskaskeið með sín 

sérkenni, mótaðist ekki fyrr en rannsóknir á börnum urðu að sérstöku fagi 

seint á nítjándu öld (Hiner og Hawes, 1989). Þeir sem fremstir fóru voru 
meðal annarra John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Charles Darwin og 

Sigmund Freud (Borstelmann, 1983; Cleverley og Phillips, 1986). Fyrstar 

skal nefna hugmyndir John Locke (1632-1704) um að barnið fæðist til 
lífsins frá engu, „óskrifað blað“ (e. tabula rasa) og að reynslan móti og 

setji mark sitt á það. Locke var sannfærður um að umhverfið væri 

aðaláhrifavaldur í þroska barna, en hann neitaði því þó ekki að börn fæðast 

með ákveðna skapgerð og hæfileika (Borstelmann, 1983; Cleverly og 
Phillips, 1986).   

 

Franski heimspekingurinn Jean-Jacques Rousseau (1717-1778) var 

sammála Locke um áhrif umhverfis á þroska barna og hélt því fram að 
börn væru gædd hæfileikum til eðlilegs þroska og að þau væru í eðli sínu 

góð. Hann taldi bernskuna náttúrulegt ástand sem börn þyrftu að upplifa:  

 
Náttúran vill að börn verði börn áður en þau verða fullorðin. Ef við 

komum í veg fyrir þessa röðun fáum við óþroskaða ávexti sem eru 
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hvorki þroskaðir né bragðgóðir og rotna fljótt. Bernskan hefur sinn 

háttinn á að sjá, hugsa og finna til sem er sérstæður og ekkert getur 
verið heimskulegra en að láta okkar hátt koma í stað háttar 

bernskunnar (Rousseau í Jenks, 1996, bls. 3).  

 

Rousseau hvatti fullorðna til þess að tryggja að samskipti sín við börn 
tækju mið af getu þess þroskastigs sem börn væru stödd á. Charles Darwin 

(1809-1882) bar sömu virðingu fyrir eðlilegum þroska barna og Rousseau, 

en Darwin var uppteknari af því að kanna hina líffræðilegu ferla sem 
stjórna öllum lífverum. Darwin staðfesti að miklu leyti hugmyndir Locke 

um áhrif umhverfis og hugmyndir Rousseau um náttúrulegan þroska. Eftir 

að kenningar Darwins komu fram áttu fræðimenn því erfiðara með að horfa 

á barnið án þess að taka tillit til umhverfisþátta og líffræði þess 
(Borstelmann, 1983). Rómantíska stefnan á rætur að rekja til hugmynda 

Rousseau og í anda þeirrar stefnu stofnaði Fröbel fyrsta leikskólann árið 

1839. Áhrifa hennar gætir enn í íslenskum leikskólum með áherslu á 
frjálsan leik barna.  

 

Sigmund Freud (1856-1939) leit ekki á nýfætt barnið sem „óskrifað blað“, 

né var hann sammála Rousseau um góðsemi barnsins, en var sömu 
skoðunar og Darwin um þátt líkamlegs þroska í þroskaferli barna. Kenning 

Erikson (1902-1989) um sjálfið byggir á kenningum Freuds og lýtur 

aðallega að tilfinningaþætti þroskaferilsins og mótun sjálfsins (Erikson, 
1963). Þeirri sýn á barnið, sem tekur mið af atferli þess, er best lýst með 

verkum Skinners (1968) en að hans mati er nám það sem fram fer þegar 

umhverfið mótar atferli barnsins. Skinner taldi að börn fæddust með 

nauðsynleg sálfræðileg verkfæri og viðbrögð og að umhverfið skapi áreiti 
sem framkallar ákveðin viðbrögð hjá þeim. Með endurteknu áreiti læra 

börn síðan ákveðin viðbrögð. Viðhorf hans til náms barna leggur áherslu á 

menntun sem byggir á umbun og refsingu til að stjórna hegðun. Slík 
viðhorf eru í anda menningarmiðlunarstefnunnar sem eru andstæð 

rómantísku stefnu Rousseau og leggur áherslu á færni barna, til dæmis í 

lestri, skrift og  reikningi, sem talin er lykill að menningu samfélagsins. 

Slíkar áherslur má að einhverju marki sjá í íslensku leikskólastarfi.     
 

Vitþroskakenningin sem löngum hefur verið kennd við Jean Piaget (1896-

1980) tekur mið af því að barnið sé í eðli sínu virkt. Samkvæmt henni fer 

þroski barnsins fram eftir ákveðnum stigum í samspili barnsins við 
umhverfi sitt. Þróun á sér stað í samvirkni líffræðilegra þátta, með 

áþreifanlegri reynslu og í félagslegum samskiptum. Piaget taldi að þroski 

færi fram eftir fjórum stigum: skynhreyfistiginu, foraðgerðarstiginu, stigi 
hlutbundinna aðgerða og stigi formlegra aðgerða (Piaget og Inhelder, 

1969). Uppeldisáætlanir og námskrár fyrir leikskóla, þar á meðal á Íslandi, 
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hafa verið byggðar á vitþroskakenningu Piaget með áherslu á örvun 

vitþroska barnsins. Kenningar Piaget hafa  legið undir gagnrýni síðustu ár 
og þá sérstaklega kenningar hans um getu barna á tilgreindum 

þroskastigum, en einnig hefur hann verið gagnrýndur fyrir að taka ekki 

tillit til félagslegra og menningarlegra áhrifa á leik barna (James, 2004).        

 
Vygotsky (1978) lagði áherslu á félagslegt hlutverk hins fullorðna sem 

kennara barnsins, sem áhrifavalds í þroska þess. Hinn góði kennari skyldi 

vita hvaða verkefni barnið getur leyst á eigin spýtur og hvaða verkefni það 
getur leyst með hjálp færari félaga (e. scaffolding). Hann taldi að í leik eða 

námi skapist þroskasvæði (e. zone of proximal development), sem er 

munurinn milli þess sem barnið getur þegar það er látið fást við lausn 

vandamála eitt og sjálfstætt og þess sem það getur með hjálp fullorðins eða 
í samvinnu við færari félaga. Vygotsky lagði áherslu á mikilvægi 

tungumálsins sem grundvöll hugsana sem byggjast á orðum og séu 

mótandi í ferli hugsana. Hann taldi að börnum væri nauðsynlegt að orða 
gerðir sínar og að orð og gerðir væru hluti af sálfræðilegu ferli í lausn 

verkefna (Vygotsky, 1978). Hann lagði mikla áherslu á leikinn sem 

félagslegt ferli og mótandi afl. 

 
Framfarastefnan á rætur að rekja til kenninga John Dewey (1859-1952) 

sem hafði með þeim gífurleg áhrif á uppeldislegar hugmyndir samtíðar 

sinnar. Dewey lagði áherslu á að virkja hina miklu athafnaþrá barnsins og 
vekja áhuga þess. Kenning Dewey um að „nám byggi á framkvæmd“ (e. 

learning by doing) urðu að einkunnarorðum framfarastefnunnar, en Dewey 

taldi að barnið ætti að læra af eigin reynslu, eigin virkni og eigin áhuga. 

Hann lagði áherslu á að skólinn endurspeglaði samfélagið á hverjum tíma 
og að uppeldi ætti að stuðla að eðlilegri samvirkni milli barnsins, 

uppalandans, umhverfisins og samfélagsins. Taldi Dewey að til þess að 

örva stigbundna þróun barna frá einu þroskastigi til annars þurfi að skapa 
börnum uppeldisumhverfi sem örvi þróunina með eðlilegum 

viðfangsefnum (Dewey, 2000). Framfarastefnan hefur haft mikil áhrif á 

uppeldisstörf í leikskólum á Íslandi og víðar. 

 
Þær breytingar sem orðið hafa í samfélaginu á síðustu áratugum hafa rutt 

veginn fyrir nýrri sýn á bernskuna þar sem börn eru talin getumikil og hæf 

og eiga þar af leiðandi að heyrast og sjást og þess krafist að tillit sé tekið til 

skoðana þeirra. Sú sýn á börn og bernsku þeirra sem gengið er út frá í 
þessari rannsókn tekur mið af fræðilegri umgjörð sem Broström (2005) 

hefur sett fram. Þessi umgjörð er (1) félagsfræði bernskunnar (e. childhood 

sociology), (2) sálfræði bernskunnar (e. childhood psychology) og (3) börn 
sem þátttakendur (e. children as participants). Broström telur einnig 

möguleika á fjórða atriðinu, heimspeki bernskunnar (e. childhood 
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philosophy), en aukinn áhugi er til staðar hjá kennurum og foreldrum til að 

gefa börnum svigrúm til íhugunar þar sem þau mynda sér skoðanir á lífinu 
og tilverunni. Þessa umgjörð telur Broström að miklu leyti byggja á þeim 

hugmyndum og kenningum sem uppi hafa verið um börn, þó svo að þær 

séu einnig gagnrýndar í fræðaskrifum Broströms. 

 
Félagsfræði bernskunnar hafnar þeirri staðhæfingu þroskasálfræðinnar að 

bernskan sé algilt, náttúrulegt ástand, en gengur í stað þess út frá þeirri 

forsendu að bernskan sé félagsleg smíð (e. social construction) sem sé 
nauðsynlegt að setja í félagslegt og menningarlegt samhengi. Því hefur 

gagnrýni beinst að hefðbundnum viðhorfum til þroska barna sem 

stigbundnu ferli (Piaget og Inhelder, 1969) og að börn þurfi að alast upp á 

heimili sínu fyrstu ár sín (e. primary socialization) áður en þau geti tekið 
þátt í hinu víðara samfélagi (e. secondary socialization) utan veggja 

heimilisins, til dæmis í leikskóla. Rannsóknir sýna að miklar breytingar 

hafa átt sér stað á bernsku barna að undanförnu (Corsaro, 1979, 2003; 
James, Jenks og Prout, 1998; Kjörholt, 2005; Qvortrup, 1994) og benda á 

mikilvægi þess að skoða hlutverk barna og gildi þeirra í nútímasamfélagi. 

Mikilvægi þess að hlusta á raddir barna og sjónarmið þeirra hefur orðið að 

lykilþema í þeim rannsóknum sem gerðar eru með börnum og fyrir börn. 
Sömu fræði ganga út frá því að börn séu félagslegir gerendur (e. social 

agents) í nútíðinni en ekki einungis verðandi samfélagsþegnar 

framtíðarinnar, eins og félagsmótunin gerir ráð fyrir. Því er ekki litið á börn 
sem ófullkomnar eða ófærar manneskjur sem þarf að venja við hið 

félagslega líf, heldur eru þau reiðubúin til að taka þátt í samfélaginu með 

félögum sínum og fullorðnum. Að auki gengur félagsfræði bernskunnar út 

frá þeirri forsendu að börn taki þátt í rannsóknum á eigin lífi á eigin 
forsendum (Corsaro, 2003, 2005; James og James, 2001; James og Prout, 

1997; Kjörholt, 2005).  

 
Sálfræði bernskunnar hefur tekið við af þroskasálfræði (e. developmental 

psychology) sem helsta áherslu leggur á breytingar á þroskaþáttum barna 

(Broström, 2005). Gagnrýni hefur beinst að áherslu þroskasálfræðinnar á 

„það sem barnið verður“ eða það sem barnið „vantar upp á á þessum aldri“. 
Sálfræði bernskunnar leggur áherslu á getu barnsins en ekki getuleysi, að 

barnið sé hluti af samfélaginu með greinandi huga og getu til að tjá sig. 

Upp hefur sprottið hugtakið „hið getumikla barn“ (e. the competent child). 

Hugtakið er til komið vegna ýmissa rannsókna þar sem til dæmis fylgst 
hefur verið með líkamstjáningu ungbarna í samskiptum við foreldra sína 

(Stern, 1998). Þær  hafa leitt í ljós að börn hafa skoðanir og geta tjáð þær á 

margvíslegan hátt. Á síðustu árum hefur rannsóknaraðferðum, sem hafa 
það að markmiði sínu að fá fram óyrta og yrta tjáningu barna á 

sjónarmiðum sínum fleygt fram og lagt sitt af mörkum til skilnings á 
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sálfræði bernskunnar (Clark og Moss, 2001; Engdahl, 2007). Þeim 

rannsóknaraðferðum verða gerð skil í kafla 2.7 um sjónarmið barna í mati.         
 

Þriðja atriðið sem Broström (2005) byggir fræðilegu umgjörð sína á er 

börn sem þátttakendur, þar sem lögð er áhersla á börn sem þegna og 

félagslega gerendur en ekki sem viðfangsefni. Litið er svo á, að börn geti 
lagt sitt af mörkum til samfélagsins með virkri þátttöku og njóti stöðu í 

samfélaginu á við stöðu fullorðinna. Þátttaka barna er því eitt af 

lykilatriðum þessarar rannsóknar.  
 

Þegar þær samfélagslegu breytingar sem börn hafa staðið frammi fyrir eru 

skoðaðar ber fyrst að nefna að fólk lifir nú fjölskyldulífi sem er að mörgu 

leyti frábrugðið því fjölskyldulífi sem fyrri kynslóðir ólust upp við. 
Samskipti barna og foreldra eru einnig frábrugðin þeim samskiptum sem 

áður tíðkuðust og viðfangsefni barna einnig önnur. Talið er að lífsrými 

barna (e. life space) taki breytingum í gegnum félagslega þróun, og er 
bernskan túlkuð sem lífsrými í bókstaflegri merkingu, í þrívídd þar sem til 

staðar er hið efnislega, hið félagslega og hið menningarlega (Dencik, 

1999). Því inniheldur sérhver bernska eigin áskoranir og lifa börn í dag í 

annars konar samfélagi en bæði börn fyrr á tímum og á seinni tímum koma 
til með að gera. Það þarf því að skoða bernskuna í samhengi þess tíma sem 

barnið lifir á (Dencik, 1999). Barnið, bernskan og stofnanir fyrir börn eru 

með öðrum orðum til í tengslum við aðra og alltaf í ákveðnu samhengi 
(Foucault, 1997, 2005; Rose, 1999).  

 

Leikskólinn er talinn gegna mikilvægu hlutverki í bernsku barna. 

Hargreaves (1994) talar um að þær samfélagslegu breytingar sem átt hafa 
sér stað á síðustu árum gerist af meiri hraða en áður hefur þekkst, en á móti 

þeim breytingum standi skólinn fastur í nútímanum eins og tímaskekkja og 

rembist við að viðhalda kerfi sem einkennist af ósveigjanleika. Aðrir 
fræðimenn hafa tekið í sama streng (Baumann, 1993; Fullan, 1992; 

Sergiovanne, 2000) og tala um að breytingaferli í stofnunum sé flókið og 

að nauðsynlegt sé að setja breytingar í skólakerfinu í félagslegt samhengi 

hverju sinni. Afstaða, viðhorf og ríkjandi hugmyndir í samfélaginu hafa 
áhrif á hvernig hlutverk leikskólans er skilgreint og hvert innihald starfsins 

skal vera. Lítið hefur verið um samráð við börn um hvernig þau vilja hafa 

umhverfi sitt, þrátt fyrir getu þeirra til áhrifa. Opna þarf fyrir þátttöku barna 

í þeirri skilgreiningu og þurfa börn sem dvelja á leikskóla að fá tækifæri til 
að láta sjónarmið sín í ljós í mati á leikskólastarfi. Það verður gert í þessari 

rannsókn.    
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2. 2 Fjölbreyttar starfsaðferðir í leikskólum 

Eins og fyrr segir hefur farið fram umræða um hlutverk leikskólans í 

samfélaginu allt frá stofnun hans (Dahlberg, Moss og Pence, 1999; Jón 
Torfi Jónasson, 2006; Ladberg, 1979). Má segja að sú umræða hafi 

aðallega snúist um þrjá þætti. Í fyrsta lagi um menntunarhlutverk hans, 

nám og kennslu ungra barna. Í öðru lagi um þjónustuhlutverk hans, 

aðgengi barna að honum og hvernig þörfum þeirra er mætt, og í þriðja lagi 
um ytri umgjörð leikskólans eða rekstur hans (sjá mynd 2.1). Þeir þættir 

verða til skoðunar í þessari rannsókn, en í skólanámskrá hvers leikskóla 

kemur fram hvernig leikskólinn sinnir þessum ólíku hlutverkum og hvaða 
starfsaðferðir starfsfólk hefur sameinast um. Í þessum hluta er fjallað um 

skólanámskrá leikskóla og starfsaðferðir Reggio Emilia og 

Hjallastefnunnar kynntar.  

 
 

 

Mynd 2.1. Leikskólastarfsemi 
 

2.2.1 Sérstaða leikskólans - skólanámskráin 

Menntamálaráðuneytið mótar uppeldisstefnu leikskóla á Íslandi í 
Aðalnámskrá leikskóla og eiga rekstraraðilar og leikskólakennarar að taka 

mið af þeim markmiðum og kröfum sem þar eru settar fram. Hlutverk 

aðalnámskrár (e. national curriculum) er að skilgreina þá þætti sem 
viðráðanlegir og metanlegir eru í samræmi við hagsmuni og hefðir 

viðkomandi þjóðar og snýst aðalnámskrá um hvað þarf að fást við í 

leikskólanum, hvers vegna og á hvaða hátt (Reid, 1994). Á Íslandi eru 

þessar áherslur Aðalnámskrár leikskóla í fyrsta lagi barnhverf 
hugmyndafræði, í öðru lagi að samræma uppeldi og menntun barna í 
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leikskólum landsins, í þriðja lagi er Aðalnámskrá leikskóla viðmiðun við 

mat á leikskólastarfi og menntun leikskólakennara og að síðustu er 
Aðalnámskrá leikskóla á Íslandi ætlað að tryggja gæði leikskóla og jafna 

uppeldisaðstöðu barna. Á grundvelli þeirra krafna á sérhver leikskóli að 

gera eigin skólanámskrá. Í einhverjum tilvikum er fylgt ákveðinni 

hugmyndafræði og eru stjórnendur leikskóla hvattir til þess að móta 
leikskólanum sérstöðu. Sú sérstaða kemur síðan fram í skólanámskrá 

leikskólans. Námskráin þarf að vera skrifleg og aðgengileg öllum þeim 

sem málið varðar (Menntamálaráðuneytið, 1999). Skólanámskráin sýnir 
hvernig skólinn hyggst vinna að þeim uppeldismarkmiðum sem 

aðalnámskrá setur og hvaða leiðir starfsfólk skólans velur að fara. Sú 

hugmyndafræði sem leikskólinn starfar eftir ætti því að vera sýnileg í 

framkvæmd skólastarfsins.  
 

Skólanámskrá leikskóla tekur til alls þess sem unnið er með börnunum í 

leikskólanum og birtist í öllu daglegu starfi hans. Samkvæmt rannsókn 
Ingveldar Hrannar Björnsdóttur 2004) byggja skólanámskrár leikskóla á 

Íslandi að mestu leyti á skráðu efni leikskólans en ekki innleiðingu nýrra 

hugmynda. Námskrárgerð felst í því að skilgreina, meta og flokka starfið í 

leikskólanum og skrá það í ljósi nýrrar umræðu. Það sem gerir 
skólanámskrána að gangverki leikskólastarfsins er sátt starfsmanna um 

hugmyndafræði leikskólans, skráð vinnugögn og viðmið í vinnubrögðum, 

þróun skólanámskrárinnar og mat. Styrkleikar við gerð og framkvæmd 
skólanámskrár í leikskóla eru í meginatriðum skýr stefna leikskólans, 

samræmd vinnubrögð, starfsandinn, starfsánægja, samvinna, samábyrgð og 

stjórnunarhættir leikskólastjóra sem af námskránni hljótast. Veikleikar við 

námskrárgerð birtast helst í óöryggi gagnvart merkingu hugtaksins og í 
hverju gerð skólanámskrár felst (Ingveldur Hrönn Björnsdóttir, 2004). 

 

Samskipti barna og fullorðinna eru að mati margra eitt aðalviðfangsefni 
námskráa fyrir leikskóla (Bergen, Reid og Torelli, 2001; Cuffaro, 1995; 

Jones og Nimmo, 1998) og ætti námskráin að endurspegla samskipti sem 

byggja á virðingu kennara og viðbrögðum þeirra við áhugasviði barna. Á 

Norðurlöndunum eru áherslur í leikskólastarfi svipaðar því sem tíðkast hér 
á landi hvað varðar innra starf (Barne og familiedepartmentet, 1995; 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, 2003; Skolverket, 1998). Í 

Bandaríkjunum setja þarlend kennarasamtök (NAEYC) fram leiðbeinandi 

viðmið fyrir leikskólastarf sem gegna svipuðu hlutverki og aðalnámskrár 
Norðurlanda. Þau endurspegla markmið leikskólastarfsins, áætlun um 

viðfangsefni, búnað og skipulag og endurspegla þá sýn að börn séu virkir 

nemendur (NAEYC, 1998). Námskrár hafa einnig verið gagnrýndar, en  
námskrárgerð hefur af sumum verið talin í ætt við tæknilega stjórnsýslu 

ríkisins á þegnum þess (Hunter, 1994). Skólinn er þá talinn vera útfærsla á 
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stjórnsýslu viðkomandi ríkis og ber ábyrgð á félagslegu og siðferðilegu 

uppeldi þjóðarinnar. Tæknivæddir leiðarvísar í skólanámskrárgerð, 
prófanir, kvarðar og flokkunarkerfi eru taldir hannaðir til að stjórna fólki 

og viðhalda ríkjandi skilningi á börnum, foreldrum, starfsfólki og 

viðteknum viðhorfum innan leikskólamenntunar og umönnunar barna 

(Rose, 1985). Því er mikilvægt að skólanámskrá sé lifandi og í stöðugri 
þróun og að allt starfsfólk leikskóla komi að því að móta hana og viðhalda. 

Einnig þarf að finna hentugt form fyrir þátttöku foreldra í gerð 

námskrárinnar. Skólanámskrá á enn fremur að vera í nánum tengslum við 
áhuga barna og reynslu þeirra og til að svo geti orðið þarf að leita eftir 

sjónarmiðum þeirra þegar skólanámskrá er í mótun eða endurskoðun.  

 

Reid (1994) og fleiri hafa lagt áherslu á ferli sem nefnt er ráðagerð um 
námskrá (e. curriculum deliberation) við gerð námskrár en þá koma ólíkir 

aðilar saman við gerð hennar. Ráðagerð um námskrána felst í því að hópur 

hagsmunaaðila kemur saman í umræðu um hlutverk menntunar þar sem 
skipst er á skoðunum og leitað álits á því sem best er að gera og komist er 

að samkomulagi um niðurstöðu. Því er þátttaka starfsfólks, foreldra og 

jafnvel barna í mótun skólanámskrár þar sem gildismat og þarfir eru til 

skoðunar mikilvæg, og einnig að traust ríki meðal aðila þegar þessir hlutir 
eru ræddir (Bloom, 2000; Dahlin, 1993; Owens, 2001). Forsenda 

skólanámskrárgerðar er að kennarar og skólastjórnendur kunni fyrir sér í 

námskrárgerð, geri sér grein fyrir grundvallarhugtökum innan 
námskrárfræða og hafi að auki gott vald á umræðu um þá hugmyndafræði 

sem liggur að baki skólastarfi (Guðrún Geirsdóttir, 1997).  

 

Könnun menntamálararáðuneytis sýnir að það sem helst gæti stutt vinnu 
við skólanámskrárgerð í leikskólum er að starfsfólk fái tíma til að vinna að 

henni. Einnig er fagþekking og fræðsla mikilvægir liðir í gerð 

skólanámskráa. Samvinna eða samstarf starfsfólks á leikskólanum og 
umræður um starfið er enn fremur talið forsenda skólanámskrárgerðar 

(Menntamálaráðuneytið, 2006). Það sem helst getur torveldað gerð 

skólanámskrár er talið vera tímaskortur og örar mannabreytingar á 

leikskólum.   
 

Verkefni starfsfólks eiga að vera tilgreind í skólanámskrá sem og hvernig 

starfið er skipulagt (Menntamálaráðuneytið, 1999). Einnig eiga helstu 

uppeldiskenningar og uppeldisaðferðir sem leikskólinn hefur valið sér að 
koma þar fram og hvernig þeim er best framfylgt. Námskráin á enn fremur 

að gefa upplýsingar um námsleg markmið fyrir hvert leiksvæði og hvers 

konar efniviður er notaður og hve aðgengilegur hann er. Slíkt skriflegt 
skipulag getur auðveldað starfsfólki starfið, en einnig hefur verið bent á 

hættu þess að slíkur tæknilegur leiðarvísir geri það að verkum að starfsfólk 
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fer að fylgjast með og leiðrétta hvert annað í samræmi við 

samstarfsplaggið. Að því leyti getur skólanámskrá einnig verið valdaplagg 
þar sem fram kemur nákvæmlega til hvers er ætlast af viðkomandi á 

ákveðnum svæðum á leikskólanum og hvernig starfsmaðurinn á að haga 

sér (Foucault, 1977). Til að koma í veg fyrir slíkt er mikilvægt að þeir sem 

starfa saman komi að mótun skólanámskrár síns leikskóla og að hún sé 
lifandi plagg sem sífellt er í endurskoðun.  

 

Margir leikskólar á Íslandi hafa opinbera uppeldisstefnu og vísa flestir 
þeirra til hugmynda nafngreindra fræðimanna eða tiltaka ákveðna stefnu 

sem unnið er eftir  (Menntamálaráðuneytið, 2006). Í könnun 

menntamálaráðuneytis (2006) á starfsemi leikskóla á Íslandi er 

hugmyndafræði John Dewey sú hugmyndafræði sem oftast er nefnd að 
unnið sé eftir ásamt hugmyndafræði Reggio Emilia. Auk þeirra er talað um 

mannauðsstefnu, umhverfisstefnu og Hjallastefnuna þegar uppeldisstefnur 

leikskóla ber á góma. Fram kom að skólanámskrá leikskólanna er oftast 
kynnt fyrir foreldrum á sérstökum fundi eða í annars konar samtali við 

foreldra. Er hún oft aðgengileg á heimasíðu leikskólanna.   

 

Í þessari rannsókn eru valdir til þátttöku leikskólar sem starfa eftir tveimur 
starfsaðferðum; aðferðum Hjallastefnunnar og aðferðum kenndum við 

Reggio Emilia. Um er að ræða ólíkar starfsaðferðir sem að mörgu leyti 

hafa sömu markmið og falla báðar að Lögum um leikskóla (nr. 90/2008) og 
leiðbeiningum Aðalnámskrár leikskóla.        

 

2.2.2 Starfsaðferðir kenndar við Reggio Emilia    

Starfsaðferðir Reggio Emilia eru kenndar við bæinn Reggio Emilia á 

Norður-Ítalíu. Þær hafa fengið talsverðan hljómgrunn á Íslandi og starfa 

margir leikskólar eftir henni hér á landi. Gildin sem liggja að baki starfsins 
í leikskólum í Reggio Emilia felast í sterkum tengslum leikskólans við 

samfélagið. Leikskólinn á að vera staður sem endurspeglar gildi 

samfélagsins, og er litið á leikskólann sem vettvang þar sem innihaldsríkt 

starf fer fram og börnin skapa menningu með hinum fullorðnu (P. 
Cavazzoni munnleg heimild, 26. maí 2008). Fegurð skipar stóran sess í 

lífsumhverfi barnsins, umhverfi sem tekur mið af því sem barnið þarf að 

gera; borða og sofa, leika og læra. Þá er lögð áhersla á að öðlast skilning á 
hlutverki fjölskyldunnar í samfélaginu á hverjum tíma og að brjóta 

einangrun hennar.  

 

Grundvallaratriði Reggio Emilia-aðferðarinnar er sú sýn að börn séu sterk 
og getumikil (e. the child is a protagonist). Gengið er út frá því að öll börn 

hafi marga eiginleika og áhuga á að byggja upp eigin þekkingu. Börn, 
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kennarar og foreldrar eru taldir vera þrír lykilaðilar í hinu mikilvæga 

námsferli barna (Gandini, 1993). Lögð er áhersla á kennslu í litlum hópum 
(e. the child as a collaborator) og byggt er á félagslegri hugsmíðahyggju 

sem styður þá hugmynd að við lærum og þroskumst í tengslum okkar við 

jafningja, fullorðna og hluti í heiminum (Gandini, 1993).  

 
Lögð er áhersla á að umhverfi skólans sé þægilegt og örvandi og er 

sköpunarferli barnanna í fyrirrúmi. Eðlislæg tjáning barnanna er gjarnan 

nefnd „málin hundrað“ (e. the hundred languages of children) og er 
myndsköpun meðal annars einn af tjáningarmátum barna (Edwards, 

Gandini og Forman, 1993). Börn eru örvuð til þess að nota ólík 

tjáningarform og eru hvött til að hugsa og leita svara (Hendrick, 1997). 

Markmiðið með sköpunarferlinu er að örva börnin til að nýta alla þá 
hæfileika sem þau búa yfir. Samkvæmt Reggio Emilia-aðferðinni hafa börn 

rétt á því að nota margvíslegan efnivið til að koma vitneskju sinni til skila 

(e. the child as a communicator) og eru hugsanir þeirra og vitneskja gerðar 
sýnilegar á margan hátt með uppeldislegri skráningu (Edwards og fleiri, 

1993). Hönnun og notkun rýmis á að hvetja til samskipta og tjáningar og er 

umhverfið talið vera þriðji kennarinn (e. the environment as the third 

teacher) ásamt kennaranum og barnahópnum. Fegurð og regla á að vera í 
hönnun og skipulagi rýmis í skólanum og ákveðinn tilgangur með þeim 

áhöldum og tækjum sem teljast til búnaðar (Gandini, 1993), en hver krókur 

og kimi skal hafa þann tilgang að hvetja barnið til sköpunar og samskipta 
(Edwards og fleiri, 1993).  

 

Í leikskólum sem starfa samkvæmt Reggio Emilio-starfsaðferðinni er 

uppeldisleg skráning (e. pedagogic documentation) mikilvægur þáttur í 
daglegu starfi. Skráningin er leið kennara til að hlusta á börn með virkum 

hætti (D. Lanzi munnleg heimild, 27. maí 2008). Verkefni barnanna og 

hugsanir eru skráðar með ýmsum hætti til dæmis með ljósmyndum af 
börnum við leik og störf og í kjölfarið eru upplýsingarnar nýttar við 

undirbúning á vinnu barnanna (Kennedy, 1999). Ferlið við skráninguna er 

ekki bara tæknileg aðferð heldur fyrst og fremst viðhorf til starfsins og til 

barna (D. Lanzi munnleg heimild, 27. maí 2008). Leikskólakennarar geta 
fylgst með þroska sérhvers barns sem og barnahópsins sjálfs með 

markvissri uppeldislegri skráningu. Það sem helst er fylgst með er hvernig 

börn læra og hvernig þau skipuleggja nám sitt og þekkingu. Skráninguna 

nota kennarar til að kynnast börnum betur og hvernig þekkingarleit þeirra 
fer fram. Því er skráning gott tækifæri fyrir kennara til að auka við 

þekkingu sína á börnum og mikilvægasta endur- og símenntun þeirra.  

 
Kennarinn er einnig rannsakandi (e. the teacher as a researcher) í 

leikskólum sem starfa samkvæmt Reggio Emilio-starfsaðferðinni og vinna 
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kennarar saman í pörum í góðri samvinnu, í umræðu og túlkun á starfi sínu. 

Þessi samskipti stuðla að þjálfun og umræðu um uppeldisfræði. Kennarar 
líta á sig sem rannsakanda, sem skrá starf sitt með börnum, sem þau álita 

einnig vera rannsakendur. Sífelld endurmenntun kennara fer fram í daglegu 

starfi í samræðum við samstarfsfólk þar sem áhersla er lögð á 

umburðarlyndi í skoðanaskiptum (P. Cavazzoni munnleg heimild, 26. maí 
2008). Malaguzzi (1993a) lagði áherslu á umræðu meðal starfsfólks um 

starfið sem lykilatriði í uppeldisfræði Reggio Emilia leikskólum. 

Kennarateymið er stutt af uppeldisfræðingi (e. pedagogue), sem er ráðgjafi, 
sem sinnir nokkrum skólum (Gandini, 1993).  

 

Nám í Reggio Emilia leikskólum fer ekki fram línulega, heldur fremur 

marghliða, eins og rótarkerfi (e. rhizome) með fjölda anga og getur 
viðfangsefni tekið á sig ólíkar myndir og þróast í ýmsar áttir, allt eftir 

áhugasviði barna. Því er námskrá höfð fljótandi (e. emergent curriculum) 

og eru oft ekki sett fyrirfram ákveðin markmið til að vinna eftir, en 
verkefninu leyft að þróast eftir hugmyndum barnanna. Gengið er út frá því 

að uppbygging þekkingar sé hópavinna þar sem börnin þurfa góðan tíma til 

að viðra hugmyndir sínar (Rinaldi, 2006). Því er unnið í þemavinnu sem 

metin er með skráningu.  
 

Samvinna kennara (e. the teacher as a partner) og barnsins varðandi nám 

barna felst í því að hvetja þau til að kanna þemu og vinna að skamm- og 
langtímaverkefnum sem leiða til opinna kannana og verkefnalausnar. Þá 

hlusta kennarar og fylgjast grannt með börnunum. Kennarar spyrja 

spurninga, uppgötva hugmyndir barnanna og gefa tilefni til náms og 

könnunar (Edwards og fleiri, 1993).  
 

Framlag foreldra (e. the parents as partners) er álitið lykilatriði í þeim 

leikskólum sem starfa eftir Reggio Emilia-aðferðinni og tekur framlag 
þeirra á sig margar myndir. Foreldrar eru virkir þátttakendur í námi barna 

sinna og hjálpast að við að huga að velferð allra barna í skólanum. 

Hugmyndir þær sem foreldrar koma með í skólann eru mikils metnar og 

eins þau skoðanaskipti og umræður sem fram fara milli foreldra og 
kennara, sem eru til þess fallnar að þróa nýjar aðferðir við nám. Mikilvægt 

telst að framlag foreldra breyti starfinu og hafi áhrif (C. Giudici munnleg 

heimild, 30. maí 2008). Kennarar líta ekki á framlag foreldra sem ógn, 

heldur sem samruna ólíkrar visku. Filipini (sjá í Moss og Petrie, 2002, bls. 
78) lýsir foreldraþátttöku á þennan hátt: 

 

Í Reggio er ekki litið á barnið sem einangraða veru, heldur alltaf í 
sambandi við annað fólk, í félagslegu, menningarlegu og sögulegu 

samhengi. Þroski barna er ferli einstaklings – og uppbygging hóps. 
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Ekkert á sér stað án sambanda. Barnið er mikilvægasti þáttur 

skólastarfsins, en barnið er ekki nóg eitt og sér. Við setjum í forgang 
sambandið milli barnsins, foreldra og kennara. Sambandið er það sem 

er í brennidepli, því að barnið lifir ekki sem einangruð vera.    

 

Því er lögð áhersla á að foreldrar og starfsfólk gefi sér tíma til samræðna 
þegar komið er með börnin og þau sótt og þau tækifæri sem gefast eru nýtt 

til samráðs. Bruner (2003) telur að Reggio Emilia-leikskólar séu sérstakir 

staðir þar sem ungum börnum er boðið að þroskast „í huga, í færni og í því 
að tilheyra víðara samfélagi“. Í því sambandi skipta þrjú atriði máli. Í fyrsta 

lagi það sem Bruner (2003) kallar „minn, þinn og okkar“. Í því felst að 

leikskóli þarf að veita hverjum einstaklingi sem þar dvelur rými, „minn 

leikskóli - þinn leikskóli“,  en leikskólinn þarf einnig að vera sameiginlegur 
vettvangur „okkar“. Sá vettvangur getur tekið á sig margar myndir, „staður 

til að tala saman, staður til að mála eða til að skoða fugla“, sem sagt gott 

rými sem hefur pláss fyrir ólíkar athafnir. Í öðru lagi þarf leikskólinn að 
vera „í og af hinu víðara samfélagi“. Þar á Bruner við að Reggio-leikskóli 

sé ekki einungis „Reggio-leikskóli“ heldur einnig „af Reggio“ sem þýðir að 

leikskólinn er hluti af því samfélagi sem hann er staðsettur í. Aðgengið að 

honum þarf að vera auðvelt, aðgengi fjölskyldna, vina og velunnara. Í 
þriðja lagi þarf Reggio-leikskóli að vera „samfélag sem lærir“ þar sem 

skipst er á skoðunum og þar sem þróun á sér stað. Tenging leikskólans við 

samfélagið kemur þannig í veg fyrir að leikskólinn einangrist sem „eyja“. 
 

2.2.3 Starfsaðferðir Hjallastefnunnar 

Hjallastefnan er kennd við leikskólann Hjalla í Hafnarfirði þar sem hún á 
uppruna sinn. Margir leikskólar á Íslandi starfa eftir aðferðum 

Hjallastefnunnar en þar að auki rekur skólarekstrarfyrirtækið Hjallastefnan 

ehf., sem er í eigu áhugafólks um skólastarf átta leikskóla auk þriggja 
grunnskóla sem allir starfa eftir sömu námskrá. Margrét Pála Ólafsdóttir 

leikskólastjóri er höfundur Hjallastefnunnar. Hjallastefnan er því verk 

einnar manneskju, starfsaðferð sem starfsfólk, foreldrar og börn koma að 

svo að segja „tilbúinni“. Höfundur útskýrir hugmyndafræði 
Hjallastefnunnar á eftirfarandi hátt: 

 

Hugmyndafræði hennar byggir á einföldum og ákveðnum 
uppgönguleiðum fyrir hvern og einn hjalla og í stað mismununar 

kynjanna og starfshátta sem þrýsta öllum í sama mót felur 

Hjallastefnan í sér viðurkenningu á einkennum hvað varðar kynferði, 

aldur, getu og sérkenni hvers og eins (Margrét Pála Ólafsdóttir, 1992, 
bls. 3).  
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Margrét Pála Ólafsdóttir talar um að þau vandamál sem hún telur helst við 

að etja í uppeldi nú á dögum og Hjallastefnan tekur á séu mismunun 
kynjanna, spenna og streita umhverfisins svo og hegðunarvandamál sem 

brenna æ meira á uppalendum nú. Hún nefnir að allir þessir þættir séu 

„hjallar á leið að marki hversdagsins í leikskólastarfi“ (Margrét Pála 

Ólafsdóttir, 1992). Þar á hún við að ofangreindir þættir eru viðfangsefni 
leikskólastarfsins. Höfundur Hjallastefnunnar telur að aðferðafræði hennar 

felist í orðunum „kjörnun“ og „æfingu“. Hugtakið kjörnun útskýrir 

höfundur á eftirfarandi hátt:   
 

Kjörnun þýðir einfaldlega að skerpa skilning og skynjun á 

raunveruleikanum og kjarna öll mál. Það felur í sér að fjarlægja 

hismið og umbúðirnar og skoða kjarnann sjálfan (Margrét Pála 
Ólafsdóttir, 1992, bls. 4). 

 

Á höfundur við flokkun á því sem hún telur skipta máli í starfi leikskólans, 
án þess að tilgreint sé hvernig það er fundið, hvað varðar til dæmis hegðun, 

viðfangsefni og búnað. Hugtakið æfingu skilgreinir höfundur með því að 

vísa í máltækið „æfingin skapar meistarann“, sem einnig er heiti rits um 

Hjallastefnuna, en þar er átt við að hægt sé að þjálfa hvaða hæfileika sem 
er hjá hverjum og einum og sjá árangur strax (Margrét Pála Ólafsdóttir, 

1992).   

 

Margrét Pála Ólafsdóttir leggur áherslu á einfalt og nákvæmt umhverfi í 

leikskólum Hjallastefnunnar þar sem ímyndun, sköpun og skynjun 

barnanna er talin vera eina leikefnið sem börnin þarfnast (Margrét Pála 
Ólafsdóttir, 1992). Þar er átt við huglægt „leikefni“ en ekki hluti til að fást 

við. Lögð er áhersla á rósemi og líf í núinu og litið er á ögun og kennslu í 

framkomu sem forsendu frelsis. Á þessum hugmyndagrunni hvílir 
Hjallastefnan og leggur áherslu á einfaldleika, nákvæmni og glöggskyggni. 

„Glatt á Hjalla“ er eitt af eftirlætismarkmiðum Hjallastefnunnar, enda 

verður lífsgleði að vera í fyrirrúmi ef árangur á að nást að mati Margrétar 

Pálu Ólafsdóttur (1999). Sex meginreglur er að finna í Hjallastefnunni en 
þær eru að:  

1. mæta hverju barni eins og það er og viðurkenna ólíkar þarfir 
einstaklinga. 

2. byggja upp þau viðhorf í starfi að jákvæðni, gleði og kærleikur ráði 

ávallt ferðinni í samskiptum milli starfsfólks og gagnvart börnum og 

foreldrum. 
3. skapa leikskólasamfélag sem er einfalt og gagnsætt og börn skilja og 

er þeim viðráðanlegt í samræmi við aldur þeirra, þroska og getu. 
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4. bjóða upp á opið leikefni þar sem ímyndun barna ræður ferðinni og 

börn skapa sinn eigin leikheim í friði innan ramma leikskólans. 
5. kenna börnum að virða umhverfið og umgangast það með nýtni, 

nægjusemi og hófsemi. Þeim er kennt að hirða um náttúruna ásamt 

endurvinnslu eftir föngum. 

6. kenna börnum aga og hegðun á jákvæðan, hlýlegan og hreinskiptinn 
hátt þar sem taminn vilji er leiðin til öryggis og frelsis fyrir alla.  

 

Mikilvægt telst að gera ráð fyrir fjölbreytni í barnahópnum og að temja sér 
jákvæð viðhorf. Einnig er áhersla lögð á einfalt umhverfi og lítið áreiti og 

einfaldar og skýrar umgengnisreglur.  

    

Eitt aðalmarkmið Hjallastefnunnar er jafn réttur stúlkna og drengja, og sem 
leið að því marki er kynjaskipting notuð. Með því að hafa stúlkur og drengi 

á sitthvorri deildinni telur höfundur að tryggt sé að bæði kynin fái alla 

athygli kennara síns og þannig sé börnunum gefið tækifæri til þess að leika 
sér og læra á sínum eigin forsendum, án þess að hitt kynið trufli. Eru 

börnin fyrst og fremst aðgreind eftir kyni og komið fram við þau á ólíkan 

hátt.   

 

Annað markmið Hjallastefnunnar er að börnin læri aga og telur höfundur 

leiðina að þessu marki fyrst og fremst vera skýran ramma. Samkvæmt 

handbók Hjallastefnunnar (Margrét Pála Ólafsdóttir, 1999) vinnur 
hjallískur leikskóli eftir skýrum ytri ramma, þar sem dagskráin gengur eins 

fyrir sig á hverjum degi, fáar en skýrar samskiptareglur eru fyrir hendi, 

börnin ganga í röð og skiptast á í stað þess að troðast, og sýnilegar 

merkingar eru til staðar á þeim stöðum þar sem ætlast er til að börnin gangi 
frá sjálf. Undirstrikuð er aga- og hegðunarkennsla og lögð áhersla á að 

„temja“ börnin (sjá 6. meginreglu Hjallastefnunnar). Ekki er minnst á að 

börnin læri að ráða sér sjálf innan þess ramma.  
 

Að mati höfundar Hjallastefnunnar eru börn að jafnaði lífsglatt og 

skemmtilegt fólk og það sem gerir leikskóla fyrst og fremst að 

Hjallaleikskóla er að þar skipar gleðin öndvegi. Höfundur telur einnig að 
gleðina sé hægt að rækta með því að kenna jákvæðni og hvetja börnin til 

þess að taka ábyrgð á viðhorfum sínum og framkomu (Margrét Pála 

Ólafsdóttir, 1999).     

 

Höfundur Hjallastefnunnar nefnir að skólafólk hafi síðustu aldirnar tekist á 

um hvort skuli skipa hærri sess í uppeldi ungra barna, formleg kennsla eða 

uppgötvunarnám. Virðist henni tilhneigingin vera sú að formleg kennsla 
nái yfir sífellt stærri hluta námsins, þó svo að fræðimenn séu sammála um 

að uppgötvunarnám sé nauðsynlegt vegna eðlilegrar tilhneigingar barna til 
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þess að nota forvitni sína og orku til að rannsaka heiminn. Hins vegar eru 

flestir sammála um að ákveðna hluti skuli og þurfi að kenna og því sé 
uppgötvunarnám eitt og sér ekki nóg. Í Hjallastefnuskóla hittast börn í 

hverjum kjarna annan hvern klukkutíma í valfundakrók og velja sér 

viðfangsefni næstu klukkustundar. Börnunum er frjálst að velja sér það 

viðfangsefni sem þau sjálf kjósa og er lögð mikil áhersla á að valinu sé 
ekki ,,stýrt“ á neinn hátt; að kennarinn hlutist ekki til um hvað börnin velja. 

Telur höfundur Hjallastefnunnar valfundinn vera tækifæri fyrir börnin til 

þess að æfa vilja sinn og taka ákvarðanir, gagnstætt við hópatímana þar 
sem þau æfast fremur í að fara eftir fyrirmælum kennarans. Þó svo að 

valtímanum sé fyrst og fremst ætlað að vera rammi um hinn frjálsa leik 

barnanna er þó engin tilviljun hvaða viðfangsefni börnunum bjóðast eða 

hvers konar leikefni; bak við hvern krók og hvert verkfæri sem þar er í boði 
er ákveðinn tilgangur (Margrét Pála Ólafsdóttir, 1999). 

 

Höfundur Hjallastefnunnar telur mikilvægt að börn nái að einbeita sér að 
því sem skiptir máli í leikskólanum – verkefnum sínum og samskiptum við 

hin börnin. Leið Hjallastefnunnar að þessu marki er að hafa umhverfið eins 

áreitalítið og mögulegt er. Þess vegna er leikefni í Hjallaleikskóla geymt í 

lokuðum skápum þegar ekki er verið að nota það og veggir eru aðeins 
skreyttir myndverkum barnanna í ákveðinn tíma „svo upplifun barna af 

sköpuninni rykfalli ekki“ (Margrét Pála Ólafsdóttir, 1999). 

 
Eins og sjá má geta starfsaðferðir og skólanámskrár leikskóla verið afar 

ólíkar, þó allar fylgi þær fyrirmælum þeim sem fram koma í Aðalnámskrá 

leikskóla (Menntamálaráðuneytið, 1999), lögum um leikskóla (nr. 90/2008) 

og reglugerð um leikskóla (nr. 225/1995). Aðalnámskráin er sveigjanleg og 
veitir gott svigrúm fyrir sérstöðu hverrar starfsaðferðar. Margir leikskólar á 

Íslandi starfa eftir starfsaðferðum Hjallastefnunnar eða í anda Reggio 

Emilia-uppeldisfræðinnar. Áhugavert er að skoða hversu ólík viðhorf eru 
meðal annars til umhverfis leikskólans í þessum aðferðum og nálganir 

ólíkar á þeim verkefnum sem börnin taka sér fyrir hendur. Það sem 

sérstaklega verður skoðað í þessari rannsókn eru áhrif eftirfarandi atriða í 

menntun leikskólabarna (sjá töflu 2.1): 
 

Tafla 2.1.  Áhrif starfsaðferða á helstu uppalendur í leikskóla  
Helstu uppalendur 

í leikskóla 

Starfsaðferðir  

Reggio Emilia 

Starfsaðferðir 

Hjallastefnunnar 

Leikskólakennari Fylgir áhuga barna Skýr starfslýsing 

Barnahópurinn 

Kyn- og 

aldursblandaður Kyn - og aldursskiptur 

Umhverfi leikskólans Fallegt – örvandi Einfalt – nákvæmt 
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2.3 Menntun leikskólabarna 

 

Skóli ætti ekki að vera undirbúningur fyrir lífið. Skóli ætti að vera lífið 

sjálft. 

                    Hubbard, 1992, bls. 15. 

 
Leikskólinn er fyrsta skólastigið í menntakerfi Íslendinga, ólíkt því sem 

tíðkast til dæmis í Danmörk og Bretlandi þar sem leikskólinn fellur undir 

félagslegt úrræði og litið er á hann fremur sem þjónustustofnun en 
menntastofnun. Leikskóli er þó ekki skyldunám á Íslandi og hefur því 

nokkra sérstöðu (Menntamálaráðuneytið, 1999). Ólíkt öðrum skólastigum 

er nám leikskólabarna ekki færnimiðað heldur þroskamiðað og er lögð 

áhersla á skapandi starf og leik barnsins, með áherslu á leik barna sem 
náms- og þroskaleið. Sú nálgun styður við þær hugmyndir, sem hafa 

vaxandi fylgi, að nám og þroski eru ekki aðskildir þættir heldur samofnir 

(Broström, 2005; Clark og Moss, 2001).  
 

Undirstöðuþættir leikskólastarfs á Íslandi eru fjórir: Í fyrsta lagi leikurinn, 

sem talinn er hornsteinn leikskólastarfsins og lífstjáning og gleðigjafi 

barns. Í öðru lagi daglegt líf og  umönnun sem markast af föstum athöfnum 
sem lúta að líkamlegum þörfum barna og heilsu. Í þriðja lagi er almenn 

lífsleikni undirstöðuþáttur í leikskólastarfi sem byggir á alhliða þroska 

barns, færni þess til samskipta, rökrænnar tjáningar og til að bera virðingu 
fyrir umhverfi sínu. Í fjórða lagi eru námssvið leikskóla helstu 

áhersluþættir í leikskólauppeldi, en þau eru sex talsins, hreyfing, málrækt, 

myndsköpun, tónlist, náttúra og umhverfi, menning og samfélag 

(Menntamálaráðuneytið, 1999). Leikskólar á Íslandi eiga sterkar rætur í 
norrænni leikskólahefð sem byggir á rómantískri sýn á börn, en samkvæmt 

henni ættu börn að vera frjáls og fá að gera sínar uppgötvanir í örvandi og 

öruggu umhverfi. Rannsóknir sem gerðar hafa verið á leikskólastarfi á 
Íslandi (Jóhanna Einarsdóttir, 1996, 1998, 2002, 2003, 2004) sýna að mikil 

áhersla er lögð á frjálsan leik barna og verkefni sem börnin geta sjálf valið. 

Hugtakið menntun er tiltölulega nýtt í umræðu um leikskóla á Íslandi og 

hefur notkun þess aukist með tilkomu nafnsins „leikskóli“ í stað 
dagheimila, starfsheitisins „leikskólakennari“ í stað fóstru, „nemandi“ í 

stað barns og „Aðalnámskrá leikskóla“ (Menntamálaráðuneytið, 1999) í 

stað Uppeldisáætlunar fyrir dagvistarheimili (Menntamálaráðuneytið, 

1985).  
 



36 

 

2.3.1 Nám og menntun leikskólabarna 

Rætt hefur verið um þrjá uppalendur í leikskólum, það er 

leikskólakennarann, barnahópinn og umhverfi leikskólans (sjá mynd 2.2). 
Samspil þessa þátta er talið hafa mest áhrif á nám og þroska leikskólabarns. 

Hvað varðar hlutverk leikskólakennarans, þá hefur það breyst frá því að 

vera staðgengill móður og yfir í fagaðila með háskólanám að baki. Einnig 

hefur hlutverk leikskólakennarans breyst frá því að halda sig til hlés og 
leyfa barninu að leika sér frjálst yfir í að undirbúa barnið undir frekara nám 

og að skipuleggja auðugt námsumhverfi og fjölbreytt viðfangsefni 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2004). Í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttir (2004) á 
hefðum í kennslu ungra barna kom fram að megináherslur 

leikskólakennara lúta að umönnun, óbeinni kennslu, samskiptum, 

samvinnu, leik og útivist. Umönnun og uppeldishlutverk leikskólans var 

leikskólakennurum ofarlega í huga og ekki var mikið um beina kennslu í 
leikskólunum. Er það í samræmi við aðrar rannsóknir (Clark, Kjørholt og 

Moss, 2005; OECD, 2001).   

 

 
 

Mynd 2.2. Uppalendur í leikskóla   

 
Hvað varðar barnahópinn, annan uppalanda leikskólabarnsins, þá er talið 

að nám barna fari að miklu leyti fram í samskiptum þeirra við jafnaldra 

sína sem og kennara sína og foreldra. Áhersla er lögð á að börn njóti 
bernskuáranna í leik og samveru við félaga fremur en í undirbúning fyrir 

óráðna framtíð. Ef litið er til sjónarmiða barna á leikskólanámi virðast 

félagar barnanna skipta þau mestu máli og samskipti við þá (Clark, 

Kjorholt og Moss, 2005; Jóhanna Einarsdóttir, 2003, 2006; Tauriainen, 
2000). Verkefnin virðast börnin velja með hliðsjón af félögum sínum. 
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Þessar áherslur eru í takt við áherslur Malaguzzi (1993a) um uppeldisfræði 

sambanda (e. pedagogy of relationships) en hann segir: 
 

... börn læra í samskiptum sínum við umhverfi sitt og heim 

fullorðinna, við hluti, atburði og við jafnaldra sína. Börn eru 

þátttakendur í að byggja upp sjálfsmynd sína og mynd sína af öðrum. 
Samskipti barna á milli er grundvallaratriði fyrstu árin í ævi barna. 

Samskipti er þörf, þrá og grundvallarnauðsyn hjá hverju barni 

(Malaguzzi, 1993a, bls. 58).  
 

Umhverfi leikskólans, þriðji uppalandinn, þarf að taka mið af þörfum barna 

og starfseminni sem þar fer fram. Í Reglugerð um starfsemi leikskóla (nr. 

225/1995) tekur annar kafli til húsnæðis, búnaðar og útileiksvæðis. Eru þar 
tilgreindir þeir fermetrar sem miðað skal við, jafnt úti sem inni, og hverju 

gera skal ráð fyrir við hönnun húsnæðis, sem og að húsnæðið tryggi að 

hægt sé að starfa í samræmi við uppeldis- og námssvið aðalnámskrár 
leikskóla. Einnig er þess getið að val á búnaði fyrir börn taki mið af aldri 

og þörfum leikskólabarna, án þess að þær þarfir séu tilgreindar sérstaklega. 

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (Menntamálaráðuneytið, 1999) á 

skipulag og búnaður leikskóla að örva leik barna, frumkvæði þeirra og 
virkni. Varað er við snauðu og tilbreytingarlitlu umhverfi og ítrekað að 

skipulag og umhverfi leikskóla geti stutt við leik barna en einnig verkað 

hamlandi á hann. Rætt er um að börn þurfi vandaðan og fjölbreytilegan 
leikfangakost og margvíslegan efnivið til skapandi starfa.  

 

Helstu leikefni sem vera ættu í leikskólum eru talin upp í Aðalnámskrá 

leikskóla en auk efniviðs til skapandi starfa eru ýmsar gerðir af verkfærum 
og búnaður til þykjustu- og hlutverkaleikja talin upp, kubbar og annað efni 

til byggingarleikja, hljóðfæri, tölvur og inni- og útileiktæki 

(Menntamálaráðuneytið, 1999). Cannella og Kincheloe (2002) hafa þó bent 
á að efnishyggjan hafi haldið innreið sína í menntun, námskrár og 

kennsluhætti og eru skilaboðin þau að mennta eigi börnin í réttri notkun 

hluta. Gert er ráð fyrir því að börn læri ekki nema með því að handfjatla 

hluti, þrátt fyrir að rannsóknir víðs vegar um heiminn hafi sýnt fram á að 
börn geti lært í umhverfi sem hefur lítinn sem engan búnað eða leikefni 

(Viruru, 2001). Einnig hefur verið bent á að börn virðast finna leik farveg í 

því umhverfi sem þau eru stödd í og nota þann efnivið sem til staðar er til 

að leika sér með (Jessen og Nielsen, 2005).  
 

Í samspili leikskólakennarans, barnahópsins og umhverfisins leikur barnið 

sér, það er annast um það, það öðlast leikni á lífið og þættir í þroska þess 
eru efldir með þeim námssviðum sem tilgreind eru í Aðalnámskrá 

leikskóla. Þessir þættir eru næst til umfjöllunar.     
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2.3.2 Leikur  

 

Framkvæmd leiks, leikurinn sjálfur heillar börn. Hann fangar þá 
einstaklinga sem taka þátt í honum. Börn upplifa leik sem ánægjulegt 

og eftirsóknarvert viðfangsefni, sem þau velja framyfir önnur 

viðfangsefni. 

Hakkarainen, 2006, bls. 192. 
 

Samkvæmt lögum um leikskóla (nr. 90/2008) á nám barna í leikskóla að 

fara fram í leik og skapandi starfi og má því líta á leikinn sem kjarna 
leikskólastarfsins. Mikið hefur verið rætt og ritað um gildi leiksins í lífi 

ungra barna og það uppgötvunarnám sem á sér stað í leik barnsins (Símon 

Jóh. Ágústsson, 1938; Valborg Sigurðardóttir, 1991, 1998). Segja mætti að 

það sé viðtekin skoðun innan leikskólafræða að börnum sé eðlilegast að 
læra í gegnum leik og virðast rannsóknir styðja þá skoðun (Hakkarainen, 

2006; Katz og Chad, 2000). Jessen og Andersen (1999) nota hugtakið „hið 

færa barnasamfélag“ (d. det kompetente börnefællesskap) um leik barna 
sem vísar til þeirrar þekkingar og reynslu sem börn hafa í fórum sínum sem 

hæfir einstaklingar. Í leik miðla börn af sín á milli af þekkingu sinni, en oft 

virðist vera litið á leik þeirra sem truflun og hávaða þótt í raun sé um 

óformlegt nám að ræða. Corsaro (2003) leggur áherslu á að fullorðnir beri 
virðingu fyrir margslungnum leik barna og menningu, en hann hefur með 

rannsóknum sínum veitt innsýn inn í hugarheim barna og leikvenjur.    

 

Tilhneiging virðist vera til að sveipa bernskuna og barnamenningu ljóma 
og að halda að margar af hinum félags-, menningar- og tæknilegu 

breytingum sem eiga sér stað í heiminum eigi ekki að hafa áhrif á 

bernskuna (Corsaro, 2005; James, Jenks og Prout, 1998; Sutton-Smith, 
1997). Það má til dæmis merkja á mótstöðunni við það að börn á 

leikskólaaldri leiki sér í tölvum á leikskólum (Cuffaro, 1984; Healy, 1998). 

Þessar breytingar hafa þó marktæk áhrif á líf barna og á leikjamenningu 

þeirra. Leikmenning barna virðist einnig vera bundin við aðstæður hverju 
sinni en talið er að leikur barna taki mið af menningarlegum arfi frá einni 

kynslóð til annarrar og að leikjamenning barna verði fyrir áhrifum af 

breytingum á uppvaxtarskilyrðum þeirra (Jessen og Nielsen, 2005). Sem 
dæmi um þau áhrif er að eldri börn eru ekki í eins ríkum mæli og áður í 

umhverfi yngri barna, þar sem færri börn eru í hverri fjölskyldu en áður. Þá 

hverfur sá sem kennir leiki og með honum menningararfurinn sem berst 

jafnan frá þeim eldri til þeirra yngri. Talið er að það sé ein af ástæðunum 
þess að við sjáum ekki lengur börn leika sömu leikina og áður (Jessen og 

Nielsen, 2005).   
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Johansson og Samuelsson (2006) hafa skoðað hvernig nýta megi leik barna 

sem námsleið og telja þær að leikur og nám fari vel saman. Þær telja að 
leikskólakennarar séu hræddir við að trufla hinn frjálsa leik barna, en til að 

leikur nýtist sem nám þurfa leikskólakennarar að vera til staðar, bæði 

andlega og líkamlega þegar börn leika sér. Börn hafi þannig greiðan 

aðgang að kennaranum, en hann þarf að gæta þess að ganga inn í leik barna 
af virðingu og næmni. Á þann hátt verður kennarinn hluti af leiknum í stað 

þess að standa óvirkur til hliðar, eins og oft er raunin. Því telja Johansson 

og Samuelsson (2006) að huga þurfi að hlutverki starfsfólks leikskóla og 
endurskoða hinar hefðbundnu starfsaðferðir þar sem starfsfólk skipuleggur 

námsaðstæður í leik og stígur síðan til hliðar og leyfir börnum að leika sér 

frjálst. Nýjar starfsaðferðir krefjast nærveru starfsfólks í innihaldsríkum 

samskiptum við börn í leik og námi.           
 

Leikur barna á sér stað bæði inni og úti og í leikskólum á Íslandi er 

töluverð áhersla lögð á útiveru barna. Útisvæði leikskóla á Íslandi eru 
yfirleitt rúm og gefa færi á fjölbreyttum leik. Veðráttan setur þó strik í 

reikninginn og myrkrið yfir vetrarmánuðina. Birtan að sumri til bætir þó úr 

vetrarmyrkrinu og er yfirleitt lögð áhersla á útiveru og leiki tengda henni 

yfir sumarið. Áslaug Jóhannsdóttir (2003) hefur rannsakað útileiki barna á 
Íslandi á tveimur leikskólum. Niðurstöður rannsóknar hennar sýna að 

langflestum börnunum fannst gaman að leika sér úti og völdu mörg þeirra 

oft að fara út. Börnunum fannst þó skemmtilegra að leika sér úti að sumri 
til en vetri (Áslaug Jóhannsdóttir, 2003). 

 

2.3.3 Dagleg umönnun 

Umönnun er annar þáttur sem leikskólauppeldi byggir á. Sú umönnun 

virðist annars eðlis en sú umönnun sem fram fer inni á heimilum 

(Goldstein, 1997, 2002; Martin, 1992 ). Um er að ræða faglega umönnun 
sem byggist á tengslum starfsfólks og leikskólabarna. Starfsfólkið veitir 

umönnunina og leikskólabarnið er í hlutverki þess sem þiggur umönnun. 

Skilgreining kennarans Rósu á umönnun í skólastarfi á þar vel við: 

 
Ég tel mikilvægt að sýna börnum að þér sé annt um þau og að þú 

styðjir þau í öllu því sem þau taka sér fyrir hendur. Í fyrstu velti ég 

fyrir mér hvort að þetta viðhorf bryti í bága við fagmennsku mína sem 
kennari. Því meira sem ég velti þessu fyrir mér, því sannfærðari varð 

ég um að kennsla sé að annast um einstaklinga. Þegar þú ert til staðar 

fyrir aðra mannveru, setur þú ekki mörk á hvar eða hvenær þú annast 

um hana (í Goldstein, 2002, bls. 84). 
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Eitt hlutverk leikskólakennara er að veita börnum öryggi og að vera næmur 

á andlegar og líkamlegar þarfir þeirra (Menntamálaráðuneytið, 1999). 
Þessir þættir virðast ekki síður mikilvægir í leikskóla en það nám sem þar 

fer fram. Hugtakið umönnun kemur fyrir í leiðum að markmiðum í 

leikskólastarfi og er meðal annars rætt um að veita barni líkamlega 

umönnun, búa barni umhverfi með öryggi, hlýju og festu, og stuðla að 
traustum og hlýjum samskiptum milli barna. Umræðan um umönnun barna 

hefur orðið fyrir áhrifum frá ýmsum fræðilegum sjónarhornum, svo sem 

femíniskum viðhorfum, sem og kynslóða- og fjölskylduviðhorfum. Þá hafa 
áhrif rannsókna á leikskólastarf einnig sett sitt mark á umræðuna. Þrennt 

virðist skipta meginmáli í skilgreiningu á faglegri umönnun. Í fyrsta lagi 

umönnun sem vinna, með áherslu á þá vinnu sem felst í umönnun barna og 

það umhverfi sem sú vinna fer fram í (Daly og Lewis, 1999). Í öðru lagi 
skiptir ábyrgðin sem umönnun felur í sér máli, en hún virðist annars konar 

en sú umönnun sem fram fer inni á heimilum. Í þriðja og síðasta lagi er svo 

kostnaðurinn, bæði sá fjárhagslegi og tilfinningalegi. Þessi þríhliða 
skilningur á umönnun felur því í sér þá vinnu sem krafist er við að uppfylla 

líkamlegar og tilfinningalegar þarfir barna og hvaða kostnaður og aðstæður 

þurfa að vera til staðar til að þeirri vinnu sé sinnt. Sýn manna á umönnun 

barna hefur breyst með breyttum viðhorfum til barna, bernskunnar og 
stofnana fyrir börn og er mikilvægt að börn taki þátt í því að skilgreina 

þarfir sínar og hvernig annast er um þau (Clark, McQuail og Moss, 2003).  

 

2.3.4 Almenn lífsleikni 

Leikskólamenntun byggir að miklu leyti á námi í lífsleikni, en samkvæmt 
lögum um leikskóla á uppeldi og kennsla í leikskóla að leggja grundvöll að 

því að börn verði sjálfstæðir, virkir og ábyrgir þátttakendur í 

lýðræðisþjóðfélagi sem er í örri og sífelldri þróun. Tvennt er mikilvægt í 
því sambandi en það er sjálfræði barna og lýðræðisleg vinnubrögð. Talið er 

að sjálfræði (e. autonomy) þróist smám saman hjá börnum í samspili við 

umhverfi sitt. Umhverfi barnanna er hægt að skipuleggja á þann hátt að þau 

hafi sem greiðastan aðgang að leikefni og geti nálgast það án hjálpar. 
Einnig geta leikskólakennarar stuðlað að sjálfræði barna á margvíslegan 

hátt, til dæmis með valkerfi og skipulagi, sem og með framkomu sinni við 

börnin (Sesselja Hauksdóttir, 2001). Með framkomu sinni er átt við að 
starfsfólk ýti sem mest undir sjálfræði barna með því að hvetja þau til 

sjálfshjálpar. Skipulag starfsins þarf einnig að einkennast af því að lögð er 

áhersla á sjálfræði barna. Það er gert á þann hátt að börn upplifi að þau hafi 

eitthvað um það að segja hvaða viðfangsefni þau velja sér. Valstundir geta 
verið gott dæmi um slíkt. En þó að valstundir eigi að stuðla að sjálfræði 

barna, hafa rannsóknir sýnt að þær geta einnig verið of þröngur rammi fyrir 

eðlilega þróun félagslegs þykjustuleiks hjá sumum börnum og því spurning 
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hvort ekki sé hægt að skapa börnum önnur tækifæri til að velja sér 

viðfangsefni og samvistir við önnur börn (Guðrún Bjarnadóttir, 2004).  
 

Kamii og DeVries (1977) telja þó að of mikil ábyrgð sé að ætla barni að 

taka ákvarðanir eða velja við margar aðstæður. Því verði fullorðnir að vera 

ráðandi þar sem þeir bera ábyrgð á velferð barnanna. Þær Kamii og De 
Vries telja að ýmsar reglur þurfi börn einfaldlega að læra og meðtaka eins 

og almenna mannasiði og að sjálfræði barna sé því alltaf innan ákveðins 

ramma. Varað hefur verið við því að leggja ofuráherslu á frjálsræði barna 
og val þeirra, oft á kostnað verndar og umhyggju fyrir þeim (DeVries og 

Zan, 1994; Kjörholt, Moss og Clark, 2005). En börn geta tekið þátt í að 

setja reglur í leikskóla og eignast þannig þátt í þeim. Það auðveldar þeim 

að sjá tilgang þeirra og að fara eftir þeim. Þegar staðið er andspænis 
klemmu milli sjálfræðis barna og verndunar þeirra hefur reynst gagnlegt að 

líta til Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi barna sem leggur 

höfuðáherslu á „það sem barni er fyrir bestu“ (Samningur Sameinuðu 
þjóðanna um réttindi barnsins, 1997). Slíkt telst þó vera túlkunaratriði 

meðal þeirra sem starfa með börnum, en í anda laga um leikskóla (nr. 

90/2008) er mikilvægt að börn fái þjálfun í því að tjá sig og þar með efla 

sjálfræði sitt í þeim tilgangi að styrkja sjálfsmynd sína og hæfni til 
mannlegra samskipta.        

 

Lýðræðisleg vinnubrögð er hægt að kenna í leikskóla, meðal annars með 
aðkomu barna að skipulagi og mati á starfi leikskólans og með því að efla 

sjálfsákvörðunarrétt þeirra með vali á verkefnum (Lög um leikskóla nr. 

90/2008; Menntamálaráðuneytið, 1999). Einnig á leikskólinn að stuðla að 

og styrkja lýðræðishefðina með því að hvetja til þátttöku barna í 
ákvarðanatöku í starfinu (Félag leikskólakennara, 2000). Dewey (2000) 

taldi til að mynda mikilvægt að allir hafi rétt til þess að taka þátt í að skapa 

og hafa áhrif á það samfélag sem þeir tilheyra. Þar er skólinn ekki 
undanskilinn. Skólar sem leggja áherslu á lýðræði geta gert það með því að 

fjalla um réttindi manna í öllum athöfnum í skólanum og í samskiptum og 

samvinnu nemenda og kennara (Osler og Starkey, 2005). Öll reynsla barna 

í skóla ætti því að styðja við lýðræðishugsunina (Rinaldi, 2006). 
Niðurstöður rannsóknar meðal leikskólakennara á Íslandi sýna að þeim 

virðist umhugað um að leggja áherslu á lýðræðishugsun og er hjálpsemi og 

virðing fyrir öðrum þeim einnig ofarlega í huga (Kristín Dýrfjörð, 2006). 

 

2.3.5 Námssvið leikskólans 

Auk áherslu á alhliða þroska barnsins birtast helstu þættir leikskólauppeldis 
í námssviðum leikskóla eins og fyrr segir sem skarast og eru samofin leik, 

daglegri umönnun og almennri lífsleikni. Námssviðin eru samkvæmt 
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Aðalnámskrá leikskóla hreyfing, málrækt, myndsköpun, tónlist, náttúra og 

umhverfi, menning og samfélag (Menntamálaráðuneytið, 1999). Gerð er 
grein fyrir hverju námssviði fyrir sig í Aðalnámskrá leikskóla, en 

leikskólum er í sjálfsvald sett hvernig þeir útfæra þau. Námssviðin tengjast 

þroskasviðum barnsins, það er líkams- og hreyfiþroska, félagsþroska og 

félagsvitund, fagurþroska og sköpunarhæfni, siðgæðisþroska og 
siðgæðisvitund og eiga námssviðin að örva þá og efla. Leikurinn gegnir þar 

lykilhlutverki sem námsleið og er áhersla lögð á að barnið sé 

útgangspunkturinn í náminu sem og þroski þess og geta. Í lögum um 
leikskóla (nr. 90/2008) er þess getið að í aðalnámskrá skuli skilgreina 

hæfniþætti á námssviðum leikskólans í samræmi við aldur og þroska barna. 

Slíkir hæfniþættir geta til dæmis verið hæfni til að tjá sig og eiga jákvæð 

samskipti, hæfni til að nýta stærðfræðilega hugsun í daglegu lífi og hæfni 
til að flokka og vinna úr upplýsingum á gagnrýninn hátt. Þeir geta einnig 

falið í sér hæfni til að leita tækifæra til náms og félagslega hæfni til að eiga 

uppbyggileg samskipti við aðra og að koma auga á tækifæri í umhverfi 
sínu (European Communities, 2007). 

 

Aðalnámskrá leikskóla (Menntamálaráðuneytið, 1999) byggir á barnhverfri 

hugmyndafræði þar sem þroski barnsins og þarfir eru lagðar til grundvallar. 
Barnhverf hugmyndafræði og starfshættir tengdir henni taka mið af því að 

bernskan sé sérstætt þroskaskeið og að börn þroskist best og eðlilegast í 

gegnum leik. Hún tekur einnig mið af því að börn þurfi að njóta frjálsræðis 
til að kanna umhverfi sitt og að skynjanir barna og athafnir séu mikilvæg 

undirstaða undir nám þeirra á þessu þroskaskeiði. Barnið hefur því verið 

skilgreint á ákveðinn hátt. Cannella (1997) hefur hins vegar bent á að 

barnhverf uppeldisfræði takmarki skilning okkar á börnum og lýsi 
fullorðnum sem færari og valdameiri en börnum. Barnhverf 

hugmyndafræði setur einnig barnið í forgrunn og rífur það úr samhengi við 

annað. Mikilvægt er því að líta á börn sem getumikla einstaklinga og 
skilgreina þau út frá samböndum þeirra við aðra og alltaf í ákveðnu 

samhengi (Dahlberg, Moss og Pence, 2007).      

 

2.3.6 Formlegt nám 

Ýmsir telja tilhneigingu vera til að færa formlegt nám neðar í aldur hér á 

landi eins og gerst hefur víða í Evrópu (Jóhanna Einarsdóttir, 2004, 2007). 
Jón Torfi Jónasson (2006) telur að greina megi tvo samsíða strauma í 

leikskólanum, annars vegar tilhneigingu leikskóla til að leggja fyrir 

verkefni sem draga dám af grunnskólastarfi og hins vegar tilhneigingu 

leikskólakennara til að leggja fyrir börnin metnaðarfull verkefni. Verkefnin 
telur hann vera grunnskólaættar og tilhneiginguna bóknámsrek 

leikskólastarfsins – að aukin áhersla á bóknám haldi innreið sína inn í 
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leikskólann. Hugtakið bóknámsrek vísar til þess að starfsemi leikskólans 

verði stöðugt meira tengd hefðbundnu skólastarfi. Töluvert hefur verið 
unnið að verkefnum fyrir elstu börn leikskólans sem tengjast undirbúningi 

fyrir grunnskólann (Jóhanna Einarsdóttir, 2001) og hafa verið settar á stofn 

sérstakar leikskóladeildir fyrir fimm ára börn í nokkrum grunnskólum, þar 

á meðal Hjallastefnuskólum, Ísakskóla, Varmárskóla og í leikskólanum 
Álfabergi. Sammerkt með þessum leikskóladeildum er áhersla á málörvun 

og lestrarnám ásamt stærðfræði og jafnvel enskunámi. Einnig er lögð 

áhersla á lífsleikni, að vinna saman í hóp og að fara eftir fyrirmælum. Jón 
Torfi Jónasson (2006) varpar fram hugleiðingum um hvort hefja ætti 

grunnskólann fyrr, eða að þjóðfélagið gefi leikskólanum skýrari og 

metnaðarfyllri verkefni.  

 
Á sama tíma og greina má aukna áherslu á hefðbundið skólanám hjá elstu 

börnum leikskólans beina sumir sjónum að heildstæðu námi barna (e. the 

whole child) með áherslu á grundvallarsamhengi náms og kennslu og með 
persónulegri áherslu á hvert einstakt barn og getu þess til að læra á 

heildstæðan, heilbrigðan og skapandi hátt (ASCD, 2007; New Zealand 

Ministry of Education, 2008). En þrátt fyrir áhersluna á leikinn í 

leikskólum á Íslandi er nú til dæmis aukin áhersla lögð á markvissa 
kennslu í gegnum leik. Má í því sambandi nefna að eitt meginmarkmið 

uppeldis og kennslu í leikskóla er að veita skipulega málörvun (Lög um 

leikskóla nr. 90/2008). Algengt er orðið á Íslandi að lögð er athugun fyrir 
elstu börnin í leikskólum sem nefnist Hljóm-2

1
 (Ingibjörg Símonardóttir, 

Jóhanna Einarsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2002). Hljóm-2 er próf sem 

metur málvitund og hljóðkerfisvitund elstu barna í leikskólanum. 

Niðurstöður sýna fylgni milli árangurs á Hljóm-2 í leikskóla og lestrar í 
fyrsta og öðrum bekk grunnskóla en þær flokka einnig börn í slök, 

meðalhæf eða með góða færni í mál- og hljóðkerfisvitund. Án þess að 

draga úr mikilvægi þess að hefja þjálfun snemma með þeim börnum sem 
eru „slök“, þykja slík vinnubrögð endurspegla gildi vestrænnar millistéttar 

um hvað teljist gáfur þar sem börn eru flokkuð í slök þrátt fyrir hæfni á 

öðrum sviðum (Cannella og Kincheloe, 2002). Ekkert í opinberri 

stefnumörkun, til dæmis í Aðalnámskrá leikskóla (Menntamálaráðuneytið, 
1999), lögum um leikskóla (nr. 90/2008) og reglugerð um starfsemi 

leikskóla (nr. 225/1995), gefur til kynna að auka eigi frammistöðumat á 

börnum á leikskólastiginu eða sýna mælanlegar framfarir. Aukinn 

þrýstingur er þó á að skriflegar almennar upplýsingar um þroska hvers 
barns fylgi því í viðtökuskóla (Lög um leikskóla nr. 90/2008).         

 

                                                   
1
 Hljóm-2 er athugun á hljóð- og málvitund leikskólabarna.   
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2.4 Þjónusta leikskóla   

Samábyrgð varpar ljósi á hversu öflugt föruneyti barnsins getur verið. 

Í því eru ekki aðeins vinir og vandamenn heldur einnig aðrir 
samferðamenn og stofnanir. Stjórnvöld sem búa fjölskyldunni 

markvisst betra umhverfi eru í föruneyti barnsins og vinnuveitendur 

sem gæta þess að vera ekki of aðgangsharðir gagnvart frítíma 

foreldra eru því hliðhollir. Stefna sem er hliðholl fjölskyldunni styrkir 
barnið. Þjóðarvakning í þágu barna felst meðal annars í því að 

föruneyti barnsins rifji upp hlutverk sitt og ræki það síðan vel. 

Gunnar Hersveinn, 2005, bls.  25. 
 

 

En í hverju felst stefna sem er hliðholl fjölskyldunnu? Ef litið er á 

skilgreiningu OECD (2005) á fjölskylduvænni stefnu yfirvalda, þá er hún 
sú stefna sem sameinar atvinnuþátttöku og fjölskyldulíf fólks með góðu 

aðgengi að þjónustu fyrir fjölskylduna að stofnunum sem stuðla að þroska 

barna. Fjölskylduvæn stefna felur í sér gott aðgengi að ódýrum og góðum 
leikskólum, fjárhagslegum stuðningi við barnafjölskyldur og 

sveigjanlegum vinnutíma foreldra. Þarfir fjölskyldunnar hafa breyst mjög á 

síðustu árum og spurning hvort leikskólinn sem þjónustu- og 

menntastofnun hafi fylgt þeim breytingum. Besta skipulag skóla er talið 
vera það skipulag sem aðlagar sig að mikilvægum áhrifaþáttum úr 

umhverfinu (Hoy og Miskel, 2001). Áhrif frá umhverfi geta og hafa verið 

til dæmis félags-, menningar-, stjórnmála- og lagaleg. Foreldrar, 
félagasamtök, ráðuneyti eða rekstraraðilar geta og hafa einnig áhrif á 

starfsemi skóla.  

 

Í umræðunni virðist oft sem leikskólum hafi verið komið á fót fyrir börn, 
aðgerð sem átti að koma börnum til góða, en sagan sýnir samhliða þróun á 

uppbyggingu leikskóla og aukinni atvinnuþátttöku mæðra sem styður þá 

skoðun að börn dvelji á leikskólum bæði vegna gæsluhlutverks hans og 
uppeldishlutverks (Nordic statistical yearbook 2004). Þrjú hugtök eru 

mikilvæg í þessum efnum. Í fyrsta lagi er stofnanavæðing (e. 

institutionalization) barna talin nauðsynleg vegna almennrar 

atvinnuþátttöku beggja foreldra og allra ættingja barna. Í öðru lagi eru 
leikskólar taldir góðar stofnanir sniðnar að einstaklingsþörfum (e. 

individualization) barna sem geta aukið við þroska þeirra og samveru við 

önnur börn. Í þriðja lagi dvelja börn á leikskóla sem einstaklingar (e. 
individuals), sem eigin fulltrúar fremur en fulltrúar fjölskyldu sinnar 

(Qvortrup, 1994).  
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En hvaða þarfir ráða för þegar börn dvelja í leikskóla átta til níu tíma á 

dag? Hefur samfélagið ef til vill gengið of langt í því að vista börn á 
stofnunum fjarri fjölskyldu sinni, stofnunum sem sinna þörfum barna sem 

ættu kannski fremur að vera á sviði fjölskyldunnar að sinna? Dewey (1956, 

bls. 56) taldi að „það sem hið vitrasta og besta foreldri óskar barni sínu ætti 

samfélagið að óska öllum sínum börnum“, en hvað er það sem hið besta og 
vitrasta foreldri óskar barni sínu og hvernig gengur samfélaginu að veita 

öllum sínum börnum það? Með skilgreiningu OECD (2005) á 

fjölskylduvænni stefnu yfirvalda í huga er mikilvægt að skoða aðgengi að 
leikskólum á Íslandi nánar, aðbúnað barna og hvernig sérþörfum barna er 

mætt. 

 

2.4.1 Aðgengi að leikskólum 

Í nýársávarpi til íslensku þjóðarinnar gerði herra Ólafur Ragnar Grímsson, 
forseti Íslands (2007), aðbúnað barna að umræðuefni:  

 

Kapphlaupið um lífsins gæði, langur og strangur vinnudagur, kvaðir 

sem hvíla á foreldrum, kröfurnar sem gerðar eru – allt hefur þetta 

dregið úr samvistunum; börnin eru jafnvel skemur með foreldrum 
sínum en kennurum sem taka við þeim árla morguns og annast fullan 

vinnudag. Kannski er kominn tími til að við spyrjum okkur: Hvernig 

þjóðfélag viljum við skapa börnum okkar? Hver eru þau verðmæti 
sem við metum mest? Hvaða áhrif hefur lífsgæðakapphlaup hinna 

eldri á umönnun yngstu barna? Er ekki mannauðurinn dýrasta 

auðlindin í harðnandi samkeppni þjóða heims?  

 

Opnunartími flestra leikskóla er frá kl. 7:30 á morgnana til kl. 17:30 á 
daginn eða tíu klukkustundir á dag. Ef dvalartími leikskólabarna er 

skoðaður kemur í ljós að samkvæmt Hagstofu Íslands (2008a) voru 17.446 

börn á leikskólaaldri á Íslandi árið 2007. Af þeim voru 13.566 börn skráð í 
8 tíma eða lengur, eða 78%. Rannsóknir sýna að helsta ástæða fyrir 

aukningu á leikskólaþátttöku barna er vilji foreldra fyrir betri menntun 

handa börnum sínum (OECD, 2001). Það skýrir að aukning á leikskóladvöl 

barna í Evrópu hefur verið meiri en sú aukning sem orðið hefur á 
atvinnuþátttöku beggja foreldra (European Commission, 2005). Rinaldi 

(2006) hefur bent á að ekki sé hægt að líkja menntun barna við 

framleiðsluferli sem tekur ákveðinn tíma, né hafa sérfræðingar getað 

tilgreint ákveðið magn klukkustunda sem ákjósanlegan dvalartíma. Rinaldi 
telur að vænlegra sé að leggja áherslu á að líta á hvern dag sem dag sem sé 

einstakan og fullan af tækifærum, vitandi að hver dagur er ekki fyrirfram 
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ákveðinn af öðrum, heldur tími sem barnið mótar með öðrum börnum og 

fullorðnum í leit að merkingu. Einnig má minna á að upplifun barna á tíma 
er líklega ekki sú sama og hjá fullorðnum (Graue og Walsh, 1998). Dæmi 

um það er sjónarmið drengs sem er átta tíma á dag í leikskóla (Anna 

Magnea Hreinsdóttir, 2008): 

 
Mér finnst ég vera stutt í leikskólanum, af því að maður er að gera 

eitthvað. Þá finnst manni tíminn líða svo fljótt, þegar maður er að gera 

eitthvað. Svo allt í einu, þá er komið að sækja.   
 

Fullorðnir hafa sýnt tíma barna og hvernig þau upplifa hann og nýta lítinn 

áhuga. Þess í stað hefur áhugi fullorðinna beinst að því að skipuleggja tíma 

þeirra og námskrárvæða hann (Ennew, 1994). Mikilvægt er að skoða 
hvernig tími barna er skipulagður og hvernig upplifun barna er á tíma og 

notkun hans. Er nauðsynlegt fyrir börn að vera átta til níu tíma á dag á 

leikskóla eða höfum við stofnanavætt börnin okkar til að losa þá fullorðnu 
undan þeirri „truflun“ sem börnin valda þeim? (Qvortrup, 1994).                 

