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Útdráttur 

 

Í ritgerðinni, sem lögð er fram til B.Ed.-gráðu við Háskólann á Akureyri, verður fjallað um 

flæði í leikskólum. Leitast er eftir að svara spurningunum hvað er flæði og hvernig það birtist 

í leikskólastarfi? Varpað verður ljósi á aðferðafræðina flæði, sem sálarfræðingurinn Mihaly 

Csikszentmihalyi setti fram. Skoðuð verða tengslin á milli flæðis og annarra hugtaka eins og 

jákvæðrar sálfræði og lýðræðis. Starf leikskólakennarans er mikilvægt í flæðinu, en farið 

verður yfir hans hlutverk og hvað sé gott fyrir hann að hafa í huga í starfi sínu. Leikur 

barnanna sýnir fram á gildi hans fyrir börnin og hversu mikilvægt það er fyrir þau að fá næði 

til að nálgast leikinn. Farið verður yfir leik barnanna í tengslum við barnið sjálft og 

skráningar. Skráningar gefa leikskólakennurum betri mynd af starfi sínu og getur því verið 

gott að gefa sér tíma til að vinna úr skráningum. Með skráningum frá leikskólanum Ásgarði á 

Hvammstanga skoðum við hvort munur sé á leik barnanna eftir kynjum þeirra. Auk þess sem 

við kynnumst leikskólanum Ásgarði lítillega, en þar hefur verið unnið eftir flæði í tvö ár, með 

góðum árangri. Með ritgerðinni fylgir svo hugmyndabanki að stöðvum fyrir leikskóla sem 

vinna með flæði. Þar má finna fróðleik sem gott er að hafa með sér á hverri stöð fyrir sig þar 

sem farið er yfir alla þá þroskaþætti sem starf með börnum getur eflt. Einnig verða birtar þar 

hugmyndir að vinnutilhögun stöðvanna sem og veittar einhverjar hugmyndir að verkefnum 

fyrir hverja stöð. 

 

 

Abstract 

 

This thesis is written as a part of our B.Ed.- diploma at the University of Akureyri. And is 

about how flow works in preschools. In the thesis we will look into the questions: what is flow 

and how does it work in preschool? As part of the answer we studied the concept of flow as 

psychologist Mihaly Csikzentmihalyi defines it. We also look at literature on positive 

psychology and democracy to see if we can find a connection with ideas flow. As part of our 

study we investigated the teacher´s work and his role is in the preschool and took a glance at 

the role of children and play. Documentation is an important working methods in preschool 

that work with flow; both to know how each area is used and which children are using it. As 

part of our study we decided to take a look and see, if for example gender, plays a role in the 

flow, as a part of that study we investigated documentation from the preschool Ásgarður in 

Hvammstangi. Also we present the preschool Ásgarður. But they have been working with 

flow for two years now. As a part of this thesis is a handbook with suggestions for areas of the 

flow in preschool. Several ideas for projects for children can be found in the handbook and 

explanations on how to mix projects to children’s development factors. 
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Inngangur 

Í 2.gr lag um leikskóla er sagt að leikskólinn eigi að hafa velferð og hag barna að leiðarljósi í 

öllu sínu starfi. Umhverfi barnanna þarf að vera hvetjandi og öruggt svo að þau geti upplifað 

sem besta líðan í leikskólanum. Leikurinn á að vera helsta námsleið leikskólans ásamt 

skapandi starfi, þannig að börn eiga að geta upplifað mikla og góða fjölbreytni í öllu starfi. 

Starfið á því að einkennast af nokkrum grunnþáttum sem eiga að sjást undirliggjandi í því 

starfi sem unnið er innan skólans. Þessir grunnþættir eru að mörgu leiti partur af okkar 

daglega starfi, en alltaf má minna sig á, umburðarlyndi og kærleikur, jafnrétti, lýðræðislegt 

samstarf, ábyrgð, umhyggja, sáttfýsi, virðing fyrir manngildi og kristinni arfleifð íslenskrar 

menningar (Lög um leikskóla nr. 90/2008).  

 Markmið leikskóla er svo margþætt og það virðist algjörlega fara eftir áhuga hvers 

leikskólastjóra að skipuleggja hvernig hver skóli starfar. Aðalnámskrána hafa 

leikskólastjórarnir sem hjálpartæki og leiðarvísi til að halda starfinu innan ákveðins ramma, 

sem og lög og reglugerðir. En það er ljóst að hvernig starfið sjálft innan hvers leikskóla er 

skipulagt er undir stjórnanda hvers skóla komið (Aðalnámskrá leikskóla, 2011:9). 

 Fjölbreytt starf leikskólanna er í raun kveikjan að þessari ritgerð. Við höfum báðar 

unnið í leikskóla í nokkuð mörg ár og líkar það vel. Við höfum fundið að starfið leiðir í allar 

áttir þar sem áhugi barnanna opnar alltaf nýjar og nýjar dyr.  

 Fyrir tveimur árum kynntumst við nýrri aðferðafræði, það er hugmynd Mihaly 

Csikszentmihalyi um flæði (e. flow). Leikskólinn sem við báðar störfuðum við á þeim tíma 

ákvað að hefja að vinnu eftir þessari hugmyndafræði. Þetta er Leikskólinn Ásgarður á 

Hvammstanga. Starfsfólk hans tók virkan þátt í breytingarferlinu og er/var stöðug fræðsla í 

gangi meðal starfsfólks. Önnur okkur, Sigurbjörg Þórunn, hefur tekið virkan þátt í þessari 

breytingu en Unnur Helga var þar sem vettvangsnemi í 10 vikur síðastliðið haust og kynntist 

þá hugmyndafræðinni nokkuð vel. Þess vegna var heimildasöfnun frekar þægileg þar sem við 

fengum mjög frjálsan aðgang í heimildum leikskólans. Við fengum að nýta gögn sem 

leikskólinn hefur undir höndum og þökkum við kærlega fyrir það. Þess vegna tengist efni 

ritgerðarinnar mikið starfi Leikskólans Ásgarðs.  

Áhuginn fyrir aðferðafræðinni er mikill hjá okkur og var því tilvalið að taka þetta efni 

fyrir í þessari ritgerð. Þetta er tiltölulega ný aðferðafræði í leikskólum hér á landi og því enn 

meira spennandi að hella sér út í heimildavinnu í tengslum við efnið.  

 Csikszentmihalyi bendir á að flæði er ástand þar sem á sér stað nám þegar einbeiting 

einstaklingsins er algjör þegar áskorunin við að vinna að verkefni og hæfni hans fara saman. 
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Einstaklingurinn áttar sig ekki á því að þetta ástand á sér stað fyrr en eftir á og upplifir þá 

hamingju. 

 Þess má geta að það er margt í hugmyndafræði Csikszentmihalyi sem fellur vel að 

nýrri Aðalnámskrá leikskóla, en þar lögð mikil áhersla á lýðræði í starfi með börnum og því 

að börnin sjálf fái um það að segja hvaða verkefni þau vilja sinna í leikskólanum 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011:19). 

 Það er ekki bara í Aðalnámskrá leikskóla sem bent er á lýðræðið, en í 12.gr. 

Barnasáttmála sameinuðu þjóðanna (1992) er skýrt tekið fram um rétt hvers barns til að láta 

sínar skoðanir í ljós á öllum þeim málum sem þau varða og skal taka tillit til skoðana þeirra í 

samræmi við aldur og þroska. Þetta tengist vel því starfi sem á sér stað innan leikskóla sem 

vinna eftir hugmyndafræði Csikszentmihalyi um flæði. Þar fær barnið að ráða för og getur 

farið að sinna þeim verkefnum sem því langar sjálfu til að sinna. 

 Starfsfólk leikskólans skiptir miklu máli eins og í öllum öðrum leikskólum. Börn eru 

framtíðartákn allra þjóða, tákn fyrir drauma, vonir og nýja möguleika. Mörg eigum við börn, 

munum eignast börn eða þekkjum að minnsta kosti börn sem þurfa á brosi og hjálparhönd að 

halda. Einnig höfum við öll verið börn og vitum vel hversu mikilvægt það er fyrir allt okkar 

líf að tilvera okkar sé góð. Það er ástæðan fyrir því að við eigum að láta okkur varða um 

málefni barna, þau eru sameign okkar allra og þurfa svo á okkur að halda. Það er undir 

starfsfólkinu komið að unnið sé eftir flæðinu og það undir þeim komið hvernig tiltekst í raun 

og veru. 

 Tilgangur verkefnisins er að varpa ljósi á þessa nýju aðferðafræði í leikskólastarfi. 

Þetta er að okkar mati mjög áhugaverð aðferðafræði sem getur komið með margar 

skemmtilegar og áhugaverðar nýjungar inn í heim leikskólans. Rannsóknarspurningar okkar 

eru hvað er flæði og hvernig birtist það í leikskólastarfi? 

 Markmið okkar er að kynna hugmyndina sjálfa og svo hvernig hún kemur fram í 

leikskólastarfi. Leikurinn vegur stóran sess í starfinu og kynnum við hann örlítið sem og við 

förum yfir hlutverk leikskólakennarans í flæðinu. Forvitni vaknaði þegar líða tók á vinnuna 

hvort einhver munur væri á leik kynjanna í flæðinu og hvort það væri t.d. munur á því á hvaða 

stöðvum kynin væru að leika sér á. Fengið var leyfi til að skoða í skráningarblöð leikskólans 

Ásgarðs þar sem merkt er við hverjir koma á hverja stöð fyrir sig. Farið verður lítillega yfir 

þær niðurstöður sem sú skoðun leiddi í ljós.  

Lýðræðið er mjög stór þáttur í flæðishugmyndinni sem er einnig að verða stærri krafa 

um í samfélaginu að börn fái að upplifa innan leikskólanna. Börnin fá tækifæri til þess að 
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finna sér það verkefni sem þau sjálf langar að sinna og er það því algjörlega þeirra áhugi sem 

stjórnar því.  

Lítil athugun var framkvæmd til að kynna muninn á leikskólastarfi eftir því hverjar 

áherslur skólanna eru. Skoðaðar voru heimasíður hjá 80 leikskólum víðsvegar á landinu og 

farið yfir dagsskipulag þeirra. Með þessari athugun er sýnt fram á hvað það er sem telst til 

hefðbundins leikskólastarfs eins og við kjósum að kalla það. Athugunin er svo nýtt til þess að 

kynna betur starf leikskólans Ásgarðs sem vinnur eftir aðferðafræði flæðisins. 

 Með ritgerðinni fylgir svo hugmyndabanki (sjá Viðhengi 1) yfir stöðvar sem hægt er 

að setja upp í flæði. Bæði eru settar upp hugmyndir að stöðvum þar sem tengdir eru 

þroskaþættir barna við starf stöðvanna. Einnig er fjallað um hlutverk starfsmanna á hverri stöð 

fyrir sig þar sem settar eru fram gagnlegar upplýsingar sem hægt er að nýta sér á stöðinni 

sjálfri sem og til að finna hugmyndir af frekari verkefnum fyrir stöðvarnar. 

Okkar markmið með ritgerðinni er að fólk sem les hana öðlist meiri skilning og 

þekkingu á því hvað flæði er án þess að þekkja endilega allt starf leikskólanna út í gegn.  
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2. Hvað er flæði? 

Við þekkjum það flest þegar við erum svo niðursokkin í ákveðið verkefni að okkur finnst eins 

og tíminn fljúgi frá okkur, að klukkutímarnir verði að mínútum og að geta engan veginn hætt 

fyrr en verkefninu er lokið. Þetta er það sem kallast flæði. Þegar við upplifum þessar 

tilfinningar erum við stödd í miðju flæði en áttum okkur samt ekki á því fyrr en verkefninu er 

lokið (Morris, 2012:141).  

 Flæði er viðfangsefni þessarar ritgerðar og það skoðað hvernig flæðið birtist og hvar. 

Hvað er á bakvið flæðið og hvað tengir það öðru í lífinu. 

 

2.1 Flæði 

Hugtakið flæði eins og það er notað í samhengi þessa verks er rakið til hins 

ungverkska Mihaly Csikszentmihalyi. Hann fæddist 29. september 1934. Hann fluttist til 

Bandaríkjanna aðeins 22 ára gamall og hóf þar nám í háskólanum í Chicago þar sem hann 

lauk fyrst B.A. gráðu árið 1960 og svo doktors gráðu árið 1965 í sálarfræði. Hann starfar nú 

við Claremont háskólann í Kaliforníu.  

 Csikzentmihalyi er sem fyrr segir einna þekktastur fyrir að vera upphafsmaður 

hugmyndafræðinnar um flæði og fyrir rannsóknir sínar og ritverk um það efni. Hann hefur 

skrifað fjölda bóka og yfir 120 greinar eða bókakafla. Honum hefur honum stundum verið lýst 

sem fremsta rannsakanda í heiminum á sviði jákvæðrar sálfræði. En sjálfur lýsir hann 

ævistarfi sínu sem rannsóknum til að finna út hvað gerir fólk virkilega ánægt og þá er aðal 

áherslan lögð á orðið virkilega (Debold, 2002). 

 

2.1.1 Einkenni flæðis 

Csikszentmihalyi (1997:29) segir að flæði sé hugtak sem nota má yfir þær stundir þar 

sem einstaklingurinn er algjörlega gefinn að verkefninu sem hann er að sinna. Hugsar ekki um 

neitt annað en halda áfram með verkefnið og sinna því eins vel og hann mögulega getur.  

Einstaklingurinn verður strax var við framfarir í verkefninu og er því leiddur áfram á 

áhuganum. Hann er hugfanginn af verkefninu. Upplifanir, óskir og hugsanir eru samstilltar. 

Þetta ástand getur átt við hvað sem er í raun og veru, til dæmis bara í samskiptum við vini eða 

þegar verið er að sinna áhugamálum. 

 Fram kemur að það sé misjafnt við hvaða aðstæður einstaklingar upplifa þessa 

flæðistilfinningu og það er líka misjafnt hvernig upplifunin er. Samt sem áður lýsa lang flestir 

þessari upplifun á mjög svipaðan hátt. Oft á tíðum heyrist að þetta séu bestu stundirnar í 
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lífinu. Það er þegar einstaklingur nýtur sín sem allra best og hlutirnir virðast gerast 

áreynslulaust (Csikszentmihalyi, 1997:29-30). 

 Csikszentmihalyi (1997:30-31) heldur fram að flæði eigi sér gjarna stað þegar 

persónlegir hæfileikar einstaklingsins eru fullnýttir við að leysa það verkefni sem hann tekur 

sér fyrir hendur. Hann segir bestu aðstæðurnar fyrir flæði vera þegar jafnvægi myndast á milli 

færni einstaklingsins og verkefnisins sjálfs. Ef verkefnið er of erfitt verður það til þess að 

einstaklingurinn verður pirraður. Síðar fyllist hann áhyggjum og að lokum kvíðir hann fyrir 

því að geta ekki klárað það sem fyrir honum var haft. Hins vegar ef verkefnið er of létt missir 

einstaklingurinn fljótt áhugann á því og fer að leiðast verkefnið. Þess vegna verður 

einstaklingurinn að finna þennan gullna meðalveg í verkefninu til þess að upplifa 

flæðistilfinninguna. 

