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Útdráttur 

Þessi ritgerð er lokaverkefni til B.Ed. gráðu við kennaradeild Háskólans á Akureyri. Í 
ritgerðinni er leitast við að svara rannsóknarspurningunni; Hvernig er hægt að vinna 
samkvæmt fljótandi námskrá í leikskóla? 

Í svarinu er fjallað um nám barna og námsvitund þeirra, hvernig þau læra og 
hvernig þau læra að læra. Þar sem áhugi barna hafður í fyrirrúmi í vinnu samkvæmt 
fljótandi námskrá þá er einnig fjallað um áhugahvöt og hvernig umhverfi leikskólans 
getur skipt miklu máli til að örva og efla hugarheim barna.  

Eitt helsta tæki leikskólakennara sem vinna samkvæmt fljótandi námskrá er 
uppeldisfræðileg skráning, í ritgerðinni er þeirri aðferð gerð sérstök skil, og sú nálgun 
er góð til að komast að hvar áhugi barna liggur. 

Til að skoða hvernig er að vinna samkvæmt fljótandi námskrá var gerð 
starfendarannsókn í leikskólanum Iðavelli á Akureyri, þar sem uppeldisfræðileg 
skráning var eitt helsta rannsóknartækið.  

Til að fá sjónarhorn þeirra sem vinna samkvæmt fljótandi námskrá var tekið 
viðtal við leikskólastjóra og deildarstjóra í leikskólanum Iðavelli. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að í leikskólanum Iðavelli þar sem 
unnið er samkvæmt fljótandi námskrá er engin klukka sem ræður ferðinni, því þarf 
ekki að rjúfa leik barnanna. Hægt er að vinna í verkefni hvenær sem er, það er ekki 
bundið við hópastarfstíma tvisvar í viku eins og annars er algengt í leikskólum. Þegar 
hópastarf er ekki til staðar er ekki sjálfgefið að sömu börnin vinni að sama verkefni 
allan tímann. Í rannsóknarvinnunni völdu börnin að vera með eftir því sem þau sem 
höfðu áhuga í hvert skipti, þar sem áhuginn breiddist smám saman út um alla deild, 
endaði það á því að flest börnin tóku þátt í verkefninu á einhverju stigi. 

Kennararnir sem hafa reynslu af að vinna samkvæmt fljótandi námskrá í 
leikskólastarfinu líkar vel að vinna samkvæmt þessari aðferð. Þeir segjast geta unnið 
frjálst, en þó reyni einnig á sjálfstraust, ábyrgð og frumkvæði þeirra sem kennara. Þeir 
telja að mannauður leikskólans fái að njóta sín í starfi og að áhugi barna og kennara 
ráði að miklu leyti ferðinni. 
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Abstract 

This essay is my B.Ed. thesis in the department of teacher education at the University 
of Akureyri. This essay tries to answer the question: How do you work with emergent 
curriculum in preschool?  

In the answer I discuss children’s learning and their educational knowledge, how 
they learn and how they learn to learn. Because the children’s interest is at the 
forefront in working with emergent curriculum, I also discuss the motivation and how 
the preschool surroundings can play a significant role in stimulating and strengthening 
the children’s fantasy.  

Pedagogical documentation is one of the main instruments the preschool 
teachers working with emergent curriculum can use. In the essay I address this 
method specially, and that approach is ideal to find out where the children’s interest 
lies. 

To view how it is to work with emergent curriculum I did a action research at 
the Iðavöllur preschool in Akureyri, where pedagogical documentation was the main 
research instrument.  

To understand the point of view of those who work with emergent curriculum I 
interviewed the principal and the head of department of the preschool Iðavöllur. 

The main findings in this research are those that in the preschool at Iðavöllur 
that uses work with emergent curriculum there is no clock that determines the course, 
so there is no need to break up the children’s play. It is possible to work on some 
projects at any time; it is not bound to circle time twice a week as is common in other 
preschools. When circle time is not to be found it is not given that the same children 
work on the same project all the time. In the research work the children chose to 
participate after interest every time, but because the interest spread throughout the 
department, in the end most of the children participated in the project at some stage.  

Teachers that have experience in using emergent curriculum are quite satisfied 
in working by that method. They say that they are able to work at liberty, but the 
method also tests their confidence, responsibility and initiative as teachers. They 
believe that the human wealth of the preschool can flourish in work and that the 
interest of children and teachers mostly determine the course.   
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