 

Opnunartími leikskóla og dvalartími barna er ekki það eina sem skiptir 
máli þegar kemur að aðgengi að leikskólum, heldur einnig hvort þeir séu 

opnir allt árið, en samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands (2008g) voru árið 

1998 63 leikskólar á höfuðborgarsvæðinu opnir allan ársins hring. Árið 
2007 var um helmingur leikskóla á höfuðborgarsvæðinu lokaður í  tvær 

vikur að sumri til. Alls 13 leikskólar af 244 lokuðu í mánuð yfir 

sumartímann. Ef allt landið er skoðað kemur í ljós að 25 leikskólar af 270 

hafa opið allt árið, en aðrir loka allt frá tveimur vikum í sex til átta vikur 
yfir sumarið.  Ekki er um það deilt að börn þurfa sumarleyfi og hvíld frá 

leikskólanum, og eru reglur flestra sveitarfélaga á þá leið að barn skuli taka 

fjórar vikur í samfellt sumarleyfi. Deilt er þó um það hvort leikskólinn eigi 
að veita þjónustu og menntun allt sumarið svo að fjölskylda 

leikskólabarnsins geti valið sér sumarleyfistíma, eða hvort skólanum skuli 

lokað í ákveðinn tíma yfir sumarið eins og gert er á grunnskólastigi.  

 

2.4.2 Daglegar venjur 

Dagskipulag leikskólans þarf að vera sniðið að þörfum barnanna, þroska 
þeirra, aldri og dvalartíma (Menntamálaráðuneytið, 1999). Mikilvægur 

liður í daglegum venjum leikskólans er að tekið sé vel á móti börnum og 

þau kvödd eftir daginn. Dagskipulag getur verið afar ólíkt eftir leikskólum, 

allt frá því að vera opið og sveigjanlegt, þar sem einu föstu liðirnir eru 
svefn og hvíldartímar, og yfir í að vera skipulagt frá einum klukkutíma til 

annars. Veltur það á starfsaðferðum leikskólans eins og glöggt kemur fram 

í þeim leikskólum sem starfa eftir Hjallastefnunni og aðferðum Reggio 
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Emilia. Í þeim fyrrnefndu er dagurinn skipulagður frá einni klukkustund til 

annarrar en í leikskólum sem starfa eftir aðferðum Reggio Emilia getur 
klukkan vikið fyrir áhugaverðum viðfangsefnum.            

 

Matartími og hvíld skipa stóran sess í dagskipulagi leikskóla og eru fastir 

liðir í starfi allra leikskóla. Uppeldislegt gildi matartíma, borðsiða og 
þátttöku barnanna í undirbúningi máltíða og frágangi að máltíð lokinni eru 

þættir sem hlúa þarf að. Lögð er áhersla á að bera fram hollan og 

næringarríkan mat í leikskólum. Lýðheilsustöð (2005) hefur birt 
ráðleggingar fyrir börn frá tveggja ára aldri um mataræði og næringarefni 

sem ganga út frá því að fjölbreytni sé í fyrirrúmi, meðal annars með því að 

borða grænmeti og ávexti daglega, fisk helst tvisvar í viku eða oftar, sem 

og gróf brauð og fituminni mjólkurvörur. Einnig er ráðlagt að huga að 
þyngd leikskólabarna, en talið er að þriðjungur barna séu of þung eða of 

feit við tveggja ára aldurinn. Tíðni offitu barna er að aukast víðast hvar í 

heiminum og hefur hún fjórfaldast frá fyrri helmingi síðustu aldar (Anna 
Sigríður Ólafsdóttir, 2007). Talið er að þyngdarþróun fyrstu ár ævinnar 

skipti miklu. Handbók um leikskólaeldhús hefur verið gefin út á vegum 

Lýðheilsustöðvar (2005) og var markmiðið með henni að starfsfólk 

leikskóla gæti átt greiðan aðgang að hagnýtum leiðbeiningum um hollustu 
og samsetningu fæðunnar, matseðlagerð, matreiðslu, sérfæði, hreinlæti og 

innkaup. Einnig var í henni kynnt ný fyrirmynd að æskilegri samsetningu 

máltíða sem samræmist ráðleggingum um mataræði og næringarefni. Að 
sögn Önnu Sigríðar Ólafsdóttur (2007) sem kom að gerð handbókarinnar er 

oft talað um að á leikskólum sé „heimilismatur“, en með því sé átt við mat 

sem tíðkaðist á Íslandi fyrir þrjátíu árum. Síðan þá hafi þó mikið breyst. 

Grænmetis- og ávaxtaneysla hefur til dæmis verið að aukast jafnt og þétt, 
en íslensk börn borða þó minnst af grænmeti af öllum börnum í Evrópu 

(Anna Sigríður Ólafsdóttir, 2007).  

 
Mikill erill fylgir því að dvelja á leikskóla átta til níu klukkustundir á dag 

og er hvíld frá amstri dagsins því mikilvæg, ekki síst fyrir yngstu börnin. 

Gera þarf ráð fyrir aðstöðu barna til hvíldar í leikskólum (Reglugerð um 

starfsemi leikskóla nr. 225/1995). Jafnvægi þarf að ríkja milli hvíldar og 
nætursvefns, og þurfa foreldrar og starfsfólk leikskóla að koma sér saman 

um hæfilegan hvíldartíma hvers barns með tilliti til aldurs og dvalartíma 

þess. Auk matar- og hvíldartíma er útivera fastur liður í leikskólastarfi og 

fara flest börn út að leika sér að lágmarki einu sinni á dag. Í útiveru er lögð 
áhersla á frjálsan leik barna sem oft felur í sér hreyfileiki (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2004). Áður en börnin fara út þurfa þau að klæða sig eftir 

veðráttu og gefst þá tækifæri fyrir þau að iðka sjálfræði sitt og sjálfshjálp 
með því að fá svigrúm til að klæða sig sjálf. Af framansögðu er ljóst að 
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daglegar venjur svo sem matartímar, hvíld og útivera varða þann ramma 

sem umlykur aðbúnað barna í leikskólum.      
 

2.4.3 Ólíkar þarfir barna    

Leikskólinn á að taka tillit til þarfa hvers einstaks barns svo að það fái 

notið leikskóladvalar sinnar (Menntamálaráðuneytið, 1999). Taka þarf 

sérstakt tillit til barns sem á einhvern hátt er fatlað eða glímir við 

tilfinninga- og/eða félagslega erfiðleika. Ef barn þarfnast sérstakrar 
aðstoðar eða þjálfunar til að geta notið leikskóladvalar sinnar ætti sú 

þjálfun að fara fram á leikskólanum og er lögð áhersla á að tekið sé tillit til 

heildaraðstæðna barnsins (Lög um leikskóla nr. 90/2008; Reglugerð um 

starfsemi leikskóla nr. 225/1995). Með því er átt við að barn er tekið inn í 
leikskóla á sínum forsendum og ef í ljós kemur að barn þarfnast þjálfunar, 

þá er hún veitt. Leikskólum er séð fyrir ráðgjafar- og sálfræðiþjónustu af 

hendi sveitarfélaga. Ef þurfa þykir er úthlutað sérkennslutímum með barni 
og starfsmaður ráðinn sérstaklega til að sinna þörfum þess. Í einhverjum 

sveitarfélögum hefur staða sérkennslustjóra verið sett á laggirnar innan 

leikskólans. Heldur sú staða utan um aðstoð við sérþarfir barna í 

leikskólanum og hvernig unnið skuli með þær. Woodrow og Brennan 
(2001) telja áhrif kenninga þroskasálfræðinnar mikil í leikskólum. Eru 

sérstakar áætlanir gerðar fyrir börn sem þroskast ekki eftir fyrirfram 

ákveðnum viðmiðum þroskasálfræðinnar. Þær kenningar hafa þó verið 
gagnrýndar á síðustu árum, sem og að litið sé á kenningarnar sem 

vísindalegan sannleika (Cannella, 1997; Dahlberg, Moss og Pence, 1999). 

Eru kenningarnar taldar vera birtingarform valdsins með því að flokka börn 

í eðlileg börn eða börn með seinkaðan þroska og skipta þeim þannig í hópa. 
Slík vinnubrögð eru talin breyta fjölbreytni í frávik (Gore, 1998). Því er 

mikilvægt að leggja áherslu á getu barna en ekki getuleysi og að börn geti 

verið margvísleg. Með því viðhorfi er þó ekki verið að draga úr mikilvægi 
þess að börn fái sérstaka þjálfun ef þau hafa þörf fyrir hana.          

 

2.4.4 Foreldrasamvinna 

Uppeldi og kennsla barna í leikskóla á að vera í náinni samvinnu við 

foreldra (Lög um leikskóla nr. 90/2008). Foreldrar bera frumábyrgð á 

uppeldi og velferð barna sinna en leikskólanum ber að veita foreldrum 
stuðning við uppeldi þeirra (Menntamálaráðuneytið, 1999). Velferð barna 

er leiðarljós laga um leikskóla og með það í huga eru leikskólastjórar 

skyldaðir til að stuðla að samstarfi milli foreldra barna og starfsfólks 

leikskólans (Lög um leikskóla nr. 90/2008). Hvaða mynd slíkt samstarf 
tekur er undir hverjum leikskóla komið en samkvæmt lögum á að stofna 

foreldraráð við hvern leikskóla. Stofnun foreldraráða er nýjung í lögum um 
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leikskóla (nr. 90/2008) en þar eiga að sitja að lágmarki þrír foreldrar. 

Hlutverk ráðsins er að gefa umsagnir til leikskóla og nefndar um 
skólanámskrá og aðrar áætlanir varðandi starfsemi leikskólans. Einnig 

hefur foreldraráðið umsagnarrétt um allar meiriháttar breytingar á starfinu. 

Einnig á foreldrafélag að starfa við hvern leikskóla og er getið um störf 

þess í Aðalnámskrá leikskóla (Menntamálaráðuneytið, 1999). 
Landsamtökin Heimili og skóli (1998) hafa gefið út leiðbeiningar um 

stofnun foreldrafélags í skólum þar sem talin eru upp helstu hlutverk 

foreldrafélaga og samstarf þess við skólastjórnendur. Foreldrafélag hvers 
leikskóla setur sér starfsreglur og gerir starfsáætlun fyrir veturinn.   

 

Minnt er á ábyrgð foreldra á uppeldi og velferð barna sinna í reglugerð (nr. 

225/1995) og kveðið á um að samstarf leikskóla við foreldra eigi að byggja 
á þeirri forsendu. Ólíkt öðrum skólastigum eru dagleg samskipti starfsfólks 

leikskóla og foreldra mikil, þar sem foreldrarnir koma með börnin og sækja 

þau í lok dags (Jóhanna Einarsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2009). 
Upplýsingagjöf og önnur samskipti hafa því farið að mestu leyti fram á 

þeim tímum, en með tilkomu veraldarvefsins hafa yfir 70% leikskóla sett 

upp heimasíðu með myndum úr daglegu starfi og öðrum upplýsingum. Þá 

eru samskipti gegnum tölvupóst orðin almenn (Anna Magnea Hreinsdóttir, 
Kristín Norðdahl og Svala Jónsdóttir, 2005).  

 

Viðhorfskannanir eru reglulega lagðar fyrir foreldra leikskólabarna. 
Niðurstöður þeirra sýna almennt ánægju með störf leikskóla og telja 

foreldrar að börnum sínum líði vel í sínum leikskóla (Ásgeir Björgvinsson, 

Hildur B. Svavarsdóttir og Hallgerður I. Geststdóttir, 2009). Í kjölfar 

kannana hjá Reykjavíkurborg árið 2007 var ákveðið að skoða einnig 
viðhorf foreldra í smærri hópum. Fram kom að foreldrar þekktu misvel til 

þeirrar stefnu sem unnið var samkvæmt og fannst þeim meira máli skipta 

hvernig stefnan birtist í framkvæmd starfsins. Í viðtölunum kom einnig 
fram að foreldrar telja sig hafa litla reynslu af mati á leikskólastarfi og hafa 

sumir þeirra jafnvel takmarkaðan áhuga á að auka aðkomu sína að því. Þó 

töldu viðmælendur að vettvang skorti fyrir aðkomu foreldra að slíku mati 

(Ásgeir Björgvinsson, Hildur B. Svavarsdóttir og Hallgerður I. 
Geststdóttir, 2009).      

 

2.4.5 Gjaldtaka/gjaldfrelsi 

Allur kostnaður við rekstur leikskóla er í höndum sveitarfélaga og foreldra 

leikskólabarna. Fræðslu- og menntamál eru stór hluti af útgjöldum 

sveitarfélaga (Garðabær, 2008) og bera foreldrar um einn þriðja af kostnaði 
við rekstur leikskóla. Gjald foreldra hefur ekki átt sér stoð í lögum fyrr en 

með nýjum lögum um leikskóla árið 2008 (nr. 90/2008) en þá var 
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sveitarstjórnum heimilt að ákveða gjaldtöku fyrir barn í leikskóla. Sú 

gjaldtaka má ekki vera hærri en sem nemur meðalraunkostnaði hvers 
leikskólabarns í leikskólum á vegum sveitarfélagsins. Aðrir aðilar sem hafa 

leyfi til reksturs leikskóla eru þó undanskildir þessu ákvæði og geta þar af 

leiðandi innheimt hærri gjöld. Þar sem leikskólinn er fyrsta skólastigið, en 

telst þó ekki til skólaskyldu, hefur umræðan um leikskóla fyrir alla þróast í 
umræðu um gjaldfrjálsan leikskóla fyrir alla. Frá og með september 2006 

voru leikskólagjöld í Reykjavík lækkuð í um 15% af rekstrarkostnaði og 

þurfa foreldrar ekki að greiða fyrir meira en eitt barn á leikskóla. 
Leikskólamál voru áberandi í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga árið 1994 

og snerust umræðurnar þá um útrýmingu langra biðlista. Hin síðari ár hefur 

umræðan þó snúist meira um gjaldfrjálsan leikskóla, sem var eitt af 

kosningaloforðum R-listans fyrir sveitarstjórnarkosningar í Reykjavík árið 
2006. Markmið gjaldfrjáls leikskóla er að mati Steinunnar Valdísar 

Óskarsdóttir fyrrverandi borgarstjóra Reykjavíkur (Reykjavíkurborg, e.d.-

a) að efla leikskólann enn frekar sem fyrsta skólastigið, styrkja samfellu 
leik- og grunnskólagöngunnar og síðast en ekki síst að spara barnafólki fé 

svo að það geti varið meiri tíma með börnum sínum.  

 

2.4.6 Vettvangur barna 

Í stað þess að líta á leikskólann sem stofnun og börn sem einstaklinga er 

áhugavert að skoða hinn nýja kenningaramma James og Prout (1997) um 
félagsfræði bernskunnar. Samkvæmt honum er litið á börn sem 

lýðræðislega borgara, þátttakendur með eigin réttindi. Því væri möguleiki á 

að líta á stofnanir fyrir börn sem 

 
... vettvang til að auðga líf barna, með því að leggja áherslu á 

menningu barna og að gera börnum kleift að taka þátt í mikilvægum 

samböndum og verkefnum ... Stofnanir fyrir börn ættu að vera þannig 
úr garði gerðar að þær legðu áherslu á sýnileika, innlimun og virka 

þátttöku allra barna í samfélaginu ... Stofnanir fyrir börn ættu að vera 

skilgreindar sem samfélagslegar stofnanir, opinber vettvangur þar sem 

börn og fullorðnir taka sameiginlega þátt í margvíslegum verkefnum 
af menningarlegum, félagslegum og efnahagslegum toga (Moss og 

Petrie, 2002, bls. 5). 

 
Moss og Petrie (2002) telja leikskóla geta verið vettvang barna, 

menningarlegan og félagslegan, til hliðar við heimilið. Vettvangur tekur 

ekki einungis til þess staðar sem hópur barna dvelur á, heldur einnig til 

hins félagslega vettvangs að því leyti að þar myndast sambönd, til hins 
menningarlega vettvangs þar sem gildi, réttindi og menning er mótuð, og 

til hins lýðræðislega vettvangs þar sem borgaraleg réttindi og umræða er 
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iðkuð og þar sem börn geta verið sýnileg og vænst að á þau sé hlustað. Í 

ljósi þessa væri við hæfi að líta á leikskólann sem félags- og 
menningarlegan vettvang í stað þess að líta á hann að hluta til sem 

þjónustustofnun. 

 

2.5  Rekstur leikskóla  

Samfélagsleg ábyrgð á menntun og uppeldi barna er mikil. Til að barnið 

geti sem best notið bernsku sinnar og þroskað hæfileika sína, verður 
samfélagið að mynda stuðningsnet um fjölskylduna og barnið. Uppbygging 

leikskóla í landinu hefur ekki verið eins hröð og „markaðurinn“ hefur þurft 

á að halda og opinberir aðilar ekki brugðist nægjanlega vel við breyttum 

þjóðfélagsaðstæðum þar sem báðir foreldrar eru oftar en ekki útivinnandi 
allan daginn. Slíkt kallar á leikskóladvöl fyrir ung börn allan daginn frá því 

að fæðingarorlofi lýkur. Opinberir aðilar hafa ekki sinnt því sem skyldi, 

sérstaklega hvað varðar yngstu börnin, og hafa verið uppi raddir um frekari 
úrræði á því sviði. Einkareknir og foreldrareknir leikskólar hafa tekið til 

starfa og haldin hafa verið útboð um rekstur leikskóla. Einnig hafa verið 

gerðir þjónustusamningar við einstaka leikskólastjóra um rekstur 

viðkomandi leikskóla. Þó skal tekið fram að í lögum um leikskóla (nr. 
90/2008) er skýrt kveðið á um skyldur sveitarfélaga til að sinna þessum 

málaflokki.  

 
Sveitarstjórnir geta leyft öðrum aðilum að byggja og reka leikskóla og 

gilda þá sömu lög og reglur um þá og aðra leikskóla. Þeim er einnig heimilt 

að gera samning við skóla um fyrirkomulag þjónustu. Einnig er 

sveitarfélögum og öðrum aðilum heimilt að reka saman leik-, grunn- og 
tónlistarskóla undir stjórn eins skólastjóra. Menntamálaráðherra getur leyft 

sveitarfélögum og sjálfstætt reknum leikskólum að reka þróunarleikskóla 

eða gera tilraunir með ákveðna þætti skólastarfs með undanþágu frá 
ákvæðum laga um leikskóla (nr. 90/2008). Í lögum um leikskóla (nr. 

90/2008) er ekki kveðið á um framlög sveitarfélaga til einkarekinna 

leikskóla né leikskóla sem samið er við.      

 

2.5.1 Einkaskólar, ávinningur og annmarkar 

Umræða um einkaskóla, kosti þeirra og galla hófst hér á landi upp úr 1980, 
en þá voru foreldrareknir leikskólar stofnaðir, til að mynda barnaheimilið 

Ós, af foreldrum sem voru orðnir langeygir eftir úrræðum fyrir börnin sín. 

Umræðan hefur þó ekki einungis snúist um úrræði, heldur einnig 

fjölbreytni og frelsi foreldra til að velja skóla fyrir barn sitt. Í bók 
Guðmundar H. Frímannssonar og Þorvarðar Elíassonar (1986) koma þessar 

hugmyndir fram og er lögð áhersla á að einkaframtakið verði 
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fyrirferðarmeira í rekstri skólakerfisins en þá var. Leikskólum sem reknir 

eru samkvæmt þjónustusamningi við sveitarfélag hefur fjölgað talsvert 
síðast liðinn áratug í Bandaríkjunum, Bretlandi og á Norðurlöndum. Á 

Íslandi eru nokkrir leikskólar reknir með þjónustusamningi við sveitarfélög 

(t.d. Garðabær, e.d.). Sú þróun hefur orðið á síðustu árum að verktaka- og 

ráðgjafafyrirtæki bjóða nú í rekstur leikskóla sveitarfélaga og reka þá 
(Leikskólinn Kór, 2007; Leikskólinn Sjáland, 2007). Leikskólar reknir af 

öðrum en opinberum aðilum voru árið 2007 um 14% af öllum leikskólum á 

landinu (Hagstofa Íslands, 2008c). 
 

Áhugamenn um umbætur í skólastarfi telja breytingar á 

rekstrarfyrirkomulagi skóla einu leiðina til umbóta, svo sem með 

ávísanakerfi í skólastarfi (e. vouchers) eða verktaka- eða samningsskólum 
(e. charter schools). Þeir telja að hinn dæmigerði almenningsskóli sé fastur 

í viðjum hefða, skrifræðis og þrýstihópa. Hann sé því ósveigjanleg stofnun 

sem sé lítt fær um að laga sig að aðstæðum nemenda og foreldra. Sjálfstæði 
skóla þurfi að auka og það sé best gert með ávísanakerfi eða 

samningsskólum (Gill, Timpane, Ross og Brewer, 2001). Talsmenn 

samningsskóla líta á hefðbundna skólann sem einsleitan og ganga flestir út 

frá því að skólar séu hver öðrum líkir (Börkur Hansen, 2002). Þá er ekki 
tekið tillit til innbyrðis munar milli skóla. Beina þarf kastljósinu jafnt að 

innbyrðis mun milli skóla sem og milli hefðbundinna skóla og 

samningsskóla því ef til vill er nægjanlegt svigrúm í hefðbundnum skólum 
til að laða fram þá þætti sem eiga að raungerast í samningsskólum.    

 

Weil (2000) dregur upp mynd af því ferli sem stofnun samningsskóla krefst 

í bók sinni Charter School. A Reference Handbook. Í því felst að þeir sem 
áhuga hafa á að koma á laggirnar samningsskóla skilgreini hvers vegna, 

setji skólastarfinu markmið og útfæri leiðir til að ná þeim. Þeir áhugasömu 

þurfa síðan að fá til liðs við sig áhugasama einstaklinga um skólastarfið og 
mynda starfshóp. Hlutverk starfshópsins yrði loks að koma hugmyndinni 

um skólann í framkvæmd með samningi við yfirvöld. Til að hugmyndin 

um skólastarfið sé viðurkennd af yfirvöldum þarf að gera ítarlega áætlun 

um starfið, nokkurs konar skólanámskrá. Skólanámskráin er síðan borin 
undir yfirvöld og samningur gerður. Weil bendir á að ekki megi rugla 

saman samningsskólum og hugmyndum um ávísanakerfi í skólastarfi. 

Samningsskólar sé fyrirkomulag við stofnun og rekstur opinberra 

almenningsskóla en ávísanakerfið byggi á einkavæðingu almenningsskóla.  
 

Gunnar E. Finnbogason (1996) telur að samningsstjórnun geti sem tæki 

gefið stofnunum aukið sjálfræði til ákvarðana um tilhögun rekstrarins og 
minni afskipti stjórnsýslu. Með þjónustusamningi er stuðlað að aukinni 

samkeppni milli stofnana og svigrúm til athafna aukið. Auk þess er 
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sjálfstæði stofnana í innri málum aukið hvað skipulag og fjármál snertir, og 

um leið er dregið úr ytri stýringu. 
 

Enginn munur virðist þó vera á hagkvæmni í rekstri einkarekinna og 

opinberra leikskóla á Íslandi hvað varðar kostnað, nýtingu starfsfólks og 

húsnæðis, og enginn munur er á ánægju starfsfólks, barna og foreldra (Jón 
Sveinsson og Vilhjálmur Árnason, 2006). Eini munurinn sem virðist vera 

er ánægja starfsmanna með laun sín, en starfsmenn einkarekinna leikskóla 

eru marktækt sáttari við sín launakjör en starfsmenn þeirra bæjarreknu. Þó 
hafa skólar sem eru reknir af öðrum en opinberum aðilum átt undir högg að 

sækja hvað varðar framlög til rekstrar. Þau hafa verið töluvert lægri en þau 

framlög sem opinberir leikskólar hafa fengið (Reykjavíkurborg, e.d.-b). 

Lágmarksframlög með einkareknum grunnskólum eru þó bundin í 
reglugerð (nr. 30/2007). Hefur það leitt til þess að leikskólar í einkarekstri 

hafa komist í erfiðleika með reksturinn og jafnvel hætt starfsemi. Árið 

2005 voru stofnuð á Íslandi Samtök sjálfstæðra skóla í þeim tilgangi að 
gæta hagsmuna sjálfstæðra skóla, efla samheldni þeirra, skapa vettvang til 

skoðanaskipta og vera í forsvari fyrir sjálfstæða leik- og grunnskóla 

gagnvart opinberum aðilum. Félagar í samtökunum geta þeir skólar verið 

sem reknir eru af einstaklingum, foreldrum, fyrirtækjum, félagasamtökum 
eða stofnunum (Samtök sjálfstæðra skóla, 2005).  

 

2.5.2 Áhrif foreldra og aukið val 

Benveniste, Carnoy og Rothstein (2003) telja að munur milli skóla virðist 

ekki byggja á ólíku rekstrarformi, heldur fremur á ólíkum starfsaðferðum. 

Einkaskólar hafa tilhneigingu til að keppa um nemendur og bjóða því upp á 
þjónustu sem opinberir skólar gera ekki, eða jafnvel ólíkar starfsaðferðir. 

Rannsóknir Benveniste og fleiri (2003) benda einnig til þess að þátttaka 

foreldra sé ekki meiri í einkareknum skólum en þeim opinberu. 
Sveigjanleiki einkaskóla lýsir sér í ólíku framboði þjónustu sem foreldrar 

og nemendur sækja í, en í daglega skólastarfinu virðast einkaskólar ekki 

vera næmari á raddir foreldra og nemenda en opinberir skólar (Benveniste 

og fleiri, 2003).  
 

Rannsóknir benda þó til þess að foreldrar nemenda í samningsskólum séu 

almennt mjög ánægðir og meti mikils að geta valið um skólagerðir (Gill og 
fleiri, 2001). En sömu rannsóknir gefa hins vegar vísbendingar um að 

samningsskólar valdi engri byltingu í skólastarfi. Það má skýra með 

tilvísun til hugmyndafræðinnar um aukið val fremur en að 

samningsskólarnir standi opinberum skólum framar. Mikil ánægja 
hagsmunaaðila með skólana gæti þó talist nægilegur rökstuðningur fyrir 

tilvist þeirra.  
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Nokkur af þeim atriðum sem helst eru talin auka gæði og árangur í 
skólastarfi eru aukin samráð og áhrif foreldra (e. voice) og aukið val (e. 

choice) þeirra og samkeppni milli þeirra sem þjónustuna veita (Le Grand, 

2007). Aukið samráð og áhrif foreldra getur verið í formi óformlegra 

samtala milli stjórnenda, fagaðila og foreldra og barna. Einnig geta virk 
foreldraráð eða stjórnir haldið uppi sjónarmiðum foreldra og barna. Hægt 

er að hugsa sér reglulega samráðsfundi hagsmunaaðila. Kostir þess að 

foreldrar hafi sitt um starfsemina að segja er að stjórnendur fái upplýsingar 
um það sem foreldrar telja ganga vel og illa, og verða samskipti foreldra og 

starfsfólks fyrir vikið virk. Ókostir geta verið þeir að samráð getur verið 

erfitt í framkvæmd, foreldrum getur fundist erfitt að tala um það sem illa 

gengur og huga þarf að valdaójafnvægi í samskiptum foreldra og 
stjórnenda.  

 

Aukið val foreldra á leikskóla fyrir barn sitt getur byggt á ólíkum þáttum. 
Það getur til dæmis byggt á búsetu, á starfsaðferðum leikskólans, 

rekstrarformi og opnunartíma hans. Kostir þess að foreldrar geti valið 

leikskóla eykur samkeppni milli þeirra og gerir að verkum að leikskólar 

kappkosta að auka gæðin til að draga að fleiri nemendur. Aukið val felur 
einnig í sér að foreldrar taka upplýsta ákvörðun um að velja tiltekinn 

leikskóla og til þess að geta tekið upplýsta ákvörðun þurfa foreldrar að afla 

sér upplýsinga um starf þeirra. Flestir foreldrar velja leikskóla fyrir börn 
sín eftir búsetu, það er að segja þann leikskóla sem tilheyrir þeirra hverfi 

(Le Grand, 2007).  

 

2.5.3 Starfsfólk leikskóla 

Starfsmannahald er stór hluti af rekstri leikskóla og í raun það sem starfið 

byggir á. Samkvæmt lögum um leikskóla (nr. 90/2008) á starfsfólk 
leikskóla að rækja starf sitt af fagmennsku, alúð og samviskusemi. Það skal 

gæta kurteisi, nærgætni og lipurðar í framkomu sinni gagnvart börnum, 

foreldrum þeirra og samstarfsfólki. Hlutverk kennara og sjálfsmynd þeirra 

hefur byggst á því að tryggja að þroskaferill barna sé eðlilegur. Litið hefur 
verið á kennara og starfsfólk leikskóla sem hinn virka aðila með tilgang en 

barnið sem þann aðila sem bregst við réttum uppeldisháttum með því að 

þroskast rétt. Fendler (1999, bls. 185) notar orðasambandið „að þjálfa 
atferlið og mennta hugann“ um viðtekna uppeldishætti. Talið er að 

kennarar og annað starfsfólk leikskólans, á grundvelli fagmennsku sinnar, 

séu þeir sem byggja upp merkingu, skipulag og daglegt líf innan veggja 

leikskólans (Brembeck, Johansson og Kampmann, 2004). Þar sem 
uppeldisleg umræða, hugmyndafræði og faglegar áherslur skila sér í 

faglegu starfi, fá börn þroskavænlegt umhverfi og verkefni og hlutverk 
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kennarans í slíku umhverfi er að „stjórna tíma, rými og líkama“ barna 

(Brembeck og fleiri, 2004). Hlutverk kennarans er því að einhverju leyti 
„uppeldisfræðilegt eftirlit“ eða það sem Foucault (1977) nefnir starfshætti 

uppeldisfræðilegrar tæknivæðingar. 

 

Í lögum um leikskóla (nr. 90/2008) er áhersla lögð á að það starfslið sem 

annast uppeldi og menntun barna skuli hafa leikskólakennaramenntun. 
Leikskólakennarastarfið hlaut lögverndun árið 2008 (Lög um menntun og 

ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og 

framhaldsskóla nr. 87/2008). Heimilt er að starfsfólk án 
leikskólakennaramenntunar taki þátt í að annast uppeldi og menntun barna, 

enda fáist ekki leikskólakennarar til starfsins. Það hefur átt við um 70% 

starfsfólks leikskóla (Hagstofa Íslands, 2008d). Í reglugerð um starfsemi 

leikskóla (nr. 225/1995) er kveðið á um nýtingu húsnæðis og 
starfsmannaþörf, en hún er annars vegar háð lágmarkskröfum um 

fermetrafjölda húsnæðis fyrir hvert barn og hins vegar fjölda barna miðað 

við stöðugildi. Í lögum um leikskóla (nr. 90/2008) er ekki stuðst við 
fermetrafjölda lengur heldur er við ákvörðun um fjölda barna á leikskóla 

tekið tillit til fleiri atriða en einungis fermetrafjölda. Má þar nefna 

aldursdreifingu barna, sérþarfir þeirra, lengd dvalartíma, stærð leik- og 

kennslurýmis og samsetningu starfsmannahóps.  
 

Stöðugildi hafa verið reiknuð samkvæmt reiknireglu í reglugerð um 

starfsemi leikskóla (nr. 225/1995), og mælir hve mikið álag fylgir því að 

sinna börnum á ólíkum aldri. Viðmiðunarreglan er að hver starfsmaður 
sinni átta barngildum, sem þýðir allt frá fjórum ungum börnum og í tíu 

börn í elsta árgangi. Má reikna með því að með nýjum lögum um leikskóla 

fylgi ný reglugerð þar sem vænta má breyttra viðmiða. Dahlberg, Moss og 
Pence (1999) líta svo á að sú áhersla sem lögð er á fámenna barnahópa á 

hvern starfsmann endurspegli vestræn viðhorf til uppeldis barna, það er að 

þeim sé best borgið í faðmi móður sinnar. En þegar börnin þurfa einhverra 

hluta vegna að vera fjarri móðurfaðminum á sú umönnun að líkjast 
móðurumönnuninni sem mest. Því er oft litið á leikskólakennara sem 

staðgengils-móður sem á að veita barninu eins mikla einstaklingsumönnun 

og mögulegt er. Rinaldi (2006) bendir á að miða eigi barnafjölda við að 
tveir kennarar starfi saman, þar sem þeir geti séð hluti frá ólíku sjónarhorni 

og að þeir hafi sama barnahópinn yfir allan daginn, alla vikuna, allt árið og 

í mörg ár. Fjöldi barna í hópnum ræðst af því að merkingarbært samband 

geti skapast milli barnanna sjálfra, sem og milli þeirra og viðkomandi 
umönnunaraðila.   
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Rannsóknir Howes og Marx (1992) á tengslum barngilda og gæða í 

Frakklandi og Bandaríkjunum sýna menningartengdan mun á því hvernig 
litið er á gæði. Þannig er barngildi á starfsmann mun hærra í Frakklandi, 

eða 28 börn á aldrinum tveggja til sex ára á leikskólakennara, en í 

Bandaríkjunum og á Norðurlöndum. Eins bendir Tobin (1992) á að í Japan 

er ekki talið eftirsóknarvert að hafa fámenna barnahópa á hvern kennara, 
heldur fremur lögð áhersla á samskipti barnanna og hópastarf sem hjálpar 

börnunum að þroska sjálfsmynd sína og tilfinningu fyrir því að tilheyra 

hópi. Því er lögð áhersla á fjölmennan barnahóp á hvern kennara í Japan. 
Japanskir leikskólakennarar tjáðu Tobin að leikur foreldra eða ættingja við 

barn væri annars konar en kennsla, þar sem áherslan er á að ná til barnanna 

sem hóps. Á Íslandi hafa barngildi verið samningsatriði í kjaraviðræðum 

leikskólakennara við sveitarfélög og voru gerðar breytingar á reglugerð um 
starfsemi leikskóla (Reglugerð nr. 365/2001 um breytingu á reglugerð um 

starfsemi leikskóla nr. 225/1995) í kjölfar kjarasamnings þar sem fjölgun 

varð á börnum á hvern kennara.  
 

Það er athyglisvert að skoða viðverutíma þeirra sem starfa á leikskólum, en 

hann er ekki eins langur og barnanna sjálfra samkvæmt tölum frá Hagstofu 

Íslands (2008f). Þannig eru einungis 52% starfsfólks leikskóla í 100% 
stöðuhlutfalli, en 75% barna allan daginn á leikskólanum. Viðvera 

starfsfólks leikskóla er því töluvert styttri en þeirra barna sem þar dvelja. 

Margar konur sem eiga sjálfar börn en starfa á leikskólum og annast um 
börn annarra kvenna eru ekki viljugar að vinna allan daginn, þar sem það 

virðist ekki samræmast hugmyndum þeirra um góða móður (Mooney, 

Knight, Moss og Owen, 2001).  

 
Umönnun virðist hafa fallið á helming mannkyns, það er konur, en 96,5% 

starfsfólks íslenskra leikskóla eru konur (Hagstofa Íslands, 2008e). Mikill 

skortur er á fólki í umönnunarstörf um heim allan. Umönnunin hefur farið 
frá því að vera sinnt af einum hópi ólaunaðra kvenna og yfir í annan hóp af 

launuðum konum. Mikilvægt er að skoða hvaða afleiðingar slíkt geti haft á 

faglegt starf leikskóla. Árið 2007 voru leikskólakennarar 29% af starfsfólki 

leikskóla á Íslandi (Hagstofa Íslands, 2008d). Brannen (2000) telur 
mikilvægt að styðja vel við menntun þeirra sem að umönnun og menntun 

barna koma og leggja áherslu á að umönnunarstörf séu störf sem krefjast 

fræðilegs skilnings og verkkunnáttu.  

 
Fraser (1997) hefur bent á að mögulegt væri að gera lífsstíl kvenna að 

lífsstíl allra, að því leyti að gert væri ráð fyrir því að starfandi fólk þyrfti 

einnig að annast um sína nánustu. Komið yrði í veg fyrir kynjastimpil 
verkanna og karlmenn yrðu hvattir til að taka að sér umönnun. Þetta 

fyrirkomulag tæki á formlegri og óformlegri umönnun og umönnun inni á 
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heimilinu og utan þess. Slíkt krefst aðkomu og umræðu margra aðila, 

ríkisvalds, sveitarfélaga og atvinnulífs. 
 

Menntun leikskólakennara hefur tekið breytingum í áranna rás og víða í 

Evrópu er verið að sameina uppeldis- og kennaramenntun sem áður var 

sérhæfð eftir aldri barna og lengja námið. Í Svíþjóð til að mynda er nú ein 
stétt menntuð til að vinna með börnum frá 0 til 18 ára. Nýverið 

sameinuðust Háskóli Íslands og Kennaraháskóli Íslands undir eina stofnun. 

Hið nýja menntasvið menntar kennara fyrir öll skólastig og hugsanlega má 
því búast við breytingum á námi kennara, en áður hefur Kennaraháskóli 

Íslands (2006) gefið út stefnu sína um nám kennara þar sem fram kemur að 

sameina á að hluta til nám leikskóla- og grunnskólakennara. Má í því 

sambandi einnig nefna að í boði er sérsvið í framhaldsnámi í námi og 
kennslu ungra barna. Einnig verður athyglisvert að skoða hver áhrif 

lögverndunar leikskólakennarastarfins verða í framtíðinni og hvort hlutfall 

menntaðara leikskólakennara aukist eða minnki við lengingu námsins og 
lögverndunar starfsins. Auk menntaðra kennara ætti starfsfólk leikskóla að 

endurspegla hinn almenna vinnumarkað og samfélagið í heild (Moss og 

Petrie, 2002). Á leikskóla ætti því að starfa fólk af ólíkum kynþáttum, með 

ólík tungumál, af báðum kynjum, á öllum aldri, fatlað og ófatlað. Moss og 
Petrie (2002) telja að starfsfólk leikskóla ætti einnig að hafa ólíka menntun 

og bakgrunn. Í næsta hluta verður fjallað um hvernig leikskólastarf er 

metið. 
 

2.6 Mat á leikskólastarfi 

Mat er ætíð til í einhverju skipulagi, einhverju ákveðnu félagslegu 
samhengi. Það stendur ekki eitt og sér sem einhver rök eða aðferð, 

laust við tíma og rúm, og það er ekki heldur laust við gildi eða 

hagsmuni. Matsaðferðir eru öllu heldur samofnar ákveðinni félags- og 
stofnanalegri starfsemi og kerfi. 

                                                              House og Howe, 2000, bls. 3.  

 

Markmið mats á gæðum leikskólastarfs samkvæmt lögum (nr. 90/2008) 
skulu vera að: 

 veita upplýsingar um skólastarf, árangur þess og þróun til 

fræðsluyfirvalda, starfsfólks leikskóla, viðtökuskóla og foreldra, 

 tryggja að starfsemi skóla sé í samræmi við ákvæði laga, 

reglugerða og aðalnámskrár leikskóla, 

 auka gæði náms og leikskólastarfs og stuðla að umbótum, 

 tryggja að réttindi barna séu virt og að þau fái þá þjónustu sem 

þau eiga rétt á samkvæmt lögum. 
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Matinu er ætlað annars vegar ákveðið upplýsingahlutverk, að meta hvort 

leikskólar starfi eftir lögum og reglugerðum, og að veita ákveðnar 
upplýsingar um það starf sem fram fer innan leikskólans og þann árangur 

sem næst með því. Hins vegar er hlutverk mats að auka gæði starfsins og 

tryggja rétt barna og þjónustu þeim til handa. Í lögum (nr. 90/2008) er mat 

flokkað í þrjá eftirfarandi flokka:  

 Ytra mat menntamálaráðuneytis, sem er eftirlit af þess hálfu. 

 Ytra mat sveitarfélaga, sem eru yfirleitt rekstraraðilar leikskóla. 

 Innra mat leikskóla, eða sjálfsmat þeirra.  

 

Nánari flokkun Hogben (í Macdonald, 1993) á mati eftir tilgangi þess er 
gagnleg í þessu samhengi, enda skilgreinir hún nánar eðlismun innra og 

ytra mats eftir því hver framkvæmir matið. Flokkar Hogben eru fjórir:  

 Ytra mat framkvæmt af utanaðkomandi aðila. Matsverkefni sem 
falla undir þennan flokk er ytra mat sem getur haft að tilgangi 

að þjóna öðrum þörfum en stofnunarinnar sjálfrar.  

 Ytra mat framkvæmt af innri aðila. Hér er um sjálfsmat að ræða 
en aukið er við áreiðanleika sjálfsgagnrýninnar með því að 

tengja niðurstöður þess við aðrar sambærilegar matsskýrslur og 

fræði.  

 Innra mat framkvæmt af utanaðkomandi aðila. Slíkt mat þjónar 

einnig starfsmönnum stofnunarinnar, en er sjálfstætt mat, 
framkvæmt af utanaðkomandi aðila til að styrkja gagnrýna 

umræðu innan stofnuninnar.  

 Innra mat framkvæmt af innri aðila. Þar á Hogben við sjálfsmat 
eða sjálfsgagnrýni sem nýtist starfsmönnum stofnunarinnar.  

 

Eins og sjá má af ofangreindri flokkun getur innra mat verið framkvæmt af 

starfsmönnum stofnunar, en einnig getur utanaðkomandi aðili framkvæmt 
innra mat í samstarfi við starfsmenn stofnunar. Ytra mat getur tengst 

eftirlitshlutverki annarrar stofnunar en þeirrar sem metin er. Slíkt getur 

bæði átt við um menntamálaráðuneytið og sveitarfélög hér á landi.  Hér 
verður gerð grein fyrir eðli og tilgangi hvers matsflokks fyrir sig og 

hvernig matið á að nýtast.   

 

2.6.1 Ytra mat menntamálaráðuneytis 

Menntamálaráðuneytið á samkvæmt lögum (nr. 90/2008) að annast 

upplýsingagjöf um starfsemi leikskóla og gera áætlun til þriggja ára um 
kannanir og úttektir sem veita upplýsingar um framkvæmd laga um 

leikskóla, um aðalnámskrá leikskóla svo og aðra þætti. Ytra mat á 

leikskólum á Íslandi á sér ekki langa hefð, en menntamálaráðuneytið hefur 

frá árinu 1997 látið, samkvæmt lögum um leikskóla, framkvæma ytra mat á 
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að minnsta kosti einum leikskóla á ári. Eru leikskólarnir nú orðnir fjórtán 

talsins sem metnir hafa verið og lesa má um á vef ráðuneytisins 
(http://www.menntamalaraduneyti.is/mat_uttektir//nr/3410). Þeir sem 

fengnir hafa verið til verksins hafa yfirleitt sérþekkingu á leikskólastarfi, til 

dæmis leikskólakennarar. Bent hefur verið á ákveðinn vanda sem felst í því 

að fáar stofnanir eða fyrirtæki sjái um öll matsverkefni á vegum hins 
opinbera (Senge, 2000). Það gæti leitt til einsleitra matsaðferða, sem og 

sérhæfðra og fyrirsjáanlegra niðurstaðna. Matsaðili þarf að búa yfir 

nokkurri þekkingu á því viðfangsefni sem verið er að meta til að geta talist 
trúverðugur matsaðili (Fettermann, 2001; Worthen og Sanders, 1986). Í 

ytra mati gætir tilhneigingar til að alhæfa að mati Foucaults (1977), þar 

sem dómar eru látnir falla um starfsemi á grundvelli rannsóknar og 

prófana. Þar sem frávik finnast eru gerðar athugasemdir og ábendingum er 
komið á framfæri.  

 

Lee og Walsh (2005) hafa gagnrýnt sérfræðingamiðað mat og telja að 
sífellt fleiri sérfræðingar sjáist nú innan leikskólans, hvort sem um 

rannsakendur, ráðgjafa, eftirlitsmenn eða matsmenn er að ræða sem hafa 

það hlutverk að skilgreina og mæla gæði. Lee og Walsh telja okkur hafa í 

auknum mæli lagt traust okkar á þetta sérfræðingaveldi til að meta þá 
þjónustu sem við þurfum fyrir okkur og börnin okkar. Þá er litið til slíkra 

sérfræðinga til að setja gæðastimpil á starfsemina. Leitað er eftir fullvissu 

fremur en skilningi, fólk vill ábyrgð sérfræðimats fremur en óáreiðanleika 
eigin dómgreindar. Athyglisvert er í þessu samhengi að skoða hvaða 

aðferðir og viðmið hafa verið notaðar í ytra mati á íslensku leikskólastarfi 

og hverjir hafa komið að því.  

 
Ofangreindum matsflokkum eru ætluð ólík hlutverk og er greinarmunur 

gerður á mati sem utanaðkomandi matsmenn framkvæma og mati sem er 

framkvæmt af starfsmanni viðkomandi starfsemi. Báðum fylgja kostir og 
gallar. Utanaðkomandi matsmenn geta verið hlutlausari og haft meiri 

þekkingu á aðferðafræði og starfsemi af sömu tegund, en innanbúðarmaður 

hefur oft meiri þekkingu á henni og getur fylgt niðurstöðum mats betur 

eftir innan stofnunarinnar.  
 

2.6.2 Ytra mat sveitarfélaga 

Hlutverk ytra mats sveitarfélaga er í fyrsta lagi að vera liður í mati og 

eftirliti með gæðum skólastarfs þeirra skóla sem sveitarfélögin reka og 

veita leyfi til rekstrar. Annað hlutverk þess er upplýsingaöflun fyrir 

sveitarfélagið og menntamálaráðuneytið, og í þriðja lagi er matið eftirlit 
með lögbundnu innra mati leikskólanna og áætlanagerð þeirra varðandi 

http://www.menntamalaraduneyti.is/mat_uttektir/nr/3410
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umbætur (Lög um leikskóla nr. 90/2008). Er hér komið ákveðið millistig í 

ytra og innra mati, sem þjónar fjölþættum tilgangi og er nýjung í lögum.     
 

2.6.3 Innra mat leikskóla 

Hver leikskóli á að meta árangur og gæði starfsins reglulega með þátttöku 

starfsmanna, barna og foreldra og birta niðurstöður matsins opinberlega 

ásamt áætlun um umbætur (Lög um leikskóla nr. 90/2008). Sjálfsmati 

skóla er ætlað að leggja faglegan grundvöll að endurbótum á starfinu og er 
leið til að vinna kerfisbundið að því að auka gæði skólastarfsins og gera 

það skilvirkara. Leikskólum er í sjálfsvald sett hvaða aðferð þeir beita við 

sjálfsmat. Skipulag sjálfsmats og samsetning hópa sem vinna að sjálfsmati 

getur verið með ólíkum hætti (Menntamálaráðuneytið, 1997). Í sumum 
tilvikum er æskilegt að sjálfsmat opni nýjar samskiptaleiðir, til dæmis 

þegar lagt er mat á samstarf foreldra og skóla eða þátttöku nemenda. Tvær 

aðferðir hafa mikið verið notaðar hér á landi (Menntamálaráðuneytið, 
2006) en þær eru annars vegar Barnið í brennidepli (Hildur 

Skarphéðinsdóttir, 2002) og hins vegar uppeldisleg skráning (e. pedagogic 

documentation). Einnig hefur talsvert verið stuðst við ECERS-kvarðann í 

innra mati á leikskólastarfi (Harms, Clifford og Cryer, 2000).  
 

Barnið í brennidepli er matsaðferð sem á að hjálpa starfsfólki leikskóla við 

að meta gæði uppeldis- og menntastarfsins, samskipti starfsfólks, 
foreldrasamstarfið og stjórnun. Aðferðin er byggð á skoskri matsaðferð, 

„The Child at the Centre“, sem staðfærð hefur verið af Hildi 

Skarphéðinsdóttur (2002). Helstu gildin sem matsaðferðin byggir á eru að 

vellíðan og öryggi barna sé grundvöllur framfara þeirra og þroska, að 
leikskólastarfið eigi að veita öllum jöfn tækifæri, að gott foreldrasamstarf 

sé nauðsynleg forsenda fyrir góðri samvinnu um menntun barnanna, og að 

leikskólinn leitist við að svara þörfum hvers barns. Einnig er lögð áhersla á 
að leikskólinn sé hluti þess samfélags sem starfsemi hans fer fram í, sem 

gefur þá svigrúm til þess að taka mið af aðstæðum á hverjum stað. Eru 

þetta gildi sem geta vel fallið að íslenskum aðstæðum og þeim ramma sem 

lög, reglugerðir um leikskóla og aðalnámskrá leikskóla setur íslensku 
leikskólastarfi. Athygli vekur að áhersla er lögð á að fá börnin til að vera 

virkir þátttakendur í matinu. Þá er starfsfólk hvatt til þess að fara ýmsar 

leiðir til að fá fram viðhorf barnanna og að skrá það sem börnin segja. Bent 
er á dæmi um leiðir, svo sem samtöl kennara við börnin, að nota 

ljósmyndir og myndir barnanna sem samræðugrundvöll, skoðunarferðir 

barna og kennara, skráning og athuganir á atferli barna og að fá fram sýn 

foreldranna á hvernig barnið þeirra upplifir leikskólann (Hildur 
Skarphéðinsdóttir, 2002).      
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Uppeldisleg skráning er önnur aðferð sem hægt er að nota í sjálfsmati, en 

þá er starf sem fram fer á leikskólanum skráð, athugað, rætt og ígrundað. 
Sú aðferð hefur þróast í leikskólum Reggio Emilia á Ítalíu (Rinaldi, 1998). 

Aðferðin gengur út á að skrá það sem börnin eru að fást við, áhuga þeirra 

og samtöl. Hin uppeldislega skráning er leið til þess að hlusta og fylgjast 

með því hvernig börn skipuleggja nám sitt eða þekkingu og öðlast aukna 
vitneskju. Hún er talin nauðsynlegur þáttur í þróun lýðræðislegra 

vinnubragða á leikskólum, og byggja Dahlberg, Moss og Pence (2007) 

hugmyndir sínar um merkingarbæra tilveru að hluta til á uppeldislegri 
skráningu og þeim umræðum sem henni fylgja. Einnig er skráning aðferð 

fyrir kennara og starfsfólk til að auka við þekkingu sína á börnunum.  

 

Gerð hafa verið mælikerfi sem draga fram þau viðmið sem talið er æskilegt 
að leggja til grundvallar og hægt er að nota í leikskólum. Þekktasta 

mælikerfið í dag er Early Childhood Environmental Rating Scale (ECERS-

R), ætlað fyrir leikskólastarf fyrir börn á aldrinum tveggja og hálfs árs til  
fimm ára (Harms, Clifford og Cryer, 2000). Álíka kerfi (ITERS-R, FDCRS 

og SACERS) nýtist sem mælikvarði fyrir eldri börn, hönnuð af tveimur 

bandarískum leikskólafræðingum, þeim Harms, Clifford og Cryer (2000). 

Um er að ræða kvarða til að meta í heild umhverfi leikskólans og starf 
leikskólakennara. Kvarðinn er notaður víða, meðal annars í 

Bandaríkjunum, Kanada, Englandi og í Svíþjóð, og hefur verið þýddur á 

íslensku af Gerði Guðmundsdóttir og Sesselju Hauksdóttir. Notkun hans 
hefur verið nokkur hér á landi. Mælikerfið gengur út frá því að hægt sé að 

túlka gæði sem tæknilegt hugtak og sem tæknilega útfærslu. Gert er ráð 

fyrir að hugtakið sé hlutlaust og augljóst og óháð gildum eða gefnum 

hugmyndum. Það er gengið út frá því að gæði geti verið alþjóðleg, óháð 
samhengi og skilgreind af sérfræðingum sem byggja á hlutlausri þekkingu. 

Skilgreining getur því átt við alls staðar og gefur þar af leiðandi lokasvar 

við ákveðinni leit að gæðum. Calder (1996) hefur þó bent á ákveðna 
annmarka við notkun kvarðans í ólíkum löndum og tekur dæmi af vægi 

sand- og vatnskera innandyra, en í Bandaríkjunum eru slík ker hluti af 

námsumhverfinu innan veggja leikskólans. Á Íslandi er dagleg útivera 

barna aftur á móti töluverð og komast börnin í sandkassa og vatn á hverjum 
degi. Því er aðgengi innandyra að sandkassa til að mynda ekki eins brýnt 

og í Bandaríkjunum. Einnig má benda á ofuráherslu á leikefni og búnað 

sem endurspeglar neytendasamfélagið og hefur í raun lítið með nám og 

menntun að gera (Cannella og Kincheloe, 2002; Viruru, 2001). 
 

Eftir sjálfsmat skulu liggja fyrir tillögur um umbætur og áætlun um hvernig 

skuli innleiða þær. Mikilvægt er að sjálfsmat sé greinandi og dragi fram 
sterkar og veikar hliðar allra þátta skólastarfsins. Þau atriði sem talin eru 

upp í Aðalnámskrá leikskóla (Menntamálaráðuneytið, 1999) og talin eru 
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mikilvæg sem viðmið fyrir vinnu við sjálfsmat, eru að sjálfsmatið sé 

formlegt, það er að matið byggi á kerfisbundnum aðferðum, og einnig skal 
koma fram hvernig staðið er að verkinu og hverjir unnu það. Matið þarf að 

vera altækt og ná til allra helstu þátta leikskólastarfsins. Matið þarf að 

byggja á traustum gögnum, jafnframt því að framkvæmdar séu 

viðhorfskannanir meðal foreldra, barna og starfsfólks. Matið þarf að vera 
samstarfsmiðað og allir, sem starfa á leikskólanum, þurfa að tengjast 

matinu. Í kjölfar mats þarf að gera áætlun um umbætur og þróun á starfinu. 

Matið þarf að taka bæði til leikskólans í heild og þeirra einstaklinga sem 
þar vinna. Sú skýrsla sem unnin er um matið þarf að vera lýsandi. Þar skal 

koma skýrt fram greining á styrkleika og veikleika einstakra þátta 

leikskólastarfsins og ákveða þarf hverjir eiga að hafa aðgang að tilteknum 

þáttum sjálfsmatsins, en sjálfsmatsskýrslu þarf yfirleitt að birta 
opinberlega, til dæmis á heimasíðu skólans. En áður en mat er framkvæmt 

þarf að ákvarða hvaða nálgun er beitt til að fá fram svör við þeim 

spurningum sem varpað er fram.   
 

2.6.4 Lýðræðislegt umræðumat 

Matsnálgunum er hægt að skipta í fimm flokka (Fitzpatrick, Sanders og 
Worthen, 2004). Má þar fyrst nefna markmiðsnálganir (e. objectives-

oriented approaches) þar sem áhersla er á ákveðin markmið og hversu vel 

hefur tekist að ná þeim; í öðru lagi stjórnunarlegar nálganir (e. 
management-oriented approaches) þar sem megináhersla er lögð á að 

koma auga á og fylgja eftir stefnumótun stjórnenda; í þriðja lagi 

neytendamiðaðar nálganir (e. consumer-oriented approaches) sem taka 

mið af því að skilgreina neyslu á ákveðnum varningi á markaði; í fjórða 
lagi sérfræðingamiðaðar nálganir (e. expertise-oriented approaches) sem 

eru háðar mati byggðu á sérfræðikunnáttu sérfræðinga, eins og ytra mat 

menntamálaráðuneytis er framkvæmt, og loks þátttökumiðaðar nálganir (e. 
participant-oriented approaches) þar sem þátttaka helstu hagsmunaaðila er 

lykilatriði þegar kemur að því að setja viðmið, ákvarða þarfir, ákvarða 

gagnasöfnun og notkun á niðurstöðum mats. Sú nálgun virðist henta 

tilgangi þessarar rannsóknar best, þar sem áhersla er lögð á þátttöku barna, 
foreldra þeirra og starfsfólks leikskóla í matinu.    

 

Einkenni þátttökumiðaðrar matsnálgunar eru eftirfarandi (Fitzpatrick, 
Sanders og Worthen, 2004): 

1. Hún reiðir sig á rök byggð á aðleiðslu (e. inductive) eða á 

upplýsingar frá grasrótinni. 

2. Hún nýtir margvísleg gögn sem eiga sér margar uppsprettur; stuðst 
er við huglæg eða/og hlutlæg og megindleg eða/og eigindleg gögn. 
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3. Hún fylgir ekki staðlaðri áætlun heldur þróast matsferlið eftir því 

sem matsaðili öðlast aukna reynslu af starfseminni. 
4. Hún greinir frá margræðum fremur en einsleitum raunveruleika þar 

sem ekki er litið á ákveðið viðhorf sem sannleika heldur litið á öll 

viðhorf sem réttmæt.        

 
Þátttökumiðuð nálgun er eina nálgunin sem hefur að megintilgangi sínum 

að þjóna þörfum þeirra sem taka þátt í starfseminni. Á áttunda áratug 

tuttugustu aldar fóru menntunarfræðingar að mótmæla tæknilegum 
matsaðferðum og töldu þær ekki henta skólastarfi (Fitzpatrick, Sanders og 

Worthen, 2004). Þeir lögðu þess í stað áherslu á mannlega þáttinn í mati 

sem endurspeglaði hið flókna samhengi hversdagsins og hin ólíku 

sjónarmið þeirra sem að starfseminni komu. Í kjölfarið spratt upp ný 
nálgun að matsfyrirkomulagi, nálgun sem lagði áherslu á þátttöku 

hagsmunaaðila. Í þátttökumiðaðri matsnálgun reynir matsaðili að draga 

fram ólík gildi og þarfir þeirra sem koma að starfseminni sem metin er og 
áhersla lögð á að það sem er „gott“ veltur á gildum og viðhorfum 

þátttakenda.  

         

Kostir þess að styðjast við þátttökumiðaða nálgun í mati á leikskólastarfi 
eru þeir að gengið er út frá því að leikskólastarfsemi sé flókin. Mikilvægt 

er að lýsa henni sem slíkri til að aðrir geti lært af henni. Nálgunin er 

sveigjanleg og gerir matsaðila mögulegt að taka með í reikninginn það 
samhengi sem starfsemin fer fram í. Síðast en ekki síst þá gefur hin 

þátttökumiðaða nálgun möguleika á því að halda uppi umræðum við 

hagsmunaaðila, sem og að ljá valdalausum hagsmunaaðilum rödd 

(Fitzpatrick, Sanders og Worthen, 2004). Lýðræðislegt umræðumat (e. 
deliberative democratic evaluation) getur flokkast undir þátttökumiðaða 

nálgun á mati, en margir hafa hvatt til samstarfs matsaðila og 

hagsmunaaðila við mat á starfsemi. Þá hafa síðtíma viðhorf kallað á 
lýðræðisleg vinnubrögð, umræðu, umhugsun og þátttöku allra þeirra sem 

hagsmuna hafa að gæta í starfi stofnunar (Fitzpatrick, Sanders og Worthen, 

2004; House og Howe, 2000). House og Howe (2000) hafa gengið skrefinu 

lengra í þátttökumiðaðri nálgun í lýsingu sinni á lýðræðislegu umræðumati. 
Ágæt skilgreining á forsendu þess að styðjast við lýðræðislegt umræðumat 

má finna hjá Zinn (1990, bls. 6): 

 

Að treysta á hugsuði, valdamenn og sérfræðinga er, að mér virðist í 
andstöðu við anda lýðræðisins. Lýðræðið hvílir á þeirri hugmynd, með 

undantekningu á tæknilegum smáatriðum þar sem sérfræðingar koma 

að gagni, að allar mikilvægar ákvarðanir sem taka þarf í samfélagi er á 
færi almennra borgara. Ekki einungis getur venjulegt fólk tekið 
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ákvarðanir um þessi atriði, heldur ætti að gera það, því að borgarar 

skilja hagsmuni sína betur en sérfræðingar.   
                                           

Í lýðræðislegu umræðumati þarf þrennt til. Í fyrsta lagi að tekið sé tillit til 

allra hagsmuna (e. inclusion), í öðru lagi að samræður fari fram í upphafi 

matsins um hagsmuni þeirra sem að matinu koma (e. dialogue) og í þriðja 
lagi að rökræður fari fram um hvernig niðurstöður matsins eru notaðar (e. 

deliberation). Umræða og umhugsun um gildi og viðmið er 

fyrirferðarmikil og þurfa þátttakendur mats að komast að kjarna málsins 
(Guba og Lincon, 1981; House og Howe, 2000).  

 

House og Howe (2000) hafa bent á nokkur atriði sem þarf að hafa í huga 

þegar lýðræðislegt umræðumat er framkvæmt. Fyrst er mikilvægt að átta 
sig á því hvort allir hagsmunir hafi fulltrúa. Þá er átt við alla sem hafa 

hagsmuna að gæta í starfinu sem metið er. Mikilvægt er að matsaðili geri 

sér grein fyrir helstu hagsmunum sem í húfi eru og greini þá. Þá þarf 
matsaðili að átta sig á því hvort fulltrúar allra hagsmuna séu með í mati. 

Ekki er mögulegt að hafa alla sem koma að starfinu með í mati, og því taka 

fulltrúar þeirra þátt. Huga þarf að því hvernig þeir fulltrúar eru valdir. Oft 

eru það valdaminni hópar sem hafa ekki aðgang að matinu. Mikilvægt er 
því að matsaðili athugi hvort tillit sé tekið til allra hagsmunaaðila. Börn á 

leikskólaaldri hafa til dæmis ekki alltaf komið að því mati sem 

menntamálaráðuneytið lætur framkvæma á leikskólum. Þó svo að í 
Aðalnámskrá leikskóla sé lögð áhersla á að börn taki þátt í áætlanagerð og 

komi að ákvarðanatöku um leikskólastarfið, þá eru börn samt sem áður oft 

sett í umhverfi og aðstæður sem þau hafa ekkert að segja um, og taka þá 

fullorðnir allar ákvarðanir fyrir þau (Graue og Walsh, 1998).    
 

Er valdaójafnvægi í hópnum? Oft eru það hinir valdameiri hagsmunaaðilar 

sem stjórna þeim áherslum sem leiða matið. Hlutverk matsaðila hlýtur því 
að vera að jafna völd í hópnum, að gefa öllum orðið og hvetja þá sem 

tregari eru til að taka þátt. Er eitthvað gert til að jafna völd í hópnum? 

Matsaðili þarf að geta stjórnað umræðunni í matinu á þann hátt að raddir 

valdaminni hópa heyrist. Má þar til dæmis nefna sérhæfðar aðferðir við að 
fá fram viðhorf barna í mati (Clark og Moss, 2001). 

 

Hvernig tekur fólk þátt í matinu? Bein þátttaka hagsmunaaðila í mati getur 

verið tímafrek og erfið. Fulltrúar þurfa því að gefa sér tíma og mikilvægt er 
að fá fram áreiðanleg gögn frá þátttakendum. Guba og Lincon (1981) 

benda á að hagsmunaaðilar eigi að vera virkir þátttakendur í mati, allt frá 

því að ákveða viðmiðin og uns ákveðið er hvernig niðurstöður þess verða 
notaðar. Minni hætta sé þar með á því að niðurstöðum matsins verði 

hafnað, og þá meiri líkur á hagnýtingu matsins ef þátttakan er virk 
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(Fetterman, 2001). Gildi og hagnýting matsins verður því meiri eftir því 

sem þátttakan er virkari. Hve áreiðanleg er þátttaka þeirra? Þar sem mikið 
er um kannanir, sem fólk er orðið þreytt á að svara, er mikilvægt að standa 

vel að könnunum. Tilgangur mats þarf að vera ljós og gildi þess fyrir 

starfsemina. Hversu mikil er þátttaka þeirra? Þó að þátttaka hagsmunaaðila 

sé mikilvæg er jafn mikilvægt að huga vel að þátttöku þeirra og einskorða 
hana við það sem máli skiptir.  

 

Á ígrunduð rökræða sér stað? Oft lenda matsaðilar í tímahraki og sleppa 
rökræðu um niðurstöður. Rökræðan er eitt mikilvægasta skrefið í matinu 

og hæfileiki matsaðila til að hlusta skiptir því miklu máli, ekki eingöngu á 

það sagða heldur einnig hið ósagða (Dahlberg, Moss og Pence, 2007). Í 

þeirri rökræðu er einnig mikilvægt að virða ólík sjónarmið og 
fjölbreytileika tilverunnar. Hversu langt nær rökræðan? Þeim mun lengra 

sem rökræðan nær þeim mun betri verða niðurstöðurnar.  

 
Sjaldgæft er að matsaðilar styðjist einungis við eina nálgun í matsferlinu. 

Algengast er að nálgunum sé blandað saman til að hægt sé að svara öllum 

spurningum matsins (Sigurlína Davíðsdóttir, 2008). Í þessari rannsókn 

verður því stuðst bæði við þátttökumiðaða matsnálgun með lýðræðislegu 
umræðumati en einnig svo kallaða kenningarlega nálgun (e. theory-based 

evaluation), en hún felur í sér að fundin er sú kenning sem liggur að baki 

því starfi sem verið er að meta (Chen og Rossi, 1989). Við mat á leikskóla 
sem starfar eftir ákveðinni starfsaðferð, til að mynda aðferðum Reggio 

Emilia eða starfsaðferðum Hjallastefnunnar, er leitast við að nota stefnuna 

sem viðmið í mati. Grundvöllur matsins er að matsaðilar kynni sér 

hugmyndafræðina. Kenningarleg nálgun notar stefnu skólans sem verkfæri 
fyrir skilning á skólastarfi og leiðarvísi í mati. Kenningarlegri nálgun má 

skipta í tvennt: Í fyrsta lagi í skilgreiningu á skólastarfinu eins og það á að 

vera, út frá markmiðum þess og árangri frá sjónarhóli ýmissa 
hagsmunaaðila. Í öðru lagi eru notaðar þær rannsóknir sem fyrir liggja til 

að lýsa ætluðum árangri byggðum á þátttakendum og því sem fram fer í 

skólastarfinu (Chen og Rossi, 1989). Með því að kynna sér þá kenningu 

sem liggur að baki skólastarfinu hefur matsaðili skilning á því hvernig 
skólastarfið á að ná markmiðum sínum fram. Stake (1997) minnir á að 

skilgreining matsaðila á gæðum og hvaða aðferðir hann velur til að mæla 

þau með er samtvinnað þekkingargrunni hans. Í þessari rannsókn er því 

mikilvægt að styðjast við bæði þátttökumiðaða nálgun vegna vægis 
þátttakenda í rannsókninni og reynslu þeirra af hversdegi leikskólans, sem 

og kenningarlega nálgun vegna áhrifa starfsaðferða á starf þeirra leikskóla 

sem taka þátt í rannsókninni. Þegar nálgunin liggur fyrir þarf að ákveða 
hverjir eigi að taka þátt í matinu. 
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2.6.5 Þátttakendur í mati - hagsmunaaðilar 

Í leikskóla á að kenna barni lýðræðisleg vinnubrögð. Það skal taka 

þátt í áætlanagerð, ákvörðunum og mati. Ræða þarf við barnið um 
ýmis áform sem varða það og um áhugamál þess. Það þarf að finna 

að tillit sé tekið til óska þess og álits. 

                                              Í Aðalnámskrá leikskóla, 1999, bls. 16. 

 
Í lögum um leikskóla (nr. 90/2008) segir að hver leikskóli eigi að meta með 

kerfisbundnum hætti árangur og gæði skólastarfs með virkri þátttöku 

starfsmanna, barna og foreldra eftir því sem við á. Í leikskólastefnu Félags 
leikskólakennara (2000, bls. 31) er einnig fjallað um mat á leikskólastarfi. 

Þar segir að „ef mat á að leiða til breytinga og umbóta, verða þeir sem 

metnir eru að vera sáttir við niðurstöður og úrbætur sem lagðar eru til. Til 

að tryggja slíka sátt verða þeir sem metnir eru að vera sammála því að taka 
þátt í mati“. Mat er ekki síst fyrir þá hagsmunaaðila sem veikustu röddina 

hafa og er meðal annars til þess gert að hvetja til umræðu milli 

hagsmunaaðila, í þeim tilgangi að læra og hjálpa þátttakendum að skilja 
athuganir sínar betur (House og Howe, 2000).  

 

 
 

Mynd 2.3. Þátttakendur í mati 

  
Mikilvægt er að leita eftir sjónarmiðum þeirra sem minnst vægi og vald 

hafa, en sem mestra hagsmuna hafa að gæta af leikskólastarfi, það er 

barnanna sjálfra. Foreldrar þeirra og starfsfólk leikskóla eru þeir hópar sem 
einnig geta komið að slíku mati (sjá mynd 2.3). Í lýðræðislegu umræðumati 

er lögð áhersla á að rökræða þurfi þau gildi og viðmið sem liggja matinu til 

grundvallar til að nálgast það sem skiptir hagsmunaaðila máli í 

leikskólastarfi. Sá ferill er ekki auðveldur, en nauðsynlegur ef matið á að 
hafa einhvern tilgang fyrir þá sem að því koma. Einnig er lögð áhersla á að 

hafa alla hagsmunaaðila með í ráðum, að gefa öllum röddum vægi og að 
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viðhalda valdajafnvægi í hópnum. Umræða og umhugsun um gildi og 

viðmið er fyrirferðarmikil og þurfa þátttakendur að komast að 
sameiginlegum skilningi á kjarna málsins. Í þessari rannsókn verður lögð 

áhersla á að hafa fulltrúa starfsmanna þátttakendur í matinu, fulltrúa 

foreldra og fulltrúa barna. Þegar þátttakendur í mati hafa verið valdir þarf 

að setja matinu viðmið.  
 

2.6.6 Viðmið 

Hugtakinu gæði hefur verið beitt innan leikskólastarfs á margan hátt, þar á 

meðal um mælingar, staðla og leiðbeiningar um góð vinnubrögð. Þau 

viðmið sem stuðst hefur verið við falla að mestu innan þriggja 

viðmiðunarflokka: Stjórnunarleg viðmið (e. structural criteria) sem fjalla 
um hópastærð, fjölda barna á hvern starfsmann, þjálfun starfsfólks og 

innihald námskrár. Viðmið um framkvæmd (e. process criteria) lúta að því 

sem fram fer á stofnuninni; verkefni barnanna, atferli starfsfólks eða 
hegðun og samskipti barna og starfsfólks. Hér undir getur einnig fallið 

samstarf  heimilis og skóla. Árangursviðmið (e. outcome criteria) hafa með 

þroska barna að gera og í þennan flokk fellur einnig viðhorfsánægja 

foreldra leikskólabarna. Aukin áhersla á ánægju foreldra endurspeglar 
breiðara viðhorf til gæða í leikskólastarfi sem tekur mið af áhuga foreldra 

og ánægju. Zaslow (1991) bendir á að viðmið um framkvæmd virðast vera 

betur til þess fallin en stjórnunarleg viðmið að meta þroska barna, en að 
þau leggi lítið af mörkum ein og sér til skilnings á hinu flókna starfi 

leikskólans.  

 

Skilgreining Páls Skúlasonar (1990) á gildi er verðmæti, eitthvað sem er 
þess virði að eftir því sé sótt. Gunnar E. Finnbogason (2004) hefur skoðað 

á hvaða gildum íslenskt skólastarf byggir og hver sé þáttur og hlutverk 

gilda í skólastarfi. Hann fjallar um tengsl gilda við spurninguna um hið 
góða líf. Telur Gunnar þau snúast um val á áherslum í lífinu og að ólík 

gildi hafi áhrif á hegðun okkar. Einnig heldur Gunnar því fram að gildin 

tengist lífsstíl okkar og menningu. Gildi mótast af mati okkar og 

forgangsröðun varðandi það sem talið er eftirsóknarvert (Lövlie, 1996; 
Orlenius, 2001). Námskrá skóla endurspeglar oft þá hugmyndastrauma sem 

finnast í samfélaginu hverju sinni. Þá er ekki eingöngu átt við pólitískar og 

efnahagslegar hugmyndir, heldur einnig menningarlegar. Mat á skólastarfi 
byggir á þeim gildum og viðmiðum sem skólafólk hefur komið sér saman 

um, en hvernig sem mat er framkvæmt og með hvaða aðferðum, þá er mat 

alltaf gildishlaðið (Guba og Lincon, 1981). Mikilvægt er að benda á þá 

staðreynd að Ísland er aðili að Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem 
tekur sérstaklega á réttindamálum barna. Þau gildi sem þar eru undirstrikuð 

virðast vera sameiginleg þeim þjóðum sem samþykkt hafa hann, þrátt fyrir 
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ólíka menningu og trúarbrögð (Gunnar E. Finnbogason, 1999). Þau gildi 

sem starfsaðferðir Reggio Emilia og Hjallastefnunar byggja á koma fram í 
skólanámskrá leikskóla sem starfa í anda þeirra og verða til skoðunar í 

þessari rannsókn.  

 

Viðhorf til mats á leikskólastarfi mótast af kenningum og fræðum og hafa 
viðhorf undanfarinna ára einkennst af nútímakenningum um gæði og staðla 

í leikskólastarfi (Dahlberg, Moss og Pence, 1999). Gæði hafa verið 

skilgreind sem fyrirsjáanleg, stöðug og mælanleg, en umræða um gæði á 
rætur sínar að rekja til viðskiptalífsins og iðnaðar. Ekki er þó hægt að líta á 

umönnun barna sömu augum og viðskiptalífið, sem ferli með ákveðnar 

niðurstöður í huga, heldur þarf að líta á góða umönnun sem siðferðilegt 

atriði þar sem ekki er hægt að líta á barnið né kennarann sem hluti 
(Wærness, 1999). Katz (1993, bls. 33-34) hefur til að mynda orðið tíðrætt 

um hugtakið „verksmiðju“ þegar hún fjallar um leikskólastarf í 

Bandaríkjunum:  
 

Mér sýnist leikskólar eiga á hættu að verða allir steyptir í sama 

formið. Verksmiðjum er ætlað að breyta hráefni í tilbúna vöru með 

því að meðhöndla hana á ákveðinn hátt.   
 

Þar á Katz við hversu tæknigert leikskólastarf er orðið, þar sem innihaldið 

er vel skilgreint og mælanlegt. Menntun, nám og uppbygging þekkingar er 
ekki tæknileg í eðli sínu háð mati sérfræðinga, heldur þurfum við að huga 

að merkingu menntunar fyrir þá sem að henni koma, hugsa og axla ábyrgð 

á því sem við erum að gera (Rinaldi, 2006).  Nauðsynlegt er að gagnrýna 

það sem er sjálfsagt í tilveru okkar, að láta umræðuna um menntun „stama“ 
í stað þess að fljóta gagnrýnislaust (Rose, 1999). Með því að einskorða 

leikskólastarfið við mælanlegar einingar er verið að útiloka ákveðna 

umræðu (Layzer, Goodson og Moss, 1993). Þá er starfsemi leikskóla tekin 
úr því samhengi sem hún er í og um leið dregið úr fagmennsku; „hvernig“ 

kemur í stað „af hverju“. 

 

Í stað þess að tæknigera leikskólastarfið og notast við tæknilega 
mælikvarða við mat á leikskólastarfi, eins og til dæmis ECERS kvarðann, 

er hægt að setja staðbundin viðmið með þátttöku þeirra sem í hlut eiga. 

Dæmi um slíkt má sjá í skýrslu sem gefin var út af European Commission 

Childcare Network-samtökunum (1996), Quality Targets in Service for 
Young Children. Þau fjörutíu viðmið sem þar eru sett fram eru afrakstur af 

fimm ára ferli, þar sem umræðugrundvöllur um gæði var lagður fyrir tólf 

sérfræðinga Evrópusambandsins. Fram kom að gæði sé huglægt hugtak 
sem byggi á gildum og trú, og að skilgreining á gæðum sé ferli og það ferli 

sé mikilvægt í sjálfu sér; það gefi tækifæri til þess að skiptast á skoðunum, 
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skilja gildi, hugmyndir og sérfræðiþekkingu. Ferlið ætti að vera 

þátttakendamiðað og lýðræðislegt, með ýmsum hagsmunaaðilum 
innanborðs, þar á meðal börnum, foreldrum og kennurum. Viðurkenna 

þurfi að þarfir, viðhorf og gildi þessara hópa eru oft ólík. Skýrsluhöfundar 

telja að skilgreining gæða ætti að vera stöðugt ferli, sem geri ráð fyrir 

reglubundinni endurskoðun og því að seint verði komist að endanlegu 
svari.  

 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið í bandarískum leikskólum (Lee og 
Walsh, 2005) sýna aðallega þrjá þætti sem kennarar og stjórnendur ræða 

um varðandi gæði í leikskólastarfi. Fyrst og fremst er lögð áhersla á öryggi 

og heilsu barnanna og að leikskólaumhverfið sé hreint. Fjöldi reglna þar að 

lútandi eru til staðar, og hefur meðal annars handþvottur aukist og klórlykt 
fyllt vitin. Svo virðist sem samfélagið geri kröfur um öruggt, hreint og 

ástúðlegt umhverfi fyrir börnin, sem endurspeglar það viðhorf að 

leikskólinn sé annað heimili barnanna. Velt er upp þeirri spurningu hve 
langt eigi að ganga í sótthreinsun umhverfisins á kostnað innihalds 

starfsins. Í öðru lagi er lögð áhersla á að ala upp sjálfstæð börn, en 

viðmælendur lögðu mikla áherslu á menningarlegt gildi sjálfstæðra 

einstaklinga og að mæta ólíkum þörfum þeirra. Í þriðja lagi að notaðar 
væru aðferðir sem hæfa þroska barnanna, en þar endurspeglast það sem 

sérfræðingar í uppeldi ungra barna í Bandaríkjunum hafa lagt áherslu á 

með leiðbeiningum sínum og viðmiðum (NAEYC, 1998). Virðast slíkar 
leiðbeiningar njörva leikskólakennara niður og takmarka viðhorf þeirra til 

leikskólastarfs með því að taka ekki tillit til þess samhengis sem ríkir á 

hverjum stað.  

 

2.6.7 Leitin að gæðum 

Að framansögðu er ljóst mikilvægi þess að skilgreina það sem er okkur 
mikilvægt. Í því sambandi þurfum við að spyrja okkur að því hvað við 

viljum fyrir börnin okkar og hvernig við skilgreinum gott líf og 

merkingarbæra tilveru. Þau svör sem við gefum segja margt um skilning 

okkar á stöðu barna í samfélaginu. Öðlast þarf skilning á því hvernig 
leikskólastarfsemi er fremur en að meta gæði hennar eftir sjálfgefnum 

kvörðum. Með skilningi og umræðum spretta síðan fram breytingar og 

verður leikskólinn „skóli sem breytist“ (e. a school which changes), 
síbreytileg stofnun sem þróast í stöðugri umræðu foreldra, starfsfólks og 

barna (Dahlberg, Moss og Pence, 2007). Leitað var eftir viðmiðum fyrir 

þessa rannsókn í umræðum við leikskólabörn, foreldra og starfsfólk þeirra 

leikskóla sem taka þátt í henni. Skólanámskrá hvers leikskóla þjónaði sem 
viðmið í matinu. Auk þess var stuðst við opinberar leiðbeiningar svo sem 
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Aðalnámskrá leikskóla (Menntamálaráðuneytið, 1999), lög (nr. 90/2008) 

og reglugerð (nr. 225/1995) í mati á leikskólastarfi.  
 

Þátttökumiðaðar matsaðferðir eru mikilvægar í leikskólastarfi, því að hætta 

er á að skipulag leikskólastarfs og mat á því miðist við hagsmuni þeirra 

sem koma að þeirri vinnu – það er starfsfólksins – á kostnað hagsmuna 
foreldra og barna, þar sem hagsmunir þessara hópa fara ekki alltaf saman. 

Því er mikilvægt að raddir foreldra heyrist og þeirra hagsmunir verði virtir í 

skipulagi og mati. Mikilvægast er þó að sjónarmið barna heyrist, þar sem 
hagsmunir barna eru ekki endilega þeir sömu og þeirra sem hingað til hafa 

tekið að sér að gæta hagsmuna þeirra – það er foreldra og starfsfólks 

leikskóla. Í næsta kafla verður rætt um hvernig nálgast megi sjónarmið 

barna og hvaða aðferðir er farsælast að nota. 
 

2.7 Sjónarmið barna í mati 

Uppbyggilegum tilgangi átti að þjóna sú krafa að börnin vendust á að 

„þegja í annarra og eldri nálægð, þangað til á þau er yrt, svo sá 

ótilhlýðilegi siðvani, að börnin með ákefð vilja raisonnera eður álykta 

með í öllum hlutum, kunni að útrýmast úr geðsmunum þeirra ungu.“ 
                Í Loftur Guttormsson, 1983, bls. 77.  

 

Á árum áður áttu börn að sjást en ekki heyrast. Sjónarmið þeirra voru lítils 
virði og áhersla lögð á að börn þegðu og hlustuðu á þá fullorðnu. Í dag eru 

breyttir tímar og aukinn áhugi á því að hlusta á sjónarmið barna á 

leikskólaaldri, en talið er að þau geti leitt til breytinga á umhverfi barna 

(Clark, Kjorholt og Moss, 2005; James og James, 2001; James og Prout, 
1997; Mauthner, 1997). En eins og Spaggiari (2006, bls. 26) hefur bent á er 

sú hugmynd ekki allskostar ný af nálinni: 

 
Börn tala, þau hafa alltaf talað, þó að orð þeirra hafa skilið lítið eftir 

sig og sjaldnast verið heyrð. Og jafnvel þó að orð barna virðast vera 

lík orðum fullorðinna, þá vísa þau í óþekkta fjarlæga heima og 

merkingu sem fullorðnir hafa skellt skollaeyrum við. Með því að gefa 
bernskunni rödd erum við að veita börnum rétt til að skapa líf sitt.   

                                                                 

Hann leggur áherslu á að hlustað sé á börn til að öðlast skilning á 
sjónarmiðum þeirra. Sá skilningur á síðan að leiða til þess að mið sé tekið 

af þeim þegar leikskólastarf er skipulagt.  
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2.7.1 Umgjörð um hlustun og hagnýtar aðferðir 

Clark og Moss (2001) hafa lagt fram umgjörð (e. framework) um hlustun 

sem reyndist gagnleg fyrir þessa rannsókn og eru helstu stoðir hennar 
eftirfarandi atriði: 

 

 Stuðst er við margþættar aðferðir (e. multi-method) sem taka 
mið af fjölbreyttum tjáningarmáta barna, sem einskorðast ekki 

við það sem sagt er. Með því er átt við að börn tjá sig á 

fjölbreyttan og skapandi hátt alveg frá fæðingu. Lagt er til að 

notuð séu tæki sem geri börnum kleift að tjá hugmyndir sínar 
og tilfinningar á táknrænan hátt, til dæmis með teikningum og 

ljósmyndum. 

 Lögð er áhersla á þátttöku (e. participation) sem gerir ráð fyrir 
börnum sem sérfræðingum í lífi sínu. Slíkt getur aukið skilning 

fullorðinna á lífi barna og gefið þeim möguleika á því að skoða 

heiminn út frá sjónarhorni barnanna sjálfra.   

 Ígrundun (e. reflection) er mikilvæg meðal barna, foreldra og 

annarra þátttakenda um túlkun og merkingu þess sem sagt er. 

Með því að túlka og byggja upp merkingu er verið að hlusta á 
virkan hátt í anda uppeldisfræði hlustunar (e. pedagogy of 

listening) sem á margt sameiginlegt með uppeldisfræðilegri 

skráningu sem notuð eru í leikskólum sem starfa í anda Reggio 
Emilia-aðferðarinnar.    

 Leggja þarf áherslu á sveigjanleika (e. adaptation) svo hægt sé 

að aðlaga nálgunina að hverjum leikskóla fyrir sig. Þetta á ekki 
einungis við um aðferðir heldur fremur um raunverulega, virka 

hlustun og ferlið sem hún felur í sér.   

 Áhersla er á lífsreynslu barna (e. focus on children´s lived 
experiences) þar sem fjallað er um lífsreynslu barna fremur en 

nám þeirra og þarfir. Könnuð eru viðhorf barna til 

hversdagslegra hluta í umhverfi þeirra með áherslu á börn sem 

borgara fremur en neytendur eða nemendur og þjónustuþega.   

 Hlustun er samþætt (e. embedded into practice) starfinu, sem 

felur í sér að hægt er að styðjast við umgjörðina sem matstæki 
og sem hluta af daglegu leikskólastarfi. Þá er átt við að hlustun 

verði stöðug samræða barna og fullorðinna, eitthvað meira en 

einstaka samráð.   