 Þegar verk Csikzentmihalyi eru skoðuð kemur í ljós að það er hægt að upplifa flæði á 

margan hátt og flæðið kallar á mismunandi jákvæðar tilfinningar.  

„Csikzentmihalyi lýsir átta undirstöðum þess að flæði geti átt sér stað hjá 

einstaklingum. Þau eru:  

1. Við verðum að geta lokið verkefninu 

2. Við verðum að geta einbeitt okkur að því sem við erum að gera 

3. Markmiðin eru skýr 

4. Við fáum strax endurgjöf um velgengni eða mistök 

5. Áhyggjuefni daglegslífs hverfa úr vitundinni 

6. Okkur finnst við hafa stjórn á því sem við erum að gera 

7. Umhyggja fyrir sjálfinu hverfur, en sjálfið kemur sterkar fram á eftir 

8. Tímaskyn okkar breytist, klukkutímar verða eins og mínútur“ (Morris, 2012:141). 

 

Ef litið er til ofangreindra þátta við skipulag leikskólastarfs má sjá margt sammerkt með þeim 

og því sem gjarnan er litið á sem góða starfshætti. Meðal annars er börnum eðlislægt að vilja 

klára það sem þau fást við. Leikurinn tekur alltaf tíma en skapa þarf þær aðstæður svo að 

barnið eigi möguleika á því að klára leik sinn eða haldið áfram með leikinn síðar. Þess vegna 

er skipulag starfsins í flæðinu sett upp með þetta í huga. Dagsskipulagið er opið og ekki er 

verið að stöðva leik barnanna einungis til að láta þau fá ný verkefni. 

 Markmiðin þurfa að vera skýr fyrir börnunum sem eykur á hlutverk kennarans. Aldur 

barnanna er misjafn og því nauðsynlegt að hafa verkefnið fjölbreytt þar sem ekki er hægt að 

fara fram á sömu kröfur til þriggja ára barns og sex ára barns.  
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 Talið er að þeir sem upplifa flæði oftar séu hamingjusamari en þeir sem minna upplifa 

af því. Samkvæmt Csikszentmihalyi (1997:32) finna einstaklingar ekki fyrir hamingju og 

flæði á sama tíma. Flæði er tilfinning eins og hamingjan og því miður getum við bara fundið 

fyrir einni tilfinningu á sama tíma. Þar sem flæðið felur í sér algjöra einbeitingu að verkefninu 

þá myndi hamingjuhugsunin eyðileggja fyrir að flæði myndast. Athyglin færi í að hugsa um 

það að vera hamingjusamur í stað þess að ná að upplifa flæðið. Aftur á móti er hamingjan 

metin eftir að verkefninu er lokið.  

 Eins og áður hefur komið fram er flæðisupplifunin talin vera besta stund dagsins hjá 

einstaklingum og lífgar það því mikið upp á daginn. Athyglin er í hámarki og ekkert getur 

truflað einstaklinginn. Hann missir allt tímaskyn, sjálfsmyndin verður sterkari og finnst hann 

týna stund og stað. Hugurinn verður sem segull á nýja vitneskju, einstaklingurinn vill læra 

sem mest og takast á við óteljandi verkefni sem reyna á hæfni hans (Csikszentmihalyi, 

1997:33).  

 

2.1.2 Hvar er auðveldast að finna flæði? 

 Csikszentmihalyi (1997:30-31) segir að oft á tíðum sé auðveldast að ná fram þessari 

flæðis tilfinningu með spilum, skák og öðrum leikjum sem fela í sér vissar reglur og skýr 

markmið. Leikmaðurinn þarf ekki að hugsa um það hvert næsta skref er því reglurnar segja 

manni til hvers sé ætlast. Leikmaðurinn fær strax svörun um það hvernig gengur. 

Einstaklingurinn vill fá svörun og vill vita hvernig honum miðar áfram með verkefnið 

(Knoop, 2004:9).  

Ef að bestu mögulegu aðstæður fyrir flæði væru alltaf til staðar myndu einstaklingar 

stöðugt vera að þroskast á meðan þeir myndu njóta þess sem þeir tækju sér fyrir hendur. En 

því miður myndast þessar aðstæður alltof sjaldan. Það kemur að því einhverra hluta vegna að 

einstaklingnum fer að leiðast og þeir hafa ekki áhuga á því að finna ný verkefni sem kalla á 

athyglina. Í staðinn finna þeir sér einhverja mynd til að horfa á. Það kallar á orku að búa til 

góða reynslu sem þarf að hafa fyrir að ná fram (Csikszentmihalyi, 1997:33-34). 
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Mynd nr. 1 – Flæði  

 

Á mynd 1 er sýnt fram á tengsl á milli áskorunar og hæfileika.  Mynd 1 sýnir fram á að þegar 

hlutfall áskorunar og hæfileika er hátt náum við fram því sem kallast flæði. Hægt er að nota 

myndina til að sýna fram á hvernig einstaklingar bæta sjálfan sig upp með flæði. Hvernig 

getur einstaklingur sem er vel á veg kominn á svæðinu sem merkt er „örvun“ náð lengra? Það 

telst ekki slæmt að vera á þessu svæði fyrir einstaklinginn en hvernig getur hann náð sér 

lengra? Csikszentmihalyi (1997:32) telur svarið augljóst. En það er með því að bæta við sig 

þekkingu á hæfileikum sínum. Með því að bæta við sig annað hvort þekkingu á hæfileikum 

eða auka áskorunina náum við á hærri svæði og komust þar með að því svæði þar sem við 

upplifum flæði. 

Það er erfitt að setjast niður og telja hvað einstaklingar upplifa flæði oft yfir daginn 

eða vikuna. Þetta er alltaf spurning um það hvað talið er með. Smekkur manna er misjafn og 

það er misjafnt hvenær flæðis tilfinningin kemur. Oftast má segja að hún kemur upp þegar 

einstaklingar eru að sinna sínu uppáhalds áhugamáli. Fólk segist sjaldan finna fyrir flæði við 

það eitt að horfa á sjónvarpið en í raun er alveg hægt að finna flæði í nánast hverju sem er eins 

lengi sem ákveðnir þættir eru til staðar. Ef reynt er eftir fremsta megni að skapa sem flestar 

aðstæður þar sem markmiðin eru skýr, verkefnið krefjandi og svörunin góð leiðir upplifunin 

oftar til flæðis (Csikszentmihalyi, 1997:33-34; Knoop, 2004:3). 
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 Knoop (2007:7) heldur fram að einstaklingar sem hafa lélegt sjálfsálit eiga erfiðara 

með að upplifa flæði. Þetta eru gjarnan einstaklingar sem hafa litla sem enga trú á sjálfum sér 

og geta ekki gleymt sér í því að leysa verkefnin því þeir hafa ekki trú á að þeir geti klárað það. 

Eins og áður hefur komið fram þá þarf að einbeita sér að fullu að verkefninu sem er verið að 

sinna til að upplifa flæðið og þess vegna geta einstaklingar sem þjást af einbeitingarskorti eða 

eru með athyglisbrest átt mjög erfitt með að upplifa flæði því þeir ná ekki að fylgja athyglinni 

til enda að verkefninu. 

 Kvíði og aðrir kvillar sem trufla einbeitingu geta einnig haft áhrif á flæðið. Rannsóknir 

Csikszentmihalyi hafa leitt í ljós að einstaklingar sem hafa lent í einhverskonar ofbeldi sem 

börn. Hafa verið misnotuð á einhvern hátt, lifað við vanrækslu eða fátækt, eiga erfitt með að 

upplifa flæði seinna á lífsleiðinni. Þegar barn er svipt æsku sinni gerist ýmislegt innra með 

því. Sjálfsmynd þess brotnar sem gerir það að verkum að erfiðara er fyrir barnið að einbeita 

sér til fullnustu. Það eru ekki allir á eitt sammála um þessar rannsóknir Csikszentmihalyi. 

Einstaklingar sem hafa lent í þessum aðstæðum sem börn benda á að fólk geti alveg átt 

hamingjusamt líf þrátt fyrir erfiðleika í barnæsku. Þetta sé spurning um hvernig unnið er úr 

atburðum lífsins (Csikszentmihalyi, 1997:98).    

 Flæði er uppspretta líkamlegrar orku sem er knúin áfram á hvatningu og athygli. Það 

er ekki nóg að velja sér skemmtileg markmið til þess að eiga góðu lífi að gegna. Einstaklingar 

verða að velja sér markmið í takt við það líf sem þeir eiga. Þeir verða að reyna sitt allra besta 

til að finna sér markmið sem draga sem mest úr ágreiningi (Csikszentmihalyi, 1997:140).  

 

2.2 Jákvæð sálfræði 

Einn upphafsmaður jákvæðu sálfræðinnar er Martin Seligman, bandarískur 

sálfræðingur og rithöfundur. Þekktastur er hann fyrir kenningu sína um lært hjálparleysi og 

svo núna nýjast er jákvæða sálfræðin. Hann er með heiðursdoktorsgráðu frá Uppsölum í 

Svíþjóð og doktorsgráðu frá Háskólanum í Pennsylvaníu. Nú í dag starfar hann sem prófessor 

við ríkisháskólann í Pennsylvaníu og er þar yfirmaður miðstöðvar jákvæðrar sálfræði 

(University of Pennsylvania, 2007).  

Ástæða þess að hér er fjallað er um jákvæða sálfræði er sú að hún er talin skipta 

gríðarlega miklu máli í flæði. Í gengum jákvæðu sálarfræðina eru einstaklingar að leitast eftir 

því að vinna með jákvæðu þættina í lífinu. Líta á styrkleika hvers og eins. Áður fyrr var oftar 

en ekki leitast við að finna þá hluti í lífinu sem ekki voru í lagi og unnið í að fækka þeim. En 

með jákvæðu sálfræðinni er áherslan á að leita eftir því jákvæða og því sem er í lagi til að 

auka lífshamingjuna (Sigurbjörg Friðriksdóttir, 2011; Gunnar Hrafn Birgisson, 2010). 
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Jákvæð sálfræði er ný grein innan sálfræðinnar og er reynt með vísindalegum 

athugunum að sýna fram á hvað það er sem gerir lífið þess virði að lifa því. 

Martin Seligman telur rétt að skoða hamingjuna út frá þremur atriðum en þau eru: 

gleðilegt líf, gott líf og innihaldsríkt líf.  

 Með gleðilega lífinu á hann við að það einkennist af því að við höfum heilbrigð 

áhugamál og tómstundir og eigum góðan tíma með fjölskyldu og vinum.  

 Gott líf varðar vinnu okkar eða þau verkefni sem við erum að fást við 

dagsdaglega að þau henti okkur, hæfileikum okkar og aðstæðum.  

 Innihaldsríkt líf er það sem gefur okkur tilgang. Í því felst að líf okkar snúist 

um eitthvað annað en okkur sjálf. Það að við séum á einhvern hátt hluti af 

stærri heild, vera t.d. í fjölskyldu, kór, íþróttum, kvenfélagi eða spilaklúbbi svo 

eitthvað sé nefnt (Sigurbjörg Friðriksdóttir, 2011; Hrefna Guðmundsóttir, 

2012; Seligman, 2008). 

Rannsóknir hafa leitt það í ljós að lifa innihaldsríku lífi skiptir okkur mestu máli. Þar á 

eftir kemur gott líf en við getum einna helst verið án þess að lifa gleðilegu lífi (Seligman, 

2008). En samt sem áður er talað um það að það sé æskilegast fyrir einstaklingana að það ríki 

jafnvægi í lífinu og að þau geti með sanni sagt að þau lifi innihaldsríku, góðu og gleðilegu lífi 

(Sigurbjörg Friðriksdóttir, 2011; Seligman, 2008). 

Jákvæða sálfræðin byggir á því að horft er á styrkleika hvers einstaklings og unnið 

markvisst með þá sem efla sjálfsmyndina. Allir eiga sína styrkleika og eiga að nota þá til að 

ná árangri og til að takast á við erfiða hluti. Með því blómstra einstaklingar, öðlast lífsfyllingu 

og hamingju (Sigurbjörg Friðriksdóttir, 2011). Einstaklingar eiga ekki að sætta sig við það að 

lifa óhamingjusömu lífi eða einhverju meðallífi. Málið er að setja sér hærra markið, stefna 

hærra og lengra.  

 Þetta er það sem kallar á einstaklinginn í flæðinu. Hann stefnir á að klára ákveðið 

verkefni þar sem hann hámarkar styrkleika sinn í hvert skipti. 

 

2.2.1 Gagnrýni á kenningar Martin Seligman 

Eins og á flestar aðrar kenningar eða hugmyndir hefur komið upp gagnrýni á jákvæðu 

sálfræðina. Judith Suissa fer í grein í Journal of Philosophy of Education árið 2008 yfir helstu 

þætti gagnrýninnar. 

 Hún bendir á að hamingja er tilfinning og getur því verið erfitt að setja niður á blað 

hversu hamingjusamur hver er. Þá vaknar oft sú spurning miðað við hvern er verið að mæla. 
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Hvar getum við fundið þann mann sem er svo hamingjusamur að það finnst hvergi 

hamingjusamari einstaklingur? Hún telur hamingjuna ekki vera mælanlega (Suissa, 2008:575-

576). 

 Suissa bendir líka á það sem galla á kenningunni að ætlunin sé að kenna hamingjuna. 

Hún telur að hamingja sé eitt af því sem ekki er hægt að kenna og þess vegna telur hún það 

óraunhæft að ætla að fara að setja þetta inn í skólastarf til kennslu (Suissa, 2008:576-588). 

 Í annari grein í Journal of Philosophy of Education árið 2008 eftir Alistair Miller er 

bent á að rannsóknir á jákvæðu sálfræðinni innan skólanna eru ekki komnar nægilega langt til 

þess að vera að leggja mat á hvort jákvæða sálfræðin sé til góða eða ekki. Þó svo að það sé 

ýmsilegt sem bendi til þess að börnin verði jákvæðari eru ekki til niðurstöður rannsókna til að 

styðja þær hugmyndir (Miller, 2008:592-593). 

 Einnig vill Miller meina að það sé lögð of mikil áhersla á það að með því að vinna 

eftir jákvæðri sálfræði getur einstaklingurinn náð öllum þeim markmiðum sem hann setur sér. 

Í raun eru markmiðin óþörf því ef hann nær þeim hvort sem er þarf hann líklega ekki að setja 

sér þau. Það virðist vera að það sé alveg sama hversu óraunverulega eða há þessi markmið eru 

einstaklingurinn nær þeim alltaf samkvæmt jákvæðu sálfræðinni (Miller, 2008:594).  

 Kristján Kristjánsson skrifaði grein sem birtist í Ráðstefnuriti Netlu árið 2011. Þar 

kemur hann inn á galla jákvæðu sálfræðinnar sem fræðigreinar. Honum finnst skilaboðin um 

eðli hamingjunnar í jákvæðu sálfræðinni nokkuð misvísandi. Þar sem komið er inn á 

tvennskonar hugmynd um gildi, bæði siðferðisleg gildi og svo er líka talað um gildi og 

siðaboð. Kristján telur þetta hafa mjög neikvæð áhrif á kenninguna í heild sinni (Kristján 

Kristjánsson, 2011:12). 

