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Útdráttur 

Í þessari ritgerð færi ég rök fyrir því hversu nauðsynlegt það er að flétta heimspeki inn 
í skiplagt starf leikskóla. Þetta byggi ég á fræðilegum grunni allt frá upphafsmönnum 
heimspekinnar í gegnum tíðina til dagsins í dag. Allt fram til nýlegra niðurstaða um 
ávinning heimspekinnar (fyrir börn) í grunnskólum, að heimspekin sé að koma að 
gagni. Ég útskýri muninn á heimspeki „fyrir“ börn og heimspeki „með“ börnum og 
rek í stuttu máli hvernig heimspekin er notuð í grunnskólum og leikskólum á Íslandi. 
Ég fjalla um notagildi hugtaksins „community of inquiry“ eða samræðufélagsins og 
ber það saman við „sókratíska samræðu“, hvernig hvort um sig fer fram og til hvers er 
ætlast af börnunum og hvaða hlutverk kennarinn hefur. Í ritgerðinni fjalla ég um og 
þrengi efnið að leikskólastarfinu og hvernig heimspekin getur farið fram í 
leikskólunum. Þróunarverkefni leikskólakennara í leikskólanum Lundarseli á 
Akureyri og þeirra vinna með heimspeki styður að sama gildi í leikskólum og í 
grunnskólunum að það sé ávinningur til framtíðar að stunda heimspeki. 

Aðal markmið ritgerðarinnar er að gera grein fyrir fræðigrunni umræddrar 
heimspekiaðferðar til raunverulegra þátta í námskrá og þar með daglegu starfi í 
leikskóla. Ég velti því fyrir mér, hvort það sé hægt að sjá heimspeki í öllu daglegu 
starfi í leikskóla. Í ritgerðinni set ég fram hugmyndir að verkefni (markmiði) sem ég 
framkvæmdi í 10 vikna vettvangsnámi mínu, beinagrind að verkefni/námskrá um 
heimspeki með börnum, með aðaláherslu á vináttu, gildi þess að vera vinur og eiga 
vin/vini. Verkefnið tekur á öllum þroskaþáttum og námssviðum Aðalnámskrár 
leikskóla. Ég leitast við að sýna fram á ávinninginn, ásamt hugtaka skilningi eins og 
samvinna og vinátta. Hvernig ramminn er, til hvers er ætlast af starfsfólki leikskóla og 
hvernig efla megi þroskaþættina og námsviðin hjá börnum. 
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Summary 

In this dissertation I argue for the importance of interweaving philosophy into the 
preschool curriculum. This is done theoretically and based on the ideas of the 
originators of philosophy in the past and until the resent findings on the benefits of 
philosophy with children in primary education. I will clarify the difference between 
philosophy ‘for’ children and philosophy ‘with’ children and I will explain what is 
used on the one hand in primary schools and on the other hand in preschools. I will 
furthermore discuss the difference between the two, ‘community of inquiry’ and the 
Socratic dialogue, how the both work, what is expected of the children and what is the 
role of the teachers. The developmental project executed in the preschool Lundarsel in 
Akureyri supports that using philosophy with children works as well in preschools as 
in primary schools and that it is just a benefit for the future. 

The main objective of this dissertation is to explain the theoretical foundation of 
the philosophy approach in the preschool curriculum and in the actual and daily work 
with children in the preschool. Moreover, I wonder whether it is possible to see 
philosophy in everything we do in the preschool. This dissertation brings forward 
ideas based on the project I worked on during my ten weeks field practice, a 
framework of curriculum on philosophy with children with an emphasis on friendship, 
the value of having a friend and being a friend. The assignment takes into account all 
factors and areas in The Icelandic National Curriculum Guide for preschools. I try to 
establish the benefit and the terminology like cooperation and friendship, explain the 
framework and what is expected of the preschool staff, and finally how the preschool 
staff can reinforce the development and education of children. 
 