 
Nálgun Clark og Moss (2001; 2005) á grundvelli þessara atriða er hin svo 

kallaða mósaík-nálgun, (e. the mosaic approach) en nafnið vísar til margra 

brota sem myndar eina heild. Nálgunin felur í sér hið sjónræna, eða það 
sem börnin gera, og hið sagða, eða það sem þau segja. Umgjörð Clark og 
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Moss hefur orðið fyrir áhrifum af þátttakendamiðuðum matsaðferðum í 

anda umræðumats og uppeldislegrar skráningar Malaguzzi (1993a; 1993b) 
í Reggio Emilia. Nálgunin hefur verið þróuð meðal þriggja og fjögurra ára 

barna á leikskólum og hefur verið aðlöguð börnum niður í tveggja ára 

aldur. Markmið hennar er að finna hagnýtar aðferðir til að láta rödd barna 

heyrast, bregðast við henni og viðurkenna hæfni ungra barna til að láta 
skoðanir sínar í ljós.  

 

Mósaík-nálgunin felur í sér tvö stig. Fyrra stigið vísar til brota af 
viðhorfum (e. mosaic of perspectives) sem börn og fullorðnir safna saman. 

Hvert brot gefur þátttakendum færi á að kynnast viðhorfum barnanna eða 

reynslu þeirra af lífinu á leikskólanum. Styrkleiki aðferðarinnar felst þó 

fremur í seinna stiginu; að safna þessum brotum saman með umræðu, 
ígrundun og túlkun. Fullorðnir þátttakendur hafa tvö meginhlutverk: þeir 

ígrunda um hvernig þeir halda að lífið sé á leikskólanum og þeir hlusta á 

viðhorf barnanna (Clark og Moss, 2001).    
 

Samkvæmt fyrra stigi mósaík-nálgunarinnar fer söfnun viðhorfa annars 

vegar fram í athugunum á vettvangi, þar sem fylgst er með því hvernig 

börnin verja tíma sínum á leikskólanum, og hins vegar í umræðuhópum 
barna (Clark og Moss, 2001). Auk þessa hafa margar aðferðir verið 

prófaðar til að fá fram viðhorf barna til leikskólastarfsins, þar á meðal með 

viðtölum, teikningum, ljósmyndum og í leik (Clark og Moss, 2001; Graue 
og Walsh, 1998; Jóhanna Einarsdóttir, 2005a og 2005b; Samuelsson og 

Sheridan, 2001). Þær aðferðir sem oftast hafa verið notaðar af 

rannsakendum sem rannsakað hafa sjónarmið barna um nám og 

leikskólastarf eru athuganir, viðtöl, rýnihópar og umræðuhópar. Einnig 
hafa myndavélar verið notaðar af börnum til að mynda sín sjónarhorn 

(Clark, McQuail og Moss, 2003). Litið er á börn sem sérfræðinga í sínu 

lífi, að þau viti meira en fullorðnir haldi og því þurfi að leggja mikla 
áherslu á að nota viðeigandi aðferðir til að komast að skoðunum þeirra 

(Graue og Walsh, 1998). Það er því mikilvægt að rannsakandinn sé 

skapandi og noti fjölbreyttar aðferðir við að fá fram sjónarmið barna.  

 
Sýn foreldra á hvernig barnið þeirra upplifir og lítur á leikskólann sinn 

getur verið mynd sem fyllir í eyður, sérstaklega þegar um lítil börn er að 

ræða. Einn liður í söfnun viðhorfa er að taka viðtöl við foreldra barnanna. 

Til grundvallar viðtalinu eru lagðar spurningar svipaðar þeim sem börnin 
svara í umræðuhópnum. Spurt er hvernig foreldrarnir halda að barni sínu 

líði á leikskólanum, hvernig góður dagur þar sé eða slæmur. Þetta er 

sérlega mikilvægt brot í heildarmyndinni þegar um ung börn er að ræða. 
Viðhorf kennara eru ekki síður mikilvæg, og eru svipaðar spurningar og 
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lagðar eru fyrir foreldra notaðar í viðtölum við kennara (Clark og Moss, 

2001).        
 

Þegar viðhorfum hefur verið safnað saman af börnum og fullorðnum kemur 

að seinna stigi mósaík-nálgunarinnar, sem felst í að sameina þau brot sem 

safnað hefur verið saman til að öðlast frekari skilning á lífi barna. Þá geta 
komið fram ólík sjónarhorn frá foreldrum, starfsfólki og börnum sem 

þarfnast frekari umræðu til að dýpka skilning okkar á sjónarmiðum barna 

og lífsreynslu þeirra á leikskólum (Clark og Moss, 2001).     
 

Clark og Moss (2001) telja að velta megi fyrir sér hvort þessi aðferð gefi 

rétta innsýn inn í heim barnanna og ef svo er, hvað sé gert við þá vitneskju. 

Getur aðferðin leitt til þess að börn séu höfð með í ákvarðanatöku um mál 
sem varða daglegt líf þeirra, eða biðja þau um piparkökur og ís í hvert mál, 

kennara sem kunna að klifra upp á þak og eru í bleikum bolum, hækka 

aldrei röddina og geta dansað ballett? Hvað þarf að varast þegar hlustað er 
á börn og hvaða skilyrði þurfa að vera til staðar þegar mósaík-nálgunin er 

notuð hvað varðar viðhorf kennara og þjálfun, tíma og bjargir? Hvaða 

kröfur gerir aðferðin til þeirra barna sem taka þátt? Hæfni barna til að tjá 

sjónarmið sín og réttur þeirra er augljós, en eins og með sjálfræði barna 
benda Kjörholt, Moss og Clark (2005) á, að lýðræði er vandmeðfarið.    

 

Lítið er til af rannsóknum þar sem sjónarmið barna koma fram og því er 
hætta á því að litið sé á börn sem einsleitan hóp með svipaðar skoðanir 

(Christensen og Prout, 2002; James og Prout, 1997). En eftir því sem 

rannsóknum fjölgar kemur í ljós að börn hafa jafn ólíkar skoðanir og aðrir 

hópar. Ef litið er á áhrif þess að hlusta á sjónarmið barna, þá benda 
rannsóknir til þess að þau geti meðal annars aukið sjálfsálit barnanna og 

innsýn þeirra í þátttöku í lýðræðislegum vinnubrögðum. Að hlusta á börn 

getur haft áhrif á viðhorf foreldra þeirra og starfsfólks til getu barnanna og 
innsæis þeirra, og getur til dæmis leitt til þess að skipulag rýmis sé breytt 

(Clark, 2005). Borland, Laybourn og Hill (1998) hafa í þessu samhengi 

skilgreint ráðgjöf barna sem „vegvísi sjónarmiða barna til aðgerða“ (e. the 

views of children as a guide to action). Þar eiga þau við að sjónarmið barna 
eigi að taka alvarlega og að þau eigi að leiða til breytinga á leikskólastarfi.  

 

Ekki hefur alltaf verið gert ráð fyrir viðhorfum barna í því mati sem fram 

hefur farið á gæðum leikskóla síðast liðin ár, þó svo að lögð sé áhersla á 
þátttöku þeirra í mati í lögum um leikskóla (nr. 90/2008) og Aðalnámskrá 

leikskóla (Menntamálaráðuneytið, 1999). Börn eru oft sett í aðstæður sem 

þau ráða litlu um, þar sem fullorðnir taka ákvarðanir fyrir þau, og eru börn 
því iðulega að glíma við aðstæður sem þau hafa litla stjórn á (Graue og 

Walsh, 1998). Elshtain (1982) telur að börn hafi verið félagar kvenna í 
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aldanna rás, ósýnileg og þögul. Með tilkomu kvenfrelsisbaráttu síðustu 

áratuga hafi viðhorf kvenna hins vegar verið gerð heyranleg og sýnileg, en 
enn er langt í land með börnin. Stofnanavæðing barna er mikil og fá þau 

sjaldan að vera án vökuls auga fullorðinna, heldur eru sífellt undir eftirliti 

og stjórnun. Áhugavert er því að skoða hvernig börn upplifa veru sína á 

leikskólum á Íslandi og hvað þau telja sig læra þar. Þær skoðanir þurfa 
síðan að hafa tilætluð áhrif á leikskólastarf.  

 

2.7.2 Áhrif sjónarmiða barna 

Áhrif hlustunar geta komið fram á ólíkum stigum: Í fyrsta lagi bein áhrif á 

viðkomandi einstaklinga, í öðru lagi áhrif á viðkomandi leikskóla og í 

þriðja lagi á stjórnkerfið sjálft eða sveitarfélagið (Clark, McQuail og Moss, 
2003). Áhrif á einstaklinga geta verið á barnið sjálft, starfsfólk eða 

foreldra. Bein afleiðing þess að hlusta eftir sjónarmiðum barna geta verið 

breytingar á daglegu lífi þeirra, til að mynda að börnum verði leyft að 
skammta sér mat á diskinn sinn sjálf. Áhrifin geta verið styrkt sjálfsmynd 

barna og aukin hæfni í mannlegum samskiptum í kjölfarið. Er það í 

samræmi við kenningar Vygotsky (1978) um mikilvægi tungumálsins, ekki 

einungis sem tjáningarmiðill heldur einnig til að skýra hugsun og skilning. 
Einnig geta orðið breytingar á viðhorfum starfsfólks við það að kynnast 

sjónarmiðum barna, sem leiðir til þess að áframhaldandi samráð sé haft við 

börn, sem felur í sér lýðræðislegri vinnubrögð. Af þessu hlýst aukinn 
trúnaður milli barna og starfsfólks og aukin næmni á líðan barna. Foreldrar 

gera sér betur grein fyrir getu barna sinna þegar þeir kynnast sjónarmiðum 

þeirra og getur það leitt til breytinga á sambandi þeirra við börn sín. 

              
Þau áhrif sem sjónarmið barna geta haft á starfsemi leikskóla geta falið í 

sér endurskoðun á skipulagi starfsins og endurskoðun á tengslum 

starfsfólks við börn. Orð Borlands og fleiri (1998) um að sjónarmið barna 
sé vegvísir til aðgerða eiga hér við. Það getur átt við um minniháttar 

skipulagsbreytingar á daglegum venjum eða jafnvel breytingar á 

dagskipulagi. Einnig geta sjónarmið barna leitt til breytinga á umhverfi 

barna, en samráð hefur verið haft við börn í tengslum við skipulag 
húsnæðis leikskóla og útisvæði þeirra (Clark og Moss, 2001). Áhrif 

sjónarmiða barna á stjórnkerfið eða sveitarfélagið hafa lítið verið 

rannsökuð, en mikilvægt er að sjónarmið barna og viðhorf séu sýnileg 
þeim sem að stefnumótun koma.  

 

Einnig geta áhrif þess að leita eftir sjónarmiðum barna verið neikvæð. 

Annars vegar getur verið skortur á tilgangi þess að leita eftir sjónarmiðum 
þeirra og hefur hlustunin þá takmörkuð áhrif. Það getur leitt til þess að börn 

upplifi að sjónarmið þeirra leiði ekki til neins og að þau veigri sér við 
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þátttöku síðar meir (Clark, McQuail og Moss, 2003). Hins vegar getur 

áhugi þess að leita eftir ráðum hjá börnum breyst í eftirlit og stjórnun í stað 
valdeflingar, þar sem hinn fullorðni er að hnýsast í einkalíf barna. Eftir því 

sem aðferðum við að fá fram sjónarmið barna fjölgar, getur innrás í 

einkalíf þeirra orðið meiri. Því krefst hlustunin ábyrgðar hjá fullorðnum 

varðandi það að meta hvaða upplýsingar frá börnum eigi erindi á 
stofnanastigi eða í stjórnkerfið og til almennings.      

 

2.8 Einblínt á rannsóknarefnið 

Ný viðhorf til barna ganga út frá því að þau séu getumiklir, hæfir, 

félagslegir gerendur sem byggja upp bernsku sína í nánu samspili við 

umhverfi sitt og menningu (Dahlberg, Moss og Pence, 1999; Foucault, 
1997; James og Prout, 1997). Börn leggja mesta áherslu á samskipti við 

félaga sína á leikskóla og því næst að fást við verkefni við hæfi. 

Leikskólaárin leggja því ákveðinn grunn að lífsleikni barna. Inntak 
skólanámskrár ætti því að stórum hluta að byggja á samskiptum barna og 

fullorðinna (Guðrún Geirsdóttir, 1997; Ingveldur Hrönn Björnsdóttir, 

2001). Það viðhorf að börn ættu fyrst og fremst að alast upp innan veggja 

heimilisins tilheyrir fortíðinni, og í dag er það talinn vera réttur barna að 
eiga sér vettvang til félagsskapar og fást við krefjandi verkefni eða 

viðfangsefni. Löng viðvera barna á leikskóla ætti að ýta undir að tilgangur 

og innihald leikskólastarfs sé okkur ljós. Hver er tilgangur okkar með 
menntun leikskólabarna? Afleiðingar stefnu rekstraraðila hvað varðar þá 

þjónustu sem leikskólar veita fjölskyldu leikskólabarnsins þurfa að vera 

skýrar þeim sem að ákvörðunum koma. Þessar hugleiðingar leiddu til 

eftirfarandi markmiða: 
1) Að varpa ljósi á og meta þá menntun sem áhersla er lögð á í fjórum 

leikskólum, hvernig hún samræmist áherslum hagsmunaaðila leikskólans 

og hvort þær áherslur komi fram í skólanámskrá leikskólans. Mikilvægt er 
að spyrna fæti við þeirri þróun að leikskólastarf steypist í sama mótið. Það 

er helst gert með því að leggja áherslu á það sem hagsmunaaðilar hvers 

leikskóla telja að hafi tilgang. Umræða um innihald starfsins og gildi er þar 

fyrirferðamikil.     
2) Að varpa ljósi á og meta þá þjónustu sem leikskólabörnum býðst í 

fjórum leikskólum á Íslandi og hvernig hún samræmist þörfum 

hagsmunaaðila leikskólanna, og þá sérstaklega barnsins sem þar dvelur. 
Mikilvægt er að aðskilja þarfir foreldra frá þörfum barnsins og að þarfir 

barnsins séu settar í forgang. Einnig þarf að ræða ólíka hagsmuni 

starfsfólks, foreldra og barna og reyna að mæta þeim öllum án þess að halli 

á einhvern einn þessara hópa.   
3) Að athuga sérstaklega hver tengsl rekstraraðila einkareknu leikskólanna 

eru við þessa tvo þætti (1 og 2). Er rekstrarlegt frelsi forsenda faglegs 
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frelsis, eða er nægjanlegt faglegt svigrúm í leikskólum reknum af 

opinberum aðilum?   
4) Að lýsa hvernig menntun og þjónusta leikskóla á Íslandi hefur verið 

metin af hálfu menntamálaráðuneytis, hverjir þátttakendur matsins hafa 

verið, hvaða aðferðir hafa verið notaðar og hvaða viðmið er stuðst við. 

Ákveðin þróun þarf að eiga sér stað í þeim aðferðum sem notaðar eru og 
mikilvægt að þau viðmið sem lögð eru til grundvallar séu endurskoðuð 

reglulega. Einnig er mikilvægt að taka mið af því samhengi sem 

leikskólastarfið fer fram í og að taka tillit til þess sem telst hafa tilgang að 
mati hagsmunaaðila hvers leikskóla.  

5) Að prófa lýðræðislegar matsaðferðir með þátttöku barna, foreldra og 

starfsfólks leikskóla. Mikilvægt er að aðkoma barna, foreldra og starfsfólks 

að áætlanagerð, þróun starfsins og mati á því sé tryggð. Annars er hætt við 
því að starf leikskólans taki einungis mið af hagsmunum þeirra sem 

skipuleggja það og meta. Enn fremur er mikilvægt að sjónarmið barna 

verði gerð heyranleg og sýnileg, þau túlkuð og að þeim fylgi aðgerðir.       
 

Fimm rannsóknarspurningum er varpað fram:  

 

1. Á hvað er lögð áhersla í menntun barna í fjórum leikskólum á 
Íslandi? 

Eru þær áherslur í samræmi við áherslur hagsmunaaðila leikskólans og 

hvernig endurspeglar skólanámskrá leikskólanna þær áherslur? Þátttaka 
hagsmunaaðila leikskólastarfsins í gerð skólanámskrár þykir nauðsynleg til 

að móta þær áherslur sem taldar eru mikilvægar í menntun leikskólabarna 

og innihaldi leikskólastarfs. Því er leitað eftir sjónarmiðum barna, foreldra 

og starfsfólks með aðferðum sem teljast til lýðræðislegs umræðumats. 
  

2. Hvaða þjónustu bjóða fjórir leikskólar á Íslandi? 

Hverjar eru þarfir hagsmunaaðila og tekur þjónusta leikskóla mið af þeim, 
sem og helstu breytingum í samfélaginu, eins og dvalartíma barna í 

leikskóla? Með lýðræðislegri umræðu við hagsmunaaðila um helstu 

hagsmuni barna, foreldra og starfsfólks leikskóla eru þarfir þeirra greindar.   

 
3. Hver eru tengsl rekstraraðila einkarekinna leikskóla við þessa 

þætti?  

Í viðtölum við rekstraraðila einkarekinna leikskóla og í umræðum í 

rýnihópum hagsmunaaðila eru áhrif þeirra á starf leikskólans og þjónustu 
greind.   

 

4. Hvaða aðferðir hafa verið notaðar í ytra mati á íslensku 
leikskólastarfi? 
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Menntamálaráðuneytið hefur látið framkvæma ytra mat á tveimur 

leikskólum á ári frá árinu 1997. Skýrslur um þessi verkefni verða 
innihaldsgreindar til að finna þær aðferðir sem notaðar hafa verið, hvaða 

viðmið er stuðst við og hverjir hafa tekið þátt í matinu. 

 

5. Hverjir eru ávinningar og annmarkar þess að nota lýðræðislegt 
umræðumat í innra mati með þátttöku helstu hagsmunaaðila 

leikskólans, starfsfólki, foreldrum og börnum?   

 
Lögð verður áhersla á að nota lýðræðislegar matsaðferðir við mat á 

menntun og þjónustu í fjórum leikskólum hér á landi. Sérstök áhersla 

verður lögð á að kalla fram sjónarmið leikskólabarna og koma þeim á 

framfæri. 
 

Þetta er fyrsta íslenska rannsóknin sem styðst við lýðræðislegt umræðumat 

í mati á leikskólastarfi með það fyrir augum að kalla fram viðhorf helstu 
hagsmunaaðila leikskólastarfsins, og þá sér í lagi leikskólabarnsins sjálfs. 

Rannsóknin varpar einnig ljósi á hvaða nám börn, foreldrar og starfsfólk í 

fjórum leikskólum telja mikilvægast fyrir börn á þessum aldri, og hvaða 

þörf fyrir þjónustu börn og foreldrar þeirra hafa. Þá ætti einnig að skýrast 
hver tengsl rekstraraðila leikskólans eru vð þessa tvo þætti. Engin 

samsvarandi rannsókn á Íslandi hefur skoðað þátt rekstraraðila í 

leikskólastarfi með þessum hætti. Ekki er reynt að alhæfa út frá 
niðurstöðum rannsóknarinnar heldur er þess freistað að varpa ljósi á þessa 

þætti. 

        

Næsti kafli fjallar um þær aðferðir sem notaðar voru í rannsókninni og rætt 
er um þau álitamál sem upp koma við rannsóknir á þessum vettvangi.    
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3. Aðferðir við mat á starfi fjögurra leikskóla 

Í þessum kafla er fjallað um þær aðferðir sem notaðar voru í matinu. 
Kaflinn hefst á lýsingu á matsaðferðum, af hverju þær urðu fyrir valinu og 

hvernig þær féllu að þeim spurningum sem varpað var fram. Gerð er grein 

fyrir vali á leikskólum og stutt lýsing gefin á þeim. Einnig er þátttakendum 

lýst. Þá tekur við lýsing á framkvæmd matsins. Því næst er fjallað um 
siðferðileg atriði og álitamál. Að lokum verða takmarkanir matsins ræddar.  

 

3.1 Rannsóknarsnið 

Hægt er að skilgreina eigindlegt mat sem rannsókn sem byggir á hráum 

gögnum um stofnanir og fólk sem þar starfar (Patton, 2002). Matsaðili 

heimsækir stofnanir, gerir þar athuganir og ræðir við starfsfólk og aðra um 
reynslu þeirra og viðhorf. Einnig skoðar matsaðili oft skýrslur og skjöl. 

Eigindlegt mat miðar að því að skýra og komast að niðurstöðu en ekki að 

því að máta gögn við fyrirfram settar tilgátur (Patton, 2002). Í mati er 
mikilvægt að finna, skýra og nota rökstudd viðmið til að dæma gildi 

einhvers (Fitzpatrick, Sanders og Worthen, 2004). Börnum, foreldrum og 

starfsfólki þarf að gefast tækifæri til að setja þau viðmið. Það er gert í 

þessu mati þó að einnig sé stuðst við opinber viðmið um leikskólastarf. Þau 
viðmið segja þó á takmarkaðan hátt til um hversu gott starf leikskóla er. 

Slíka forskrift er ekki hægt að leggja fram. Gott leikskólastarf veltur á því 

samhengi sem starfsemin fer fram í og hvað þeir sem að henni koma telja 
gott. Mat þeirra gæti átt við fleiri leikskóla. Niðurstöður matsins ættu að 

auka skilning okkar á eðli leikskólastarfs og sýn barna, foreldra og 

starfsfólks á það.          

 
Þessi rannsókn leggur því áherslu á að fanga viðhorf ákveðins hóps 

hagsmunaaðila um hvað telst mikilvægt í námi leikskólabarna og þjónustu 

við þau. Fjórir leikskólar eða öllu heldur fjögur tilvik (e. case) eru valin, en 

tilviksrannsókn er algengasta rannsóknarsnið í mati. Hún kemur sérlega vel 
að gagni þegar lýsa á einhverju nákvæmlega og til að öðlast skilning á 

starfsemi. Hún gerir einnig ráð fyrir ólíkum sjónarmiðum og leitar ekki 

eftir einum sannleika. Tilviksrannsókn hentar einnig vel til að fá fram 
þarfir þátttakenda í þarfagreiningu (Fitzpatrick, Sanders og Worthen, 

2004). Í rannsókn sem þessari, þar sem lífsrými barna er skoðað og ekki er 

ætlunin að alhæfa, hentar tilviksrannsókn einnig vel þar sem henni er ætlað 
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að lýsa ákveðnu tilviki í ákveðnu samhengi. Eins og Stake (í Fitzpatrick, 

Sanders og Worthen, 2004, bls. 308) bendir á: 
 

Helsti tilgangur tilviksrannsóknar er sérstaða, ekki alhæfing. Ákveðið 

tilvik er skoðað og því kynnst vel, ekki endilega því sem skilur það frá 

öðru heldur fremur hvað það er, hvað það gerir.      
 

Þrennt einkennir tilviksrannsóknir. Í fyrsta lagi er einblínt á ákveðið tilvik 

eða nokkur tilvik; í öðru lagi er áhersla á skilning á ákveðnu efni, og í 
þriðja lagi er gögnum safnað á ólíkan hátt, en með áherslu á eigindlegar 

aðferðir eins og vettvangsathuganir, viðtöl og með skoðun á fyrirliggjandi 

gögnum (Fitzpatrick, Sanders og Worthen, 2004). Markmið  þessarar 

rannsóknar – að skoða þá menntun og þjónustu sem lögð er áhersla á í 
leikskólum – virðast falla vel að þessum einkennum. Ekki er ætlunin að 

bera starfsaðferðir leikskólanna saman heldur fremur að öðlast skilning á 

ólíkum aðferðum og starfi þeirra. Og í stað þess að lýsa leikskólunum sem 
tilviki er einblínt á lýsingu á þeim þáttum sem viðmælendur telja 

mikilvægasta í leikskólastarfi.   

     

Þegar tilvikin hafa verið valin þarf rannsakandi að velja nálgun á 
viðfangsefninu. Sú nálgun sem best virðist falla að markmiðum 

rannsóknarinnar getur flokkast undir þátttökumiðaða matsnálgun. Sigurlína 

Davíðsdóttir (2008, bls. 57) telur fernt einkenna mat af þessu tagi: 
1. Röksemdafærslan er aðleidd og sprettur skilningur á starfinu úr 

grasrótinni. 

2. Notaðar eru margar gerðir gagna, bæði eigindleg og megindleg, 

huglæg og hlutlæg. 
3. Ekki er farið eftir fyrirfram gerðri áætlun heldur vindur matsferlinu 

fram með auknum skilningi á því sem metið er. 

4. Raunveruleikinn er skilinn á margs konar hátt, ekki aðeins einn. 
Engin túlkun er skilin sem hinn eini og rétti sannleikur.  

 

Slík nálgun gefur möguleika á að skoða vettvang og sjónarmið þátttakenda 

af meiri dýpt og innan hennar er hægt að safna gögnum með mismunandi 
aðferðum svo sem með skoðun fyrirliggjandi gagna, viðtölum, umræðu- og 

rýnihópum og beinum athugunum. Einnig býður nálgunin upp á 

sveigjanleika í framkvæmd. Gengið var skrefinu lengra í þáttökumiðaðri 

nálgun með því að nota aðferðir lýðræðislegs umræðumats, með því að 
taka tillit til allra hagsmuna, með því að stuðla að samræðum í upphafi 

matsins um hagsmuni þeirra sem að matinu koma og með því að ræða um 

hvernig niðurstöður matsins eru hagnýttar.  
 

 



80 

 

Skýrslur menntamálaráðuneytis 

Skýrslum sem gefnar hafa verið út á vegum menntamálaráðuneytisins á 
mati á leikskólastarfi var safnað og þær greindar. Elsta skýrslan var frá 

árinu 1997 og sú yngsta frá árinu 2005 (sjá fylgiskjal 1). Um ytra mat var 

að ræða sem framkvæmt var á vegum menntamálaráðuneytisins. 

Skýrslurnar voru aðgengilegar á vef ráðuneytisins http://www.menntamala-
raduneyti.is/mat_uttektir//nr/3410, og voru skýrslurnar fjórtán talsins. Tvær 

skýrslur hafa að jafnaði komið út á ári frá því að ytra mat á leikskólum 

hófst árið 1997, þrátt fyrir fjölgun leikskóla á þessum tíma úr 249 
leikskólum árið 1998 í 270 árið 2007 (Samband íslenskra sveitarfélaga, 

2008). Þeir leikskólar sem voru metnir voru allir reknir af sveitarfélögum.      

 

Matsskýrslur menntamálaráðuneytis voru skjalagreindar (e. document 
analysis). Sú greining gaf góða mynd af þeim aðferðum sem notaðar hafa 

verið hér á landi við ytra mat á leikskólastarfi og hvaða viðmið hafa verið 

lögð til grundvallar. Gerður var listi yfir skýrslurnar sem innihélt 
eftirfarandi atriði: a) staðsetningu leikskóla, b) höfunda skýrslu, c) ártal, d) 

helstu matsspurningar, e) matsaðferðir, f) viðmið, ef einhver, g) hverjir 

komu að mati, h) helstu niðurstöður. Sjónum var aðallega beint að aðkomu 

hagsmunaaðila að framkvæmd matsins og helstu viðmiðum þess. 
Sérstaklega var athugað hvort að leitað hafi verið eftir sjónarmiðum barna í 

matinu.  

 

3.2 Vettvangsrannsókn og þátttakendur 

Þeir leikskólar sem matið beindist að voru valdir markvisst (e. purposeful 

sampling) með tilgang rannsóknarinnar í huga (Silverman, 2000). Við val á 
leikskólum voru eftirfarandi þættir hafðir til hliðsjónar: 

 Leikskólarnir allir staðsettir á höfuðborgarsvæðinu í þéttbýli  

 Tveir leikskólar sem starfa eftir Reggio Emilio-aðferðinni, annar 
rekinn af sveitarfélagi, hinn rekinn af einkaaðila 

 Tveir leikskólar sem starfa eftir Hjallastefnunni, annar rekinn af 

sveitarfélagi, hinn rekinn af einkaaðila   

 Ólík rekstrarform, tveir einkareknir leikskólar, tveir reknir af 
sveitarfélagi 

 

Bréf var sent til rekstraraðila (sjá fylgiskjal 2) með kynningu á 
rannsókninni og ósk um leyfi til að framkvæma hana í viðkomandi 

leikskóla. Að leyfi fengnu var sent bréf til leikskólastjóra viðkomandi 

leikskóla (sjá fylgiskjal 3), rannsóknin kynnt og óskað eftir þeirra leyfi. 

Foreldrum barnanna sem valin voru til þátttöku var sent kynningarbréf um 
rannsóknina og þeir beðnir um samþykki sitt fyrir þátttöku barna sinna. Í 

sama bréfi voru börnin beðin um að samþykkja þátttöku sína (sjá fylgiskjal 

http://www.menntamala-raduneyti.is/mat_uttektir/nr/3410
http://www.menntamala-raduneyti.is/mat_uttektir/nr/3410
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4). Einnig var sent út kynningarbréf til þeirra foreldra og starfsfólks sem 

tók þátt í rannsókninni (sjá fylgiskjal 4 og 5). Rannsóknin var einnig 
tilkynnt til Persónuverndar. Rannsakanda var ljóst að aukið álag felst í því 

að hleypa rannsókn inn í starfið á leikskólanum. Eftirtektarvert var þó 

hversu jákvæðir allir voru og viljugir til að leggja sitt af mörkum.   

 
Vegna trúnaðar er einungis gerð grein fyrir vettvangi í grófum dráttum og 

með þeim hætti að það þjóni tilgangi rannsóknarinnar; það er að varpa ljósi 

á menntun og þjónustu leikskólanna. Leikskólarnir voru allir staðsettir á 
höfuðborgarsvæðinu, tveir þeirra í sama sveitarfélaginu (sjá töflu 3.1). 

Börn hefja leikskólagöngu sína á bilinu eins og hálfs árs til tveggja ára 

gömul og eru þar fram að grunnskólagöngu sinni um sex ára aldur. Í 

tveimur leikskólum voru elstu börn leikskólans saman í húsnæði. Í öðrum 
þeirra voru elstu börnin í útihúsi tengdu við leikskólann en í hinum 

leikskólanum voru elstu börnin í húsnæði grunnskóla sveitarfélagsins. Til 

að tryggja nafnleynd hafa leikskólunum verið gefin gervinöfn. 
 

 

Tafla 3.1. Stutt lýsing á leikskólunum 

 

Leikskólinn Klettur 

 

Leikskólinn Kátakot 

 

Um 120 börn á aldrinum 20 
mánaða – 6 ára 

Fjórar deildir 

Opnunartími 7:30 – 17:00 
Rekstraraðili: Sveitarfélag 

Unnið eftir aðferðum Reggio 

Emilia 

 

 

Um 130 – 140 börn á aldrinum 20 
mánaða – 6 ára. 

Sex deildir 

Opnunartími 7:30 – 17:00 
Rekstraraðili: Sveitarfélag 

Unnið eftir Hjallastefnunni 

 

 

Leikskólinn Gullkistan 

 

Leikskólinn Hóll 

 

Um 75 börn á aldrinum 18 

mánaða – 6 ára 

Þrjár deildir 
Opnunartími 7:35 – 17:15 

Rekstraraðili: Einkarekinn 

leikskóli  

Unnið eftir aðferðum Reggio 
Emilia 

 

 

Um 140 börn á aldrinum 18 

mánaða – 6 ára 

Sex deildir 
Opnunartími 7:30 – 17:00 

Rekstraraðili: Hjallastefnan ehf 

með þjónustusamning við 

sveitarfélag 
Unnið eftir Hjallastefnunni 
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Tveir leikskólar í rannsókninni starfa í anda Reggio Emilia-aðferðarinnar 

en þeir eru leikskólinn Klettur og leikskólinn Gullkistan.  
 

Leikskólinn Klettur 

 Leikskólinn Klettur er elsti leikskólinn í rannsókninni og hefur hann verið 

starfræktur í rúma þrjá áratugi. Í leikskólanum eru tæplega hundrað börn á 
fjórum deildum. Deildirnar eru misstórar með leikstofu og einu til tveimur 

herbergjum innaf leikstofunni. Börnum er skipt eftir aldri á deildirnar með 

þeim hætti að á tveimur þeirra eru börnin tveggja til þriggja ára gömul, á 
einni deildinni dvöldu þriggja til sex ára börn og hinni síðustu voru börnin 

fjögurra til sex ára. Hefðbundin leikföng mátti sjá inni á deildum, svo sem 

púsl, spil og kubba, ásamt dúkkum og fötum til hlutverkaleikja. Þríhyrnt 

speglarými var í leikskólanum sem börnin gátu klifrað inn í og speglað sig 
frá öllum hliðum. Einnig mátti sjá ljósaborð inni á deild, en á það setja 

börnin marglitar plast filmur eða annað efni til að kanna. Einingakubbar 

Caroline Pratt
2
 voru víða aðgengilegir fyrir börnin. Í skólanum er bjartur 

listaskáli en þar er að finna verðlausan efnivið, málningu og annað efni til 

listsköpunar. Sjá mátti listaverk barnanna hvert sem litið var í 

leikskólanum, bæði teikningar og málverk á veggjum og eins listaverk í 

þrívídd, greinar hengdar upp í loftið og listaverkum barnanna stillt upp á 
hillur og í gluggum. Bjartur og stór íþróttasalur er í leikskólanum, vel 

búinn tækjum til hreyfingar. Í eldhúsi er góð vinnuaðstaða og er allur matur 

eldaður á staðnum. Skrifstofa er fyrir leikskólastjóra, kaffistofa og 
undirbúningsherbergi með tölvum fyrir starfsfólk. Leikskólinn er rekinn af 

sveitarfélagi og hefur starfað eftir Reggio Emilia-aðferðinni í mörg ár. 

Útisvæði barnanna er stórt, fjölbreytt og vel búið leiktækjum.  

 
Um þriðjungur starfsfólks á leikskólanum Kletti var faglært þegar 

rannsóknin fór fram og hefur ákveðinn kjarni verið við störf á 

leikskólanum í mörg ár. Þeir sem hafa starfað þar lengi þekkja því vel til 
þeirrar stefnu sem unnið er eftir. Erfitt reyndist að manna allar stöður 

haustið sem rannsóknin hófst, en sú staða ríkti á mörgum leikskólum á 

þeim tíma. Skólanámskrá Kletts var aðgengileg á vef leikskólans.   

 
Leikskólinn Gullkistan 

Gullkistan er yngsti leikskólinn í rannsókninni og er í nýju húsnæði sem 

hefur yfir sér vinalegan blæ. Þegar komið er inn blasir við sameiginlegur 

fataklefi og inn af honum er eins komið sé inn á heimili. Þar er 
sameiginlegur borðsalur og blómapottar á borðum. Opið starfsmannarými 

er meðfram húsinu og í leikskólanum er vel búið eldhús. Skrifstofa 

leikskólastjóra og viðtalsherbergi eru inn af opna rýminu og þrjár bjartar 

                                                   
2
 Kubbar sem örva stærðfræðihugsun hjá börnum, hannaðir af bandaríska uppeldisfræðingnum Caroline Pratt. 
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deildir í enda hússins. Börnunum var skipt inn á deildirnar eftir aldri. Sjá 

mátti í vali á búnaði skólans að lögð var áhersla á könnun barnanna og 
sköpun. Voru speglar áberandi og ljósaborð mátti sjá inni á deild. Börnin 

höfðu aðgang að hefðbundnum leikföngum, púsli, spilum, kubbum og leir, 

ásamt búnaði til hlutverkaleikja. Sjá mátti verk barnanna á veggjum og 

hillum og tilvitnanir í hugmyndafræði Reggio Emilia gat að líta víða. 
Leikskólinn er  rekinn af einkaaðila í eigin húsnæði og starfar í anda 

Reggio Emilia-aðferðarinnar. Útisvæði leikskólans er í halla og virðast 

leiktækin bjóða upp á ögrandi hreyfingu. Kastali leikskólans skipar þar 
stóran sess (sjá mynd 3.1).    

 

 
 

Mynd 3.1. Kastalinn úti 
 

Fagfólk var um þriðjungur af starfsfólki á leikskólanum Gullkistunni og 

var leikskólinn fullmannaður þegar gagnasöfnun fór fram. Drög að 
skólanámskrá Gullkistunnar voru aðgengileg í möppu í leikskólanum.  

 

Tveir leikskólar í rannsókninni starfa eftir starfsaðferðum Hjallastefnunnar. 

Það eru leikskólinn Hóll og leikskólinn Kátakot.  
 

Leikskólinn Hóll 

Leikskólinn Hóll er sex kjarna leikskóli, en fjórir kjarnar eru við 
leikskólann, tveir í hvorum enda hússins, en tveimur kjörnum hefur verið 

bætt við leikskólann sem viðbyggingu. Börnunum er skipt á kjarna eftir 

aldri og kyni, drengir eru saman á kjarna og stúlkur saman. Elsti árgangur 

leikskólans er staðsettur í útihúsi við hliðina á leikskólanum. Í miðju 
húsinu er salur til hreyfi- og samverustunda. Þar er einnig 

starfsmannaaðstaða, skrifstofa leikskólastjóra, viðtalsherbergi og eldhús. 

Eins og fyrr segir leggur Hjallastefnan áherslu á kjörnun leikskólastarfsins, 
en það þýðir að allt sem ekki telst nauðsynlegt fyrir starfsemina er fjarlægt. 
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Því er einungis að sjá „opið“ leikefni og einfalt umhverfi. Í handbók 

Hjallastefnunnar er tiltekið hvaða búnaður og leikefni eigi að vera í 
hverjum kjarna, en leikskóladeild er nefnd kjarni í þeim leikskólum sem 

starfa samkvæmt Hjallastefnunni. Í hverjum kjarna er vinnustofa með 

fjögur svæði, sullusvæði með sullukeri, föndurkrók með pappír, litum, lími 

og skærum, leirkrók með heimagerðum leir eða leikdeigi og tréáhöldum og 
kubbakrók með kubbum. Svæðin eru afmörkuð með límbandi á gólfi 

leikskólans. Einnig eru afmörkuð rými á gólfið fyrir hvert barn í 

samverukrók. Inn af vinnustofunni er herbergi þar sem gert er ráð fyrir 
hreyfingu og aðstöðu til hlutverkjaleikja. Þar eru dýnur og svampkubbar. 

Engin hefðbundin leikföng er að sjá. Veggir leikskólans eru berir og engin 

verk gefur að líta eftir börnin. Þess í stað má sjá á veggjum spjöld með 

meginreglum Hjallastefnunnar og yfirlit yfir skráningu á vali barnanna. 
Einnig er tússtafla við hvern kjarna þar sem skrifuð eru skilaboð til 

starfsfólks og foreldra. Á göngum leikskólans má sjá línur límdar á gólfið 

og örvar. Þær eru til þess gerðar að gera umferðareglur um skólann 
sýnilegar fyrir börnin, það er í hvaða átt þau eiga að ganga. Útisvæði 

leikskólans er rúmgott og bjart og þar má sjá sandkassa og trédrumba 

ásamt göngu- og hjólastíg. Lág girðing skilur leikvöllinn frá opnu svæði 

sem börnin geta einnig notað. Ekki eru hefðbundin leiktæki á útisvæðinu, 
engar rólur eða rennibrautir. Leikskólinn er rekinn af einkaaðila með 

þjónustusamning við sveitarfélag og í húsnæði þess. Þriðjungur starfsfólks 

var faglært og gekk vel að fá fólk til starfa. Skólanámskrá leikskólans er 
aðgengileg á vef hans en þá er átt við námskrá Hjallastefnunnar og nær sú 

námskrá yfir alla þá leikskóla sem Hjallastefnan rekur og er því ekki 

staðfærð né tekur hún mið af aðstæðum hvers leikskóla fyrir sig. 

 
Leikskólinn Kátakot 

Leikskólinn Kátakot hefur starfað í rúman áratug og telur sex kjarna. 

Kjarnarnir eru eins og á öðrum Hjallastefnuleikskólum; vinnustofa með 
fjórum leiksvæðum og leikherbergi inn af vinnustofunni með 

svampkubbum. Engin hefðbundin leikföng er að sjá. Börnunum er skipt á 

kjarna eftir kyni og aldri. Mótttökueldhús er í leikskólanum sem tók á móti 

aðsendum mat, en til stóð að gera breytingar á því og fara að elda mat í 
leikskólanum. Skrifstofa er fyrir leikskólastjóra, undirbúningsherbergi fyrir 

starfsfólkið og viðtalsherbergi. Lítill salur er í miðjum leikskólanum sem 

notaður er að hluta til fyrir starfsfólk. Elsti árgangur leikskólans hafði 

aðsetur í skólahúsnæði grunnskóla í sveitarfélaginu. Sú starfsemi var að 
hefja sitt annað starfsár sem sjálfstæð eining. Kátakot er rekinn af 

sveitarfélagi og þarfnast viðhalds. Leikvöllur leikskólans er einnig farinn 

að láta á sjá. Á honum eru hefðbundin leiktæki, rólur, rennibraut og kastali 
ásamt sandkassa (sjá mynd 3.2). Rúmlega þriðjungur starfsfólks var faglært 

og var ekki skortur á starfsfólki. Skólanámskrá leikskólans var aðgengileg 
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á vef leikskólans en hún er í anda Hjallastefnunnar og aðlöguð Kátakoti og 

þeirri starfsemi sem þar fer fram. 
 

 
 

Mynd 3.2. Stúlka að róla 
 

Þátttakendur 

Þátttakendur urðu alls 84, þar af 36 börn, 19 foreldrar, 23 starfsmenn 

leikskólanna, fjórir leikskólastjórar og tveir rekstraraðilar (sjá töflu 3.2). 
Börnin voru á aldrinum 4-5 ára og var talað við 18 drengi og 18 stúlkur. 

Þeir foreldrar sem tóku þátt voru valdir af leikskólastjóra úr hópi foreldra 

og var fulltrúi stjórnar foreldrafélags einn af þeim. Oft urðu formenn 

foreldrafélagsins fyrir valinu eða stjórnarmeðlimur. Eitt foreldri sem þátt 
tók var einnig starfsmaður leikskólans. Tveir foreldrar áttu fleira en eitt 

barn á leikskólanum. Þar sem aðstoðarleikskólastjóri var við störf tók hann 

þátt, annars var starfsfólk valið af leikskólastjóra.  
           

             Tafla 3.2. Þátttakendur 

    
    

        

 Rekstraraðilar 2  

 Leikskólastjórar 4  

 Foreldrar 19  

 Starfsfólk 10  

 Aðstoðarleikskólastjóri 1  

 Leikskólakennarar 12  

 Stúlkur 18  

 Drengir 18  

        

  84  
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Rekstraraðilar 

Eitt sveitarfélag á höfuðbogarsvæðinu rekur tvo leikskóla í rannsókninni. 
Þeir nota ólíkar aðferðir í störfum sínum, annar starfar samkvæmt 

starfsaðferðum Hjallastefnunnar en hinn í anda Reggio Emilia-

aðferðarinnar.   

 
Þriðji leikskólinn er rekinn af Hjallastefnunni ehf. sem hefur gert 

þjónustusamning við sveitarfélag um rekstur leikskóla í eigu 

sveitarfélagsins. Sá þjónustusamningur felur í sér allan rekstur leikskólans 
annan en viðhald húsnæðisins sem sveitarfélagið sér um.  

 

Fjórði leikskólinn starfar í anda Reggio Emilia-aðferðarinnar og er rekinn 

af einkaaðila sem á húsnæði hans og fær framlög til rekstrar hans 
samkvæmt þjónustusamningi sem viðkomandi sveitarfélag gerir við 

einkarekna leikskóla. Sá þjónustusamningur felur í sér allan rekstur 

leikskólans ásamt ákveðinni upphæð fyrir leigu húsnæðis.  

 

Leikskólastjórar 

Leikskólastjóri leikskólans Kletts er leikskólakennaramenntaður og 

áhugamanneskja um Reggio Emilia-aðferðina. Hún hefur tekið þátt í starfi 
Samtaka áhugafólks um leikskólastarf í anda Reggio Emilia hér á landi frá 

stofnun þeirra. Þá hefur hún heimsótt leikskóla í Reggio Emilia á Ítalíu og 

þekkir vel til þeirra. Hún hefur starfað í leikskólanum Kletti frá árinu 2002.  
  

Leikskólastjóri leikskólans Kátakots er leikskólakennaramenntaður. Hún er 

áhugamanneskja um kynjaskipt leikskólastarf. Hún hefur starfað á 

leikskólanum Kátakoti frá árinu 1999. 
 

Leikskólastjóri leikskólans Gullkistunnar er leikskólakennaramenntaður 

með framhaldsmenntun í stjórnun frá Kennaraháskóla Íslands. Hún hefur 
starfað í leikskólanum frá árinu 2003. 

   

Leikskólastjóri leikskólans Hóls er leikskólakennaramenntaður og hefur 

starfað sem leikskólastjóri leikskólans frá árinu 2004. Hún hefur unnið á 
Hjallastefnuleikskólum frá árinu 1994 og er mikil „Hjallakona“  að eigin 

sögn. 

 

Fulltrúar barna 
Leikskólastjórarnir völdu þau börn sem tóku þátt í rannsókninni. Þeir völdu 

börn sem þeir töldu að væru góðir fulltrúar hinna barnanna á leikskólunum 

og ættu auðvelt með að tjá hug sinn. Það voru jafnan börn úr elsta árgangi 
leikskólans og á tveimur leikskólum börn í næstelsta árganginum. Eins og 
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áður segir var skriflegt samþykki foreldra og barnanna sjálfra fengið áður 

en umræðuhópar voru myndaðir (sjá fylgiskjal 4).   
 

Fulltrúar foreldra 

Einnig var óskað eftir því að foreldrar leikskólans tilnefndu tvo fulltrúa í 

rýnihóp á hverjum leikskóla og atvikaðist það svo að í alla rýnihópana 
völdust foreldrar sem sátu í stjórn foreldrafélagsins. Starfsmaður 

leikskólans var einnig í hlutverki foreldris í einum rýnihópnum. Foreldrar í 

tveimur rýnihópum áttu meira en eitt barn á leikskólanum og flestir þeirra 
höfðu átt börn á leikskólanum áður. Leikskólastjóri hafði orð á því að erfitt 

væri að fá foreldra til að gefa sér tíma í verkefni eins og þetta. Óhætt er því 

að fullyrða að þeir foreldrar sem völdust í rýnihópana voru áhugasamir um 

leikskólastarfið. 
 

Fulltrúar starfsfólks 

Val á starfsfólki fór einnig fram fyrir milligöngu leikskólastjóra. Óskað var 
eftir tveimur fulltrúum úr starfsmannahópnum, einum faglærðum 

starfsmanni og einum ófaglærðum. Þar sem aðstoðarleikskólastjóri var 

starfandi tók hann einnig þátt, en það var á tveimur leikskólanna. Þeir 

starfsmenn sem tóku þátt höfðu starfað mislengi á leikskólunum, allt frá 
einu ári og yfir í áratug. Einn starfsmaður hafði verið barn á þeim leikskóla 

sem hann starfaði við.  

 

3.3 Gagnasöfnun  

Gagnasöfnun fór fram árin 2005-2006 og var eftirfarandi í hverjum 

leikskóla: 
- Heimsóknir í leikskólana 

- Skrifleg gögn frá hverjum leikskóla skoðuð, svo sem skólanámskrár, 

fréttabréf og kynningarbæklingar sem og vefsíður leikskólanna 
- Einstaklingsviðtöl tekin við rekstraraðila einkareknu leikskólanna 

- Einstaklingsviðtöl tekin við leikskólastjóra hvers leikskóla 

- Viðtöl tekin við börn í umræðuhópum, alls 12 hópar 

- Teikningar barna skoðaðar 
- Viðtöl við rýnihópa foreldra og starfsfólks 

 

Mikilvægt er að heimsækja vettvang í matsrannsóknum til að sjá 
viðkomandi starfsemi í framkvæmd, og geta heimsóknir verið bæði 

formlegar (e. structured) eða óformlegar (e. unstructured), allt eftir því 

hvort hentar betur markmiðum matsins. Óformlegar vettvangsathuganir 

henta vel í upphafi mats eins og Jörgensen (1989, bls. 82) bendir á: 
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Helsta markmið fyrstu heimsóknar er að kynnast þessum vettvangi og 

því er afar mikilvægt að skrá nákvæmlega hjá sér við fyrsta tækifæri, 
því aldrei aftur verður vettvangurinn svo ókunnugur þér. 

 

Óformlegar vettvangsathuganir eru mikilvægar í öllu matsferlinu og er 

hver fundur eða innlit á vettvang tækifæri til að skoða og fylgjast með. 
Hver heimsókn var notuð til að fylgjast vel með því starfi sem þar fór fram. 

Þegar um rannsókn er að ræða sem hefur eiginleika tilviksathugunar eru 

vettvangsathuganir afar mikilvægur þáttur í að safna saman þeim 
upplýsingum sem þörf er á.   

 

Í heimsóknum í leikskólana voru fyrstu hugsanir skráðar og upplifanir af 

vettvangi eins og Bogdan og Biklen (1998) leggja til. Þessi 
rannsóknaraðferð nýtist vel því að tilgangur hennar er að segja frá 

félagslegum aðstæðum við eðlilegar kringumstæður í leikskólanum. 

Mikilvægt er að huga vel að skráningu, því að öll smáatriði eru mikilvæg 
fyrir heildarmyndina. Þar sem umhverfi leikskóla er oft talið vera þriðji 

uppalandinn (Menntamálaráðuneytið, 1999) er mikilvægt að huga vel að 

því hvernig umhverfið styður við þá menntun og þjónustu sem boðið er 

upp á í leikskólum. Hver leikskóli var heimsóttur sjö sinnum. Fyrsta 
heimsókn var til þess að kynnast vettvangi, í  annarri heimsókn voru viðtöl 

tekin við rekstraraðila og í þriðju heimsókn voru viðtöl tekin við 

leikskólastjóra. Viðtöl voru tekin við börn í umræðuhópum í tveimur 
heimsóknum í hvern leikskóla. Þegar þeim var lokið og afritun og 

greiningu þeirra einnig voru viðtöl tekin við rýnihópa starfsfólks og 

foreldra í hverjum leikskóla. Að lokum voru niðurstöður rannsóknarinnar 

kynntar rýnihópi foreldra og starfsfólks í hverjum leikskóla.        
   

3.3.1  Fyrirliggjandi gögn og skýrslur  

Fyrstu gögn sem matsaðili ætti að líta á eru fyrirliggjandi gögn og skýrslur. 

Þrjár ástæður liggja þar að baki: Í fyrsta lagi er ódýrara að styðjast við 

fyrirliggjandi gögn fremur en afla gagna sjálfur, í öðru lagi eru slík gögn 

ekki menguð (e. nonreactive) af yfirstandandi gagnaöflun eða greiningu 
sem gæti haft áhrif á þann hóp sem metinn er, og í þriðja lagi er mikið til af 

upplýsingum sem ekki eru nýttar (Fitzpatrick, Sanders og Worthen, 2004).  

 
Skólanámskrá leikskóla 

Skólanámskrár þeirra fjögurra leikskóla sem rannsóknin beindist að voru 

skoðaðar. Þær fengust hjá leikskólastjóra leikskólanna. Þær voru mislangt á 

veg komnar, allt frá því að vera fullbúnar yfir í það að vera fyrstu drög að 
námskrá. Þær innihéldu lýsingu á helstu áherslum í starfi og 

hugmyndafræði ásamt því hvernig unnið var eftir námssviðum 
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aðalnámskrár leikskóla. Rýnt var í starfshætti leikskólanna og hvernig þeir 

birtast í skólanámskránni, skipulag starfsins og aðrar áætlanir um starfið. 
Áherslur leikskólanna varðandi daglega umönnun barnanna, svo sem 

mataræði, hreyfingu og hvíld, og hvernig foreldrasamstarfi gekk fyrir sig 

var athugað. Að auki voru athugaðir nokkrir þættir sem lutu að þjónustu 

leikskólans, meðal annars opnunartíma hans og kostnað. 
   

Foreldrakver og fréttabréf 

Algengt var að leikskólarnir kynntu starf sitt í svo kölluðu foreldrakveri, en 
í því var að finna almennar upplýsingar um leikskólann, nöfn á 

deildum/kjörnum, helstu atriði í stefnu leikskólans eða starfsháttum og 

hagnýtar upplýsingar, svo sem um opnunartíma viðkomandi leikskóla, föt 

barnanna og veikindi svo eitthvað sé nefnt. Einnig var starfsemi 
foreldrafélaga leikskólanna kynnt. Kynningunni var beint til foreldra, fyrir 

utan foreldrakver eins leikskólans sem beindi máli sínu til 

leikskólabarnsins sjálfs, en þess var þó vænst að foreldrar barnsins læsu 
kverið með og fyrir barnið. 

  

Einnig voru fréttabréf leikskólanna skoðuð. Í þeim kom meðal annars fram 

hvaða þemum var unnið að, hvaða atburðir voru framundan og oft var farið 
yfir starfsmannabreytingar ef einhverjar voru. Eins var rætt um hvernig 

starfið hefði gengið á undangengnum mánuðum. Flestir leikskólanna gáfu 

út fréttabréf í upphafi vetrar, fyrir jól, í janúar og í maí. Fréttabréfin gáfu 
mynd af því hvernig leikskólastarfið gekk fyrir sig.   

 

Vefsíður leikskóla 

Á vefsíðum leikskólanna mátti sjá tilkynningar og stuttar fréttir af 
viðburðum og því sem var á döfinni. Þar mátti sömuleiðis sjá hagnýtar 

upplýsingar um leikskólann, nöfn á deildum/kjörnum, fjölda barna, 

opnunartíma, matseðil og gjaldskrá. Einnig gaf að líta helstu upplýsingar 
um stefnu leikskólans, námssviðin, starfsfólk og börn. Myndir skipuðu 

stóran sess á vefsíðunum og veittu lifandi upplýsingar um starf leikskólans.  

 

3.3.2 Viðtöl  

Eigindleg viðtöl bæta við þær upplýsingar sem fyrirliggjandi gögn og 

vettvangur veita, sérstaklega hvað ólík sjónarmið, viðhorf, hegðun og 
reynslu annarra varðar. Stake (1995, bls. 64) bendir á að „viðtal sé leiðin að 

fjölbreyttum veruleika“ og að með því að hlusta og túlka sögur annarra geti 

matsaðili áttað sig á þeim fjölbreytilega veruleika og ólíku viðhorfum sem 

ólíkir hópar eða einstaklingar geta haft. Samt sem áður getur reynst snúið 
að taka viðtöl og krefst það kunnáttu í viðtalstækni. Kvale (1996) mælir 

með því að matsaðili hugleiði hlutverk sitt og tileinki sér tvær 
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birtingarmyndir spyrilsins, það er í fyrsta lagi sem námumaður (e. miner) 

sem noti viðtöl til að grafa upp þekkingu í formi staðreynda eða mola fullir 
merkingar (e. nuggets of essential meaning); í öðru lagi sem ferðalangur 

sem ráfi um landsvæði og tekur þá sem á vegi hans verða tali. Stake (1995) 

minnir okkur á að þó svo að auðvelt sé að fá upplýsingar í viðtali er ekki 

eins auðvelt að fá réttu upplýsingarnar. Því er mikilvægt að íhuga og velja 
vel þær spurningar sem varpað er fram í viðtali; að spyrja réttu 

spurninganna og hlusta. Farið var að ráðleggingum um að taka viðtöl upp á 

segulband svo hægt yrði að vitna beint í þau, enda ekkert sem kemur í stað 
þess sem raunverulega er sagt í viðtali (Kvale, 1996; Patton, 2002).        

 

Viðtöl sem notuð eru í rannsóknartilgangi eru ólík að gerð. Mismunurinn 

liggur helst í formi og gerð viðtalanna (Hitchcock og Hughes, 1995). Þar er 
átt við að hve miklu leyti viðtalinu er stjórnað af rannsakanda. Viðtöl eru 

oft flokkuð í tvo aðalflokka; stöðluð viðtöl (e. standardized) og opin (e. 

non-standardized). Í fyrri flokkinn falla til dæmis hálfopin (e. semi-
structured) viðtöl og hópviðtöl (Hitchcock og Hughes, 1995). Hálfopin 

viðtöl henta vel til að athuga reynslu, skynjun og fyrirætlanir fólks. 

Kosturinn við slík viðtöl hefur verið talinn sá að þau gefa viðmælanda 

möguleika á að koma með nýja sýn eða víkka út sjónarhorn 
umræðuefnisins. Viðmælandi eða viðmælendur geti fremur haft áhrif á 

framgang viðtalsins en ef um staðlaðan spurningalista með opnum 

svarmöguleikum er að ræða. Í hálfopnum viðtölum er gjarnan stuðst við 
viðtalsramma sem byggir á þemum eða sviðum sem óskað er eftir að rædd 

verði í viðtalinu. Viðtalsformið gefur færi á að fara fram og til baka innan 

rammans (Hitchcock og Hughes, 1995). Hálfopin viðtöl er sú tegund 

viðtala sem stuðst var við. Var gengið út frá ákveðnum viðtalsramma sem 
byggði á þeim atriðum sem rannsakandi taldi mikilvægast að fá svör við 

(sjá fylgiskjöl 6, 7 og 8). 

  
Viðtöl við rekstraraðila og leikskólastjóra 

Til að skoða áhrif rekstraraðila á starf leikskólanna voru tekin viðtöl við þá 

rekstaraðila sem ráku leikskóla að eigin vali. Ekki var talað við fulltrúa 

sveitarfélagins þar sem gengið var út frá því að það sé lögbundið hlutverk 
sveitarfélaga að reka leikskóla. Komu áhrif sveitarfélagsins sem 

rekstaraðila skýrt fram í svörum leikskólastjóra þeirra leikskóla sem reknir 

voru af sveitarfélagi og í umræðum starfsfólks og foreldra í rýnihópum. 

Einungis var því talað við þá rekstararaðila sem bar ekki skylda til að reka 
leikskóla heldur völdu það sjálfviljugir. Hvatinn að baki rekstri á leikskóla 

og helstu áherslur voru þar efst á blaði. Reynt var að láta viðtalið „fljóta“ 

og fylgja áherslum viðmælandans, og að sjá til þess að viðhorf hans og 
sjónarmið um helstu umræðuefni kæmu fram. Viðtölin fóru annars vegar 

fram á leikskólanum Gullkistunni í herbergi sem notað var fyrir hópastarf 
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og vinnustundir og hins vegar í kaffistofu leikskólans Hóls. Viðtölin tóku 

um klukkutíma hvort. Viðtöl við leikskólastjórana voru tekin á skrifstofu 
þeirra. Viðræðurnar snerust um skólanámskrárgerð, helstu áherslur í starfi 

og um námssvið leikskólans. Einnig var rætt um starfshætti og atriði 

varðandi þjónustu leikskólans (sjá fylgiskjal 6).  

 
Viðmælendum var kynnt í upphafi rannsóknarinnar að fulls trúnaðar yrði 

gætt, að gögnin ætti eingöngu að nota í tengslum við þetta verkefni og að 

þeim yrði eytt að úrvinnslu lokinni. Viðtölin gengu vel fyrir sig og urðu 
þau yfirleitt lengri en rannsakandi átti von á. Vel gekk að halda sig við 

viðtalsrammann og fengu viðmælendur gott svigrúm til að dýpka þau 

umræðuefni sem helst brunnu á þeim.  

 

3.3.3 Umræðuhópur barna 

Umræðuhópur barna er ein tegund viðtals og er talin vera heppileg leið til 
að ræða ákveðin atriði við börn (Hoppe, Wells, Morrison, Gillmore og 

Wildson, 1995). Óþægilegt getur verið fyrir sum börn að tala við 

ókunnugan í einrúmi og því getur verið vænlegra að tala við börn í smáum 

hópum (Mauthner, 1997). Það sem þarf að hafa í huga varðandi viðtölin er 
að velja staðsetningu vel, vera sveigjanlegur meðan á þeim stendur, vera 

næmur á þarfir barnanna og að taka sér góðan tíma í verkið (Clark og 

Moss, 2001). Í umræðum við börn þarf auk þess að huga að því að hafa 
viðtalsrammann víðan og leyfa börnunum að velja viðtalsefnið að 

einhverju leyti (Mauthner, 1997). Clark og Moss (2001) mæla til dæmis 

með því að umræðuhópur sé byggður upp með nokkrum spurningum, til 

dæmis um af hverju börn eru í leikskóla, hlutverk fullorðinna, hvað þeim 
finnst skemmtilegast að gera og um viðfangsefni barnanna í leikskólanum 

og daglegt líf. Umræðurnar geta endað á opinni spurningu sem gefur 

börnunum færi á að bæta við einhverjum upplýsingum. Gefa þarf gaum að 
tungutaki í umræðum við börn. Árangursríkara reynist að hvetja börn til að 

nota sitt eigið tungutak og sinn eigin samskiptamáta og biðja um nánari 

skýringar þegar við á (Graue og Walsh, 1998; Mauthner, 1997). Viðtöl við 

börn þarf að taka upp á segulband, þar sem samræður geta verið ákafar og 
mikilvægt er að afrita upptökurnar nákvæmlega (Hitchcock og Hughes, 

1995). Graue og Walsh (1998) benda á að börn eru oft ekki eins feimin við 

segulbandsupptökur og fullorðnir. Gott er að undirbúa börnin fyrir 
umræðurnar þannig að þau viti hvað standi til og hvenær (Doverborg og 

Samuelsson, 2000). Tímasetning getur einnig verið mikilvæg; ekki er gott 

að trufla börnin í verkefnum þeirra og mega umræðurnar ekki taka of 

langan tíma.  
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Alls var talað við 6 til 12 börn á hverjum leikskóla. Fjöldi barna réðist af 

því hvort afmörkuð deild var með elstu börnunum, en börnin voru á 
aldrinum 4 til 5 ára á sínu næstsíðasta og síðasta ári í leikskóla. Talað var 

við þrjú börn í einu af sama kyni. Umræðurnar áttu sér stað í lokuðu 

herbergi í leikskólunum, þar sem hópurinn fékk frið fyrir öðrum börnum. 

Segulbandi var stillt upp á borði og litir og blöð höfð aðgengileg og settust 
börnin til að byrja með í kringum borðið. Á meðan á umræðum stóð gátu 

börnin teiknað mynd eða hreyft sig um herbergið að vild. Stuðst var við 

opinn viðtalsramma (sjá fylgiskjal 8). Þess var gætt að rannsakandi væri 
sveigjanlegur og næmur á börnin og þeim leyft að ræða um það sem var 

þeim efst í huga. Umræðurnar tóku yfirleitt um 30 til 45 mínútur og voru 

börnin dugleg að tjá sig og höfðu oft vel mótuð viðhorf til 

leikskólastarfsins. Þó gátu svörin oft á tíðum verið stutt og rökin stundum 
„af því bara“. Stundum þurfti að endurtaka spurningar sem börnin svöruðu 

ekki er leið á umræðurnar, og voru þau þá oft reiðubúin með svar skömmu 

síðar. Í lokin var rætt um það sem börnin höfðu teiknað meðan á 
umræðunum stóð, og varpaði sú umræða frekara ljósi á margt sem rætt 

hafði verið um.  

 

Teikningar barna 
Samkvæmt Greig og Taylor (1999) eru teikningar vel til þess fallnar að 

skyggnast inn í hugarheim barna. Teikningar geta verið góð leið fyrir 

börnin til að tjá sig um viðkomandi viðfangsefni og skerpa athygli þeirra. 
Þær gera einnig hugmyndir barna sýnilegri (Mauthner, 1997). Teikningar 

barnanna birtast víðs vegar í ritgerðinni. Þær voru ekki greindar sérstaklega 

en vörpuðu ljósi á hugmyndir barnanna til að mynda um samskipti þeirra í 

milli (sjá mynd 4.3 og 4.4) og á ýmislegt í daglegu lífi þeirra á 
leikskólanum. Teikningarnar gerðu andrúmsloftið í viðtölunum eðlilegra 

og höfðu börnin eitthvað fyrir stafni meðan á umræðum stóð. 

Teikningarnar voru því ekki gögn í sjálfu sér, heldur viðfangsefni á meðan 
á umræðum stóð.  

 

3.3.4 Rýnihópar  

Rýnihópar er algeng aðferð til að nálgast upplýsingar frá hópi fólks, en 

hefur þó lítið verið notuð í skólastarfi. Þeir eru í eðli sínu líkir viðtali en 

byggja á hópavinnu. Fær rýnihópsstjóri nýtir sér það sem sagt er af 
þátttakanda í rýnihópi til að fá fram viðbrögð annarra þátttakenda, og 

kemur þannig af stað umræðu í hópnum (Fitzpatrick, Sanders og Worthen, 

2004). Hálfopin viðtöl eru notuð við rýnihópa og þær spurningar sem 

varpað er fram eiga að hvetja til umræðna meðal þátttakenda til að öðlast 
skilning á starfsemi. Rýnihópar koma sérlega vel að gagni við 
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þarfagreiningu og í formlegu mati. Mælt er með sjö til tíu þátttakendum í 

rýnihópi (Fitzpatrick, Sanders og Worthen, 2004; Posavac og Carey, 2003). 
 

Ástæðan fyrir því að rýnihópar urðu fyrir valinu sem aðferð við 

gagnasöfnun í þessari rannsókn var sú að með þeim var hægt að koma af 

stað umræðu meðal fulltrúa ólíkra hagsmuna um leikskólastarf. Haustið 
2005 var tekið viðtal við einn hóp foreldra og starfsfólks á hverjum 

leikskóla. Eins og fyrr segir valdi leikskólastjóri hvers leikskóla foreldra og 

starfsmenn í hópana með markvissu úrtaki. Öll viðtölin fóru fram í lokuðu 
herbergi á viðkomandi leikskóla. Hópurinn sat við borð og var segulbandi 

stillt upp á því.  Rannsóknin var kynnt fyrir rýnihópunum í upphafi hvers 

viðtals. Stuðst var við viðtalsramma (sjá fylgiskjal 7) sem samanstóð af 

þeim þáttum sem til umræðu voru. Til að hefja umræðu um hvern þátt fyrir 
sig hófst umræðan á því að niðurstöður úr umræðuhópum barnanna voru 

kynntar. Gafst þátttakendum í rýnihópnum tækifæri til að ræða um þau 

sjónarmið sem fram komu hjá börnunum. Er það í samræmi við mósaík-
nálgun Clark og Moss (2001) um að fullorðnir þátttakendur í mati hafi tvö 

meginhlutverk, í fyrsta lagi að ígrunda um hvernig þeir halda að lífið sé á 

leikskólanum og í öðru lagi að hlusta á viðhorf barnanna. Setti það mjög 

skemmtilegan svip á umræðuna í rýnihópunum. Þátttakendur voru 
misvirkir og oft var einn fulltrúi starfsmanna eða leikskólakennara 

tiltölulega óvirkur. Voru viðkomandi þá sérstaklega spurðir um sitt viðhorf 

til umræðuefnisins. Umræðurnar tóku um klukkustund, sem var hæfilegur 
tími fyrir það efni sem lá fyrir. Umræðurnar fóru fram ýmist á starfstíma 

leikskólans eða seinnipart dags þegar börnin voru farin heim.  

 

Rýnihópar voru aftur myndaðir í leikskólunum þegar niðurstöður úr 
ofangreindri gagnasöfnun lá fyrir eða haustið 2006. Einn liður í 

lýðræðislegu umræðumati er rökræður fulltrúa helstu hagsmunaaðila um 

niðurstöður matsins og hvernig þær nýtast starfseminni. Óskað var eftir því 
að mynda rýnihóp með fulltrúum foreldra og starfsfólks til að rökræða 

fyrstu niðurstöður. Sömu aðferðum var beitt við val á úrtaki og áður, það er 

að segja að leikskólastjóri valdi fulltrúa foreldra og starfsfólks í hvern hóp. 

Það gátu verið sömu fulltrúar og í fyrri rýnihóp, en það átti einungis við í 
einum leikskólanna. Í þremur leikskólum voru fulltrúar rýnihóps aðrir en í 

fyrri rýnihópi árinu áður. Hópurinn hittist í leikskólunum í um klukkustund 

til að ræða helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Er það í samræmi við 

mósaík-nálgun Clark og Moss (2001), en samkvæmt henni kemur að 
seinna stigi mósaík-nálgunarinnar þegar viðhorfum hefur verið safnað 

saman af börnum og fullorðnum, sem felst í að sameina þau brot sem 

safnað hefur verið saman til að öðlast frekari skilning á lífi barna. Þá geta 
komið fram ólík sjónarhorn frá foreldrum, starfsfólki og börnum sem 

þarfnast frekari umræðu til að dýpka skilning okkar á sjónarmiðum barna 
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og lífsreynslu þeirra á leikskólum (Clark og Moss, 2001). Niðurstöðum 

mats þarf einnig að fylgja eftir með rökræðu um hvernig þær verða 
notaðar. Gildi ætti ekki að taka sem gefin og því þarf að ræða gildismat 

sem hluta af niðurstöðum mats. Hlutverk matsaðila í því ferli er að ýta 

undir rökræður um hvernig nota eigi niðurstöður matsins. Þar sem hér er 

ekki um mat að ræða sem sérstaklega var farið fram á að væri framkvæmt, 
höfðu þátttakendur ekki gert sér skýra grein fyrir hver árangurinn af því 

gæti verið. Þátttakendur í rýnihópi fögnuðu þó matinu sem tæki til þess að 

varpa ljósi á starfið, veikleika þess og kosti og fannst umræðan í 
rýnihópnum gefandi.  

 

3.4 Einkenni lýðræðislegs umræðumats 

Fyrsta stig í ferli lýðræðislegs umræðumats var að skilgreina 

hagsmunaaðila matsins (sjá mynd 3.3). Því næst voru fulltrúar þeirra valdir 

á markvissan hátt af leikskólastjóra hvers leikskóla. Viðtöl voru síðan tekin 
við hópa þriggja barna og teiknuðu börnin meðan á viðtalinu stóð. 

Umræður barnanna voru afritaðar og greindar og færðar inn í rýnihópa 

foreldra og starfsfólks hvers leikskóla. Í rýnihópunum voru sjónarmið 

barnanna rædd og ígrunduð ásamt því að foreldrar og starfsfólk ræddi 
áherslur sínar í menntun og þjónustu leikskóla. Einnig ræddu þeir helstu 

áhrif einkaaðila á starf þess leikskóla sem þeir ráku. Umræðurnar í 

rýnihópum voru síðan afritaðar og greindar. Að lokum voru rýnihópar 
foreldra og barna kallaðir aftur saman í leikskólunum og heildar 

niðurstöður matsins ræddar og nýting þeirra.        
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Mynd 3.3. Ferli lýðræðislegs umræðumats 
 

3.4.1 Hagsmunir 

Þeir sem hagsmuna hafa að gæta af matinu voru skilgreindir í upphafi sem 
í fyrsta lagi þau leikskólabörn sem dvelja á leikskólunum, í öðru lagi 

foreldrar þeirra og í þriðja lagi starfsfólk leikskólans. Einnig hafa 

rekstraraðilar einkareknu leikskólanna hagsmuna að gæta en þó á annan 
hátt, þar sem aðkoma þeirra að starfinu er oft óbein og óljós. Ýmsir aðrir, 

svo sem fræðsluskrifstofa og sveitarstjórnarmenn koma að 
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leikskólastarfsemi, en ákveðið var að einskorða rannsóknina við þá sem 

hafa beinna hagsmuna að gæta – við börnin, foreldra þeirra og starfsfólk.  
 

Það getur verið snúið að velja fulltrúa sem gefa góða mynd af fjöldanum 

og mikilvægt er að gera sér grein fyrir því af hverju viðkomandi fulltrúi er 

valinn fyrir hönd ákveðins hóps. Í vali á fulltrúm barna þarf að hafa í huga 
að börn hafa ólík sjónarmið fram að færa og að leikskólabörn eru ekki 

einsleitur hópur frekar en fullorðnir. Má vera að tilviljunarkenndara val á 

fulltrúum barnanna hefði skilað fyllri mynd af þeim og ekki úr vegi að 
styðjast við slíkt val í frekari rannsóknum meðal barna. Til dæmis væri 

hægt að velja annað hvert barn af lista yfir börn á deild til að taka þátt. Með 

því móti væri hægt að fá fram sjónarmið barna sem hafa sig lítið í frammi.   

 
Val fulltrúa foreldra með tilviljunarkenndum hætti, þar sem allir foreldrar 

hafa jafna möguleika á að vera valdir til þátttöku, hefði getað gefið fyllri 

mynd af sjónarmiðum foreldrahópsins. En það hefði einnig getað haft í för 
með sér að þeir fulltrúar sem völdust með þeim hætti gætu ekki gefið sér 

nægan tíma til að taka þátt í mati. Leikskólastjórar völdu einnig fulltrúa 

starfsfólks í rýnihóp. Má reikna með að leikskólastjóri hafi valið 

áhugasamasta starfsfólkið til þátttöku. Með tilviljanakenndu úrtaki hefði 
væntanlega fengist önnur mynd af viðhorfum starfsfólks.  

 

Eins og fyrr segir eiga fræðsluskrifstofa sveitarfélags og 
sveitarstjórnarmenn ekki fulltrúa í matinu né börn á aldrinum eins og hálfs 

árs til fjögurra ára. Ákveðið var að matið tæki til fjögurra leikskóla og 

hagsmunaaðila innan hans, en ekki til leikskólans sem stofnunar í víðara 

samhengi. Oft eru valdaminni aðilar útilokaðir frá mati og getur ókostur 
vals á þátttakendum í þessu mati verið sá að ekki var leitað til fulltrúa 

barna í öllum aldurshópum innan leikskólans, því að til eru aðferðir við að 

fá fram sjónarmið barna alveg frá eins og hálfs árs aldri til leikskólastarfs. 
Líklegt þykir að áherslur í menntun þeirra og uppeldi séu aðrar en barna á 

aldrinum fjögurra til sex ára.      

 

3.4.2 Valdajafnvægi 

Oft eru ákveðnir hagsmunir of fyrirferðamiklir í mati og ógna hlutleysi 

niðurstaðna þess. Í þessu mati var hræðsla við hagsmunaárekstra greinileg í 
umræðum og hagsmunir foreldra viku oft fyrir hagsmunum starfsfólks eða 

hagsmunum barnanna sem starfsfólk hafði tekið að sér að halda á lofti. Átti 

það sérstaklega við í umræðum um til dæmis dvalartíma barna. Sjónarmið 

starfsfólks leikskóla hafa verið fyrirferðarmikil í þeirri umræðu og því 
haldið á lofti að börn séu of lengi á leikskólum. Sjónarmið foreldra eru þau 

að þeim reynist erfitt að ná börnunum heim þegar þeir koma fyrr að sækja. 
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Börnin vilja vera lengi á leikskólunum með félögum sínum og finnst þau 

vera að missa af einhverju þegar þau fara snemma heim. Annað dæmi er 
umræða um sumaropnun leikskóla, en vilji starfsfólks hefur verið að hafa 

leikskólana lokaða í mánuð svo að allir séu í fríi á sama tíma. Á hinn 

bóginn reynist foreldrum oft erfitt að fá sumarleyfi frá vinnuveitanda á 

lokunartíma leikskólans. Í umræðum um fyrrgreind atriði kom fram að 
sjónarmiðum starfsfólks var haldið á lofti „í þágu barnanna“ og foreldrar 

áttu erfitt með að koma sínum sjónarmiðum á framfæri af ótta við að vera 

gagnrýndir fyrir það að vera ekki að hugsa um hag barna sinna.   
 

Valdaójafnvægi getur einnig komið fram í umræðum barna við fullorðna. 

Því var farin sú leið í þessu mati að tala við börn í umræðuhópum þriggja 

barna og þess gætt að efla vald barnanna með því í fyrsta lagi að vera í 
umhverfi sem þau könnuðust við í leikskólanum. Í öðru lagi með því að 

gera þeim ljóst að þau væru í umræðunum af frjálsum vilja og mættu hætta 

þeim þegar þeim sýndist svo. Í þriðja lagi fengu börnin viðfangsefni í 
umræðununum – að teikna mynd af einhverju í leikskólanum og höfðu þau 

því eitthvað fyrir stafni meðan á umræðum stóð. Í fjórða lagi var tungutak 

barnanna notað og einföldum spurningum varpað fram og þeim fylgt eftir. 

Einnig fengu börnin svigrúm til að ræða það sem þau vildu. Að lokum var  
þess gætt að umræðurnar tækju ekki langan tíma.        

 

Hlutverk matsaðila er að vega upp á móti valdaójafnvægi í mati. Það krefst 
mikils af honum í gagnasöfnun, umræðum og íhugun. Áhersla var lögð á 

að í umræðum um leikskólastarf væri um ólíka hagsmuni að ræða hjá 

hópnum og að eðli málsins samkvæmt yrðu fulltrúar líklega ósammála 

varðandi einhverja þætti. Starfsfólk leikskólanna var sá hópur sem virtist 
vera valdamestur í umræðunum og gættu foreldrar þess að styggja það 

ekki. Ástæður þess virðast vera þær að foreldrum er í mun að halda góðu 

sambandi við það fólk sem gætir barna þeirra langan dag í fjarveru þeirra 
sjálfra og þurfa foreldrar að leggja allt sitt traust á að starfsfólk sinni því 

hlutverki af kostgæfni. Notaðar voru aðferðir sniðnar að þörfum barna til 

að efla vald þeirra og var sjónarmiðum þeirra gert hátt undir höfði í 

rýnihópum starfsfólks og foreldra. Sú aðferð reyndist vel og höfðu 
umræðurnar á sér skemmtilegan blæ. Sjónarmið barnanna gáfu hinum 

fullorðnu nýja sýn á getu barnanna og kynntust þeir hugsunarhætti þeirra 

nánar.    

 

3.4.3 Þátttaka í mati 

Tímaskortur er það sem helst ógnar lýðræðislegu umræðumati í 
leikskólum. Virk þátttaka foreldra, starfsfólks og barna í mati er tímafrek 

og krefst þess af þátttakendum að þeir kynni sér starfsemi leikskóla. Í 
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rannsóknnni kom fram að samráð skorti við foreldra og börn bæði í 

áætlanagerð og í mati. Einnig kom í ljós að samráð stjórnenda við 
starfsfólk var af skornum skammti hvað þessa þætti varðar. Það er því lítil 

hefð fyrir aðkomu starfsfólks, foreldra og barna að mati. Þegar þessum 

aðilum býðst að taka þátt er kunnáttuleysi þeirra nokkuð og augljós 

tortryggni gagnvart því að raunverulega verði hlustað á sjónarmið þeirra, 
að þau hafi áhrif og að þau leiði til einhverra breytinga á starfseminni.   

  

Eins og fram kemur hér að ofan eru hagsmunaaðilar leikskólastarfs ekki 
vanir að taka þátt í mati, að minnsta kosti ekki foreldrar og börn, sem birtist 

í tortryggni og óöryggi gagnvart því að standa á sannfæringu sinni. Einnig 

hafa viðhorfskannanir verið gerðar sem oft er illa fylgt eftir og hafa litlar 

breytingar í för með sér. Dags daglega eru foreldrar og börn ekki hvött 
sérstaklega til að láta sjónarmið sín í ljós og því vanda þátttakendur sig oft 

ekki nægilega í svörum sínum í mati, þar sem þeir telja að þau leiði ekki til 

neins. Þrátt fyrir ítrekaða hvatningu til þátttakenda í þessu mati um að vera 
heiðarlegir í svörum sínum fann matsaðili að oft vantaði upp á áreiðanleika 

svara þeirra, sérstaklega varðandi það sem þátttakendur voru óánægðir með 

eða ósammála öðrum þátttakendum um. Telur matsaðili það stafa af skorti 

á lýðræðisþjálfun og þjálfun í umræðum á milli hagsmunaaðila 
leikskólastarfs. Samskipti þeirra virðast oft vera í formi upplýsingagjafar 

og tilkynninga fremur en í líflegum umræðum um innihald leikskólastafs, 

þátttöku í áætlanagerð og í mati á starfinu.    
   

3.4.4 Umræður og rökræður 

Þegar niðurstöður lágu fyrir úr gagnasöfnun, það er úr fyrirliggjandi 
gögnum, viðtölum við leikskólastjóra og rekstraraðila einkareknu 

leikskólanna, úr umræðuhópum barna og rýnihópum foreldra og 

starfsfólks, var seinni rýnihópur foreldra og starfsfólks kallaður saman. 
Hlutverk hans var að ræða niðurstöður matsins og hvernig þær gætu komið 

að gagni. Kom í ljós að það sem helst hafði verið gagnrýnt í fyrri 

rýnihópnum var búið að laga. Má þar nefna að fram kom gagnrýni á að 

matur var ekki eldaður í einum leikskólanum, en búið var að breyta því 
þegar niðurstöðurnar voru ræddar. Einnig var dvalartími barna orðinn 

sveigjanlegri í einum leikskóla. Umræður höfðu verið í einum leikskóla um 

valkerfið sem leiddi til breytinga á því. Matið hafði því skilað einhverjum 
árangri þegar niðurstöðurnar lágu fyrir. Þátttakendur í bæði fyrri og seinni 

rýnihópunum höfðu margir hverjir orð á því að umræðurnar hefðu verið 

gefandi og skemmtilegar og veitt þeim nýja innsýn í líf barnanna og 

starfsemi leikskólanna. Þeim fannst að þetta þyrfti að gera oftar. Því má 
ljóst vera að brýnt er að leikskólastjórar komi umræðu milli hagsmunaaðila 

í farveg innan leikskólans og  skapi formlegan vettvang fyrir hana.     
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Oftast er rökræðu um niðurstöður ábótavant í mati, en almennt er kostur að 
rökræða um hagnýtingu niðurstaðna sé yfirveguð. Rýnihópur fulltrúa 

foreldra og starfsfólks var kallaður saman þegar niðurstöður úr matinu lágu 

fyrir því að ígrunduð rökræða um þær niðurstöður sem gögn í mati sýna 

skýtur styrkari stoðum undir nýtingu niðurstaðna og aflar þeim fylgis. Í 
þeirri rökræðu var ekki hægt að líta framhjá sjónarmiðum barna því þeim 

var haldið á lofti. Það sama á við um sjónarmið annarra valdaminni hópa. 

„Óvinsæl“ sjónarmið, til dæmis varðandi opnunartíma leikskóla á sumrin, 
þurfa að líta dagsins ljós og fá sanngjarna umræðu meðal þeirra sem 

hagsmuna hafa að gæta. Það sama á við um gjald foreldra fyrir 

leikskóladvöl, skólafatnað og fleira sem viðkemur leikskólastarfsemi.  

 

3.4.5 Sérstaða barna í lýðræðislegu umræðumati 

Umgjörð Clark og Moss (2001) um hlustun lá til grundvallar þátttöku 
barna í umræðumatinu, en hún felur í sér að nota aðferðir sem taka mið af 

fjölbreyttum tjáningarmáta barna. Börnin teiknuðu myndir meðan á 

umræðunum stóð og gátu hreyft sig frjálslega um herbergið sem 

umræðurnar fóru fram í. Einnig höfðu börnin áhrif á umræðuefnið og var 
það sem börnin vildu ræða um fylgt eftir. Teikningarnar voru viðfangsefni í 

umræðunum, en studdu einnig það sem börnin voru að tala um. Að vísu 

kvörtuðu tvö börn yfir því að geta ekki bæði talað og teiknað í einu og 
þurftu þau svigrúm til að klára teikningarnar sínar þegar samræðum lauk. 

Einnig vildu sum börn eiga þær teikningar sem þau höfðu teiknað. Önnur 

gáfu matsaðila fúslega teikningarnar sínar. Börnin áttu flest hver ekki í 

vandræðum með að tjá skoðun sína í þessari rannsókn og lá þeim margt á 
hjarta. Einstaka undantekning var á því og fengu þau börn að vera þögul í 

friði.  

 
Gengið var út frá því að börnin í rannsókninni gætu gefið góðar 

upplýsingar um starfsemi leikskólans og hvernig lífið gengi fyrir sig þar. 

Einnig var gert ráð fyrir því að börnin gætu svarað því hvaða nám þeim 

þætti mikilvægast í leikskóla og hvaða aðbúnaður væri við hæfi. Einnig 
vonaði matsaðili að samræður við börnin gætu aukið skilning fullorðinna á 

lífi barna og gefið þeim innsýn í það sem skipti þau mestu máli í þeim 

efnum.  
 