 Eins bendir hann á það sama og Miller gerði um rannsóknirnar á skólunum. Þar sem 

rannsóknirnar eru ekki komnar nægilega langt á veg til þess að nota niðurstöður þeirra 

almennilega. Þess vegna er erfitt að benda á samanlegðaráhrifin (Kristján Kristjánsson, 

2011:12) en það stendur víst allt til bóta. 

  

2.3 Lýðræði  

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) segir um lýðræðið: 

„Lýðræðislegt leikskólastarf byggist á jafnrétti, fjölbreytileika, samábyrgð, samstöðu 

og viðurkenningu fyrir ólíkum sjónarmiðum. Þar eiga börn að finna að þau eru hluti af 

hópi og samfélagi þar sem réttlæti og virðing einkenna samskipti. Litið er á börn sem 

virka borgara og þátttakendur þar sem hver og einn fær tækifæri til að leggja sitt af 

mörkum til að hafa áhrif á umhverfi sitt“ (Aðalnámskrá leikskóla, 2011: 25). 
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Í leikskóla læra börn að lifa við lýðræði þar sem þau læra að bera virðingu fyrir 

umhverfinu, margbreytileika samfélagsins, sjálfum sér og öðrum (Barnasáttmáli sameinuðu 

þjóðanna, 1992). Þau þurfa að skilja hvers vegna lýðræðisleg vinnubrögð eru notuð og hverjar 

þær reglur eru sem fólk þarf að fara eftir í lýðræðisríki. Það skiptir líka máli að börn upplifi á 

sjálfum sér þá reynslu sem þau öðlast í samfélaginu sem og að finna það að ákvarðanir þeirra 

séu virtar (Kristín Dýrfjörð, 2006:4).  

Hægt er að segja að sá einstaklingur sem er fær til að taka sjálfstæðar ákvarðanir en 

getur samt virt aðra í samfélaginu er til fyrirmyndar í lýðræðisríki (Kristín Elfa Guðnadóttir, 

2003:10). En til að það gangi upp þurfa þau að vera virkir þátttakendur í samfélaginu, því ef 

þau eru það ekki fara þau á mis við þann þroska og þá reynslu sem lýðræðislegir 

samveruhættir bjóða upp á.  

Barni þarf að líða vel í leikskólanum og hafa sterka sjálfsmynd til að geta tekið þátt í 

samveru- og samskiptaháttum sem lýðræðislegt starf í leikskólanum bíður upp á en ef skortur 

er á lýðræðislegu starfi þá stuðlar það að því að ekki er mikið um sanngjörn verkefni að ræða 

fyrir börnin (Ólafur Páll Jónsson, 2010a). 

Í bók sinni Lýðræði og menntun fjallar John Dewey (1916) um lýðræði í skólastarfi. 

Þar segir hann frá því að lýðræði sé ekki bara til þess að kjósa fólk á þing heldur er einkenni 

lýðræðis að taka skynsamlegar ákvarðanir eftir aðstæðum hverju sinni sama á hvaða vettvangi 

það er. Í samfélagi þar sem ríkir lýðræði þurfa allir að koma fram við hvern annan á 

jafnréttisgrundvelli. Og með lýðræði í skólastarfi taldi hann að nemendur yrðu áhugasamari 

um námið þar sem væri hlustað á þá og þeir fengju að hafa áhrif á umhverfi sitt (Dewey 

1916:100, 115). 

Dewey var þeirra skoðunar að í skólanum ættu börn að fá að upplifa lýðræði, þar sem 

hann leit á skólann sem samfélag í smækkaðri mynd. Honum fannst að skólinn þyrfti að ýta 

undir þann eiginleika hjá börnum sem hjálpar þeim í lýðræðislegu samfélagi, þannig að hver 

einstaklingur fengi færi á að koma sínum skoðunum á framfæri (Jóhanna Einarsdóttir, 

2008:122-123). 

 Dewey talaði einnig um mikilvægi lýðræðislegs einstaklingseðlis sem er að 

einstaklingurinn getur komið fram við þann sem hann á í ágreiningi við sem vin og það sem 

þá greindi á um er ekki eitthvað sem á að breiða yfir eða fjarlægja heldur að leita lausna á 

(Ólafur Páll Jónsson, 2010a).  

En til að lýðræðislegt einstaklingseðli fái að þroskast og njóta sín þarf kennari eða 

skóli að búa til það umhverfi þar sem virðing, jafnræði og virkni spila saman en þetta á að 
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snúast um það að einstaklingur sé hluti af samfélagi en ekki bara um einstaklinginn sjálfan 

(Ólafur Páll Jónsson, 2010b:33).  

Í grein Kristínar Dýrfjörð (2006:5) um Lýðræði í leikskólum kemur fram að barn þurfi 

að læra að þekkja sjálft sig með því að hafa samskipti við aðra og/eða læra að það geti leikið 

með öðrum börnum og virt það að þau hafi aðra skoðanir en það sjálft og einnig nálgast 

upplýsingar sjálft. Barnið þarf líka að átti sig á því að það þarf að gera hlutina sjálft og að 

aðrir geri það ekki fyrir það eða að barnið þarf að taka þátt í leik og starfi. Þau þurfa líka að 

átta sig á því að þau þurfi að leysa úr vandamálum sem koma upp sjálf og með örðum.  

Hildur Skarphéðinsdóttir (2008:160) segir frá í grein sinni Ég borða ekki smjör hvað 

leikskólar hafa gert til að sýna fram á að lýðræði sé til staðar í leikskólum. Meðal annars var 

það að fá ókunnan aðila sem fer um leikskólann með tveimur til þremur börnum og skoðar 

það sem fyrir ber og börnin segja frá. Þessi aðili skrifar niður það sem fram fer og tekur 

jafnvel myndir í leiðinni. Einnig segir hún frá þar sem börn fengu að fara um leikskólann sinn 

og taka myndir í bækling sem börn fá þegar þau byrja þar. En börnin fengu að semja textann 

við myndirnar sem fara í bæklinginn. Þannig að þar kemur fram það sem þeim finnst 

mikilvægast að barn þurfi að vita um leikskólann þegar það byrjar.  

En það er leikskólans að passa upp á að allir taki þátt í samræðum sem eiga sér stað í 

leikskólanum, að það sé skipst á skoðunum og hlustað á alla, að börn geti unnið saman og 

hjálpað hvert öðru, að börnin taki ábyrgð á því sem þau gera, að þau geti valið um það sem 

þau langar til að gera og fái að gera það eins og þau vilja, að bæði kyn fá tækifæri til að vinna 

að margvíslegum verkefnum og að þau geti haft áhrif á starfið í leikskólanum (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011:14). 

Guðrún Alda Harðardóttir (2003:3) bendir á grein sinni niðurstöður könnunar sem hún 

framkvæmdi meðal foreldra leikskólabarna í leikskólanum Lundarseli á Akureyri. En þar kom 

í ljós hvað foreldrum fannst mikilvægast að börn sín lærðu í leikskólanum. Mikilvægast 

fannst foreldrum að börnin gætu gert sér grein fyrir tilfinningum og sjónarmiðum annarra. Í 

öðru lagi fannst þeim að börnin fylgdu reglum og í þriðja lagi að börnin gætu notað samræður 

sem tæki til að leysa úr ágreiningi. Með þessum svörum kemur í ljós að foreldrar meta 

lýðræðisleg gildi mikils og vilja að börn sín noti þau. 

  

2.4 Samantekt 

Eins og fram hefur komið er flæðis upplifunin það sem birtist þegar einbeiting einstaklinga er 

algjör. Þegar þeir gleyma stund og stað og verða ekki varir við neitt annað en það að vinna að 
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ákveðnu verkefni. Hamingjan kemur í ljós um leið og verkefninu er lokið og þar kemur 

einmitt tengingin á milli flæðis og jákvæðu sálfræðinnar.  

 Jákvæða sálfræðin byggir á því að einstaklingarnir séu að hámarka styrkleika sína og 

verði hamingjusamt. Það er auðvitað það sama og flæðið biður um, þar sem einstaklingurinn 

nær ekki flæðinu fyrr en hann hefur náð að finna sig í verkefni þar sem styrkleikar hans eru í 

hámarki á móti einbeitingu. 

 Eins og á allar aðrar kenningar er komin gagnrýni í ljós á jákvæðu sálfræðina og stafar 

hún að mestu leiti að því að gagnrýnendur telja að það sé ekki hægt að mæla hamingju. Þeir 

vilja meina að einstaklingar eigi bara að lifa innihaldsríku lífi, sem er í raun alveg það sama 

og kennismiðir jákvæðu sálfræðinnar eru að benda á.  

 Einnig hefur komið fram að í flæði eigi einstaklingar að velja sjálfir það sem þeir vilja 

gera til að öðlast hamingjuna og þar kemur lýðræðið inn í. Þar sem að einstaklingurinn fær að 

velja sjálfur og eiga samskipti við aðra á hans eigin forsendum og að hann lærir að umgangast 

aðra, bera fyrir þeim virðingu og skoðunum þeirra. 
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3. Hvernig birtist flæði í leikskólastarfi 

Hugmyndin um flæði í leikskólastarfi er frekar ný á nálum hér á Íslandi og af því að best er 

vitað eru ekki margir skólar sem vinna í anda þeirra hugmynda. 

Eins og fram hefur komið í kaflanum hér að undan felur flæðið í sér ástand þar sem 

einstaklingurinn er algjörlega niðursokkinn í ákveðið verkefni og verður ekki var við neitt 

annað á meðan á því stendur, gleymir sér algjörlega í tíma verkefnisins (Csikszentmihalyi 

,2008:4). 

Flæði í leikskólum byggir á því að kennarar skapi þær aðstæður í daglegu starfi sem 

börnin þurfa til þess að geta upplifað þetta ástand. Með fjölbreyttum aðstæðum ætti hvert barn 

að geta fundið eitthvað við sitt hæfi þar sem því líður vel og þar sem það getur lært sem mest 

(Sigurbjörg Friðriksdóttir, 2011). 

 Talið er að börn eigi mjög auðvelt með að detta inn í flæðisástand þar sem hugur 

þeirra er svo ómeðvitað opinn fyrir lærdómi. Hugur hinna fullorðnu er aftur á móti mun 

meðvitaðari og því er oft á tíðum erfiðara fyrir fullorðna að komast í þetta ástand (Knoop, 

2004:9). 

Leikurinn sjálfur er mjög gott dæmi um flæði. Þar er stöðug áskorun á barnið. Þar er 

barnið oft á tíðum að ganga lengra heldur en það myndi mögulega gera ef það væri ekki í leik. 

Leikurinn verður til jafn óðum og því er ekkert sem segir barninu til um það hvert leikurinn er 

að fara með það. Þess vegna má segja að það sé barninu mjög auðvelt að upplifa flæði 

(Lillemyr, 2001:166-167). 

Telja má að hugmyndir Vygotsky um svæði hins mögulega þroska fari mjög vel 

saman við flæðishugmyndina þar sem áskorunin eykur vitsmuni einstaklingsins. Þegar 

kenningar Vygotsky eru að skoðaðar kemur í ljós tengingin á milli þessara tveggja hugmynda.  

Vygotsky skoðar hvernig þekking barns getur bætt við sig með aðstoð frá öðrum. Það 

er hvernig þeir sem hafa meiri þekkingu geta miðlað til þess sem minni þekkingu hefur. En 

kenning Csikszentmihalyi um flæðið fjallar hinsvegar um hvernig flæðið verður til í þessu 

ferli sem barnið er að læra nýja hluti um leið og það sinnir verkefninu. Hvernig barnið er að 

þrýsta á sjálfan sig til að ganga enn lengra en það hefur áður gert og alltaf að öðlast enn meiri 

reynslu og þekkingu (Frost o.fl, 2008:38-40; Shernoff og Csikszentmihalyi, 2008:132). 

Í flæði kemur árangur í ljós þegar reynir á einstaklinga, bæði hæfileika og áskorun. 

Þegar einstaklingurinn hámarkar þessa tvo þætti er hann að teygja sig lengra í átt að nýrri 

þekkingu og nær með því sínum markmiðum og árangri. Þetta líkist því sem Vygotsky talar 

um í kenningu sinni um svæði hins mögulega þroska þar sem námsárangur næst þegar 



17 

 

einstaklingar þurfa að ná örlítið lengra en færni þeirra segir til um. Einstaklingar upplifa flæði 

þegar þeir reyna á hæfileika sína með fyrri hæfileika og mikilli áskorun, en í því ástandi fer 

nám fram eins og á svæði hins mögulega þroska (Shernoff og Csikszentmihalyi, 2008: 132).  

Svinth (á.á.:2) bendir á nokkra hluti sem þarf að hafa í huga fyrir umhverfi barnanna til 

að meiri líkur séu á því að flæðis upplifun náist. Áherslan er helst á fjóra megin þætti en þeir 

eru, umhverfi, skipulag og uppbygging stafsins, efniviður sem í boði er og virðing fyrir 

börnunum.  

 

3.1 Umhverfi 

Ljóst er að umhverfið skiptir miklu þegar starf sem byggist á flæði er skipulagt. Í umfjöllun 

Svinth kemur fram að börn og starfsfólk þurfa að bera virðingu fyrir umhverfinu og að 

samskiptin við umhverfið þurfi að vera góð. Jafnframt er hópavinna mikilvæg. Börn þurfa að 

fá tækifæri til þess að geta unnið í allskonar hópum, bæði stórum sem smáum. Í því er fólgin 

reynsla sem öllum er holl. Það að verða ekki fyrir truflun er einnig mikilvægt í flæðinu því 

það getur skemmt mikið fyrir einstaklingunum (Svinth, á.á.:2).  

 Umhverfið þarf að vera aðgengilegt fyrir börnin. Börnin verða að skilja hvað 

umhverfið er að fara fram á. Umhverfið þarf að skapa spennandi möguleika sem reyna á öll 

skynfæri barnanna. Það verður að vera sveigjanlegt og börnin eiga að hafa möguleika til að 

sinna mismunandi athöfnum án þess að trufla hvert annað. Svæði leikskólans bæði innan hans 

sem og utan þarf að bjóða upp á spennandi og krefjandi möguleika sem ýtir undir 

sköpunarkrafta barnanna (Svinth, á.á:2). 

Eins og áður hefur komið fram þarf fjölbreytileikinn að vera til staðar í því sem börnin 

geta tekið sér fyrir hendur svo þau geti valið sér eitthvað verkefni við sitt hæfi. Eins verðum 

við að gæta þess að það svæði sem börnin hafa fyrir sitt verkefni sé nægilegt. Það má ekki 

vera það takmarkað að verkefni eins trufli verkefni annars. Þau verða að hafa gott svigrúm til 

þess að sinna sínu verkefni án þess að hafa áhyggjur af því að trufla eða fara inn á svæði 

annarra (Svinth, á.á.:2). 

 

3.2 Virkni starfsfólks 

Virkni starfsfólksins skiptir miklu máli á stöðvum í flæði. Verkefnin þurfa að vera áhugaverð 

og vekja áhuga barnanna og forvitni þeirra til þess að þau geti fundið fyrir flæðinu. Ef 

starfsfólkið vekur ekki áhuga barnanna verður lítið um að vera á þeirri stöð þann daginn. Í 
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eldri Aðalnámskrá leikskóla er bent á að leikskilyrði og efniviður eigi að örva leik barnanna, 

frumkvæði og virkni þeirra (1999:12-13).  

Starfsfólkið þarf sjálft að sína verkefninu áhuga með því getur áhuginn smitast yfir til 

barnanna. Allt hefur áhrif á leik barnanna, því verða kennarar að hafa það í huga að trufla ekki 

að óþörfu og ekki vera í endalausum reglusetningum. Kennarar þurfa að leyfa börnunum að fá 

þann frið sem þau þurfa til að geta upplifað flæðið (Svinth, á.á.:2). 

Ef hlýja og gott viðmót frá starfsfólkinu streymir um veggi skólans líður börnunum 

betur sem leiðir til betri eiginleika barnanna á að sýna þessar sömu tilfinningar. Starfsfólkið er 

fyrirmynd barnanna og þess vegna er svo mikilvægt fyrir það að sýna gott fordæmi, vera til 

staðar þegar á þarf að halda (Svinth á.á:2-5).  

Betur má lesa um þetta í kafla um hlutverk leikskólakennarans hér á eftir. 

 

3.3 Skipulag starfs í flæði  

Skipulag starfsins er mikilvægt. Að geta sinnt starfi sínu í sátt og samlyndi með börnunum 

sem og öðru starfsfólki er nauðsynlegt. Allir verða að vera meðvitaðir um hlutverk sitt. Eins 

og Svinth (á.á.:2) fjallar um að þá þarf að myndast jafnvægi í athöfnum dagsins, milli 

fullorðinna og barna. Fylgjast þarf misvel með börnum í leik. Sum hver eru algjörlega 

sjálfbjarga meðan önnur þurfa aðstoð við hina ýmsu þætti starfsins.  

Húsnæði leikskólans sem vinna með aðferðafræði flæðis að leiðarljósi er gjarnan skipt 

upp í smærri svæði og á hverju svæði er einni stöð komið fyrir. Starfsfólkið skiptir sér á 

stöðvarnar og hefur yfirumsjón með viðkomandi stöð í tiltekinn tíma. Þá er það auðvitað undir 

þeim starfsmanni komið hvaða verkefni eru á þeirri stöð á þeim tíma (Guðrún Lára 

Magnúsdóttir, 2011).  

 Þann tíma sem viðkomandi starfsmaður er á stöðinni ber hann ábyrgð á henni og öllu 

sem henni fylgir. Huga þarf að efnivið stöðvarinnar sem og skráningu. Skráningin heldur utan 

um það hvaða börn koma á hverja stöð hverju sinni, hvað var unnið með og hvernig það gekk. 

Fyrir utan tilteknar stöðvar eru svæði þar sem börnin geta gengið í annan efnivið skólans og 

geta þar af leiðandi fundið það sem fangar huga þeirra hverju sinni (Ugluklettur, á.á.). 

 Dæmi um stöðvar í flæði á leikskólunum Ásgarði og Uglukletti: 

 Listakrókur/eða –garður 

 Hreyfing 

 Málrækt 

 Vísindi 

 Textíl 

 Stærðfræði 

 Ævintýragarður 

 Friðargarður 
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 Útigarður 

 Einingakubbagarður 

 Tónlistargarður 

 Sullgarður 

 Og svo mætti lengi telj 

(Ugluklettur, á.á.; Guðrún Lára 

Magnúsdóttir, 2011). 

 

Hluti af skipulagi er meðal annars að huga að kaffitímum starfsfólks. En í leikskólanum 

Ásgarði á Hvammstanga var gripið til þess þegar ákveðið var að vinna eftir 

flæðisaðferðafræðinni að taka út kaffitíma starfsfólks. Kaffitímarnir voru ekki teknir frá 

starfsfólkinu en þeir eru teknir á flestum deildum öðru hvoru megin við vinnutíma 

starfsfólksins. Starfsfólk yngstu deildarinnar tekur hins vegar sína kaffitíma á hvíldartíma 

barnanna (Guðrún Lára Magnúsdóttir, 2011). 

 

3.3 Samantekt  

Flæði í leikskólum birtist með því að fanga áhuga barnsins í verkefni sem það velur sér sjálft 

að sinna. Verkefnið hefur einhverja þýðingu fyrir barnið og það helgar verkefninu tíma sinn 

og engir utanaðkomandi þættir trufla einbeitingu barnsins. 

Starfsfólk leikskólans spilar stóran þátt í því að barnið nái að upplifa flæðið. Það er 

þeirra að skapa réttu aðstæðurnar og möguleikanna til að börnin nái því. Starfsfólk þarf að 

vera þátttakendur í því að gefa athöfnum gildi með því að vera meðvitað um að einbeita sér og 

veita athöfnum barnanna athygli. Það er starfsfólksins að vera vel vakandi yfir hvaða verkefni 

vekja athygli. Til að fá barn með í verkefni þarf það að vera áhugavert og viðkomandi 

starfsmaður þarf líka að vera tilbúinn að breyta út frá fyrirfram ákveðnum verkefnum og geta 

fylgt því sem börnin hafa áhuga á að gera.  

Með því að gera skráningar er hægt að fylgjast vel með hvað er að gerast á hverri stöð 

fyrir sig og hvað er að virka og hvað ekki. Hægt er að segja að skráningar séu gagnabanki 

hverrar stöðvar fyrir sig. 

 Miklu máli skiptir að umhverfið sé vel skipulagt svo leikurinn fái notið sín sem best, 

þar sem að skólanum er skipt niður í svæði þarf að hugsa fyrir því að nóg pláss sé allsstaðar 

svo leikur eins barns trufli ekki leika annarra. 
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4. Hlutverk leikskólakennarans 

Það er að mörgu að huga þegar athugað er hvert starf leikskólakennarans er og hvaða þýðingu 

það hefur fyrir barnið og leikskólann sjálfan sem hann starfar á. Hér verður farið aðeins yfir 

hvert hlutverk hans er á leikskólanum. 

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) kemur fram að 

„Leikskólakennari á að vera leiðandi í mótun uppeldis- og menntastarfsins, 

fylgjast með nýjungum og miðla þekkingu. Hann á að vera góð fyrirmynd í 

starfi með börnum og leitast við að styrkja faglegt hlutverk leikskólans. Litið er 

á leikskólakennara sem leiðandi samverkamann barna, foreldra og annars 

starfsfólks leikskóla. Honum ber að sjá til þess að hvert barn sé virt að 

verðleikum og að námsumhverfið sé skipulagt á þann veg að börn fái notið 

bernsku sinnar“ (Aðalnámskrá leikskóla, 2011:22).  

Einnig kemur fram í lögum um leikskóla að „starfsfólk leikskóla skal rækta starf sitt af 

fagmennsku, alúð og samviskusemi. Það skal gæta kurteisi, nærgætni og lipurðar í farmkomu 

sinni gagnvart börnum, foreldrum þeirra og samstarfsfólki“ (Lög um leikskóla nr. 7/2008).  

Ef leikskólastefna Félags leikskólakennara frá 2008 er skoðuð má lesa í starfi 

leikskólakennara felst að ýta eigi undir þroska barna. Þörfum hvers og eins barns þarf að sýna 

athygli sem og alls hópsins. Þar kemur fram að hlutverk leikskólakennarans sé að skipuleggja 

starfið og miðla til annarra starfsmanna þekkingu sinni. Til að gott samstarf ríki á milli 

foreldra og leikskólans þarf leikskólakennarinn að hafa frumkvæði á samstarfi þeirra (Félag 

leikskólakennara, 2011).  

Það er ekki aðeins verk kennarans að auka hæfni barna heldur að stuðla að námi þeirra 

með góðum samskiptum og kennslu. Kennarinn þarf að huga að velferð barnanna og miðla að 

þeim þekkingu, en gefa þeim samt sem áður færi á að öðlast sjálf þekkingu og leikni, ýta 

undir að þau vilji læra meira og auka hjá þeim víðari hugsun. Það má gera með því að gera 

umhverfið hvetjandi, skapa góðan anda og gera reglur sem hægt er að vinna eftir 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011:7).  

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011) eru ákveðnir grunnþættir sem að kennarar 

þurfa að hafa í huga í starfi sínu. Grunnþættirnir eru læsi á umhverfi og náttúru, menningu og 

samfélagi, til þess að börn geti aflað sér andlegrar og líkamlegrar þekkingar. 

Leikskólakennarinn þarf einnig að huga að námsviðunum sem eru í Aðalnámskrá leikskóla 

(2011) þegar hann skipuleggur starfið á deildinni sinni. Hér á eftir verður fjallað um hvert 

námsvið og hlutverk leikskólakennarans við að sjá til þess að þau séu uppfyllt. 
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Læsi og samskipti: hlutverk leikskólakennarans er að auka sjálfsmynd og 

félagsfærni barna með því að hjálpa börnum í að þekkja sitt nánasta umhverfi 

og fá þau til að tjá tilfinningar sínar með dansi, söng, teikningu, snertingu og 

mörgu fleiru. Hjálpa þeim einnig með samskipti við aðra, hlusta á þau, svara 

spurningum og leyfa þeim að njóta sín á sýnum forsendum.  

 

Heilbrigði og vellíðan: það sem kennari þarf að gera til að ýta undir vellíðan 

hjá börnum er að leyfa þeim að hreyfa sig sjálf og óhikað og einnig vera með 

skipulagðar hreyfistundir. Miklu máli skiptir líka að leikskólakennari hafi góð 

tengsl við hvert barn og sýni því umhyggju. Með því þá ýtir hann undir jákvæð 

samskipti barns við önnur börn, að þau beri meiri virðingu fyrir umhverfi sínu 

og að þau verða hæfari til að takast á við daglegar venjur og breyttar aðstæður. 

Einnig þarf leikskólakennari að sýna börnum mikilvægi þess að slaka á, taka 

sér hvíld og að hreinlæti og að borða hollan mat skipti miklu máli.  

 

Sjálfbærni og vísindi: leikskólakennarinn þarf að fylgjast vel með hvað börnin 

eru að hugsa og hvað þau langar til að gera. Því er gott að hann komi inn með 

nýjan efnivið, eitthvað nýtt eða jafnvel eitthvað gamalt sem ekki hefur verið 

notað lengi og setji það inn á spennandi hátt í starfið. Með því er 

leikskólakennarinn að ýta undir forvitni hjá börnum og að þau hugsi um 

hvað/hvernig hægt væri að nota hlutinn og spyrji því spurninga um hlutinn og 

finni leiðir til lausna.  

 

Sköpun og menning: það er leikskólakennarans verk að auka sjálfstæð 

vinnubrögð og skapandi hugsun hjá börnum. Með því að kynna og leyfa þeim 

að meðhöndla sem fjölbreyttastan efnivið, kenna þeim þulur, söngtexta, vísur, 

segja þeim sögur, lesa bækur, fá listamenn úr öllum menningarsamfélögum til 

að koma og kynna sína menningu með tónlist, sögum, leikrænni tjáningu og 

fleira. Og leyfa börnunum að tjá sig á sama hátt (Aðalnámskrá Leikskóla, 

2011:28-30). 

 

Svinth (á.á.:2) talar um fjóra megin þætti sem þarf að hafa í huga þegar kemur að því að vinna 

með flæði, en þeir eru umhverfið, skipulag starfsins og uppbygging þess, hvað efnivið á nota 

og bera virðingu fyrir börnunum, eins og fram kom í kaflanum hér að framan.  
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Það kemur líka fram hjá Svinth (á.á.) að skipulag dagsins þarf að vera byggt upp á 

samvinnu kennara og barna og að allir viti hvert sitt hlutverk er. Jafnvægi þarf að vera á milli 

frjálsa leiksins hjá börnunum og því sem stýrt er af kennurum. Gæta þarf að efniviðurinn sé 

við hæfi allra því börn hafa mismundi þarfir og áhuga. Kennarar þurfa að vera opnir fyrir 

öllum möguleikum á nýtingu efniviðarins og sýna honum áhuga.  

Eins og komið hefur fram í Aðalnámskrá leikskóla (2011) og hjá Svinth (á.á.) er 

nauðsynlegt að kennari beri virðingu fyrir börnunum, það að kennari sé til staðar og sýni hlýju 

hefur áhrif á líðan barnanna og er undirstaða jákvæðs samskipta, félagsfærni, einbeitingu og 

að þau sýni frumkvæði. Kennari getur ýtt undir þroska barna með því að fylgjast með hverjar 

þarfir þeirra eru (Aðalnámkrá leikskóla, 2011:22-24; Svinth. á.á.:2-5). 
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5. Börn og leikur 

Afhverju ætli barn leiki sér, jú það er auðvitað mjög gaman en hefur það einhverja hagnýta 

þýðingu fyrir barnið? Með leik þróa börn hjá sér styrk og færni sem nýtist þeim á 

fullorðinsárunum en ýmsir fræðimenn eru á því að kostir leiks komi fram strax þar sem að 

styrkur og færni nýtist börnum bæði í núinu og seinna á lífsleiðinni (Smith. P.K. 2010:1-4).  

Það skiptir börn miklu máli að fá að leika sér og að rými fyrir leik barna sé mikið í 

daglegu starfi þess. Leikur gefur börnum færi á að uppgötva sig sjálft og byggja upp hjá sér 

leikni til að takast á við tilfinningar sínar (Lillemyr, 1999:52). Börn læra að þróa félagsleg 

tengsl við aðra, skilja umhverfi sitt, segja frá tilfinningu sínum og hugmyndum í gegnum leik.  

Leikur er börnum eftirsóknarverður. Hann gerist af sjálfu sér. Þau búa sjálf til sínar 

reglur og breyta þeim eftir því hvernig leikurinn þróast. Í leiknum verða árekstrar á milli 

barna. Út frá því læra þau að komast að samkomulagi og að önnur börn sjái hlutina í örðu ljósi 

en þau sjálf. Börn leika sér af því að þau langar til þess en ekki af því að það er ætlast til af 

þeim. Þau leika sér líka af því þau vilja það en ekki af því að útkoman á að vera einhver 

ákveðin (Aðalnámskrá leikskóla, 2011:26; Jóhanna Einarsdóttir, 2010:4).  

Með samskiptum við önnur börn læra börn ýmislegt annað en það sem þau læra af 

samskiptum við fullorðna því að með öðrum börnum læra þau að hjálpast að, sýna 

frumkvæði, herma hvert eftir öðru, skemmta sér með örðum og vinátta myndast milli þeirra 

(Aðalnámskrá leikskóla, 1999:14). Það eru ekki öll börn eins og þau hafa mismunandi þroska, 

reynslu og getu. Þau þurfa að vera innan um önnur börn hvort sem um er að ræða jafnaldra 

þeirra sem og yngri eða eldri börn. Það er því leikskólans að koma til móts við þarfir hvers 

barns til að það geti notið sín á eigin forsendum í hópi með öðrum börnum (Aðalnámskrá 

leikskóla, 1999:15).  