Sjónarmiðum barna var safnað í umræðuhópum en ekki var fylgst 

sérstaklega með því hvernig þau vörðu tíma sínum í leikskólanum. Slíkar 

athuganir á vettvangi hefðu líklega ýtt stoðum undir það sem fram kom í 
umræðuhópum, en þar sem áhersla umræðunnar var á reynslu barnanna og 

upplifun, þá taldi matsaðili ekki þörf á að sanna hana eða afsanna með 
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vettvangsathugunum. Þegar viðhorfum barnanna hafði verið safnað saman 

voru þau borin undir foreldra og starfsfólk leikskólanna í rýnihópi.  
 

3.5 Greining gagna og túlkun 

Þegar velt er fyrir sér hvernig staðið skuli að greiningu gagna er gott að 

spyrja tveggja spurninga, annars vegar hvaða aðferðir við gagnagreiningu 

hæfa þeim spurningum sem verið er að svara, þeim upplýsingum sem verið 

er að afla og þeim aðferðum sem notaðar eru og hins vegar hvaða aðferðir 
við greiningu og túlkun gagna séu líklegastar til að efla skilning manna og 

trúverðugleika á viðfangsefninu. Í mati er mikilvægt að hagsmunaaðilar 

hafi aðkomu að greiningu gagna til að skerpa á þeim upplýsingum sem 

skipta þá mestu máli. Með því að vinna með hagsmunaaðilum að greiningu 
gagna kemur matsaðili oft auga á nýjar spurningar og þætti sem greina þarf 

nánar.  

 
Aðferðir við greiningu eigindlegra gagna fara eftir eðli gagna og geta verið 

allt frá lýsandi frásögn að greiningu með megindlegu ívafi eins og 

innihaldsgreining er. Fyrsta stig gagnagreiningar er oft opin lyklun (e. open 

coding) en þá er leitað eftir þáttum sem fram koma í gögnum í upphafi 
greiningar (Strauss og Corbin, 1998). Tilgangur lyklunar er að skipuleggja 

gögnin og ná yfirsýn yfir þau. Þó má segja að rannsóknarspurningarnar hafi 

litað flokkunina að einhverju leyti og að lyklunin hafi að hluta til verið 
þemalyklun (e. thematic coding), en samkvæmt Flick (2006) felur sú 

tegund lyklunar í sér að gögnin eru greind á grundvelli fyrirframákveðinnar 

flokkunar sem byggir til að mynda á rannsóknarspurningum. Notast var við 

grófa flokkun á þáttum er tengdust menntun leikskólabarna annars vegar og 
þjónustu við þau hins vegar (sjá mynd 3.4). Einnig komu í ljós nokkur 

atriði sem hægt var að flokka undir rekstur leikskóla.  
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Mynd 3.4. Þættir í greiningu gagna 

 

Gagnaöflun náði yfir eitt og hálft ár og lá fyrir mikið magn upplýsinga eftir 

hana. Markmið með greiningu gagna í eigindlegum rannsóknum er ekki að 
sanna ákveðna kenningu eða tilgátu heldur að skipuleggja gögnin, gera 

grein fyrir þeim og varpa fram hugmyndum á grundvelli þeirra (Hitchcock 

og Hughes, 1995; Silverman, 2000). Gagnagreining fór fram samhliða 
gagnaöflun, hvort sem um var að ræða gögn sem safnað var á vettvangi í 

formi fyrirliggjandi gagna, í viðtölum, í umræðuhópum eða rýnihópum. 

Samhliða skráningu gagnanna fór fram nauðsynleg ígrundun rannsakanda á 

efninu.  
 

Viðtalsgreining var byggð inn í einstaklingsviðtölin og viðtöl við umræðu- 

og rýnihópa með því að biðja viðmælendur jafnóðum um nánari skýringar 
á því sem sagt var (Kvale, 1996; Stake 1997). Eins og fyrr segir voru öll 

viðtöl hljóðrituð og afrituð frá orði til orðs. Stuðst var við 

umræðugreiningu (e. discourse analysis) við túlkun samtala, en slík 

greining er notuð til þess að gefa skýra mynd af hugtaka- eða 
orðtakanotkun og fjallar um það hvaða skilningur er lagður í hugtök eða 

orð (Burman og Parker, 1993; Kvale, 1996). Umræðugreining getur reynst 

gagnleg við rannsóknir á samtölum, og eru þá farnar ýmsar leiðir að því að 

skýra uppbyggingu og áhrif tungumálsins. Í rýnihópunum og 
umræðuhópum barna var ekki leitað eftir sameiginlegu áliti hópsins, heldur 



102 

 

lögð áhersla á að fá fram ólík viðhorf og varpa ljósi á ólíka hagsmuni 

hópsins. Því er gerð grein fyrir viðhorfi hvers fulltrúa í rýnihópi og hvers 
barns í umræðuhópi barnanna.  

 

Gagnagreiningin átti sér stað að hluta til í tveimur þrepum (Flick, 2006). Í 

fyrsta lagi var gerð lýsing á starfsaðferðum leikskóla sem unnu eftir Reggio 
Emilia-aðferðinni og hins vegar lýsing á starfsaðferðum Hjallastefnunnar. 

Síðan var gerð greining á því sem sameinar þessar aðferðir og það sem 

skilur þær að. Í lýsingu hverrar starfsaðferðar fór fram greining og urðu til 
flokkar sem bornir voru saman. Þær spurningar sem lagt var upp með og 

koma fram í viðtalsramma (fylgiskjal 6, 7 og 8) mótuðu flokkana ásamt 

öðru sem fram kom í viðtölum við þátttakendur. Þeir voru hugmyndafræði 

sú sem birtist í starfsaðferðunum og þátttaka í gerð skólanámskrár. Áhrif 
starfsaðferða á hlutverk leikskólakennarans, á barnahópinn og skipulag 

starfsins og á umhverfi leikskólanna og búnað voru einnig flokkar sem 

gögnin voru greind eftir.  
 

Þegar starfsaðferðir leikskólanna og áhrif þeirra lágu fyrir voru gögnin 

flokkuð í menntun leikskólabarna, þjónusta leikskóla og rekstur leikskóla 

eftir rannsóknarspurningunum. Í flokkinn menntun leikskólabarna fór texti 
úr gögnum sem fól í sér það sem hagsmunaaðilum þótti mikilvægast í 

menntun leikskólabarna. Þar fóru einnig þættir sem fram koma í 

Aðalnámskrá leikskóla 1999 og voru námssviðin þar í fyrirrúmi. Að öðru 
leyti var stuðst við opna lyklun varðandi nám barnanna og þannig urðu til 

þættirnir: Að fá að vera börn, gildin í lífinu og að læra að haga sér, 

skemmtilegast og leiðinlegast og sjálfræði barna og lýðræði. Í flokknum 

þjónusta leikskóla urðu til þættirnir: Aðgengi að leikskóla, daglegar venjur 
og foreldrasamvinna, sérþarfir barna, skólafatnaður og skólagjöld. Þeir 

þættir sem spruttu fram í flokknum um rekstur leikskóla og gerð er grein 

fyrir í niðurstöðum urðu: Val á leikskóla, metnaður og frelsi og 
sveigjanleiki og viðmót. Einnig komu fram nokkrir þættir sem fjölluðu um 

starfsfólk leikskólana.    

 

Túlkun gagna gefur skipulögðum upplýsingum merkingu og dregur 
ályktanir af þeim. Eftir gagnagreiningu er gildum og viðhorfum bætt við og 

niðurstöður túlkaðar út frá þeim. Matsaðili þarf að fara sér gætilega í 

túlkun gagna og gæta réttmætis í ályktunum. „Að láta gögnin tala fyrir sig 

sjálf“ á ekki við þar sem dóm þarf að leggja á þær upplýsingar sem fram 
koma í mati og varpa ljósi á afleiðingar þeirra. Sjónarmið matsaðila, 

bakgrunnur hans og menntun hafa einnig áhrif á túlkun gagna í mati og því 

er hún ávallt að einhverju leyti einstaklingbundin. Gerð er grein fyrir 
ofangreindum þáttum í upphafi ritgerðarinnar þar sem fjallað er um 

bakgrunn rannsakanda. Því þarf ekki einungis að huga að túlkun gagna 
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heldur einnig því sem liggur að baki þeirri túlkun (Fitzpatrick, Sanders og 

Worthen, 2004). Rýnihópur foreldra og starfsfólks fór yfir niðurstöður úr 
mati og tók þannig þátt í túlkun þeirra. Slík aðkoma hagsmunaaðila er talin 

vera kostur og ýtir undir notkun matsins. Lögð hefur verið áhersla á að 

koma sjónarmiðum viðmælenda til skila orðrétt og að niðurstöður 

rannsóknarinnar gæfu sem besta lýsingu á þeim veruleika sem rannsakaður 
var. Við skrifin hefur hugsunin skýrst og ný þekking sprottið fram 

(Richardson, 1998; Wolcott, 1994).   

 

3.6 Siðferðileg atriði 

Hitchcock og Hughes (1995) benda á að rannsóknir fari ekki fram í 

tómarúmi, heldur ávallt í ákveðnu samhengi með þátttöku ákveðins hóps 

fólks. Margs konar siðferðileg álitaefni geta komið upp sem lúta að 
hlutverki matsaðila og upplýstu samþykki þátttakenda og trúnaði við þá. 

Kurteisi og virðing við viðmælendur eru enn fremur atriði sem vert er að 

hafa í huga þegar gagna er aflað (Guba og Lincoln, 1981; Posavac og 
Carey, 1997). Það á ekki síst við þegar verið er að taka viðtöl við börn, en í 

slíkum viðtölum þarf matsaðili að auki að geta sýnt þolinmæði. Einnig geta 

komið fram spurningar um hvort rannsóknaraðferðir séu við hæfi og að 

gögn séu ekki mistúlkuð (Posavac og Carey, 1997). Þegar rannsóknir eru 
gerðar meðal barna þarf enn fremur að huga sérstaklega að atriðum sem 

varða jafnræði og tilgang þess að leita eftir sjónarmiðum og þátttöku barna 

í rannsóknum og mati.       
 

3.6.1 Hlutverk matsaðila 

Í viðleitni sinni til að halda uppi faglegum vinnuaðferðum við framkvæmd 
mats, hafa samtök matsaðila í Bandaríkjunum (American Evaluation 

Association, 2001) sett fram starfsreglur. Þær lúta í fyrsta lagi að 

kerfisbundinni gagnaöflun, það er að segja hvort þær matsspurningar sem 
varpað er fram svari því sem leitað er eftir að fá svör við og hvort þær 

aðferðir sem notaðar eru falli að þeirri starfsemi sem verið er að meta. Í 

þessari rannsókn var spurningum þeim sem varpað var fram svarað með 

þátttökumiðaðri matsnálgun og áhersla lögð á umræður meðal fulltrúa 
barna, starfsfólks og foreldra þátttökuleikskóla um nám og aðbúnað 

barnanna. Gagnaöflunin var kerfisbundin að því leyti að fylgt var 

leiðbeiningum House og Howe (2000) um lýðræðislegt umræðumat sem 
fellur vel að leikskólastarfsemi, sem er bæði fjölbreytt og samofin því 

félagslega samhengi sem hún starfar í.       
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Í öðru lagi segir í starfsreglunum að matsaðilar þurfi að hafa reynslu og 

þekkingu við hæfi til að framkvæma mat á viðkomandi starfsemi og skulu 
ekki taka að sér að meta starfsemi sem þeir þekkja ekki til. Menntun 

rannsakanda og starfsreynsla veitti innsæi og kom að gagni í þessari 

rannsókn en setur einnig mark sitt á hana. Annars vegar auðveldaði 

bakgrunnurinn rannsakanda að nálgast börnin og umgangast þau. Hins 
vegar er vettvangurinn ekki eins nýr fyrir honum og ef að hann væri að 

koma að honum í fyrsta sinn.  

   
Í þriðja lagi lúta starfsreglurnar að því að mat sé gert af heiðarleika og að 

matsaðili gæti hagsmuna allra er koma að matinu og lýsi heiðarlega 

framkvæmd mats, gagnaöflun og niðurstöðum. Þess var gætt að sjónarmið 

fulltrúa skilgreindra hagsmunaaðila í rannsókninni kæmu fram. Einnig var 
áhersla lögð á nákvæma afritun gagna og framsetningu niðurstaðna í texta. 

Niðurstöður voru bornar undir þátttakendur í rannsókninni, leikskólastjóra, 

rekstraraðila og í rýnihópum með fulltrúum starfsfólks og foreldra.   
 

Að lokum fjalla starfsreglurnar um virðingu fyrir fólki; að matsaðilar virði 

öryggi, reisn og sjálfsvirðingu svarenda og að þeir geri sér grein fyrir 

ábyrgð sinni á almennri velferð þeirra sem að matinu koma. Í þessari 
rannsókn var verið að leita eftir fjölbreyttum sjónarmiðum fulltrúa ólíkra 

hagsmuna. Því lagði rannsakandi áherslu á það við viðmælendur sína að 

mikilvægt væri að þeir gerðu grein fyrir sjónarmiðum sínum, þó svo að þau 
væru andstæð sjónarmiðum annarra þátttakenda. Einnig var þeim þökkuð 

þátttakan og sá tími sem þeir lögðu í rannsóknina.  

 

Matsfræðingar hafa rætt hlutleysi matsaðila, en rangt er að halda að 
matsaðili geti verið hlutlaus að öllu leyti eða mat fullkomlega hlutlaust. 

Heiðarlegra er að horfast í augu við það sem getur valdið hlutdrægni 

matsaðila með því að vera meðvitaður um þau atriði sem geta leitt til 
hlutdrægni hans (Fitzpatrick, Sanders og Worthen, 2004). Guba og Lincoln 

(1981) telja að hægt sé að takmarka hlutdrægni matsaðila með því að halda 

dagbók yfir breytingar á viðhorfum matsaðila meðan á rannsókninni 

stendur, að halda jafningjafundi þar sem farið er yfir gagnasöfnun og 
aðferðir í mati, og að fá utanaðkomandi aðila til að fara yfir matsferlið til 

að meta hvort matsaðferðir hafi verið áreiðanlegar. Leiðbeinandi minn og 

doktorsnefnd þjónuðu þessu hlutverki, svo og málstofur doktorsnema við 

Háskóla Íslands.    
 

3.6.2 Upplýst samþykki og trúnaður    

Í upphafi rannsóknarinnar var ákveðið að tilgangi hennar væri best þjónað 

með því að láta liggja milli hluta hvaða leikskólar taka þátt. Ekki var unnið 
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með persónugreinanlegar upplýsingar (Lög um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga nr. 77/2000) en rannsóknin engu að síður tilkynnt til 
Persónuverndar. Trúnaður við þátttakendur var mikilvægur og þar af 

leiðandi er ekki gefin ýtarleg lýsing á leikskólunum og staðháttum. Til að 

tryggja nafnleynd hafa leikskólunum verið gefin gervinöfn. Tilgangur 

nafnleyndar í þessari rannsókn er að halda áherslum lesenda á innihald 
hennar, að varpa ljósi á menntun í nokkrum leikskólum og þá þjónustu sem 

í boði er. Nöfn þeirra leikskóla sem hér um ræðir og þátttakenda í 

rannsókninni eru því aukaatriði.     
 

Í upphafi gagnasöfnunar var leyfi fengið til þess að framkvæma 

rannsóknina hjá rekstraraðilum leikskólanna. Þegar samþykki þeirra lá fyrir 

var rannsóknin kynnt fyrir leikskólastjóra hvers skóla. Þátttaka leikskólans 
þýddi aukið álag á leikskólastjóra hans. Rannsóknin er mat sem enginn 

hafði beðið um, né hafði þörf fyrir á þessum tíma, og því var lofað að trufla 

ekki meira en nauðsyn krefði. Þegar rannsóknir eru gerðar meðal barna er 
mikilvægt að sýna fyllstu varkárni. Mikilvægt er að standa vel að því að fá 

upplýst samþykki þeirra fyrir þátttöku í rannsókninni. Stutt kynning á 

rannsókninni var sett á blað ásamt mynd af leikskóla og leikskólastjórinn 

fenginn til að biðja um undirskrift þeirra barna sem valin voru til þátttöku, 
en börn á þessum aldri eru farin að skrifa nafnið sitt sjálf (sjá fylgiskjal 4). 

Einnig átti foreldri barnsins að veita samþykki sitt skriflega. Samtal 

foreldris og barns um komu rannsakanda í leikskólann átti að undirbúa 
börnin og kynna rannsóknina með fyrirvara (Alderson, 1995; Alderson og 

Morrow, 2004). Í upphafi hvers samtals við börnin voru þau upplýst um að 

umræðan tæki ekki langan tíma og að þau mættu fara þegar þau vildu 

(Alderson, 1995; Alderson og Morrow, 2004). Meðan á umræðum 
barnanna stóð var þess gætt að þreyta þau ekki. Fulltrúar starfsfólks og 

foreldra fengu einnig bréflega kynningu á rannsókninni, en þurftu ekki að 

skrifa undir þátttöku.      
 

3.6.3 Álitamál varðandi rannsóknir meðal barna 

Þegar verið er að gera rannsóknir meðal barna þarf að huga að 
valdaójafnvægi milli rannsakanda og barns og benda ýmsir (Corsaro, 2005; 

Mauthner,1997) á að gott sé að kynnast börnunum áður en viðtöl fara fram. 

Mayall (2002) hefur þó bent á að slíkt sé óþarfi og að best sé að átta sig á 
valdaójafnvæginu og taka tillit til áhrifa þess í rannsóknum. Börn þurfa þó 

að vera undir það búin að ókunnur aðili komi og tali við þau. Talið er að 

með því að nota fjölbreyttar aðferðir sem byggjast á hæfni barnanna og 

styrkleika sé hægt að efla vald þeirra (e. empowering) sem og þegar þess er 
gætt að börnin fái stuðning hvert af öðru (Jóhanna Einarsdóttir, 2006). Það 

er hægt með því að tala við börnin á þeirra heimavelli við aðstæður sem 
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þau þekkja vel. Einnig er mikilvægt að matsaðili tali tungumál barna til að 

vega upp á móti valdaójafnvæginu og spyrja opinna spurninga sem börn 
skilja. Mikilvægt er að orða spurningar opið: „hvernig finnst þér?“ í stað: 

„finnst þér skemmtilegt eða leiðinlegt?“ við börn. Í viðtölum við börnin í 

þessari rannsókn voru þau óhrædd við að segja skoðun sína og fannst þar 

að auki ánægjulegt að einhver hefði áhuga á því að leita eftir sjónarmiðum 
þeirra. Þegar hlustað er á börn er mikilvægt að skoða á gagnrýninn hátt þær 

aðstæður sem fullorðnir búa börnum (Jóhanna Einarsdóttir, 2006; Kjørholt, 

2005; Kjørholt, Moss og Clark, 2005) og hvernig nýta á sjónarmið barna til 
bættrar aðstöðu þeim til handa.         

 

 3.6.4 Margprófun 

Til að koma í veg fyrir mistúlkun gagna og auka trúverðugleika rannsóknar 

er mikilvægt að beita margprófun. Denzin og Lincoln (1998) skipta 

margprófun í fjórar tegundir. Í fyrsta lagi margprófun gagna, sem er öflun 
ólíkra gagna í rannsókn; í öðru lagi margprófun rannsóknaraðila, það er að 

nota fleiri rannsakendur; í þriðja lagi margprófun kenninga, sem felst í því 

að nota ólík viðhorf til þess að túlka gagnasafn, og í fjórða lagi margprófun 

aðferða, en í því felst notkun margra aðferða til að rannsaka eitt 
viðfangsefni. Í þessari rannsókn eru notaðar allar tegundir margprófunar að 

því undanskildu að hana gerði einn rannsakandi. Til að mynda voru 

fyrirliggjandi gögn notuð til að bera saman við gögn úr 
vettvangsathugunum, rýnihópum og viðtölum. Rannsókninni var ætlað að 

varpa ljósi á leikskólastarf í krafti ólíkra viðhorfa. 

 

Ekki er alhæft um það nám og þá menntun sem fram fer í öllum leikskólum 
á Íslandi og þá þjónustu sem þeir veita, heldur varpað ljósi á starf í fjórum 

leikskólum á Íslandi. Þó svo að þeir hafi verið valdir með stefnu þeirra og 

starfshætti í huga, þá eru þeir ekki fulltrúar Hjallastefnunnar né Reggio 
Emilia-skóla, heldur er hver og einn þeirra einstakur. Þar af leiðir að ekki 

er hægt að alhæfa út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar. Ekki er heldur 

hægt að draga neinar ályktanir út frá rekstri leikskólanna, heldur einungis 

hægt að varpa ljósi á ákveðna þætti sem hafa áhrif á starf þeirra. 
         

3.7 Takmarkanir rannsóknarinnar   

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á og meta leikskólastarf með 

aðferðum lýðræðislegs umræðumats þar sem leitað var sérstaklega eftir 

röddum barna. Tilgangur hennar var að færa rök fyrir mikilvægi þess að 

leitað sé eftir sjónarmiðum barnanna sjálfra og hvernig þau geta haft áhrif á 
það starf sem fram fer í leikskólum. Sviðið var vítt og eftir á að hyggja var 

verið að vinna að fjórum rannsóknarefnum, það er að segja að skoða ólíkar 
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aðferðir í mati á leikskólastarfi, að varpa ljósi á menntun leikskólabarna, að 

varpa ljósi á þjónustu leikskóla og að skoða hver áhrif rekstraraðila á starf 
leikskóla eru. Takmarkaði það hversu djúpt var hægt að skyggnast inn í 

hvern þátt fyrir sig. Við lestur og skrif fræðikaflans voru margir 

áhugaverðir fletir skoðaðir á menntun og þjónustu leikskóla. Vonandi gefst 

tækifæri til að kanna einhvern þeirra síðar.    
 

Það kom þægilega á óvart hvað allir voru tilbúnir að taka þátt í mati sem 

enginn hafði falast eftir. Helsti tengiliður rannsakanda við leikskólana voru 
leikskólastjórarnir og voru samskiptin við þá góð, þeir áhugasamir um að 

taka þátt og að vera innan handar. Reynt var að íþyngja starfsfólki, 

foreldrum og börnum í leikskólunum sem minnst, þar sem erfitt reyndist að 

manna leikskólana og halda uppi starfi þann vetur sem rannsóknin fór 
fram.  

 

Þau tilvik sem valin voru gáfu góða mynd af ólíkum starfsháttum innan 
leikskóla. Ekki voru skoðaðir leikskólar í smærri sveitarfélögum í öðrum 

landshlutum, en líklegt má teljast að félagslegt samhengi leikskólastarfsins 

hefði komið betur í ljós með slíku vali á leikskólum.  

 
Innihaldsgreining á matsskýrslum menntamálaráðuneytis gaf góða mynd af 

þeim aðferðum sam notaðar voru, hvaða viðmið voru notuð og hverjir 

þátttakendur matsins voru. Greiningin gefur þó ekki mynd af matsferlinu 
sjálfu og þeim umræðum sem áttu sér stað inni á leikskólunum. Það 

sjálfsmat sem fram fer samhliða ytra mati skilar oft umbótum sem ekki 

koma fram í skýrslunum. Því hefðu viðtöl við til dæmis leikskólastjóra 

bætt einhverju við greiningu á matinu svo og viðtöl við aðila sem tekið 
hefur að sér að framkvæma ytra mat ráðuneytisins.    

 

Eitt markmið með rannsókninni var að kanna nýjar aðferðir í mati á 
leikskólastarfi þar sem fulltrúar allra hagsmuna koma að og koma sér 

saman um viðmið. Oft var erfitt að fá fram það sem virkilega skipti 

hagsmunaaðila máli í starfinu og hvað þeir vildu leggja áherslu á. Kannski 

voru viðkomandi aðilar ekki meðvitaðir um að þeir geti haft eitthvað um 
málið að segja.    

  

Hagsmunir foreldra eru oft aðrir en hagsmunir starfsfólks leikskóla og oft 

vantaði svolítið upp á skiptar skoðanir í rýnihópum. Ósjaldan voru þessir 
fulltrúar sammála um hluti þó svo að þeir hefðu ólíkra hagsmuna að gæta.  

 

Í ljós kom að börnin höfðu vel mótaðar skoðanir á starfi leikskólana og 
greindu þau vel frá upplifun sinni og reynslu af því. Sú aðferð sem notuð 
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var í þessari rannsókn – umræðuhópar barna – reyndist vel í viðtölum við 

fimm ára börn, en aðrar aðferðir eru kannski heppilegri með yngri börnum.  
 

Velt er upp áreiðanleika þeirra upplýsinga sem fengin voru í viðtölum við 

rekstraraðila og leikskólastjóra þar sem erfitt reyndist að fá einhverja 

gagnrýni frá þeim um þá stefnu sem starfað var eftir. Það skýrist kannski af 
því að jákvætt viðhorf var ríkjandi hjá þessum aðilum gagnvart stefnu 

leikskólans.  

 
Kostur var að fá að skrifa ritgerðina á íslensku og getur það aukið nytsemi 

hennar. Þó getur einnig falist í því takmörkun þar sem erfiðara reynist að 

tengja hana við alþjóðlegt fræðasvið. Eftir að hafa vegið kosti og galla 

þessa, var tekin sú ákvörðun, að fengnu leyfi, að skrifa á íslensku. 
 

3.8 Samantekt   

Í þessum kafla hefur verið gerð grein fyrir rannsóknaraðferðum, vettvangi 

og þátttakendum, gagnasöfnun og greiningu svo og framkvæmd. Gerð var 

grein fyrir innihaldsgreiningu á matsskýrslum menntamálaráðuneytis. 

Einnig hefur verið rætt um hlutverk matsaðila, siðferðileg atriði og 
takmarkanir rannsóknarinnar.  

 

Rannsóknin var tilviksrannsókn með matsívafi. Í henni var leitað svara við 
spurningum um hvaða menntun lögð er áhersla á í fjórum leikskólum hér á 

landi, hvaða þjónustu þeir veita og hvaða áhrif rekstraraðili hefur á starf 

leikskólans. Hún náði til náms barna í leikskólum og aðbúnað þeirra. Litið 

var á leikskólana sem tilvik og gögnum safnað með einstaklingsviðtölum, 
viðtölum við börn í umræðuhópum og við fullorðna í rýnihópum. Einnig 

voru gerðar vettvangsathuganir og fyrirliggjandi gögn skoðuð. Gerð var 

grein fyrir ferli lýðræðislegs umræðumats með þátttöku fulltrúa foreldra, 
starsfólks og barna. Við greiningu gagna var stuðst við þemalyklun og 

opna lyklun og gögnin skipulögð samkvæmt þeim. Í niðurstöðum er lýsing 

gefin á starfsaðferðum Reggio Emilia-leikskólanna og 

Hjallastefnuleikskólanna og yfirlit gefið um það sem er sameiginlegt með 
þeim og það sem skilur þær að. Einnig er þáttum sem falla undir þjónustu 

leikskólanna gerð skil.  

 
Stuðlað var að réttmæti niðurstaðna með margprófun sem fólst í því að 

safna gögnum með ólíkum aðferðum og frá ólíkum hópum um 

rannsóknarefnið. Takmarkanir rannsóknarinnar voru ræddar í lokin, en þær 

felast meðal annars í því að hún hefur ekki alhæfingargildi og er skrifuð á 
íslensku.       
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4. Niðurstöður 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Í hluta 4.1 

verður starfsaðferðum þeirra leikskóla sem tóku þátt í rannsókninni lýst. 
Einnig verður sérstaða leikskólanna skoðuð. Skólanámskráin útlistar 

hvernig leikskólinn uppfyllir lög (nr. 90/2008) og reglugerð (nr. 225/1995) 

og leiðbeiningar Aðalnámskrár leikskóla (Menntamálaráðuneytið, 1999) í 

starfi sínu. Vegna trúnaðar við leikskólana er þeim ekki ítarlega lýst, en 
gerð grein fyrir starfinu eins nákvæmlega og unnt er án þess að brjóta 

trúnað. Niðurstöðurnar byggja á viðtölum við rekstraraðila einkareknu 

leikskólanna, leikskólastjóra og á rýnihópaviðtölum við starfsfólk og 

foreldra. Einnig var höfð hliðsjón af skólanámskrám leikskólanna og 
öðrum upplýsingum á heimasíðum þeirra.  

 

Í hluta 4.2 verður fjallað um helstu áherslur í menntun leikskólabarna að 
mati þátttakenda í rannsókninni og hvernig þær koma fram í starfi 

leikskólanna. Einnig verður skoðað hvernig þær áherslur samræmast 

leiðbeiningum Aðalnámskrár leikskóla (Menntamálaráðuneytið, 1999). 

Niðurstöðurnar byggja á viðtölum í umræðuhópum barna, 
rýnihópaviðtölum við starfsfólk og foreldra og einstaklingsviðtölum við 

leikskólastjóra og rekstraraðila einkareknu leikskólanna. Hluti 4.3 lýsir 

umgjörð leikskólastarfsins og þjónustu. Athugað verður hvernig 
leikskólinn uppfyllir þjónustuhlutverk sitt; að þjónusta þarfir barna og vista 

þau á meðan foreldrar þeirra stunda vinnu. Niðurstöðurnar byggja á sömu 

gögnum og niðurstöður um helstu áherslur í menntun leikskólabarna. Í 

hluta 4.4 er gerð grein fyrir áhrifum einkaaðila sem reka leikskóla á 
starfsemi þeirra og hvort þau áhrif séu önnur en opinberra rekstraraðila. 

Þær niðurstöður byggja á viðtölum við rekstraraðila einkareknu 

leikskólanna, viðtölum við leikskólastjóra þeirra og viðtölum við rýnihópa 
starfsfólks og foreldra í einkareknu leikskólunum. Til að átta sig á hvernig 

mat hefur verið framkvæmd á leikskólastarfi er að lokum gerð grein fyrir 

niðurstöðum úr innihaldsgreiningu á fjórtán matsskýrslum 

menntamálaráðuneytis um ytra mat á leikskólum á Íslandi. 
 

4.1 Skólanámskrá leikskóla  

Í þessum kafla er gerð grein fyrir starfsaðferðum þeirra leikskóla sem tóku 

þátt í rannsókninni, en það voru annars vegar starfsaðferðir Reggio Emilia 
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og hins vegar Hjallastefnunnar. Þær upplýsingar sem vitnað er til eru 

skólanámskrár leikskólanna sem fengust hjá leikskólastjóra þeirra, 
upplýsingar úr viðtölum við leikskólastjóra og úr rýnihópum foreldra og 

starfsfólks.  Í kafla 4.1.1 er rætt um helstu áherslur í starfi leikskóla sem 

starfa eftir starfsaðferðum Reggio Emilia og gerð grein fyrir hverjir komu 

að mótun skólanámskrá þeirra og hvernig skipulag starfsins er háttað. Í 
kafla 4.1.2 er fjallað um leikskóla sem styðjast við starfsaðferðir 

Hjallastefnunnar og gerð grein fyrir þátttöku í skólanámskrágerðinni og 

skipulagi starfsins. Í kafla 4.1.3 er samantekt á því sem er sameiginlegt 
með þessum starfsaðferðum og það sem ólíkt er. 

 

4.1.1 Unnið eftir starfsaðferðum Reggio Emilia 

Áhersla á samskipti og virðing fyrir börnum var það sem helst einkenndi 

starfið í þeim leikskólum sem störfuðu í anda Reggio Emilia-aðferðarinnar:  

 
Starfsaðferðin hefur aldrei brugðist. Það hefur alltaf verið auðvelt að 

vinna út frá henni. Þessi samskiptaþáttur er svo mikilvægur, að vera 

með þessi jákvæðu samskipti sem er svo stór þáttur í okkar uppeldi. 

Að bera virðingu fyrir einstaklingum, að þeir séu allir merkilegir og 
mikilvægir. Inn í þetta spilast allt annað (Leikskólastjóri í Gullkistunni 

í viðtali). 

 
Samhljómur þeirrar aðferðar sem unnið var eftir við sannfæringu og 

lífsgildi þeirra sem störfuðu í leikskólanum var auðheyrður og hvernig 

viðhorf til barna litaði öll samskipti innan leikskólans. Að öðru leyti var 

vísað til kenninga Lois Malaguzzi um sýn leikskólans á barnið. Fram kom í 
viðtali við leikskólastjóra Gullkistunnar að kenningar Malaguzzi rímuðu 

vel við áherslur hennar sjálfrar:  

 

Það var eitthvað sem ég féll fyrir þegar ég kynntist henni [aðferð 

Malaguzzi] fyrst. Mér fannst ég hafa verið að vinna eftir henni löngu 

áður en að ég vissi að hún var til. Hún gaf mér einhverja fyllingu í 

starfið. Ég hitti mig þegar ég kynntist stefnunni. Það var einfaldleikinn 
og þetta skapandi starf sem ég hef alltaf verið hrifin af. Það var 

einfaldleikinn í stefnunni, sem er kannski ekki stefna heldur 

starfsaðferð (Leikskólastjóri Gullkistunnar í viðtali). 
 

Þar átti hún við samhljóminn í viðhorfi sínu til barna og þeirri sýn sem 

fram kemur í kenningum Malaguzzi og undirstrikar mikilvægi þess að vera 

sjálfum sér samkvæmur í starfi með börnum. Þær kenningar sem hún 
studdist við gáfu henni aukið sjálfsöryggi í starfi. Fram kom í 

skólanámskrám leikskólans Gullkistunnar og Kletts að mikilvægt væri að 
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barninu liði vel á leikskólanum og að það væri öruggt og hamingjusamt. 

Einnig þótti mikilvægt að mæta barni á jafningjagrundvelli og á þeirra 
forsendum.  

 

Þátttaka í gerð skólanámskrár 

Þátttaka starfsfólks, foreldra og barna í gerð skólanámskrár var með 
takmörkuðum hætti í báðum leikskólunum. Á leikskólanum Kletti hafði 

stjórnunarteymi leikskólans unnið grindina að skólanámskránni og kynnti 

starfsfólkinu hana, sem þá gat gert breytingar: 
 

Starfsfólkið kemur að gerð hennar. Hún var unnin þannig að 

deildarstjórarnir, aðstoðarstjóri og leikskólastjóri skruppu úr 

leikskólanum í tvo daga og unnu hana, grindina. Síðan las starfsfólkið 
þetta yfir og kom með sínar athugasemdir og hvort það vildi bæta 

eitthvað í hana eða hvað þeim fannst mikilvægast. Þetta var allt gert í 

samvinnu við starfsfólkið (Aðstoðarleikskólastjóri á Kletti í rýnihópi). 
 

Stjórnendur leikskólans voru sér meðvitaðir um að mikilvægt væri að sem 

flestir kæmu að gerð skólanámskrár, en sökum annríkis og manneklu var 

ofangreind leið farin til þess að „fá kjöt á beinið“. Á grunni þeirrar vinnu 
gat starfsfólk gert breytingar og sett sitt mark á skólanámskránna.  

Foreldrum var ekki boðið að taka þátt í gerð hennar né börnunum. 

Tímaskortur og þekkingarleysi var talin ástæða þess að foreldrar voru ekki 
kallaðir til. Foreldrafélag var starfandi við leikskólann og stjórn þess var 

ekki gefin tækifæri til þess að lesa drög að skólanámskrá yfir, né komu 

foreldrar að endurskoðun á henni. Ekki var gert ráð fyrir aðkomu barna í 

leikskólanum að því að móta skólanámskrána heldur lögð áhersla á að hafa 
þau með í daglegri áætlanagerð.   

   

Það sama átti við á leikskólanum Gullkistunni, en þar hafði 
leikskólastjórinn samið skólanámskrána í stórum dráttum eftir þeim 

áherslum sem hún taldi réttar og kynnti þær starfsfólki. Starfsfólk, foreldrar 

og börn komu því ekki að gerð skólanámskrárinnar. Stjórnendur töluðu um 

að skólanámskrárgerð væri tiltölulega ný af nálinni í leikskólum, og töldu 
að takmörkuð aðkoma starfsfólks, foreldra og barna að gerð hennar stafi af 

kunnáttuleysi þeirra og vildu að þátttaka þeirra verði meiri þegar að 

endurskoðun hennar kemur. Skólanámskráin átti að verða lifandi plagg sem 

er í sífelldri endurskoðun og ræddu viðmælendur um að þeir þyrftu að 
koma þeirri vinnu í farveg innan leikskólans.     

 

Þó svo að þátttaka starfsfólks, foreldra og barna í skólanámskrárgerð 
leikskólanna væri takmörkuð höfðu starfsfólk og börnin áhrif á skipulag 

starfsins dag frá degi. Áætlanagerð var í höndum starfsfólks í báðum 
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leikskólunum og var mið tekið af áhugasviði barnanna. Starfsfólkið studdi 

börnin í hugmyndum þeirra og var til staðar til að útvíkka og dýpka hugsun 
þeirra. Slík áætlanagerð krafðist áhuga starfsfólks á daglegum 

viðfangsefnum og því að styðja börnin í því sem þau vildu taka sér fyrir 

hendur. Foreldri hafði komið auga á þetta atriði:   

 
Mér finnst þetta líka lýsandi fyrir það, að allt starfsfólkið hérna er 

áhugasamt. Það sýnir áhuga og maður tekur alltaf strax eftir því ef að 

það er einhver einn sem er ekki með áhuga þá verður það svo 
áberandi, maður finnur það svo vel. Ég hef unnið með börnum og 

þegar það er verið að gera svona plön, þá tekur starfsfólkið aldrei þátt. 

Það er matað eins og krakkarnir. Þú átt að gera þetta af því að þau 

hafa ekkert um þetta að segja, fljóta með. Mér finnst það leiðinleg 
vinnubrögð að fljóta með og hafa ekkert um þetta að segja (Móðir á 

Kletti í rýnihópi).  

 
Af orðum foreldris er greinilegt að það telur mikilvægt að starfsfólk taki 

þátt í áætlanagerð og sé áhugasamt í starfi.   

 

Hlutverk starfsfólks 
Hlutverk starfsfólks í þeim leikskólum sem unnu eftir Reggio Emilia-

aðferðinni var tilgreint í skólanámskrá þeirra, en það var annars vegar að 

skapa hvetjandi umhverfi og hins vegar að miða viðfangsefni við þarfir og 
þroska barnanna og leiða þau áfram í að afla sér þekkingar. Fram kom í 

samtölum við leikskólastjóra og leikskólakennara leikskólanna að starfið 

valt að miklu leyti á virkni starfsfólksins. Var sá rammi sem það hafði 

víður og krafðist þess að starfsfólkið væri áhugasamt. Ef starfsfólkið var 
ekki áhugasamt gat það bitnað á starfinu:  

  

Við vorum með svona þematímabil. Við byrjuðum á einu verkefni og 
tókum það, svo tók annað við, en nú erum við meira að lengja þemað 

með því að vera ekki að festa okkur í svona munstri. Það krefst meiri 

vinnu af kennurunum, að vera opinn og duglegur ... Það getur verið 

ofsalega gott starf ef kennarinn er opinn og duglegur og allir, en síðan 
getur þetta verið bara ekki neitt ef starfsfólkið er ekki áhugasamt 

(Leikskólastjóri Kletts í viðtali). 

 

Hlutverk starfsfólksins var einnig að þeirra mati að hlusta á hugmyndir 
barnanna og hvetja börnin með því að spyrja opinna spurninga. Starfsfólkið 

þurfti að vera vel vakandi fyrir því hvert áhugi barnanna leiddi starfið: 

 
En á móti kannski má segja sem starfandi leikskólakennari, að þá 

krefst þessi stefna meira af starfsfólki, af því að börnin geta kúvent 
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öllu skipulagi. Þó að þú sért búin að plana í dag, plan A, þá ferðu 

kannski á plan B eða gerir allt annað. Þú getur séð kött eða stórt tré og 
þá getur áhugi barnanna breyst, þannig að þú verður að vera tilbúin til 

að breyta og það heillar mig rosalega mikið (Leikskólakennari 

Gullkistunnar í rýnihópi).  

 
Af orðum leikskólakennarans er greinilegt að skipulag sem er svona opið 

er krefjandi fyrir starfsfólk og kom fram í rýnihópum að þegar leikskólar 

glíma við lágt hlutfall fagfólks, starfsmannaveltu og manneklu sé meiri 
hætta á að lítið verði úr spennandi þemavinnu.  

 

Skráning 

Uppeldisleg skráning er einnig eitt hlutverk kennara og mikilvægur þáttur í 
daglegu starfi leikskólanna. Með því að skrá atferli barnanna og samtöl 

töldu kennarar að í fyrsta lagi sæist og heyrðist betur það sem börnin voru 

að fást við. Í öðru lagi gátu leikskólakennarar fylgst betur með þroska 
sérhvers barns, sem og barnahópsins með skráningu. Í þriðja lagi gaf 

uppeldisleg skráning leikskólakennurum tækifæri til að ígrunda eigið starf. 

Verkefni barnanna og hugsanir voru skráðar og upplýsingarnar notaðar við 

undirbúning á vinnu barnanna. Á leikskólanum Kletti fengu börnin 
þemabækur með sér heim tvisvar á ári með afrakstri vinnu þeirra og því 

sem hafði verið skráð um þau. Þar mátti meðal annars finna ljósmyndir, 

teikningar og gullkorn barnanna. Skráning á samtölum barnanna var enn 
fremur sýnileg á veggjum leikskólanna og í fréttabréfum til foreldra. 

Leikskólakennarar gátu einnig fylgst með þroska barnanna með markvissri 

skráningu: 

 
Skráning fer fram á samtölum í barnahópnum, í samtölum kennari – 

barn og síðan erum við með opna skráningu í leik og starfi. Og síðan í 

þemastarfinu, þá skráum við þegar þau eru að ræða saman og þegar 
þau eru að vinna. Það er lesið yfir og lesið með þeim. Þetta er 

aðalsmerkið okkar í skráningu í þessari stefnu. Útgangspunkturinn er 

það að hlusta á börnin og áhugasvið þeirra og vinna í lengri tíma að 

einhverju þema (efni) í sköpun og að virkja börnin. Að vinna í 
gegnum leikinn og sköpun. Finna alla þessa þætti útfrá þessu efni sem 

er í gangi. Við erum með myndlist og leir og teiknum og finnum upp 

sögur og vísur (Leikskólastjóri í Kletti í viðtali). 

 
Skráningin þjónaði því margþættum tilgangi en þó aðallega þeim að hlusta 

á börnin. Uppeldisleg skráning var einnig notuð sem upprifjun á reynslu 

barnanna og gaf hún börnunum tækifæri til að líta yfir farinn veg og að 
tileinka sér nýfengna reynslu. Í umræðum rýnihóps kom fram að 

skráningin væri sá þáttur starfsins sem væri hvað helst ábótavant. Ræða 
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þyrfti um tilgang hennar og útfærslu á deildarfundum og reyna að gera 

hana að eðlilegum hluta starfsins. Lágt hlutfall fagfólks, starfsmannavelta 
og mannekla voru enn og aftur helstu ástæður sem kennarar gáfu fyrir því 

að skráning féll niður. 

 

Barnahópurinn vinnur að þema 
Á báðum leikskólunum var börnum skipt í hópa í þemavinnu eftir aldri. 

Einn hópstjóri var með hvern hóp og fóru verkefnin í þemavinnu eftir 

áhugasviði barnanna. Þau tækifæri sem upp komu yfir daginn voru gripin 
og allir voru vakandi yfir því sem börnin vildu ræða um og vinna að. Unnið 

var með þemu í mislangan tíma, allt frá einum degi upp í mánuð, allt eftir 

umfangi efnisins og áhuga barnanna.  

 
Leitað var eftir hugmyndum barnanna, en starfsaðferðin var opin og gaf 

starfsfólki gott svigrúm til þess að útfæra hugmyndir barnanna:  

 
Hún [starfsaðferðin] er mjög opin og miðar út frá einstaklingnum. Það 

eru aðalkostirnir, að hún leggur áherslu á að virkja alla í þessa vinnu. 

Við vinnum í aldurshreinum hópum, einn kennari með hvern hóp, 

með sama hópinn aldurshreinan allan veturinn. Við höfum lagt áherslu 
á að vera með opið, ekki fyrirfram ákveðið, fast þema. Börnin eru með 

í því að ákveða eða skapa það sem við erum að eiga við. Við leitum 

eftir þeirra hugmyndum og þeirra áhugasviði sem er kannski líka 
ókosturinn, að hafa þetta mjög opið. Það getur líka verið ókostur. 

Kennararnir eru opnir og hlusta eftir áhugasviðinu og finna út hvar 

áhugasviðið liggur (Leikskólastjóri Kletts í viðtali).  

 
Eins og fram kemur í orðum leikskólastjóra voru viðfangsefni valin með 

áhugasvið barnanna að leiðarljósi og voru hlutirnir skoðaðir frá öllum 

hliðum. Með því að tileinka sér þessa aðferð á unga aldri eru börn talin 
líklegri til að velta hlutum fyrir sér þegar þau eldast. Markmiðið með 

sköpunarferlinu var að örva börnin til að nýta þá hæfileika sem þau búa 

yfir. Það að hafa viðfangsefnin ekki skipulögð fyrirfram, heldur mótuð af 

áhugasviði barnanna, krafðist þess að starfsfólk væri áhugasamt og vakandi 
í starfi sínu.   

 

Skipulag starfsins 

Auk þess að vinna að þemu í hópavinnu var á báðum leikskólunum valkerfi 
til að skipuleggja leik barnanna. Á leikskólanum Gullkistunni var 

óformlegt opið kerfi sem virkaði þannig að starfsfólk spurði börnin hvað 

þau vildu fara að leika sér með. Meiri ánægja var með opna valkerfið á 
Gullkistunni heldur en valkerfinu á leikskólanum Kletti sem þótti of 

þröngt. Á leikskólanum Kletti kom fram í skólanámskrá að á valfundum 
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„eiga börnin að fá að velja sér verkefni eða leiksvæði eftir því sem 

hugurinn girnist og það sem í boði er“. Með því móti er stuðlað að því að 
börnin verði sjálfstæðari og beri virðingu fyrir leik hinna barnanna. 

Valfundirnir voru ekki einungis notaðir sem aðferð fyrir börnin að velja sér 

viðfangsefni eða svæði í frjálsa leiknum, heldur einnig sem aðferð til þess 

að skipuleggja mannafla og vinnu innan leikskólans. Val barnanna fór 
þannig fram að börnin sátu í hring og völdu sér verkefni. Valið var skráð á 

blað sem hvert barn átti og var á blaðinu hægt að sjá yfirlit yfir val barnsins 

undanfarnar vikur. En valið hafði takmörk. Skipulag leiksvæða var með 
þeim hætti að ákveðinn fjöldi barna mátti vera á hverju leiksvæði. Þegar 

það var orðið fullskipað, þá gátu ekki fleiri börn valið viðkomandi 

leiksvæðið.   

 
Starfsfólkið á Kletti virtist vera upptekið af skipulagi valfundsins og hélt 

fast í að ef eitthvert leiksvæði væri fullt, þá væri ekki hægt að velja það, 

eða eins og leikskólakennari á Kletti sagði: 
  

Maður tapar jú alltaf í lífinu, maður þarf að læra það líka.  

 

Þar átti hún við að börnin þyrftu að læra að fá ekki að leika við það sem 
hugur þeirra girnist með félögum sínum. Starfsfólk ræddi um að börnin 

þyrftu að læra að þau fengju ekki allt sem þau vildu hverju sinni og að þau 

sættu sig fljótt við það sem þau fá í staðinn. Stúlka lýsti takmörkun 
valfundarins á eftirfarandi hátt „stundum langar okkur í Pratt kubba þegar 

þeir eru ekki lausir“. 

 

Það var ekki einungis skipulag svæða sem takmarkaði val barnanna, heldur 
gat hegðun þeirra einnig haft áhrif á valið. Fimm ára dreng fannst valið 

ekki alltaf til staðar „ ... ef við erum að trufla á valfundi þá velur kennarinn 

fyrir okkur“. Hegðun barnanna gat þannig tekið frá þeim valmöguleikann, 
og valdi þá kennarinn fyrir barnið. Þá gat barnið hvorki valið viðfangsefni, 

né að leika við félaga sína. 

 

Leikskólakennari á Kletti hafði velt valinu fyrir sér: 
 

Ég held að eins og með valið, ég er ekkert ofsalega hlynnt þessu stífa 

vali. Maður getur ímyndað sér að börnin þegar þau vakna á morgnana 

þá hugsi þau, ég ætla að leika við Jóa vin minn og ég ætla að bjóða 
honum með mér í eitthvað, en þetta er ekki val lengur ef þau mega 

ekki velja. 

 
Að fá að velja sama viðfangsefni og félaginn –  félagaval var því 

börnunum mikilvægt og í umræðum um valfundi á leikskólanum Kletti 
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kom fram að móðir eins barnsins fannst þau ekki fá að velja það sem þau 

höfðu hugsað sér: 
 

Þá eru þau skylduð í eitthvað annað heldur en þau gerðu ráð fyrir. 

 

Hún taldi að börnin væru oft búin að ákveða með hverjum þau ætluðu að 
leika í leikskólanum áður en þau mættu á morgnana og hvaða leik þau 

ætluðu í. Það gæti því valdið þeim miklum vonbrigðum og jafnvel 

„skemmt fyrir þeim daginn“ ef þau fengu einhverra hluta vegna ekki að 
leika við félaga sinn með það viðfangsefni sem áhugi var á. 

  

Leikskólakennari á Kletti hélt áfram á sömu braut: 

 
Já, þau hugsa þetta svolítið og svo koma þau í leikskólann og þá er 

ekkert eftir nema einhver valspjöld með einhverju herbergi eða 

einhverju sem þá langaði alls ekki til að gera í dag og þetta getur 
eyðilagt daginn. Ég er ekki hlynnt þessu.  

 

Það voru þó ekki allir viðmælendur á þessari skoðun og fannst 

aðstoðarleikskólastjóra á Kletti valkerfið nægjanlega sveigjanlegt og að 
tillit sé tekið til hvers barns á valfundi: 

 

Þau fá að velja upp að vissu marki, ég hef aldrei séð barn sem er 
óánægt eftir valtíma af því að við reynum alltaf eins og við getum að 

taka tillit til einstaklingsins, hvernig hann er og hvernig hann er að 

upplagi. Það er bara þannig að sumum finnst hundleiðinlegt að fara í 

heimiliskrók, af hverju þarf þá þetta barn að fara í heimiliskrók? 
 

Börnin sem ég ræddi við á leikskólunum fannst þau litlu ráða í 

leikskólanum, en skynjuðu að á valfundum fengju þau að ákveða. Einn 
drengur svaraði á þessa leið um valið: 

 

 Jú stundum fáum við að ráða, alltaf á valfundum þá ákveðum við á 

valfundi.  
 

Af orðum drengsins mátti greina að honum fannst að valfundurinn gæfi 

honum tækifæri til að efla sjálfræði sitt.    

 
Eins og fyrr segir var ekki stýrt valkerfi á leikskólanum Gullkistunni, 

heldur það sem starfsfólk kallaði „opið val“, en þá létu börnin vita hvað 

þau vildu fara að leika sér með. Starfsfólkinu fannst mikilvægt að takmarka 
börnin ekki í leik. Þeim fannst börnin fara ljúflega á milli verkefna. Þó var 

grundvallaratriði að börnin gengju frá eftir sig áður en þau yfirgáfu leikinn. 
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Mikilvægt taldist að þjálfa starfsfólkið vel í því að bera virðingu fyrir 

börnunum og þessu fyrirkomulagi. Rætt var um að börnin þyrftu að spyrja 
hvort þau mættu velja sér ákveðinn leik og það gat stýrt vali þeirra ef 

leiksvæði var upptekið. Oft fannst starfsfólki um að ræða vináttuval hjá 

börnunum, en þá völdu þau leiksvæði í samræmi við val félaga sinna.     

 
Umhverfið 

Þeir leikskólar sem unnu eftir Reggio Emilia-aðferðinni voru báðir byggðir 

með hana í huga. Í uppeldisstefnu Reggio Emilia er áhersla lögð á að 
umhverfi skólans sé fallegt, þægilegt og örvandi og að sköpunarferli 

barnanna sé í fyrirrúmi. Umhverfið skipar stóran sess í þekkingarleit barna 

á leikskólum sem starfa eftir Reggio Emilia-aðferðinni og því þarf 

umhverfið að vera fjölbreytt, hvetjandi og áhugavekjandi fyrir barnið og 
bjóða því upp á marga möguleika til könnunar. Með því móti er talið að 

barnið læri að vera skapandi í umhverfi sínu. Bjart umhverfi, stórir gluggar 

og rúmir listaskálar einkennir húsnæðið. Eins og fyrr segir mátti sjá blóm á 
matarborðum barnanna á leikskólanum Gullkistunni og vildi 

leikskólastjórinn að börnin fengju að njóta þeirra í matartímunum. Í 

skólanámskrá leikskólans Kletts kom fram að lögð væri sérstök áhersla á 

gæði í samskiptum og „skapandi starf þar sem tekið er tillit til löngunar 
barnsins og því búið skapandi efniviður og aðstæður í máli og myndíð, til 

leikja sem og í öðru starfi“. Á þann hátt telur starfsfólk leikskólans Kletts 

að barnið verði skapandi og frjór einstaklingur með hæfni til að velja og 
hafna og takast á við formlegra nám síðar.   

 

Auk listaskála með efnivið til sköpunar eru hefðbundin leikföng á 

leikskólanum Kletti og Gullkistunni en þar að auki eru einingarkubbar 
notaðir á eldri deildum leikskólans Kletts og hafa yngri börnin einnig 

aðgang að þeim. Tölvur voru á eldri deildunum á leikskólanum Kletti og 

voru þær notaðar í frjálsum leik, til náms og þekkingarleitar. Á báðum 
leikskólunum voru ljósaborð til könnunar fyrir börnin. Fóru börnin í 

könnunarleiðangra út í náttúruna og settu þá hluti sem þau vildu kanna á 

ljósaborðið. Eins og fyrr segir voru speglar einnig fyrirferðamiklir á 

leikskólunum sem starfa í anda Reggio Emilia og í báðum leikskólunum 
mátti finna leikrými sem var þríhyrndur spegill. Gátu börnin klifrað inn í 

hann og speglað sig úr ýmsum áttum.      

 

Framlag foreldra  
Einn af grunnþáttum Reggio Emilia-hugmyndafræðinnar er samvinna milli 

leikskólakennara og foreldra og er áhugi foreldra á starfinu talinn afar 

mikilvægur. Reggio Emilia-aðferðin á uppruna sinn á Ítalíu en þar vinna 
foreldrar með leikskólakennurum að sama marki – ímynd barnsins sem 

sjálfstæðum, fróðleiksfúsum og úrræðagóðum einstaklingi með sterka 
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sjálfsvitund. Þar þekkist líklega ekki þessi starfsmannavelta og vöntun á 

starfsfólki sem er hér á Íslandi. Menningarmun þessara þjóða skilgreindi 
leikskólastjóri á þennan hátt:  

         

Það helsta er þessi mikla virðing Ítala fyrir skólum og barnauppeldi í 

þjóðfélaginu. Kennararnir eru að vinna lengi á sama stað. Það er ekki 
þessi starfsmannavelta og það eru menntaðir kennarar. Inni í 

skólunum er allt miklu rótgrónara, gamalt. Leikskólarnir hér hafa 

tekið miklum breytingum á stuttum tíma, frá því að vera bara 
hálfsdags gæsla upp í það að vera fullgild skólastofnun, þar sem verið 

er að vinna með börn á þeirra forsendum og getu til náms. Þarna úti er 

miklu dýpra og lengra síðan þeir fóru að vera svona, það er svona mín 

tilfinning (Leikskólastjóri Kletts í viðtali). 
 

Í umræðum í rýnihópi kom fram að á Ítalíu hafi foreldrar látið sig starfið 

varða, en það fannst leikskólastjóra Kletts ekki vera raunin hér á landi. 
Honum fannst fjölskyldugildin vera önnur hér: „vinna, vinna, vinna, og 

kapphlaupið að versna“. Talið var að börnin væru ávallt fórnarlömb 

atvinnulífsins og að þörf væri á aukinni virðingu fyrir börnum á Íslandi.  

 
Þeir foreldrar sem höfðu kynnt sér starfsaðferðir leikskólans fannst þær 

mannlegar og leggja áherslu á að gera bæði viðfangsefni og hugsanir 

barnanna sýnilegar: 
 

Mér finnst bara allavega það, sem ég hef lesið mér til um, að þá finnst 

mér þetta bara svona mannleg stefna sem skiptir miklu máli í 

mannlegum samskiptum (Foreldri í rýnihópi í Kletti). 
 

Af orðum foreldris að dæma þá varð það vart við að starfsaðferðin hafði 

áhrif á samskipti á leikskólanum og hvernig komið var fram við börnin 
þrátt fyrir takmarkaða þekkingu þess á starfsaðferðinni að öðru leyti.  

 

Fjallað hefur verið um helstu einkenni í starfi þeirra leikskóla sem starfa 

eftir Reggio Emilia-aðferðinni þar sem áherslan er á samskipti og á 
virðingu fyrir börnum. Við gerð skólanámskrár leikskólanna var þátttaka 

starfsfólks takmörkuð og þátttaka foreldra og barna engin. Lögð er áhersla 

á fallegt umhverfi og hlutverk þess í uppeldi barna og að börn skapi 

menningu í samfélaginu. Talið er að börn þurfi tækifæri til að upplifa með 
öllum skynfærum sínum og að koma upplifunum sínum í orð og verk. Til 

þess þurfa þau hvetjandi umhverfi og kennara og foreldra sem félaga. Næst 

mun helstu einkennum í starfi leikskóla sem starfa eftir Hjallastefnunni 
vera lýst.       
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4.1.2 Unnið eftir starfsaðferðum Hjallastefnunnar 

Handbók Hjallastefnunnar er námskrá þeirra leikskóla sem starfa 

samkvæmt Hjallastefnunni og skiptist hún annars vegar í hugmyndafræði 
Hjallastefnunnar og hins vegar í starfslýsingar sem eru útfærsla 

hugmyndafræðinnar. Ekki er um að ræða eiginlega skólanámskrá sem tekur 

mið af sérstöðu hvers leikskóla og staðháttum og sem starfsfólk leikskólans 

hefur greiðan aðgang að og mótar, heldur er handbókin sú sama fyrir alla 
leikskóla Hjallastefnunnar og starfslýsingarnar einnig. Því má spyrja hvort 

þær komi í stað skólanámskrár leikskólans. Höfundur Hjallastefnunnar 

orðaði þessa afstöðu á eftirfarandi hátt:  
 

Hjallastefnan er skólastefna eða aðferð í skólastarfi. Framtíðin sker úr 

um það hvort um er að ræða stefnu eða starfsaðferð. Þetta er 

skólaaðferð sem byggir annars vegar á skýrri hugmyndafræði sem 
hægt er að finna í handbók, það er að segja að hvaða stóru 

markmiðum við erum að stefna, og síðan er tilgreint í sömu handbók, í 

starfslýsingum og með vinnuferlum, hvaða leiðir við kjósum að fara. 
Þannig að Hjallastefnan er í senn aðferð, allt frá hugmyndum og 

langtímamarkmiðum og yfir í hin smæstu hugtök (Margrét Pála 

Ólafsdóttir í viðtali). 

 
Lýðræði í skólastarfi, jafnrétti, vinátta og sjálfræði barnanna voru þær 

áherslur sem sjá mátti í skólanámskrá leikskólanna. Einnig kom þar fram 

hvernig þörfum hvers barns var mætt og hvernig starfið skuli skipulagt.  

 
Helsta áhersla Hjallastefnunnar er lýðræði og jafnrétti. Lýðræði út frá 

hinni skapandi hugsun, með opnum efniviði og gríðarlegri áherslu á 

að þau finni eigin lausnir, eigin vinnugögn. Þau vinna með efni sem 
má nota hvernig sem er. Lýðræðið er sirka helmingur af okkar starfi 

(Margrét Pála Ólafsdóttir í viðtali). 

 

Lýðræðisvinnu skilgreinir höfundur Hjallastefnunnar vinnu barnanna með 
opinn efnivið sem þau geta notað eins og þau vilja. Það valkerfi sem stuðst 

var við var einnig kallað lýðræðisþjálfun, en þá gátu börnin valið sér 

leiksvæði. Auk áherslu á lýðræðisvinnu er lögð áhersla á jafnrétti með 
kynjanámskrá í skólanámskrá Hjallastefnunnar. Í kynjanámskrá 

Hjallastefnunnar er auk skiptingar barnanna á kjarna eftir kyni þjálfun í 

einstaklingsstyrkingu og félagssamvinnu. 

 
Hinn helmingurinn er jafnréttið okkar eða kynjanámskráin, þar sem 

hugsjón okkar er betri staða fyrir drengi og stúlkur út frá 

meginhugmyndinni að öll börn eigi fyrst og fremst að vinna og 
þjálfast í mikilvægum lífsgildum. Meginstoðirnar eru 
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einstaklingsstyrking með sjálfstraust og sjálfsstyrkingaræfingum. 

Númer tvö með jákvæðni og gleði og hreinskiptniæfingum. Númer 
þrjú með frumkvæðis, kjark og kraftæfingum. Síðan erum við með 

félagssamvinnuna, hinn hornsteinninn. Þar eru börn að læra hegðun,  

aga og framkomu. Þau eiga að læra félagslega jákvæðni, viðhorf, 

samskipti og vináttu, og í þriðja lagi nálægð, umhyggju og kærleika. 
Þetta eru þessi meginlífsgildi og þetta er það sem einkennir 

Hjallastefnuna. Í einni setningu þá er það lýðræði og jafnrétti (Margrét 

Pála Ólafsdóttir í viðtali). 
 

Lögð er áhersla á þjálfun í lífsgildum í kynjauppeldi Hjallastefnunnar og 

félagslega jákvæðni. Skólastjórnanda Hjallastefnuleikskóla fannst skýrar 

starfsaðferðir auðvelda henni starfið: 
 

Mér finnst kostur að vinna eftir skýrri skólastefnu, það eru mjög góðar 

starfslýsingar fyrir allt starfsfólkið og það er mjög auðvelt að fylgja 
eftir málum, hér er unnið svona ef það þarf að leiðrétta hluti hjá 

starfsfólki þá er það svo auðvelt og mér finnst þessi stefna vera svo 

gagnleg einhvern veginn í svo mörgu. Hún kemur inn á alla þætti bæði 

hvað varðar foreldrasamvinnu, barnasamvinnu og starfsmannahópinn. 
Hún nýtist svo vel inn á öll sviðin (Leikskólastjóri Kátakots í viðtali). 

 

Af orðum hennar að dæma eru vinnubrögð starfsfólks „leiðrétt“ ef þau eru 
ekki í samræmi við starfslýsingar og er því starfsfólki ekki gefið mikið 

svigrúm til að móta sínar starfsaðferðir. Starfslýsingarnar virka þá sem 

plagg sem stjórnar því hvernig fólk hagar sér í starfi sínu. 

  
Hjallastefnan hefur rekið leikskóla frá árinu 2000. Hún hefur gert 

þjónustusamninga við nokkur sveitarfélög um rekstur leikskóla, og síðan 

eru nokkrir leikskólar sem gert hafa samning við Hjallastefnuna um að nota 
þeirra aðferð í skólastarfi. Hafa þeir skólar leyfi til þess að kenna starf sitt 

við Hjallastefnuna. Þeir leikskólar nota aðferðafræði Hjallastefnunnar að 

öllu leyti og síðan eru nokkrir leikskólar sem starfa í anda Hjallastefnunnar. 

Leikskólinn Kátakot er einn þeirra. Þar eru aðferðir Hjallastefnunnar 
notaðar að mismiklu leyti: 

 

Það þýðir að við höldum alveg stefnunni, en við þurfum líka að sýna 

fram á okkar skólanámskrá og erum að vinna í því. Þannig að við 
erum svolítið að skilgreina hvern þátt út frá okkur og með hliðsjón af 

stefnunni. Þetta er ekki alveg þannig að við segjum að við ætlum að 

halda þessu og sleppa þessu. Það er ekki þannig að við komum ekki til 
með að nota námskrána beint frá Hjallastefnunni. Við erum ekki með 
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þjónustusamning, en við erum í samvinnu (Leikskólastjóri Kátakots í 

viðtali). 
 

Leikskólinn Kátakot mótar sína eigin skólanámskrá sem er byggð á 

Aðalnámskrá leikskóla, skólastefnu sveitarfélagsins og Hjallastefnunni. Í 

þeirri skólanámskrá var lögð til að mynda áhersla á að vinna að 
námssviðum aðalnámskrár í lotum. Þannig var unnið til að mynda að 

myndlist í nokkrar vikur og endaði sú námslota á sýningu á verkum 

barnanna. Í lotunum voru teknir fyrir ákveðnir þættir sem einkendu allt 
hópastarfið í ákveðinn tíma. Stundum voru fengnir gestakennarar sem 

kenna bæði börnum og starfsfólki leiki og veittu þeim innblástur. Settir 

voru upp hugmyndabankar og leiksýningar sem foreldrum var boðið að 

koma og sjá. Lotu í samskiptum og lífsleikni lauk með sérstakri vinaviku 
sem endaði á hattadegi og balli í sal.  

 

Þátttaka í skólanámskrárgerð   
Ólíkt ráðleggingum fræðimanna, sem hafa lagt áherslu á þátttöku 

starfsfólks, foreldra og jafnvel barna í mótun skólanámskrár, er 

Hjallastefnan þróunarverk eins höfundar, Margrétar Pálu Ólafsdóttir. Hún 

starfar ekki á þeim leikskólum sem rannsóknin tekur til en hefur þó 
töluverð áhrif á starfið með nákvæmri og ítarlegri skólanámskrá sem hún 

hefur samið fyrir leikskólana í formi áðurnefndrar handbókar: 

 
Hjallastefnan er þróunarverk mitt sem ég byrjaði að þróa 1981 og 

liggur nokkuð ljós fyrir 1989 hvernig hún verður. Hún hefur verið 

unnin inni á Hjalla og síðan inni á fleiri Hjallastefnuskólum að 

áframhaldandi útfærslu og líka fyrst og fremst að leiðum. Því að bara 
á þeim tíma sem að hún byrjaði, sem Hjallastefnan, hefur margt breyst 

sem útheimtir breytingar. Þar má nefna einsettur skóli og yngri börn 

sem koma. Bara þessi atriði hafa knúið á um breytingar í útfærslum, 
enda er meginstef Hjallastefnunnar það, að endalaus eða absolút svör 

séu ekki það sem við viljum. Við viljum fremur vinna hina 

uppeldislegu hugsjón og hafa mikið frelsi með það hvernig útfærslan 

er. Þannig að þetta var mitt hugmyndaverk  (Margrét Pála Ólafsdóttir í 
viðtali). 

 

Sú breyting á útfærslu sem Margrét Pála talar um er að tímalengd val og 

hópatíma var breytt úr einni í eina og hálfa klukkustund. Leikskólastjóri á 
leikskólanum Hóli lýsti ferli þeirrar breytingar á eftirfarandi hátt:  

 

Við skólastjórarnir hjá Hjallastefnuskólunum hittumst vikulega og við 
vorum farnar að sjá þessa þróun, að það voru engin börn að koma eftir 

hádegi. Upphaflega var dagskráin gerð með það í huga að dagurinn 
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væri tvískiptur þannig að þörfin var ekki lengur sú sama af því að flest 

börn eru allan daginn. Við vorum búnar að sjá það að þessi dagskrá 
sem var svona knöpp og ekki í samræmi við það sem var 

raunveruleikinn með þennan einsetna skóla. Þannig að við fórum að 

ræða þetta við kjarnastjórana og biðja fólk að fara að hugsa hvernig 

það sæi fyrir sér að þetta væri svona og svona. Og svo prófuðum við 
það í einhvern tíma að færa valtímann aftur um hálftíma og það fundu 

það allir strax og það eru svo margir að vinna hérna með svona langa 

reynslu að strax eftir viku sagði fólk, þetta er málið og þá var það gert 
og foreldrar látnir vita (Leikskólastjóri í Hóli í viðtali). 

 

Dagskipulaginu var því breytt. Að öðru leyti eru starfsaðferðir 

Hjallastefnunnar og starfslýsingar mjög nákvæmlega útfærðar í handbók og 
starfslýsingum og gefur sá rammi lítið svigrúm. Svigrúm var þó fyrir hvern 

skóla sem starfar eftir Hjallastefnunni að útfæra starfið innan þess ramma 

sem því er gefinn. Ramminn var þó alltaf hinn sami.  
 

Já, já alveg og svo getur í raun hver skóli verið svolítið frjáls. Það er 

það sem er svo gott, sem mér finnst svo gott við Hjallastefnuna að hún 

er skýr rammi. Það er þessi skipting, hópatími - valtími, stelpur - 
strákar, kynskipt - kynjablandað, en við getum samt verið svolítið 

frjálsar inni í þessum ramma. Alveg eins og til dæmis blái kjarni getur 

alveg ákveðið það að stóri hópur færi alltaf út eftir hádegismatinn í 
hópatíma og ákveðið það að litli hópur færi alltaf út í hópatíma á 

morgnana í mánuð. Það er ekkert æðra yfirvald sem færi eitthvað að 

hafa skoðanir á því endilega. Við erum mjög frjálsar með það og það 

hefur bara reynst mjög vel að hafa fasta útitíma fyrir hópa. Og svo er 
mjög misjafnt hvað virkar fyrir stelpukjarnana og strákakjarnana 

þannig að mér finnst það bara mjög mikið öryggisatriði fyrir alla, 

bæði mig sem stjóra og starfsfólkið hérna, vanar og óvanar, faglærðar 
og ófaglæraðar, að hafa þennan góða ramma í kringum starfið og fara 

eftir honum. Svo erum við í stöðugri þróun og tilraunum og það er svo 

gaman (Leikskólastjóri í Hóli í viðtali). 

 
Og þessi rammi virtist veita starfsfólkinu ákveðið öryggi. Kennari eða 

starfsmaður fylgdi sínum barnahópi yfir daginn og hafði ákveðið frjálsræði 

í því sem hópurinn tók sér fyrir hendur í hópatímum. 

 
En þó svo að Hjallastefnan sé sköpunarverk eins höfundar koma fleiri en 

höfundur að endurskoðun Hjallastefnunnar. Sú endurskoðun er þó háð 

ákveðnum skilyrðum um að vera innan ramma hugmyndafræðinnar:  
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Fjölmargir hafa komið að verki. Í dag er það þannig að breytingar og 

þróun verða þannig að við erum með stjórnunarteymi. Þar eru 
skólastjórarnir og við myndum, með reglulegum fundum, þetta afl þar 

sem við ræðum um breytingar og þróun og hvað okkur sýnist þurfa að 

gerast. Og stærri ákvarðanir um breytingar eru teknar þar, en úti í 

hverjum skóla er hver skólastjóri með sínu fólki mjög sjálfstæður, 
þannig að minni háttar hugmyndir og fínpússun og útfærsla er leyst 

þar (Margrét Pála Ólafsdóttir í viðtali). 

  
Hugsunin að baki skólanámskrá Hjallastefnunnar virðist því ekki vera 

plagg sem hópur fólks hefur samið og komið sér saman um að vinna eftir, 

heldur plagg sem Margrét Pála semur og kynnir sem starfsaðferð eða 

„svona gerum við“. Ákveðin viðmið voru því sett um það hvort tillaga að 
breytingu á starfsaðferðum náði fram að ganga:  

 

En til þess að breyting hjá Hjallastefnunni sé góð, þá þarf hún að 
uppfylla ákveðin skilyrði. Hún þarf að vera innan ramma 

hugmyndafræðinnar hvað varðar kynjanámskrá og hún þarf að vera 

innan ramma okkar um opinn og skapandi efnivið. Og um lýðræði og 

jafnrétti, það þarf að vera innan hugmynda okkar um einfaldleika, 
festu og öryggi, og fyrst og síðast þarf hún að standast prófið um það, 

er þetta það besta fyrir hvert barn og foreldra. Það þarf að meta allar 

stærri ákvarðanir út frá þessum forsendum. Og ef að lausnirnar 
standast þetta allt saman og við erum sammála um þetta, þá verður 

þetta viðtekið og verður að reglu hjá okkur. Þar af leiðandi erum við 

alltaf í ákveðinni endurskoðun og þeir skólar sem eru 

Hjallastefnuskólar og eru í þessu samfélagi, sem alltaf er í samræðu, 
sem að alltaf er að deila reynslu og er alltaf að prófa og segja „okkur 

finnst þetta“ og „við viljum prófa þetta“,  „það er hægt að laga hér“ og 

þá endum við ávallt með því að segja „já“, ef þetta er að virka 
(Margrét Pála Ólafsdóttir í viðtali). 

 

Það eru því ákveðin atriði sem eru ófrávíkjanleg í starfsaðferðinni og 

virðist höfundur starfsaðferðarinnar ávallt eiga síðasta orðið í þróun 
starfsaðferðarinnar. Hjallastefnuskólar voru skilgreindir sem samfélag af 

höfundi hennar sem hefur velferð þeirra barna sem þar dvelja að leiðarljósi. 

 

Hjallastefnuskólar, það er okkar heiti á samfélagi sem hefur 
skuldbundið sig saman um að vera sjálfleiðréttandi lærdómsstofnanir í 

sífelldri endurskoðun, í sífelldri breytingaleit. Og spurningin er hvað 

gengur best fyrir börnin og alltaf hreint með þá ögrun undirliggjandi, 
er hægt að gera þetta betur (Margrét Pála Ólafsdóttir í viðtali). 

 



124 

 

Höfundur Hjallastefnunnar leiddi þær breytingar sem gerðar voru á 

starfsaðferðinni með velferð barnanna í fyrirrúmi að hennar sögn.  
   

Foreldrar komu því ekki að mótun skólanámskrár Hjallastefnunnar né 

börnin. Fyrirhugað var að koma á rafrænum gæðakönnunum sem börnin 

svöruðu.  
 

Börnin koma ekki að því að marka stefnu skólans nei. Þau koma hins 

vegar að því að skipuleggja sinn eigin dag í gegnum lýðræðisvinnu 
okkar, í gegnum valkerfið. Og við höfum keyrt gæðakannanir 

gagnvart börnum og erum að gera þær rafrænar núna fyrir elstu börnin 

þannig að þau geti sjálf lagt mat á ýmislegt sem er að gerast. Og okkar 

spurning er, við biðjum ekki um stefnu barnanna í því sem við erum 
að gera, við biðjum um álit þeirra um líðan með hvern afmarkaðan 

þátt. Og út frá því eru teknar ákvarðanir (Margrét Pála Ólafsdóttir í 

viðtali). 
 

Eins og fram hefur komið eru því starfsaðferðir Hjallastefnunnar í raun 

verk eins höfundar en ákveðnar breytingar var hægt að gera í samvinnu við 

stjórnendur og starfsfólk með velferð barna og foreldra að leiðarljósi. Ekki 
var gert ráð fyrir þátttöku allra hagsmunaaðila leikskólans í gerð og 

endurskoðun skólanámskrár í skipulagi leikskólastarfsins. 

     
Starfsfólk með samræmd vinnubrögð 

Starfslýsingar í handbók Hjallastefnunnar gefa skýr fyrirmæli um hvað, 

hvernig, hvenær og hvar hinir fjölbreyttu starfsþættir leikskólans eiga að 

fara fram. 
 

Í handbók okkar eru fyrirmæli til kennara að við undirbúning á 

skipulögðu starfi, númer eitt skipuleggja fyrirfram, númer tvö að vera 
spontant og líta á hvað áhuginn er að kalla á hverju sinni og númer 

þrjú að skipuleggja fyrirfram með börnunum hvað þau velja á mjög 

virkan hátt og fá mikla lýðræðisþjálfun inni í okkar kerfi (Margrét 

Pála Ólafsdóttir í viðtali). 
 

Orðanotkun er athyglisverð í handbók Hjallastefnunnar en þar er ítarleg 

lýsing á skipulagi starfsins og eru forsendur fyrir starfslýsingum sagðar 

vera nákvæm „uppskrift“ að því hvernig kennarar eiga að starfa við hinar 
mismunandi athafnir dagsins. Rætt er um gildi þess að til séu lýsingar á 

vinnuferlum og „forritaðar“ ákvarðanir. Tekið er fram að allir starfsmenn 

eiga að þekkja vinnulýsingarnar og framfylgja þeim en að fólk þurfi hins 
vegar ekki alltaf að vera þeim sammála. Vinnubrögðin þurfa að vera þeim 

„töm“ og eiga starfsmenn að nota leikskólastjórann til að „þjálfa“ sig. 
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Einnig er starfsfólk hvatt til að vera frjótt í hugsun og skapandi innan 

rammans til að ná „hámarksárangri“.      

 

Börnum skipt í hópa eftir kyni 

Einn liður í skipulagi leikskólastarfsins er skipting barna í hópa. 

Jafnréttisuppeldi er stór þáttur í hugmyndafræði Hjallastefnunnar og byggir 
á því að kynin séu ólík, sem felur í sér að ólíkum vinnubrögðum þurfi að 

beita fyrir hvort kyn. Því er kynjaskipting notuð sem aðferð í 

leikskólastarfinu og felst hún í því að börnunum er skipt á deildir eða 
kjarna eftir kyni og starfið skipulagt út frá þeirri forsendu með ákveðna 

þjálfun í huga.   

 

Ég er svo innilega sannfærð um það að það eigi að kynjaskipta 
(Starfsmaður í Hóli í rýnihópi).  

 

Talað er um „tap“ kynjablöndunar í handbók Hjallastefnunnar, en 
samkvæmt henni felst tap blöndunar í því að blöndunin átti að færa báðum 

kynum jafnan rétt. Fullyrt er að reynsla kynjablöndunar hafi leitt í ljós að 

sami réttur náðist ekki heldur bein mismunun hvað varðar athygli, kennslu, 

leiðsögn, hvatningu, tíma, pláss og leikrými þar sem drengir fá megnið af 
því sem skólar bjóða upp á.  

 

Fjallað er um „einokun“ kynjanna á hefðbundnum hlutverkum í handbók 
Hjallastefnunnar og hversu snemma börn vita hvaða svið í leikjum tilheyra 

hvaða kyni. Rætt var um að kynin hagi sér ólíkt og sæki í samvistir við 

leikfélaga af sama kyni. Talið var að kynin yfirtaki hlutverk – drengirnir 

frumkvæði og áræðni, stúlkurnar vináttu og samskipti og að þau séu alltaf 
að æfa sama hefðbundna kynhlutverkið og verði því einhæfari með 

tímanum.  

 
Maður sér þetta líka eins og á rauða kjarna, þar sem eru þrír árgangar, 

þau eru mjög lítil. Þar fá drengirnir að æfa sig að hjálpa hinum, annars 

væru stelpurnar í því. Stelpurnar taka litlu börnin í fóstur og litlu 

börnin fengju ekki frið hér (Starfsmaður í Kátakoti í rýnihópi).  
 

Með kynjaskiptingu er talið að einokun á leik og svæðum minnki 

sjálfkrafa. Um leið og annað kynið er úr augsýn þorir hitt kynið að glíma 

við verkefni og nýja hegðun.  
 

Maður getur komið í veg fyrir svo mikið með því að kynjaskipta þá 

erum við ekki með þessar óvinamyndir þið vitið og þá hertaka ekki 
strákarnir dýnustofuna og stelpurnar fínhreyfingasvæðið og það er 

hættara í svona blöndu að stelpurnar hugsa að ég er stelpa og ætla ekki 
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að vera eins og strákur og þá ætla ég ekki að leika eins og strákur. 

Strákarnir velja föndurkrók og svoleiðis en þeir mundu kannski síður 
gera það í blönduðum hópi (Starfsmaður í Hóli í rýnihópi).  

 

Einstaklingsþjálfun og félagsleg þjálfun er fyrir bæði kynin á 

leikskólanum. Hún fellur undir „uppbótarvinnu“ en þá er verið að veita 
hvoru kyni sérstaka uppbót, eða meiri þjálfun á sviðum sem þau hafa lítið 

þjálfað vegna kynferðis. 

 
Mér finnst líka, eins og á þessum leikskóla eru þau ofboðslega blíð. 

Eins og Ólafur hann bara knúsar alla og vill alltaf kyssa alla bless. Ég 

er ekki viss um að ef hann væri strákur á öðrum leikskóla að hann 

mundi læra þetta sérstaklega að vera svona knúsari (Móðir í Hóli í 
rýnihópi).  

 

Henni fannst kynjauppeldið því hafa skilað árangri. Samskiptaþjálfun er 
einnig hluti af starfi í Hjallastefnuleikskóla og hittust drengir og stúlkur í 

svo kölluðum blöndunartíma.  

 

Saman eiga þau jákvæð samskipti þó það sé ekki langur tími í einu 
heldur að það séu jákvæð samskipti (Móðir í Hóli í rýnihópi).        

 

Í handbók Hjallastefnunnar er bent á að „skuggahliðar“ geti komið fram í 
einkynja hópum ef ekki er hugað að innihaldi kennslunnar, sem geta lýst 

sér í nöldri og grát stúlknanna og hávaða, slagsmálum og mótþróa hjá 

drengjunum. Hefðbundin hlutverk í þykjustuleik voru rædd í rýnihópum. 

Þar komu við sögu Batman og prinsessur: 
 

Stelpurnar mundu ekki vilja fara inn með strákunum, af því að þeir eru 

bara að leika Batman. Þær geta ekki verið prinsessur í friði. Þá stela 
þeir svæðinu frá stúlkunum (Starfsmaður í Hóli í rýnihópi).  

 

Viðurkenning á því að kynin séu ólík og mikilvægi þess að koma í veg 

fyrir einokun á hefðbundnum kynhlutverkum eru meðal annars þau atriði 
sem kynjaskipting Hjallastefnunnar byggir á. 

    

Mér finnst líka svolítið gaman af því að stelpurnar eru bara prinsessur 

og alveg fíngerðar og svoleiðis þó að þetta sé svona [kynjaskipt]. Og 
þær hópa sig saman í stelpuleik, maður sér alveg muninn, stelpur og 

strákar eru ekkert eins. Það eru aðrar þarfir. Fólk heldur oft að þessi 

stefna gangi út á að herða stelpurnar og mýkja strákana, en þetta 
gengur líka út á það að virða þeirra menningu og fá að vera stelpa eða 

strákur. Strákar fá að vera með læti og hávaða. Þeir eru ekki að trufla 
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stelpurnar á meðan og eins og á öskudaginn, þá mega strákar mæta 

með öll sín vopn og sverð og það sem fylgir þeirra búningi. Það er 
ekki verið að taka af þeim alla fylgihluti búningsins (Leikskólakennari 

í Hóli í rýnihópi). 

 

Í rýnihópum kom fram að þátttakendum fannst þjálfun kynjanna hafa 
tilætluð áhrif. Eins fannst þátttakendum börnin vera sérstaklega kurteis. 

Þeim fannst drengirnir vera blíðari en ella og stúlkurnar framfærnari og 

kjarkmeiri. Var viðhorfa-, samskipta- og nálægðarkennslunni þakkað það, 
en þá er drengjunum gefinn kostur á að vinna með tilfinningar sínar, 

nálægð, snertingu og umhyggju hver fyrir öðrum. 

  

Við notum þetta svo mikið, umhyggju bara og meðlíðan og svoleiðis. 
Mér finnst svo gott að þetta er meðvitað og markvisst. Þetta er ekki 

bara af því að þessi kennari er svona þenkjandi eða hinn, heldur eru 

þetta bara æfingar. Í dag ætlum við að æfa þetta knús og þá er það 
bara svoleiðis. Þá finna þau hvað það er gott að manni líður vel þegar 

maður er búinn að fá svona knús. Mér finnst þetta skipta máli 

(Leikskólakennari í Hóli í rýnihópi). 

 
Móður fannst skipting barna í hópa eftir kyni hafa jákvæð áhrif á börnin sín 

en var þó ekki viss um að þau væru varanleg.    

 
Ég er mjög hlynnt þessu [kynjaskiptingu], mér finnst mín börn koma 

vel út úr þessu. Það verður spennandi næsta vetur þegar þau fara í 

skóla hvort þetta hafi einhver áhrif eða hvort að þetta skipti ekki máli 

(Móðir í Kátakoti í rýnihópi).   