 Þar sem að leikur veitir börnum vellíðan og er þeim eðlislegur, þá er gott að nota hann 

í tengslum við nám. Ef námið er byggt upp á spennandi máta þarf ekki að hvetja börn til að 

vera þátttakandi. Það skiptir börn máli að fá að velja þegar að leik kemur. Þau er fúsari til að 

taka þátt. Með leiknum læra börnin að gera athuganir og taka áhættu þar sem að ákveðinnar 

útkomu er ekki ætlað. Með því að gera athuganir og taka áhættu örvar það börnin í að leita 

fjölbreyttra lausna og vera skapandi í hugsun. Þau tengja nýja reynslu úr leiknum við þá 

reynslu sem þau hafa fyrir og þjálfa í leiðinni tungumálið, hreyfi-, félags- og tilfinningaþroska 

sem og vitræna og skapandi þætti (Aðalnámskrá leikskóla, 2011:26; Jóhanna Einarsdóttir, 

2010:5; Lillemyr, 1999:60-62). 
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Þegar kemur að leik barna er hann oft flokkaður í fjóra meginflokka en þeir eru: 

regluleikur, sköpunar- og byggingaleikur, hlutverka- og þykjustuleikur og skynfæra- og 

hreyfileikur (Hrafnhildur Sigurðardóttir, 1992:11). Hér kemur nánir útskýring á þeim: 

 

Regluleikir: þá er verið að tala um leiki þar sem börnin þurfa að tileinka sér 

ákveðnar reglur til að geta leikið leikinn en þessir leikir geta verið meðal 

annars söngleikir, ýmiskonar spilaleikir, hreyfileikir og orðaleikir. Það er 

þannig með regluleikinn að börn þurfa aðstoð með suma þeirra meðan þau eru 

að ná tökum á honum, á meðan þau geta leikið aðra leiki sjálf. Hér eru þau að 

þroska hjá sér hæfni í samvinnu/veru, hreyfingu og siðgæði (Guðrún 

Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 1995:177-178).  

 

Sköpunar- og byggingaleikir: þá er sköpunarhæfni barna örvuð með því að 

kynna fyrir þeim ýmiskonar efnivið, hvernig hann er og hverjir eiginleikar hans 

eru. Þegar börn fá að skoða og koma við hlutina öðlast þau ýmsa færni 

(Lindaborg, á.á.). Óhætt er að segja að ef rétt er að farið þá eflist þroski barna 

við þessa leiki þ.e.a.s. líkams- og hreyfiþroski, tilfinninga-, félags- og 

vitþroski, siðgæðis- og fagurþroski (Valborg Sigurðardóttir, 1992:58). Í 

byggingaleik læra börn t.d. hugtök eins og stór – lítill, langur – stuttur o.fl. 

einnig þróast mjög ímyndunarafl, sköpunarhæfni og fagurskynið hjá börnum. 

Því þau gera ýmiskonar mynstur með kubbunum, einnig lærast formheitin eins 

og ferhyrningur, þríhyrningur, hringur o.fl. (Hrafnhildur Sigurðardóttir, 

1992:119). 

 

Hlutverka- og þykjustuleikir: Catherine Garvey komst að því einni rannsókn 

sinni að í þessari tegund leikja er tungumálið alsráðandi. Þar sem að börn tala 

stanslaust ýmist við sjálfan sig eða aðra. Þau eru að útskýra leikinn og láta 

hann halda áfram með atburðarásin þróast jafnóðum, finna öllum hlutverk sem 

með eru í leiknum og búa til samræður. Óhætt er að segja að þegar hlutverka- 

og þykjustuleikur standa sem hæst þá líkist það einna helst leikriti þar sem 

spuni er í hávegum hafður (Valborg Sigurðardóttir, 1992:61). 

 

Skyn- og hreyfileikir: er leikur þar sem börn örva hjá sér líkams-, félags-, 

vitsmuna- og tilfinningaþroska og einnig samhæfingu, fín- og grófhreyfingar. 
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Með því að börn öðlist nýja reynslu í hreyfingu þurfa leikskilyrðin að vera 

örvandi, þannig er verið að ýta undir áhuga þeirra um að vita meira t.d. um 

heiti líkamshluta (Hrafnhildur Sigurðardóttir, 1992:116). 

 

Einn þeirra fræðimann sem komið hefur fram með kenningu um barnið og leikinn er 

Vygotsky en hann er þeirrar skoðunar um að leikur skipti miklu máli í þroska barna og að þau 

mótist af áhrifum frá menningar- og félagslegum hlutum (Valborg Sigurðardóttir, 1992:64).  

Hægt er að segja að hugmynd Vygotsky um svæði hins mögulegs þroska falli vel að 

hugmyndum um flæði. Því þar segir hann frá þeim stað sem er á milli þess sem börn geta gert 

sjálf og þess sem þau þurfa að fá aðstoð með frá öðrum kennurum eða börnum sem eru komin 

lengra í þroska. Það er hans skoðun að verkefnin sem börn eiga að leysa séu inni á „svæði 

hins mögulega“ eða það sem betra er að verkefnið sé aðeins erfiðara heldur en það sem 

kennara finnst að börnin geti. Þannig geta þau bætt við sig meiri þekkingu. Með þessu eru 

börnin að þroskast í gegnum leikinn og læra meira en þau jafnvel gera undir öðrum 

kringumstæðum (Frost o.fl, 2008: 38-40).  

Í flæði eru það börnin sem eru stjórnendur og kennarinn er til staðar og hjálpar ef til 

þarf. Börn geta farið af einu svæði yfir á annað og þess vegna þarf efniviður að verða 

fjölbreyttur og aðgengilegur fyrir þau þar sem að þau finna sér sjálf verkefni. Í flæði læra 

börnin að verða sjálfstæð, taka af skarið, fá að gera það sem þau langar mest til að gera og 

vinna með það, finna það út að þau geti tilheyrt hóp og jafnvel unnið ein og sér og að þau hafi 

sýnar skoðanir, langanir og væntingar. Fyrir vikið vex sjálfsímynd þeirra. Börnin fá tækifæri 

til að gera það sem þau langar til að gera án þess að þeim sé stýrt í einhverja ákveðna átt og 

geta leikið sér með sínum vinum (Funaborg, á.á.; Garðaborg, á.á.;Ugluklettur, á.á.). Við 

skipulag verkefna og svæða í flæði getur verið gott að hafa leikjaflokkunina á bak við eyrað 

og sjá til þess að stöðvar sem bjóða upp á fjölbreytta leiki séu til staðar. 

 

 

 

 

 

  

http://www.funaborg.is/index.php?option=com_content&view=article&id=177:flaeei&catid=29&Itemid=100082
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6. Skráningar 

Skráning er ekki ný aðferð. Hún hefur verið við líði síðan um 1960 í leikskólum Reggio 

Emilia á Ítalíu. Hún gefur leikskólakennurum færi á að kynnast skoðunum barna og því sem 

þau hafa áhuga á. Einnig getur hún gert innra starf leikskóla sýnilegt eða getur skýrt betur það 

starf sem unnið er á leikskólum þar sem að hún er ekki athugun á atferli barna (Guðrún Alda 

Harðardóttir, 2001:35/58). Í gömlu Aðalnámskrá leikskóla segir líka „leikskólakennarinn þarf 

að ætla sér tíma til uppeldislegra athuganna og skráningar á atferli barns, bæði þegar það er 

eitt og í samspili við barnahóp“ (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:14). Hér fyrir neðan er ætlunin 

að fjalla um mismunandi tegund skráninga, almenna skráningu og svo uppeldisfræðilega 

skráningu.  

 

6.1 Almenn skráning 

Skráningin yfir það hvaða barn kemur á hvaða stöð, hvað gert var og hvernig hlutirnir gengu 

fyrir sig (Ugluklettur, á.á.). Þessi skráning nýtist einnig vel til dæmis í foreldraviðtölum. Þá 

vilja foreldrar oft vita í hverju barnið er oftast að leika sér og svoleiðis. Eins geta 

skráningarnar bent starfsfólki á ef eitthvert barnið þarf einhverja aðstoð. Velur það sér 

kannski alltaf bara það sama og vinur/vinkona þess gerir og er hægt að fylgjast með því hvort 

að barnið sé bara fylgjandi eða ráðandi aðili í vinskapnum og hvort barnið þurfi mögulega 

aðstoð við að komast út úr þessu (Guðrún Lára Magnúsdóttir, 2011). 

 

6.2 Uppeldisfræðileg skráning  

Uppeldisfræðileg skráning er gerð til að athuga hvað barn getur gert og hvernig persónu það 

hefur að geyma. Uppeldisfræðileg skráning er aðferð til að safna gögnum saman um barnið. 

Með skráningu er ekki verið að safna upplýsingum um það hvernig börn haga sér, hvort þau 

hagi sér vel eða illa. Heldur safnar skráningin saman upplýsingum um hvað barnið er að 

hugsa og hvernig þekkingarheimur þess er. Við erum því miður alltaf gjörn á að gefa 

börnunum svörin og því fær barnið ekki að takast á við verkefnin sín og kanna heiminn eins 

og það ætti að gera. Einnig er hún um það að hægt sé að sjá betur það sem um er að vera í 

leikskólanum og starfinu þar (Kristín Dýrfjörð, 2009; Dahlberg, Moss og Pence, 2007:144-

148). 

Uppeldisfræðileg skráning hjálpar kennara að sjá hvernig starf hans sjálfs er og hvað 

hann lærir út frá því sem börnin eru að gera og hvernig þau læra. Mikilvægt er að kennarinn 

hlusti á og virði skoðanir barnanna. Því börn eru forvitin í eðli sínu og þar af leiðandi á 
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kennarinn að nýta það og leyfa þeim að spyrja spurninga, en samt sem áður þarf kennarinn að 

hlusta og spyrja á móti. En börnin þurfa að fá að fatta það sjálf að þau geti gert hlutina áður en 

kennarinn grípur inn í (Guðrún Alda Harðardóttir, 2001:36-37). 

Skráninguna má gera með því að taka ljósmyndir, nota myndbandsupptöku, taka upp á 

segulbandstæki, teikna og skrifa niður hvað börnin segja ásamt eigin vangaveltum og 

viðbrögðum leikskólakennarans. Þegar þessar aðgerðir eru notaðar fela þær í sér bæði 

skráningu á staðnum og innihald. Með skráningu er átt við það sem skráð er eftir börnin, það 

sem þau segja og gera og hvernig við tengjumst verkunum. Síðan tekur við ferli til að lýsa því 

hvernig við notuðum niðurstöðuna til að íhuga atferli barnanna og skoða eigið starf á 

kerfisbundin hátt. Loks veitir skráningin yfirsýn yfir starf leikskólans þegar henni er beitt 

markvisst og stöðugt. Hún veitir foreldrum og öðrum innsýn í starf leikskólans (Kristín 

Dýrfjörð, 2009). 

 

6.3 Framkvæmd skráninga í leikskólunum Ásgarði og Uglukletti  

Í leikskólunum Ásgarði og Uglukletti er skráningin um það hvað er gert og hvernig gekk 

meira hugsuð sem hugmyndabanki fyrir framtíðina. Einhversstaðar er talað um að maður eigi 

ekki alltaf að vera að finna upp hjólið og því er nauðsynlegt að safna saman því sem gert er. 

Starfsfólk er misjafnt og það er misjafnt hvar styrkleikar þeirra liggja. Sumir eiga mjög 

auðvelt með að finna allskonar verkefni í listum á meðan aðrir eru betri í hreyfingu. Þess 

vegna er nauðsynlegt fyrir alla að leggja áherslu á að skila skráningu. 

Skráningar eru gerðar til að hafa yfirlit yfir það hvað börnin eru að fást við í 

leikskólanum. Skráningarnar eru margþættar. Í fyrsta lagi merkir starfsmaðurinn við nafn 

barnsins ef það kemur inn á hans stöð og leikur sér. Í öðru lagi er reynt að skrifa niður hvað sé 

gert og hvernig það gekk og svo í þriðja lagi er gerð uppeldisfræðileg skráning að einhverju 

marki. Þar eru skráð niður það sem átti sér stað á stöðinni þann daginn og ef eitthvað kom upp 

á er það sett þarna inn í svo að þetta verður að hluta til viss gagnbanki um börn leikskólans. 

Síðast en ekki síst er reynt að gera uppeldisfræðilega skráningu eftir hverja stund eða á 

meðan stundinni stendur. Það fer mikið eftir stöðinni, hvort viðkomandi nær að gera 

skráningu á meðan vinnan er í gangi eða hvort hann verður að gefa sér tíma eftir stundina.  

Verkefninu eru misjöfn og því misjafnt hvernig starf starfsfólksins er á hverri stöð. 

Starfsfólk þarf alltaf að vera tilbúið að vera með í leiknum eða verkefninu og getur þess vegna 

verið nauðsynlegt að gefa sér tíma eftir stundina til að gera skráningarnar (Sigubjörg 

Friðriksdóttir, 2011). 
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6.4 Samantekt  

Hvort sem um er að ræða almenna skráningu eða uppeldisfræðilega skráningu þá skiptir hún 

máli fyrir alla sem að henni koma. Skráningarnar gefa innsýn inn í starfs leikskólans, barnsins 

og kennarans. Kennarinn getur notað skráninguna til að skoða sitt eigið starf og hvernig örva 

megi börnin í starfinu sem og skipuleggja starf leikskólans. Einnig getur hún sagt til um hvort 

strákar og stelpur séu að leika sér saman eða í sitt hvoru lagi og hvort það sé munur á því hvar 

kynin leika sér mest.  
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7. Kyn og flæði  

Þegar verið er að fylgjast með flæði vaknar oft sú spurning hvort að strákar eru að gera það 

sama og stelpur og svo öfugt. Gestir sem koma inn í leikskólann bera oft upp þessa spurningu 

sem og eru strákar ekki bara alltaf í þessum svokölluðu strákaleikjum og stelpur í því að 

föndra? (Sigurbjörg Friðriksdóttir, 2011). Oft á tíðum er fullorðna fólkið mun meira í að 

kyngreina allt frekar en börnin sjálf en börnin læra það sem fyrir þeim er haft. 

Allt frá upphafi hefur verið komið öðruvísi fram við stelpur heldur en stráka. Eins er 

ætlast til annarra hluta af strákum en stelpum. Oft heyrist að strákar séu alltaf til vandræða á 

meðan stelpurnar eru svo stilltar og góðar. Stákar eru stórir og sterkir en stelpurnar eru hins 

vegar veikara kynið (UNICEF, 2007).  

 Ýmsar rannsóknir hafa sýnt fram á að þegar börn ná 5 ára aldri er hægt að greina mun 

á hópamyndun hjá strákum og stelpum. Stelpur leika sér oftast nær í minni hópum á meðan 

strákar velja sér stærri hópa. Strákarnir velja sér líka oftar skipulagða leiki sem taka mun 

meira pláss heldur en hjá stelpunum. Strákar lenda meira í keppni sín á milli í sínum leikum 

þar sem átök og áhætta koma frekar fram og það að ná yfirráðum í leiknum. Meðan stelpurnar 

völdu frekar þá leið að ræða saman og finna sanngjarna leið til þess að allar næðu sínu fram 

(Maccoby, 2002:55-58). 

 Pellegrini og Smith (1998) bentu á í grein sinni að drengir tækju oftar meiri þátt í 

hreyfileikjum heldur en stelpur. Þeir væru meiri þátttakendur í leiknum og sýndu meiri ákefð. 

Nokkrum árum seinna sögðu þeir Pellegrini, Dupuis og Smith (2007) frá tveimur rannsóknum 

þar sem ólík lönd voru þátttakendur á sitthvorum tímanum sem báðar sýndu kynjamun í leik. 

Fyrri rannsóknin sýndi fram á að í Bandaríkjunum árið 1983 einkenndist þykjustuleikur 

stúlkna af heimilislífi með dúkkum og öllu því sem tilheyrir en þykjustuleikur stráka 

einkenndust af einhverskonar ofurhetjuleik með miklum kröftum og ákefð. En seinni 

rannsóknin sem er frá árinu 2005 í Botswana leiddi í ljós að strákar léku sér meira með hluti 

heldur en stelpur gera. 

 Þegar börn leika sér saman í hópum af sama kyni myndast ákveðin menning innan 

hópsins. Ef kjarni menningarkimanna er sameiginlegur áhugi, sameiginleg þekking eða 

væntingar fyrir ákveðnum fyrirbærum gæti það án nokkurs vafa ýtt undir myndun 

staðalmynda. Það viðheldur staðalmyndum hvers kyns fyrir sig ef börn og fullorðnir hegða sér 

í samræmi við sína menningarkima. Svo er aftur spurning hvort menningin sé orsök eða 

afleiðing hópsins er ekki vitað en ef kynjamunurinn sé félagslegt fyrirbæri sem birtist í 
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hópnum bendir það til þess að menning sé afleiðing hópsins (Maccoby og Jacklin, 1987:240-

280).  

 Starfsfólk verður að vera opið fyrir því að horfa fram hjá kynhlutverkum barnanna 

þegar það velur verkefni fyrir sína stöð. Starfsfólk má ekki ákveða fyrir fram að þetta verkefni 

sé fyrir stelpur eða bara fyrir stráka. Verkefnin verða að vera sem fjölbreyttust þannig að allir 

geti átt jafna rétt til þess að upplifa flæði. Verkefnið á að ná fram því besta í börnunum sama 

af hvaða kyni þau eru. 

Csikzentmihalyi bendir á það er mun líklegra að einstaklingar upplifi flæði þegar þeir 

eru með vinum sínum. Einstaklingar eru mun móttækilegri fyrir þessari tilfinningu þegar þeir 

eru í góðum félagsskap því þá eru einstaklingarnir glaðari og því meiri líkur á að þeir geti 

gleymt sér í verkefninu. Meira að segja verkefni sem eru alls ekki skemmtileg eins og til 

dæmis heimilisstörfin en þau verða miklu skemmtilegri þegar þau eru gerð í félagsskap 

(Csikzentmihalyi, 1997:81). Börn eru úr þannig grasi gerð að þau leika sér við þann sem þeim 

finnst skemmtilegur. Þau eru ekki mikið að velta fyrir sér hvort það sé annað barn af sama 

kyni eða hvort það sé af gagnstæðu kyni.  

Þetta kemur í raun engum á óvart því um leið og einstaklingur er komin í félagsskap 

einhvers annars fer hann að bera sig saman við hinn einstaklinginn. Það eitt gerir það að 

verkum að maður teygir sig lengra í reynslu sína og þekkingu og því er það hvatning fyrir alla 

aðila að vera í félagsskap við vinnu á verkefnum (Csikzentmihalyi, 1997:82). Þetta ítir undir 

þá hugmynd að börn vinni best í félagsskap með öðrum börnum í flæðinu. Þau hjálpast að við 

að komast að takmarkinu sínu sama hvort það sé tveir strákar, tvær stelpur, stelpa og strákur 

eða fleiri. 
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8. Rannsókn 

Til að átta okkur á hvort flæði sé algengt ákváðum við að skoða heimasíður 80 leikskóla á öllu 

landinu. Samkvæmt heimasíðu Hagstofu Íslands voru 277 leikskólar á öllu landinu árið 2010. 

Valdir voru leikskólar þar sem fyrirtækið leikskolinn.is hýsir heimasíður þeirra í sínum 

gagnagrunni. Ákveðið var að taka alla leikskóla sem eru þar eða 80 leikskóla. Ástæðan fyrir 

því að þessir leikskólar voru fyrir valinu er einungis sú að við þekkjum aðeins inn á kerfið 

sem heimasíðurnar eru í og fannst okkur hentugt að þarna væru 80 leikskólar allir á sama 

staðnum. Okkur fannst mjög hentugt að skólarnir væru allir inni á sömu síðunni þar sem 

úrtakið varð að vera töluvert. Okkur langaði að varpa ljósi á það hversu margir skólar í þessu 

úrtaki vinna með flæði og hvað það er sem er algengast í leikskólastarfi í dag. 

 Eins fengum við að fylgjast með á leikskólanum Ásgarði eins og við vildum þar sem 

önnur okkar vinnur þar. Starfsfólkið tók okkur opnum örmum og var allt af vilja gert til að 

segja okkur til. Þar máttum við líka skoða öll þau gögn sem gátu mögulega hjálpað okkur við 

vinnu okkar sem kom sér afar vel. 

 Við veru okkar inni á leikskólanum kom upp sú hugmynd hvort munur væri á því hvað 

strákar tækju sér fyrir hendur í flæðinu eða stelpur. Þar sem skráningar eru gerðar fyrir hverja 

stöð og skráð er hverjir koma inn á hverja stöð ákváðum við að nýta okkur þær og athuga 

betur hvort einhver kynjamunur myndist milli barnanna. 

 

8.1 Dagskipulag leikskóla 

Á heimasíðum leikskóla er gjarnan fjallað um dagskipulag þeirra. Þegar farið var yfir 

dagsskipulag skólanna leiddi það ýmislegt í ljós. Meðal annars má benda á að 15 skólar af 

þessum 80 voru ekki með dagsskipulög sín inni á heimasíðunni. Þar sem aðalmarkmið okkar 

var að varpa ljósi á hvað væri algengast í leikskólastarfi í dag og hversu margir skólar væru 

með flæði ákváðum við að athuga hvort talað væri um frjálsan leik eða val og hvort 

leikskólarnir væru að bjóða börnunum upp á skipulagðar hreyfistundir. 

 Við sóttum dagsskipulögin af netinu og fórum svo yfir þau eitt í einu og merktum við í 

excel skjal sem við útbjuggum.  
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Mynd 2 – dagskipulag á leikskólum.  

Á mynd 2 sést að það er algengast í leikskólum að um hópastarf sé að ræða. Þar sem 

börnunum er skipt upp í smærri hópa og unnið markvisst að ákveðnu verkefni í ákveðinn 

tíma. Samkvæmt þessari niðurstöðu kjósum við að kalla leikskólastarfið með hópastarfi, 

hefðbundið leikskólastarf. Svo er misjafnt eftir skólum hvort talað er um frjálsan leik eða val 

og sum staðar er talað um bæði. Markvissar hreyfistundir eru í færri skólum heldur en maður 

hélt, því miður. Einhverra hlutavegna vorum við sannfærðar um að þær væru komnar inn 

nánast alls staðar. Flæði kom svo upp í 2 skólum og eru báðir þeirra á norðurlandi vestra, 

annar er Leikskólinn Ásgarður á Hvammstanga og hinn er Leikskólinn Barnabær á Blönduósi.  

  

8.2 Leikskólinn Ásgarður 

Leikskólinn Ásgarður er þriggja deilda leikskóli staðsettur á Hvammstanga í Húnaþingi 

vestra. Leikskólinn hefur verið starfræktur síðan 1976 en þá hóf hann starfsemi sína yfir 

sumarið í húsnæði Grunnskóla Hvammstanga. Árið 1979 hófst svo starfsemi allan ársins 

hring. 

 Árið 1987 var svo fyrsta skóflustungan tekin af núverandi húsnæði leikskólans en var 

svo aftur vígt árið 1994 og hlaut þá nafnið Ásgarður. Í desember 2007 var svo húsnæðið eins 

það er í dag tekið í notkun og leikskólinn loksins allur á einum stað. 

Um 62 börn eru í leikskólanum Ásgarði í dag og 19 starfsmenn. Leikskólastjóri 

leikskólans Ásgarðs er Guðrún Lára Magnúsdóttir leikskólakennari að mennt, útskrifuð frá 

Háskólanum á Akureyri árið 2006 (Ásgarður, á.á.).  
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Árið 2010 var farið út í að skoða aðferðafræði Csikszentmihalyi um flæði. 

Undirbúningstíminn var mikill og aðdragandi langur. En haustið 2010 hóf leikskólinn svo sitt 

fyrsta starfsár með flæði sem megin áherslu í starfi sínu. Áður hafði verið unnið í anda þess 

sem við kjósum að kalla hefðbundið leikskólastarf þar sem hópastarf og frjáls leikur réð 

ríkjum. 

Eftir að flæðið var tekið upp voru það fyrst um sinn börn af eldri deildunum tveimur í 

flæðinu en svo strax í janúar 2011 var ákveðið að leyfa elstu börnunum af yngstu deildinni að 

koma inn í flæðið og hefur þeirri breytingu verið haldið inni (Guðrún Lára Magnúsdóttir, 

2011).  

 

8.2.1 Reynsla af flæði 

Leikskólinn Ásgarður er nú að klára sitt annað starfsár með aðferðafræði flæðis og hefur mjög 

margt breyst á þessum tíma að mati Guðrúnar Láru leikskólastjóra. Barnabær hefur hins vegar 

ekki alveg stigið skrefið til fullnustu og starfar að hálfu leiti eftir flæði og svo líka eftir því 

sem við veljum að kjósa hefðbundið starf. Þar sem hópastarf er alltaf hjá þeim eftir hádegið.  

Barnabær ákvað að tileinka sér flæði þar sem þær sáu fram á að leikskólahúsnæðið 

væri að verða of lítið fyrir börnin sem þurftu að komast að þar sem fólksfjölgunin var svo 

mikil. Starfsfólkið fór í heimsókn á Hvammstanga og fékk að eyða starfsdegi sínum í að 

fylgjast með starfinu. Hugmyndin heillaði þær og ákveðið var að tileinka sér aðferðafræðina. 

En eins og áður sagði stigu þær skrefið ekki alveg til fullnustu.  

 

8.2.2 Undirbúningur í leikskólanum Ásgarði 

Þegar hugmyndin vaknaði á leikskólanum Ásgarði fór margt í gang. Starfsfólk fékk að fara í 

heimsókn á leikskólann Ugluklett í Borganesi þar sem unnið er eftir flæði. Þar fékk 

starfsfólkið að ganga um og kynnist flæðinu eins og hver og einn vildi. 

 Eftir að allir höfðu farið í heimsóknina var hafist handa við skipulagningu og hvernig 

væri best að framkvæma breytinguna. Lítil skref voru tekin og farið var að opna eina og eina 

hurð á milli deildanna. Byrjað var á að hafa opið á milli deilda einu sinni í mánuði sem 

breyttist svo í að verða alla föstudaga. Svo fór starfsfólkið bara að finna það hjá sér sjálfu að 

opna og þróunin var mjög skemmtileg.  

 Búið var að taka ákvörðun um að byrja alveg ákveðið með flæði að hausti 2010. Fram 

að því var svokölluð aðlögun í gangi ef svo má að orði komast. 
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Guðrún Lára bendir á að það voru margskonar breytingar sem þurftu að fara í gang, 

kaffitímar starfsfólk þar á meðal. Þegar flæði er í gangi þarf hver starfsmaður að vera á sinni 

stöð og því mjög erfitt að koma kaffitímum fyrir. Gripið var til þess ráðs að taka þá út úr 

skipulaginu. Þeir voru auðvitað ekki teknir út að öllu leiti. Flest starfsfólk leikskólans tekur 

sinn kaffitíma öðru hvor megin við vinnutíma sinn. Það byrjar því annað hvort seinna eða 

líkur vinnu fyrr á deginum. Yngsta deildin tekur hins vegar sína kaffitíma á hvíldartímanum á 

meðan börnin sofa. En til að missa ekki alveg öll tengsl milli starfsfólksins þá var kaffitímum 

á föstudögum haldið inni og fær þá hver starfsmaður 25 mínútur í kaffi á meðan börnin fara 

öll út í útiveru. 

 

8.2.3 Stöðvar skólans 

Húsnæði leikskólans er skipt upp í smærri svæði og á hverju svæði er einni stöð komið fyrir. 

Starfsfólki er svo skipt niður á þessar stöðvar og hefur þá yfirumsjón með þeirri stöð í 

tiltekinn tíma. Þá er það auðvitað undir þeim starfsmanni komið hvaða verkefni eru á þeirri 

stöð á þeim tíma (Guðrún Lára Magnúsdóttir, 2011). 

Þann tíma sem starfsmaðurinn er á stöðinni ber hann ábyrgð á henni og öllu sem henni 

fylgir. Huga þarf að efnivið stöðvarinnar sem og skráningum. Skráningin heldur bæði utan um 

það hvaða börn koma á hverja stöð hverju sinni, hvað var unnið með og hvernig það gekk. 

 Guðrún Lára bendir á að starfsfólkið er á sinni stöð í eina viku í senn. Þar fær það að 

láta ljós sitt skína í verkefnum sem því langar sjálfu að sinna með barnahópnum. Styrkleikar 

einstaklinganna eru misjafnir og því er það undir starfsmanninum sjálfum komið hvað hann 

gerir á hverri stöð. Auðvitað er það þannig að starfsmennirnir eru ekki alltaf á sinni 

uppáhaldsstöð en með því erum við líka að nýta starfskrafta starfshópsins sem best. Þá er líka 

frekar einfalt að fá hugmyndir frá öðrum um verkefni. Allir eru á eitt settir með að gera þetta í 

sameiningu. Það er enginn lokaður í sínu horni. Starf skólans er hlekkur í keðju sem myndast 

hefur utan um leikskólann þar sem samheldni og góður andi ræður ríkjum. Starfsfólkið vinnur 

saman allir sem einn að sama markmiði að gera góðan skóla að betri skóla. 

 

Dæmi um stöðvar í flæði á leikskólanum Ásgarði: 

 Listagarður 

 Vísindagarður 

 Ævintýragarður 

 Friðargarður 

 Útigarður 

 Einingakubbagarður 

 Tónlistargarður 

 Sullgarður
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8.2.4 Er munur eftir breytinguna  

Leikskólastarf sem einkennist af flæði og hefðbundið leikskólastarf eru á margan hátt ólík og 

er það einna helst dagskipulagið. Þegar við spurðum út í það hvernig starfsfólkið hafði 

upplifað breytinguna voru allir á eitt sammála um að mjög vel hafi tekist til. Munurinn á þessu 

hefðbundna leikskólastarfi og á leikskólastarfi sem einkennist af flæði er gríðarlega mikill að 

mati þeirra sem reynt hafa bæði. Í viðtali við starfsmannahópinn á Ásgarði kemur fram að 

þeim virðist sem svo að í flæðinu einbeiti börnin sér að því að gera það sem þau virkilega 

langar til að gera. Þau verða einbeittari oft á tíðum og minna verður um árekstra.  