 

Dagskrá 

Allir dagar eiga að vera eins hvað ytri ramma varðar í 
Hjallastefnuleikskólum og byggja á endurtekningum og 

víxlendurtekningum. Allur dagurinn á að fara fram á heimasvæði kjarnans 

með fastri dagskrá en ólíku innihaldi. Eins og fyrr segir fylgir sami 

hópstjóri sama hópi barna. Hópatímarnir voru fyrir svokallaða 
jafningjahópa barna hvað varðar aldur og kyn og var jafnt hlutfall leiktíma 

og fullorðinsstýrðra tíma sem skiptast á, það er ein klukkustund fyrir 

fullorðinsstýrð verkefni – hópatíma og sú næsta fyrir leik – valtíma þar 

sem fullorðnir fylgjast með.  

 

Skýr fyrirmæli voru í starfslýsingu Hjallastefnunnar um að leikskólastarf 

eigi að einkennast af „skemmtilegheitum“ og áttu hópatímar að vera 
ánægjulegir fyrir alla. Í starfslýsingu er lögð áhersla á mikilvægi þess að 

starfsfólki þyki vænt um börnin og er tekið dæmi um að það eigi að gefa af 
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sér, til dæmis með því að segja sögur í stað þess að lesa hana upp úr bók. 

Fyrirmæli eru um að starfsfólk eigi að vanda orðanotkun sína og að horfa á 
björtu hliðarnar. Starfsfólki er gefin ábyrgð á hópastarfinu og velur þá 

starfsfólk viðfangsefni í hópatíma. Börnin bera ábyrgð á valtímunum og er 

val þeirra skráð. Valið er háð valsvæðum og fjölda barna á hvert leiksvæði.  

 
Valtími eða valfundur er aðra hverja klukkustund en þá hittast börn hvers 

kjarna í svokölluðum valfundarkrók þar sem hvert barn á afmarkað, 

númerað svæði sem það situr á. Lögð er áhersla á að valinu sé ekki stýrt af 
starfsfólki og að börnunum sé frjálst að velja það viðfangsefni sem þau 

sjálf kjósa. Börnin velja eftir ákveðnu kerfi, þeir sem fyrstir velja í einni 

valstund velja síðastir í næstu valstund. Valstundinni er ætlað að vera 

rammi um frjálsa leik barnanna. Þær eiga einnig að æfa börnin í að fá ekki 
alltaf það sem þau vilja eins og svar einnar stúlku í Kátakoti ber með sér:  

 

Þegar við erum á valfundi, þá ráðum við, en ekki þegar maður er úti 
og ekki þegar allt er fokið. Ef að allt er fokið og kannski bara spil 

eftir, þá segir bara kennarinn þá eru bara spil í boði. 

 

Í handbók Hjallastefnunnar kemur fram að valfundir eigi að æfa „jákvætt 
mótlæti“ það er að segja að börnin fái ekki alltaf það sem þau langar í. Val 

barnanna var skráð og sú skráning varðveitt. Hún gaf starfsfólki og 

foreldrum glögga mynd af þeim viðfangsefnum sem viðkomandi barn 
fékkst við.     

 

Svo er eins og með valið, þau velja sér sjálf börnin og það er allt skráð 

á blað og svo fer kjarnastjórinn heim og setur í forrit og prentar út 
súlurit og það er geymt þannig að foreldrar geta séð hvað barnið var 

að velja (Leikskólastjóri í Kátakoti). 

 
Einnig var hægt að hvetja barn sem valdi sjaldan ákveðið svæði til að 

breyta til svo að það fengi að upplifa fjölbreytt viðfangsefni.  

 

Umhverfið, búnaður og efniviður 
Í handbók Hjallastefnunnar eru ítarlegar lýsingar á því hvernig umhverfið 

er skipulagt en eins og fyrr segir kallast leikskóladeildir leikskóla 

Hjallastefnunnar kjarnar og henni tilheyra oft tvær til þrjár stofur. Kjarninn 

skiptist í vinnustofu, sem er skipt niður í fjóra króka; leirkrók, föndurkrók, 
kubbakrók og sullukrók með sullukeri. Kubbastofa var inn af 

vinnustofunni fyrir stóra trékubba og svo var einnig leikstofa inn af 

vinnustofunni sem er ætluð fyrir frjálsan leik og hreyfingu. Þar var einnig 
samverukrókur kjarnans, þar sem hvert barn átti sitt sæti númerað og 

afmarkað með límbandi á gólfið.    
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Það er þessi skýra kjörnun, það er bæði varðandi hlutverk starfsmanna 
og hlutverk skólans og síðan vinnufyrirkomulag barnanna og það 

hvernig barnið getur líka valið. Það er ekki alltaf verið að, fullorðnir 

eru ekki alltaf að ákveða fyrir barnið. Það var einhver sem spurði mig 

hvort að þetta væri bara gott fyrir starfsmenn, en ég held að þetta sé 
mjög gott fyrir börnin, skýr rammi og þau vita alveg hvað er 

framundan. Ef að þú sem kennari ætlar bara að sleppa valinu þá kemst 

þú ekki lengi upp með það. Börnin vilja þennan ramma, þau vilja fá að 
vera með (Leikskólastjóri Kátakots í viðtali). 

 

Samkvæmt Hjallastefnunni á umhverfi leikskólans að vera einfalt og 

„kjarnað“ með sem minnstu áreiti og er opinn efniviður eingögnu notaður 
en ekki hefðbundin leikföng. Einn leikskólakennari í Hóli hafði þetta að 

segja um efniviðinn:  

 
Þetta eykur ímyndunaraflið, þegar þau eru að leika með kubba þá 

breytast þeir í hitt og þetta, sléttujárn eða þau búa til það sem þeim 

dettur í hug úr púðum eða kubbum og svo náttúrulega fá þau 

aukaefnivið.  
 

 
 

Mynd 4.1. Húsaleikurinn 

 
„Opni“ efniviðurinn kemur í stað hefðbundinna leikfanga enda talið að 

leikskólastarfið eigi að vera viðbót við einkaheimilið. Á leikefnið að reyna 

á samskipti þeirra og sköpun (sjá mynd 4.1). Skilgreining á því hvað er 
opinn efniviður og hvað ekki var til staðar í hugum starfsfólksins, en fram 

kom í handbók Hjallastefnunnar að „boðið er upp á opið leikefni þar sem 

ímyndun barna ræður ferðinni og sjálfbjarga börn skapa sinn eigin leikheim 

í friði innan ramma leikskólans“. Leikskólastjóri á Hóli sagði: 
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Við höldum okkur við opinn efnivið og við kannski kryddum eins og 
með kubbana, þá bætist við ítarefni, þá bætum við dýrum við, bætum 

pappa við með lími, teiknum fígúrur, eins í dýnustofunni, þar höfum 

við slæður og búninga. En við höldum okkur við þennan efnivið sem 

við erum með. Síðan erum við með dótadag einu sinni í mánuði og þá 
koma þessar dúkkur og bílar. 

 

Í rýnihóp kom fram að börnin fengu tækifæri til að leika með hefðbundin 
leikföng einu sinni í mánuði, en annars var opni efniviðurinn í boði. 

Starfsfólki og foreldrum fannst sá efniviður sem boðið var upp á gefa 

börnunum nægjanlega örvun og sagði ein móðirin í Kátakoti: 

 
Mér fannst það svolítið merkilegt því að sonur minn var búinn að vera 

á venjulegum leikskóla í bænum og hann kemur hingað á síðasta ári 

og hann spurði aldrei mamma hvar er dótið eða hvar er Playmóið, 
honum fannst bara alltaf nóg.  

 

Í umræðuhópum voru börnin beðin um að segja frá dótinu á leikskólanum. 

Þau bentu í allar áttir og töldu upp þann efnivið sem í boði var. Af svörum 
sumra þeirra að dæma virtust þau ekki sakna neins: 

 

Það er fullt af dóti og sumardóti líka. Úti eru bara skóflur og fötur og 
svoleiðis. Sumardótið það er bolti og svo getum við líka haft svona 

skóflur og fötur. 

 

En önnur börn höfðu á orði að þau söknuðu hefðbundinna leikfanga: 
 

Það eru dýr og það er alls konar, en mér finnst skemmtilegasta dótið 

mitt sem er heima. 
 

Í umræðum í rýnihópi kom fram að almenn ánægja væri með opna 

efniviðinn og fannst foreldrum börnin gera sér allt að leik. Þeim fannst 

börnin einnig þurfa minna dót heima hjá sér og notkun þeirra á leikföngum 
var einnig önnur og meiri en þeir áttu að venjast.    

 

Í námskrá Hjallastefnunnar má finna nákvæma skráningu á hugmyndafræði 

hennar og starfsaðferðum ásamt nákvæmum lýsingum á vinnuferlum. 
Orðanotkun er athyglisverð, en sjá má orð eins og „tamning“ 

„hámarksárangur“ „vasast í öllu“ og „umferðareglur“ í námskrá sem setur 

sérstakan blæ á hana. Umhverfi leikskólanna sem styðjast við starfsaðferðir 
Hjallastefnunnar var einfalt og einungis það sem talið er nauðsynlegt fyrir 

starfsemina var til staðar. Notaður var opinn efniviður og lögð áhersla á 
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ímyndunarafl barna og sköpun. Starfið var skipulagt eftir kyni barnanna og 

aldri þeirra.  

 

4.1.3 Sameiginlegir þættir og ólíkir 

Á öllum leikskólunum fjórum var lögð áhersla á að börnunum liði vel, að 

þau væru örugg og hamingjusöm. Tíminn á leikskólanum átti að vera 

skemmtilegur og börnin áttu að fá að njóta sín. Áhersla var lögð á jákvæðni 

og virðingu í samskiptum (sjá mynd 4.2).  
 

 

 
 

Mynd 4.2. Þættir í starfsaðferðum 

 

Þátttaka í gerð skólanámskrár var takmörkuð í öllum leikskólunum og 
komu einungis stjórnendur að gerð hennar. Starfsfólk gat haft áhrif á 

áherslur í skólanámskrá að einhverju leyti þegar grindin að henni lá fyrir og 

ef einhverjar breytingar átti að gera. Foreldrar komu ekki að gerð hennar 
eða að breytingum og þróun hennar. Þeim var kynnt skólanámskráin á 

foreldrafundi en kynntu sér hana ekki að öðru leyti. Börnin komu ekki að 

gerð hennar. Aðkoma foreldra að mótun stefnu leikskólans var engin, en 

áhrif barnanna á daglega áætlanagerð voru einhver í þeim skólum sem 
störfuðu í anda Reggio Emilia. Í þeim skólum sem störfuðu samkvæmt 

Hjallastefnunni gátu börnin haft áhrif á það sem þau tóku sér fyrir hendur í 

valtíma. 
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Mikill munur var á milli leikskóla á því hvernig verkefni starfsfólks voru 

tilgreind í skólanámskrá og fór sá munur eftir því hver starfsaðferð þeirra 
var. Á þeim leikskólum sem störfuðu eftir Reggio Emilia-aðferðinni var 

helsta hlutverk kennarans að skapa börnunum hvetjandi umhverfi og miða 

efni við þroska barnanna og leiða þau áfram í þekkingarleit sinni. Einnig 

var mikilvægt að starfsfólk hlustaði á hugmyndir barnanna, spyrði þau 
opinna spurninga og hvetti þau til gagnrýninnar könnunar. Skipulag 

starfsins var opið og reyndi mikið á starfsfólk að hafa opinn huga og 

fylgjast með áhugasviði barnanna og aðlaga skipulagið að því. Loks átti 
starfsfólk að fylgjast með leik barnanna og gera uppeldislegar athuganir og 

skrá.  

 

Í Hjallastefnuleikskólum var aftur á móti unnið eftir starfslýsingum í 
Handbók Hjallastefnunnar og skráðum vinnuferlum. Starfslýsingarnar eru 

mjög nákvæm uppskrift að því hvernig starfsfólk á að starfa við hinar 

mismunandi athafnir dagsins. Starfslýsingar eru til um umhverfi 
leikskólans og búnað, allt niður í smæstu atriði, dagskrána sem skiptist í 

valtíma og hópatíma, um samskipti við foreldra og börn og um önnur 

minnisatriði. Áhersla er lögð á að starfsfólk kynni sér vinnuferlana og fari 

eftir þeim, en tekið er fram að það þurfi ekki endilega að vera sammála 
þeim. Einnig er þar að finna boðorð, meginreglur og meginaðferðir um 

kennslu í leikskólanum. Orðanotkun vekur þar athygli og setur ákveðin blæ 

á námskrána.           
 

Starfsaðferðir leikskólanna settu mark sitt á umhverfi þeirra og mátti 

merkja töluverðan mun á umhverfinu eftir því hvaða aðferð var starfað 

eftir. Þeir leikskólar sem störfuðu samkvæmt aðferðum Reggio Emilia 
lögðu áherslu á fallegt umhverfi þar sem sköpun barnanna var 

fyrirferðarmikil og fékk að njóta sín. Þar var fjölbreytt framboð af efnivið 

til sköpunar og gott úrval leikfanga. Einnig var góður bókakostur á báðum 
leikskólunum. Þá höfðu báðir leikskólarnir hlýlegt yfirbragð. Á leikvöllum 

leikskólanna voru leiktæki og leikföng.  

 

Þeir leikskólar sem störfuðu samkvæmt Hjallastefnunni lögðu áherslu á 
einfalt og látlaust umhverfi og voru veggir leikskólanna auðir. Sá efniviður 

sem í boði var til leikja taldist til „opins“ efniviðar sem var heimagerður 

leir, vatn, kubbar og litir, málning og skæri. Strangar reglur voru í gildi um 

hvaða efniviður átti að vera á hverju svæði sem var vel skilgreint. Ekki var 
um spil, púsl og áhöld til hlutverkjaleikja að ræða. Börnin höfðu ekki 

aðgang að bókum. Veggir voru auðir og hólfin og línurnar á gólfinu gáfu til 

kynna að hegðun barnanna var stýrt. Á öðrum leikskólanum voru 
hefðbundin leiktæki á útisvæði, ekki hinum. 
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Allir leikskólarnir voru með ákveðið dagskipulag. Hver dagur var öðrum 

líkur í skipulagi. Þeir skólar sem störfuðu samkvæmt Reggio Emilia-
aðferðinni unnu eftir ákveðnum þemum í tímabilum og gátu starfsfólk og 

börn haft töluverð áhrif á hvernig unnið var. Börnunum var skipt í hópa 

eftir aldri og var lögð áhersla á að börnin fengju að njóta sín og tjá sig á 

margan hátt, þar með talið með sköpun. Börnin völdu sér viðfangsefni í 
leik í opnu vali annars vegar og í valtíma hins vegar og fannst starfsfólki, 

foreldrum og börnum valið oft takmarkað í valtímunum. Meiri ánægja ríkti 

með opna valið sem gaf börnunum meiri sveigjanleika í að velja sér 
viðfangsefni og leikfélaga.  

 

Á þeim leikskólum sem störfuðu samkvæmt Hjallastefnunni var 

dagskipulagið í föstum skorðum og mikið lagt upp úr því að halda vel í 
skipulagið. Börnunum var skipt í hópa eftir aldri og kyni og bar starfsfólkið 

ábyrgð á því starfi sem fram fór í hópatímum en börnin völdu sér leiksvæði 

og leikfélaga í valtímum. Endurtekningar, einfalt, nákvæmt og skýrt voru 
einkunnarorð sem stuðst var við ásamt hugtökum eins og gleði, kærleik og 

jákvæðni sem kenna á börnunum.  

 

Foreldrasamstarf var skilgreint í skólanámskrám þeirra leikskóla sem tóku 
þátt í rannsókninni. Í starfsaðferðum Reggio Emilia eru foreldrar taldir 

samstarfsaðilar í leikskólastarfinu og ein þeirra stoða sem 

leikskólauppeldið byggir á. Lögð er áhersla á að foreldrar komi með 
virkum hætti að starfinu með hugmyndir og þekkingu, og að sama skapi 

ætti leikskólinn að styðja við hlutverk foreldra. Þannig ættu foreldrar og 

leikskóli að vinna sameiginlega að velferð barnanna. Sú var ekki raunin á 

þeim leikskólum sem tóku þátt í þessari rannsókn. Foreldrar höfðu 
takmarkaða þekkingu á skólanámskrá leikskólanna og var ekki leitað til 

þeirra við gerð skólanámskrárinnar. Í skólanámskrá leikskólanna voru talin 

upp helstu markmið foreldrasamstarfs sem tilgreind eru í Aðalnámskrá 
leikskóla og talin upp þau atriði sem skipulögð voru yfir veturinn, eins og 

foreldaviðtöl og foreldrafundur. Einnig var bent á að finna mætti 

upplýsingar um starfið á heimasíðu leikskólans eða í fréttabréfi. Merkja 

mátti ákveðna fjarlægð milli leikskólans og foreldra, þar sem báðir aðilar 
ættu aðskilin, skilgreind hlutverk, en ekki sameiginleg verkefni eða 

vettvang. 

 

Foreldrar í Hjallastefnuleikskólum komu ekki að gerð eða endurskoðun 
skólanámskrár leikskólanna, en í starfslýsingu og vinnuferlum 

Hjallastefnunnar mátti sjá hvernig foreldrasamstarf er skilgreint. Þar kom 

fram að kennarar beri skýlausa ábyrgð á því að ná jákvæðum samskiptum 
við alla foreldra, því að talið er að án þeirra náist ekki árangur. Síðan var 

tilgreint nákvæmlega til hvers er ætlast af hverjum í daglegum samskiptum. 
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Má þar nefna hvernig tekið er á móti barni í fataklefa en ekki inni á kjarna 

og því skilað „tilbúnu“ aftur þangað. Tilgreint er að hverju barni og foreldri 
beri að heilsa og kveðja og á að leggja sérstaka alúð við þann þátt. Einnig 

voru þar tilgreindir fundir, viðtöl og hvar nálgast megi upplýsingar um 

starfið. Ekki var gert ráð fyrir beinni þátttöku foreldra í starfinu. 

 
Áhrif starfsaðferða leikskólanna mátti sjá víða. Fram kom í samtölum við 

starfsfólk, foreldra og börn að þessir hópar verða fyrir miklum áhrifum af 

þeirri starfsaðferð sem starfað er eftir og þyrftu því að hafa greiðan aðgang 
að mótun hennar og endurskoðun. Slíkan aðgang var ekki að finna í þeim 

leikskólum sem skoðaðir voru. Skipulag starfsins gat verið allt frá því að 

vera mjög nákvæmt og yfir í það að vera opið og næmt fyrir áhuga 

barnanna. Fram kom að skipulag starfsins tók þó ekki alltaf mið af áhuga 
barnanna og félagavali, heldur fremur af skipulaginu sjálfu og því 

sjónarmiði að viðhalda því.        

 

4. 2 Nám í leikskólum  

Hér er gerð grein fyrir helstu áherslum í menntun barnanna. Í kafla 4.2.1 er 

gerð grein fyrir því sem viðmælendur töldu mikilvægast í námi barnanna. Í 
kafla 4.2.2 láta börnin í ljós skoðun sína á því sem þeim fannst 

skemmtilegast og leiðinlegast í leikskólunum og í kafla 4.2.3 er gerð grein 

fyrir upplifun þeirra á sjálfræði sínu sem telst vera mikilvægt að efla í 
leikskólum. Í kafla 4.2.4 eru kynntar niðurstöður rannsóknarinnar um 

námssvið Aðalnámskrá leikskóla  sem eru áhersluþættir í leikskólauppeldi. 

Að lokum er rætt um verkefni elstu barna leikskólanna í kafla 4.2.5 en þá 

bættust stafakennsla, stærðfræði og enska við námið í nokkrum leikskólum. 
 

4.2.1 Að fá að vera börn og læra að haga sér  

Börnin í rannsókninni voru með svör á reiðum höndum við því af hverju 

þau væru í leikskóla: „Af því að við erum börn“ sagði einn drengur í 

leikskólanum Gullkistunni, og stúlka í leikskólanum Hóli var sammála því: 

„Út af því að fjögurra ára stelpur eru í leikskóla“. Foreldri nefndi að því 
fannst börnunum finnast svo sjálfsagt að vera í leikskóla.  

 

Fram kom í rýnihópum að áhersla var lögð á að bernskan væri sérstakt 
tímabil í ævi fólks og að mikilvægt væri að börnin fengju að njóta sín og 

upplifa gleði í leik og starfi á leikskólanum. Þær raddir heyrðust í 

rýnihópum að mikilvægt væri að börnunum gæfist tækifæri til þess að vera 

börn og njóta sín sem börn. Lögð var áhersla á ánægjulega bernsku og 
gleði fylgdi samveru við börnin.  
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Það smitar frá sér til okkar starfsfólksins. Maður er stundum eins og 

fimm ára krakki enda fáir vinnustaðir, sem ég hef verið svona glöð, 
sem eru eins skemmtilegir eins og þessi hér. Þetta spinnst svo mikið út 

frá áhugasviði barnanna og ég held að þegar það er gert, þá læra þau 

miklu meira, af því að þeim finnst þetta gaman (Starfsmaður í Kletti). 

 
Ásamt því að upplifa ánægjulega bernsku töldu viðmælendur í rýnihópum 

mikilvægt að börnin lærðu gömlu gildin í lífinu, eins og eitt foreldri orðaði 

það. Agi, að kunna að hafa stjórn á sér og geta leikið sér við önnur börn 
voru atriði sem hagsmunaaðilar ræddu um í rýnihópum og töldu mikilvægt 

að börnin kynnu. Samskipti, virðing fyrir öðrum og gæði í samskiptum 

voru talin góður grunnur í lífi barnanna sem er í samræmi við þær áherslur 

sem fram komu í skólanámskrám leikskólanna. Fram kom að börn alast að 
miklu leyti upp í hópum og því mikilvægt að þau læri að lifa og starfa með 

öðrum. Foreldrar og starfsfólk í Gullkistunni voru sammála um að hegðun 

skipti miklu máli. 
 

Mér finnst samskipti milli þeirra og virðing skipta máli og að þau læri 

að umgangast önnur börn, að finna hvenær þau eigi að stoppa og 

hvenær þau hafa rétt fyrir sér (Móðir í Gullkistunni).         
 

En samhliða því að börnin fengu að njóta lífsins og lærðu að umgangast 

aðra kom fram í öllum rýnihópum að kröfur til barnanna væru alltaf að 
aukast og þeim gert að fylgja hinum og þessum reglum. 

 

Það er nóg til af reglum. Æ, mér finnst börn oft orðin allt of stór áður 

en að þau eiga að vera það. Mér finnst börn vera alltof stutt börn 
(Móðir í Kletti).  

 

Hæfni í samskiptum sem grunnur að því að vera þátttakandi í 
skólasamfélagi var sá þáttur sem kom fram í öllum skólanámskrám 

leikskólanna í rannsókninni. Í skólanámskrá leikskólans Gullkistunnar kom 

fram „að sterk sjálfsvitund, hæfni í samskiptum og skapandi færni er ein 

mikilvægasta undirstaða undir lífið og formlegra nám síðar meir“.  
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Mynd 4.3. Einhver að meiða mig 

 

Börnin urðu vör við að verið væri að kenna þeim að haga sér í 

leikskólanum og ein stúlkan í Gullkistunni sagðist vera í leikskóla: „til að 
læra að vera ekki óþekk og svona“. Fleiri börn upplifðu það að verið væri 

að kenna þeim að haga sér. Drengur í Gullkistunni nefndi að „við lærum að 

rétta upp höndina þegar við ætlum að tala“.  Annar drengur í Gullkistunni 
kunni reglurnar í leikskólanum vel. 

 

Við lærum að maður má ekki lemja og ekki slá og regla númer eitt er 

að einn talar í einu og númer tvö að hlusta á meðan aðrir tala og regla 
númer þrjú ekki slást og meiða númer þrjú, það er sem má ekki og 

númer þrjú er mjög mikil tala.  

 
Það kom einnig í ljós að börnunum fannst leiðinlegast þegar einhver hagaði 

sér illa. Einni stúlku á Kletti fannst leiðinlegast „þegar strákarnir eru að 

meiða okkur“. Drengirnir á Kletti tóku undir það og sögðu: 

 
Mér finnst leiðinlegast að berja. Mér finnst leiðinlegast ef einhver er 

að kýla mig og gera það sem má ekki. 

 
Öll könnuðust börnin við það að vera meidd og að meiða aðra í 

leikskólanum og höfðu börnin áhyggjur af því. Þá kom einnig fram í 

teikningum barnanna (sjá mynd 4.3) sú upplifun að einhver var að meiða 

þau. Stúlkurnar á leikskólanum Kletti tóku undir þessar áhyggjur (sjá mynd 
4.4): 

 

Mér finnst leiðinlegt þegar einhver meiðir mig og mér finnst líka 

leiðinlegt þegar einhver er að stríða mér.  
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Mynd 4.4. Stelpa að meiða mig  

 

Í skólanámskrá leikskólans Kletts kom fram að leikskólakennarar þurfa að 

sinna frumþörfum barnanna til dæmis tilfinningalífi, félagsvitund og 
lífsviðhorfum þeirra, þar sem þau dvelja stóran hluta úr deginum á 

leikskólanum. Í rýnihópum og viðtölum lögðu allir hagsmunaaðilar ríka 

áherslu á almenna lífsleikni, að geta leikið og starfað með öðrum börnum 
og að kunna að haga sér innan um aðra. 

 

Í námskrá Hjallastefnunnar kom fram að samskipti, vinátta, félagsleg færni, 

sjálfsstjórn, lýðræði og jafnrétti voru þættir í námskrá sem metnir voru til 
jafns á við önnur námssvið. Fram kom að mikið var lagt upp úr jákvæðum 

aga og hegðunarkennslu. Foreldrar í rýnihópi í leikskólanum Hóli nefndu 

að börnin þurfa að læra að vera kurteis í leikskólanum. Ein móðirin á Hóli 
sagði: 

 

Mér finnst samskipti og þessi félagslega hæfni skipta mjög miklu máli 

eins og þessi kurteisi.  
 

Tíu boðorð Hjallastefnunnar um aga og hegðunarkennslu fjölluðu um 

hvernig börnum í leikskólanum var kennt að haga sér. Þau fólu í sér að 
starfsfólk ætti að vinna barn með góðu og fara mjúka leið að 

hegðunarkennslu sem væri forsenda fyrir félagslegri færni. Lögð var 

áhersla á að þjálfa börn í mótlæti og hugtakið „tamning“ notað yfir það að 

kenna barni sjálfsstjórn.      
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4.2.2 Skemmtilegast og leiðinlegast 

Í samtölum við börnin kom fram hvað þeim fannst skemmtilegast og 

leiðinlegast að gera í leikskólanum. Valið var afar einstaklingsbundið. Til 
að mynda fannst börnunum í þeim leikskólum sem störfuðu samkvæmt 

Hjallastefnunni skemmtilegast að leika í stóru kubbunum, með púða og 

dýnur og að leika í leikstofunni. Einnig nefndu þau að það væri gaman að 

leika úti. Þegar stúlkur á Hóli voru spurðar að því hvaða leikir væru 
skemmtilegastir var svarið: 

 

... feluleikur, að finna alla sem eru búnir að fela sig eða eltingaleikur 
en þá á maður að elta alla og sá sem maður nær á að reyna að ná öllum 

krökkunum (Stúlkur á Hóli).    

 

Flest börnin voru sammála því að eltingaleikur og feluleikur væru 
skemmtilegustu leikirnir og voru þeir nefndir í mörgum útgáfum: 

 

Það er bara köttur og mús. Það er leikur sem allir fara í hring og svo 
bendir fóstran á þann sem á að vera kötturinn og hver er músin og sá 

sem er músin á að reyna að hlaupa frá kettinum og kötturinn á að ná 

músinni og ef að kötturinn nær músinni, klukkar hana svona, þá 

verður einhver annar mús en kötturinn má velja (Stúlka á Hóli). 
 

Drengjum á leikskólanum Hóli fannst skemmtilegast á öskudaginn, en þá 

klæddu þeir sig upp og voru indjánar, íþróttaálfur, súpermann og Zorró. 

Fram kom í rýnihópi foreldra og starfsfólks á Hóli að þann daginn fengu 
börnin að koma með alla fylgihluti búninganna, eins og sverð og byssur. 

 

Börnin á leikskólanum Kátakoti töluðu um hveitidans sem skemmtilegasta 
leikinn sem þau fóru í, en þá var hveiti og kornflexi stráð á gólfið og börnin 

fengu að dansa í því. Allir leikirnir sem börnin á Hjallasefnuleikskólunum 

nefndu sem skemmtilegustu leiki fólu í sér hreyfingu og ærsl.  

 
Auk þess sem börnin nefndu að væri leiðinlegast þegar einhver kunni ekki 

að haga sér, þá sögðu drengir í Hjallastefnuleikskólunum að þeim þætti 

leiðinlegt að lita og teikna af því að „það væri svo lengi“. Það var þó ekki 
algilt því að annar drengur nefndi að sér fyndist skemmtilegast að lita. 

Önnur börn nefndu að þeim fyndist leiðinlegast í dýnunum og í föndri og 

drengjahópi fannst leiðinlegast í leirnum, „ógeðslega leiðinlegt af því að 

maður er svo lengi að þvo sér um hendurnar af því að maður verður svo 
klístraður“.     

 

Börnin í þeim leikskólum sem störfuðu eftir hugmyndafræði Reggio Emilia 
nefndu einnig eltingaleik sem skemmtilegasta leikinn. En þau nefndu 
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einnig fleiri tegundir leikja en börn í Hjallastefnuleikskólum, eins og að 

leika í kastalanum, að róla úti, að leika við marga í bíl, að spila, að leira, að 
leika í húsó og heimiliskrók. Það sem börnunum fannst leiðinlegast að 

gera, auk þess að slást og lemja, var að tína laufblöð og að púsla.  

 

Börn á leikskólanum Kletti höfðu fengið kettlinga í heimsókn nokkrum 
dögum fyrir heimsókn rannsakanda þangað. Starfsmaður hafði komið með 

kettlingana sína í stutta heimsókn. Það vakti mikla lukku hjá börnunum:  

 
Ég vildi hafa leikskóla með hundum og kisum og hvolpum og 

kettlingum, já það væri æði (Stúlka á Kletti). 

 

Engin hefð er fyrir dýrahaldi í leikskólum á Íslandi, þó svo að það þekkist 
vel til dæmis í Danmörk og Svíþjóð. Hræðsla við ofnæmi barna er talin 

vera helsta ástæða þess.  

 
Leikefni frá náttúrunnar hendi féll í góðan jarðveg hjá börnunum. Snjórinn 

var til dæmis vinsæll efniviður: 

 

Mér finnst best þegar snjórinn er úti þá getum við búið til snjókall 
(Stúlka á Kletti). 

 

Einnig var drullumall vinsæll leikur og drullan vinsæll efniviður eins og 
snjórinn. 

    

Mér finnst gaman að drullumalla og vera skítugur í framan (Drengur á 

Hóli). 
 

Öll börnin voru yfirleitt jákvæð í svörum sínum og nefndi einn drengur í 

Gullkistunni að allir leikirnir væru bestir og tók annar drengur undir það og 
sagði að sér fyndist það líka. Í öðrum umræðuhópi barna sagði ein stúlkan 

að sér fyndist ekkert leiðinlegt í leikskólanum.    

 

4.2.3 Sjálfræði  

Fram kom í skólanámskrá allra leikskólanna að lögð væri áhersla á að efla 

sjálfstæði barnanna og var markmiðið að gera þau að sjálfstæðum 
einstaklingum. Eins og fram hefur komið var valkerfi á nokkrum 

leikskólunum þar sem börnin töldu sig geta ráðið einhverju um hvaða leik 

þau völdu. Þar fyrir utan voru börnin spurð að því hverju þau fengju að 

ráða. Skoðanir voru skiptar. Sumum börnum fannst þau ekki fá að ráða 
miklu. Einn drengur í Gullkistunni þar sem opið valkerfi var við lýði sagði: 
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Við ráðum ekki neinu. Við fáum að ráða hvenær við fáum að pissa. 

 
Annar drengur í Gullkistunni sagði: 

 

Við fáum engu að ráða er það nokkuð? Nei engu, konurnar ráða bara. 

Bara konurnar eins og Halla, hún fær að ráða öllu. 
 

Ein stúlka í Gullkistunni sagði: „Við fáum að ráða hvað við leikum okkur, 

en við þurfum að spyrja konurnar“. Endurspegla svör barnanna þá 
staðreynd að leikskólar eru að stærstum hluta kvennavinnustaðir. Þegar 

svör barnanna voru borin undir rýnihóp starfsfólks og foreldra í 

Gullkistunni sagði einn faðirinn: „Þau bara læra þetta strax, þetta er svona 

allt lífið – spyrja konurnar“. 
 

Sumum börnum fannst þau geta ráðið hvar þau léku sér. Drengur á 

leikskólanum Hóli sagði að hann mætti velja herbergi eða leikstofu til að 
leika í. Stúlka í leikskólanum Kátakoti sagði að börnin mættu ráða hvort 

þau vildu leika úti eða inni. Drengur á Kletti sagði þó að börnin „fengju 

ekki að ráða neinu í leikskólanum, við megum bara ráða hvort við viljum 

lesa, við fáum ekki að ráða neinu einu sinni“. Af svörum barnanna að 
dæma fannst þeim sjálfræði sitt takmarkað. Hún er því umhugsunarverð, 

upplifun barnanna á sjálfræði sínu í leikskólanum, þótt markmið 

leikskólastarfsins sé í öllum skólunum að efla sjálfstæði barnanna og 
sjálfræði. Það virðist hins vegar ekki alltaf vera upplifun barnanna.    

 

4.2.4 Námssvið leikskólans  

Í skólanámskrá leikskólans Kletts og Gullkistunnar var gerð grein fyrir því 

hvernig unnið var með námssvið leikskólans og hverjar helstu áherslur 

leikskólans voru varðandi hvert námssvið. Í skólanámskrá leikskólans 
Kátakots kom einnig fram hvernig unnið var með námssvið aðalnámsskrár. 

Í leikskólanum Hóli voru viðfangsefni aðalnámskrár notuð sem leið að 

markmiðum leikskólastarfsins. Þrátt fyrir ólíkar nálganir lögðu allir 

leikskólarnir mikið upp úr því að fara eftir leiðbeiningum Aðalnámskrár 
leikskóla um námssviðin og mátti sjá ýmsar útfærslur á því hvernig það var 

gert. Ríkti sátt um námssviðin sem áhersluþætti í starfinu. Samkvæmt 

Handbók Hjallasefnunnar átti starfsfólk að fylla út blað um hvernig unnið 
var í hópatímum:  

 

Við eigum svona útfyllingablað sem er talningarblað fyrir hópastarf 

og þar eru öll sviðin talin upp og undirflokkar ásamt hugmyndum af 
því sem hægt er að gera. Sem dæmi má nefna hreyfingu ... svo er fyllt 

út eftir hvern hópatíma hvað hefur verið gert og eftir vikuna þá getur 
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starfsmaðurinn tekið blaðið og fyllt inn á þannig að þú sérð alveg 

hvað þú hefur gert. Ef ég er ekki búin að fara neitt í tónlist í janúar, þá 
ætla ég að taka mig á í febrúar. Ég kíki á þessa lista af og til þannig að 

þetta er gott tæki fyrir stjórnandann (Leikskólastjóri í Kátakoti í 

viðtali). 

 
Rekstraraðili Hjallastefnunnar gerði sér far um að fullvissa sig um að unnið 

væri eftir námssviðum Aðalnámskrár leikskóla í leikskólum sínum: 

 
Með því að fara reglubundið í gegnum aðalnámskrá leikskóla og 

leggja mat á þá þætti sem þar eru þá fullvissar skólinn sig um að 

öllum þessum þáttum sé sinnt. Við erum með gátlista sem að tekur til 

þessara þátta því þó að þessi stóra uppeldishugsjón sé það sem litar 
starfið, þá notum við viðfangsefni aðalnámskrár sem leið okkar að 

markinu. Ég segi stundum allir vinna að því að barn máli en hvernig 

ætlar þú að vinna í slíku starfi með börn þar sem þú ert virkilega að 
vinna að skapandi hugsjón? Og hvernig ætlar þú að vinna þannig að 

þú styrkir einstaklingsgetu og sjálfstraust og gleði og slíkt? Hvernig 

ætlar þú að hafa málningarsvuntuna þannig að agi og framkoma og 

félagleg samstaða og umhyggja sé í gangi? Við notum þessi 
viðfangsefni aðalnámskrár sem verkfærin okkar á meðan við erum að 

sinna þessum stóru meginþáttum sem lita allt starfið (Rekstraraðili 

Hjallastefnunnar). 
 

Af svörum hans að dæma voru námssviðin leiðir að markmiðum 

leikskólastarfsins en virðing og umhyggja fyrir barninu ávallt í fyrirrúmi. Í 

Kátakoti og Kletti voru námssviðin skipulögð í lotum og var unnið í mánuð 
með hvert námssvið á tveimur þematímabilum. Á Kletti var unnið með 

námssviðin í  hópatímum.    

 
Stefnan okkar kemur vel inn í námssviðin og mér finnst endurspeglast 

mikið hjá krökkunum að þetta er raunverulega verið að taka þarna 

fyrir alla þessa þætti. Það er öll örvunin, það er náttúrulega myndlistin 

sem að er stór þáttur hér og síðan kemur hreyfingin í salnum. Við 
reynum að fara eftir öllum þessum þáttum. Það eru þarna ákveðnir 

þættir sem gefnir eru upp í námskránni sem að leikskólinn á að vinna 

eftir og ég held að okkur hefur tekist það mjög vel. Við förum inn á 

alla þætti í þroska barnsins (Aðstoðarleikskólastjóri á Kletti í viðtali). 
 

Námssviðin voru einnig samþætt inn í allt starf leikskólanna og var 

starfsfólkið sér vel meðvitað um að börnin væru að læra allan daginn, en 
ekki bara í afmörkuðum stundum.  
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Öll þessi námssvið eru í gangi allan daginn í fataklefanum, útivistinni, 

hægri og vinstri, ofan og neðan og allt þetta er alltaf í gangi. Þó að 
maður setjist kannski ekki endilega beint niður og kenni litina, 

skilurðu maður notar þá í salnum í fataklefanum úti hvar sem er. 

Taktu saman rauðu skóflurnar, taktu saman bláu skóflurnar, náðu í 

skóna þína fyrir ofan eða fyrir neðan þarna. Eða taktu saman fimm 
kubba og hún tekur saman fimm kubba. Við reynum að taka þetta allt 

saman inn í allt sem þau eru að gera inn í leikinn af því að börn læra 

sem mest í leik og þá eru notaðar þessar stundir í fataklefanum, að 
taka saman. Á yngri deildunum hafa þau tekið bara þetta þessa 

snertingu þetta knús og svona reynt að nota þetta þegar verið er að 

skipta á og þá er verið að tala um táslurnar og fingurnir og augun og 

reyna að örva og nota allar þessar stundir (Leikskólakennari á Kletti í 
viðtali). 

 

Aðalnámskrá leikskóla þjónaði því vel sínum tilgangi að vera sveigjanlegur 
rammi og leiðarvísir um leikskólastarfið og almenn sátt virtist ríkja í 

leikskólunum um að starfa samkvæmt henni. Verður gerð grein fyrir 

hvernig unnið var að hverju námssviði fyrir sig. 

 
 Hreyfing 

Á öllum leikskólunum var lögð áhersla á daglega útiveru og frjálsa 

hreyfingu í útiveru barnanna. Sjá mátti í skólanámskrá leikskólanna að 
einnig voru farnar reglulegar gönguferðir um nágrenni leikskólanna og 

töluðu börnin um þær ferðir. Tilgangur slíkra ferða var ekki síður að börnin 

fengju að upplifa umhverfið, skoða og rannsaka:  

 
Við förum á róluvöllinn að labba og við förum í gönguferðir og tínum 

laufblöð og þá förum við á róló að leika okkur í rennibrautinni, róla og 

vega salt á vegasalti (Stúlka á Hóli). 
 

Hjallastefnuleikskólarnir lögðu auk þessa áherslu á kjarkæfingar, hlaup og 

hopp og klifur upp á borð og stóla (sjá mynd 4.5). 

 

... það var erfitt síðast. Fyrst áttum við að labba á stólum, við máttum 

ekki snerta gólfið og þá átti maður að labba yfir þrjá stóla (Drengur á 

Hóli). 
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 Mynd 4.5. Dýnuleikur og stólar       
 

 

Lögð var áhersla á jafnvægisæfingar, samhæfingu og að hreyfingin stuðlaði 

að jákvæðni og gleði: 
 

Kollhnís og heljarstökk er gaman. Ég kann að standa á höndum. Þá 

lætur maður fæturna sínar á vegg (Drengur á Kátakoti). 

 
Á leikskólanum Kletti var einn aðili sem sá um hreyfistundir í salnum og 

var ánægja með þessa sérhæfingu, það þótti betra að skipuleggja starfið 

þannig:  
 

Ég er alltaf að standa á höndum. Ég fer í handahlaup í leikskólanum 

og stend á einni hendi (Stúlka á Kletti). 

 
Einnig höfðu elstu börn leikskólans aðgang að nærliggjandi íþróttahúsi 

nokkur skipti á ári.    

 
Í skólanámskrá Gullkistunnar kom fram að jógaæfingar voru stundaðar í 

hreyfistundum. Hreyfistundirnar hófust á því að skapa ró og börnin struku 

hvert öðru, farið var í hreyfileiki og þrautir og síðan enduðu 

hreyfistundirnar með því að börnin teygðu úr sér og lögðust á dýnu og 
hvíldu sig við slökunartónlist.     

 

 
Málrækt 

Í skólanámskrá leikskólanna var tilgreint að mikilvægt væri að lesa fyrir 

börnin og ræða það sem lesið var um. Einnig var söngur talinn mikilvægur, 

ekki bara söngsins vegna heldur einnig vegna þess að börn eiga auðvelt 
með að læra orð og texta í gegnum söng, ljóð og þulur. Málörvun gekk eins 
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og rauður þráður í gegnum allt daglegt starf á leikskólunum. Auk þess var 

sérstakt málræktarátak í gangi í leikskólum eins sveitarfélagsins. Daglegar 
samverustundir voru ofarlega í huga barnanna þegar talað var um málrækt. 

 

Ég kann Óskasteina og í samverustund sitjum við kjur, lesum við bók 

og segjum sögur, syngjum Gamli Nói er að kyssa frú og kaupa ís og 
poppa popp og söguna um fiskana tvo (Stúlka í Gullkistunni). 

 

Einnig fór margvísleg fræðsla fram í samverustundum. 
 

Við lærum um dagana og svoleiðis. Mánudagur, þriðjudagur, 

miðvikudagur, fimmtudagur, föstudagur, laugardagur og sunnudagur 

og þá er vikan búin. Janúar ... febrúar ... (Drengur á Gullkistunni). 
 

En samverustundir gátu einnig reynt á börnin: 

 
Í samverustund lesum við bók og syngjum stundum. Mér finnst 

leiðinlegt að syngja og mér finnst leiðinlegt að lesa bók. Það er erfitt 

að bíða svona lengi, mér verður illt í löppunum. Já það er mjög erfitt 

að bíða svona lengi (Drengur á Kletti). 
 

Á þeim leikskólum sem störfuðu samkvæmt Hjallastefnunni var áhersla 

lögð á að segja sögur í stað þess að lesa bækur og var bókakostur 
leikskólanna lítill. 

 

Erla segir sögur í sögustund. Stundum les hún bók en hún er eiginlega 

hætt því. Kannski gerir hún það aftur. Við eigum engar bækur, við 
erum með þær í láni á Bókasafninu. Við fáum bara lánað hjá 

stelpunum núna. Hún kann svo margar sögur, ævintýrasögur (Drengur 

á Hóli). 
 

Málrækt fór einnig fram í fataklefa leikskólanna, í matartímum, í útiveru 

og var starfsfólk sér meðvitað um hlutverk sitt í málörvun í önnum dagsins 

og hversdagslegum samtölum við börnin. 
 

Myndsköpun 

Á þeim leikskólum sem höfðu aðferðir Reggio Emilia að leiðarljósi var 

myndsköpun stór hluti starfsins. Í þeim leikskólum var efniviður nýttur úr 
náttúrunni í myndsköpun, laufblöð, greinar, steinar og fleira. Einnig var 

boðið upp á mismunandi tegundir af málningu.  

 
Í listaskála búum við til eitthvað, við teiknum og penslum og málum 

(sjá mynd 4.6) (Stúlka á Kletti). 
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Lögð var áhersla á að verk barnanna prýddu veggi leikskólans og að nám 
barnanna væri sýnilegt öðrum, þar með talið foreldrum þeirra. Einnig taldi 

starfsfólkið að verkin gæfu tilefni til samræðu við börnin þar sem þau 

kæmu hugmyndum sínum á framfæri með þessum hætti.  

 

 
 

Mynd 4.6. Þegar við vorum að lita 

 
Á Kletti og Kátakoti, þar sem myndsköpun var unnin í lotum, lauk lotunni 

með myndlistarsýningu fyrir foreldra. Annars var afrakstur myndlistar 

hvergi aðalatriði, heldur ferlið við sköpunina. Allur efniviður var flokkaður 
og hver hlutur á sínum stað. Mikið var notað af verðlausu efni úr náttúrunni 

og lögð áhersla á margar tegundir lita.         

 

Við málum í hópastarfi, teiknum og límum á og leirum. Einu sinni fór 
ég að mála í leikskólanum frosk og svona að gera hring og vera í 

Playmó (Stúlka á Kletti). 

 
Þau verkefni sem unnin voru í myndlist í leikskólunum voru misviðamikil. 

Þau gátu tekið einn dag eða heilan vetur, allt eftir því hvað starfsfólk og 

börn ákváðu að taka fyrir. Þann vetur sem rannsóknin stóð yfir var ekki eitt 

verkefni í gangi í leikskólunum heldur nokkur minni.     
 

Á Hjallastefnuleikskólunum mótuðu börnin sína myndlistarvinnu frjálst og 

út frá eigin hugmyndum. Þau voru hvött til þess að segja frá myndverkum 
sínum, með það í huga að örva hugmyndaflug þeirra og ímyndunarafl og 

að gera þau sjálfstæð í hugsun. Þau gátu einnig sjálf orðið efniviður í 

myndsköpun. 

 
Stundum málum við okkur kisur og hvolpa og kettling (Stúlka á Hóli). 
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Á Hjallastefnuleikskólum var það talið „kosta“ að hafa mynd upp á vegg, 
en samkvæmt námskrá Hjallastefnunnar þýðir það að allt sem notað er í 

leikskólanum skal hafa merkingu og tilgang sem svarar „kostnaði“ og það 

sem ekki gerir það verður að hverfa. Sett var spurningamerki við það hver 

ávinningurinn væri af því að hafa verk barnanna uppi á vegg og talið að 
„gjaldið“ fyrir það væri áreiti fyrir hegðunartæpt barn og vinna við 

„afþurrkun“ eða þrif fyrir starfsfólkið 

 
Tónlist 

Í öllum leikskólunum var lögð áhersla á að börnin fengju tækifæri til að 

njóta tónlistar og iðka hana. Það var gert með því að búa til hljóðfæri, setja 

upp sýningar, fara í söng- og hreyfileiki, hlusta á fjölbreytta tónlist og 
sameiginlegir söngfundir voru haldnir í öllum skólunum. Börnin könnuðust 

við að fást við tónlist í leikskólanum. 

 
Já, hristur og alls konar. Við notum það, spilum og einn velur lag og 

stundum syngja nokkrir og stundum allir (Drengur á Hóli). 

 

Hjallastefnan lagði einnig áherslu á öskur, að spinna lag og kyrja. Einnig 
hafði starfsfólk Hjallastefnunnar breytt söngtextum þekktra söngva, til 

dæmis „Adam átti syni sjö“ í „Eva átti dætur sjö“. Var það gert til að gera 

báðum kynjum jafn hátt undir höfði. 
 

Vikuleg söngstund barnanna í sal var algeng og í daglegum 

samverustundum var sungið.  

 
Það eru mörg lög sem við þurfum að syngja. Það er langt síðan við 

höfum sungið Maístjörnuna (Drengur á Kátakoti). 

 
Salur leikskólans Kletts var nýttur í vinnu með tónlist og hreyfingu. 

 

Inni á sal fáum við hljóðfæri. Mér finnst skemmtilegt að hafa rauðu 

trommuna með bandinu hér (Drengur á Kletti). 
 

Einnig fengu börnin að upplifa tónleika hljóðfæraleikara í tónlistarskóla 

sveitarfélagsins og á skóladagatali leikskólanna mátti sjá tónleikaferð elstu 

barnanna á tónleika Sinfóníuhljómsveitarinnar.    
 

Við förum stundum í tónlistarskólann. Þá er verið að spila fyrir okkur 

alls konar, píanó og fiðlu, flautur og lúður (Drengur á Kletti). 
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Samstarf leikskóla og tónlistarskólans í sveitarfélaginu var einnig með 

þeim hætti að tónlistarkennari kom frá tónlistarskólanum og tók elstu 
börnin í tónlistartíma einu sinni í viku. Almenn ánægja var með þessa 

viðbót í leikskólastarfinu. 

 

Í skólanámskrá leikskólans Gullkistunnar var söngurinn tengdur við gleði 
og málörvun en í henni kom fram að „við syngjum af gleði, það er góð 

fyrirmynd og mikil málörvun“. Hreyfing tengdist einnig tónlistinni og voru 

skipulagðir danstímar vinsælir. 
 

... við erum líka í dansi, já ríðum, ríðum rekum yfir sandinn. Ég kann 

að dansa alvörudans, einn sem er polka og einn sem ungarnir eru að 

dansa í vatninu (Stúlka á Gullkistunni). 
 

Markmið leikskólanna varðandi tónlistarnámssviðið voru að öll börnin fái 

tækifæri til að njóta tónlistar og iðka hana. 
 

Náttúra og umhverfi 

Á leikskólanum Kletti voru börnin hvött til þess að vera athugul á 

umhverfið, á það sem var að gerast í kringum þau og líta út fyrir 
leikskólann og deildina. Ef hugmynd kom frá börnunum, var hún krufin og 

börnin hvött til að segja sína skoðun á lífinu. Ein móðir sagði frá 

upplifunum sonar síns: 
 

Sonur minn talar mikið um krummaklettinn. Honum fannst svo 

æðislegt að fara hérna út og gefa krummunum og hann er enn þá að 

tala um þetta. Ef hann sér gröfurnar hérna úti, þá segir hann að þær 
séu að skemma krummaklettinn ... Mér finnst það svo sniðugt þegar 

við höfum verið að keyra og það eru krummar fljúgandi þá fer minn 

að segja þeir eru að skemma krummaklettinn (Móðir á Kletti). 
 

Umhverfi leikskólanna var á öllum stöðum tilvalið í skoðunar- og 

vettvangsferðir og nýttu leikskólarnir sér það óspart. Í skólanámskrá 

leikskólans Kletts má sjá að fjöll og fjörur voru uppsprettur skoðunar og 
umfjöllunar í leikskólastarfinu. 

 

Menning og samfélag 

Í skólanámskrá þeirra leikskóla sem starfa eftir Hjallastefnunni kom fram 
að lögð var áhersla á að börnin kynntust ýmsum heimilisstörfum, svo sem 

tiltekt og bakstri. Voru hópatímar stundum helgaðir köku- og brauðbakstri 

og því að taka til: 
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... ég verð að flýta mér, ég þarf að fara að baka kókoskúlur, af því að 

það er afmæli í valtímanum (Drengur á Kátakoti).    
 

Fram kom í skólanámskrám leikskólanna að markvisst var stefnt að því að 

heimsækja hina ýmsu staði í kringum leikskólana og sjóndeildarhringur 

barnanna víkkaður. Einnig var það sem börnunum stendur næst skoðað vel, 
það er heimili þeirra og nánasta umhverfi. Sveitarfélögin voru einnig með 

lista- eða menningardaga þar sem leikskólabörn sýndu vinnu sína og 

skemmtu sér. Fjallað var um fjölmenningu í skólanámskrá eins leikskólans 
og áhersla lögð á víðsýni og umburðarlyndi allra í leikskólanum fyrir 

menningu annarra. Á öllum leikskólunum var farið með börnin í 

vettvangsferðir.   

 
Stundum förum við í dýragarðinn og stundum að heimsækja eitthvað 

safn eins og Ásmundarsafn (Drengur í Gullkistunni). 

 
Börnin höfðu misgóðan aðgang að tölvum í leikskólanum. Ekki var gert 

ráð fyrir tölvum fyrir börnin á öllum leikskólunum. 

 

Við erum ekki með tölvu, bara kennarinn. Kennararnir fara bara í 
tölvu, ekki við. Stundum förum við heima hjá okkur (Stúlka á Kletti). 

 

Þar sem gert var ráð fyrir tölvum fyrir börnin, voru þær orðnar gamlar og 
viðhaldið á þeim ekki eins og best var á kosið.   

 

Tölvan er biluð (Drengur á Hóli). 

 
Drengjum á leikskólanum Hóli fannst forritið Glói geimvera

3
 

skemmtilegast en stúlku þar fannst leiðinlegast að fara í tölvuna. Annarri 

stúlku fannst gaman að fara í teiknileikinn í tölvunni.  
 

Auk námssviða leikskólans kom fram eins og áður segir í samtölum við 

foreldra og starfsfólk að undirbúningur fyrir grunnskólagöngu var talinn 

mikilvægur og meiri kröfur voru gerðar til barna eftir því sem þau urðu 
eldri.  

 

4.2.5 Að læra meira og meira ... 

Almenn ánægja ríkti meðal þátttakenda í öllum rýnihópunum á því starfi 

sem fram fór í leikskólunum og var rætt um það að varðveita bernskuna og 

öllu því sem henni fylgdi. Þar var leikurinn og gleðin í fyrirrúmi, 

                                                   
3
 Kennsluforrit fyrir byrjendur í lestri eftir Arnheiði Borg og Sylvíu Guðmundsdóttir. 
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lífsleiknin og að læra að lifa með öðrum í sátt og samlyndi. Tilhneiging 

virtist þó vera til að mynda sérstök verkefni fyrir elstu börn leikskólans.  
 

Í Gullkistunni kölluðust verkefnastundir elstu barnanna vísdómsstundir og 

unnu börnin verkefni í verkefnabók. Börnin lærðu vinnubrögð í anda 

grunnskólans svo að þau kæmu þeim ekki á óvart þegar í grunnskóla væri 
komið. Lögð var áhersla á stærðfræði, hugtök, súlurit og rím ásamt ferðum 

í söfn og vinnu með nánasta umhverfið í anda Reggio Emilia. Einnig var 

unnið með málörvun, sögu og skapandi starfi sinnt. 
 

Foreldrar höfðu orð á því að þeir fyndu fyrir pressu frá öðrum foreldrum 

um að kenna barninu sínu að lesa: 

 
Maður fær stundum svona hann þarf að vera búinn að læra að lesa af 

því að þetta er svolítið svona fólk er svolítið að stæra sig af því að 

hann er farinn að lesa. Svo hefur maður heyrt um krakka sem eru farin 
að lesa áður en þau koma í sex ára bekk og þá leiðist þeim, þau hafa 

ekkert að gera. Ábyggilega getur maður kennt barninu að lesa bara á 

mjög auðveldan hátt (Foreldri á Gullkistunni). 

 
Lesa mátti úr svörum foreldra og starfsfólks að aðalatriði málsins væri það 

að börnin fengju verkefni við hæfi sem væru krefjandi á öllum 

aldursskeiðum. Það átti ekki einungis við um elstu börnin: 
 

Það fer eftir því á hvaða aldri barnið er. Það er mikilvægt að læra að 

vera öruggur með sig og að vera innan um aðra, að fylgja reglum, en 

síðan þegar þau verða eldri þá vill maður fara að sjá meiri undirbúning 
fyrir formlegt nám, eins og að læra að hlusta þegar fer að draga að 

skólanum. Finnst mér að það þurfi að leggja meiri áherslu á nám í 

gegnum leikinn (Móðir á Gullkistunni). 
 

Fram kom í skólanámskrá leikskólans Kletts að hafinn var undirbúningur 

að gerð námskrár fyrir elstu börnin í samvinnu við aðra leikskóla 

sveitarfélagsins. Á Kletti var unnið með elstu börnin í markvissri málörvun 
þar sem börnin æfðu sig í hlustun, að ríma og að kynnast orðum og 

setningum. Í markvissri málörvun er lögð áhersla á að börnin kynnist rími, 

þulum og vísum og átti sig á hrynjandi í töluðu máli. Síðan var 

hljóðkerfisvitund barnanna prófuð með Hljóm-2 prófi, en slíkt próf á að 
segja til um hvernig börnunum gengur að læra að lesa síðar meir. Auk þess 

voru lögð fyrir börnin verkefni í heimaþekkingu sem er þekking barnanna á 

fjölskyldu sinni, afmælisdögum, heimilisfangi og símanúmeri. Einnig var 
unnið með stærðfræði, með tölur, talnagildi og form. Verkefnaheftið 
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Geitungurinn
4
  var einnig keypt handa öllum börnum í elsta árgangi og 

unnið með það. 
  

Þær raddir heyrðust frá foreldrum að börnunum lægi ekkert á að fá meiri 

kennslu í leikskólanum. 

 
Ég er mjög ánægð með hvernig þetta er. Ég er ekkert viss um að 

börnin þurfi að fá meiri kennslu. Grunnskólinn er það langur að ég 

held að það þurfi ekki endilega að lengja hann (Móðir á Kletti). 
 

Í leikskólanum Kátakoti og Hóli sem starfa eftir Hjallastefnunni var búið 

að færa elstu börnin í annað húsnæði og afmarka þann hóp frá hinum 

börnunum. Í Kátakoti voru börnin í kennslustofu grunnskóla en á Hóli í 
útihúsi við hliðina á leikskólanum. Markmiðið með aðskilnaðinum var að 

efla starf elstu barna leikskólans og nýta til þess meðal annars þekkingu og 

aðbúnað grunnskólans. Þar má helst nefna að börnin höfðu aðgang að 
heimilisfræðistofu skólans þar sem þau fengu meðal annars að baka. 

Börnin mötuðust í matsal skólans og léku sér á útileikvelli hans. Einnig 

höfðu þau aðgang að íþróttahúsi grunnskólans og bókasafninu og samstarf 

var við skólahljómsveitina. Börnin höfðu fengið meira krefjandi verkefni 
eða eins og ein móðirin sagði: 

 

Það eru gerðar meiri kröfur til þeirra svo að það sé ekki þessi leiði í 
þeim. Þeim finnst þau líka orðin rosalega stór þegar þau færast yfir 

(Móðir á Hóli).  

 

Talið var að tilfærsla leikskólabarna yfir í húsnæði grunnskólans hefði ekki 
einungis þau áhrif að elstu börn leikskólans fengju meira krefjandi verkefni 

í anda grunnskólans heldur var talið að það hefði einnig þau áhrif að starf 

yngstu bekkja grunnskólans litaðist af hugmyndafræði leikskólans: 
 

Mér finnst frekar að hann ætti að vera lengri þessi leikskóli eða manni 

finnst það að það ætti bara að vera meiri leikskóli í byrjun 

grunnskólans. Já sex ára bekkurinn ætti að vera meira svona að læra í 
gegnum leik svona aðlögunartími fyrir skólann. En þau eru mikið að 

breyta því, það er allt önnur hugsun. Það er jákvætt og kemur vel út 

hérna í nýja skólanum, alveg algjör bylting. Sá skóli var búinn að 

kynna sér það sem fólk hefur verið að gera hér með börn og er að fara 
að breytast í sex ára bekk núna í kjölfar fimm ára deildarinnar. Mér 

finnst þetta ótrúlega jákvætt. Það eru samt alls konar sex ára bekkir 

                                                   
4
 Verkefnabækur fyrir börn ætluð byrjendum í lestri eftir Árna Árnason. 
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sem eru með alls konar starf og það er mikið verið að horfa til 

leikskólastarfsins sem betur fer (Starfsmaður í Kátakoti).  
 

Lögð var áhersla á að halda hugmyndafræði leikskólans, þó svo að starfið 

flyttist í annað húsnæði.   

 
Þegar farið var af stað með fimm ára deildina, þá lögðum við upp með 

það að þetta er leikskóli, þau voru ekki að setjast á skólabekk og við 

fórum alveg með dagskrána hér þangað niður eftir og allan efniviðinn. 
Reyndar bættum við svolítið við af spilum en í rauninni var þetta 

nánast sama efnið eins og hafði verið hér í þróun síðustu ár, alveg 

sama leikefnið. Þessi markvissa málörvun, hún er búin að vera í mörg 

ár en við bættum inn í þessari stærðfræði en þá vorum við líka með 
fyrsta veturinn með fimm ára börnin en þau eru ekki að setjast á 

skólabekk (Starfsmaður í Kátakoti). 

 
Áhersla var lögð á málörvun og tjáningu barna og á rökhugsun og 

talnaskilning, þar sem farnar voru nýjar leiðir í stærðfræðikennslu ungra 

barna í starfi með elstu börnunum. Einnig var börnunum kennd enska. 

Þessar áherslur endurspegluðust í því sem foreldrar töldu mikilvægast að 
börnin lærðu þegar þau yrðu eldri.  

 

Mér finnst alveg kominn tími til að þau læri meira þegar þau fara yfir, 
að það sé einhverju bætt við, helst lestur og svo enskan og stærðfræði. 

Og lesa, þau eru svo stolt af sjálfum sér þegar þau koma heim og tala 

ensku og syngja og þau líta ekki á þetta sem krefjandi nám heldur er 

þetta skemmtilegt. Þau eru úti að telja steina tveir steinar plús þrír 
steinar hvað er það mikið (Móðir á Hóli).  

 

Einnig voru börnin hvött til þess að telja allt sem á vegi þeirra varð, steina, 
kubba, bíla og tré til að þjálfa talnaskilning. Drengur á Hóli sagði: 

 

Við erum löngu búnir að læra alla stafina. Það er létt. Við reiknum 

fimm plús fimm. Við lærum að lesa og kennarinn kennir okkur ensku. 
Fyrst er hún með stelpurnar og svo förum við aftur eftir helgarfríið. 

Það er létt. 

 

Í Hjallastefnuleikskólum var enskukennsla fyrir elstu börnin. Er lögð 
áhersla á að byggja upp jákvætt viðhorf og áhuga á ensku. Kennt var í 

stuttum lotum í gegnum söng og leik og er talið mikilvægt að börnin fái 

möguleika á að hlusta á og læra hljóm tungumálsins.  Börnin lærðu meðal 
annars heiti á líkamshlutum og klæðnaði á ensku. Þeim var skipt í hópa 

eftir kyni í enskukennslunni. 
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Þau eru náttúrulega á þeim aldri þar sem þau eru á þessu 
mótunarskeiði og þeim finnst gaman að læra (Leikskólakennari á 

Hóli).  

 

Börnin voru upptekin af enskunáminu. Þau höfðu verið að læra dýranöfnin 
á ensku og vildu ólm sýna hvað þau höfðu lært.   

 

Það kemur enskukennari og hún segir hvað við eigum að segja. 
Hún segir okkur að hundur er „dog“. 

Á ég að segja froskur á ensku, „frog“ (Stúlka á Hóli). 

 

Enskan var kennd í útikennslu og kennarinn notaði söng til að kenna 
tungumálið. Hugtök eins og glaður, hryggur, kaldur og heitur lærðu börnin 

með því að syngja. Börnin sýndu stolt hvað þau kunnu í ensku og notuðu 

tækifærið í viðtali til að syngja: 
  

How are you today, today?  

How are you today, today?  

How are you today, today?  
I am happy, I am sad. 

I am cold and I am hot. 

I am good and I am great.  
Það er ekkert meira. „Cold“, það er kalt og „hot“ þýðir heitt. „Sleepy“, 

veistu hvað það þýðir? Það þýðir þreyttur og syfjaður (Stúlka á Hóli). 

 

Það virtist auðvelt fyrir börnin að tileinka sér tungumálið á þennan hátt. 
Þessi aðferð að syngja og hreyfa sig, ásamt útikennslunni, virtist henta 

börnum á þessum aldri vel. Almenn ánægja ríkti meðal starfsmanna og 

foreldra með tungumálakennsluna og fannst þeim vel við hæfi að nýta 
ungan aldur barnanna og hversu móttækileg þau voru til að læra nýtt 

tungumál. Það sýndi sig í þessum þætti leikskólastarfsins að leikurinn og 

það sem honum tilheyrir, eins og söngur, tónlist og hreyfingar, er náms- og 

kennsluaðferð sem nýtist börnum á þessum aldri vel.  
 

4.2.6 Sameiginlegir þættir og ólíkir 

Eðlilegt taldist að börn væru í leikskóla og var samhljómur í öllum 

leikskólunum um að börnin fengju að njóta bernsku sinnar í gleði. Einnig 

kom fram í öllum leikskólunum að börnin þyrftu að læra gildin í lífinu og 

grunninn; að haga sér og að umgangast aðra. Í skólanámskrám allra 
leikskólanna var fjallað um samskipti. Börnin sem rætt var við urðu einnig 

vör við að það væri verið að kenna þeim að haga sér og að fara eftir 
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reglum. Og flestum fannst leiðinlegast í leikskólanum þegar einhver kunni 

ekki að haga sér og var að meiða aðra eða stríða. Þó var munur á því 
hvernig staðið var að hegðunar- og samskiptakennslu í leikskólunum. Í 

skólanámskrá leikskólans Kletts var lögð áhersla á gæði í samskiptum, 

virðingu og vináttu en ekki tilgreint nánar hvernig.  

 
Í skólanámskrá leikskólans Gullkistunnar mátti sjá að markmið hans var að 

barnið öðlist tilfinningalega færni, sterka sjálfsvitund og hæfni í 

samskiptum. Það var talið grundvöllur þess að barnið verði hamingjusamur 
einstaklingur með færni til að takast á við formlegt nám síðar meir. Lögð 

var áhersla á að í daglegu starfi sé lögð rækt við gleði og léttleika, en 

jafnframt festu þar sem börnin gætu tileinkað sér daglegar umgengisreglur 

og almenna mannasiði.   
    

Eins og fyrr segir var í námskrá Hjallastefnunnar og í starfslýsingum 

hennar ítarlega tilgreint hvernig standa skuli að aga og hegðunarkennslu. 
Ásamt boðorðum um hegðun var tilgreint í starfslýsingu og í vinnuferli 

hvernig kennarinn skuli bregðast við hegðun barnanna og „temja“ þau. 

 

Oft voru það sömu viðfangsefnin eða leikirnir sem voru bæði 
skemmtilegust og leiðinlegust að mati barnanna. Börn í 

Hjallastefnuleikskólum nefndu kubba og dýnur sem bæði leiðinlegast og 

skemmtilegast. Meiri fjölbreytni var í svörum barnanna sem voru í 
leikskólum sem störfuðu eftir hugmyndafræði Reggio Emilia, en þá voru 

leikföngin sem leikið var með talin upp.  

 

Börnunum fannst þau litlu ráða fyrir utan valstundirnar. Þeim fannst þau 
þurfa að spyrja konurnar um leyfi fyrir flestu. Enginn munur var á 

leikskólunum hvað þetta varðar. 

 
Allir leikskólarnir skipulögðu starfið samkvæmt námssviðum 

Aðalnámskrár leikskóla (Menntamálaráðuneytið, 1999) og skráðu hvernig 

það var gert og hvenær. Skipulag námssviða gat þó verið með ólíkum 

hætti. Þau atriði sem helst greindu starfsaðferðirnar í sundur voru bókaleysi 
Hjallastefnuleikskólanna þar sem áhersla var lögð á að starfsfólk segði 

sögur í stað þess að lesa bækur. Einnig mátti sjá ólíkar áherslur í 

myndsköpun barnanna og hversu sýnileg verk þeirra voru í leikskólunum. 

Starfið með elstu börnum leikskólanna var einnig ólíkt að því leyti að búið 
var að flytja elstu börnin í Hjallastefnuleikskólunum í aðskilið húsnæði og 

voru gerðar meiri kröfur til barnanna um formlegra nám. Enskunám bættist 

við nám elstu barna í leikskólum sem störfuðu eftir Hjallastefnunni.   
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4.2.7 Samantekt 

Lögð var áhersla á að börnin fengju að upplifa ánægjulega bernsku og sú 

gleði smitaði starfsfólk leikskólanna. Starfsfólk og foreldrar lögðu einnig 
áherslu á að börnin lærðu gildin í lífinu og að kunna að haga sér innan um 

aðra. Starfsfólki þótti mikilvægt að efla sjálfstæði barnanna, en það virtist 

ekki skila sér til barnanna, því þeim fannst þau litlu ráða. Námssvið 

leikskóla samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla voru skipulögð annaðhvort í 
lotum eða sem þemaverkefni og voru samofin öllu starfi leikskólanna. 

Starfsfólkið þekkti vel til þeirra og enginn efaðist um ágæti þeirra heldur 

gerðu allir sér far um að uppfylla ákvæði í aðalnámskrá með 
talningarblöðum og valblöðum, svo að hægt væri að sýna fram á að unnið 

væri eftir fyrirmælum menntamálaráðuneytis. Foreldrarnir voru ekki jafn 

vel að sér um námssviðin, en könnuðust við margt af því sem börnin töluðu 

um að fram færi á leikskólanum.  
 

4.3 Vettvangur barna   

Hér er gerð grein fyrir niðurstöðum varðandi þjónustu leikskólans. Fyrst 

verður fjallað um aðgengi foreldra og barna að leikskóla. Í kafla 4.3.2 er 

gerð grein fyrir daglegum venjum eins og máltíðum, hvíld og útiveru sem 

skipa þar stóran sess. Í kafla 4.3.3 er fjallað um ólíkar þarfir barna og 
hvernig þeim er sinnt. Síðan er rætt um foreldrasamvinnu í kafla 4.3.4, 

hvernig henni háttar og um upplýsingaflæði frá leikskóla til foreldra. 

Skólafatnaður verður ræddur í kafla 4.3.5 og í lokin er fjallað um gjaldtöku 
í leikskólum. Kaflinn endar á stuttri samantekt.  

 

4.3.1 Aðgengi  

Opnunartími leikskólanna var sá sami á öllum leikskólunum eða frá kl. 

7:30 – 17:30. Innan þess tíma gátu foreldrar valið dvalartíma fyrir barnið 

sitt. Þrenns konar fyrirkomulag var við lýði í leikskólunum. Í fyrsta lagi 
bauð leikskólinn Hóll sveigjanlegan dvalartíma og lagði áherslu á að mæta 

þörfum foreldra og barna. Í öðru lagi bauð sveitarfélagið sem rak 

leikskólana Kátakot og Klett  ekki sex tíma dvöl. Í þriðja lagi var 

leikskólinn Gullkistan einsetinn leikskóli og foreldrum stóð ekki til boða 
að kaupa annað en fulla vistun.  

 

Rekstraraðili leikskólans Hóls lagði áherslu á að vera lipur varðandi 
dvalartíma barnanna. Rekstraraðilinn sagði: 

 

Við reiknum með að allir séu í húsi milli klukkan níu og tvö, en að 

öðru leyti bjóðum við upp á klæðskerasaumaða tíma sem hleypur á 
korteri. Við höfum hvatt foreldra til þess og pössum upp á það að það 
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sé kannski ekki verið að sækja þegar nónhressing stendur yfir og 

auðvitað stillum við þetta af með foreldrum. Að klæðskerasníða er 
ekki bara að þörfum foreldra, heldur foreldra og barna og allra. Bara 

tími sem virkar vel, en það er þessi mikli sveigjanleiki. Og eftir því 

sem þau verða eldri getum við einnig haft ólíka daga. Það er nokkuð 

sem ég mæli ekki með fyrir yngstu börnin. Þau þurfa reglu og rútínu. 
Reglurnar eru alltaf mikilvægar, en einnig er mikilvægt að mæta 

þessari þörf foreldrahópsins og fyrir foreldra sem eru að vinna langan 

vinnudag. Ósveigjanlegar reglur hjá okkur gerir það bara að verkum 
að þú notar skólann meira, þannig að það var út frá þeirri hugsjón sem 

að við breyttum þessu, tókum út þennan viðmiðunartíma og tókum 

upp korterin. Síðan var niðurstaðan orðin þessi, með annarri 

samsetningu foreldrahópsins. Fólk er með sveigjanlegan vinnutíma og 
þörfin fyrir samvistir fjölskyldunnar mikil, meiri en nokkru sinni 

(Rekstraraðili Hjallastefnunar). 

 
Leikskólastjóri leikskólans Hóls orðaði þetta fyrirkomulag á eftirfarandi 

hátt: 

 

Já, okkur finnst það svo æðislegt. Það er það sem er svo gott að þegar 
maður velur sér það að finnast það lítið mál. Það er eins og með 

vistunartímann. Það er helst það sem um er að ræða og margt annað, 

en með tímann þú ert með grunntíma og ef mamman þarf að fara í 
jarðarför þá getur hún fengið að hafa barnið aðeins lengur án þess að 

það sé eitthvað vesen og greiðir bara fyrir það. Það vita allir af þessu 

og fólk er rosalega þakklátt fyrir þetta, en vita það allir líka að við 

segjum ekkert alltaf já. Þetta er innan ákveðins ramma og það er 
ekkert ætlast til þess að fólk sé að hringja tvisvar í viku til að fá að 

vera lengur. Við höldum utan um það. Kjarnastjórarnir fylgjast með 

því og láta mig vita  hvort einhver er oft sóttur of seint og þá er 
viðkomandi boðið lengri vistunartími. Og það gengur upp einn tveir 

og bingó, af því að við getum ekki, ef að það vantar starfsfólk í húsið 

þá getum við ekki verið að bæta við börnum til fimm. Við megum 

alveg segja nei, en yfirleitt segjum við já og það er mikil ánægja með 
það og það er enginn í fýlu yfir því og eins ef það eru einhverjar 

undantekningar, af því að þjóðfélagið er búið að breytast svo mikið 

(Leikskólastjóri á Hóli).  

 
Dvalartíminn á leikskólanum Hóli var því mjög sveigjanlegur og gat verið 

breytilegur frá einum degi til annars að einhverju leyti. Annars voru öll 

börn með ákveðinn dvalartíma sem foreldrar keyptu. Umræða um 
sveigjanlegan dvalartíma varð einnig í rýnihópi í viðkomandi skóla: 
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Það er rosalega sveigjanlegur vistunartími, það hleypur á korteri. Þú 

getur verið lengur á fimmtudögum eða tvo daga lengur í viku og mætt 
fyrr (Leikskólakennari á Hóli). 

  

Foreldrar voru afar þakklátir fyrir viðleitni leikskólans til að mæta þörfum 

þeirra og var þetta eini leikskólinn í rannsókninni þar sem dvalartíminn var 
svona sveigjanlegur.  

 

Það er líka svo þægilegt fyrir foreldra að vita af því að þetta er 
þjónusta sem er í boði (Leikskólakennari á Hóli). 

 

Jákvætt viðmót starfsfólks var einnig vel séð ef að foreldrum seinkaði. 

Umferðarteppa gat gert það að verkum að foreldrar gátu ekki sótt barn sitt 
á réttum tíma og seinkaði um tíu til tuttugu mínútur. 

 

Ef að maður hringir, ég hringi alltaf þó ég sé fjórum mínútum of sein 
eða eitthvað, þá er alltaf tekið vel á því. Alltaf, já ekkert mál, það er 

gott að vita af þessu (Móðir á Hóli). 

 

Í sveitarfélaginu sem rak leikskólann Klett og Kátakot var ekki úthlutað 
sex tíma dvöl. 

 

Ég var að hugsa um að stytta vistunartímann af því að ég eignaðist 
annað barn í haust þá var ég að hugsa um að spara en þá var einhver 

stífni frá leikskólayfirvöldum, þá gat ég ekki fengið sex eða sjö tíma, 

bara fjóra, fimm eða átta tíma. Ég vildi hafa sex tíma (Móðir í 

Kátakoti). 
 

Þó virtist vera hægt að gera undantekningar á því, en foreldrar voru ekki 

látnir vita af þeim möguleika. 
  

Nei, raunverulega er reglan sú að fólk kaupir fjóra, fimm eða átta 

tíma. Við höfum ekki verið mikið með annað. Sex tíma plássin voru 

tekin út, en það er alltaf hægt að gera undantekningar 
(Aðstoðarleikskólastjóri í Kátakoti). 

 

Foreldrar í rýnihópum gagnrýndu að geta ekki fengið sex tíma dvöl, því sá 

dvalartími felur í sér að börnin eru með í skipulögðu starfi en fara síðan 
heim þegar líða tekur á daginn. Einnig voru raddir uppi um að þeir 

foreldrar sem þyrftu ekki lengri vistun en sex tíma og þyrftu þrátt fyrir það 

að greiða fyrir átta stunda dvöl, myndu nota allan dvalartímann. Það gerði 
það að verkum að börn væru að tapa tíma með fjölskyldu sinni. 
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Ég var líka að sigta upp á að prógrammið væri búið þarna einhvern 

tímann um klukkan þrjú. Þá var hópatíminn búinn. Ég hefði viljað 
sækja hann þá en það var ekki í boði þannig að ég ákvað að hafa hann 

bara allan daginn. Það gerir það að maður fer þá að vinna meira, ég 

lengdi bara vinnutímann (Móðir í Kátakoti). 

 
Foreldrum fannst sjónarmið rekstraraðila ráða því að ekki væri boðið upp á 

sex tíma dvöl, en ekki sjónarmið barna og foreldra. Rekstraraðilinn væri að 

reyna að nýta plássin vel og vildi því ekki að heilt pláss nýttist einungis í 
sex tíma. Það myndi þó koma sér vel fyrir börnin að vera til klukkan tvö til 

þrjú og fara þá heim.  

 

Leikskólinn Gullkistan var aftur á móti einsetinn leikskóli. 
 

Ég býð bara upp á átta tíma vistun, átta og hálfan eða níu tíma. Ég 

kalla þetta einsetinn leikskóla, ég vildi bara einsetinn leikskóla, ég 
vildi ekki vera með barn á móti barni. En ég hef boðið einstöku barni 

að vera í 6 tíma á meðan að foreldrar eru í fæðingarorlofi og það var 

þegið (Rekstraraðili Gullkistunnar). 

 
Hvað varðar lengd dvalartíma barna fannst starfsfólki leikskólanna sum 

börn vera allt of lengi í leikskólanum dag hvern. Yngstu börnin voru oft 

með lengstan dvalartímann, allt upp í níu tíma á dag. Þessi langa fjarvera 
barnanna frá foreldrum sínum angraði starfsfólkið, því fannst bæði börnin 

og foreldrarnir fara á mis við mikið. Rætt var um að fólk þyrfti að læra að 

forgangsraða, því að sá tími sem börnin eru lítil er svo fljótur að líða. 

Foreldrar höfðu orð á því að þeir þjáðust af samviskubiti yfir löngum 
dvalartíma barna sinna og sögðust fá samviskubit ef þeir sæktu ekki börnin 

sín strax eftir vinnu. Þeim fannst einnig oft erfitt að ná börnunum heim. 

  
Mér finnst líka segja mikið þegar krakkarnir vilja helst ekki koma 

heim (Móðir í Kátakoti). 

 

Leikskólakennarar ræddu um að leikskólar væru að verða einsetnir eins og 
grunnskólar og að það væri erfitt fyrir börn að vera hálfan daginn í 

heilsdags leikskóla, sérstaklega eftir hádegi vegna þess að allt skipulagt 

starf fór fram fyrir hádegi. Þá var flest starfsfólk í leikskólanum og börnin 

vel upplögð til þess að vera í hópatímum og öðru skipulögðu starfi. Það 
voru enn örfá börn sem voru einungis eftir hádegi í leikskólanum og þeim 

var alltaf að fækka.      
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Fleiri sjónarmið voru rædd um lengd dvalartíma barnanna. Það voru ekki 

allir foreldrar sem vildu sækja barnið sitt fyrr, því einhverjir áttu í 
erfiðleikum með að ná börnunum sínum heim þegar þau voru sótt. 

 

Ef börnin eru bara hálfan daginn, þá er oft eitthvað skemmtilegt að 

gerast þegar þau eru farin. Þeim finnst þau alltaf vera að missa af 
einhverju og mín segir stundum „ég vil vera lengi“ ef ég ætla að sækja 

snemma. Ég næ henni aldrei heim fyrr en korteri eða tuttugu mínútum 

seinna því að það þarf að klára myndina og það þarf að gera þetta. 
Henni finnst ekkert leiðinlegt að halda áfram (Móðir í Kletti). 

 

Móðir í fæðingarorlofi vildi ekki minnka dvalartíma barnsins síns, þó svo 

að hún væri heima, henni fannst barnið ekki tilbúið að fara fyrr heim. Rætt 
var um rétt barnsins til að vera í leikskólanum og móðirin talaði um að hún 

væri læknuð af samviskubiti yfir því að vera ekki með barninu sínu allan 

daginn.  
 

Upplifun barnanna á lengd viðveru sinnar í leikskólanum valt að einhverju 

leyti á því sem þau voru að gera yfir daginn. Ef þeim fannst skemmtilegt þá 

var tíminn fljótur að líða og dagurinn stuttur, en ef þau voru að bíða eftir 
einhverju eða höfðu ekki átt góðan dag að einhverju leyti, þá var tíminn 

lengi að líða: 

 
Stundum er ég lengi og stundum er ég stutt (Drengur á Kletti). 

 

Þegar tíminn var lengi að líða voru börnin að gera eitthvað leiðinlegt, eða 

eitthvað sem þau höfðu ekkert um að segja. Þá biðu þau þess að fara heim 
til að geta ráðið sér meira sjálf.   

 

Pínu lengi og pínu stutt, nei bara pínu lengi og svo bara förum við 
heim og gerum eitthvað skemmtilegt og fáum okkur ávexti (Drengur á 

Kletti). 

 

Ef þeim fannst ekki gaman í leikskólanum var líklegt að þau upplifðu 
tímann lengi að líða, og eins ef þau voru sótt síðust: 

 

Lengi. Ég er alltaf sæktur síðastur hérna á deildinni. Það er ekki 

gaman að vera á leikskólanum. Mig langar bara alltaf að fara með 
Hilmari heim, það er svo skemmtilegt. Hann fer svo seint heim, hann 

fer á eftir Bjarka heim og ég fer langt á undan (Drengur í Kátakoti). 

 
Þar sem börnunum fannst sjálfsagt að vera í leikskóla var forvitnilegt að 

heyra hvað þau væru að gera ef þau væru ekki í leikskólanum.  
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Við erum lengi. Ef við værum styttra, þá væri mjög gaman. Ég mundi 
vera með systir minni. Nei, það eru alltof mikil læti. Mér langar að 

vera með þér [vinkonu] (Stúlkur á Kletti). 

 

Eins og fyrr segir fylgdi tímaskynið ekki klukkunni, heldur frekar hversu 
skemmtilegur dagurinn var og þar af leiðandi fljótur að líða: 

 

Lengi ég fer korter í þrettán (Stúlka á Hóli). 
 

Sveigjanlegur dvalartími og dvalartími sem tekur mið af þörfum barna og 

foreldra þeirra var það sem foreldrar töldu mikilvægast í þjónustu 

leikskóla. Sá leikskóli sem rekinn var af Hjallastefnunni var eini 
leikskólinn með sveigjanlegan dvalartíma. Langur dvalartími barnanna olli 

starfsfólki áhyggjum og foreldrum samviskubiti. Sjálfræði barnanna og að 

fást við hluti sem hafa tilgang fyrir þau og eru skemmtilegir var það sem 
skipti mestu máli um það hvernig börnin upplifðu lengd daganna.  

 

Leikskólarnir höfðu allir lokað í fjórar vikur á sumrin, flestir í júlí. Gera 

átti tilraun með það að hafa opið í tveimur þeirra, reknum af sama 
sveitarfélaginu. Skiptar skoðanir voru um það hvort leikskólarnir ættu að 

loka einhverjar vikur yfir sumartímann. Einni móður fannst sumarlokunin 

erfið: 
 

Það erfiða við það er að þetta er alltaf sami tíminn núna hjá mér í 

fimm ár, alltaf í júlí og sem starfskraftur þá er þetta rosa púsl. Það 

loka svo margir leikskólar í júlí og það eru aðallega konur að vinna 
með mér, þannig að það verður lítið um vinnu í júlí (Móðir á Hóli). 