Guðrún Lára bendir á það að auðvitað hafi komið upp raddir innan hópsins um það 

hvað myndi gerast um leið og breytingin ætti sér stað en það telur hún bara eðlilegt. „Við 

vorum að fara út í eitthvað nýtt í okkar skóla“. Margir hugsuðu að nú færu lætin fyrst að 

byrja. En undirbúningurinn var mikill eins og áður sagði og börnin vissu nákvæmlega í hvað 

stefndi og fyrstu vikurnar eftir að flæðið hófst heyrðist hjá mörgum starfsmönnum: „hvað 

gerðist eiginlega? Hvar eru öll börnin?“. Upplifunin var eins og börnunum hafi fækkað um 

20 til 30. 

Starfsfólkið bendir líka á hversu gott sé að vera orðin laus við það að vera fastur á 

klukkunni. Dagurinn flæðir bara áfram án þess að það sé alltaf verið að stoppa leikinn hjá 

börnunum til að fara að gera eitthvað annað. En matar – og kaffitímar eru nánast það eina 

fasta í skipulagi dagsins. En svo eru þættir eins og íþróttahús, prestatímar og sameiginlega 

söngstund sem koma inn í skipulagið. 

Guðrún Lára benti líka á að það væru nokkrir skólar á landinu sem ynnu eftir þessari 

aðferðafræði og gæti verið gagnlegt að skoða heimasíður þessara skóla til að varpa meira ljósi 

á hugmyndina um börn og flæði. Ákveðið var að skoða og gera grein fyrir því sem fram 

kemur á heimasíðum viðkomandi leikskóla. 

 

8.2.5 Leikskólar sem vinna með flæði 

Á heimasíðum leikskóla sem vinna með flæði er fjallað um kosti þess fyrir börnin meðal þess 

sem þar kemur fram er að í flæði eru það börnin sem eru stjórnendur og kennarinn er til staðar 

og hjálpar ef til þarf. Börn geta farið af einu svæði yfir á annað og þess vegna þarf efniviður 

að vera fjölbreyttur og aðgengilegur fyrir þau þar sem að þau finna sér sjálf verkefni. Í flæði 

læra börnin að verða sjálfstæð, taka af skarið, fá að gera það sem þau langar mest til að gera 

og vinna með það, finna það út að þau geti tilheyrt hóp og jafnvel unnið ein og sér og að þau 

hafi sýnar skoðanir, langanir og væntingar. Fyrir vikið vex sjálfsmynd þeirra. Börnin fá 
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tækifæri til að gera það sem þau langar til að gera án þess að þeim sé stýrt í einhverja ákveðna 

átt. Geta leikið sér með sínum vinum (Lindarborg, á.á.; Garðaborg, á.á. og Ugluklettur, á.á.). 

Flæðið gefur börnunum mun betri möguleika á öllu lýðræði, Þau fá að finna sér sjálf 

hvað þau langar að gera. Það eitt hvetur þau til þess að finna sjálf út hvað það er sem vekur 

mestan áhuga þeirra. Einnig er kosturinn að hafa alltaf möguleikann á því að skipta. Verkefni 

geta alveg litið spennandi út og svo um leið og þú ferð að vinna það kemur í ljós að þú hefur 

bara engan áhuga á því að halda áfram að vinna það. Þetta myndum við halda að styrkti 

börnin í því að finna sína styrkleika, þar sem valið er algjörlega þeirra. 

Leikur með öðrum börnum er nauðsynlegur fyrir börn. Með samskiptunum sem verða 

í leiknum við önnur börn læra þau ýmislegt annað en það sem þau læra af samskiptum við 

fullorðna. Þau læra að hjálpast að, sýna frumkvæði, herma hvert eftir öðru, skemmta sér með 

örðum og vinátta myndast milli þeirra. Það eru ekki öll börn eins og þau hafa mismunandi 

þroska, reynslu og getu. Þau þurfa að vera innan um önnur börn hvort sem um er að ræða 

jafnaldra þeirra sem og yngri eða eldri börn. Það er því leikskólans að koma til móts við þarfir 

hvers barns til að það geti notið sín á eigin forsendum í hópi með öðrum börnum 

(Aðalnámskrá leikskóla, 1999:14-15). 

 

8.3 Leikur barna eftir kyni og stöðvum 

Til að skoða hvort munur væri á leik barna í flæðinu eftir kyni var fengið leyfi til að 

skoða og vinna úr skráningum frá leikskólanum Ásgarði. 53 börn taka þátt í flæðinu af þremur 

deildum, 34 stelpur og 19 strákar. En 9 börn af yngstu deild skólans taka ekki þátt í flæðinu 

sökum ungs aldurs. 

Þessi fjöldamunur gerir það aðeins að verkum að skekkja myndast í myndunum sem 

fylgja hér að aftan. Ákveðið var að taka öll börnin með sem eru í flæðinu í stað þess að taka 

jafnt úrtak af strákum og stelpum til að sína nákvæmari mynd af því hvernig leikur barnanna 

er eftir kynjum 

 Fastar stöðvar eru átta í leikskólanum en oftast er ein stöð lokuð vegna 

starfsmannafjölda. Stöðin er þá lokuð í eina viku og svo færist það á milli stöðva koll af kolli. 

En starfsfólk reynir eftir fremsta megni að halda öllum stöðvum leikskólans opnum.  

 Vikan sem varð fyrir valinu voru allar stöðvar opnar einhvern part úr vikunni.  
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Mynd 3 – Leikur barna eftir kynjum mánudagur 

 

 

Mynd 4- Leikur barna eftir kynjum þriðjudagur 

 

 

Mynd 5- Leikur barna eftir kynjum miðvikudagur 

 

11 
3 

12 
4 

10 
5 

9 

28 

8 8 

17 
13 

4 
10 

mánudagur 

drengir stúlkur 

12 
16 

11 
6 8 9 9 

18 

27 28 

10 12 13 16 13 

27 

þriðjudagur 

drengir stúlkur 

7 7 

16 

2 
9 

13 
8 

3 

19 
22 20 

6 

19 
15 

10 9 

miðvikudagur 

drengir  stúlkur 



38 

 

 

Mynd 6- Leikur barna eftir kynjum fimmtudagur 

 

 

Mynd 7- Leikur barna eftir kynjum föstudagur 
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útvarpsstöðvum landsins. Oft á tíðum eru sett á svið heilu tónlistarmyndböndin þar sem búinn 

er til dans og allt sem til þarf.  

 Við teljum að samkvæmt meðfylgjandi myndum sé ekki hægt að tala um marktækan 

mun á því hvaða stöðvar börnin eru að velja eftir kyni. Ekki er hægt að alhæfa neitt eftir 

þessum niðurstöðum en það má benda á að samkvæmt þeim eru börnin að velja það sem þau 

vilja gera ekki það sem kyn þeirra segir þeim að þau eigi að velja. 

 Það var áberandi þegar skráningarnar voru skoðaðar hvað sömu börnin héldust í 

hendur með það hvar þau voru. Þetta staðfesti það að vinirnir halda saman og teljum við það 

vera til hins betra þar sem börnin þurfa sína aðlögunarhæfni þegar þau fara á aðra stöð þar 

sem vini þeirra langar til að vera á en ekki endilega þau sjálf. Svo bentu gögnin líka á þar sem 

einhverjir í vinahópnum urðu viðskila við hópinn og þar kemur einmitt fram þessi vilji til að 

gera það sem barninu sjálfu langar að gera en ekki það sem annað barn vill að það geri.  

 Starfsfólk Ásgarðs talar um að þeim finnist börnin vera fljót að finna sína styrkleika og 

sinn áhuga. Þess vegna eiga þau það til að taka ákveðin tímabil á hverri stöð en það hefur ekki 

leitt til þess að börn séu eingöngu á einni stöð. Það kemur að því að börnin breyta til.  
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9. Um hugmyndabanka  

Eins og fram hefur komið hér á undan er margt sem hafa þarf í huga þegar vinna á með flæði í 

leikskólum. Þó svo að hugmyndafræðin sjálf sé ekki svo flókin þarf að útfæra þetta sem best 

svo það tengist líka markmiðum og námskrám leikskólanna. 

 Aðalnámskrá leikskóla gefur góða mynd af því hvað það er sem leikskólinn á vinna 

með. Hlutverk hennar er að birta menntastefnu stjórnavalda, framboð og námskröfur. En svo 

er það leikskólanna sjálfra að koma með sína afmörkuðu stefnu og setja fram sína námskrá og 

fylgja ákvæðunum sem lögð eru fram í Aðalnámskránni. Hún er helsta stjórntækið sem 

fræðsluyfirvöld hafa til þess að tryggja samræmi í skólastarfi landsins (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011:9).  

 Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) er talað um grunnþætti til menntunar og eru þeir 

nauðsynlegir til að samheldni náist í skólakerfinu okkar. Þessir grunnþættir snúast um að 

barnið geti lesið í samfélagið, menninguna, umhverfið og náttúruna, svo þau geti öðlast betri 

líkamlegan sem og andlegan skilning á sjálfum sér og geti starfað með öðrum. Þessir 

grunnþættir menntunar eru: 

 -læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011:14). 

 Í hugmyndabankanum sem fylgir með þessu lokaverkefni ætlum við að kynna 

hugmyndir af stöðvum fyrir skóla sem vinna með eða langar að vinna með flæði. Þar komum 

við til með að tengja saman þessar stöðvar við námsviðin sem talað var um í gömlu 

Aðalnámskrá leikskóla (1999:19-29) sem og þroskaþætti barna. 

 Hugmyndabankinn getur komið að góðum notum á leikskólum þar sem unnið er með 

flæði sem og skólum sem eru að hugsa um að fara að vinna með flæði. Það er misjafnt eftir 

einstaklingum hvar áhugi þeirra liggur og því er misjafnt hvort starfsmaður nýti sér þennan 

hugmyndabanka eða ekki. Sumir þurfa ekkert á þessu að halda en svo eru aðrir sem þurfa 

nauðsynlega á þessu að halda. Svo getur það líka orðið þannig að þú þarft á þessu að halda á 

einni stöð en annarri ekki. 

 Nauðsynlegt er að hafa í huga alla þá þroskaþætti sem verkefnið getur haft í för með 

sér, sérstaklega þegar til lengri tíma er litið. Þess vegna töldum við gott að setja þá niður á 

blað til að hafa á öllum stöðvum til að starfsfólk geti litið yfir þá og haft þá í huga þegar 

verkefnin eru valin. 

 Uppbygging hugmyndabankans, sem sjá má í Viðhengi 1, er með frekar hefðbundnu 

sniði. Við byrjum á litlum inngangi þar sem við segjum frá okkar væntingum og vonum um 
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notagildið. Tengjum saman þá þroskaþætti sem starfsfólk verður að hafa í huga. Þar á eftir 

koma kaflar sem við kjósum að kalla „hlutverk starfsmanna (á þeirri stöð sem við á í hvert 

skipti)“. Þar bendum við á hlutverk sem gott er að starfsmaðurinn hafi í huga sem og ýmsan 

fróðleik sem gæti reynst vel. 
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10. Umræður 

Það er margt sem búið er að fara yfir hér að framan og ýmislegt sem hefur komið ljós. Þegar 

við hófum vinnuna við verkefnið vissum við í raun ekki alveg út í hvað við vorum að fara. 

Alveg sama hvað við leituðum að heimildum fundum við lítið en svo allt í einu var eins og 

flóðgátt hafi opnast og upp spruttu heimildir. 

 Eins og fram hefur komið er flæði það sem átt er við þegar einstaklingurinn gleymir 

bæði stund og stað í því verkefni sem hann er að fást við. Verkefnið fangar athyglina að öllu 

leyti og gerir það að verkum að einstaklingurinn teygir sig alltaf örlítið lengra heldur en 

þekking hans liggur. Þannig nær einstaklingurinn að leggja rækt við nám sitt og þróa sjálfan 

sig áfram í þá átt sem hugurinn dregur (Csikszentmihalyi, 1997:29). 

 Við urðum varar við nákvæmlega það sama og Lillemyr (1999) benti á að leikur 

barnanna einkennist af innri hvöt, spennu og tilhlökkun. Börnin voru vel niðursokkin í það 

sem þau tóku sér fyrir hendur og leikgleði skein úr augum hvers barns. Það var alveg augljóst 

að börnin voru að sinna því sem þeim langaði mest af öllu að gera. Áhuginn fyrir því sem þau 

tóku sér fyrir hendur dreif þau áfram á vit ævintýranna að vissu leiti.  

 Börn eiga mjög auðvelt með að finna fyrir flæðisástandinu en leikur þeirra myndar 

kjöraðstæður fyrir flæði. Í leiknum finna börnin fyrir öryggi, gera tilraunir og geta leyft sér að 

gera mistök án þess að afleiðingarnar verði alvarlegar. Og á meðan á leiknum stendur bera 

börnin sig að vissu leiti við hin börnin sem þau leika sér við. 

 Leikirnir sem voru í gangi þegar við fengum að vera til staðar og fylgjast með voru að 

mörgum toga og var virkilega gaman að sjá að á öllum stöðvum voru börnin mjög áhugasöm 

yfir því sem þau voru að gera. Börnin lokuðu sig frá umhverfinu og leikurinn átti hug þeirra 

allan. Engar utanaðkomandi aðstæður trufluðu. Við héldum að við myndum kannski trufla að 

einhverju leiti en svo var alls ekki. Börnin tóku alveg eftir því að við kæmum inn á stöðina en 

athygli þeirra fór ekkert frá leiknum sjálfum. Greinilegt var að börnin voru að upplifa það sem 

Csikzentmihalyi (2008) talaði um sem einkenni flæðisástand, einbeiting og ánægja í athöfnum 

sínum. 

 Eins og jákvæða sálfræðin bendir á eigum við öll okkar styrkleika og verðum að vinna 

með þá til þess að efla sjálfsmyndi okkar. Við notum styrkleikana til þess að takast á við þá 

erfiðu hluti sem mæta okkur í lífinu og með því náum við að blómstra. Við sóttum námskeið í 

Opna háskólanum í Reykjavík þar sem Hrefna Guðmundsdóttir meistari í sálfræði fór yfir 

Hamingjufræði og jákvæða sálfræði. Þar benti hún á að við mannfólkið værum alltof gjörn á 

að horfa í neikvæðu hliðarnar á hlutunum í stað þess að horfa í þær jákvæðu. Styrkleikar 
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okkar væru til þess að nota þá en ekki til þess að tala þá niður. Styrkleikar okkar eru það sem 

við erum góð í, þar sem áhugasvið okkar er sem mest. 

En það er ekki bara barnið sjálft sem horfa þarf á í flæðinu. Aðstæðurnar í 

leikskólanum sjálfum þurfa að vera þannig úr garði gerðar að þær ýti undir styrkleika 

barnanna þannig að þau eigi þann möguleika að upplifa flæðið. Reyna þarf eftir fremsta 

megni að skapa sem flestar aðstæður þar sem markmiðin eru skýr, verkefnið krefjandi og 

svörunin góð. Þetta eru kjöraðstæður flæðismyndunar og því oftar sem við náum að skapa 

þessar aðstæður því oftar upplifa börnin flæði (Csikszentmihalyi, 1997:33-34; Knoop, 

2004:3). 