 

Það virtist ekki endilega henta fjölskyldunni að þurfa að taka sumarfrí á 
þeim tíma sem leikskólinn var lokaður og sagði eitt foreldri að þau hjónin 

gætu ekki tekið sumarfrí á sama tíma, heldur skiptust þau á að vera heima 

hjá leikskólabörnum þegar leikskólinn var lokaður. Það hentaði kannski 

fleirum að hafa lokað í styttri tíma yfir sumarið, eða í tvær vikur í stað 
fjögurra vikna. 

 

Ég er sammála því, það hentar kannski betur að hafa tvær vikur lokað 

eins og hjá borginni. Þetta er svolítið niðurnjörvað og krefst þess að 
fólk þarf að fara í frí þegar leikskólinn er lokaður. Það getur reynst 

erfitt. Ég vinn þannig að ég get fengið frí þá (Móðir í Gullkistunni). 

 
Starfsfólk leikskóla þarf einnig að taka sér sumarfrí þegar leikskólinn er 

lokaður. Einum leikskólakennara fannst betra að geta valið sér frí, frekar en 
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að þurfa að taka sér frí þær vikur sem leikskólinn var lokaður. Aðrir 

leikskólakennarar voru mótfallnir því að hafa leikskólann opinn yfir 
sumartímann og fannst það peningasóun að hafa opið: 

 

Mér finnst bölvuð vitleysa að hafa opið (Leikskólakennari á Kletti). 

 
Stjórnandi hafði áhyggjur af því hvenær sinna átti viðhaldi og 

hreingerningu þegar leikskólinn væri opinn allt árið, en ætlaði að gera gott 

úr þessari tilraun rekstraraðilans:  
   

Svo vita það allir með viðhaldið, þetta hefur verið unnið á þeim tíma 

sem það hefur verið lokað. Það þarf að gera eitthvað upp eða mála, 

það þarf að þrífa allan leikskólann og bóna gólf, hvenær á að gera 
þetta? (Aðstoðarleikskólastjóri á Kletti). 

 

Kostir við sumarlokun að mati starfsfólks var að skólastarfið hafði upphaf 
og endi og að börn og starfsfólk fari í frí á sama tíma og komi til baka til 

starfa á sama tíma. 

 

Mér finnst æðislegt að allir starfsmenn og börn fari í frí á sama tíma. 
Það koma allir endurnærðir til baka. En ég skil alveg samt að auðvitað 

getur það verið erfitt að taka frí á þeim tíma (Leikskólakennari í 

Gullkistunni). 
 

Starfsfólk átti flest um sex vikna frí, svo að fjögurra vikna lokun nægði 

ekki til þess að leysa starfsfólk af. Starfsfólkið var því einnig í fríi áður en 

leikskólinn lokaði eða eftir að hann opnaði eftir sumarlokun. Börnin voru 
einnig oft í fríi á þeim tíma sem leikskólinn var opinn og í gæslu þegar 

leikskólinn var lokaður, þannig að barnið þurfti oft annan dvalarstað yfir 

hluta sumarsins ef það tók ekki sumarleyfið sitt þegar leikskólinn var 
lokaður. Ef leikskólinn er aftur á móti opinn allt sumarið, velur barnið og 

fjölskylda þess sér sumarleyfistíma, fjórar samfelldar vikur á sumri.       

 

Starfsfólkið ætlaði að gera gott úr tilrauninni með sumaropnunina. 
Markmiðið með sumarleyfi leikskólabarna var rætt og voru flestir á því 

máli að samvera fjölskyldunnar væri það sem stefnt væri að í sumarleyfinu. 

Allt skipulag sem hvetur til þess hlaut því að vera af hinu góða og það 

skipulag sem kæmi í veg fyrir samveru fjölskyldunnar hlyti að vera slæmt.  
 

Hér lokar í fjórar vikur en ef að aðstæður krefjast annars getum við 

haft opið allt sumarið og við getum gert það vel. Hjallastefnan er 
þannig að vera ekki heilög á því að halda að leiðirnar séu markmiðin. 
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Hvert er hið eiginlega markmið, þarna glatar fólk svo oft sýn sinni og 

festist í því að leiðin sé markmiðið  (Rekstraraðili Hjallastefnunnar).     
 

Það var álit manna að skoða þyrfti kosti þess og galla að loka leikskólanum 

í margar vikur yfir sumarið. Slíkt gæti leitt til þess að hjón gætu ekki tekið 

sumarleyfi saman og börnin þyrftu jafnvel á öðrum dvalarstað að halda 
hluta af sumarlokuninni. Einnig þyrfti að skoða vel sumaropnun leikskóla 

með tilliti til viðhalds og hreingerninga.  

     

4.3.2 Daglegar venjur 

Dagskipulag leikskóla myndar ramma um uppeldisstarfið og umönnun 

barnanna. Daglegar venjur eins og máltíðir, svefn, hvíld og útivist eru fastir 
liðir í dagskipulaginu. Eins og áður hefur verið nefnt var dagskipulag 

leikskólanna mismunandi. Matartímar eru þó á svipuðum tíma í 

leikskólunum, morgunmatur fyrir kl. 9:00, hádegisverður kl. 11:30 eða kl. 
12:00 til kl. 13:00 og nónhressing sem hefst um kl. 14:30 eða kl. 15:00. 

Börnin hvíla sig eftir hádegismat og yngstu börnin sofna. Börnin fóru 

einnig út á hverjum degi, ýmist fyrir eða eftir hádegi.      

 
Máltíðir 

Eldað var á öllum leikskólunum nema einum, sem fékk mat sendan úr 

nærliggjandi leikskóla. Börnin fengu morgunmat í upphafi dags sem 
samanstóð af morgunkorni, súrmjólk, hafragraut, brauðmeti og ávöxtum. 

Hádegismatseðlar leikskólanna sýndu að yfirleitt var fiskur einu sinni til 

tvisvar í viku, kjöt einu sinni til tvisvar, spónamatur einu sinni í viku og 

svo pasta, pizzur eða eins og sagt var „einhver skemmtilegur matur“. 
Svokölluð nónhressing samanstóð af brauði og áleggi, ávöxtum og mjólk. 

Ávaxtastundir voru á nokkrum leikskólum um miðjan morgun, áður en 

börnin fóru út að leika sér og seinnipart dags, rétt áður en þau voru sótt. 
Almenn ánægja var með þann mat sem börnin fengu í leikskólunum. 

Meðal þess sem leikskólastjóri sagði varðandi matinn á leikskólanum var 

að: 

 
Markmiðið sem ég set er að maturinn sé einfaldur og hollur matur við 

hæfi barna, sem tekur mið af markmiðum manneldisráðs. Ég held að 

við séum með mjög góðan mat hérna. Við kaupum brauð en það er 
samt bakað brauð hér á hverjum degi. Og það er alveg vitað hvað fer í 

matinn, allt búið til á staðnum. Það er fjölgun á börnum með ofnæmi, 

til dæmis mjólkurofnæmi, egg, hnetur, fiski sem segir manni það að 

það á að elda allan mat frá grunni á staðnum (Leikskólastjóri 
Gullkistunnar). 
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Leikskólastjóri Gullkistunnar lagði áherslu á að bera matinn fallega fram 

og kenna börnunum góða borðsiði. Lögð var áhersla á að matartíminn væri 
notaleg stund, þar sem börnum og starfsfólki gæfist færi á að spjalla 

saman. Einnig var þeim kennt að bíða með hendur undir borði þar til eitt 

barn við borðið sagði „gjörið þið svo vel“. Þá máttu börnin byrja að borða. 

Þeim var einnig kennt að þakka fyrir sig að matartímanum loknum.  
 

Börnunum í Gullkistunni var skipt í tvo hópa í matartímanum og borðuðu 

yngri börnin fyrst en síðan þau eldri. Á hinum leikskólum var borðað inni á 
deild/kjarna og þá borðuðu öll börnin á svipuðum tíma.    

   

Fram kom í máli barnanna á Kletti að maturinn var fjölbreyttur og aðspurð 

svöruðu börnin á eftirfarandi hátt:          
 

Við fáum að borða annars mundum við vera svangir. Við fáum bara 

alls konar, kjúkling og snúða í nónhressingunni, kanelsnúða og 
ostabrauð. Besti maturinn er pizza og pulsur eins og var í gær í 

hádegismatinn. Mér finnst pizza og pulsur og hamborgari og 

kanelsnúður besti maturinn (Drengir á Kletti). 

 

 
 

Mynd 4.7. Uppáhaldsmaturinn minn 

 

Fiskur var borinn fram tvisvar í viku, oft sama vikudaginn, viku eftir viku. 

Börnin fylgdust vel með því hvað var í matinn í leikskólanum og tengdu 

matinn við vikudaginn: 
 

Við fáum alls konar mat. Fimmtudagar og þriðjudagar eru fiskidagar 

og á mánudögum er hrísgrjónagrautur. Nei, þá borðum við alls konar 

og líka á föstudögum, kjöt og hann getur gleypt allt, líka hvalur. 
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Grjónagrautur er bestur (sjá mynd 4.7), fiskisúpa er ógeðsleg og líka 

steinbítur, ég æli og ekki heldur hákarl, bjakk. Við fáum fisk og pizzu 
stundum, já stundum er pizzupartí eða pulsupartí. Mér finnst pulsur 

bestar, mér finnst kjöt og kjúklingur góður og mér finnst nammi ekki 

gott. Ég er hættur að borða nammi (Drengur í Gullkistunni).   

 
Börnin voru hvött til þess að smakka allan mat og mátti sjá dæmi þess í 

samtali tveggja drengja:  

Þér finnst ekki góð grænmetissúpa þú borðar hana aldrei.  
Jú núna. 

Síðast vildir þú aldrei borða hana. 

Nei þá var ég ekki farinn að hugsa um að borða hana, en núna er ég 

búinn að því.  
                                                            (Drengir í Gullkistunni). 

 

Börnin voru jákvæð gagnvart matnum í leikskólanum og ekki matvönd (sjá 
mynd 4.8), en þó kom fyrir að borinn var fram matur sem þeim fannst ekki 

góður, eins og matur með baunum til dæmis. Eins var í fersku minni 

barnanna á Kátakoti vond sósa sem borin var fram með kjúklingi. 

Starfsfólkið kannaðist við sósuna og var sammála börnunum.  
 

Hátíðleg tilefni kölluðu oft á tilbreytingu í mat. Börnin á leikskólanum 

Kletti töluðu um að þau fengu kókópöffs þegar leikskólakennari átti 
afmæli. Það fannst þeim gaman. Á leikskólanum Kátakoti voru einnig 

tilefni til tilbreytingar í mat notuð þegar þau gáfust. Leikskólakennari á 

Kátakoti sagði: 

 
Stundum koma pulsur og svoleiðis mér finnst það bara allt í lagi, að 

létta aðeins á, því mér finnst eins og það sé pínu partí fyrir þau. 

Yfirleitt fengju þau bara um jólin eða ef það er eitthvað um að vera, 
öskudagur og eitthvað, og svo hafa strákarnir bakað pizzu og boðið 

stelpunum yfir og svo öfugt. Mér finnst skipta mestu máli að þau fái 

grænmeti og ávexti fá þau tvisvar á dag. 

 
Tilbreyting í fæði virtist skipta börn og starfsfólk máli og var vel fylgst 

með næringargildi þess matar sem borinn var fram, án þess þó að gengið 

væri út í öfgar með hollustuna. Svigrúm var gefið til að borða unninn mat 

eins og pylsur þegar tilefni gáfust til þess.    
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Mynd 4.8. Grjónagrautur 
 

Börnin skiptust á að leggja á borð, fengu hlutverk „þjóns“, en það fól í sér 

að börnin hjálpuðu til við að leggja á borð og ná í matinn í eldhúsið. 
Hlutverkinu fylgdi þá svunta eða húfa. Í einum leikskóla bauð þjónninn 

hinum börnunum til borðs. Börnin voru hvött til að ganga frá disknum eftir 

sig á borðið eða vagn sem stóð rétt hjá.     

 
Hagsmunaaðilar voru sammála um að maturinn í leikskólunum væri 

fjölbreyttur, heimilislegur og góður. Móðir bætti við: „Ég vildi frekar vera í 

mat hér heldur en þar sem ég vinn. Maturinn hér er miklu betri“. Börnin 
borðuðu vel og starfsfólkinu fannst maturinn góður. Matseðillinn var 

yfirleitt settur á heimasíðu leikskólans og eins í fataklefann. Foreldrum 

fannst gott að geta fylgst með því sem börnin borðuðu og gátu því tekið 

mið af matnum þegar þeir keyptu inn fyrir kvöldmatinn, þar sem þeir vildu 
síður hafa sama matinn um kvöldið sem börnin höfðu borðað í hádeginu.    

 

Svefn og hvíld 
Eins og vikið hefur verið að eru börnin oft langan dag í leikskólanum, og 

þá sérstaklega yngri börnin. Á öllum leikskólunum var yngstu börnunum 

boðið upp á hvíld.  

 
Mér finnst góð þessi stefna að þau taki sér hvíldarstund og leggist 

niður og slaki á. Mér finnst það mjög gott (Móðir á Kletti).  

 
Dagamunur var á því hversu þreytt börnin voru og hversu mikið þau þurftu 

á hvíld að halda. 
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Ef þau eru þreytt þá sofna þau. Það er aldrei neitt mál. Svo eru þau svo 

misjöfn, þau leggja sig ekkert alla vikuna, en svo kemur einn dagur og 
þá eru þau þreytt og tilbúin að sofna og þá gera þau það 

(Leikskólakennari í Kátakoti). 

 

Það fór eftir aldri barna hvort þau sofnuðu og ekki æskilegt að þau svæfu 
of lengi yfir daginn. 

 

Litlu strákarnir hvíla sig í leikskólanum, þeir sofa á grænu dýnunum 
(sjá mynd 4.9) (Drengur í Kátakoti). 

 

Börnunum fannst þau vera orðin stór þegar þau hættu að sofa á 

leikskólanum og fannst það tilheyra daglegum venjum yngri barnanna að 
hvíla sig. Það sama fannst foreldrunum: 

 

 
 

Mynd 4.9. Grænu dýnurnar 

 
Mér finnst hvíldin mjög mikilvæg, en auðvitað fer það minnkandi eftir 

því sem þau verða eldri. Mér finnst eins og núna, hún er að verða 

þriggja ára í haust og mér finnst ég finna það á kvöldin, að ef hún 

sefur of mikið í leikskólanum, þá er hún erfiðari niður (Móðir á 
Kletti). 

 

Það gat reynt á samvinnu starfsfólks og foreldra varðandi hvíldina, hvort 

og þá hversu langan tíma börnin máttu sofa.  
 

Það kemur inn á þessa góðu samvinnu við foreldra, ef að við metum 

það þannig að barnið þurfi að fara að sofa, þá sofnar það og við tölum 
við foreldrana. Mér finnst allir foreldrar sýna þessu mjög mikinn 

skilning og það verður enginn fúll út í okkur eða eitthvað svoleiðis. 



166 

 

Þar kemur þessi góða samvinna og traust á milli starfsfólks og barna, 

sem er nauðsynleg (Aðstoðarleikskólastjóri í Kátakoti).  
 

Foreldrum fannst ekki gott að barnið sofi svo lengi yfir daginn að það sofni 

seint að kvöldi. Starfsfólk leikskólanna hafði fengið skilaboð um að barn 

mætti ekki sofa yfir daginn.  
 

Ef einhver segir að barnið mitt má ekki sofa þá metum við það. Við 

erum með þeim allan daginn ef við sjáum að þau eru dauðþreytt, þá 
leyfum við þeim að hvíla sig smá stund og látum foreldrana vita og 

oftast er það ekkert mál (Starfsmaður á Kletti). 

 

Ef illa lá á börnunum, þau voru veik eða þreytt fengu þau að hvíla sig. 
 

Stundum leggjum við okkur. Þá hlustum við á rólega lagið. Einu sinni 

var ég á græna kjarna, þá hóstaði ég og þá fékk ég að sofa með litla 
hóp á græna (Stúlka á Hóli). 

 

Einhverjir drengir voru orðnir stórir og vildu ekki viðurkenna að þeir 

sofnuðu: 
 

Stundum sofnum við. Hann sofnar alltaf. Stundum höfum við grænt 

teppi. Sigurbjörn er eini sem sofnar. Nei, ég er bara að þykjast að 
sofna (Drengir í Gullkistunni). 

 

Starfsfólk hafði orðið vart við togstreitu milli sjónarmiða foreldra og 

starfsfólks leikskóla varðandi hvíldina. Sjónarmið foreldra var að koma 
börnunum snemma í háttinn, en það reyndist oft erfitt ef barnið var búið að 

sofa lengi í hádeginu. Það leiddi af sér að barnið fór seint að sofa, vaknaði 

úrillt og þreytt morguninn eftir og þurfti þá að hvíla sig í hádeginu. 
Starfsfólk átti erfitt með að horfa upp á þreytt börn í erli leikskólans, sem 

máttu ekki hvíla sig yfir daginn. Börnunum fannst þau vera orðin stór 

þegar þau hættu að sofa á leikskólanum og þeim fannst yngri börnin þurfa 

að hvíla sig en ekki þau eldri.    
 

Útivera 

Börnin fóru út daglega á öllum leikskólunum. Í þeim skólum sem störfuðu 

eftir Hjallastefnunni var lögð áhersla á að börnin léku sér í hópleikjum eða 
færu út af lóð leikskólans. Hlutverk kennarans í útiveru var meðal annars 

að: 

 
Hvetja börn burtu frá leiktækjum á jákvæðan hátt, koma þeim í leik 

sem tekst ekki að koma sér sjálfum á framfæri, koma með hugmyndir 
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til þeirra sem vafra um og eiga erfitt með að koma sér í gang, taka þátt 

í hópleikjum og koma þeim í gang (Handbók Hjallastefnunnar). 
 

Leikur í hefðbundnum leiktækjum var ekki hátt skrifaður en þó voru fötur 

og skóflur í boði fyrir börnin í Hjallastefnuleikskólum og hjól.  

 
Í leikskólanum Kletti og Gullkistunni var lögð áhersla á bæði 

sjálfssprottinn og skipulagðan leik í útiveru. Dreng í Gullkistunni fannst 

skemmtilegast „að leika mér úti, að leika í eltingaleik“ og öðrum dreng í 
Gullkistunni fannst skemmtilegast að „leika í kastalanum“ sem bauð upp á 

mörg tækifæri til leikja.  

 

Í öllum leikskólunum var farið með börnin í gönguferðir um nágrenni 
leikskólans og fylgst með árstíðaskiptum. Í leikskólanum Gullkistunni 

töluðu börnin um að þau færu að tína laufblöð þegar þau eru farin að falla á 

jörðina og síðan var unnið með þau sem efnivið í myndsköpun. Í 
leikskólanum Kletti voru börnin upptekin við að fylgjast með nágranna 

sínum Krumma sem bjó í krummakletti við hlið leikskólans. Þar voru 

skipulagðar gönguferðir vikulega.   

 

4.3.3 Ólíkar þarfir barna 

Nýtt starfsheiti hafði skotið upp kollinum í leikskólunum, en það er 

starfsheitið sérkennslustjóri. Sú staða ber ábyrgð á sérkennslu innan 
leikskólans. Sá sem gegnir þeirri stöðu er oft með framhaldsnám í 

sérkennslufræðum. 

  

Við erum með sérkennslustjóra í fyrsta skiptið í vetur. Mér finnst það 
alveg frábært, þarna er komin einn aðili sem að heldur virkilega utan 

um hlutina. Annars voru það leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri 

sem voru að halda utan um þetta ásamt öllu öðru. Þar er manneskja 
með sérþekkingu (Leikskólastjóri Kátakots). 

 

Í fjölmennum barnahópum í leikskólum eru þarfir barna margvíslegar. 

Viðmælendum fannst til dæmis matarofnæmi hafa aukist og töldu upp 
mörg dæmi þess. Foreldrum fannst leikskólinn taka fullt tillit til ólíkra 

þarfa barna að þessu leyti og litið var á matarofnæmi sem eðlilegar 

einstaklingsþarfir. 

 
Börnin verða aldrei fúl yfir því að annað barn er með ofnæmi fyrir 

fisk. Hin börnin vita alveg að hann verður lasinn af því að borða fisk 

og þeim finnst það bara sjálfsagt. Ef að það kemur nýtt barn inn þá er 
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það látið vita, börnin segja að hann fær kjúkling af því að hann má 

ekki fá fisk. Þetta verður allt svo eðlilegt þegar er tekið á þessu bara 
sem eðlilegasta hlut (Leikskólakennari Kátakots). 

 

Rekstraraðili eins leikskólans talaði um að öllum börnum væri mætt, að 

vitað væri um ólíkar þarfir og að leikskólinn lagaði sig að þörfum 
barnanna. 

  

Við höfum farið hundrað þúsund ólíkar leiðir, allt eftir því hver 
sérstaða barnsins er. Við reynum með fámennum hópum og föstum 

hópstjórum að mæta hverju barni. Í einhverjum tilfellum þarf að taka 

barn í einstaklingsþjálfun á einhverju tímabili og þá er það gert. Það er 

ekkert eitt svar við þessu það er bara eitt atriði sem verður að hafa í 
huga, skólinn hefur skuldbundið sig til þess að prófa sig áfram, 

þangað til við erum komin í sátt með það sem er í gangi (Rekstraraðili 

Hjallastefnunnar). 
 

Allir hagsmunaaðilar voru því sammála því að vel væri staðið að því að 

mæta þörfum allra barna í leikskólunum, hverjar sem þær voru.  

 

4.3.4 Foreldrasamvinna 

Foreldrasamvinnan var með svipuðu sniði í leikskólunum fjórum. 
Foreldrafélag var starfandi við alla leikskólana með stjórn sem fundaði 

reglulega. Yfirmenn leikskólanna eða fulltrúi starfsfólks sat fundina og 

voru ákveðnir atburðir sem foreldrafélögin komu að árlega. Eins styrktu 

foreldrafélögin leikskólana með fjáröflun og með foreldrasjóði sem greitt 
var mánaðarlega í fyrir hvert barn. Styrkur foreldrafélagsins gat verið í 

formi greiðslu fyrir jólaleikrit, rútuferðir, fyrirlesara og hátíða ýmiss konar. 

   
Við erum með vissar uppákomur í skólanum eins og sumardaginn 

fyrsta og árvissa fjáröflun þar sem börnin selja listaverkin sín. Við 

seljum vöfflur og kaffi til að eignast peninga og gefum alltaf 

leikskólanum gjöf þegar leikskólaárið byrjar. Svo greiðum við fyrir 
ljósmyndapappír og rútu og sveitaferð og allt sem við getum og ef við 

eigum peninga, þá sitjum við ekki á peningunum. Við viljum eyða 

þeim, því þeir koma alltaf inn aftur þegar þeir eru búnir (Móðir í 
stjórn foreldrafélags Kletts).  

 

Einnig hafði foreldrafélag leikskólans Kletts styrkt starfsfólk leikskólans 

þegar það fór erlendis í námsferð. 
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Þetta eru börnin okkar og ef að þær [starfsfólkið] þurfa að fara í 

námsferð, þá viljum við styrkja þær og höfum eimitt gert það, keypt af 
þeim kökur. Við bæði sækjum börnin okkar fyrr og ef það þarf að 

vinna þegar þær eru í námsferðum þá er það ekki málið (Móðir í stjórn 

foreldrafélags Kletts). 

 
Nokkrir foreldrar höfðu unnið fyrir starfsfólkið daginn sem það hélt utan 

og einnig daginn sem það kom heim aftur, þar sem flugtími var 

óheppilegur með tilliti til opnunartíma leikskólans. 
       

Einnig var foreldrakaffi í leikskólunum oft fyrst á morgnanna. Gátu 

foreldar þá fengið sér kaffisopa og spjallað áður en þeir fóru til vinnu. Á 

leikskólunum var haldinn almennur kynningarfundur á vetrarstarfi þeirra 
að hausti. Þar var starfsfólk kynnt sem og helstu áherslur í starfinu yfir 

veturinn. Síðan var yfirleitt farið inn á hverja deild fyrir sig og spjallað. 

Eins voru erindi kynnt frá skólaskrifstofu sveitarfélagsins eða rekstraraðila 
leikskólans.  

 

Foreldraviðtöl voru haldin með reglulegu millibili, einu sinni eða tvisvar á 

ári. Þeir leikskólar sem störfuðu eftir Hjallastefnunni skipulögðu 
foreldraviðtöl á laugardögum. 

  

Foreldraviðtöl eru tvisvar á ári á laugardegi. Það er stór kostur finnst 
mér, það koma yfirleitt báðir foreldrar og þetta er mjög sjarmerandi 

tími. Þá er starfsfólkið búið að útfylla gátlista og það er farið í gegnum 

hann. Foreldar fá hann afhentan, þetta er ekki eitthvað sem við sitjum 

uppi með hér. Þetta eru upplýsingar sem talað er um og síðan fá 
foreldrar blaðið. Yfirvinna er greidd sem sérverkefni fyrir 

laugardagana. Hópstjórarnir taka viðtölin, hvort sem þeir eru faglærðir 

eða ófaglærðir. Það eru svona ákveðin regla, þetta eiga að vera 
upplýsandi, fræðandi og skemmtileg viðtöl. Ef að það eru einhver 

frávik þá förum við aðra leið. Þá þarf kannski að vera öðruvísi viðtal. 

Það er ekki verið að taka upp þungu málin í þessum viðtölum, þetta 

eru eiginlega bara upplýsingaviðtöl frá báðum aðilum (Leikskólastjóri 
Hóls).  

 

Á einum leikskóla var foreldraviðtölum dreift yfir veturinn og voru þau 

tekin í þeim mánuði sem barnið átti afmæli. Annars voru foreldraviðtöl 
alltaf í boði og gátu foreldrar beðið um viðtal ef þeir vildu ræða eitthvað.   

 

Leikskólastjóri Gullkistunnar hafði áhuga á aukinni aðkomu foreldra að 
leikskólastarfinu og jafnvel beina ábyrgð þeirra að ákveðnum þáttum 

starfsins. Leikskólastjóri leikskólans Kletts hafði kynnst því viðhorfi í 
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leikskólum í Reggio Emilia á Ítalíu og fannst honum foreldrarnir þar bera 

ábyrgð á leikskólastarfinu með starfsfólki. 
  

Foreldrarnir eru ekki bara eitthvað sem koma og setja út á og segja að 

þetta eigi að vera svona og svona heldur ber fólk virðingu fyrir 

skólanum. Það hugsar sem svo að ég er að skapa þetta góða 
starfsumhverfi fyrir mitt barn. Foreldrarnir vinna þarna mörg kvöld í 

viku og það er ótrúlegt að sjá hvað fólk ber mikinn hug til skólans. Ég 

er rosalega hlynnt þessu, þetta er gott fyrir foreldrana, ofboðslega 
jákvætt og gott starf, en á allt öðrum grunni (Leikskólastjóri Kletts).  

 

Leikskólastjórinn hafði gert tilraun til þess að auka aðkomu foreldra að 

starfinu með virkum hætti.  
 

Ég hafði hug á því að koma upp meiri svona vinnu með foreldrunum 

og við byrjuðum í fyrrahaust, nei fyrravor. Þá vildi ég hafa svona að 
foreldrarnir kæmu og tækju þátt, það rigndi en það komu nokkrir, 

horfðu á það sem við vorum að gera, fengu vöfflurnar sínar og fóru. 

Foreldrarnir eru ekkert í svona, við sjáum um þetta og þau sjá um 

annað. Ég hugsa að það sé menningin hjá okkur (Leikskólastjóri 
Kletts).            

 

Þar átti hún við að foreldrar höfðu ekki fundið sig, heldur haldið sig við 
afmarkað hlutverk sem þeir könnuðust við. Aðkoma foreldra að skólastarfi 

virtist vera innan ákveðins ramma sem erfitt reyndist að brjóta. Vilji beggja 

aðila og hugmyndir um meiri og betri samvinnu bentu til þess að ákveðin 

þróun þurfi að eiga sér stað í þessu samstarfi.     

 

Foreldrakannanir 

Foreldrakannanir voru gerðar reglulega innan allra leikskólanna. Þær eru af 
mörgum taldar vera einn mikilvægasti liðurinn í gæðaeftirliti leikskólans. 

Leitað er eftir áliti foreldra á ýmsum þáttum leikskólastarfsins, viðhorfum 

þeirra til leikskólans og líðan barnsins. Einn leikskólinn var að prófa sig 

áfram með rafrænar foreldrakannanir. Þegar litið er á kannanirnar má sjá að 
þau atriði sem helst er spurt um er hvernig foreldrum finnist barninu sínu 

líða á leikskólanum og hvernig tekið sé á móti því og það kvatt. Einnig er 

spurt um upplýsingaflæði milli leikskóla og foreldra. Almenn ánægja 

foreldra með starf leikskólanna kom fram í svörum þeirra og voru 85 til 
90% foreldra almennt ánægðir með starf þeirra og töldu að barni sínu liði 

vel. Foreldrum fannst helst að bæta mætti upplýsingaflæði frá leikskóla til 

foreldra, en upplýsingamiðlun var að færast meira frá því að vera skilaboð í 
fataklefa og yfir í tölvupóst eða tilkynningar á heimasíðu.   
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Upplýsingaflæði 

Leikskólarnir voru allir með heimasíðu sem notuð var til upplýsinga um 
starf leikskólans. Einnig voru birtar myndir af börnunum við leik og störf í 

leikskólunum. 

 

... gríðarlega mikið af rafrænum upplýsingum, myndbirtingin á 
vefnum hjá okkur þar sem tugir þúsunda mynda eru núna. Hver kjarni 

birtir nokkur hundruð nýja mynda á mánuði með forsíðufréttum með 

kjarnafréttum. Skólarnir okkar eru að verða komnir út í það að senda 
rafrænan tölvupóst í lok vikunnar um það sem hefur verið að gerast 

(Rekstraraðili Hjallastefnunnar). 

 

Einnig voru gefin út fréttabréf á leikskólunum með upplýsingum um það 
sem framundan var í starfinu. 

  

4.3.5 Skólafatnaður 

Skólafatnaður hefur verið að ryðja sér til rúms í einhverjum leikskólum á 

Íslandi, sérkstaklega þeim leikskólum sem starfa samkvæmt 

Hjallastefnunni. Börnin voru í skólafatnaði í öðrum leikskólanum sem 
starfaði eftir Hjallastefnunni. Í hinum leikskólanum hafði verið uppi 

umræða um það að taka upp skólafatnað en foreldrahópurinn ekki 

samþykkt það. Foreldrar þess leikskóla sem notaði skólafatnað töldu upp 
kosti skólafatnaðar.   

  

Ég er hlynnt þeim [skólafötunum]. Mér finnst þau gera góða 

samheldni hjá börnunum. Börnin eru öll eins, það er engin samkeppni, 
það er ekki verið að sýna boli eða eitthvað glingur. Stelpurnar eru oft í 

kjólum eða pilsum. Þetta er líka mjög þægilegt þegar verið er að fara í 

svona ferðir eins og útskriftarferð eða eitthvað. Þá eru þau bara í rauðu 
peysunum sínum (Móðir á Hóli). 

 

Skólafatnaður var þó ekki skylda þar sem þau voru notuð og fannst 

foreldrum í rýnihóp það miður. Rekstraraðili mat það svo að ekki væri 
hægt að skylda foreldra til að kaupa skólafatnað fyrir börnin sín ef það var 

andstætt vilja þeirra. Þó var meirihluti barnanna sem notuðu skólafatnað.  

 
Mér finnst að þetta ætti bara að vera regla, en af því að þetta er ekki 

regla, þá eru ekki allir í skólafötum. Það truflar svolítið hina (Móðir á 

Hóli).  

 
Í samtölum við foreldra kom fram að þeim fyndist stúlkuforeldrar vera 

ánægðari með skólafatnað en drengjaforeldrum, þeim fannst þau minnka 
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streituna heima á morgnanna við að velja föt. Þó fannst þeim drengirnir 

nota skólafatnað meira en stúlkurnar. Einnig fannst starfsfólki 
skólafatnaður þægilegri að því leyti að þá hafði það ekki áhyggjur af því að 

það kæmi málning eða óhreinindi í fötin. Skólafatnaðurinn var merktur 

Hjallastefnunni með stórri merkingu á bolum og virtist hlutverk 

skólafatnaðar einnig vera auglýsing fyrir skóla Hjallastefnunnar.     
 

4.3.6 Gjaldtaka 

Foreldrar reiknuðu yfirleitt með því að það kostaði eitthvað að eiga börn og 

ræddi gjaldtöku leikskóla á þeim nótum. Þeim fannst hljóma fallega að 

þurfa ekki að greiða fyrir leikskóladvöl, en höfðu áhyggjur af því að það 

mundi koma niður á starfsemi leikskólanna. Foreldri fannst vel koma til 
greina að fá afslátt af gjaldi síðasta árið í leikskólanum eða gjaldið fellt 

niður. 

 
Mér finnst kostnaðurinn eðlilegur. Auðvitað yrði ég voða glöð ef 

leikskólinn væri gjaldfrjáls en mér finnst það bara eðlilegur hlutur að 

borga fyrir alla þjónustu (Móðir í Gullkistunni).  

 
Starfsfólkið hafði í fyrsta lagi áhyggjur af því að dvalartími barna, sem 

þegar er langur, myndi lengjast við gjaldfrelsi. 

 
Ég er mest hrædd um það að vistunartíminn lengist. Níu tímar fyrir 

tveggja ára gamalt barn er ofboðslega langur tími og þetta reynir 

mikið á barnið. Foreldrum finnst mörgum hverjum þeir vera að borga 

mikið fyrir leikskólapláss ... það gleymist ... við verðum að hugsa út í 
það að þetta kostar og ef að þú ætlar að hafa barnið þitt heima og gefa 

því að borða, það kostar. Það sem ég er mest hrædd við er að fólk 

horfir í þetta, það kostar þetta mikið að hafa barn í sex tíma í leikskóla 
og það kostar þetta mikið að hafa það í átta tíma, fólk horfir í 

krónurnar gjaldfrjálst, þá ætla ég að hafa barnið mitt í 9 tíma. Erum 

við ekki komin út í vítahring og níu tíma vistun 

(Aðstoðarleikskólastjóri í Kátakoti). 
 

Í öðru lagi hafði fólk áhyggjur af því að tekjur leikskólans eða rekstrarfé 

hans yrði skert og að eitthvað léti undan.  
 

Ég skil ekki hvernig þeim tekst að reka þessa leikskóla ef að þeir ætla 

að hafa þetta þannig [gjaldfrjálst]. Ég næ ekki hvers konar þjónustu 

verður boðið upp á (Leikskólakennari á Kletti). 
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Maturinn er sá rekstrarliður sem vegur þyngst í leikskólarekstrinum fyrir 

utan launin. 
   

Matráðurinn er með ákveðið fjármagn sem hún má eyða í mat. Hún 

má ekki fara upp fyrir það, þá er hún hundskömmuð 

(Leikskólakennari Kletts). 
 

Í þriðja lagi vildi fólk frekar sjá að starfsfólk leikskóla fengi hærri laun. 

Foreldrum og starfsfólki fannst starfið ábyrgðarmikið og mikilvægt að geta 
haldið í gott fólk. 

  

Fólk sem er að sjá um börnin manns og er að ala þau upp með manni, 

mér finnst það ekki spurning að launin þeirra mættu líka vera hærri. 
Það er með börnin manns að kenna þeim (Móðir í Gullkistunni). 

 

Það sem fólk sá sem rök fyrir því að lækka leikskólagjöldin var helst að 
leikskólinn væri fyrsta skólastigið og einkennilegt væri að greiða fyrir það 

en ekki fyrir grunnskólann. Skattar og útsvör komu til umræðu og þeirri 

spurningu velt upp hvort opinberu gjöldin ættu ekki að standa undir 

rekstrarkostnaði við leikskóla á svipaðan hátt og heilbrigðiskerfið. Einnig 
voru uppi raddir um að þegar fólk er með fleiri en eitt barn á leikskólaaldri, 

þá ætti það að fá góðan afslátt, eins og reyndin er orðin til dæmis í  

Reykjavík.  
 

4.3.7 Samantekt   

Sveigjanlegur dvalartími var ekki í boði á öllum leikskólunum, þar sem 
þeir voru einsetnir. Erfitt reyndist fyrir börn að vera hálfan daginn í 

heilsdags leikskóla. Flestir leikskólarnir lokuðu nokkrar vikur á sumrin og 

kom það sér misvel fyrir foreldra, börn og starfsfólk. Almenn ánægja var 
með þann mat sem matreiddur var á leikskólunum, en einn leikskólinn fékk 

mat sendan úr eldhúsi annars leikskóla. Börnin hvíldu sig og yngstu börnin 

sváfu stutta stund yfir daginn. Dagleg útivera barna var liður í dagskipulagi 

allra leikskólana. Þörfum allra barna var því vel mætt í leikskólunum. 
Umræða hafði verið um skólafatnað í einum leikskólanum; slíkur fatnaður 

var notaður í öðrum og virðist notkun skólafatnaðar vera að ná nokkurri 

útbreiðslu á Íslandi. Foreldrasamvinna var í föstum skorðum og erfiðlega 
gekk að auka hana eða þróa. Leikskólagjöldin voru rædd, kostir þeirra og 

gallar, en rekstur leikskóla er að þriðjungi greiddur með framlögum 

foreldra. Rekstur leikskóla verður ræddur í næsta hluta.     
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4.4 Rekstrarlegt frelsi  

Í þessum kafla eru kynntar niðurstöður rannsóknarinnar um áhrif 

rekstraraðila einkareknu leikskólanna á starf þeirra. Í kafla 4.4.1 er gerð 
grein fyrir vali foreldra á leikskóla fyrir barnið sitt og hvað hefur áhrif á 

það val. Starfsaðferðir leikskólans skipta þar mestu máli. Í köflum 4.4.2 og 

4.4.3 er fjallað um helstu þætti sem varða áhrif rekstraraðila á 

leikskólastarfið. Metnaður, sveigjanleiki og viðmót ber þar hæst og að 
lokum er fjallað um starfsfólk einkarekinna og opinberra leikskóla. 

      

4.4.1 Val á leikskóla 

Foreldrar voru ekki bundnir við sinn hverfisleikskóla, heldur gátu þeir 

valið leikskóla fyrir barnið sitt innan þess sveitarfélags sem þeir búa í. Þeir 

leikskólar sem reknir voru af einkaaðilum voru ekki bundnir við að vista 
einungis börn sem búsett eru í því sveitarfélagi sem leikskólinn starfar í, 

heldur gátu börn úr öðrum sveitarfélögum dvalið þar. Starfsaðferðir 

leikskólans er einn af þeim þáttum sem hefur áhrif á val foreldra á 
leikskóla. Móðir í Gullkistunni, sem hafði valið leikskóla eftir orðspori 

hans, þurfti að fara langar leiðir: 

  

Ég þarf að fara langar leiðir hingað, ég var búin að heyra svo rosalega 
gott af þessum skóla, allir svo rosalega ánægðir.  

 

Einnig sóttu foreldrar um þann leikskóla sem þeir þekktu eitthvað til: 
 

Ég sótti um hérna því lítill frændi minn hafði verið hér og það kom 

ekki annað til greina hjá mér. Mér finnst það frábært og ég sé það líka 

núna hún nýtur sín svo vel, fær að vera hún sjálf (Móðir á Hóli í 
rýnihópi). 

 

Vellíðan barnsins virtist vera í fyrirrúmi við val á leikskóla. Leikskóli sem 
vann samkvæmt Reggio Emilia-aðferðinni varð fyrir valinu af eftirfarandi 

ástæðu: 

  

Það var margt sem ég hafði heyrt frá fólki sem þekkti til, að þetta væri 
góður leikskóli og maður hafði heyrt eitthvað um jákvæðni, um 

andann hérna og þessi virðing gagnvart börnunum (Móðir í 

Gullkistunni í rýnihópi).  

 
Nóg framboð var af störfum fyrir leikskólakennara og annað starfsfólk 

leikskóla og virtist starfsfólkið einnig velja sér leikskóla eftir þeirri stefnu 

sem unnið var eftir: 
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Stefnan, þetta er svo skemmtilegt starf og mér finnst það enn þá 

skemmtilegra hjá Hjallastefnunni (Leikskólakennari á Hóli í 
rýnihópi). 

 

 
 

Mynd 4.10. Sjálfsmynd drengs 

 
Leikskólakennara fannst einfaldur rammi utan um leikskólastarfið heilla 

svo og kynjaskipting Hjallastefnunnar:  

 

Ég útskrifaðist í fyrra og gat ekki hugsað mér að vinna annars staðar, 
það er bara svo einfalt kerfi, maður vinnur svo vel með börnunum. Þú 

ert bara með hóp og þekkir þín börn vel. Það er svo einfalt, það vita 

allir að hverju þeir ganga, bæði foreldrar, börn og starfsfólk. Og mér 

finnst bara þessi tengsl, af því að þú ert líka bara með stráka eða bara 
með stelpur, þú ert að vinna með hvort kynið fyrir sig 

(Leikskólakennari á Hóli í rýnihópi). 

 
Trú starfsfólksins á gildi skólastefnu og áhrif hennar á börnin var einnig 

það sem réð vali starfsfólksins á leikskóla: 

 

Ástæðan fyrir því að ég valdi þennan skóla er að ég kom frá öðrum 
Reggio-skóla og það sem mér finnst standa upp úr, það virðist hafa 

komið í ljós þegar börnin koma í grunnskóla, að þau eru sjálfstæðari 

þannig að þetta er aðeins farið að byrja að skila sér svona í heildina 
miðað við aðra leikskóla. Þegar þau fara að eldast, þá sér maður að 

þetta skilar sér. Þau eru frjórri í hugsun og virðast vera svona 

sjálfstæðari, en auðvitað er það misjafnt eftir börnum. En svona á 

heildina litið þá trúi ég því að stefnan hafi áhrif (Leikskólakennari í 
Gullkistunni í rýnihópi).  
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Það voru þó ekki allir foreldrar sem völdu leikskólann sjálfir, heldur fengu 
úthlutað plássi á viðkomandi leikskóla: 

 

Ég lenti óvart á þessum leikskóla, sótti um bæði hér og þar. Ég var 

hissa þegar ég komst að því að það væri kynjaskipting hér og engin 
leikföng. Ég vissi ekki neitt um stefnuna, en það kom mér allt svona 

þægilega á óvart (Móðir í Kátakoti í rýnihópi).  

 
Sú stefna eða starfsaðferð sem leikskólarnir starfa eftir virtist skipta máli 

bæði fyrir foreldra og starfsfólk og mikilvægt var fyrir þessa aðila að geta 

valið á milli ólíkra aðferða. Orðspor leikskólans hafði einnig áhrif á 

ákvörðun foreldra um val á skóla. Í samtölum við foreldra og starfsfólk var 
eftirtektarvert hversu sáttir þeir voru við þær starfsaðferðir sem ríktu á 

viðkomandi leikskóla, þótt um ólíkar stefnur og starfsaðferðir væri að 

ræða. Foreldrar og starfsfólk lögðu oft á sig að fara langar leiðir í þann 
leikskóla sem hafði þær áherslur sem fólk var að sækjast eftir.   

 

4.4.2 Metnaður og  frelsi 

Rekstrarlegt frelsi samhliða faglegu frelsi var að mati rekstraraðla 

einkareknu leikskólanna það sem þeir sóttust eftir. Hvatinn að baki því að 

hefja rekstur var í augum viðmælenda eftirfarandi:  
 

Til þess að hafa rekstrarlegt og faglegt frelsi í eigin höndum. Til að 

hafa frelsi og ábyrgð í eigin höndum. Til þess að móta faglegt starf ... 

að þú hefur það í eigin höndum fyrst og síðast er það skynjun á því að 
þetta er minn skóli. Þetta er okkar skóli. Við ráðum, þetta er okkar líf 

og við höfum öðlast þetta vald og við höfum öðlast þessa samfellu. 

Það eru allir hlutir innan okkar seilingar. Við eigum ekki lengur bara 
að taka ábyrgð og taka hitann og þungann heldur fáum við kostina 

líka, við höfum líka getað gengið lengra (Rekstraraðili 

Hjallastefnunnar). 

 
Metnaður og innri hugsjón voru hvatinn að baki stofnun eigin leikskóla. 

Viðkomandi hafði „gengið með þetta í maganum“ í mörg ár áður en 

stofnun leikskólans varð að  veruleika. 
 

En alla vega þá er þetta einhvers konar metnaður til að geta gert eins 

og maður vill, fá að ráða sér sjálfur ... kannski bara einhver innri 

hugsjón. Ég held að það sér bara hugsjón frekar en margt annað, sem 
maður hafði í hjartanu (Rekstraraðili Gullkistunnar). 
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Rekstraraðilar töluðu um að þeir fyndu fyrir því að geta einbeitt sér að því 
sem þeir töldu mikilvægt í leikskólastarfinu. Munurinn á því að vera í 

leikskóla sem rekinn er af sveitarfélagi og að reka leikskóla sjálfur fannst 

rekstraraðilum vera sá, að þeir geta byggt starfið upp frá grunni eftir eigin 

hugmyndum. Ákveðin þróunarvinna var í gangi í einum leikskólanum með 
tölvukerfi sem var bæði rekstrarkerfi og upplýsingakerfi fyrir foreldra. 

Rekstraraðilar vildu nota alla sína orku og kraft í þá leikskóla sem þeir 

reka.   
 

Rekstrarlegu sjálfstæði fylgdi þó einnig óöryggi og áhyggjur. Jafnræðis var 

ekki gætt hjá sveitarfélögum hvað varðar framlag með börnum í þeim 

leikskólum sem sveitarfélagið rak og þeim börnum sem sóttu leikskóla 
rekna af einkaaðilum. 

 

... okkur er ekki tryggt sambærilegt fjármagn á við aðra skóla og þar 
af leiðandi þurfum við að vinna í því að gera meira og betur fyrir 

minna (Rekstraraðili Hjallastefnunnar).  

 

Faglegan stuðning og samstarf sóttu sjálfstætt reknu leikskólarnir til 
annarra sjálfstæðra leikskóla fremur en til leikskóla þess sveitarfélags sem 

þeir starfa innan. Sveitarfélagið hefur eftirlit með þeim leikskólum sem það 

rekur og þeim sjálfstætt starfandi leikskólum sem starfa innan 
sveitarfélagsins. Einnig sér sveitarfélagið um ráðgjöf og faglegan stuðning. 

 

... við höfum ekki óskað eftir faglegum stuðningi sveitarfélagsins. Við 

völdum að fara út úr kerfinu, til að geta farið eigin leiðir í starfinu og 
þar af leiðandi kjósum við að sækja fagstuðninginn í aðra 

Hjallastefnuskóla en ekki skóla sveitarfélagsins (Rekstraraðili 

Hjallastefnunnar). 
 

Leikskólastjóra eins sjálfstætt starfandi leikskóla fannst ekki rétt að sitja 

fundi með leikskólastjórum leikskóla sveitarfélagsins.  

 
Mér finnst til dæmis ekki viðeigandi að ég fari á leikskólastjórafundi 

hjá bænum af því að ég á ekki mikið sameiginlegt með þeim frekar, 

eins og ég sagði áðan með öðrum skólastjórum í 

Hjallastefnuleikskólum, en hins vegar finnst mér gott að vita hvað er í 
gangi ef það er eitthvað sem tengist barnastarfinu. Og við erum alltaf 

þátttakendur í öllu svoleiðis, sameiginlegir einhverjir dagar, fyrir jólin 

er eitthvað í jólaþorpinu og eitthvað. Ef það er eitthvað sem tengist 
börnunum og fjölskyldum þeirra þá erum við með og fáum alltaf 

tilkynningar um það. Og af því við viljum ekki að börnin og 
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fjölskyldur þeirra finni fyrir því að við séum öðruvísi skóli 

(Leikskólastjóri á Hóli). 
 

Hagsmunir barnanna sem bæjarbúa voru hafðir í fyrirrúmi hvað varðar 

sameiginlegar skemmtanir sem haldnar voru í sveitarfélaginu og samstarf 

var fyrir hendi í þeim verkefnum sem snertu börnin sem íbúa 
sveitarfélagsins.    

 

Rekstraraðilum sjálfstæðra leik- og grunnskóla fannst þeir þurfa á 
stuðningi hverra annarra að halda og stofnuðu með sér samtök vorið 2005. 

Þeir höfðu einnig sótt um fagaðild að faghópi leikskólastjóra. 

 

... að hafa ekki sína eigin stétt með sér er ömurlegt og ég sætti mig 
aldrei við það. Við sem hópur, þessar einkastýrur við sendum Félagi 

leikskólakennara, eða faghópi leikskólastjóra  erindi um að fá að vera 

innandyra eða aukafélagar. Þeir tóku það fyrir hjá sér, eftir að vera 
búin að fá umsögn um það hvernig Félagi leikskólakennara og 

Kennarasamband Íslands liti á það, og höfnuðu því. Sáu sér ekki fært 

að taka okkur inn (Rekstraraðili Gullkistunnar).  

 
Félag leikskólakennara hefur ekki séð sér fært að styðja við þá 

leikskólakennara sem hafa viljað reka leikskóla sjálfir. Er það andstætt 

stefnu þeirra, sem felur í sér að opinberir aðilar reki leikskóla. Fram kom í 
viðtölum við sjálfstæða rekstaraðila, að þeir þyrftu að sjá á baki fagfélagi 

sínu við það að hefja eigin rekstur, þó svo að þeir hafi verið þar félagsmenn 

til margra ára og jafnvel gegnt trúnaðarstörfum í þágu félagsins.   

 

4.4.3 Sveigjanleiki og viðmót 

Foreldrar merktu einkum áhrif rekstraraðila á tveimur atriðum, annars 
vegar sveigjanleika með dvalartíma og hins vegar í viðmóti starfsfólks. 

Hvað dvalartímann varðar, þá gátu foreldrar hringt í einn leikskólann og 

fengið að vera stundarfjórðungi lengur gegn gjaldi ef þannig stóð á. 

    
Ég sé það helst á þessum sveigjanleika á vistunartímanum, að ég geti 

verið korteri lengur eða styttra það er miklu meira mál hjá bænum 

(Foreldri á Hóli). 
 

Gott viðmót starfsfólks skipti foreldra miklu máli, að vel væri tekið á móti 

þeim og börnunum á morgnana og að börnum og starfsfólki liði vel á 

leikskólanum. 
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... ein mamman fór að lýsa því hvað það væri alltaf gott að koma 

hingað á morgnana, það væru allir svo notalegir ... Það sem maður vill 
er að fólki líði vel, það er grunnurinn (Rekstraraðili Gullkistunnar). 

 

Í umræðum í rýnihópi kom fram að það væri ekki endilega að leikskólinn 

væri einkarekinn sem skipti máli, heldur hversu áhugasamur og 
metnaðargjarn leikskólastjórinn væri, að hann væri vakinn og sofinn yfir 

skólanum sínum. Það var talið skipta máli fyrir leikskólastarfið. Einnig var 

nefnt að það virtist vera auðveldara að taka allar ákvarðanir innan 
einkarekins leikskóla, en aftur á móti erfitt að berjast við „kerfið“ í 

opinberum leikskóla.  

 

4.4.4 Starfsfólk 

Fram kom í samtölum við leikskólastjórana að hlutfall leikskólakennara 

var tæplega helmingur starfsfólks og fannst þeim það hlutfall heldur fara 
lækkandi. Einnig töluðu þeir um að ófaglærða starfsfólkið væri áhugasamt 

og gott fólk, oft fólk sem færi í leikskólakennaranám eftir að hafa starfað í 

einhvern tíma í leikskólanum. Oft gekk ófaglært starfsfólk í öll störf 

leikskólakennara, eins og hópastarf og foreldraviðtöl. Leikskólakennarar 
eiga rétt á undirbúningstíma samkvæmt kjarasamningi og gátu þar af 

leiðandi gefið sér tíma til að undirbúa starfið. Á einum leikskólanum, sem 

var einkarekinn, var samið við leikskólakennara um að taka undirbúninginn 
fyrir utan vinnutímann og fá greidda yfirvinnu fyrir hann. Hafði það 

ákveðna kosti í för með sér, í fyrsta lagi hækkaði það annars lág laun og í 

öðru lagi þurfti minni afleysingar. Í öðrum leikskóla, sem var rekinn af 

sveitarfélagi, var hægt að velja milli þess að taka undirbúning í yfirvinnu 
eða á vinnutíma. Í hinum tveimur leikskólunum var undirbúningstími hluti 

af vinnutímanum. Þó svo að ófaglært starfsfólk taki oft að sér störf 

leikskólakennara, þá gafst því ekki alltaf kostur á undirbúningstíma, þar 
sem ekki er um slíkt að ræða í kjarasamningi þeirra. 

 

Mikið var um fjarveru starfsfólks vegna veikinda eða leyfa sem jók álagið 

á það starfsfólk sem fyrir var. Einnig reyndist erfiðara en oft áður að ráða í 
lausar stöður vegna þenslu í samfélaginu. Þegar slíkt er virðist fólk síður 

sækja í störf inni á leikskólum.  

  
Á þeim leikskólum sem skoðaðir voru störfuðu einungis konur. Að sögn 

leikskólastjóra hafa karlmenn einstaka sinnum verið við störf, en þá 

einungis einn og einn. Flestar konurnar voru á miðjum aldri, íslenskar og 

ljósar á hörund.  
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Fram kom í einkareknum leikskóla að leikskólakennarar fengju hærri laun, 

þrettánda mánuðinn greiddan: 
 

Já, fagfólkinu er ég að greiða þrettánda mánuðinn, en ég ræð ekki fólk 

á þeim forsendum, gef það ekki upp í auglýsingum heldur. Ófaglærða 

fólkið hef ég ekki ráðið upp á hærri laun, en þegar ég hef séð að það 
ílendist þá hef ég hækkað það innan samninganna (Rekstraraðili 

Gullkistunnar).  

 
Sveitarfélag hafði einnig verið að bæta við laun leikskólakennara með 

eingreiðslum vegna erfiðleika við að manna leikskólana.  

 

4.4.5 Samantekt 

Áhrif rekstraraðila á starf leikskólans eru oft óbein og ekki alltaf augljós. 

Ábyrgð sveitarfélaga á rekstri leikskóla er ótvíræð í lögum, þótt löng hefð 
sé fyrir því að félagasamtök og jafnvel einkaaðilar reki leikskóla. Þeir 

einkaaðilar sem ráku leikskóla töldu ástæðu þess vera að faglegu frelsi 

þyrfti að fylgja rekstrarlegt frelsi. Helst er að nefna að einhverjir foreldrar 

völdu leikskóla fyrir barnið sitt eftir því hver rak leikskólann og þeirri 
starfsaðferð sem unnið var eftir. Það átti einnig við um eitthvað af 

starfsfólki leikskólanna. Viðmælendum fannst sveigjanleiki vera meiri hjá 

einkareknu leikskólunum, en það átti meira við um annan þeirra sem bauð 
foreldrum að kaupa dvalartíma eftir þörfum. Einnig fannst viðmælendum 

mikill metnaður hjá þeim aðilum sem ráku leikskóla sjálfir „alltaf eitthvað í 

gangi í starfinu“, eins og foreldri orðaði það. Næst verður fjallað um ytra 

mat menntamálaráðuneytis á leikskólastarfi. 
 

4.5 Ytra mat menntamálaráðuneytis  

Hér verður gerð grein fyrir niðurstöðum úr innihaldsgreiningu á fjórtán 

matsskýrslum menntamálaráðuneytis um ytra mat á leikskólum á Íslandi. 

Fjallað verður annars vegar um markmið og framkvæmd þess og hins 

vegar um viðmið matsins og þátttakendur. Í lögum um leikskóla (nr. 
90/2008) segir: „Menntamálaráðuneyti gerir áætlun til þriggja ára um 

kannanir og úttektir sem miða að því að veita upplýsingar um framkvæmd 

laga þessara, aðalnámskrár leikskóla og aðra þætti skólastarfs.“ Í 
Aðalnámskrá leikskóla er vitnað í lög og reglugerðir varðandi ytra mat og 

talið að mati sé ætlað að leiða til aukinnar þekkingar og þróunar á 

leikskólastarfinu. Í öllum skýrslunum kemur fram að leitað er svara við 

eftirfarandi matsspurningu: Er starfsemi leikskólans í samræmi við ákvæði 
laga og reglugerðar um starfsemi leikskóla og Aðalnámskrá leikskóla?   
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Markmið og framkvæmd 

Samkvæmt markmiðum mats og eftirlits með gæðum starfs í leikskólum á 
það að veita upplýsingar um skólastarf, árangur þess og þróun og tryggja 

að starfsemi skóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og 

Aðalnámskrá leikskóla. Í einhverjum tilvikum er matið kallað úttekt sem er 

eftirlit. Gengið er út frá því sem vísu að ef leikskólar haga starfi sínu í 
samræmi við gildandi lög og reglugerð, ásamt því að fara eftir 

leiðbeiningum Aðalnámskrár leikskóla, þá sé starfsemi þeirra góð. Þeir 

leikskólar sem metnir hafa verið eru eftirfarandi:       
 

Tafla 4.3.  Matsskýrslur menntamálaráðuneytis 

    

Ártal Nafn Staður Tilvísun 

1998 Leikskólinn Krílakot Dalvík K 1998 

1998 Leikskólinn Furuborg Reykjavík F 1998 

2000 Leikskólinn Stakkaborg Reykjavík S 2000 

2000 Leikskólinn Lækjabrekka Hólmavík L 2000 

2001 Leikskólinn Lækjaborg Reykjavík L 2001 

2001 Leikskólinn v/ Dalbraut Grindavík D 2001 

2002 Leikskólinn Vesturberg Reykjanesbær V 2002 

2002 Leikskólinn Kvistaborg Reykjavík K 2002 

2002 Leikskólinn Arnarsmári Kópavogur A 2002 

2003 Leikskólinn Ásheimar Árborg Á 2003 

2004 Leikskólinn Lyngholt Reyðarfjörður L 2004 

2004 Leikskólinn Krókur Grindavík K 2004 

2005 Leikskólinn Grandaborg Reykjavík G 2005 

2005 Leikskólinn Klettaborg Borgarnesi K 2005 

    
 

Tilvísanir í niðurstöðum vísa til upphafsstafs þess leikskóla sem var metinn 

og ártal matsins (sjá töflu 4.3). G 2005 er því til dæmis leikskólinn 
Grandaborg, metinn árið 2005.  

 

Menntamálaráðuneytið hefur falið lektorum við Háskólann á Akureyri, 

Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands og leikskólakennurum í öðrum 
störfum að framkvæma mat á leikskólunum og skila niðurstöðum í 

skýrsluformi (sjá fylgiskjal 1). Í átta tilfellum af fjórtán voru það tveir 

aðilar sem framkvæmdu matið í sameiningu. Í einhverjum tilfellum hefur 
verið um útboð að ræða af hálfu ráðuneytisins, sem leikskólakennarar hafa 

boðið í að framkvæma. Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands hefur 

framkvæmt mat á leikskólum samkvæmt verksamningi við 

menntamálaráðuneytið í nokkur skipti, sem og Háskólinn á Akureyri. 



182 

 

Stjórnendum leikskólans og fulltrúum foreldra og/eða starfsmanna hefur 

gefist kostur á að gera athugasemdir við lokadrög skýrslna.  
 

Um er að ræða sérfræðimiðaða nálgun sem byggir á faglegu mati 

sérfræðinga til að meta starfsemi stofnunar. Almennt felst styrkur slíkrar 

nálgunar í því að sjálfsmat fer oft fram samhliða ytra matinu, þ.e. sú 
umræða sem fram fer í matsferlinu getur talist til sjálfsmats. Veikleiki 

nálgunarinnar er talinn felast í því að oft reynist erfitt að greina á milli 

faglegs mats sérfræðings og persónulegrar skoðunar hans. Einnig er hætta á 
því að faglegir hagsmunir séu settir ofar hagsmunum stofnunarinnar og 

þeirra sem hún þjónar.  

 

4.5.1 Viðmið matsins 

Þau viðmið sem stuðst hefur verið við í ytra mati menntamálaráðuneytisins 

falla undir stjórnunarleg viðmið, en þau lúta að stjórnunarlegum þáttum 
eins og skipulagi starfsins og þáttum í reglugerð um leikskóla svo sem 

barngildi, fjölda barna á hvern starfsmann, fermetrafjölda á hvert barn í 

leikrými og heildarrými og svo annan aðbúnað, um starfsmannahald, 

menntunarkröfur til starfsmanna og heilsu og öryggisþætti (Reglugerð um 
leikskóla nr. 225/1995).  

 

Framkvæmdarviðmið er viðmið sem stuðst hefur verið við í ytra mati 
menntamálaráðuneytisins, en það lýtur að því sem á sér stað innan 

stofnunarinnar, námskránni, viðfangsefnum barnanna, hegðun starfsfólks 

og samskiptum barna og starfsfólks.  

 
Árangursviðmið er einnig notað í matinu en viðhorfskannanir meðal 

foreldra eru reglulega framkvæmdar í leikskólum og notaðar til að meta 

ánægju foreldra með starfið. Posavac og Carey (2003) benda á mikilvægi 
þess að velja viðmið í nánu samstarfi matsaðila við hagsmunaaðila þeirrar 

starfsemi sem metin er og að umræður eigi sér stað um viðmiðin. Slíku er 

ekki að til dreifa í mati menntamálaráðuneytis.   

 
Í bréfi ráðuneytisins til matsaðila kom fram að eftirfarandi þættir skyldu 

sérstaklega vera til skoðunar: 

 
1. Aðstaða og búnaður: Húsnæði, inni og útileiksvæði, 

starfsmannaaðstaða, leikefni og kennslugögn. 

2. Stjórnun, rekstur og starfsmannahald. 

3. Fjöldi barna, skipting á deildir og viðvera. Viðhorf barna. 
4. Aðalnámskrá og innra starf skólans, námssvið og námsþættir. 

5. Skólanámskrá, innra mat og sérstaða skólans. 
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6. Samskipti, samstarf og starfsandi (starfsmanna og barna). 

7. Samstarf og samskipti við umhverfi skólans, við foreldra og 
viðhorf þeirra. 

8. Umbótastarf, þróunarverkefni og framtíðarsýn. 

 

Kannað var hvort húsnæði leikskólans uppfyllti ákvæði í reglugerð með 
því að skoða reglugerð og teikningar af viðkomandi húsnæði. Starfsfólk 

leikskólans var beðið um að meta aðstöðu og búnað leikskólans. Rýnt var í 

skólanámskrá leikskólans og kynningarbækling. Þar koma stefna 
leikskólans og langtímamarkmið fram, og veita þessi rit heildaryfirlit yfir 

starfsemi leikskólans. Einnig voru ársskýrslur og fréttabréf leikskólans 

skoðuð með tilliti til útfærslu skólanámskrár í starfi skólans. Skrifleg gögn 

voru skoðuð með tilliti til fjölda barna, aldursskiptingar þeirra, skiptingar 
barna á deildir og samsetningar barnahópsins. Sjálfsmatsaðferðir 

leikskólans voru skoðaðar í ársskýrslum leikskólans og gæðahandbók. 

Einnig voru fundargerðir starfsmannafunda skoðaðar.  
 

Þær leiðir sem matsaðilar geta farið í gagnaöflun geta verið í formi 

einkaviðtala eða hópviðtala, athugana á staðnum og í formi spurningalista 

(Menntamálaráðuneytið, 1999). Eins og fyrr segir kemur fram að 
fyrirliggjandi gögn eru í öllum tilfellum skoðuð, svo sem skólanámskrá, 

ársskýrslur, fréttabréf og önnur skráning á starfi leikskólans. Önnur aðferð 

sem er sameiginleg í öllum skýrslunum er viðtal við leikskólastjóra eða 
staðgengil hans. Könnun er lögð fyrir starfsfólk og þær foreldrakannanir 

sem gerðar hafa verið í leikskólunum eru skoðaðar séu þær til staðar eða ný 

könnun lögð fyrir. Í nokkrum skýrslum má sjá að rýnihópar hafa verið 

settir á laggirnar. Matsaðilar hafa því lagt áherslu á að nota fjölbreyttar 
aðferðir til að gefa skýra mynd af leikskólastarfinu. Þeir hafa þannig aukið 

trúverðugleika matsins. En hafa þarf í huga að þrátt fyrir að notuð séu opin 

viðtöl og rýnihópar myndaðir, er veikleiki matsins sá að viðmiðin eru alltaf 
þau sömu, það er hvort að leikskólinn starfi samkvæmt lögum, reglugerð 

og aðalnámskrár leikskóla og starfsemin flokkuð eftir þeim. Viðhorf 

foreldra voru fengin með ýmsum hætti, í könnunum, rýnihópum eða í 

viðtölum. 
    

Reglugerð um starfsemi leikskóla (nr. 225/1995 og 365/2001) er í einni 

skýrslu það viðmið sem stuðst er við varðandi fyrsta þáttinn - aðstöðu, 

búnað og húsnæði. Sjá má að stuðst er við eftirfarandi upptalningu: 
 

Í reglugerð um leikskóla (nr. 365/2001) er kveðið á um að húsaskipan 

skuli miðast við að mögulegt sé að starfa í samræmi við námssvið í 
aðalnámskrá leikskóla. Þær viðmiðanir sem skýrsluhöfundar lögðu til 

grundvallar voru hvort aðstaða og búnaður væri samkvæmt reglugerð 
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um leikskóla (nr. 225/1995, 365/2001) og áherslum í aðalnámskrá 

leikskóla. Þar segir m.a.: „Skipulag og búnaður leikskóla á að örva 
leik barna, frumkvæði þeirra og virkni. Börn þurfa vandaðan og 

fjölbreytilegan leikfangakost og margvíslegan efnivið til skapandi 

starfa.“ (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:12-13) (G 2005). 

 
Hvað varðar innra starf, námskrár og námsþætti var Aðalnámskrá leikskóla 

(Menntamálaráðuneytið, 1999) það viðmið sem stuðst var við.  

 
Í Aðalnámskrá leikskóla (1999:12-13) er fjallað ítarlega um 

leikskilyrði og efnivið. Þar segir m.a.: „Skipulag og umhverfi 

leikskóla hefur áhrif á leik barna og getur stutt við leikinn en einnig 

verkað hamlandi. Umhverfið er stundum kallað þriðji uppalandinn í 
leikskóla, næst barnahópnum og leikskólakennara.“ Þær viðmiðanir 

sem skýrsluhöfundar höfðu aðallega í huga við mat á þessum þætti 

voru hvort aðstaða, búnaður og efniviður styddi við leikskólastarfið 
eins og því er lýst í skólanámskrá. Einnig var skoðað hvort þeim 

skilyrðum sem kveðið er á um í aðalnámskrá væri fullnægt (A 2002). 

 

Aðstaða í leikskólunum var mismunandi og valt að einhverju leyti á aldri 
leikskólans. Ábendingar um það sem betur mátti fara komu frá starfsfólki 

og foreldrum. Oft var kvartað undan hávaða og þrengslum og þá 

sérstaklega í fataklefum leikskólanna. Einnig var töluvert kvartað yfir 
lélegu viðhaldi á húsnæði. Fermetrafjöldi var mældur í öllum skýrslunum 

og borinn saman við viðmið reglugerðar um lágmarksfermetrafjölda 

leikrýmis og heildarrýmis. Fram kemur í þremur skýrslum að starfsfólk 

leikskólans hafði stuðst við ECERS-kvarðann við innra mat á aðstöðu og 
búnaði, en ekki var greint sérstaklega frá niðurstöðum matsins.  

 

Skýrsluhöfundar notuðu faglega þekkingu sína til að skilgreina viðmið er 
lutu að stjórnun leikskólans og vitnuðu í fræði máli sínu til stuðnings. 

Dæmi um slíkt viðmið er eftirfarandi: 

 

Meðal þeirra atriða sem fræðimenn telja að einkenni heilbrigða 
stofnun er hvort starfsfólk viðurkenni markmiðin og vinni í samræmi 

við þau og hvernig sé tekið á ágreiningsmálum og þau leidd til 

lausnar. Enn fremur er talið einkenna heilbrigða stofnun hvort þar sé 

valdajafnvægi, þ.e. jafnvægi milli þess hvernig valdi er beitt og því 
dreift. Jafnframt er horft til þess hvernig mannauður starfsfólks er 

nýttur og hvort tækifæri gefist til að þróa sig og þroska í starfi. 

Heilbrigð stofnun er því í stöðugri þróun, nær settum markmiðum, 
viðheldur sér hið innra og tekur mið af kröfum ytri aðila. Innan 

heilbrigðrar stofnunar má segja að ríki lærdómsmenning (learning 
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culture) því fram fara stöðugar rannsóknir og mat á eigin starfi. 

Niðurstöður eru síðan lagðar til grundvallar breytingum og þróun (A 
2002). 

   

Fram kom í skýrslunum að ábyrgð leikskólastjóra á starfsemi leikskólans 

var mikil. Hann var fyrirmyndin, leiðtoginn sem leiddi starfið og sá sem 
lagði mest til að skapa góðan starfsanda í skólanum. Mannekla og tíð 

starfsmannaskipti voru rædd í flestum skýrslum og hvernig brugðist var við 

því. Gerð var grein fyrir starfsmannafundum, deildarfundum og öðrum 
fundum og fjallað var um dreifingu valds, nýtingu mannauðs og aðkomu 

starfsmannahópsins að gerð skólanámskrár.  

 

Í öllum skýrslunum var fjallað um barngildi og stöðugildi og athugað hvort 
starfsfólk var nægilega margt miðað við barnafjölda. Í nokkrum skýrslum 

mátti lesa að starfsfólki fannst börnin vera of mörg á hvern starfsmann og 

að veikindi starfsfólks juku við það álag sem var á starfsfólki, sem síðan 
leiddi af sér önnur veikindi. 

   

Í III. kafla, 6. gr. reglugerðar um starfsemi leikskóla stendur: „Fyrir 

hvert stöðugildi leikskólakennara skulu vera 8 barngildi. Þessu til 
viðbótar koma störf leikskólastjóra, störf vegna sérstaks stuðnings, 

afleysinga og ræstinga og störf í eldhúsi ...“ Í 7. gr. stendur einnig: 

„Barngildi leikskólabarna reiknast þannig: 
5 ára barn reiknast sem 0,8 barngildi. 

4ra ára barn reiknast sem 1,0 barngildi. 

3ja ára barn reiknast sem 1,3 barngildi. 

2ja ára barn reiknast sem 1,6 barngildi. 
Eins árs barn eða yngri reiknast sem 2,0 barngildi.“ 

Á hverri deild eru að meðaltali tæplega átta barngildi fyrir hvert 

stöðugildi. Leikskólinn uppfyllir því lagaákvæði um fjölda 
starfsmanna fyrir hvert barn (K 1998). 

 

Skipulag leikskólastarfsins var metið, dagskipulag, skipting barna í hópa 

og daglega lífið í leikskólanum. Skólanámskrá leikskólans var skoðuð, 
helstu áherslur, námssviðin og námsþættir. Gerð var grein fyrir því hvernig 

unnið var með tónlist, hreyfingu og málrækt, hvernig menningu og 

samfélagi var fléttað inn í starfið og þær hátíðir og hefðir taldar upp sem 

haldnar voru í  heiðri.    
  

Foreldrasamstarfi voru gerð skil í skýrslunum og mátti finna viðmið um 

foreldrasamstarf í fyrirliggjandi gögnum: 
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Í námskrá skólans segir um foreldrastarf: Það er ljóst að góð samvinna 

og traust verður að vera fyrir hendi milli foreldra og starfsfólks svo 
hægt sé að vinna með heill barnanna í huga. Við viljum gjarnan sjá 

gagnrýninn og krefjandi foreldrahóp, sem fylgist vel með því sem 

verið er að gera í leikskólanum, lætur starfið þar skipta sig máli. Við 

leggjum mikið upp úr að foreldrum finnist þeir velkomnir í 
leikskólann og hvetjum þá til að gefa sér tíma þegar þeir koma með 

eða sækja barnið, komi inn, leyfi barninu að ljúka við verkefnið sitt, 

kynnist hinum börnunum og lesi jafnvel bók fyrir börnin eða fara í 
kubbaleik (R 2002). 

 

Einnig mátti reglulega sjá í skýrslunum að vitnað er í lög og reglugerðir um 

hina ýmsu þætti leikskólastarfsins: 
 

Í V. kafla, 14. gr. Laga um leikskóla segir: „Leikskólastjóra er skylt að 

stuðla að samstarfi milli foreldra barnanna og starfsfólks leikskólans 
með velferð barnanna að markmiði. Sé óskað eftir stofnun 

foreldrafélags skal leikskólastjóri aðstoða við stofnun þess.“ (F 1998). 

 

Viðhorf foreldra til leikskólastarfsins voru könnuð annaðhvort með því að 
matsaðili lagði fyrir þá spurningakönnun eða matsaðili studdist við könnun 

sem lögð hafði verið fyrir foreldra af leikskólanum. Einnig voru í 

einhverjum leikskólum settir á fót rýnihópar með foreldrum til að fá fram 
viðhorf þeirra. Oftast voru foreldrar mjög ánægðir með flesta þætti 

leikskólastarfsins. Dagleg samskipti voru helst metin og upplýsingastreymi 

milli leikskóla og foreldra. Það sem foreldrar höfðu helst áhyggjur af voru 

tíð mannaskipti og skortur á fagmenntuðu fólki.   
 

4.5.2 Þátttakendur 

Eins og fyrr segir voru þátttakendur í mati menntamálaráðuneytisins alltaf 

stjórnendur leikskólans, starfsfólk og foreldrar. Oftast var fyrst rætt við 

leikskólastjórann eða staðgengil hans. Leikskólinn var heimsóttur og 

fyrirliggjandi gögn skoðuð. Fulltrúar starfsfólks voru annaðhvort teknir í 
viðtal eða starfsfólk beðið um að fylla út gátlista eða spurningalista.  

 

Rætt var við börnin í þremur leikskólum af þeim fjórtán sem metnir hafa 
verið. Þar sem það var gert var það í formi óformlegs spjalls. Matsaðili 

settist þá niður með tilteknum fjölda barna og spjallaði við þau. Vinátta og 

góðvild voru ofarlega í huga barnanna þegar þau voru spurð að því hvað 

þau læra í leikskólanum. Eftirfarandi dæmi sýnir spjall matsaðila við börn í 
einum leikskólanum sem metinn var: 
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Hvað lærið þið í leikskólanum? 

Við lærum að vera góð. 
Hvernig gerir maður það? 

Bara að leika sér saman og vera stilltur á meðan. 

Á vettvangi heyrði matsaðili börnin oft nefna orðið „vinur“. 

Eftirfarandi setningar voru oft á vörum barnanna. 
Ætlar þú að vera vinur minn? 

---- 

Hún er vinur minn. 
---- 

Við Jóna erum vinkonur, erum alltaf saman (K 1998). 

 

Í annari skýrslu mátti sjá samantekt á samtölum við börnin um hvaða reglur 
giltu í leikskólanum: 

 

Þegar börnin voru spurð um hvað mætti ekki gera í leikskólanum 
sögðu þau iðulega það sama, að það megi ekki hlaupa, ekki bíta, ekki 

meiða og ekki hrinda. „Maður á bara að vera góður og leika saman, 

það er ekkert regla að leika, maður spyr bara má ég leika og stundum 

er já og stundum nei.” (R 2002). 
 

Einnig voru viðtöl við börnin tekin saman og dregin saman í niðurstöður: 

 
Þegar börnin voru spurð hvað þau lærðu í leikskólanum bar flestum 

saman um að það væru samskipti og umgengni í leik og starfi. Til að 

gefa innsýn drógum við saman svör barnanna í hópunum fjórum sem 

viðtöl voru tekin við: Að vera góðir. Við lærum að vera ekki frek og 
svona. Og ekki óþekk, og ekki segja ljótt við aðra þá er maður það 

bara sjálfur. Ég læri að vera góð. Að leika okkur. Með leikföngin. Og 

ekki brjóta neitt. Ekki skemma hluti, taka til. Taka til, tökum öll til, 
taka til perlið! Hafa hljóð. Sturta niður. Þvo okkur um hendurnar. 

Hengja upp fötin. (Samantekt úr viðtölum við börnin) (G 2001). 

 

Hvergi mátti sjá að í sjálfsmatsferli leikskólanna væri gert ráð fyrir 
þátttöku barnanna í mati.   

 

Menntamálaráðuneytið leggur til að matsaðili eða matshópur skili 

niðurstöðum í skýrslu sem lýsir séreinkennum skólans, styrk hans og 
veikleika. Einnig fer ráðuneytið fram á að matsaðilar leggi fram tillögur og 

ábendingar um breytingar. Í skýrslum má sjá að niðurstöður voru kynntar á 

þá leið að fyrst var fjallað um styrk leikskólans og síðan var komið með 
ábendingar um innri þætti og ytri þætti sem betur máttu fara. Styrkleiki 

leikskólanna lá í góðum samskiptum og stöðugleika í starfsmannahaldi: 
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Stöðugleiki hefur verið í starfsmannahaldi, starfsaldur í leikskólanum 
er hár. Börnin hafa langan samfelldan tíma til leiks og milli þeirra eru 

góð samskipti. Foreldrar eru ánægðir með leikskólann, þeir eiga í 

góðu samstarfi við starfsfólk, telur það vera sveigjanlegt og 

viðræðugott. Foreldrar eru ánægðir með þær áherslur sem eru í 
starfinu. Starfsfólk segist almennt vera ánægt og líða vel á vinnustað. 

Samhjálp er á milli fólks ef eitthvað bjátar á, eins og t.d. veikindi eða 

fjarverur í starfsmannahópnum. Húsnæði er vel nýtt, m.a. vegna þess 
að útiveru barnanna er dreift á mismunandi tíma (S 2000).  

 

Annað dæmi um jákvæð samskipti og gott andrúmsloft kom fram sem 

styrkleiki í skýrslu um annan leikskóla: 
  

Jákvæðni og bjartsýni er sterkur þáttur í öllu sem fram fer innan 

leikskólans, gestkomandi taka eftir því hversu jákvætt og gott 
andrúmsloftið er. Samskiptin milli starfsmanna, við börnin og við 

foreldrana eru jákvæð og gefandi. Auðvelt er að fá ráð og leiðbeiningu 

og hægt að leita til hvers sem er, greiður aðgangur er að öllum, eins og 

ein orðaði það: „um að gera að nota mannauðinn sem er til staðar, 
það er svo frábært þegar ég er spurð, það er svo gefandi“. Starfið í 

leikskólanum einkennist af öflugu skapandi starfi, þar sem hlustað er á 

börnin og þau fá að njóta sín á eigin forsendum. Horft er til hvernig 
barninu líður, hvað það vill og hvernig hver og einn einstaklingur er. 

Foreldrar eru ánægðir með leikskólann, þeir telja sig eiga góð 

samskipti við starfsfólk og telja að á þá yrði hlustað og að þeir gætu 

haft áhrif á starfið ef á það reyndi (Á 2003).  
 

 

Lítil þátttaka hagsmunaaðila leikskólastarfsins í skólanámskrárgerð olli 
matsaðilum áhyggjum í nokkrum leikskólum. Aðkoma starfsfólks, foreldra 

og jafnvel barnanna virðist ekki eiga greiða leið að þeirri vinnu. Engar 

tillögur voru lagðar fram um úrbætur hvað það varðar. Ábendingar áttu að 

leiða til úrbóta, en dæmi um ábendingar eða veikleika leikskóla voru á 
þessa leið: 

 

Umræður um skólanámskrá, innihald og aðferðir, er stutt á veg komin 

og þyrfti að taka meira til heildarinnar. Þróa þarf vinnulag sem tryggir 
þátttöku og sjónarmið alls starfsfólks að umræðu og áhrifum. Þar 

þurfa stjórnendur og fagfólk að hafa faglega forystu. Fram kom hjá 

foreldrum að þeim fannst vanta ákveðna heildarstefnu og 
fjölbreytileika. Ræða þarf í leikskólanum hver aðkoma foreldra á að 

vera að skólanámskrárgerðinni og hvernig sé best staðið að því að 
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hlusta eftir viðhorfum þeirra og skoðunum. Í tengslum við umræður 

um skólanámskrá þarf jafnframt að setja fram starfsmannastefnu þar 
sem kæmi fram m.a. hvernig staðið er að þróun og nýtingu mannauðs 

í þágu leikskólastarfsins (K 2002). 

 

Ábendingar komu iðulega fram um húsnæði leikskólans, aðbúnað og 
starfsumhverfi sem var á höndum rekstraraðila: 

  

Nauðsynlegt er að gera úrbætur sem leiða til þess að starfsumhverfi 
leikskólans, húsrými o.fl. sé í fullu samræmi við það sem lög og 

reglugerð segja fyrir um. Starfsfólk leikskólans ætti að hafa 

frumkvæði að því að taka upp mál við foreldra ef það hefur grun um 

að foreldrar séu ósáttir við eða óánægðir með einhverja þætti starfsins. 
Ljúka þarf gerð skólanámskrár, t.d. með því að fá utanaðkomandi 

aðstoð við að ræða og taka ákvarðanir er varða innra starf, en síðari 

hluti skólanámskrárinnar mun m.a. fjalla um þann þátt. Samstarf við 
leikskólanefnd væri nauðsynlegt um ýmis atriði er varða 

stefnumörkun í leikskólastarfinu. Gerð ársskýrslu um leikskólastarfið 

þarf að vera samstarfsverkefni leikskólastjóra og leikskólanefndar. 

Leikskólastjóri eigi aðgang að aðilum er geta veitt ráðgjöf og stuðning 
við ýmis mál er varða stjórnun og rekstur (H 2000). 

 

Af skýrslunum var ekki hægt að sjá að rætt hefði verið um hvernig 
niðurstöður yrðu nýttar. Mikilvægt hlýtur að teljast að fylgja niðurstöðum 

mats eftir inn í þann hóp sem tók þátt í matinu og að koma á umbótaferli 

með áætlun eða markmiðum og leiðum. Það væri hlutverk leikskólastjóra 

að sjá til þess í samvinnu við starfsmannahópinn.  
 

 4.5.3 Samantekt 

Sérfræðimiðuð matsnálgun hefur verið notuð í ytra mati 

menntamálaráðuneytis. Einn til tveir sérfræðingar hafa stuðst við 

stjórnunarleg viðmið sem taka mið af lögum, reglugerð og aðalnámskrá 

leikskóla. Einnig hefur verið stuðst við framkvæmdaviðmið um 
starfsemina og árangursviðmið varðandi ánægju foreldra og starfssfólks 

með starfið. Þátttakendur matsins voru stjórnendur leikskólanna, starfsfólk 

og foreldrar. Sjaldan var leitað til barna og ekki á markvissan hátt. 
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5. Umræður og ályktanir 

Hér er gengið út frá lykilspurningum rannsóknarinnar í umræðum og 

fjallað um hvernig tókst að svara þeim. Í samræmi við 
rannsóknarspurningarnar er umræðunni skipt í fjögur meginþemu sem 

hvert um sig svarar einni spurningu. Spurt var á hvers konar menntun er 

lögð áhersla í nokkrum leikskólum á Íslandi og hvaða þjónusta er þar í 

boði. Áhrif rekstraraðila einkarekinna leikskóla á leikskólastarfið voru 
einnig tekin til skoðunar svo og aðferðir við mat á leikskólastarfsemi.  

 

5.1 Margt getur talist gott   

Í þessum kafla verður rætt um skólanámskrár þeirra leikskóla sem tóku þátt 

í rannsókninni og þær áherslur í námi og menntun barnanna sem þar 

birtast. Kaflinn skiptist í þrennt. Í fyrsta hluta hans er fjallað um ólíkar 
leiðir að sama marki í starfi leikskóla og færð rök fyrir því að engin ein leið 

sé sú „eina rétta“ í þeim efnum. Það skal undirstrikað að í rannsókninni er 

varpað ljósi á fjölbreytta leikskólastarfsemi. Því eru umræður miðaðar út 
frá því að lýsa þeim sem best, en ekki að bera saman leikskóla. Umræðan 

tekur mið af rannsóknarspurningum og lykilhugtökum rannsóknarinnar, en 

þau voru raddir barna og áhrif þeirra.  Í öðrum hluta kaflans er sjónum 

beint að þeim áhrifum sem starfsaðferðirnar höfðu á helstu uppalendur í 
leikskólunum, þ.e. kennarann, umhverfið og barnahópinn. Að lokum 

verður rætt um þær áherslur í menntun leikskólabarna sem fram komu hjá 

viðmælendum í rannsókninni. Þar voru gleði, lífsleikni og ögrandi verkefni 

efst á blaði. 
 

5.1.1 Ólíkar leiðir farnar að sama marki 

Val foreldra á leikskóla byggðist að einhverju leyti á þeirri stefnu sem 

unnið var eftir í leikskólanum. Það átti einnig við um val starfsfólksins á 

vinnustað, en þá fól stefnan í sér ákveðna starfshætti sem höfðuðu til fólks. 

Börn höfðu enga möguleika á vali á leikskóla. Í ljós kom að val fólks á 
ólíkum stefnum eða starfsaðferð í leikskóla hafði gildi í sjálfu sér, en með 

því að geta valið var tekin afstaða með ákveðinni starfsaðferð. 

Eftirtektarvert var hversu sátt starfsfólk og foreldrar voru við þá stefnu sem 
ríkti í viðkomandi leikskóla, þótt um mjög ólíkar stefnur væri að ræða. 
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Valið getur haft í för með sér að viðkomandi telur sig vera „í liðinu“ með 

viðkomandi starfsaðferð og getur varið hana ef því ber að skipta.     
 

Sérstaða leikskóla sem starfa eftir hugmyndafræði Reggio Emilia byggist á 

þremur stoðum, í fyrsta lagi að rými sé í leikskólanum fyrir hvert barn á 

sínum forsendum en í samskiptum við aðra, í öðru lagi að leikskólinn 
tilheyri því samfélagi sem hann er staðsettur í og að aðgengi að honum sé 

auðvelt fyrir föruneyti barna, og í þriðja lagi að þar sé samfélag sem lærir 

og þróast (Bruner, 2003; Edwards og fleiri 1993; Rinaldi, 2006). Þannig 
gengur leikskólastarfið fyrir  sig í leikskólum Reggio Emilia. Varað er við 

því að taka starfsaðferðir skóla í ákveðnu samhengi og flytja þær í annað 

samhengi umhugsunarlaust, eins og hvern annan „farm“ (e. cargo), þar 

sem félagslegt samhengi skólastarfs og menning þjóðar hefur afgerandi 
áhrif á starfið.  

 

Ef niðurstöður þessarar rannsóknar eru settar í samhengi við ofangreinda 
þætti sem einkenna Reggio Emilia- leikskóla má segja að vel hafi gengið 

með fyrsta atriðið og var virðing borin fyrir hverjum einstaklingi og gengið 

út frá því „að þeir séu allir merkilegir og mikilvægir“ eins og 

leikskólastjóri Gullkistunnar orðaði það. Einnig kom berlega í ljós áhersla 
á mannleg samskipti. Hvað varðar annað atriðið þá var leikskólinn tengdur 

við samfélagið á margvíslegan hátt. Má þar nefna samstarf við 

tónlistarskóla, gönguferðir um nágrennið og heimsóknir á nálæg söfn. Þó 
vakna spurningar um hversu opinn leikskólinn er fyrir foreldra barnanna og 

föruneyti. Leikskólastjóri leikskólans Kletts kvartaði yfir því að foreldrar 

bæru ekki nægilega mikla virðingu fyrir börnum og að vinna þeirra hefði 

ávallt forgang. Samband barns, foreldra og kennara hafði ekki verið sett í 
forgang og þær umræður og skoðanaskipti sem því getur fylgt. Þriðja 

stoðin í sérstöðu Reggio Emilia- leikskóla – að vera samfélag sem lærir og 

þróast – átti undir högg að sækja samkvæmt því sem fram kom hjá 
viðmælendum í rannsókninni. Forsendan fyrir því að leikskólinn sé 

samfélag sem lærir eru opin skoðanaskipti og umræður meðal foreldra, 

barna og kennara. Sú umræða snýst um nám barnanna, um það sem þau eru 

að velta fyrir sér og fást við. Slíkt þarf að skrá og eru skráningar nýttar til 
ígrundunar og í umræðu sem endur- og símenntun. Átti skráning að vera 

leið kennara til að hlusta á börn með virkum hætti, en gegndi ekki síst því 

hlutverki að vera fljótandi námskrá. Skráningin var sá þáttur starfsins sem 

var helst ábótavant að mati viðmælenda. Sökum manneklu, 
starfsmannaveltu og tímaskorts var ekki hægt að sinna skráningu sem 

skyldi og þar af leiddi að minna fór fyrir ígrundun og umræðum meðal 

starfsfólks. Af sömu sökum voru samskipti við foreldra ekki eins lifandi og 
virk og vonir stóðu til. Má ætla að minna hafi einnig farið fyrir virkri 

hlustun kennara á raddir barnanna. Stöðugt og áhugasamt starfsfólk er að 
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miklu leyti forsenda fyrir því að fljótandi starfsaðferð sem þessi gangi sem 

skyldi. Því er brýnt að stöðugleiki náist í starfsmannahald leikskóla á 
Íslandi og að til þeirra ráðist áhugasamt starfsfólk.  

                

Hjallastefnan er íslensk starfsaðferð og felst sérstaða hennar í skipulagi 

starfsins. Athygli vekur nákvæmt skipulag höfundar sem birtist í 
meginreglum og starfslýsingum. Markmið starfsaðferðarinnar eru skráð af 

höfundi og leiðum lýst í nákvæmum starfslýsingum sem starfsfólki er 

uppálagt að fylgja. Því eru áhrif barna, foreldra og starfsfólks á starfsemina 
takmörkuð við „minni háttar hugmyndir og fínpússun“ eins og höfundur 

kemst að orði. Má velta fyrir sér hvernig slíkt fyrirkomulag samrýmist því 

að leggja áherslu á sjálfræði, jafnrétti og lýðræði, þar sem brýnt var bæði 

fyrir starfsfólki og börnum að fylgja skipulaginu, hvað svo sem þeim 
fyndist um það. Ef niðurstöður þessara rannsóknar eru skoðaðar í samhengi 

við sex meginreglur Hjallastefnunnar, sem lýsa sérstöðu starfsaðferðarinnar 

vel, má telja að í heildina gangi vel að halda starfinu innan þeirra reglna. 
Hverju barni var mætt eins og það var og átti að koma fram við það sem 

einstakling. „Strákar fá að vera með læti og hávaða“ sagði leikskólakennari 

á Hóli. Þó gerir sú áhersla sem Hjallastefnan hefur á kyn barna það að 

verkum að hætta er á að fyrst sé litið á barnið sem dreng eða stúlku og 
síðan sem einstakling. Kyn barna eða aldur er aðeins ein skilgreining á 

einstaklingi og geta drengir verið afar ólíkir einstaklingar sem og fimm ára 

börn. Jákvæð samskipti er ein af meginreglum Hjallastefnunnar og er skýrt 
kveðið á um að samskipti milli starfsfólks, foreldra og barna eigi að vera 

jákvæð og byggjast á gleði og kærleika. Þegar slík áhersla er á jákvæð 

samskipti er þó ákveðin hætta á því að samskipti verði yfirborðskennd og 

að foreldrar, börn og starfsfólk forðist umræður um ólíka hagsmuni. Þess 
gætti að einhverju leyti í rýnihópum í þeim leikskólum sem störfuðu 

samkvæmt Hjallastefnunni.  

 
Starfsemi Hjallastefnuleikskóla á að vera auðskiljanleg börnum og er lögð 

áhersla á einfalt, nákvæmt og áreitalítið umhverfi sem og opið leikefni fyrir 

börnin. Tekur höfundur Hjallastefnunnar að sér að skilgreina hvers konar 

starfsemi er auðskiljanleg börnum og hvaða leikefni teljast örva ímyndun 
barna. Fram kom í máli höfundar að ekki hefði verið leitað eftir 

sjónarmiðum barna við gerð starfsaðferðarinnar né þau lagt til vitneskju um 

hvernig umhverfi er skiljanlegt í þeirra augum og hvernig leikefni þau telji 

örva ímyndunaraflið. Sjötta meginregla Hjallastefnunnar lýtur að því að 
kenna börnum aga og hegðun á jákvæðan hátt og „temja“ vilja þeirra. Er 

hér um að ræða mjög óvenjulega hugtakanotkun í leikskólastarfi sem lýsir 

ákveðinni afstöðu til barna sem villtra og því þarfnist þau „tamningar“. 
Agareglur Hjallastefnunnar og umferðarreglur undirstrika þessa afstöðu um 

að böndum þurfi að koma á villtu börnin. Má ætla að helstu ástæður þess 
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að vel gekk að halda starfinu innan ramma meginreglnanna sé best lýst 

með orðum leikskólastjóra leikskólans Hóls „Það sem mér finnst svo gott 
við Hjallastefnuna er að hún er skýr rammi ... að hafa þennan góða ramma í 

kringum starfið og fara eftir honum“. Rammann sagði hún virka sem 

„mikið öryggisatriði fyrir alla, bæði mig sem stjóra og starfsfólkið, vanar 

og óvanar, faglærðar og ófaglærðar“. Stýrandi rammi og skýr fyrirmæli 
hélt því leikskólastarfseminni í föstum skorðum. Má í þessu sambandi 

minna á hugleiðingar Foucault (1977) um slíkar leiðbeiningar sem 

valdaplagg. Er það andstætt hugmyndum fræðimanna um að fólk eigi að 
taka þátt í mótun starfsaðferða til að vera sátt við að framfylgja þeim 

(Bloom, 2000; Dahlin, 1993; Owens, 2001). Því var athyglisvert að heyra 

að starfsfólk leikskóla sem vann eftir Hjallastefnunni var mjög sátt við að 

starfa samkvæmt vel skilgreindum starfslýsingum og fannst það þægilegt. 
Eins og fram hefur komið velur starfsfólk sér leikskóla eftir starfsaðferð og 

má því segja að það viti að hverju það gengur þegar það fer að starfa eftir 

starfslýsingum Hjallastefnunnar. En talið er að starfsaðferðir eigi að vera í 
sífelldri þróun (Aðalnámskrá leikskóla, 1999) og engin starfsaðferð ætti að 

vera „mótuð í stein“. Því er spurning hvort Hjallastefnan ætti ekki að hafa 

vettvang þar sem starfsfólk getur komið að mótun starfslýsinga í stað þess 

að halda því eingöngu fram að „svona gerum við hér“. 
 

5.1.2 Áhrif starfsfólks, umhverfis og barnahóps á nám barna 

Starfsaðferðir leikskólanna gerðu það að verkum að áhrif starfsfólks á nám 

barna voru með ólíkum hætti. Það sama átti við um umhverfið sem 

skipulagt var á ólíkan hátt og höfðu börnin aðgang að ólíku leikefni. Einnig 

var skipting barna í hópa ekki með sama hætti og hafði barnahópurinn því 
ólík áhrif á nám þeirra. Hér verður rætt um áhrif hvorrar starfsaðferðar fyrir 

sig. 

 
Starfsfólk í þeim leikskólum sem starfa samkvæmt Reggio Emilia-

aðferðinni hlustaði á hugmyndir barnanna og var vakandi fyrir því hvert 

áhugi barnanna leiddi starfið. Það þurfti að vera tilbúið að breyta skipulagi 

ef áhugi barnanna breyttist. Er það í samræmi við Rinaldi (2006) sem segir 
að nám í Reggio Emilia-leikskólum fari fram marghliða og geta 

viðfangsefnin tekið á sig ólíkar myndir. Starfsaðferðin krefst þess af 

starfsfólki að það sé vakandi og hlusti á börnin á virkan hátt. Starfsfólk 
stuðlar að því að börnin séu sjálfráð í verkefnavali en aðstoðar þau 

jafnframt í sjálfsnáminu. Í samskiptum starfsfólks og barna er unnið að því 

að byggja upp sjálfsaga barna. Umhverfi leikskólans hefur það hlutverk í 

námi barna að örva þekkingarleit þeirra og þarf því að vera fallegt, 
fjölbreytt, hvetjandi og áhugavert, ásamt því að bjóða upp á marga 

möguleika til könnunar. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að sú var 
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raunin. Hefðbundin leikföng voru notuð í þeim leikskólum sem störfuðu í 

anda Reggio Emilia-starfsaðferðarinnar og val á búnaði undirstrikaði 
áherslu á könnun barnanna og möguleika til sköpunar. Börnum var skipt í 

hópa eftir aldri og er það í samræmi við kenningar Vygotsky (1978) um 

mikilvægi samvinnu félaga á svipuðu þroskastigi. Byggir sú skipting á 

félagslegri hugsmíðahyggju og áherslum starfsaðferðar Reggio Emilia um 
að nám fari fram í litlum hópum (Gandini, 1993). Almenn ánægja var með 

þá skiptingu í þeim leikskólum þar sem hún tíðkaðist og fannst starfsfólki 

og foreldrum aldursskipting gefa gott svigrúm til þess að vinna með 
viðfangsefni sem hæfðu aldri barnanna.  

 

Starfsfólk Hjallastefnunnar vann aftur á móti eftir starfslýsingum hennar og 

voru allar athafnir dagsins skipulagðar í dagskrá. Allir dagar áttu að vera 
eins hvað ytri ramma varðaði og fara fram á heimasvæði kjarnans. Dagskrá 

dagsins var sömuleiðis þaulskipulögð af jöfnu hlutfalli valtíma og 

hópatíma. Valtíminn átti að vera barnstýrður og gengdi því hlutverki að 
dreifa börnum á leiksvæði og „æfa þau í að fá ekki alltaf það sem þau 

langaði í“. Átti starfsfólk að vera í eftirlitshlutverki meðan á þeim stóð. 

Einn tilgangur valkerfisins var lýðræðisþjálfun. Sumir viðmælendur voru 

ekki hrifnir af því að oft væri um takmarkað val að ræða, eða nauðungarval 
og börnin skikkuð í eitthvað sem þau vildu ekki gera. Er það í samræmi við 

niðurstöður rannsókna sem Guðrún Bjarnadóttir (2004) hefur gert meðal 

leikskólabarna. Mestu máli virtist skipta fyrir börnin að leika við vini sína 
og fá að velja sama verkefni og þeir. Er það í samræmi við aðrar 

rannsóknir sem hafa sýnt að samvera við félaga er það sem börnin setja í 

fyrsta sætið í leikskólanum (Jóhanna Einarsdóttir, 2005b). Þó benda 

niðurstöður rannsóknarinnar til þess að upplifun barnanna á sjálfræði sínu 
virtist að miklu leyti vera bundin við valtímann, en þó með því skilyrði að 

það leiksvæði sem varð fyrir valinu væri laust og að börnin kynnu að haga 

sér. „Þegar við erum á valfundi, þá ráðum við, en ekki þegar maður er úti 
og ekki þegar allt er fokið“ sagði stúlka á Kátakoti og lýsir vel upplifun 

sinni á því sem börnin fengu að ráða.   

 

Hópatímar í leikskólum sem störfuðu eftir Hjallastefnunni voru 
kennarastýrðir og á forræði starfsfólks sem skipulagði þá og skráði. Þó 

fylgdu þeim skýr fyrirmæli um framkvæmd og innihald. Nákvæmt 

skipulag umhverfis og búnaðar Hjallastefnuleikskóla er einnig að finna í 

starfslýsingu og er útgangspunktur þess að það sé merkingarbært, einfalt, 
nákvæmt, skýrt og ábyrgt. Öll umgjörð er tilgreind nákvæmlega og merkt, 

umferðarreglur límdar á gólf, sýnileg merking á því hvar ruslafata á að vera 

og upptalið hversu margir litir eigi að vera í föndurkrók. Leikefnið sem 
notað er í leikskólunum er opið leikefni en ekki hefðbundin. Talið er að 

opni efniviðurinn reyni meira á samskipti barnanna, sköpun þeirra og 
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ímyndunarafl en hefðbundin leikföng gera, en hefðbundið leikfang getur þó 

ekki síður verið opinn efnviður, því að þó svo að barn leiki með 
hefðbundið leikfang þá getur leikurinn sem af því sprettur verið skapandi 

og fullur ímyndunar. Umræður barnanna um leikefni leiddu í ljós að börnin 

virtust ekki gera greinarmun á opnum efnivið og hefðbundnum 

leikföngum, heldur notuðu þann efnivið sem var til staðar til að leika sér 
með. Niðurstöður rannsóknarinnar eru í samræmi við aðrar rannsóknir sem 

hafa sýnt að leikmenning barna er bundin við þær aðstæður sem til staðar 

eru hér og nú og að í leikmenningu barna er leikurinn í brennidepli. Í því 
ljósi er leikurinn markmiðið og efniviður og þekking á honum nauðsynleg 

til þess að geta leikið sér (Jessen og Andersen, 1999). Efniviðurinn er því 

fylgihlutur leiksins og skiptir þar ekki höfuðmáli hvort um hefðbundin 

leikföng er að ræða eða kubba, eða annað sem getur flokkast undir opinn 
efnivið.  

 

Börnunum er skipt í hópa eftir kyni og aldri á Hjallastefnuleikskólum og fá 
börnin ólíka menntun eftir kyni hvað varðar athygli, kennslu, leiðsögn, 

hvatningu, tíma og leikrými. Rannsóknir hafa sýnt (Margrét Pála 

Ólafsdóttir, 2000) að það að skipta börnum eftir kyni hefur engin sérstök 

áhrif á uppeldi þeirra, heldur er það inntak þess sem fram fer í kynjaskiptu 
hópunum sem skiptir máli. Fram kom að kynin voru þjálfuð á ákveðinn 

hátt, t.d. þjálfa drengirnir samskipti og nálægð og stúlkurnar gera 

kjarkæfingar, með hrópum og köllum. Foreldrum barnanna fannst þeir 
merkja áhrif þessara æfinga hjá börnum sínum, svo sem að þau væru góð 

við sér yngri börn og lærðu að vera kurteis. Almenn ánægja var með 

skiptingu barna í hópa hjá foreldrum og starfsfólki og trú á að það gæfi 

börnunum meira svigrúm til að vera þau sjálf. Skipting barna í hópa þarf þó 
fyrst og fremst að hafa tilgang og merkingu í því starfi sem unnið er, en 

hefur ein og sér ekkert gildi nema ef vera kynni skipulagslega séð. 

Mikilvægast telst þó að koma fram við hvert barn sem þann einstakling 
sem fyrir framan mann stendur, en ekki barn á ákveðnum aldri eða af 

ákveðnu kyni (James, 2004).   

 

Af framansögðu er ljóst að áhrif starfsaðferðar leikskóla eru töluverð og 
líklega má telja hana hafa afgerandi áhrif á nám og menntun 

leikskólabarna. Í því sambandi er vert að minnast hugleiðinga Dahlberg, 

Moss og Pence (1999) um að erfitt sé að teikna upp hið fullkomna 

leikskólastarf, þar sem margar leiðir sé hægt að fara að sama marki. Hér 
hefur verið rætt um áhrif starfsfólks, umhverfis og barnahóps á nám barna 

en mikilvægt er að undirstrika að börn eru getumikil með greinandi huga 

og getu til að tjá sig. Því ættu þau að vera þátttakendur í að móta 
starfsaðferðir í leikskólum en ekki viðfangsefni þeirra (Broström, 2005; 

Corsaro, 2005; James og James, 2001; James og Prout, 1997; Rinaldi, 
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2006). Börn eru hluti af samfélaginu og geta tekið þátt í því að byggja upp 

bernsku sína og nám ef þeim er gefið tækifæri til þess.               
 

5.1.3 Það er gott að vera þar sem gleðin býr  

Viðmælendur í rannsókninni lögðu fyrst og fremst áherslu á að börnin 

upplifðu gleði í leikskólanum og ættu þar ánægjulega bernsku. Samhljóm 

má finna víða í opinberri stefnumörkun (Lög um leikskóla nr. 90/2008; 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, 1989). Fræðimenn 
(Noddings, 2003; Martin, 1992) telja að gleði tengist menntun og því ætti 

menntun að stuðla að gleði barna. Góð menntun ætti því að stuðla að 

persónulegri og sameiginlegri gleði þar sem börn læra best þegar þau eru 

glöð. Glaðir einstaklingar koma sjaldnast illa fram við aðra og því ætti 
grunnur siðferðislegs uppeldis að liggja í því að gera börnum kleift að vera 

góð – að búa þeim aðstæður sem stuðla að gleði þeirra. Það sem talið er 

stuðla að gleði og hamingju barna eru fyrst og fremst góð samskipti og að 
yrtar og óyrtar þarfir þeirra séu metnar og þeim mætt. Einnig þarf að 

vernda börn frá hættum og sársauka og að samskipti við þau stuðli að 

þróun persónulegra og sameiginlegra hagsmuna. Siðferðisleg leiðsögn og 

þroski stuðla að gleði og að læra að meta listir og menningarlíf. Einnig telst 
það stuðla að hamingju barna að öðlast sjálfsþekkingu og þekkingu á 

öðrum  (Noddings, 1992, 2003; Martin, 1992). Áherslur viðmælenda í 

rannsókninni voru í samræmi við ofangreindar áherslur þar sem samskipti 
og virðing skiptu mestu máli og að börnin lærðu að umgangnast önnur 

börn. Vináttan var þar ofarlega á baugi og er það í samræmi við fræðimenn 

(Bergen, Reid og Torelli, 2001; Jones og Nimmo, 1998) sem leggja áherslu 

á samskipti sem aðalviðfangsefni skólanámskrár leikskóla. Fram kom í 
svörum barnanna að samskipti þeirra í milli voru ofarlega í huga þeirra og 

að þegar önnur börn höguðu sér illa gagnvart þeim, með því að meiða þau 

eða stríða, þá liði þeim ekki vel. Börnin voru sér einnig vel meðvituð um 
að það væri verið að kenna þeim að haga sér og töldu upp margs konar 

reglur þar að lútandi. 

 

Dewey (1956) telur mikilvægt að hæfileikar einstaklings þjóni samfélaginu 
og að hamingja og gleði liggi í því að finna hæfileikum sínum farveg. Fram 

kom í rannsókninni að leikskólakennurum fannst gleðin smitast frá 

börnunum yfir á starfsfólkið. Starfsfólki fannst gaman í vinnunni og hafði 
starfsfólk leikskóla sem starfaði samkvæmt Hjallastefnunni orð á því að 

mikið væri lagt upp úr því að starfsfólk hrósaði hvert öðru í vinnunni. 

Starfsánægja byggir meðal annars á því hversu mikil áhrif viðkomandi 

hefur á starf sitt. Þar er átt við áhrif til ákvarðanatöku að vel athuguðu máli 
í umhverfi sem styður sjálfræði, þar sem jafnræði ríkir og þar sem 

hæfileikar manns fá að njóta sín. Lýðræðisleg vinnubrögð og þátttaka í 
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mótun starfsins eru þar lykilatriði. Viðmælendur í þeim leikskólum sem 

störfuðu samkvæmt Reggio Emilia-aðferðinni höfðu orð á því að 
mikilvægt væri að starfsfólkið væri áhugasamt, þar sem lýðræðisleg 

vinnubrögð og þátttaka krefðist þess.         

 

Gildin í lífinu komu einnig til umræðu í rannsókninni og höfðu foreldrar 
orð á því að mikilvægt væri að börnin lærðu að bera virðingu fyrir 

manngildum. Sem fyrr var virðing fyrir öðrum og gæði í samskiptum þar 

efst á baugi. Þær áherslur undirstrika mikilvægi þess að umræða um gildi 
og siðferði skipi stóran sess í leikskólamenntun, þar sem gildi berast frá 

einni kynslóð til annarrar og lærast í uppvexti frá foreldrum og föruneyti 

barna. Börn tileinka sér þau gildi sem þau alast upp við og læra að haga sér 

samkvæmt þeim (Gunnar Finnbogason, 2004; Lövlie, 1996; Orlenius, 
2001). Skólanámskrár leikskólanna í rannsókninni endurspegluðu þau gildi 

sem lögð var áhersla á í hverjum leikskskóla og rætt hefur verið um. En 

gildi geta bæði verið skráð og óskráð á sama hátt og námskrá getur verið 
og þurfa þau skráðu ekki alltaf að vera þau sömu og óskráðu. Það kom til 

dæmis glöggt í ljós þegar sjálfræði barna bar á góma.    

  

Upplifun barnanna af sjálfræði sínu var rædd í rannsókninni í samtölum við 
börnin, og var sláandi hversu litlu þeim fannst þau ráða. Þau máttu ákveða 

hvenær þau fóru á klósettið, en annars fannst þeim þau þurfa að spyrja 

starfsfólk um leyfi. Börnin upplifðu sjálfræði sitt helst í valtímanum, en þá 
einungis ef það leiksvæði sem þau völdu væri ekki „fokið“, þ.e.a.s. ekki 

upptekið. Einnig áttu þau á hættu að missa valréttinn ef þau voru að trufla. 

Skipulag leikskólanna gerði að einhverju leyti ráð fyrir ákvarðanatöku 

barnanna með valkerfi sem virtist vera takmörkunum háð. Spyrja má hvort 
ekki sé vænlegra að venja börnin á að láta vilja sinn í ljós varðandi val á 

verkefni og félagsskap og hvort að  hlutverk starfsfólks sé ekki að finna 

vilja þeirra farveg. Það sem helst var umhugsunarvert var hvort framkoma 
starfsfólks leikskólanna hafi verið með þeim hætti að hún stuðlaði að 

sjálfræði barnanna, en hún er talin einn mikilvægasti þátturinn í því að efla 

sjálfræði barna (DeVries og Zen, 1994; Sesselja Hauksdóttir, 2001). 

Framkoma starfsfólks getur annars vegar einkennst af stjórnun og hlýðni 
sem leggur áherslu á ytri reglur svo sem aga- og umferðarreglur, og hins 

vegar af samvinnu þar sem sá fullorðni hvetur barnið til sjálfsaga með 

sjálfræði. Starfshættir Hjallastefnunnar einkenndust af hinu fyrrnefnda en 

starfsaðferðir Reggio Emilia af hinu síðarnefnda. Félagasamskipti hafa 
einnig áhrif á sjálfræði barna sem og framkoma kennara. Kennari getur 

hvatt til jákvæðra samskipta með því að hjálpa til þegar árekstrar verða og 

benda á mögulegar leiðir til lausnar þeim. Framkoma kennara á 
jafningjagrunni er mikilvæg í því samhengi (DeVries og Zen, 1994; 

Sesselja Hauksdóttir, 2001).      
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Námssviðin voru þeir þættir leikskólastarfsins sem foreldrarnir vissu 
minnst um, þó svo að þeir yrðu varir við að unnið var samkvæmt þeim. 

Líklegt má telja að þeir hafi ekki kynnt sér það starf sérstaklega, þó svo að 

námssviðin séu kynnt á haustfundi og í fréttabréfum. Unnið var að 

námssviðum leikskólans á margvíslegan hátt og gerði starfsfólk 
leikskólanna sér far um að uppfylla þær áherslur í leikskólauppeldi sem 

settar eru fram í Aðalnámskrá leikskóla (Menntamálaráðuneytið, 1999). 

Námssviðin byggja að miklu leyti á því sem talið hefur verið mikilvægt að 
börn læri í leikskóla og eru í samræmi við það sem talið er stuðla að 

hamingju og gleði barna (Noddings, 1992, 2003; Martin, 1992). Reynt var 

að samþætta námssviðin hinu daglega lífi á leikskólanum og leik barnanna. 

Starfsfólk fór með reglubundnum hætti yfir þá þætti sem unnið var með til 
að fullvissa sig um að verið væri að sinna öllum námssviðum 

Aðalnámskrár leikskóla. Í samtölum við börnin kom fram að þau tóku þátt 

í fjölbreyttu starfi á leikskólanum sem meðal annars laut að tónlist, 
hreyfingu, myndsköpun, málrækt og ferðum tengdum menningu og 

samfélagi.  

 

Hagsmunaaðilum  leikskólanna fannst mikilvægt að börnin upplifi 
ánægjulega bernsku og fái tækifæri til að njóta sín, en gerðu jafnframt 

kröfur um krefjandi verkefni fyrir eldri börnin. Búið var að flytja elstu 

börnin í aðskilið húsnæði í tveimur leikskólum af þeim sem tóku þátt í 
þessari rannsókn. Starfsfólk leikskólanna lagði áherslu á að þar væri um 

leikskólastarf að ræða sem tæki mið af hugmyndafræði leikskólans með 

leik í fyrirrúmi. Þá fannst foreldrum og starfsfólki ekki þörf á að hefja 

grunnskólann fyrr, þar sem hann væri nógu langur fyrir, heldur gæti 
grunnskólinn þvert á móti lært eitthvað af vinnubrögðum leikskólans og 

elstu börnin fengið krefjandi verkefni til að koma í veg fyrir leiða. 

Fræðimenn og kennarar hafa velt þessu fyrir sér og hvort ekki sé hægt að 
nota leik barna sem kennsluaðferð, en margir telja að með því að 

skipuleggja leikinn um of sé hætta á því að ekki sé lengur um leik að ræða 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2007). Mikið veltur á því hvernig slíkt er 

framkvæmt. Í kennslufræðilegum leik (e. educational play) er mögulegt að 
blanda saman leik og kennslufræðilegum markmiðum á tvenna vegu 

(Johnson, Christie og Wardle, 2005). Annars vegar er námsefnið 

útgangspunkturinn og leikurinn nýttur fyrir ákveðin viðfangsefni. Hins 

vegar er leikurinn notaður sem viðfangsefni til kennslu með hjálp 
kennarans. Báðar leiðirnar gera kröfur til kennarans um að tengja námið 

við leikinn og að skipuleggja umhverfið með það fyrir augum. Skipulag 

umhverfis getur því einnig nýst í þeim tilangi að nota leikinn sem 
námsleið. Þá er leiksvæði skipulagt með ákveðið nám í huga eins og til 

dæmis málörvun. Svæðið er búið stöfum, bókum og öðrum verkefnum sem 
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örva mál (Jóhanna Einarsdóttir, 1996, 2000, 2007; Johnson, Christie og 

Wardle, 2005). Elstu börn leikskólans þyrstir í að takast á við krefjandi 
verkefni sem geta verið í formi leikja. Þar má nefna markvissa málörvun, 

sögugerð og framsögn. Einnig má nefna stærðfræði og hugtakaskilning þar 

sem stuðst er við talningu á hlutum en ekki skrifuðum tölum. Má taka 

undir vangaveltur Jóns Torfa Jónassonar (2006) um hvort fela eigi 
leikskólanum frekari verkefni fyrir elstu börnin. Þau þurfa þó ekki að vera 

grunnskólamiðuð, heldur miðuð við forsendur leikskólanáms. 

    
Foreldrar fundu fyrir þrýstingi frá öðrum foreldrum um að kenna 

börnunum að lesa ungum og sumum fannst kominn tími til að börnin lærðu 

meira. Börn á leikskólaaldri eru næm á tungumál og töldu hagsmunaaðilar 

að ekki væri úr vegi að nýta það hversu móttækileg börn eru fyrir 
tungumálanámi í gegnum söng og leik og hefja nám í ensku fyrr en gert er. 

Í skýrslu OECD (2001) er þó varað við ofuráherslu á beina kennslu í lestri, 

skrift og reikningi í leikskólum og bent á að slíkt geti verið á kostnað 
annarra þátta eins og samskipta og félagsfærni. Eru þær áherslur í samræmi 

við áherslur viðmælenda í þessari rannsókn þar sem fram kom að 

viðmælendur voru ánægðir með núverandi fyrirkomulag og fannst 

grunnskólanámið vera það langt að ekki væri þörf á að lengja það.    
 

5. 2 Föruneyti barnafjölskyldna  

Í þessum kafla er rætt um þjónustuhlutverk leikskólans og stöðu hans í 

samfélaginu. Í fyrsta hluta kaflans verður rætt um aðgengi að leikskóla og 

velt upp ástæðum fyrir löngum dvalartíma barna. Í öðrum hluta hans verður 

rætt um hvernig leikskólinn sinnir þörfum barna og hvernig búið er að 
þeim. Að lokum verður aðkoma foreldra að starfinu rædd og þá 

tilhneigingu hennar að falla í fastar skorður fremur en að þróast í virkum 

samskiptum við börn og starfsfólk.  
 

5.2.1 Einangruð eyja eða samfélagslegur vettvangur      

Þörf foreldra fyrir leikskóladvöl barna sinna veltur á atvinnuþátttöku þeirra 
og vilja þeirra fyrir menntun handa börnum sínum. Þarfir leikskólabarna 

hafa verið skilgreindar af fullorðnum, – foreldrum eða starfsfólki leikskóla, 

– en ekki af börnunum sjálfum. Það býður þeirri hættu heim að hinir 
fullorðnu haldi sínar þarfir og hagsmuni vera þarfir og hagsmuni barnanna. 

Börn hafa verið sett til hliðar þeim til verndar, að talið er. Mögulegt er þó 

að með slíkum rökum séu fullorðnir að vernda sig gegn börnum í sínu 

daglega lífi. Börn þurfa að taka þátt í því að skilgreina þarfir sínar í 
samvinnu við fullorðna. Sú skilgreining gæti leitt til þess að litið verði á 
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dvöl barna í leikskóla sem rétt þeirra til samveru við önnur börn í 

þroskavænlegu umhverfi undir handleiðslu fagfólks.  
 

Atvinnuþátttaka kvenna er hvergi eins há og á Íslandi og þörf fyrir 

samastað fyrir börn undir skólaskyldualdri því mikil (Nordic statistical 

yearbook 2004, 2004). Opnunartími leikskóla og dvalartími barna virðast 
taka mið af þessari staðreynd fremur en af þörf barna fyrir félagsskap og 

viðfangsefni til að örva þroska þeirra. Umræður um ákjósanlegan 

dvalartíma barna í leikskóla hafa farið fram frá því að hann hóf starfsemi 
sína og var í fyrstu talið að fjögurra tíma dvöl barna á leikskóla væri 

hæfileg. Með aukinni atvinnuþátttöku kvenna hefur umræðan um 

dvalartíma barna á leikskóla þó breyst, og á tímabili, eða um 1980–1990, 

var talið að sex tíma dvöl væri heppilegust fyrir þau. Börn sem áttu foreldra 
sem voru giftir eða í sambúð bauðst því einungis dvöl á leikskóla að 

hámarki í sex klukkustundir þann tíma. Eftir 1994, þegar lögð var áhersla á 

rétt barna til leikskóladvalar án tillits til hjúskaparstöðu foreldra, bauðst 
öllum börnum dvöl á leikskóla þann tíma sem foreldrar þeirra kusu (Bergur 

Felixson, 2007). Þá var ekki lengur talið óheppilegt fyrir börn að dvelja 

daglangt á leikskólanum og hófst þar með uppbygging leikskóla á 

höfuðborgarsvæðinu. Umræðan hefur því að miklu leyti snúist um aðgengi 
að leikskóla og sveigjanlegan dvalartíma til að koma til móts við kröfur 

samfélagsins um atvinnuþátttöku beggja foreldra allan daginn, fremur en 

að snúast um innihald leikskólastarfsins, eða hvað börnin eru að gera í 
leikskólanum allan þennan tíma. Spyrja má hvort verið sé að vernda 

samfélagið fyrir börnum með því að setja þau til hliðar á stofnun daglangt.   

 

Dahlberg, Moss og Pence (1999; 2007) hafa bent á að umræðan þyrfti í 
auknum mæli að snúast um leikskólann sem félagslegan vettvang fyrir 

börn og um börn sem virka lýðræðislega borgara með gild sjónarmið, 

réttindi og skyldur. Óhætt er að taka undir þá umræðu og ræða hvert 
innihald slíks starfs á að vera. Þá komum við að kjarna málsins sem hlýtur 

að vera hvað við teljum mikilvægt fyrir börn að fást við í bernsku sinni. 

Börn þurfa að leiða þá umræðu.    

 
Starfsfólki fannst erfitt fyrir börn að vera hálfan daginn á leikskóla þar sem 

starfið er skipulagt fyrir heilsdagsdvöl. Foreldrar höfðu á orði að þeim 

fyndist erfitt að sækja börnin fyrr eða gefa þeim frí hluta úr degi, þar sem 

börnunum fyndist þau vera að missa af einhverju. Foreldrum fannst 
sjónarmið rekstraraðila um góða nýtingu á leikskólanum oft ráða því hvaða 

dvalartímar væru í boði, en ekki þarfir foreldra eða barna, þar sem 

sumsstaðar var ekki í boði sex tíma dvöl. Að vísu var búið að breyta því á 
einum leikskóla þegar niðurstöður rannsóknarinnar lágu fyrir og 

mismunandi dvalartími í boði hjá viðkomandi sveitarfélagi. Oft lagði 
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starfsfólk leikskóla áherslu á að börnin væru komin í leikskólann fyrir 

ákveðinn tíma á daginn og helst ekki sótt fyrr en eftir tiltekinn tíma. Þetta 
átti sérstaklega við um morgnana, þar sem erfitt reyndist að fá að koma 

með börnin eftir tiltekinn tíma. Oft voru það þá hagsmunir barnsins sem 

starfsfólkið var að hugsa um þar sem gott væri fyrir börnin að hafa ákveðna 

reglu á hlutunum. Fram kom að sveigjanleiki í dvalartíma var mismikill 
eftir leikskólum og töldu einhverjir leikskólar mikilvægt að geta komið til 

móts við foreldrana þegar þörf væri á. Einnig var rætt um aukna umferð á 

höfuðborgarsvæðinu, bæði á morgnana og seinnipart dags þegar verið væri 
að koma með börnin og sækja, og að meiri hætta væri á því að foreldrar 

kæmu of seint að sækja en áður hefur verið.      

 

Starfsfólki leikskólanna fannst börnin vera of lengi á leikskólanum. 
Foreldrar höfðu einnig orð á því að þeir væru oft með samviskubit yfir 

langri fjarveru frá börnunum. Getur verið að þessi langi dvalartími barna sé 

ekki þeirra hagur, heldur ákvarðaður út frá hagsmunum foreldra þeirra? 
Mun heiðarleg skoðun á hagsmunum barna í þessu samhengi vera ógnun 

við hagsmuni foreldra? Slíkum spurningum er ekki auðsvarað og eru 

foreldrar ekki síður en börn fórnarlömb atvinnulífsins og samfélagsgerðar 

okkar. Þegar börnin voru spurð um upplifun sína á dvalartímanum, þá 
fannst þeim þau bæði vera lengi og stutt í leikskólanum. Skynjun barnanna 

á tímanum fór með öðrum orðum ekki eftir klukkunni eða dvalartímanum, 

heldur því sem þau voru að fást við hverju sinni. Þeim fannst oft að „tíminn 
fljúgi þegar gaman er“ og fannst þau vera að missa af einhverju ef þau fóru 

snemma heim. Innihald starfsins ætti því að vera það sem umræðan snýst 

um (Rinaldi, 2006).  

 
Athyglisvert er að bera saman viðverutíma barna og starfsfólks, en viðvera 

starfsfólks er töluvert styttri en barnanna. Um 50% starfsfólks leikskóla 

starfar í minna en 100% starfshlutfalli og erfitt reynist að fá fólk til starfa í 
fullt starf á leikskóla. Fram kom í rannsókninni að yngstu börnin virðast 

vera með hvað lengstan dvalartíma og fannst starfsfólki foreldrar ekki 

forgangsraða rétt í lífi sínu. Er það í samræmi við rannsóknir Mooney, 

Knight, Moss og Owen (2001) um hugmyndir starfsfólks leikskóla um hina 
góðu móður sem byggir á hefðbundnu hlutverki hennar innan veggja 

heimilisins. Slíkar hugmyndir eru þó að breytast með nýrri kynslóð sem 

finnst sjálfsagt að börn séu allan daginn í leikskólanum með félögum 

sínum. 
 

Opnunartími leikskóla yfir sumarið var til umræðu, en flestir leikskólar 

loka í einhverjar vikur yfir sumartímann. Skiptar skoðanir voru á því 
fyrirkomulagi og kostir og gallar sumarlokunar ræddir allt eftir því hvaða 

hagsmunir voru í húfi. Mikilvægt er að hagsmunaaðilar ræði slík atriði og 
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komi sér saman um fyrirkomulag sem best henti flestum, eða komist með 

öðrum orðum að málamiðlun. Spurning er hvort tveggja vikna lokun væri 
það sem helst kæmi til móts við hagsmuni allra aðila?  

 

5.2.2 Þarfir og aðbúnaður      

Fram kom að starfsfólk og foreldrum fannst ólíkum þörfum barna vel mætt 

í leikskólunum. Er það í samræmi við Aðalnámskrá leikskóla 

(Menntamálaráðuneyti, 1999), en þar er þess getið að í leikskóla eigi að 
taka tillit til þarfa hvers barns svo að það fái notið dvalar sinnar þar. Gerði 

starfsfólk leikskóla sér vel grein fyrir að börnin höfðu ólíkar þarfir og lagði 

sig fram við að mæta þeim. Í því sambandi má nefna að mikilvægt er að 

leggja áherslu á getu barna en ekki getuleysi og að njóta fjölbreytileika 
þeirra í stað þess að ganga út frá staðlaðri mynd af barni og þörfum þess 

(Broström, 2005; Corsaro, 2005; James og James, 2001).  

 
Eftir því sem dvöl barna í leikskóla hefur lengst hefur þjónusta við þarfir 

barnanna orðið stærri hluti af starfsemi hans. Dagskipulag leikskóla hefur 

tekið mið af þessari þróun.  Þrjár máltíðir eru reiddar fram á hverjum degi 

og hafa kröfur um hollustu matarins aukist með ári hverju. Almenn ánægja 
var með þann mat sem boðið var upp á í leikskólunum, hann var almennt 

talinn hollur og góður. Starfsfólki fannst skipta máli að elda matinn frá 

grunni í leikskólanum og vildi ekki fá hann aðsendan. Ávaxtastundir voru 
reglulegar, grænmeti með öllum mat og fiskur tvisvar í viku. Er það í 

samræmi við markmið Lýðheilsustöðvar (2005) um samsetningu matseðils 

í leikskóla. Börnin tóku virkan þátt í undirbúningi matartímans og hann 

notaður til að kenna börnunum almenna borðsiði.  
 

Aðstaða var til hvíldar fyrir yngstu börnin sem sofnuðu flest eftir 

hádegismatinn. Eftir því sem börnin urðu eldri minnkaði hádegissvefninn 
og elstu börnin hvíldu sig en sváfu ekki í hádeginu. Starfsfólki og 

foreldrum fannst mikilvægt að börnin fengju hvíld frá amstri dagsins, en 

fram kom hjá börnunum að litlu börnin sváfu, ekki þau eldri. Í umræðum 

kom fram að það reyndi stundum á samvinnu foreldra og starfsfólks að 
koma sér saman um hæfilega hvíld á börnunum yfir daginn svo að hún 

hefði ekki áhrif á nætursvefn þeirra. Mikilvægt er að starfsfólk leikskóla og 

foreldrar hafi sömu heildarsýn á líf barnsins, fremur en að hólfa það niður í 
þann tíma sem það dvelur á leikskólanum og þann tíma sem það dvelur 

heima hjá sér. Slíkt brýtur einangrun fjölskyldunnar og kemur í veg fyrir að 

leikskólinn verði einangruð eyja (Bruner, 2003; P. Cavazzoni munnleg 

heimild, 26. maí 2008).  
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Einnig fannst hagsmunaaðilum vel búið að börnum í leikskólunum. Þeir 

kvörtuðu helst yfir litlu rými fyrir hvert barn og að börnin væru saman í of 
stórum hópum. Þeir leikskólar sem tóku þátt í rannsókninni voru allt frá því 

að vera nýbyggðir og yfir í að vera tæplega tveggja áratuga gamlir. 

Starfsfólk nýtti húsnæði leikskólans eftir áherslum í starfseminni; einn 

leikskólastjóri valdi að hafa matsal fremur en sal til hreyfinga, í tveimur 
leikskólum var góður salur til hreyfinga og í einum enginn. Allir gerðu það 

besta úr aðstöðunni á hverjum stað og nýttu kosti húsnæðis og lóðar og 

gerðu sem minnst úr göllum þess. Helst var kvartað yfir ónógu viðhaldi 
bæði á húsnæði og lóð og fannst foreldrum því illa sinnt sumstaðar.    

 

5.2.3 Framlag foreldra      

Fram kom að samvinna foreldra og starfsfólks var í ákveðnum farvegi sem 

einkenndist af einstaka viðburðum sem foreldrafélagið stóð fyrir eða tók 

þátt í. Dagleg samskipti frá leikskóla til foreldra voru einnig í föstum 
skorðum; foreldrar koma með börnin og sækja þau í leikskólann, svo að 

dagleg samskipti eru mikil milli foreldra og starfsfólks sem og ákveðið 

upplýsingaflæði. Upplýsingar um starfsemi leikskólans voru veittar á 

foreldrafundum, í foreldraviðtölum, í fréttabréfi leikskólans og á heimasíðu 
hans, en allir leikskólarnir voru með virka heimasíðu þar sem birtar voru 

upplýsingar um það helsta sem viðkom starfsemi leikskólans. Þá sendu 

sumir leikskólarnir töluvert af tölvupósti til foreldra. Viðhorf foreldra til 
leikskólastarfsins voru einnig athuguð með reglulegu millibili. Heimsóknir 

foreldra í leikskólann í foreldrakaffi eða opið hús voru liður í starfsemi 

allra leikskólanna. Einnig höfðu foreldrar eins leikskólans tekið að sér að 

starfa í leikskólanum hluta af degi þegar starfsfólkið fór utan í 
skoðunarferð.  

 

Á Íslandi er ekki löng hefð fyrir aðkomu foreldra að skólastarfi, þetta hafa 
verið aðskildir heimar, heimilin og skólarnir. Á síðari árum hefur þátttaka 

foreldra í skipulögðu foreldrasamstarfi þó aukist, foreldraráð leikskóla eru 

nú lögbundin (Lög um leikskóla nr 90/2008) og eru leikskólastjórar 

skyldugir til þess að stuðla að samstarfi milli foreldra barna og starfsfólks 
leikskóla, á þeirri forsendu að foreldrarnir beri ábyrgð á uppeldi barna 

sinna. Leikskólastjóri eins leikskólans kvartaði yfir því að erfitt reynist að 

fá foreldra til að taka virkari þátt í daglegu starfi leikskólans, honum fannst 
foreldrasamvinnan bundin of mikið við skipulagða viðburði. Langur 

vinnudagur foreldra íslenskra barna og tímaskortur virðist vera það sem 

hamlaði virkari þátttöku foreldra í leikskólastarfinu, en hefðir og menning 

okkar hlýtur einnig að vera áhrifavaldur. Því er mikilvægt að hefð skapist 
fyrir virkri, daglegri þátttöku foreldra sem hefur áhrif á starfið til batnaðar 
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og sem getur unnið gegn því að starf leikskólans einangrist frá 

samfélaginu.  
 

Stofnun foreldraráða við hvern leikskóla gæti orðið liður í því að auka 

aðkomu foreldra að leikskólastarfinu. Dvöl barna í leikskóla hlýtur ávallt 

að vera á ábyrgð foreldra og eiga þeir að gæta hagsmuna barna sinna, enda 
á leikskólinn að annast að ósk foreldra uppeldi, umönnun og menntun 

barna á leikskólaaldri (Lög um leikskóla nr. 90/2008). Mikilvægt er að 

stjórnendur og starfsfólk leikskóla og foreldrar taki höndum saman og auki 
samstarf sitt í þágu barnanna. Hanna þarf farveg fyrir aðkomu önnum 

kafinna foreldra að áætlanagerð og mati á leikskólastarfi og einnig fyrir 

daglega samræðu. Raddir foreldra og framlag þeirra skiptir sköpum í þróun 

starfseminnar, foreldrahlutverksins og leikskólans. En spyrja má hvort 
tilfærsla á ábyrgð sé að eiga sér stað í íslensku samfélagi, frá foreldrum og 

yfir á opinbera stofnun, þ.e. leikskólann, sem er í síauknum mæli falið að 

axla ábyrgð á uppeldi barna og umönnun ásamt námi þeirra (Qvortrup, 
1997). Áherslur viðmælenda í námi barna í þessari rannsókn benda til að 

svo sé en í máli foreldra kom fram að mikilvægt væri að „kenna 

manngildi“ í leikskólum. 

 
Þar sem leikskólinn er fyrsta skólastig í skólakerfi Íslendinga hefur 

hlutdeild foreldra í kostnaði verið til umræðu síðast liðin ár. Lengi vel 

greiddu foreldrar um þriðjung af því sem kostar að reka leikskóla. 
Foreldrar litu gjarnan á leikskólann sem þjónustustofnun og fannst sjálfsagt 

að greiða fyrir þá þjónustu. Starfsfólk hafði einnig áhyggjur af því að 

þjónustan yrði lakari ef kostnaðarhlutdeild foreldra yrði minnkuð eða felld 

niður. Ekki hefur náðst samstaða á Íslandi um gjaldfrjálsan leikskóla og 
umdeilt hvort að æskilegt sé að stefna að slíku eins og niðurstöður þessarar 

rannsóknar sýna.   

 

5.3 Félagsleg verksmiðja hverrar þjóðar?  

Hér verður rætt um rekstur leikskóla og áhrif einkaaðila sem reka leikskóla. 

Kaflinn skiptist tvennt, í fyrri helmingi hans verða umræður um hvort 
faglegt og rekstrarlegt frelsi þurfi að fara saman og hvort rekstrarlegt frelsi 

auki faglegt frelsi. Í seinni helmingnum verður hins vegar rætt um 

starfsfólk leikskóla sem telst vera helsti auður leikskólastarfsemi. 
    

5.3.1 Faglegt sem og rekstrarlegt frelsi  

Spyrja má hvort sú ákvörðun að leyfa sjálfstæða skóla sé við hæfi í 
frjálslyndu lýðræðisríki. Ákvörðunin sjálf bendir til þess að menntun sé 

markaðsvara. Það má einnig spyrja hvort viturlegt sé að láta hinu opinbera 
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eftir svo stórt hlutverk í menntun þjóðarinnar. Hið fyrra gefur foreldrum of 

mikið vald og hið seinna hinu opinbera. Ef skóli er „félagsleg verksmiðja“ 
hverrar þjóðar, eiga þá öll börn á Íslandi að fá sömu menntun? Og hver á 

að ákveða hver hún er? Eru þeir foreldrar sem velja sjálfstæðan skóla fyrir 

barnið sitt að svipta það opinberu uppeldi? Slík umræða þarf að eiga sér 

stað samfara umræðu um fjölbreytni í skólastarfi og um 
fjölmenningarsamfélag. Í leikskólum Hjallastefnunnar til dæmis fá drengir 

og stúlkur ólíkt uppeldi. Og börn í Hjallastefnuleikskóla fá annað uppeldi 

en börn í leikskólum með hefðbundna starfsemi. Verða þau börn þá af því 
uppeldi sem skóli, rekinn af hinu opinbera, veitir þeim?   

 

Rekstraraðilar einkareknu leikskólanna lögðu áherslu á mikilvægi þess að 

fá að ráða sér sjálfir og byggja upp starfið frá grunni eftir eigin 
hugmyndum. Metnaður og hugsjón var það sem dreif fólk áfram og höfðu 

foreldrar orð á því að rekstraraðilinn eða leikskólastjórinn leiddi starfið af 

miklum metnaði. Þó benti allt til þess að leikskólastjórar þeirra leikskóla 
sem reknir voru af sveitarfélögum hefðu sama frelsi til þess að móta innra 

starfið eftir eigin höfði. Einnig leiddu þeir starfið af fagmennsku. Benti allt 

til þess að skólanámskrána gætu þeir einnig mótað að eigin vild í samstarfi 

við starfsfólk leikskólans.        
 

Ábyrgð sveitarfélaga á rekstri leikskóla er ótvíræð í lögum um leikskóla (nr 

90/2008) en heimild er fyrir því að aðrir taki að sér slíkan rekstur að fengnu 
samþykki viðkomandi sveitarstjórnar. Ef sveitarstjórnir leyfa öðrum aðilum 

rekstur leikskóla er þeim í sjálfsvald sett hvernig þeir styrkja slíkan rekstur. 

Fjárframlög til einkarekinna leikskóla voru ekki þau sömu og til þeirra 

leikskóla sem opinberir aðilar reka. Möguleikar einkaskólanna til þess að 
innheimta hærri gjöld eru ekki miklir, þar sem gjaldskrá þeirra er bundin í 

samningum. Það gerir einkaleikskólunum erfiðara fyrir og hafa margir 

leikskólar hætt störfum sökum þessa. Fram kom hjá rekstraraðila 
einkarekins leikskóla að henni fannst Félag leikskólakennara og kjörnir 

bæjarfulltrúar ekki hafa áhuga á því að jafnræðis sé gætt varðandi 

fjárframlög milli leikskóla rekinna af sveitarfélagi og einkaaðilum. Í 

reglugerð (Reglugerð um viðurkenningu grunnskóla og lágmarksframlög 
úr sveitarsjóði til slíkra skóla nr. 320/2007) er lágmarksframlag 

sveitarfélaga með einkareknum grunnskólum tilgreint sem 75% af 

meðalrekstri grunnskóla. Rekstur leikskóla er að mestu leyti bundinn 

reglugerð (Reglugerð um starfsemi leikskóla nr. 225/1995) og 
kjarasamningum og gefur því ekki svigrúm til mikils frelsis, hvort sem 

einkaaðili eða opinber aðili rekur leikskólann.  

 
Frelsið hlýtur því að felast í innra starfinu, sem þó er bundið fyrirmælum 

Aðalnámskrár leikskóla (Menntamálaráðuneytið, 1999). Þar er þó hvatt til 
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þess að leikskólar nýti sér félagslega og landfræðilega sérstöðu sína og 

sérstöðu í starfsaðferðum. Sveitarfélög móta stefnu sem þeir skólar sem 
starfræktir eru í sveitarfélaginu eiga að starfa samkvæmt. Leikskólastjórar 

einkaskólanna völdu að sitja ekki sameiginlega fundi leikskólastjóra 

leikskóla sveitarfélagsins né óska eftir faglegum stuðningi til viðkomandi 

leikskólaskrifstofu. Getur verið að sveitarfélögin séu að hefta frelsi 
stofnana sinna með skólastefnum og miðstýrðum leiðbeiningum sem 

einkaskólarnir eru þá að koma sér undan?  

 
Nokkrir rekstraraðilar einkarekinna leikskóla höfðu sótt um inngöngu í 

faghóp leikskólastjóra innan Félags leikskólakennara og fengið synjun. Ef 

þeir leikskólakennarar sem starfa innan einkarekinna leikskóla finna sig 

ekki innan Félags leikskólakennara er hætta á því að rödd þeirra og 
sjónarmið heyrist ekki innan félagsins. Það getur síðan leitt til einsleitari 

umræðu innan félagsins. Þeir aðilar sem ráku leikskóla sjálfir voru konur 

sem báðar voru leikskólakennarar að mennt og höfðu starfað lengi innan 
fagsins. Báðar voru þær með framhaldsmenntun á sínu sviði og höfðu tekið 

þátt í störfum í nefndum og faghópum fyrir stéttina. Þeim fannst þær ekki 

hafa stéttina sína á bak við sig í viðleitni sinni til að gera vel í skólastarfi. 

Félag leikskólakennara ætti þó að sjá hag sinn í því að hafa innan sinna 
raða fjölbreyttan hóp leikskólakennara með fjölbreyttar skoðanir á 

leikskólastarfi, hvort sem um er að ræða rekstur þeirra eða starfsaðferðir.  

 

5.3.2 Mannauðurinn  

Ekki hefur tekist að ráða leikskólakennara nema í tæplega helming 

stöðugilda leikskóla og er hlutfall leikskólakennara við störf í leikskólum á 
landsvísu 30% (Hagstofa Íslands, 2008d). Er það í samræmi við það sem er 

að gerast víða um heim, þar sem erfitt reynist að fá starfsfólk í 

umönnunarstörf (Brannen, 2000). Ófaglært starfsfólk tekur því oft á sig 
störf leikskólakennara án þess að vera umbunað sérstaklega fyrir það eða 

gefið svigrúm til undirbúnings. Starfsemi leikskóla tekur að mörgu leyti 

mið af því að allt starfsfólk sé virkt og sýni starfinu áhuga. Má velta fyrir 

sér hvaða áhrif breytingar á menntun leikskólakennara (Kennaraháskóli 
Íslands, 2006) hafa í för með sér svo og lögverndun starfsheitisins (Lög um 

menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla 

og framhaldsskóla nr. 87/2008). Mun fagið verða áhugaverðara með 
lengingu námsins eða mun langt nám letja fólk frá því að sækja í námið? 

Mun lögverndun starfsins fæla áhugasamt ófaglært starfsfólk frá 

leikskólum vegna óvissu um ráðningarskilmála?    

 
Athyglisverð er samsetning starfsfólks leikskóla en hún endurspeglar ekki 

hinn almenna vinnumarkað eða samfélagið í heild sinni, þar sem 97% 
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starfsfólks er kvenkyns (Hagstofa Íslands, 2008e). Hlýtur slíkt að hafa áhrif 

á hvers konar starf fer fram á leikskólum, þar sem starfið mótast af þeim 
sem það skipuleggja. Þar sem starfsemi er skipulögð af einsleitum hópi 

fólks er hætta á að hún taki ekki mið af ólíkum þörfum. Því er mikilvægt 

að karlmenn og kvenfólk og fólk með fjölbreyttan bakgrunn starfi í 

leikskólum sem vonandi getur leitt til þess að starfið verði fjölbreyttara en 
ella.  

 

Leikskólakennarar voru betur launaðir í einkareknu leikskólunum sem er í 
samræmi við niðurstöður könnunar Jóns Sveinssonar og Vilhjálms 

Árnasonar (2006) sem sýndi að starfsfólk einkarekinna leikskóla er sáttara 

við sín launakjör en starfsfólk þeirra leikskóla sem sveitarfélögin reka. Að 

öðru leyti kom fram í samtölum við starfsfólk þeirra leikskóla sem voru 
einkareknir að því fannst helsti munurinn á einkareknum leikskólum og 

leikskólum reknum af opinberum aðilum sá að sveigjanleiki var meiri hjá 

einkareknu leikskólunum til að mæta þörfum foreldra um dvalartíma. Í 
rannsókninni kom fram að sveigjanleiki í dvalartíma var einungis hjá 

öðrum einkarekna leikskólanum, ekki hinum. Því valt sveigjanleikinn ekki 

á rekstrarforminu. Starfsfólki og foreldrum í einkareknu leikskólunum 

fannst meiri metnaður ríkjandi í þessum skólum um að gera vel. 
Rekstraraðilarnir töluðu um að þeir stæðu og féllu með störfum sínum og 

legðu sig því alla fram. Einnig tóku foreldrar eftir góðu viðmóti starfsfólks 

í einkareknu leikskólunum.   
 

Foreldrar voru almennt mjög sáttir með það starf sem fram fór í þeim 

leikskóla sem þeir höfðu valið sér. Er það í samræmi við niðurstöður Le 

Grand (2007), Gill og fleiri (2001) og bendir til þess að mikilvægt sé fyrir 
foreldra að hafa eitthvað um það að segja hvaða leikskóla það velur fyrir 

barnið sitt og hvaða áherslur eru í starfi hans. Það undirstrikar mikilvægi 

þess að leikskólastarf sé fjölbreytt og höfði til ólíkra hópa fólks.     
 

5.4 Ólíkar aðferðir við mat á leikskólastarfi  

Í þessum kafla er ytra mat menntamálaráðuneytis á leikskólum til umræðu. 
Einnig verður rætt um hverjir ávinningar og annmarkar aðferða 

lýðræðislegs umræðumats eru í innra mati á leikskólastarfi með þátttöku 

barna, foreldra og starfsfólks. Er annars vegar um að ræða sérfræðimat og 
eftirlit af hálfu opinbers aðila en hinsvegar mat fólks sem hefur hagsmuna 

að gæta af leikskólastarfsemi. Hvernig upplýsingum er safnað í mati á 

leikskólastarfi, hvort sem um ytra eða innra mat er að ræða, er lykilatriði í 

því að fá sem skýrasta mynd af þeirri starfsemi sem verið er að meta. Þar 
skiptir máli að fulltrúar allra hagsmunaaðila taki þátt. Í lýðræðislegu mati á 

leikskólastarfi er mikilvægt að huga sérstaklega að aðkomu barna. Einnig 
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þurfa hlutaðeigandi að koma sér saman um hvað telst gott leikskólastarf og 

að móta þau viðmið sem stuðst er við í mati. Umræða um gildi og tilgang 
leikskólastarfs þarf að vera fyrirferðamikil í þeirri leit.  

 

5.4.1 Sérfræðimat og eftirlit 

Hlutverk ytra mats menntamálaráðuneytis á leikskólum á Íslandi er í fyrsta 

lagi að veita upplýsingar um skólastarf, í öðru lagi að tryggja að starfsemi 

skóla sé í samræmi við lög, reglugerð og Aðalnámskrá leikskóla. Í þriðja 
lagi er því ætlað að stuðla að auknum gæðum leikskólastarfs og stuðla að 

umbótum og síðast en ekki síst að tryggja að réttindi barna séu virt og að 

þau fái þá þjónstu sem þau eiga rétt á samkvæmt lögum. Rannsóknin leiddi 

í ljós að í þau skipti sem leikskólar hafa verið metnir af 
menntamálaráðuneyti var svipuðum aðferðum beitt, sömu viðmið notuð og 

sömu spurningum varpað fram. Í flestum skýrslunum kemur fram að talað 

var við starfsfólk leikskólans og foreldra og þeirra álits leitað. Í örfáum 
undantekningum var talað við börnin, en þá á óformlegan hátt og einungis 

um afmarkaða hluti. Að mörgu leyti svipar mati ráðuneytisins til eftirlits, 

þ.e. hvort leikskólinn starfi samkvæmt lögum og reglugerð, en er ekki til 

þess gert að öðlast skilning á veruleika leikskólastarfsins eða innsýn í 
fjölbreytileika þess. Flokkast slíkt mat undir sérfræðimiðaða nálgun, þar 

sem leitað er til sérfræðinga á leikskólasviði til að framkvæma matið.   

 
Sérfræðimiðuð matsnálgun er elsta og mest notaða matsnálgunin og byggir 

að mestu leyti á hlutlægri fagþekkingu í mati á leikskólum. Mælt er með 

því að fleiri en einn aðili framkvæmi slíkt mat, og vega þeir þar með 

þekkingu hvers annars upp, sem á þá að leiða til heilsteyptara mats. Sú 
hefur verið raunin í því mati sem menntamálaráðuneytið hefur látið 

framkvæma í átta tilfellum af fjórtán. Eins og fram hefur komið hafa 

áhyggjur vaknað af þeirri þróun að láta sérfræðinga í auknum mæli ákvarða 
gæði starfsemi fremur en þá sem að henni koma (Dahlberg, Moss og 

Pence, 1999; Foucault, 1977; Lee og Walsh, 2005). Gagnrýnendur hafa 

einnig haldið því fram að sérfræðinálgun á mati geri fagfólki kleift að 

leggja fram dóma sem eru lítið annað en huglægt mat viðkomandi 
sérfræðinga; – að hin gefna sérfræðikunnátta þeirra sé í raun veikleiki 

matsins (Fitzpatrick, Sanders og Worthen, 2004). Einnig getur mat fagaðila 

litast af hagsmunum fagstéttarinnar og sett þarfir hennar framar þörfum 
annarra aðila sem koma að starfseminni. Enn fremur er hætta á að fagstéttir 

séu einsleitar og gangi út frá gildismati stéttarinnar sem „hinu eina rétta“, 

að gengið sé út frá ákveðnum viðmiðum sem gefnum. En þar sem hlutverk 

ytra mats menntamálaráðuneytis er að veita upplýsingar og að athuga hvort 
starfsemi leikskóla sé í samræmi við lög, reglugerð og Aðalnámskrá 

leikskóla, þá er þekking matsaðila á þeim viðmiðum nauðsynleg.            
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Hætta er á því hvað varðar hlutverk ytra mats menntamálaráðuneytis – að 
stuðla að auknum gæðum leikskólastarfs og stuðla að umbótum – að 

sérfræðimat með fyrirframgefnum viðmiðum geti ofureinfaldað hina 

flóknu starfsemi leikskóla. Þó getur slíkt mat falið í sér sjálfsmatsferli. 

Þegar sjálfsmat fer fram samhliða ytra mati, skilar matið mestum árangri 
(Fitzpatrick, Sanders og Worthen, 2004). Lykilatriði í því að stuðla að 

auknum gæðum og umbótum í leikskólastarfi er þátttaka hagsmunaaðila í 

að ákvarða hvað sé gott leikskólastarf – markmið þess og hvaða leiðir eigi 
að fara til að ná þeim – hvaða starfsaðferðir eigi að nota innan ramma laga, 

reglugerða og leiðbeininga Aðalnámskrár leikskóla.          

 

Síðast en ekki síst er hlutverk ytra mats menntamálaráðuneytis að tryggja 
að réttindi barna séu virt og að þau fái þá þjónstu sem þau eiga rétt á 

samkvæmt lögum. Athygli vekur að áhersla er lögð á að tryggja þjónustu 

fyrir börn en ekki menntun. Það undirstrikar mikilvægi þjónustuhlutverks 
leikskólans og þá áherslu að ólíkum þörfum barna sé mætt í leikskólum. 

Forsenda þess að meta hvort réttindi barna séu virt og að börn fái þá 

þjónustu sem þau eiga rétt á er að matsaðili þekki réttinda barna og þá 

þjónustu sem þau eiga að fá. Sérfræðiþekking og mat byggt á henni getur 
þá komið að gagni.   

  

Þegar þau viðmið og þær spurningar sem varpað er fram í mati 
ráðuneytisins eru skoðaðar og hvaða upplýsingum er leitað eftir er eins og 

fyrr segir fyrst og fremst um að ræða athugun á því hvort starfið sé í 

samræmi við ákvæði laga og reglugerðar og Aðalnámskrá leikskóla. 

Athugað er hvernig aðstaða og búnaður leikskólans uppfyllir reglugerð um 
leikskóla (nr. 225/1995). Fram kemur í reglugerðinni hvaða rými eigi að 

vera til staðar í leikskóla og hversu stór þessi rými eigi að vera með tilliti 

til fjölda barna. Einnig er átt við útiaðstöðu, en reglugerðin gerir ráð fyrir 
ákveðnum lágmarksfermetrafjölda fyrir hvert barn. Búnaður leikskólans 

var einnig skoðaður og athugað hvort hann hentaði vinnu við námssvið 

Aðalnámskrár leikskóla (Menntamálaráðuneytið, 1999). Fram kom í 

skýrslunum að starfsfólk leikskólanna studdist oft við ECERS-kvarðann 
(Harms, Clifford og Cryer, 2000) til að meta húsnæði og aðbúnað 

leikskólans og aðgengilegt leikefni.  

 

Góð aðstaða og barnhverf hugmyndafræði Aðalnámskrár leikskóla er álitin 
undirstaða gæða leikskólastarfs og gildi aðstöðu og búnaðar í uppeldi barna 

talin óumdeilanleg (Bruner, 1996). Oft hefur þó verið bent á að áhersla á 

umgjörð leikskólastarfsins megi rekja til vestrænnar hugmyndafræði ásamt 
áherslu á hreint og öruggt umhverfi (Bruner, 1996; Cannella, 1997; 

Cuffaro, 1991). Flestir leikskólar á Íslandi eru mjög svipaðir að 
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uppbyggingu, margir byggðir eftir sömu teikningu og taka þeir allir mið af 

þeim viðmiðum sem sett eru í reglugerð um leikskóla. Má taka undir 
áhyggjur Katz (1993) um að leikskólar séu allir að steypast í sama mótið 

sem reglugerðin sér um að skapa þeim. Leikskólar í húsnæði sem er ekki 

sérhannað fyrir starfsemina eru teljandi á fingrum annarrar handar og taldir 

vera síður til þess fallnir að hýsa faglega leikskólastarfsemi. Það má spyrja 
sig hvort við höfum gengið of langt í því að huga að umgjörð 

leikskólastarfsemi í stað þess að leggja meiri áherslu á innra starfið. Að 

meta gæði leikskólastarfs eftir ákveðinni aðstöðu eða búnaði, án þess að 
taka tillit til innra starfs eða sérstöðu leikskólans, á þó ekki alltaf við þar 

sem nám veltur á fleiri atriðum.  

 

Einnig er leitað eftir upplýsingum um stjórnun, rekstur og starfsmannahald, 
fjölda barna og skiptingu þeirra í mati ráðuneytisins. Það sem  helst er 

umhugsunarvert í því samhengi er hversu erfitt mannahaldið virðist vera í 

leikskólum. Í skýrslunum kom fram að leikskólakennarar voru um 30 til 
40% af starfsfólki leikskóla. Mannekla, tíð starfsmannaskipti og veikindi 

eða önnur fjarvera starfsfólks var oft nefnt sem álagsatriði og starfsfólk 

kvartaði undan of mörgum börnum á hvern starfsmann. Breytingar voru 

gerðar á reglugerð um leikskóla (Breytingar á reglugerð um starfsemi 
leikskóla nr. 365/2001) í tengslum við kjarasamninga Félags 

leikskólakennara og launanefndar sveitarfélaga árið 2001 og var börnum þá 

fjölgað í elsta árgangi á hvern starfsmann og fermetrafjöldi á barn 
minnkaður úr 7 fermetrum í 6,5 fermetra í heildarrými leikskólans. Þar 

með varð barngildi og fermetrafjöldi á barn gert að hagsmunamáli 

leikskólakennara og rekstraraðila, en ekki hagsmunamáli barna sem dvelja 

í leikskólanum. Dahlberg, Moss og Pence (1999) telja þó að áhersla á lágt 
hlutfall barna á kennara sé byggt á vestrænni hugmynd um að börnum sé 

best borgið í umönnun móður. Þegar svo umönnun barns utan heimilis er 

ekki umflúin, er best að sinna henni í litlum hópum sem líkjast sem mest 
heimilum og tengslum móður–barns. Í Japan til dæmis er aftur á móti ekki 

talið æskilegt að vera með litla hópa heldur höfuðáhersla lögð á samskipti 

barnanna og félagatengsl (Tobin, 1992). Barngildi í Frakklandi eru einnig 

frábrugðin þeim íslensku, en þar eru um 28 börn á aldrinum 2 – 6 ára á 
hvern kennara (Howes og Marx, 1992). Einstaklingsuppeldi virðist þó vera 

það sem starfsfólk leikskólans hér á landi gengur út frá og 4 til 10 börn á 

hvern fullorðinn einstakling talin of mörg. Í nýjum lögum um leikskóla (nr. 

90/2008) eru sett fleiri viðmið varðandi fjölda barna í leikskóla. Líklegt má 
telja að leikskólastjóri geri tillögu um barnafjölda í leikskólanum árlega og 

rökstyður tillögu sína eftir nýjum viðmiðum. Í stað þess að miða við 

fermetrafjölda og barngildi gera lögin ráð fyrir því að miðað verði í fyrsta 
lagi við aldur barnanna og sérþarfir þeirra. Í öðru lagi er miðað við lengd 

dvalartíma barnanna eins og gert var þegar dagheimili og leikskólar voru 
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tvær ólíkar stofnanir (Reglugerð um dagvistarheimili fyrir börn nr. 

149/1977). Þá var talið að börn sem dveldu á dagheimili allan daginn 
þyrftu meira rými en þau börn sem einungis voru hálfan daginn í 

leikskólanum (Valborg Sigurðardóttir, 1953). Mikill erill fylgir því að vera 

innan um fjölda barna allan daginn og því talin þörf á meira rými fyrir 

hvert barn sem dvelur lengi í leikskólanum en fyrir barn sem stoppar stutt 
til að leika sér. Í þriðja lagi skal taka tillit til sérstöðu húsnæðisins miðað 

við stærð leik- og kennslurýmis og hvernig húsnæðið nýtist börnunum í 

leik. Gangar og fjölnotarými hafa verið talin til leikrýmis barna þó svo að 
börn hafi einungis aðgang að t.d. hreyfisal einu sinni í viku. Vonandi 

verður hægt að taka tillit til slíks í mati á því hvernig húsnæði nýtist 

börnunum til leiks. Síðast en ekki síst verður með tilkomu nýrra laga hægt 

að taka tillit til samsetningar starfsmannahópsins og hætt að reikna 
barngildi á hvern starfsmann burtséð frá menntun hans og hæfni.  

 

Skólanámskrá leikskólans er til skoðunar í mati menntamálaráðuneytis, 
námssvið Aðalnámskrár leikskóla og námsþættir, og er starfið borið saman 

við leiðbeiningar Aðalnámskrár leikskóla um uppeldisstarf í leikskólum. 

Flestum leikskólunum er í mun að geta uppfyllt námssvið leikskólans og að 

geta gert skýra grein fyrir þeim í mati. Einnig má sjá að mikil áhersla er 
lögð á leikinn sem náms- og þroskaleið barnanna. Sérstöðu leikskólanna 

má helst merkja í staðsetningu þeirra, því umhverfi sem umlykur þá og 

hvernig starfsfólk leikskólans notfærir sér það. Er augljóslega hægt að 
greina aðalnámskrá sem framkvæmdarviðmið matsins og má merkja það 

sem Greene (2000) kallar aðferðafræðilega áherslu í matshugsun, þ.e. 

þegar talið er að mat geti svarað því hvort leikskólastarfið virki, í stað þess 

að gefa hagsmunaaðilum tækifæri til að íhuga hvaða starf fer fram í 
leikskólanum og hvað hægt sé að gera til að nálgast það sem skiptir mestu 

máli. Þetta á einnig við þegar ECERS-kvarðinn (Harms, Clifford og Cryer, 

2000) eða önnur stöðluð viðmið eiga að sýna hvernig eigi að skipuleggja 
leikskólastarf og þá í leiðinni hvernig á ekki að gera það, og útilokar þar 

með umræðu hagsmunaaðila um það sem þeim finnst skipta máli í lífi 

ungra barna. Slíkir kvarðar geta ekki átt við í öllum aðstæðum og á öllum 

tímum.        
 

Samstarf starfsfólks, barna og foreldra er einnig til skoðunar í mati 

ráðuneytisins og eitt af þeim atriðum sem leitað er svara við eru viðhorf 

barnanna. Það var þó einungis gert í þremur af þeim fjórtán leikskólum 
sem metnir voru. Þá var það gert sem óformlegt spjall um það sem börnin 

voru að gera í leikskólanum. Sjálfræði barnanna bar hæst og hvað þau 

lærðu í leikskólanum. Viðhorfa foreldra var aflað með reglulegum 
viðhorfskönnunum í leikskólunum og í nokkrum matsskýrslanna voru 

lagðir spurningalistar fyrir foreldra eða myndaðir rýnihópar með þeim. 
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Viðhorf starfsfólks til leikskólastarfsins voru yfirleitt rædd á 

starfsmannafundum og viðtöl tekin við starfsfólk eða lagðar fyrir það 
spurningakannanir í mati menntamálaráðuneytis. Er áhugavert að sjá að 

leitað er eftir sjónarmiðum foreldra og starfsfólks og viðhorfa en síður 

barnanna, sem þó hafa mestra hagsmuna að gæta, og staðfestir það 

áhyggjur Elshtains (1982) um hversu þögul börnin eru og ósýnileg.  
 

Við lestur matsskýrslnanna kemur í ljós að mikið er vitnað til laga og 

reglugerðar, Aðalnámskrár leikskóla og ECERS-kvarðans, bæði í 
spurningum matsaðila og í svörum viðmælenda. Allir gerðu þeir sér far um 

að sýna fram á að starf þeirra uppfyllti lög, reglugerðir, aðalnámskrá og 

kvarða. Minna fór fyrir sérstöðu og áherslum sem gerðar voru af 

hagsmunaaðilum leikskólans. Einnig var ekki hægt að greina hjá 
matsaðilum mikinn áhuga á því að öðlast einhvern skilning á 

leikskólastarfinu, heldur miklu fremur að fá starfið til að falla inn í viðmið 

matsins. Ekki var lagt upp með spurninguna „hvað er verið að gera“ heldur 
miklu fremur „er verið að ...“. Fram kom í matsskýrslu að matið ætti að 

gagnast leikskólanum í þróun og umbótum, en hvergi kom fram hvernig 

staðið var að því. Veikleikar og  styrkir leikskólans voru taldir upp eftir því 

hvernig til tókst að haga starfinu í samræmi við viðmiðin.  
 

Forvitnilegt væri að gera könnun á því hvernig matið nýttist viðkomandi 

leikskólum í umbótum, en samkvæmt rannsókn Kristínar Dýrfjörð (2003) á 
viðhorfum hagsmunaaðila til ytra mats á íslenskum leikskólum, voru 

viðmælendur sammála um að mat sé gert til að framfylgja tilmælum laga, 

reglugerðar og aðalnámskrár, en þeir töldu einnig nauðsynlegt að hafa 

frelsi til að velja önnur viðmið í mati. Ýmsir töldu að staðlað mat gæfi ekki 
rétta mynd af leikskólanum og töldu nauðsynlegt að beita fjölbreyttum 

aðferðum og að mikilvægt væri að hlusta á foreldra, börn og starfsfólk. 

Einnig kom fram í rannsókn Kristínar að þeir leikskólar sem tekið hafa þátt 
í mati telja ávinning af matinu fyrir leikskólann.                  

  

Mat á leikskólastarfsemi er ekki eingöngu tæknileg framkvæmd til þess 

gerð að afla upplýsinga fyrir hagsmunaaðila, heldur telja ýmsir (Greene, 
2000; House og Howe, 2000; Ryan og DeStefano, 2000) að í mati eigi 

umræða um gildi að vera fyrirferðamikil. Þar er átt við umræðu um hvað 

ánægjuleg bernska felur í sér, hvers konar fullorðnir börnin verða, hvað 

leikskólastarf geti og eigi að vera og hvernig vettvang eigi að skapa til að 
koma þessu til leiðar. Slíkt mat krefst meira af matsaðila því oft reynist 

hagsmunaaðilum erfitt að komast að kjarna málsins. Þegar gildi 

hagsmunaaðila eru höfð opinber í framkvæmd mats og í niðurstöðum í 
skýrslu er hægt að koma á fjölbreyttari umbótum en þeim sem fela í sér 

betri útkomu á kvarða. 
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5.4.2 Mat fólks sem hefur hagsmuna að gæta  

Styrkur lýðræðislegs umræðumats liggur í umræðu og rökræðu 

hagsmunaaðila um það sem þeim finnst mikilvægt og hvernig þeir vilja sjá 
úrbætur. Eins og Zinn (1990) benti á eru almennir borgarar best til þess 

fallnir að færa rök fyrir því hvað þeim finnst mikilvægt með aðstoð 

matsaðila, fremur en sérfræðingar. Umræðumat krefst þess að þátttakendur 

séu forvitnir, viljugir og opnir fyrir öðrum sjónarmiðum og að þeir séu 
tilbúnir til að endurskoða afstöðu sína ef önnur sjónarmið koma fram. 

Umræða getur leitt til samhygðar og að þátttakendur setji sig í hvers annars 

spor og sjái málin frá öðru sjónarhorni. Umræður er ein leið til að færa rök 

fyrir einhverju og miðla málum með því að komast að sameiginlegri 
niðurstöðu. Umræður geta tekið á sig margar myndir, meðal annars sem 

samningar (e. negotiation) eða með fordæmi (e. demonstration). 

Samningum er ætlað að komast að málamiðlun, að fara bil beggja og 
komast að ásættanlegri niðurstöðu. Fordæmi byggir hins vegar á 

niðurstöðu sem byggir á valdbeitingu og hefðum sem myndast hafa í 

ákveðnu samhengi. Í lýðræðislegu umræðumati er lögð áhersla á 

málamiðlanir. 
                    

Umræðumat getur „bjargað“ gildum frá því að vera órædd og lögð fram 

sem staðreyndir í mati. Val á viðmiðum og réttlæting þeirra byggir á 
matsferlinu sjálfu og kenningum um umræðulýðræði (Habermas, 1995). 

Með því að styrkja innra ferli mats með það fyrir augum að gera 

framkvæmd þess lýðræðislega getur mat betur þjónað lýðræðislegum 

stofnunum eins og til dæmis leikskólum. Þar sem ritgerðin fjallar meðal 
annars um lýðræðislegar matsaðferðir á starfi leikskóla verður fordæmi 

Henry (2000) fylgt og fjallað um annmarka þeirra og ávinning út frá fimm 

hugtökum, en þau eru viðurkenning (e. appreciation), viðbót (e. addition), 
skilningur (e. apprehension), notkun (e. application) og aðlögun (e. 

adaptation). 

 

Viðurkenna þarf framlag House og Howe (2000) til framkvæmdar mats en 
það hefur leitt til þess að ákveðin leiðrétting hefur átt sér stað í vali á 

viðmiðum mats. Í mati á leikskólastarfi hafa viðmið verið sótt til laga, 

reglugerða og aðalnámskrár annars vegar og hins vegar til ánægju foreldra. 
Einnig hefur verið stuðst við kvarða og hafa viðmið matsins þá verið 

órædd og ekki dregin í efa. Nálgun House og Howe gengur út frá því að 

viðmið og gildi séu rædd og komist er að samkomulagi um hvaða 

upplýsingum er leitað eftir. Þátttaka hagsmunaaðila hefur verið talin 
mikilvæg í þátttökumiðuðum matsnálgunum og hefur til að mynda verið 

leitað eftir sjónarmiðum foreldra, starfsfólks og að einhverju marki barna, 
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en í lýðræðislegu umræðumati er stigið skrefi lengra með viðurkenningu á 

mikilvægi þess að allir hagsmunir hafi fulltrúa í umræðum, sérstaklega 
börn (Henry, 2000). Sú var raunin í þessari rannsókn og var drjúgum tíma 

varið í umræður um viðmið og gildi. 

 

Notkun lýðræðislegs umræðumats sem viðbót í mati er annmörkum háð, en 
þá aðferð er ekki hægt að styðjast við í öllum kringumstæðum. Í ákveðnum 

kringumstæðum er það mikilvægt og nauðsynlegt. Forsenda umræðumats 

er að umræðuhópurinn sé skuldbundinn almannahagsmunum, því án 
hennar er líklegt að einstakir hagsmunir ráði för fremur en rök. Þar hefur 

starfsfólk leikskóla sterka stöðu þar sem það skipuleggur starfið og þekkir 

best til þess. Því þarf sá hópur að hleypa foreldrum og börnum að 

umræðunni. Skortur á skuldbindingu við almannahagsmuni ásamt 
íhaldsemi í viðhorfum getur iðulega leitt til ágreinings í umræðu. Einnig 

eru til kringumstæður þar sem óþarfi er að styðjast við umræðumat. Þá er 

átt við lokamat eða frammistöðumat þar sem stuðst er við kvarða sem áður 
hafa verið notaðir við svipaðar kringumstæður. Umræðumat getur stutt við 

slíkt mat, en er í sjálfu sér ekki nauðsynlegt (Henry, 2000). 

 

Skilningur á starfsemi er mikilvægur í umræðuferlinu og þurfa þátttakendur 
að eiga greiðan aðgang að upplýsingum um starfsemina sem eru eins 

hlutlausar og hægt er. Mikilvægt er að foreldrar leikskólabarna hafi greiðan 

aðgang að upplýsingum um leikskólastarfið til þess að geta mótað sér 
skoðun á starfinu. Í þessari rannsókn kom í ljós að foreldrar vissu minnst 

um námssvið Aðalnámskrá leikskóla og höfðu ekki tekið þátt í mótun 

skólanámskrá leikskólans. Í upplýsingaöflun þarf að huga að eftirfarandi 

atriðum: að koma auga á mikilvæg viðmið með þátttöku allra 
hagsmunaaðila, að finna mælikvarða til að meta starfsemina með út frá 

viðmiðunum, og að dæma starfsemina út frá því hvernig hún samrýmist 

viðmiðunum (Henry, 2000).               
 

Þróa þarf aðferðir við val á fulltrúum hagsmuna í notkun á umræðumati, til 

dæmis með því að bera saman tilviljunarkenndu vali á fulltrúum og 

markvissu vali og skoða kosti og ókosti aðferðanna. Tilviljanakennt val á 
fulltrúum gæti gefið aðra mynd en markvisst val, þar sem í markvissu vali 

veljast oft áhugasömustu aðilarnir. Einnig þarf að þróa aðferðir sem stuðla 

að valdajafnvægi í umræðu og tryggja að skoðanir minnihlutahópa séu 

látnar í ljós (Henry, 2000).  
 

Umræðumat er ferli sem þarf að aðlaga hverju mati fyrir sig. Það á til 

dæmis ekki við í stærri matsverkefnum sem ná yfir landið allt. Þá á betur 
við að styðjast við til dæmis megindlegar kannanir. Vanda þarf val fulltrúa 

í umræður og ákveða hvort breiðan hóp fulltrúa þurfi og almenna umræðu 
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eða dýpri umræður með fáum fulltrúum (Henry, 2000). Veltur það á eðli 

matsverkefnisins og tilgangi.   
 

Auk framangreindra atriða hefur Greene (2000) bent á nokkur atriði sem 

huga þarf að við framkvæmd lýðræðislegs umræðumats. Fyrst skulu 

nefndir erfiðleikar við þátttöku valdaminnstu hagsmunaaðila og 
tímaskortur þátttakenda. Oft getur reynst erfitt að ná röddum t.d. barna eða 

foreldra og einnig getur há starfsmannavelta komið niður á mati og getur 

þar af leiðandi vantað raddir mikilvægra hagsmunaaðila (Greene, 2000). 
Mikilvægt er að gera viðeigandi ráðstafanir til að ná þeim sjónarmiðum 

fram á einhvern hátt og færa þau inn í umræðuna. Tímaskortur hrjáði þá 

fulltrúa sem tóku þátt í matinu, en erfitt reyndist að fá tíma fyrir rýnihóp til 

að koma saman. Lýðræðislegt umræðumat, þar sem gildi eru til umræðu, er 
krefjandi verkefni fyrir matsaðila því ýmsar gildrur geta legið á leiðinni þar 

sem hagsmunaárekstrar geta tekið völdin (Greene, 2000). Því er mikilvægt 

að þeir sem koma að mati gefi sér góðan tíma til að átta sig á að eðli 
málsins samkvæmt er um ólíka hagsmuni að ræða sem þurfa að vera uppi á 

borðinu meðan á mati stendur. Þó er meiri hætta á að hagsmunir komi ekki 

upp á yfirborðið og séu ekki ræddir sem gerir matið ekki eins heiðarlegt. 

Eins og fram hefur komið voru fulltrúar í rýnihópum í rannsókninni 
hræddir við að ræða hagsmuni sína opinskátt af ótta við hagsmunaárekstur. 

Getur það stafað af skorti á þjálfun í samræðum foreldra og starfsfólks um 

ólíka hagsmuni. Væri vel að aðilar bæru það mikla virðingu hver fyrir 
öðrum að þeir teldu óhætt að segja skoðun sína og að halda sínum 

hagsmunum á lofti. Þörf er á að grípa til aðgerða til að börnum gefist 

kostur á að koma hagsmunum sínum á framfæri, þar sem hætta er á að 

foreldrar þeirra og starfsfólk leikskóla skilji ekki á milli eigin hagsmuna og 
hagsmuna barnanna.       

 

Annað atriði sem huga þarf að er að koma umræðunni að kjarna málsins í 
stað þess að festast í umræðu um aðferðir við mat (Greene, 2000). Oft eru 

hagsmunaaðilar uppteknir og hafa ekki tíma til að taka þátt í djúpum 

rökræðum og gleyma sér í umræðum um aðferðir mats eða atriði sem lúta 

að framkvæmd matsins fremur en að ræða það sem skiptir máli, þ.e. gildin 
og innihald starfsins. Þá gleypir aðferðafræðin gildismatið. Sérstaklega er 

hætt við þessu þegar börn eiga í hlut, en sérstakar aðferðir hafa verið 

þróaðar til að ná röddum barna. Starfsfólk leikskóla finnur þó oft fyrir 

óöryggi í að nota aðferðirnar og fer því mikill tími í umræður um 
aðferðirnar en minni tími í að ræða tilganginn með því að hlusta á börnin 

og til hvers sjónarmið þeirra eigi að leiða.   

 
Þriðja atriðið sem matsaðili þarf að huga að er að komast hjá því að vera 

talinn hliðhollur einhverju viðhorfi eða hagsmunum (Greene, 2000). 
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Mikilvægt er fyrir matsaðila að vera heiðarlegur í sínum viðhorfum og gera 

grein fyrir þeim fremur en að telja sig vera hlutlausan. Þó er talið að meiri 
hætta sé á því að matsaðili skilji ekki hagsmuni hópsins eða mistúlki þá 

(House og Howe, 2000). Enginn er betur til þess fallinn en hagsmunaaðilar 

að ræða og ígrunda með stuðningi matsaðila. Matsaðili á ekki endilega að 

taka að sér að halda á lofti hagsmunum valdaminni aðila heldur fremur að 
framkvæma mat á þann hátt að þeir hagsmunaaðilar eigi greiðan aðgang að 

umræðu. Þannig á lýðræðislegt umræðumat að efla vald þeirra sem minna 

mega sín. Í þessari rannsókn var nauðsynlegt að fara þá leið að ná röddum 
barnanna sérstaklega og færa þær inn í umræður foreldra og barna. Það 

varð hlutverk matsaðila að gera það. Hugsanlega getur starfsfólk eða 

foreldrar tekið að sér slíkt hlutverk að undangengnum umræðum við 

börnin.  
 

Þröskuldar á vegi lýðræðislegs umræðumats geta því verið nokkrir. Þeir 

eru ekki einungis þeir að nálgast sjónarmið barnanna, heldur hefur virk 
þátttaka foreldra í leikskólastarfi reynst erfið í þeim leikskólum sem 

skoðaðir voru. Það gefur vísbendingu um að erfiðlega getur reynst að fá 

foreldra til þess að gefa sér tíma til taka þátt í umræðumati um 

leikskólastarf. Starfsfólk leikskólans er einnig störfum hlaðið og tregt til að 
gefa sér tíma í slíkt, nema þá eftir að vinnutíma lýkur. Leikskólar hafa 

þrönga heimild fyrir yfirvinnugreiðslum og getur það því reynst 

óframkvæmanlegt.  
 

Full þörf er á því að auka notkun lýðræðislegra matsaðferða í leikskólum, 

ekki einungis með það fyrir augum að auka þátttöku hagsmunaaðila í mati, 

heldur einnig sem tæki til að benda á ójöfnuð og óréttlæti í samfélaginu og 
stofnunum þess. Átak þarf að gera til að fá þá sem eru til hliðar settir, eins 

og til dæmis börn, til að tjá skoðanir sínar og koma að mati og áætlanagerð. 

En tilgangur með þátttöku barna, foreldra og starfsfólks í mati á 
leikskólastarfi er ekki einungis þátttakan sjálf, heldur aðallega sá að 

sjónarmið þeirra geti leitt til umbóta og þróunar í starfinu og geti þannig 

stuðlað að samfélagslegum umbótum eins og talið er að tilgangur mats sé 

(Mark og fleiri, 2000). Lýðræðislegt umræðumat, framkvæmt af matsaðila 
sem er „gagnrýninn vinur“ (Rallis og Rossmann, 2000), getur sameinað 

rekstraraðila, stjórnendur og starfsfólk leikskóla, foreldra og börn til að 

finna vettvang til þess að ræða um innihald og merkingu bernskunnar og 

hlutverk leikskólans. Þá gætu umbætur farið að eiga sér stað fyrir alvöru.     
         

5.4.3 Mat barna    

Það er von matsaðila að sjónarmið, reynsla og upplifun barna í 

rannsókninni hafi tilætluð áhrif á leikskólastarfið. Clark, McQuail og Moss 
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(2003) telja að áhrif þess að hlusta á sjónarmið barna geti komið fram á 

ólíkan hátt. Fyrst má nefna þá aðila sem komu að þessari rannsókn. 
Vonandi styrkjast þau börn sem þátt tóku í umræðuhópum í því að láta 

skoðanir sínar í ljós og að tjá sig þegar eftir því er leitað. Til þess að svo 

geti orðið þarf hlustun að verða hluti af daglegu leikskólastarfi og að 

stöðug samræða eigi sér stað milli barna og fullorðinna. Einstaka samráð 
hefur ekki slík áhrif. Foreldrar höfðu orð á því að þeim þætti merkilegt að 

heyra hvað börnin höfðu mótaðar og sjálfstæðar skoðanir á tilveru sinni og 

gerðu þeir sér betur grein fyrir hversu getumikil börn á þessum aldri eru og 
tilbúin til að hafa áhrif á líf sitt. Fram kom í rannsókninni að starfsfólk 

gerði sér einnig betur grein fyrir því að skipulag starfsins þyrfti að taka mið 

af sjónarmiðum barna og að líklega þyrfti það að hafa meira samráð við 

þau.  
 

Starfsaðferðir Hjallastefnunnar og valkerfi þess var fastmótað í 

starfslýsingu og höfðu börnin engan aðgang að mótun þess. Skipulag 
leikskólastarfs á  ekki að móta í stein og á að endurskoða það reglulega. 

Lýðræðisleg vinnubrögð þurfa að halda innreið sína í leikskólastarf (Lög 

um leikskóla nr. 90/2008) og er samráð við börn liður í því. Sjónarmið 

þeirra geta orðið vegvísir til aðgerða (Borland og fleiri, 1998) og á það 
sérstaklega við um hvað sjálfræði barnanna varðar, en fram kom í 

rannsókninni að upplifun barnanna á því var takmörkunum háð. Börnin 

upplifðu vankanta á valkerfum nokkurra leikskóla líkt og fjallað var um. 
Börn eiga einnig að geta haft áhrif á hvernig umhverfi þeirra er skipulagt 

en skýr fyrirmæli fylgdu starfslýsingum Hjallastefnunnar um hvernig hvert 

leiksvæði var skipulagt og hvaða leikefni var í boði. Því eiga börn engan 

möguleika á að hafa áhrif á það. Öðru máli gegndi um þá leikskóla sem 
störfuðu eftir starfsaðferðum Reggio Emilia. Skipulag starfsins og 

umhverfi var ekki eins fastmótað og var starfsfólk vant að hlusta á börnin 

og fylgja áhugasviði þeirra. Einnig var starfsfólk leikskólans Kletts 
gagnrýnið á það valkerfi sem var við lýði hjá þeim og fannst það of 

stýrandi.  

 

Að endingu er rétt að undirstrika að tilgangur þess að leita eftir 
sjónarmiðum barna þarf að vera skýr og sjónarmið þeirra þurfa að hafa 

áhrif og leiða til breytinga (Clark, McQuail og Moss, 2003). Annars er 

betra heima setið en af stað farið. Því þarf að fylgja mati eftir með 

umbótaáætlun og virkri eftirfylgni ábyrgaraðila. Einnig þarf viðleitni þess 
að leita eftir sjónarmiðum barna að vera í þeirra þágu, en ekki þágu 

fullorðinna, sem hættir til á köflum að álíta eigin hagsmuni hagsmuni 

barna. Ef heiðarlega er staðið að verki er það alls ekki raunin.        
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5.5 Samantekt   

Mikilvægt var fyrir foreldra og starfsfólk að fá að velja sér leikskóla. 

Hvaða leikskóli varð fyrir valinu valt á þeim starfsaðferðum sem unnið var 
eftir. Þær aðferðir sem leikskólarnir í þessari rannsókn störfuðu eftir voru 

ólíkar og fólst sérstaða þeirra í því hvernig hlutverk starfsfólks var 

skilgreint, hvernig börnum var skipt í hópa, hvernig unnið var í hópunum 

og hvernig umhverfi leikskólans var skipulagt. Áhrif barna, foreldra og 
starfsfólks á starfið voru mismikil eftir því hvort um var að ræða 

starfsaðferðir Hjallastefnunnar eða Reggio Emilia.   

 
Starfsfólk Reggio Emilia-leikskólanna átti að að hlusta á hugmyndir 

barnanna og vera vakandi fyrir því hvert áhugi barnanna leiddi starfið. 

Hlutverk starfsfólks Hjallastefnunnar var aftur á móti að vinna eftir 

starfslýsingum hennar og voru allar athafnir dagsins skipulagðar í dagskrá. 
Því var svigrúm starfsfólks mismikið. Skipulag umhverfis leikskólanna var 

með ólíkum hætti og höfðu börnin aðgang að ólíku leikefni, annars vegar 

eingöngu að opnu leikefni í Hjallastefnuleikskólum og hins vegar bæði 
opnu leikefni og hefðbundnum leikföngum í Reggio Emilia-leikskólum. 

Skipting barna í hópa var heldur ekki með sama hætti og hafði 

barnahópurinn því ólík áhrif á nám þeirra.  

 
Foreldrar og starfsfólk leikskólanna lagði áherslu á ánægjulega bernsku og 

gleði barnanna í viðtölum og að börnin lærðu að haga sér í samskiptum við 

önnur börn á leikskólanum. Einnig voru áherslur Aðalnámskrá leikskóla 

ræddar í rýnihópum, sérstaklega hvað varðar lýðræðisþjálfun og sjálfræði 
barnanna. Námssvið Aðalnámskrá leikskóla byggja að miklu leyti á því 

sem talið hefur verið mikilvægt að börn læri í leikskóla, en námssvið 

leikskólans vissu foreldrar minnst um. Mikilvægt er að fela leikskólanum 
krefjandi verkefni fyrir elstu börnin sem eru miðuð við forsendur 

leikskólans en ekki grunnskólans.  

 

Þjónusta leikskóla tekur meðal annars mið af þörfum foreldra fyrir vistun 
fyrir börn sín meðan þeir taka þátt í atvinnulífinu. Foreldrar leikskólabarna 

hafa tekið að sér að skilgreina þarfir barna ásamt starfsfólki leikskóla, en 

mikilvægt er að börn fái tækifæri til að dýpka skilning okkar á þörfum 
þeirra. Sjónarmið barnanna sjálfra vega þar þungt. Í þeirri umræðu þarf 

leikskólinn að vera skilgreindur sem félagslegur vettvangur fyrir börn sem 

virka lýðræðislega borgara.    

 
Að mati viðmælenda var vel búið að börnunum í leikskólunum og ólíkum 

þörfum þeirra mætt. Helst var kvartað yfir litlu rými fyrir hvert barn og að 

börnin væru of mörg saman í hópum. Foreldrasamvinna var í ákveðnum 
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farvegi og tóku foreldrar að sér einstaka viðburði. Dagleg samskipti eru 

mikil milli foreldra og starfsfólks og upplýsingaflæði gott.    
Auka þarf þó virka aðkomu foreldra að starfinu, svo að foreldrar geti haft 

bein áhrif á starfsaðferðir leikskólans.    

 

Lítið svigrúm er til frelsis innan reksturs leikskóla hvað varðar 
starfsmannahald, þar sem það er að stærstum hluta bundið 

kjarasamningum. Hlýtur frelsið því að felast í þjónustuframboði 

leikskólans og innra starfi. Þó þurfa leikskólar ávallt að starfa innan ramma 
laga, reglugerða og fyrirmæla námskráa og skólastefna. Sá rammi sem 

leikskólum er gert að starfa eftir er þó sveigjanlegur sem veitir opinberum 

og einkaaðilum töluvert frelsi í starfsaðferðum. Mikilvægt er fyrir starfsemi 

leikskóla að þar starfi starfsfólk sem er áhugasamt og sem endurspeglar 
samfélagið í heild sinni.    

 

Fjallað var um það mat sem menntamálaráðuneytið hefur látið framkvæma 
á leikskólum á Íslandi. Unnið var eingöngu út frá innihaldsgreiningu á 

fyrirliggjandi matsskýrslum. Eru það allar úttektir sem ráðuneytið hefur 

látið framkvæma á íslenskum leikskólum á árunum 1997 til 2005. Matið 

hefur þann tilgang að ganga úr skugga um að starfsemi leikskólanna sé í 
samræmi við lög og reglugerð um starfsemi leikskóla sem og Aðalnámskrá 

leikskóla. Um var að ræða sérfræðimiðaða nálgun sem byggir á faglegu 

mati sérfræðinga. Menntamálaráðuneytið setti viðmið matsins en ekki var 
gert ráð fyrir samráði við þátttakendur um viðmiðin. Rætt var við börnin í 

þremur leikskólum af fjórtán og þá sem óformlegt spjall. Hvergi kom fram 

að gert væri ráð fyrir börnunum í sjálfsmatsferli leikskólanna, né í ytra mati 

ráðuneytis, þrátt fyrir að gert sé ráð fyrir því í Aðalnámskrá leikskóla.  Ekki 
var hægt að sjá hvernig niðurstöður matsins voru kynntar leikskólunum né 

hvernig unnið var að því að þær leiddu til aukinnar þekkingar og þróunar á 

leikskólastarfinu, eins og þeim er ætlað.  
 

Einnig var rætt um framkvæmd lýðræðislegs umræðumats á starfi leikskóla 

með þátttöku barna, foreldra og starfsfólks, ávinning þess og annmarka. 

Helsti ávinningur þess er að í umræðum um gildi og viðmið mats koma 
fram þau atriði sem hagsmunaaðilar telja að mestu máli skipti í 

starfseminni sem metin er. Þá er einn aðalkostur aðferðarinnar að lögð er 

áhersla á að ná röddum valdalítilla hagsmunaaðila, sem í mati á 

leikskólastarfi eru börnin sem dvelja á leikskólunum. Ásamt því að vera 
valdaminnstu aðilar starfsins, þá eru börnin jafnframt þeir aðilar sem 

mestra hagsmuna hafa að gæta. Enn fremur er kostur aðferðarinnar hin 

breiða þátttaka ólíkra hagsmunaaðila sem ætti að koma í veg fyrir að 
starfsemin taki einungis mið af þeim sem skipuleggur, en oftast er það 

starfsmannahópurinn. Annmarkar aðferðarinnar virðast vera erfiðleikar við 
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að ná þátttakendum saman sökum tímaskorts og hræðsla þátttakenda við 

hagsmunaárekstra í umræðunum. Að lokum var rætt um sérstöðu barna í 
lýðræðislegu umræðumati og hvernig tillit var tekið til þess.      

 

Þær aðferðir sem notaðar voru í viðtölum við leikskólabörn tóku mið af 

umgjörð Clark og Moss. Börnin teiknuðu myndir meðan á umræðunum 
stóð, gátu hreyft sig frjálslega um og haft áhrif á umræðuefnið. Gengið var 

út frá því að börnin í rannsókninni gætu gefið góðar upplýsingar um 

leikskólann og hvernig lífið gengi fyrir sig þar. Einnig var gert ráð fyrir því 
að börnin gætu svarað því hvaða nám þeim þætti mikilvægast í leikskóla 

og hvaða aðbúnaður væri við hæfi. Einnig vonaði matsaðili að samræður 

við börnin gætu aukið skilning fullorðinna á lífi barna og gefið þeim 

innsýn í það sem skipti þau mestu máli í þeim efnum. Áhrif sjónarmiða 
barna geta verið á einstaklinga, starfsfólk og foreldra, á leikskólann sem 

stofnun og á samfélagið í heild sinni. Lýðræðisleg vinnubrögð þurfa að 

halda innreið sína í leikskólastarf eigi sjónarmið barna að vera vegvísir til 
aðgerða.   
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6. Á leiðarenda 

Eigindlegu mati má líkja við ferðalag. Matsaðili hefur brugðið upp mynd af 

ákveðnum þáttum í fjölbreyttu starfi fjögurra leikskóla á Íslandi. Með því 
að hugleiða hlutverk sitt og notast við birtingarmyndir spyrils sem 

námumaður og ferðalangur eins og fram kom í kafla 3.3.2 hefur matsaðili 

safnað saman upplýsingum frá börnum, foreldrum og starfsfólki með það 

fyrir augum að fá fram ólík sjónarmið og hagsmuni þessara aðila. 
Tilgangur þess var að varpa ljósi á ólíkar áherslur í leikskólastarfi og að 

margs konar starf geti talist gott, því að ógerlegt er að gefa forskrift af hinu 

fullkomna leikskólastarfi. Það er ávallt bundið því samhengi sem starfið fer 

fram í og hvað telst mikilvægt fyrir þá sem að því koma. Í lokin er ekki úr 
vegi að undirstrika í fyrsta lagi nokkrar ályktanir sem dregnar hafa verið af 

rannsókninni. Í öðru lagi að ræða aðferðafræðilegan styrk og veikleika 

hennar og í þriðja lagi að skoða hvert framlag hennar er til 
fræðasamfélagsins. Þar ber hæst mikilvægi þess að leita eftir sjónarmiðum 

barna í leikskólastarfi og að láta þau leiða til úrbóta. Að lokum verður 

spurningum velt upp um hlutverk foreldra og leikskóla í uppeldi barna í 

framtíðinni og þróun mats á leikskólastarfi sem ekki verður svarað nema 
með áframhaldandi rannsóknum. 

 

6.1 Ályktanir  

Í ljósi niðurstaðna rannsóknarinnar og þeirrar umræðu sem hefur fylgt í 

kjölfarið eru eftirfarandi ályktanir undirstrikaðar: 

 
Fram kom að val foreldra um leikskóla og um þær starfsaðferðir sem 

notaðar eru hefur gildi í sjálfu sér og virðist gera það að verkum að foreldar 

eru sáttari en ella við þær starfsaðferðir sem notaðar eru (Gill og fleiri, 
2001; Le Grand, 2007). Aðkoma þeirra sem hagsmuna hafa að gæta að 

gerð skólanámskrár og endurskoðun hennar krefst þess að þeir gefi sér tíma 

til að setja sig inn í starfið í leikskólanum og umræðu um hvernig þeir vilja 

hafa hlutina.  
 

Niðurstöður rannsóknarinnar um val barnanna á viðfangsefnum og 

sjálfræði þeirra eru athyglisverðar að því leyti að valið og sjálfræðið var 
ekki alltaf fyrir hendi. Mikilvægt er að starfsfólk leikskóla taki sig á í að 

efla sjálfræði barna með skipulagi starfsins og viðmóti við börnin og temji 
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sér vinnubrögð sem stuðla að auknu sjálfræði barnanna. Einnig þarf átak til 

að koma á starfsaðferðum sem miða að því að sjónarmið barna komi fram 
um alla þætti leikskólastarfsins. Starfsfólk leikskóla þarf að skipuleggja og 

haga starfinu þannig að börnin hafi sem mest um það að segja (Samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, 1997). Það sama má segja um 

foreldra, en tryggja þarf aðkomu þeirra að áætlanagerð og mati. Bundnar 
eru vonir við að með tilkomu foreldraráða sé kominn farvegur fyrir aukna 

aðkomu foreldra að starfinu (Lög um leikskóla nr. 90/2008).  

 
Skipulag starfsins miðaðist að miklu leyti við starf og leik í minni hópum 

og var þá börnunum skipt í hópa eftir kyni eða aldri. Talið er að yngstu 

börnin græði mest á því að vera með sér eldri jafningjum (Jessen og 

Nielsen, 2005). Einnig var talið að skipta þyrfti börnum eftir kyni svo að 
þau nytu sín sem best og var komið fram við drengi öðruvísi en stúlkur 

(Margrét Pála Ólafsdóttir, 1999). Umhugsunarverð er tilhneigingin til að 

aldursskipta börnunum og þá sérstaklega elstu börnunum. Er það á skjön 
við hugmyndir Jessen og Nielsen (2005) um það hvernig leikjamenning 

lærist frá eldri börnum til yngri og þá áherslu á einstaklingsmiðað nám sem 

oft fer fram í aldursblönduðum hópum í grunnskólum. Mestu máli skiptir 

inntak þess sem hóparnir fást við, en ekki hvernig börnum er skipt niður í 
hópa og að koma fram við börn fyrst og fremst sem einstaklinga. 

 

Langur dvalartími barna hefur valdið starfsfólki leikskóla áhyggjum og 
foreldrum samviskubiti (Qvortrup, 1994). Upplifun barnanna á lengd 

viðveru sinnar á leikskólanum valt þó á því hvað þau voru að fást við 

hverju sinni. Undirstrikar það mikilvægi þess sem áður hefur komið fram, 

að huga verði sérstaklega að því hvað innihald leikskólastarfs eigi að vera 
(Rinaldi, 2006). Gott aðgengi þarf að vera að leikskóladvöl fyrir börn og 

opnunartími leikskóla þarf að miðast við að samvera fjölskyldunnar sé í 

fyrirrúmi, en foreldrar þurfa einnig að huga að forgangsröðun sinni og 
njóta samvista við börnin sín þann tíma sem þau eru börn (Ólafur Ragnar 

Grímsson, 2007).   

 

Þjónusta leikskóla við þarfir barna með máltíðum, hvíld, útiveru og 
hreyfingu er eins og best gerist og sérþörfum barna vel mætt (Jón Torfi 

Jónasson, 2006). En aðkoma foreldra að starfinu er ekki mikil og er hún 

bundin við skilgreinda viðburði fremur en að foreldrar setji sig inn í 

uppeldisstarfið og taki þátt í því. Um einhvers konar skiptingu á 
verksviðum virðist vera að ræða milli leikskóla og heimilis, er eins og hér 

sé um að ræða tvo aðskilda heima fremur en heildrænt uppeldi á barni. 

Foreldrar þurfa að gefa sér tíma til að fá innsýn í leikskólastarfið og taka 
þátt í því og starfsfólk þarf að hafa heildarsýn á barnið og fjölskyldu þess. 

Umræður skipa þar stóran sess. Þannig geta þessir heimar sameinast í einn. 
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Öðruvísi geta þessir aðilar ekki sameinað krafta sína með hagsmuni 

barnsins að leiðarljósi.  
 

Kostnaður við rekstur leikskóla er umtalsverður og spurning hver á að bera 

hann. Foreldrar bera fyrst og fremst ábyrgð á börnum sínum og leikskólinn 

telst ekki til skólaskyldu, svo eðlilegt má telja að foreldrar beri hluta af 
kostnaði við leikskóladvöl barns síns (Lög um leikskóla nr. 90/2008). Á 

hinn bóginn er leikskólavist barna orðin svo almenn að teljast verður til 

réttinda barna að fá að ganga í leikskóla, og því geti kostnaður brotið á 
réttindum þeirra sem fátækust eru (Reykjavíkurborg, e.d.-a). Eru þá 

skólaréttindi eða skólaskylda með gjaldfrjálsum leikskóla það sem koma 

skal? 

 
Opinberir og einkareknir leikskólar eiga að geta starfað saman á Íslandi. 

Leikskólar einungis reknir af opinberum aðilum hafa tilhneigingu til að 

steypast allir í sama mótið og leikskólar einungis reknir af einkaaðilum 
hafa tilhneigingu til að gefa markaðslögmálum lausan tauminn (Börkur 

Hansen, 2002). En saman ættu þessi rekstrarform að bæta hvort annað upp 

með ólíkum starfsaðferðum og ólíkri þjónustu. 

 
Rannsóknin sýnir fram á vanda þess að meta leikskólastarf með fyrirfram 

gefnum kvörðum eða viðmiðum, þar sem slíkir kvarðar fanga ekki þær 

fjölbreyttu leiðir sem hægt er að fara í starfinu að sama markmiði (Layzer, 
Goodson og Moss, 1993). Í svo flókinni starfsemi, sem byggir að miklu 

leyti á því samfélagi sem hún er staðsett í, er mikilvægt að fram fari 

umræða meðal þeirra sem koma að starfinu um hvað telst mikilvægt. Í 

þeirri umræðu þurfa allir þeir aðilar sem hafa hagsmuna að gæta að eiga 
fulltrúa. Aðkoma barnanna að þeirri umræðu er lykilatriði og helsta 

breytingarafl í leikskólastarfi í nánustu framtíð (Borland og fleiri,1998). 

Gildi þurfa að vera fyrirferðamikil í umræðunni, varpa þarf fram 
spurningum um hvað ánægjuleg bernska felur í sér og hvers konar 

fullorðnar manneskjur börnin vilja verða og um innihald leikskólastarfs. 

Gæta þarf að því að þeir sem koma að leikskólastarfi gefi sér tíma til að 

taka virkan þátt í starfinu og umræðum um það.  
 

Sporna þarf við þeirri tilhneigingu að steypa leikskólastarf í sama mót með 

viðmiðum og kvörðum til að mæla það með og einsleitri umræðu um hvað 

teljast vera réttar og rangar starfsaðferðir (Rose, 1999). Ólíkar 
starfsaðferðir geta höfðað til ólíkra hópa, og þarf að gæta þess að 

leikskólakennarar fái tækifæri til að prófa nýjar stefnur og starfsaðferðir. 

Markmiðið hlýtur þó ætíð að vera hið sama: ánægjuleg bernska, að þjálfa 
börn í að taka þátt í lýðræðisþjóðfélagi og að efla sjálfstæði þeirra og 

sköpun.     
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Vonandi hefur þessi rannsókn svarað einhverjum spurningum, en kveikt 
aðrar og þar með sýnt að réttu svörin eru ekki alltaf fyrir hendi, rétt 

þekking eða réttur skilningur. Okkar er að halda áfram að ígrunda starf 

okkar og hlusta á viðhorf barnanna sem við deilum dögum okkar með. 

Markmiðið var að með auðmýkt í umfjöllun um leikskólastarf yrði sýnt 
fram á að margt geti talist gott og að ekki sé hægt að gefa uppskrift af hinu 

eina sanna gæðaleikskólastarfi. Fjölbreytt viðhorf, mannlíf og þekking sem 

endurspeglast í fjölbreyttu leikskólastarfi er það sem skiptir máli.      
 

6.2 Aðferðafræðilegir styrkir og veikleikar 

Markmiðið með þessari rannsókn var að varpa ljósi á þá menntun og 
þjónustu sem nokkrir leikskólar á Íslandi leggja áherslu á og hvaða áhrif 

skólastefna þeirra og rekstraraðili hafa á það starf. Ákveðið var að skoða 

nokkra skóla, sérstöðu þeirra og áherslur á ákveðinni stundu og stað. Sagan 
sem sögð er hér væri önnur á öðrum stað og á annarri stundu. Vonandi 

getur hún gefið okkur einhverja innsýn í starfsemi leikskóla og viðhorf 

þeirra sem að því koma. Einnig er vonandi að ólík viðhorf hafi fengið að 

koma fram og að niðurstöður rannsóknarinnar sýni að margs konar aðferðir 
og starfsemi geti talist gott leikskólastarf. Umræðan um hvað telst gott þarf 

að vera stöðug, síbreytilegt og í takt við aðrar breytingar í samfélaginu.  

 
Ekki var hægt að framkvæma mat á leikskólum án þess að skoða vel 

hvernig það hefur verið gert til þessa. Matsskýrslur menntamálaráðuneytis 

gáfu góða mynd af því hvernig ytra mat hefur farið fram í leikskólum á 

Íslandi hingað til. Með því að skoða skýrslurnar var hægt að skoða hvaða 
upplýsingum sóst var eftir, hvaða aðferðum var beitt við að nálgast þær og 

við hverja var talað. Fyrirliggjandi gögn leikskólanna voru skoðuð, þar á 

meðal skólanámskrá þeirra. Hún á að gefa góða mynd af því starfi sem 
fram fer í leikskólanum, þar á að standa það sem gert er en ekki það sem 

ætti að gera eða vilji er til að gera. Upplýsingar til foreldra í formi 

fréttabréfa, upplýsinga á heimasíðu eða upplýsingar í fataklefa leikskólans 

eiga að styðja við það sem stendur í skólanámskrá, og ættu þessi 
fyrirliggjandi gögn því að styðja hver við önnur og gefa áreiðanlega mynd 

af því starfi sem fram fer á leikskólanum. Viðtöl við hagsmunaðila, bæði 

einstaklingsviðtöl og viðtöl í formi rýnihópa, eiga síðan að styrkja þá mynd 
sem fyrirliggjandi gögn hafa gefið. Það var raunin í þessari rannsókn. Val á 

fulltrúum hagsmunaaðila hefði þó getað farið fram með tilviljunarkenndu 

úrtaki fremur en markvissu, slíkt gæti hafa gefið fyllri mynd af viðkomandi 

hópi. Fleiri heimsóknir á vettvang hefðu einnig getað bætt einhverju við, 
því að starf leikskóla getur verið mjög ólíkt frá degi til dags og gefa 

einstaka heimsóknir því ekki alltaf rétta heildarmynd af starfinu.      
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Í þessari rannsókn hefur verið stuðst við hugmyndir House og Howe 
(2000) um lýðræðislegt umræðumat á starfsemi leikskóla. Lögð hefur verið 

áhersla á að fá fram rödd þeirra sem mestra hagsmuna hafa að gæta í 

leikskólastarfi, rödd barnanna sjálfra. Það var gert með því að ræða við 

börnin í umræðuhópum, við þrjú börn í einu af sama kyni, og var stuðst við 
víðan viðtalsramma í samtölum við þau. Þess var gætt að viðtölin tækju 

ekki of langan tíma og að börnin hefðu eitthvert viðfangsefni meðan á 

viðtalinu stóð. Fengu þau blað og penna til að teikna eitthvað úr daglega 
lífinu í leikskólanum. Teikningar þeirra má sjá á síðum ritgerðarinnar. Eftir 

að matsaðili hafði kynnt sér ólíkar aðferðir til að fá fram viðhorf barna var 

ákveðið að halda sig við umræðuhópana og athuganir á vettvangi. Farnar 

voru skoðunarferðir með börnum í einum leikskóla en þær bættu engu við 
né staðfestu það sem þegar hafði komið fram í viðtölum við börnin. Þær 

aðferðir sem matsaðili kynnti sér og flokkast undir mósaík-aðferðina 

(Clark og Moss, 2001) eru vel til þess fallnar að nota í daglegu starfi 
leikskólans og sem hluta af sjálfsmati hans, og ætti að hvetja starfsfólk 

leikskóla til að kynna sér þær og nota í starfi með börnunum. Mikilvægt er 

að nota aðferðir sem hæfa þeim spurningum sem lagt er upp með að fá svör 

við. Þær aðferðir sem notaðar voru til að nálgast sjónarmið barnanna 
reyndust vel í þessari rannsókn.  

 

House og Howe (2000) leggja áherslu á að lýðræðislegt umræðumat sé 
ekki ein aðferð, heldur allar þær aðferðir sem notaðar eru þar sem áhersla 

er á að hafa alla hagsmuni með í matinu og að allir hagsmunaaðilar hafi þar 

fulltrúa. Greene (2000) hefur bent á mikilvægi þess að þátttakendur í mati 

gleymi sér ekki í umræðu um aðferðir, heldur gefi sér tíma til að ræða hin 
raunverulegu gildi og viðmið við mat á starfsemi. Tímaskortur getur einnig 

háð slíku mati og eru þeir aðilar sem koma að því ekki alltaf tilbúnir til að 

gefa sér nægilegan tíma til að sinna því. Heiðarleiki þátttakenda í mati, og 
það að verja hagsmuni sína og segja skoðun sína, er ekki sjálfgefið. Varð 

vart við það í þessari rannsókn þó svo að lögð hafi verið á það áhersla að 

hagsmunir aðila væru ólíkir og tilgangur matsins væri að fá þá fram.  

 

6.3 Framlag þessarar rannsóknar til fræða  

Þessi rannsókn varpar ljósi á viðhorf fullorðinna til barna og hvernig búið 
er að börnum í samfélaginu. Hún sýnir fram á að sýn okkar á börn ákvarðar 

hvort leitað sé eftir sjónarmiðum barna og þeim gert kleift að hafa áhrif á 

umhverfi sitt. Rannsóknin veitir innsýn í viðhorf starfsfólks, foreldra og 

barna til starfsemi fjögurra leikskóla og hvað þessir aðilar telja skipta 
mestu máli í henni. Einnig sýnir rannsóknin ólíkar starfsaðferðir sem eiga 



226 

 

að hafa sama markmið, að efla sjálfræði barna og þátttöku þeirra í 

lýðræðisþjóðfélagi.   
 

Rannsókninni er meðal annars ætlað að varpa ljósi á starfsemi leikskóla 

með það fyrir augum að vekja umræður um stöðu barna í leikskólum og 

færa rök fyrir því að hægt er að nálgast sjónarmið barna og finna leiðir til 
að þau leiði til breytinga á starfi leikskóla. Starfseminni var skipt niður í 

þrjá þætti, menntun, þjónustu og rekstur leikskóla, og þeir greindir. Þó svo 

að þessir þættir séu samofnir í starfinu auðveldar þessi flokkun greiningu á 
eðli starfsins. Er hún í samræmi við þá umræðu sem átt hefur sér stað í 

gegnum tíðina, annars vegar um inntak leikskólastarfs og hins vegar um 

umgjörð þess, þ.e.a.s. þjónustu og rekstur (sjá t.d. Dahlberg, Moss og 

Pence, 1999; Jón Torfi Jónasson, 2006; Ladberg, 1979).  
 

Ólíkar áherslur í starfsaðferðum leikskóla benda til þess að markmiðum 

kennslu og uppeldis sé hægt að ná eftir ólíkum leiðum. Rannsóknin sýnir 
að betur þarf að huga að leiðum til að efla sjálfræði barna og þátttöku 

þeirra í áætlanagerð og í mati á starfinu. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna 

einnig hversu mikilvæg góð samskipti eru börnum í leikskólum og að þau 

upplifi ánægjulegar stundir þar. Það sjónarmið að í leikskóla eigi að 
undirbúa börn fyrir frekari skólagöngu hefur verið gagnrýnt (Corsaro, 

1979; James, Jenks og Prout, 1998; Qvortrup, 1994) og vænlegra talið að 

leggja eigi grunn að sjálfstæði þeirra og þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi (Lög 
um leikskóla nr. 90/2008). 

 

Fram kom í þessari rannsókn að almenn ánægja var um umgjörð 

leikskólanna og þá þjónustu sem þeir veita foreldrum og börnum. Sú 
niðurstaða staðfestir það sem áður hefur verið sýnt fram á, að leikskólinn 

sinni þjónustuhlutverki sínu vel (Jón Torfi Jónasson, 2006). Langur 

dvalartími barna í leikskóla hefur verið nokkuð til umræðu á Íslandi síðast 
liðin ár (t.d. Ólafur Ragnar Grímsson, 2007). Í þessari rannsókn kemur 

fram að upplifun barna á dvalartíma sínum virðist fara eftir áhuga þeirra á 

þeim viðfangsefnum sem þau eru að fást við á hverjum tíma. Sú niðurstaða 

styður við hugmyndir Dahlberg, Moss og Pence (1999, 2007) um að inntak 
leikskólastarfs þurfi að hafa merkingu fyrir þá sem að því koma, sem og 

við ábendingu Rinaldi (2006) um að leikskólastarf sé ekki framleiðsluferli 

sem taki tilgreindan ákjósanlegan tíma.       

 
Sýnt hefur verið fram á mikilvægi framlags foreldra til leikskólastarfs og 

að það framlag eigi að hafa áhrif á starfið (Edwards og fleiri, 1993; 

Malaguzzi, 1993a, 1993b; Rinaldi, 2006). Því eru niðurstöður þessarar 
rannsóknar áhyggjuefni, þar sem fram kemur að foreldrar koma ekki að 
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gerð skólanámskrár eða annarri áætlanagerð, og virtist framlag þeirra og 

þátttaka vera bundin við einstaka skemmtanir, fundi og viðtöl.      
 

Rannsóknin sýndi að foreldrum fannst mikilvægt að geta valið leikskóla 

fyrir barnið sitt á grundvelli þeirra starfsaðferða sem unnið var eftir. Þær 

niðurstöður eru í samræmi við hugmyndir Gill og fleiri (2001), Le Grand 
(2007) og rannsóknir Benveniste og fleiri (2003).  

 

Niðurstöður rannsóknarinnar staðfestu einnig niðurstöður rannsóknar 
Benveniste og fleiri (2003) á því að lítill munur virðist vera á einkaskólum 

og opinberum skólum hvað varðar næmi fyrir þörfum foreldra og barna og 

að sveigjanleiki var ekki endilega meiri í einkaskólum.   

     
Leikskólastarfsemi á Íslandi hefur verið metin af utanaðkomandi aðilum í 

formi ytra mats eða af starfsmönnum leikskólans sem innra mat (Lög um 

leikskóla nr. 90/2008). Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að þar sem 
ytra mat menntamálaráðuneytis hefur verið framkvæmt hefur það iðulega 

verið gert á keimlíkan hátt og hefur þátttaka barna til að mynda verið 

takmörkuð.  

 
Eitt markmið þessarar rannsóknar var að meta leikskólastarf með aðferðum 

lýðræðislegs umræðumats með þátttöku barna, foreldra og starfsfólks og 

skoða ávinning þess og annmarka. Er það í samræmi við fyrirmæli laga (nr. 
90/2008) um virka þátttöku barna, foreldra og starfsfólks í mati á gæðum 

og árangri starfsins. Annmarkar aðferðarinnar reyndust vera hversu 

tímafrek hún er og hræðsla þátttakenda við hagsmunaárekstra. Ávinningur 

aðferðarinnar var umræða um gildi og viðmið og breið þátttaka 
hagsmunaaðila. Þar var þátttaka barna lykilatriði. Lýðræðislegt umræðumat 

getur þannig opnað fyrir nýja samskiptaleið barna, foreldra og starfsfólks. 

Dregið var upp ferli lýðræðislegs umræðumats með þátttöku starfsfólks, 
foreldra og barna og má segja að það geti verið leiðbeinandi í mati á 

leikskólastafi. Þróun ferilsins var því mikilvægur áfangi í rannsókninni og 

framlag hennar til þess að skapa forsendur fyrir þátttöku barna í mati.         

 
Mósaík-nálgun Clark og Moss (2001, 2005) var notuð sem umgjörð um 

hlustun til að öðlast skilning á sjónarmiðum barna. Áður hefur verið stuðst 

við nálgunina í rannsóknum meðal leikskólabarna hérlendis og erlendis 

(t.d. Clark, 2005; Jóhanna Einarsdóttir, 2005b, 2007). Rannsakendur hafa 
nýtt þessa umgjörð til að öðlast skilning á aðferðum í rannsóknum meðal 

barna, þar sem áhersla er lögð á virka hlustun og á mikilvægi stöðugrar 

umræðu við börn sem hafi áhrif á það starf sem unnið er í leikskólum.  
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Eins og í fyrri rannsóknum sem stuðst hafa við mósaík-nálgunina sýnir 

þessi rannsókn mikilvægi umgjarðarinnar sem sveigjanlega nálgun um 
virka hlustun til að öðlast skilning á aðstæðum barna og sjónarmiðum 

þeirra. Nálgun þessarar rannsóknar fólst í því að sjónarmið barna voru 

notuð sem kveikja í umræðum foreldra og starfsfólks um leikskólastarf. Þá 

umræðu þarf að þróa nánar. Þær sýna einnig fram á að börn geta verið 
virkir þátttakendur í mati á leikskólastarfi og þannig haft áhrif á það og 

mótað.  

 

6.4 Eftirþankar 

Auk framlags þessarar rannsóknar til fræðasamfélagsins og þeirra ályktana 

sem hér hafa verið dregnar hefur rannsóknin vakið fleiri spurningar sem 
vert er að leita svara við. Hvernig er hægt að auka virka aðkomu 

starfsfólks, foreldra og barna að mótun skólanámskrá leikskóla? Brýnt er 

að finna leiðir til þess. Hægt er að ganga að því sem vísu að skólanámskrá 
hvers leikskóla endurspegli gildandi lög, reglugerðir og leiðbeiningar 

Aðalnámskrá leikskóla. Því væri möguleiki á að leggja aukna áherslu á 

skólanámskrá hvers leikskóla sem viðmið í innra og ytra mati. Er hægt að 

sameina ytra og innra mat í auknum mæli með því að utanaðkomandi 
matsaðili sæi um innra mat leikskóla og skilaði niðurstöðu þess í skýrslu til 

menntamálaráðuneytis á til dæmis tveggja ára fresti? Í því mati er hægt að 

styðjast við aðferðir lýðræðislegs umræðumats með þátttöku fulltrúa barna, 
foreldra og starfsfólks.   

 

Mikilvægt er að í framtíðinni taki starf leikskóla mið af því sem helstu 

hagsmunaaðilar telja mikilvægt í lífi barna, og ætti kjarninn í því að vera 
sjónarmið barnanna sjálfra. Þar er átt við að sjónarmið þeirra auki skilning 

okkar á þörfum barna, námi og þroska sem gerir okkur betur í stakk búin 

að mæta þeim á viðeigandi hátt. Velferð þeirra ætti að vera forgangsatriði 
hvers foreldris og hvers samfélags. Er verið að vernda foreldra og 

samfélagið fyrir börnum með því að vista þau í leikskóla, eða er verið að 

vernda börnin fyrir hættum götunnar? Hefur orðið slík tilfærsla á ábyrgð að 

foreldrar bera ekki lengur höfuðábyrgð á börnum sínum, heldur 
samfélagslegar uppeldisstofnanir? Eða er uppeldi barna sameiginlegt 

verkefni allra sem að því koma? Foreldrar gegna þar lykilhlutverki nú sem 

fyrr. Þeir þurfa að hafa áhrif á það starf sem fer fram á leikskólum í 
samræmi við það sem þeir telja mikilvægt í lífsrými barna. Óráðlegt er að 

setja uppeldi barna alfarið í hendur starfsfólki sem er einungis að litlum 

hluta fagmenntað. Spyrja þarf hvort það sé vilji samfélagsins að uppeldi 

barna sé á hendi sérfræðinga eins og leikskólakennara og annars starfsfólks 
leikskóla en ekki foreldra?  
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children´and children´s participation needs reframing. Discourse: Studies 

in the Cultural Politics of Education, 28(3), 405–420. 

 

Mayall, B. (1996). Children, health and the social order. Buckingham: 
Open University Press. 

 

Mayall, B. (2002). Towards a sociology for childhood; Thinking from 
childrens lives.  Philadephia: Open University Press.  

 

Malaguzzi, L. (1993a). For an education based on relationships. Young 

Children, 11(93), 9–13. 
 

Malaguzzi, L. (1993b). History, ideas and basic philosophy. Í C. Edwards, 

Gandini, L. og Forman, G. (ritstjórar), The hundred language of children 
(bls. 57–61). Norwood, NJ: Ablex. 

 

Margrét Pála Ólafsdóttir. (1992). Æfingin skapar meistarann! Leikskóli 

fyrir stelpur og stráka. Reykjavík: Mál og menning. 
 

Margrét Pála Ólafsdóttir. (1999). Hjallastefnan. Leikskóli frá hugmynd til 

framkvæmda. Handbók hefti 1. Reykjavík: Hjallastefnan. 
 

Margrét Pála Ólafsdóttir. (2000) Gengi Hjallabarna í grunnskóla. Hefur 

kynjaskipt leikskólastarf áhrif á færni, líðan og viðhorf stúlkna og drengja 

þegar í grunnskóla er komið? Óbirt mastersritgerð: Kennaraháskóli 
Íslands.  

 

Mark, M., Henry, G. og Julines, G. (2000). Evaluation: An intergrated 
framework for understanding, guiding and improving public and nonprofit 

polivies and programs. San Francisco: Jossey-Bass- Wiley.  

 

Martin, J. R. (1992). The schoolhome. Rethinking schools for changing 
families. Cambridge: Harvard University Press. 

 

Mauthner, M. (1997). Methodological aspects of collecting data from 

children: Lessons from three research projects. Children and Society, 11, 
16–28. 

 

Menningarsjóður. (1978). Íslensk orðabók. Reykjavík: Bókaútgáfa 
Menningarsjóðs 

 



246 

 

Menntamálaráðuneytið. (1985). Uppeldisáætlun fyrir dagvistarheimili: 

Markmið og leiðir.  Reykjavík: Höfundur. 
 

Menntamálaráðuneytið. (1993). Uppeldisáætlun fyrir leikskóla. Reykjavík: 

Höfundur. 

 
Menntamálaráðuneytið. (1997). Sjálfsmat skóla: Leikskólar, grunnskólar 

og framhaldsskólar. Reykjavík: Höfundur.   

 
Menntamálaráðuneytið. (1999). Aðalnámskrá leikskóla. Reykjavík: 

Höfundur. 

 

Menntamálaráðuneytið. (2006). Starfsemi leikskóla – starfsmannahald, 
námskrá og mat. Reykjavík: Höfundur. 

 

Morrow, V. (1999). If you were a teacher it would be harder to talk to you: 
Reflections on qualitative research with children in school. Social Research 

Methology, 1(4), 287–313. 

 

Moss, P. og Petrie, P. (2002).  From children´s services to children´s 
spaces. London: Taylor og Francis. 

 

Mooney, A., Knight, A., Moss, P. og Owen, C. (2001). Who cares? 
Childminding in the 1990s. London: Family Policy Studies Centre, í 

samvinnu við the Joseph Rowntree Foundation.  

 

NAEYC. (1998). Accreditation criteria and procedures of the National 
Association for the Education of Young Children. New York: Höfundur. 

 

New Zealand Ministry of Education. (2008). Annual Report for 2008.  
New Zealand: Höfundur. 

 

Noddings, N. (1984). Caring: A feminine approach of things and moral 

education. Berkeley: University of California Press. 
 

Noddings, N. (1992). The challenge to care in schools: An alternative 

approach to education. New York: Teachers College Press 

 
Noddings, N. (1995). Philosophy of education: Dimensions of philosophy 

series. Colorado: Westview Press 

 
Noddings, N. (2003). Happiness and education. Cambridge: Cambridge 

University Press 



247 

 

 

Nordic statistical yearbook 2004. (2004). Copenhagen: Nordic Council of 
Ministers and the Nordic Statistical Secreteriat. 

 

OECD. (2001). Starting strong: Early childhood education and care. París: 

Höfundur.  
 

OECD. (2005). Babies and bosses. Reconciling work and family life Vol 4. 

París: Höfundur.    
 

Ólafur Ragnar Grímsson. (2007). Nýársávarp forseta Íslands. Reykjavík: 

Ríkisútvarpið. 

 
Orlenius, K. (2001). Värdegrunden – finns den? Stokkholm: Runa Förlag. 

 

Osler, A. og Starkey, H. (2005). Changing citizenship: Democraty and 
inclusion in education. Maidenhead: Open University Press. 

  

Owens, R. G. (2001). Organizational behavior in education. Instructional 

leadership and school reform (7. útgáfa). Boston: Allyn og Bacon. 
 

Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3. 

útgáfa). Thousand Oaks, CA: Sage. 
 

Páll Skúlason. (1990). Siðfræði. Um erfiðleika í siðfræði og forsendur 

ákvarðanna. Reykjavík: Rannsóknarstofnun í siðfræði.  

 
Pigaet, J. og Inhelder, B. (1969). The psycology of the child. New York: 

Basic Books. 

 
Posavac, E. J. og Carey, R. G. (1997). Program evaluation, methods and 

case studies (5. útgáfa). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall. 

 

Posavac, E. J. og Carey, R. G. (2003). Program evaluation, methods and 
case studies  (6. útgáfa). New Jersey: Prentice Hall. 

 

Pufall, P. og Unsworth, R. (2004). The imperative and the process for 

rethinking childhood. Í P. Pufall og R. Unsworth (ritstjórar), Rethinking 
childhood (bls. 1–25). New Jersey: Rutgers University Press. 

 

Qvortrup, J. (1994). Childhood matters: An introduction. Í J. Qvortrup, M. 
Bardy, G. Sgritta og H. Wintersberger (ritstjórar), Childhood matters: 

Social theory, practice and politics (bls. 5–8). Aldershot: Avebury.  



248 

 

 

Rallis, S. og Rossmann, G. (2000). Communicating quality and qualities: 
The role of the evaluator as critical friend. Í A. P. Benson, D. M. Hinn og 

C. Lloyd (ritstjórar), Advances in program evaluation: Vol. 7. Visions of 

quality: How evaluators define, understand and represent program quality 

(bls. 107–120). Greenwich, CT: JAI. 
 

Reglugerð nr. 365/2001 um breytingu á reglugerð um  starfsemi leikskóla 

nr. 225/1995.  
 

Reglugerð um dagvistarheimili fyrir börn nr. 149/1977. 

 

Reglugerð um starfsemi leikskóla  nr. 225/1995. 
 

Reglugerð um viðurkenningu grunnskóla og lágmarksframlög úr 

sveitarsjóði til slíkra skóla nr. 320/2007. 
 

Reid, W. A. (1994). Curriculum planning as deliberation. Oslo: 

Universitetet i Oslo, Pedagogisk forskningsinstitutt. 

 
Reykjavíkurborg. (e.d.-a). Gjaldfrjáls leikskóli – fjölskyldustefna í verki. 

Sótt í júlí 2006 af http://www.rvk.is/desktopdefault.aspx/tabid-

758/937_read-1607/ 
 

Reykjavíkurborg. (e.d.-b). Frumvarp að þriggja ára áætlun um rekstur, 

framkvæmdir og fjármál Reykjavíkurborgar árin 2009-2011. Sótt í 

desember 2008 af  
http://www.reykjavik.is/PortalData/1/Resources/skjol/svid/fjarmalasvid/pd

f_skjol/Loka_Frumvarp_3ja__ra___tlun_19feb2008.pdf 

 
Richardson, L. (1998). Writing: A method of inquiry. Í N. K. Denzin og Y. 

S. Lincoln (ritstjórar), Collecting and interpreting qualitative materials 

(bls. 345–371). Thousand Oaks: Sage.   

 
Rinaldi, C. (1998). Projected curriculum constructed through 

documentetion-Progettazione: A interview with Lella Gandini by Garlina 

Rinaldi. Í C. Edwards, L. Gandini og G. Forman (ritstjórar), The hundred 

languages of children: The Reggio Emilia approach-advanced reflection 
(bls. 25–28). Greenwich: Ablex.  

 

Rinaldi, C. (2006). In dialog with Reggio Emilia: Listening, researching 
and learning. London: Routledge.  

 

http://www.rvk.is/desktopdefault.aspx/tabid-758/937_read-1607/
http://www.rvk.is/desktopdefault.aspx/tabid-758/937_read-1607/
http://www.reykjavik.is/PortalData/1/Resources/skjol/svid/fjarmalasvid/pdf_skjol/Loka_Frumvarp_3ja__ra___tlun_19feb2008.pdf
http://www.reykjavik.is/PortalData/1/Resources/skjol/svid/fjarmalasvid/pdf_skjol/Loka_Frumvarp_3ja__ra___tlun_19feb2008.pdf


249 

 

Rogers, D. L. (1994). Conceptions of caring in a fourth grade classroom. Í 

A. R. Prillman, D. J. Eaker og D. M. Kendrick (ritstjórar), The tapestry of 
caring (bls. 33–47). Norwood, NJ: Ablex Publishing. 

 

Rose, N. (1985). The psychological complex: Psychology, politics, and 

society in England, 1939-1969. London: Routledge.  
 

Rose, N. (1999). Powers of freedom: Reframing political thought. Oxford: 

Oxford University Press. 
 

Ryan, K. E. og DeStefano, L. (2000). Evaluation as a democrative 

process: Promoting inclusion, dialogue, and deliberation. New Directions 

for Evaluation, 85. San Francisco: Jossey-Bass. 
 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (1997). Reykjavík: 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið. 
 

Samband íslenskra sveitarfélaga. (2008). Skólaskýrsla 2008. Reykjavík: 

Höfundur. 

  
Samtök sjálfstæðra skóla. (2005). Samþykktir. Reykjavík: Höfundur. 

 

Samuelsson, I. P. og Sherindan, S. (2001). Children´s conceptions of 
participation and influence in pre-school: A perspective on pedagogical 

quality. Contemporary Issues in Early childhood, 2(2), 169–194. 

 

Senge, P. (2000). Give me a lever long enaugh ... and single-handed I can 
move the world. (án ritstjóra), The Jossey-Bass reader on educational 

leadership (bls. 36–39). San Francisco: Jossey-Bass.    

 
Sergiovanne, T. J. (2000). The lifeworld of leadership: Creating culture, 

community, and personal meaning in our schools. San Francisco: Jossey-

Bass.    

 
Sesselja Hauksdóttir. (2001).  „É sjáll“. Sjálfræði barna í leikskóla. Óbirt 

mastersritgerð: Kennaraháskóli Íslands.  

 

Sigrún Aðalbjarnardóttir. (2007). Virðing og umhyggja: Ákall 21. aldar. 
Reykjavík: Heimskringla. 

 

Sigurlína Davíðsdóttir. (2008). Mat á skólastarfi: Handbók um matsfræði. 
Reykjavík: Hólar.    

 



250 

 

Silverman, D. (2000). Doing qualitative research. A practical handbook. 

London: Sage. 
 

Símon Jóh. Ágústsson. (1938). Leikir og leikföng. Reykjavík: 

Ísafoldarprentsmiðja Hf. 

 
Spaggiari. S. (2006). Education has many facets. Í S. Piccinini (ritstjóri), 

Crossing boundaries. Ideas and experiences in dialogue for a new culture 

of education of children and adults (bls. 82–88). San Paolo: Edizioni 
Junior.    

 

Skinner, B. F. (1968). Science and human behavior. New York: Free Press. 

 
Skolverket. (1998). Förordningen om läroplan för förskolan. Stockholm: 

Höfundur.  

 
Stake, R. E. (1995). The art of case study research. Thousand Oaks: Sage. 

 

Stake, R. E.  (1997). The fleeting discernment of quality. Í R. E. Stake og 

L. Malbry (ritstjórar),  Advances in program evaluation, 7, (bls. 56–59). 
New York: Teachers College Press. 

 

Stern, D. (1998). The interpersonal world of the infant: A view from 
psychoanalysis and developmental psychology. London: Karnac Books. 

  

Strauss, A. og Corbin, J. (1998). Basis of qualitative research (2. útgáfa). 

Thousand Oaks, CA: Sage. 
 

Sutton-Smith. (1997). The ambiguity of play. Boston: Harward University 

Press.  
 

Tauriainen, L. (2000). Henkilökunnan, vanhempien ja lasten laatukastykset 

paivakodin integroidussa erityisryhmassa. Jyvaskyla: University of 

Jyvaskyla. 
 

Tobin, J. (1992). Japanese preschools and the pedagogy of selfhood. Í N. 

R. Rosenberger (ritstjóri), Japanese sense of self (bls. 21–39). New York: 

Cambridge University Press. 
 

Valborg Sigurðardóttir. (1953).  Starfshættir á leikskólum og dagheimilum. 

Reykjavík: Menntamálaráðuneytið. 
 



251 

 

Valborg Sigurðardóttir. (1991).  Leikur og leikuppeldi. Reykjavík: 

Menntamálaráðuneytið.  
 

Valborg Sigurðardóttir. (1998). Fósturskóli Íslands. Afmælisrit í tilefni af 

50 ára afmæli skólans 1996. Reykjavík: Gott mál. 

 
Viruru, R. (2001). Early childhood education: Postcolonial perspectives 

from India. New Delhi: Sage.  

 
Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society. The development of higher 

psychological processes. Cambridge, MA: Harvard University Press. 

 

Weil, D. (2000). Charter schools. A reference handbook. Santa Barbara: 
ABC-CLIO.  

 

Wolcott, H. F. (1994). Transforming qualitative data: Description, 
analysis, and interpretation. Thousand Oaks, CA: Sage. 

 

Woodhead, M. (1996). In search of the rainbow: Pathways to quality in 

large-scale programmes for young children. The Hauge: Bernard van Leer 
Foundation. 

 

Woodhead, M. (1997). Psychology and the cultural construction of 
children´s needs. Í A. James og A. Prout (ritstjórar), Constructing and 

reconstructing childhood: Contemporary issues in the sociological study of 

childhood (bls. 63–77). London: RoutledgeFalmer.   

 
Woodrow, C. og Brennan, M. (2001). Interrupting dominant images of 

childhood: critical and ethical issues. Í J. Jipson og R. Johnson (ritstjórar), 

Resistance and representation: Rethinking childhood education (bls. 22–
43). New York: Peter Lang Publishers.   

 

Worthen, B. og Sanders, J. (1986). Educational evaluation: Alternative 

approaches and practical guidelines. White Plains: Longman. 
 

Wærness, K. (1999). The changing welfare mix in childcare and care for 

the frail elderly in Norway. Í J. Lewis (ritstjóri), Gender, social care and 

state restructuring in Europe (bls. 36–39). Aldershot: Ashgate.  
 

Zaslow, M. J. (1991). Variation in child care quality and its implications 

for children. Journal of Social Issues, 47(2), 125–138. 
 



252 

 

Zinn, H. (1990). Declarations of independence: Cross-examining 

American ideology. New York: Harper Collins.  
 

 



253 

 

Listi yfir fylgiskjöl 

 
Fylgiskjal 1: Listi yfir matsskýrslur menntamálaráðuneytis  

Fylgiskjal 2: Beiðni um leyfi rekstraraðila 

Fylgiskjal 3: Beiðni um leyfi leikskólastjóra 

Fylgiskjal 4: Beiðni um leyfi foreldra og barna 
Fylgiskjal 5: Kynning og beiðni til þátttakenda í rýnihóp 

Fylgiskjal 6: Viðtalsrammi rekstraraðili/leikskólastjórar 

Fylgiskjal 7: Viðtalsrammi rýnihópur 
Fylgiskjal 8: Viðtalsrammi börn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



254 

 

Fylgiskjal 1: Listi yfir matsskýrslur menntamálaráðuneytis 

 

Matsskýrslunum (N = 14) er raðað eftir ártali. Innan hvers árs er höfundum 

raðað eftir starfrófsröð. 
 

Guðrún Alda Harðardóttir. (1998). Mat á leikskólanum Krílakoti. 

Reykjavík: Menntamálaráðuneytið. 

 
Kristín Karlsdóttir. (1998). Mat á starfi leikskólans Furuborgar. 

Reykjavík: Menntamálaráðuneytið. 

 

Jóhanna G. Kristjánsdóttir. (2000). Mat á starfi leikskóla Hólmavíkur 
Lækjarbrekku. Reykjavík: Menntamálaráðuneytið. 

 

Kristín Dýrfjörð. (2000). Leikskólinn Stakkaborg – Mat. Reykjavík: 
Menntamálaráðuneyti. 

 

Anna E. Hreiðarsdóttir og Stella Sverrisdóttir. (2001). Mat á leikskólanum 

Lækjaborg í Reykjavík. Reykjavík: Menntamálaráðuneytið. 
 

Björg Sigurvinsdóttir og Margrét J. Þorvaldsdóttir. (2001). Mat á 

leikskólanum v/Dalbraut í Grindavík. Reykjavík: Menntamálaráðuneytið. 
 

Arna H. Jónsdóttir og Hrönn Pálmadóttir. (2002). Mat á starfi leikskólans 

Arnarsmára. Reykjavík: Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands. 

 
Arna H. Jónsdóttir og Hrönn Pálmadóttir. (2002). Mat á starfi leikskólans 

Kvistaborgar. Reykjavík: Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands. 

 
Guðrún A. Harðardóttir og Sigríður S. Pétursdóttir. (2002). Úttekt á 

leikskólanum Vesturbergi í Reykjanesbæ. Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

 

Bryndís Garðarsdóttir og Steinunn H. Lárusdóttir. (2003). Mat á starfi 
leikskólans Króks í Grindavík. Reykjavík: Rannsóknarstofnun 

Kennaraháskóla Íslands. 

 
Bryndís Garðarsdóttir og Steinunn H. Lárusdóttir. (2003). Mat á starfi 

leikskólans Lyngholts á Reyðarfirði.  Reykjavík: Rannsóknarstofnun 

Kennaraháskóla Íslands. 

 
Guðrún A. Harðardóttir. (2003). Úttekt á leikskólanum Ásheimum Árborg. 

Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 



255 

 

 

Bryndís Garðarsdóttir og Sigurlaug Einarsdóttir. (2005). Mat á starfi 
leikskólans Grandaborgar í Reykjavík. Reykjavík: Rannsóknarstofnun 

Kennaraháskóla Íslands. 

 

Bryndís Garðarsdóttir og Sigurlaug Einarsdóttir. (2005). Mat á starfi 
leikskólans Klettaborgar í Borgarnesi. Reykjavík: Rannsóknarstofnun 

Kennaraháskóla Íslands. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



256 

 

Fylgiskjal 2: Beiðni um leyfi rekstraraðila 

 
Garðabær  ágúst 2005 

 

Varðar: Leyfi til rannsóknar á menntun og þjónustu við leikskólabörn. 

 

Ég undirrituð er í doktorsnámi við félagsvísindadeild Háskóla Íslands og er 

leiðsagnarkennari minn Sigurlína Davíðsdóttir lektor í uppeldis- og menntunarfræði. 

Doktorsverkefni mitt fjallar um menntun og þjónustu í leikskólum á Íslandi og hef ég 

áhuga á að athuga áhrif skólastefnu og rekstrarforms leikskóla á ofangreinda þætti.  

 

Tilgangur verkefnisins er að skoða hvernig leikskólinn sem stofnun uppfyllir þarfir 

leikskólabarnsins fyrir menntun og þjónustu og hvaða áhrif skólastefna leikskólans og 

rekstrarform hans hefur á þá menntun og þjónustu. Athuguð verður sú menntun sem 

lögð er áhersla á í fjórum völdum leikskólum og reynt að greina hvaða þættir hafa þar 

áhrif, svo sem stefnumörkun rekstraraðila og skólastefna  leikskólans. Framkvæmd 

skólanna á stefnu sinni verður athuguð, svo og viðhorf starfsfólks, foreldra og barna til 

hennar. Einnig verður sú þjónusta sem leikskólabörnum og fjölskyldum þeirra stendur 

til boða í viðkomandi leikskólum skoðuð og framkvæmd hennar athuguð svo og viðhorf 

starfsfólks, foreldra og barna til hennar.  

 

Ég óska þess vegna eftir því að fá að rannsaka þá menntun og þjónustu sem veitt er í 

leikskólanum Gullkistunni í Reykjavík. 

 

Þær aðferðir sem ég mun nota eru eftirfarandi: Skólastefna leikskólans, skólanámskrá 

og áætlanir um uppeldisstarf verða skoðuð og fylgst verður með framkvæmd 

uppeldisstarfs og þjónustu við börnin með athugunum á vettvangi. Viðtöl verða tekin 

við rekstraraðila leikskólans, leikskólastjóra og starfsfólk um skólastefnu og 

rekstrarform, og einnig við leikskólabörn og foreldra þeirra varðandi þá þjónustu og 

menntun sem skólinn veitir. Rýnihópur verður myndaður með þeim foreldrum sem sitja 

í foreldraráði leikskólans til að fá fram þarfir þeirra og viðhorf til leikskólans sem 

menntunar- og þjónustustofnun. Niðurstöður úr þeirri vinnu verða notaðar til þess að 

hanna spurningarlista sem lagður verður fyrir alla foreldra barna í leikskólanum. 

 

Allur undirbúningur mun vera í nánu sambandi við starfsfólk þannig að sem minnst 

truflun hljótist af veru minni á leikskólanum. Gögnin á einungis að nota í tengslum við 

doktorsverkefni mitt og verður þeim eytt að úrvinnslu lokinni. Engar 

persónugreinanlegar upplýsingar verða skráðar og farið verður með gögnin sem 

trúnaðarmál. Starfsfólk leikskólans, þeir foreldrar og börn sem rætt verður við verða 

spurð leyfis. 

 

Ef þörf er á nánari útskýringum er velkomið að hafa sambandi við mig í síma 864 8112. 

 

Með vinsemd, 

Anna Magnea Hreinsdóttir 

Rjúpnahæð 1 

210 Garðabæ 

Netfang. annamh@ismennt.is       
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Fylgiskjal 3: Beiðni um leyfi leikskólastjóra 

 
Leikskólastjóri leikskólans Kátakots. 

 

Garðabær 30. ágúst 2005 

 

Varðar: Leyfi til rannsóknar á menntun og þjónustu við leikskólabörn. 

 

Ég undirrituð er í doktorsnámi við félagsvísindadeild Háskóla Íslands og er 

leiðsagnarkennari minn Sigurlína Davíðsdóttir lektor í uppeldis- og menntunarfræði. 

Doktorsverkefni mitt fjallar um menntun og þjónustu í leikskólum á Íslandi og hef ég 

áhuga á að athuga áhrif skólastefnu og rekstrarforms leikskóla á ofangreinda þætti.  

 

Tilgangur verkefnisins er að skoða hvernig leikskólinn sem stofnun uppfyllir þarfir 

leikskólabarnsins fyrir menntun og þjónustu og hvaða áhrif skólastefna leikskólans og 

rekstrarform hans hefur á þá menntun og þjónustu. Athuguð verður sú menntun sem 

lögð er áhersla á í fjórum völdum leikskólum og reynt að greina hvaða þættir hafa þar 

áhrif, svo sem stefnumörkun rekstraraðila og skólastefna  leikskólans. Framkvæmd 

skólanna á stefnu sinni verður athuguð, svo og viðhorf starfsfólks, foreldra og barna til 

hennar. Einnig verður sú þjónusta sem leikskólabörnum og fjölskyldum þeirra stendur 

til boða í viðkomandi leikskólum skoðuð og framkvæmd hennar athuguð svo og viðhorf 

starfsfólks, foreldra og barna til hennar.  

 

Ég óska þess vegna eftir því að fá að rannsaka þá menntun og þjónustu sem veitt er í 

leikskólanum Kátakoti. Leikskólafulltrúi hefur veitt leyfi fyrir þessari rannsókn. Þær 

aðferðir sem ég mun nota eru eftirfarandi: Skólastefna leikskólans, skólanámskrá og 

áætlanir um uppeldisstarf verða skoðuð og fylgst verður með framkvæmd uppeldisstarfs 

og þjónustu við börnin með athugunum á vettvangi. Viðtöl verða tekin við rekstraraðila 

leikskólans, leikskólastjóra og starfsfólk um skólastefnu og rekstrarform, og einnig við 

leikskólabörn og foreldra þeirra varðandi þá þjónustu og menntun sem skólinn veitir. 

Rýnihópur verður myndaður með þeim foreldrum sem sitja í foreldraráði leikskólans til 

að fá fram þarfir þeirra og viðhorf til leikskólans sem menntunar- og þjónustustofnun. 

Niðurstöður úr þeirri vinnu verða notaðar til þess að hanna spurningarlista sem lagður 

verður fyrir alla foreldra barna í leikskólanum. 

 

Allur undirbúningur mun vera í nánu sambandi við starfsfólk þannig að sem minnst 

truflun hljótist af veru minni á leikskólanum. Gögnin á einungis að nota í tengslum við 

doktorsverkefni mitt og verður þeim eytt að úrvinnslu lokinni. Engar 

persónugreinanlegar upplýsingar verða skráðar og farið verður með gögnin sem 

trúnaðarmál. Starfsfólk leikskólans, þeir foreldrar og börn sem rætt verður við verða 

spurð leyfis. 

 

Ef þörf er á nánari útskýringum er velkomið að hafa sambandi við mig í síma 864 8112. 

Með vinsemd, 

Anna Magnea Hreinsdóttir 

Rjúpnahæð 1 

210 Garðabæ 

Netfang. annamh@ismennt.is       
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Fylgiskjal 4: Beiðni um leyfi foreldra og barna 

 
Til foreldra barna sem valin eru í rýnihóp. 

 

 

Garðabær  mars 2006 

 

Varðar: Leyfi til rannsóknar á menntun og þjónustu við leikskólabörn. 

 

Ég undirrituð er í doktorsnámi við félagsvísindadeild Háskóla Íslands og er 

leiðsagnarkennari minn Sigurlína Davíðsdóttir lektor í uppeldis- og menntunarfræði. 

Doktorsverkefni mitt fjallar um menntun og þjónustu í leikskólum á Íslandi og hef ég 

áhuga á að athuga áhrif skólastefnu og rekstrarforms leikskóla á ofangreinda þætti.  

 

Tilgangur verkefnisins er að skoða hvernig leikskólinn sem stofnun uppfyllir þarfir 

leikskólabarnsins fyrir menntun og þjónustu og hvaða áhrif skólastefna leikskólans og 

rekstrarform hans hefur á þá menntun og þjónustu. Athuguð verður sú menntun sem 

lögð er áhersla á í fjórum völdum leikskólum og reynt að greina hvaða þættir hafa þar 

áhrif, svo sem stefnumörkun rekstraraðila og skólastefna  leikskólans. Framkvæmd 

skólanna á stefnu sinni verður athuguð, svo og viðhorf starfsfólks, foreldra og barna til 

hennar. Einnig verður sú þjónusta sem leikskólabörnum og fjölskyldum þeirra stendur 

til boða í viðkomandi leikskólum skoðuð og framkvæmd hennar athuguð svo og viðhorf 

starfsfólks, foreldra og barna til hennar.  

 

Ég óska þess vegna eftir því að fá að taka viðtöl við börn í þessum leikskóla um viðhorf 

þeirra til þeirrar menntunar og þjónustu sem veitt er í leikskólanum. Viðtölin verða 

tekin í þriggja barna hópum og tekur viðtalið um hálfa klukkustund. Auk þess að vera 

spurð um ýmis atriði í leikskólastarfinu eru börnin beðin um að teikna myndir á meðan 

á viðtalinu stendur.  

 

Allur undirbúningur mun vera í nánu sambandi við starfsfólk þannig að sem minnst 

truflun hljótist af veru minni á leikskólanum. Gögnin á einungis að nota í tengslum við 

doktorsverkefni mitt og verður þeim eytt að úrvinnslu lokinni. Engar 

persónugreinanlegar upplýsingar verða skráðar og farið verður með gögnin sem 

trúnaðarmál. Starfsfólk leikskólans, þeir foreldrar og börn sem rætt verður við verða 

spurð leyfis. 

 

Ef þörf er á nánari útskýringum er velkomið að hafa sambandi við mig í síma 864 8112. 

 

Með vinsemd, 

 

__________________________ 

Anna Magnea Hreinsdóttir 

Rjúpnahæð 1 

210 Garðabæ 

Netfang. annamh@ismennt.is       
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 Rannsókn á menntun og þjónustu við leikskólabörn.     

 
Rannsóknin fer fram í leikskólanum þínum. 

Hún er til þess að vita meira um það hvernig leikskólabörn vilja 

hafa leikskólann sinn. Anna ætlar að hitta börnin í leikskólanum, 

síðan ætlar hún að fá að tala við þig og vini þína um hvernig ykkur 

finnst í leikskólanum. Þið getið teiknað mynd af leikskólanum á 

meðan. 

 

Leyfi foreldris_______________________________    

 

Leyfi barns_________________________________                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



260 

 

Fylgiskjal 5: Kynning og beiðni til þátttakenda í rýnihóp 

 
Garðabær 5. september 2007 

 

Rýnihópur í rannsókn Önnu Magneu á menntun og þjónustu leikskólans. 

Ég undirrituð er í doktorsnámi við félagsvísindadeild Háskóla Íslands og er 

leiðsagnarkennari minn Sigurlína Davíðsdóttir dósent í uppeldis- og menntunarfræði. 

Doktorsverkefni mitt fjallar um menntun og þjónustu í leikskólum á Íslandi og hef ég 

áhuga á að athuga áhrif skólastefnu og rekstrarforms leikskóla á ofangreinda þætti.  

 

Tilgangur verkefnisins er að skoða hvernig leikskólinn sem stofnun uppfyllir þarfir 

leikskólabarnsins fyrir menntun og þjónustu og hvaða áhrif skólastefna leikskólans og 

rekstrarform hans hefur á þá menntun og þjónustu. Athuguð verður sú menntun sem 

lögð er áhersla á í fjórum völdum leikskólum og reynt að greina hvaða þættir hafa þar 

áhrif, svo sem stefnumörkun rekstraraðila og skólastefna  leikskólans. Framkvæmd 

skólanna á stefnu sinni verður athuguð, svo og viðhorf starfsfólks, foreldra og barna til 

hennar. Einnig verður sú þjónusta sem leikskólabörnum og fjölskyldum þeirra stendur 

til boða í viðkomandi leikskólum skoðuð og framkvæmd hennar athuguð svo og viðhorf 

starfsfólks, foreldra og barna til hennar.  

 

Ég óska þess vegna eftir því að fá að mynda rýnihóp helstu hagsmunaaðila leikskólans, 

en þeir eru foreldrar, starfsfólk og börnin. Ég hef tekið viðtöl við sex börn í þessum 

leikskóla um viðhorf þeirra til þeirrar menntunar og þjónustu sem veitt er í 

leikskólanum. Viðtölin voru tekin í þriggja barna hópum en auk þess að vera spurð um 

ýmis atriði í leikskólastarfinu voru börnin beðin um að teikna myndir á meðan á 

viðtalinu stendur. Ég mun kynna rýnihópnum niðurstöður barnanna.  

 

Ég óska því eftir því að foreldrar leikskólans tilnefni tvo fulltrúa í rýnihóp, að 

starfsmannahópurinn tilnefni einn leikskólakennara og einn ófaglærðan starfsmann 

ásamt því að aðstoðarleikskólastjóri verður beðin um að taka þátt í rýnihópnum. 

 

Þeir útgangspunktar sem við leggjum upp með í rýnihóp eru:  

 

Á hvaða menntun er lögð áhersla á í þessum leikskóla? 

Á hvaða þjónustu er lögð áhersla á í þessum leikskóla?     

Hvernig vill hópurinn nýta sér rannsókn mína? 

 

Gögnin á einungis að nota í tengslum við doktorsverkefni mitt og verður þeim eytt að 

úrvinnslu lokinni. Engar persónugreinanlegar upplýsingar verða skráðar og farið verður 

með gögnin sem trúnaðarmál. Starfsfólk leikskólans, þeir foreldrar og börn sem rætt 

verður við verða spurð leyfis. 

 

Ef þörf er á nánari útskýringum er velkomið að hafa sambandi við mig í síma 864 8112. 

 

Með vinsemd, 

 

__________________________ 

Anna Magnea Hreinsdóttir 
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Rýnihópur í doktorsverkefni Önnu Magneu til að fara yfir niðurstöður 

rannsóknar á starfi leikskólans. 

 

Ég undirrituð er nemi í doktorsnámi við félagsvísindadeild Háskóla Íslands 
og hef ég verið að vinna rannsókn í leikskólanum Hóli. Rannsóknin er á 

lokastigi en eftir stendur að fá athugasemdir hagsmunaaðila við 

niðurstöðum hennar. 

 
Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða hvernig leikskólinn sem stofnun 

uppfyllir þarfir leikskólabarnsins fyrir menntun og þjónustu og hvaða áhrif 

skólastefna leikskólans og rekstrarform hans hefur á þá menntun og 

þjónustu. Sú aðferð sem notuð var telst til lýðræðislegs umræðumats, en 
einn liður í þeirri aðferð eru rökræður helstu hagsmunaaðila um 

niðurstöður matsins og hvernig þær nýtast starfseminni.   

 
Ég óska þess vegna eftir því að fá að mynda rýnihóp með fulltrúum 

foreldra og starfsfólks. Ég hef tekið saman niðurstöður úr athugunum og 

viðtölum sem ég mun kynna rýnihópnum og fá fram viðbrögð við þeim.  

 
Ég óska því eftir því að foreldrar leikskólans tilnefni tvo fulltrúa í rýnihóp, 

að starfsmannahópurinn tilnefni einn leikskólakennara og einn ófaglærðan 

starfsmann ásamt því að aðstoðarleikskólastjóri verður beðin um að taka 
þátt í rýnihópnum. Hópurinn mun hittast bráðlega í leikskólanum í um 

klukkustund til að ræða helstu niðurstöður rannsóknarinnar. 

 

Ef þörf er á nánari útskýringum er velkomið að hafa sambandi við mig í 
síma 864 8112. 

 

Með vinsemd, 
 

__________________________ 

Anna Magnea Hreinsdóttir 

Leikskólafulltrúi Garðabæjar 
Rjúpnahæð 1 

210 Garðabæ 

Netfang. annamh@ismennt.is       
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Fylgiskjal 6: Viðtalsrammi rekstraraðili/leikskólastjórar 

 

Rekstraraðili 

Af hverju eigin rekstur? 
Hvernig gengur? 

Hverjir eru helstu kostirnir varðandi: 

- uppeldisstarfið 

- þjónustuna 
- annað 

Hverjir eru helstu gallarnir varðandi: 

- uppeldisstarfið 

- þjónustuna 
- annað 

Sjálfstæðir skólar? 

Samstarf við sveitarfélag? 
Stuðningur sveitarfélags? 

- fjárhagslegur 

- faglegur 

 

Rekstraraðili/leikskólastjóri 

Menntun 

Hvernig var skólanámskráin unnin og hvernig er hún endurskoðuð? 
Kemur starfsfólk að gerð hennar eða endurskoðun? 

Koma foreldrar að gerð hennar eða endurskoðun?  

En börnin? 

Hverjar eru helstu áherslurnar í henni? 
Hver er helsta sérstaða hennar? 

Tekur skólanámskráin mið af Aðalnámskrá leikskóla og þá hvernig?     

- Leikurinn 
- Námssviðin 

- Tónlist 

- Hreyfing 

- Myndsköpun 
- Málörvun 

- Menning og samfélag – tölvur 

- Náttúra og umhverfi 
- Sérþarfir barna 

- Foreldrasamvinna 

- Tengsl leikskóla og grunnskóla 

- Skólanámskrár 
- Mat á leikskólastarfi 

- Þróunarstarf 
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Þjónusta 

- Vistun barna 

- Dvalartími 

- Opnunartími 

- Innihald starfs 
- Næring máltíðir  

- Svefn – hvíld 

- Umönnun 
- Starfsfólk  - fagfólk 

- Aðstaða – búnaður 

- Sérþarfir barna 

- Kostnaður 
- Sumarstarf 

- Annað 
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Fylgiskjal 7: Viðtalsrammi rýnihópur 

 

Viðtalsrammi rýnihópur 

 
Menntun 

Hvernig var skólanámskráin unnin og hvernig er hún endurskoðuð? 

Kemur starfsfólk að gerð hennar eða endurskoðun? 

Koma foreldrar að gerð hennar eða endurskoðun?  
En börnin? 

Hverjar eru helstu áherslurnar í henni? 

Hver er helsta sérstaða hennar? 

Tekur skólanámskráin mið af Aðalnámskrá leikskóla og þá hvernig?     
- Leikurinn 

- Námssviðin 

- Tónlist 
- Hreyfing 

- Myndsköpun 

- Málörvun 

- Menning og samfélag – tölvur 
- Náttúra og umhverfi 

- Sérþarfir barna 

- Foreldrasamvinna 
- Tengsl leikskóla og grunnskóla 

- Skólanámskrár 

- Mat á leikskólastarfi 

- Þróunarstarf 
 

Þjónusta 

- Vistun barna 
- Dvalartími 

- Opnunartími 

- Innihald starfs 

- Næring máltíðir  
- Svefn – hvíld 

- Umönnun 

- Starfsfólk  - fagfólk 
- Aðstaða – búnaður 

- Sérþarfir barna 

- Kostnaður 

- Sumarstarf 
- Annað 
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Samstarf foreldra 

Í hverju er það fólgið  
Markmið foreldrafélagsins 

Þátttaka foreldra í starfi á vegum félagsins 

Upplýsingar um daglegt starf 

 
Húsnæði leikskólans/lóð? 
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Fylgiskjal 8: Viðtalsrammi börn 

 

Viðtalsrammi börn 
Menntun 

Hvað finnst ykkur skemmtilegast að gera i leikskólanum? 

Hvað finnst ykkur leiðinlegast að gera í leikskólanum? 

Hvaða leikur er bestur? 
Hvað geri þið í tónlist? 

Hvað geri þið í hreyfingu? 

Hvað geri þið í listaskála? 
Hvað geri þið í samverustund? 

Farið þið í tölvuna í leikskólanum? 

Gönguferðir – náttúran? 

 

Þjónusta 

Hvað fáið þið í matinn í leikskólanum? 

Hvaða matur er bestur/verstur? 
Hvílið þið ykkur í leikskólanum? 

Eru þið lengi eða stutt í leikskólanum á hverjum degi? 

Farið þið út á hverjum degi? 

 

Skólastefna 

Hvernig er þessi leikskóli öðruvísi en hinir leikskólarnir? 

Hvar er dótið? 

 
Hverju fáið þið að ráða í leikskólanum? 

Hverju fáið þið ekki að ráða í leikskólanum? 

 
Hvernig væri besti leikskóli í heimi? 

 

 

 
 

 

 
 