Starfsfólkið þarf að vera duglegt við að átta sig á styrkleikum barnanna til þess að geta 

fundið verkefni við hæfi. Auðvitað getur það reynst erfitt þar sem barnahópurinn er 

fjölbreyttur og aldur barnanna misjafn. Elstu börnin eru á sjötta ári og meðan að þau yngstu 

eru á þriðja ári. Þar af leiðandi getur verið mjög erfitt að skapa þessar aðstæður vegna 

hópsins. Þess vegna er áherslan svo mikil að hafa verkefnin sem fjölbreyttust svo allir geti 

fundið sér verkefni við sitt hæfi. 

 Í leikskólum þar sem unnið er eftir flæði eru deildirnar mjög mikið saman og því fer 

mun minna fyrir almennri deildaskiptingu. Samt sem áður er börnunum skipt niður á deildir. 

Þau eiga sína heimadeild þar sem þau borða hádegismat og fara í kaffitíma auk þess sem þau 

eru þar í hvíld og samverustundum. 

 Ef flæðið er markvisst, allir eru á sínum stöðum er um að gera að sleppa öllu sem 

heitir á flestum leikskólum hópastarf. Því í flæðinu fara börnin á milli stöðva og ættu að fá 

alla þá örvun sem ætlast er til af leikskólum í dag. Stöðvarnar eru gerðar með námssviðin í 

huga og því ættu börnin að fá einhverja tengingu við öll námssvið ef þau eru á einhverju róli á 

milli stöðva.  

 Svo getur það auðvitað alltaf komið upp að sama barnið er alltaf að sömu stöðinni, þar 

sem mestur áhugi þess barns liggur. Flæðið er þeim eiginleikum gætt að í því felst mikið 

lýðræði. Barnið fær að stjórna því sjálft með hverjum og í hverju það leikur sér. Barnið getur 

þess vegna byrjað á því að velja sér einingakubba og svo dettur það allt í einu út úr leiknum 

og finnst þetta ekki höfða til sín þá getur það bara farið á næstu stöð og fundið þar annað 

verkefni sem höfðar betur til þeirra og þau geta mögulega fundið flæðistilfinninguna.  

 Þetta er því miður oft á tíðum stoppað í hinum hefðbundnu leikskólum. Ef barn er búið 

að velja sér eitthvað ákveðið að leika sér með þá þarf það oft á tíðum að vera þar í að 

minnstakosti einhvern ákveðið langan tíma. Með því að festa barn niður á stað þar sem því 

langar ekki til að vera að leika sér á býr til leiða og oft á tíðum hegðun sem gerir það að 
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verkum að barninu líður ekki vel. Það er verið að neyða það í raun til að vera þar sem það vill 

ekki vera sem getur sent út mjög röng skilaboð til barnsins. Auðvitað er ekki gott að barn geti 

alltaf flúið af hólmi ef eitthvað kemur upp á sem því líkar ekki en það er líka réttur hvers 

barns að líða vel í því sem það er að fást við (Mannréttindaskrifstofa Íslands, á.á). 

Starfsfólkið þarf að leggja mikla áherslu á það að jafnræði myndist innan 

barnahópsins. Það er nauðsynlegt öllum börnum svo að þau geti tekið þátt. Þegar jafnræði 

ríkir í hópnum verða einstaklingar hans með sterkari sjálfsmynd og þora því að treysta á 

sjálfan sig. Barninu finnst það skipta máli og sé hluti af hópnum (Student.is, áá). Það þýðir 

ekkert að horfa á fjölbreytileika barnahópsins sem vandamál heldur þarf að aðlaga verkefnin 

að hópnum. 

Eins og við töluðum um þá líkist kenning Csikzentmihalyi mjög kenningu Vygotsky 

um svæði hins mögulega þroska. Það að einstaklingur geti aukið þekkingu sína og náð betri 

árangri með aðstoð frá öðrum (Csiszentmihalyi, 2008; Frost o.fl, 2008). Aðstoðin getur verið 

á margan hátt. Hún getur verið frá öðrum einstaklingi eða hún getur verið frá áskoruninni sem 

er sköpuð fyrir einstaklinginn.  

Í flæði þá hjálpa börnin hvert öðru við að ná sameiginlegu markmiði. Markmiði sem 

kemur þeim að flæðinu sjálfu. Það fær börnin til að teygja sig lengra og auka þannig þekkingu 

sína. 

Eftir að hafa unnið á leikskóla í nokkur ár finnst okkur þessi hugmyndafræði koma 

mjög skemmtilega út í starfinu þar sem það er ekki stanslaust verið að stöðva leik barnanna til 

þess að fara að gera eitthvað annað. Skipulagið er til staðar en það er mun frjálslegra og 

börnin fá tíma til að leika sér. Csikzentmihalyi bendir á í bók sinni Finding Flow að flæði 

næst þegar fullkomin einbeiting er að verkefninu (Csikzentmihalyi, 1997:31), eins og áður 

hefur komið fram. Þess vegna má lesa það á milli línanna að það sé mjög gott fyrir börnin að 

verða fyrir lítilli sem engri truflun. Að fá að leika sér óheft og óhindrað. 

Það aukna lýðræði sem alltaf er verið að fara fram á í leikskólastarfinu kemur mjög vel 

í ljós í flæðinu. Þar sem barninu þarf að líða vel í leikskólanum og hafa sterka sjálfsmynd til 

að geta tekið þátt í því sem gerist innan leikskólans (Ólafur Páll Jónsson, 2010a). Ef verkefnin 

sem í boði eru innan leikskólans eru gerð með sanngjarnar kröfur aukast einmitt líkurnar á því 

að börnunum líði vel og að þau fá sterkari sjálfsmynd. Með lýðræði í skólastarfi taldi Dewey 

að nemendur yrðu áhugasamari um námið þar sem væri hlustað á þá og þeir fengju að hafa 

áhrif á umhverfi sitt (Dewey 1916:100, 115). Það er einmitt það sem börnin fá að gera í 

flæðinu. Þau fá að ákveða sjálf hvað þau taka sér fyrir hendur og í mörgum tilfellum fá þau að 

segja til um hvað það er sem þeim langar til að gera. Þannig þau fá að koma með hugmyndir 
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af verkefnum. Þau finna að það er hlustað á þau og því eflast þau í því að segja sínar skoðanir 

þegar við á. 

Skipulag skólans hefur auðvitað mikið að segja þegar hugsað er út í hvað það er sem 

eykur líkur á því að börn finni flæði. Eins og Svinth (á.á:2) benti á í grein sinni er einna 

mikilvægast að hafa í huga umhverfi, skipulag og uppbyggingu starfsins. Með uppbyggingu 

starfsins er átt við efniviðinn sem í boði er og virðinguna fyrir börnunum. 

Skráningarnar eru mjög nauðsynlegar fyrir leikskólann sem vinnur með flæði. Með 

skráningunum er hægt að safna að sér allskonar upplýsingum eins og fram hefur komið. 

Almennu skráningarnar er hægt að nota til þess að varpa ljósi á það hvar börnin leika sér á 

hverjum degi. Eins mætti vel nota þær sem ákveðinn gangabanka um það hvað gert var og 

hvernig til tókst (Ugluklettur, á.á.). 

Að fylgjast með kynjunum í flæðinu getur verið verulega skemmtilegt. Þar sem 

hugmyndafræðin byggir á því að barnið fer og leikur sér þar sem það vill vera. Þá blandast 

börnin mjög vel. Sem betur fer er mannfólkið ekki allt eins og við erum ekki öll steypt í sama 

mótið. Þess vegna er það þannig að börnin leika sér þar sem áhugi þeirra liggur, en það fer 

alls ekki saman við það hvort það sé staður sem tengist kynhlutverki þess eða ekki. Strákarnir 

eru alveg jafn mikið að dansa og syngja í fullu í Tónlistagarði eins og stelpurnar eru að byggja 

í Kubbagarði.  

Auðvitað haldast vinirnir saman þarna eins og í öðrum leikskólum en áberandi fannst 

okkur samt vera hversu jákvæð börnin voru að fara á þá stöð sem þeim langaði á þrátt fyrir 

það að vinirnir vildu fara á annan stað. Þá einfaldlega skyldu leiðir eða samningaleið var farin.  

Okkur datt í hug að gera hugmyndabanka að stöðvum fyrir flæði. Þar langaði okkur að 

koma fram með allskonar gagnlegar upplýsingar sem gætu reynst hagnýtar fyrir leikskóla sem 

vinna með flæði sem og leikskóla sem eru að hugsa um að vinna með flæði. Auðvitað er 

hugmyndabankinn ekki tæmandi listi því það er um að gera að láta hugmyndaflugið ráða 

ferðinni varðandi stöðvar. Við vildum samt reyna að tengja þetta einhverjum þroskaþætti 

barna og völdum einnig námssviðin sem unnið var eftir í Aðalnámskrá leikskólanna frá því 

árið 1999. Við vonum að hugmyndabankinn komi að einhverjum notum og geti veitt 

einhverjar upplýsingar um það sem gott er að hafa í huga og hvað hægt er að gera á hverri 

stöð.   
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Lokaorð 

Markmið okkar með þessari ritgerð var að svara spurningunum hvað er flæði og hvernig það 

birtast í leikskólastarfi. Það sem kom einna helst í ljós var að til þess að upplifa flæði þarf 

barnið að finna sér verkefni þar sem áhugi þess liggur og ná algjörri einbeitingu við að leysa 

verkefnið. Verkefnið þarf að vera krefjandi og þarf að geta togað barnið áfram í því að leita að 

þekkingu sinni. 

 Leikurinn þarf að fá að njóta sín án óþarfa truflana. Börnin þurfa að hafa næði til þess 

að geta leikið sér og þróað leik sinn. Umhverfið þarf að ýta undir leik barnanna þess vegna 

verður starfsfólk skólans að vera vakandi fyrir áhuga barnanna til að geta nýtt sér það sem 

best.  

 Lýðræðið sem myndast með flæðinu gerir það verkum að börnin þjálfast í því að finna 

út úr sínum skoðunum, hvað það er sem þau sjálf vilja gera. Valdið sem barnið hefur í flæðinu 

er mikið og mega þau skipta á milli stöðva eftir því sem áhugi þeirra segir þeim. Verkefni 

geta alveg litið út fyrir að vera spennandi en svo þegar á líður þá getur áhuginn dvínað og þá 

hefur barnið alveg leyfi til þess að standa upp og finna sér eitthvað annað að gera. 

 Kynin leika sér saman og virðist það vera að kynhlutverk þeirra skipti ekki máli. 

Börnin leika sér í því sem kallar á þau eftir áhuga sama hvað það er. Strákarnir eru duglegir 

við að dansa með stelpunum og stelpurnar eru alveg jafn duglegar að byggja með strákunum. 

 Skráningarnar hjálpa mikið til við starfið og eru nauðsynlegar til að fylgjast með þróun 

leiksins hjá börnunum. Gæta verður að skráningunum sé fylgt eftir að þær séu framkvæmdar. 

Því tíminn flýgur áfram hjá kennurunum jafnt sem börnunum og getur því oft á tíðum reynst 

erfitt að koma fyrir skráningunum. Þetta er eitt af því sem ávallt þarf að vera að minna á svo 

að þær gleymist ekki. 

 Jákvæða sálfræðin getur verið góð fyrir börnin sem og starfsfólkið. Hún ýtir undir 

styrkleikana sem við höfum öll, en vantar oft aðstoð við að finna. Þegar unnið er eftir 

jákvæðri sálfræði verður hugurinn jákvæðari og opnari fyrir hlutum hins daglega lífs og lífið 

gengur á margan hátt betur. 

 Hugmyndafræðin kemur skemmtilega út í starfinu og þar af leiðandi er gaman að 

fylgjast með hvort að fleiri skólar fari að horfa í þessa átt. Á meðan á þessum skrifum stóð 

höfum við heyrt af nokkrum skólum sem eru að byrja í að taka þetta upp. Skólarnir eru ekki 

margir á landinu sem vinna eftir þessari hugmyndafræði en þeim fer fjölgandi og verður 

virkilega gaman að fylgjast með þróuninni í þessu. 
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Inngangur 

Flæði er ein af þeim nýju stefnum sem oft eru að skjótast upp á yfirborðið í leikskólum 

landsins. Upphafsmaður flæðisins Mihaly Csikszentmihalyi bendir á að flæði er ástand þar 

sem einstaklingurinn gleymir sér algjörlega í verkefninu sem hann sinnir og tínir stund og 

stað, vegna einbeitingar sem verkefnið sjálft fær frá honum. Þetta ástand næst þegar 

einbeitingin, áskorunin og hæfnin eru í hámarki, en á þeim tímapunkti fer sem mesta námið 

fram. 

Þessi hugmyndabanki er settur saman til að aðstoða vinnuna sem fram fer á hverri stöð 

fyrir sig. Til þess að starfsmaðurinn geti hugað að þeim þáttum sem starfsfólk leikskólanna á 

að sinna samkvæmt Aðalnámskrá leikskólanna.  

Margt þarf að hafa í huga ef vinna á nákvæmlega eftir öllum þeim kröfum sem 

leikskólunum eru settar. Með þessum hugmyndabanka vonumst við höfundar til að sú vinna 

verði auðveldari að einhverju leiti. Að okkar mati fellur flæðishugmyndin mjög vel að þáttum 

Aðalnámskrá leikskólanna (2011) vegna mikilla áherslu á lýðræði og jafnrétti. Börnin fá að 

gera það sem þau vilja, á þeirra forsendum. Það gerir þeim auðveldara fyrir að átta sig á sínum 

styrkleikum og láti skoðanir sínar í ljós.  

Vonir okkar höfunda eru ekki bara einungis þær að þetta geti gagnast þeim leikskólum 

sem fyrir eru að vinna með flæði, einnig þeim leikskólum sem langar til að breyta sinni 

hugmyndafræði og hefja starf í anda flæðis. Þarna teljum við vera komin ágætis grunn að 

stöðvum sem hægt er að bjóða upp á þó svo að sá listi sé alls ekki tæmandi. 

 Teknir hafa verið fram þeir þroskaþættir sem starfsfólk leikskólanna ætti alltaf að hafa 

í huga við vinnu sína með börnunum. Þá setjum við hér fremst með en auðvitað tengjast þeir 

inn á allar stöðvar flæðisins. Þegar skólar vinna með flæðishugmyndina getur verið gott að 

hengja upp lesefni fyrir starfsfólkið þar sem það getur alltaf kynnt sér þá þroskaþætti sem gott 

er að hafa í huga sem og annað efni. Þroskaþættina er hægt að tengja við hverja stöð fyrir sig 

en það getur leitt til þess að frumkvæði starfsfólksins minnkar ef það er matað af of miklum 

upplýsingum. Þess vegna kjósum við að hafa þetta á einu blaði fyrir allar stöðvarnar en svo er 

hægt að nota þetta eftir hentugleika. 

 Þar á eftir förum við yfir hlutverk starfsmanna á hverri stöð fyrir sig. Einnig bendum 

við á ýmsar upplýsingar sem gott er fyrir starfsfólkið að vita eða nálgast. Þar er hægt að finna 

ýmiskonar hugmyndir sem nota má til að vinna eftir á stöðvum flæðisins. 
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Þroskaþættir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Veita barni líkamlega umönnun, vernda heilsu barns og temja því hreinlæti, stuðla að því að 
barn verði sjálfbjarga, efla hreyfiþroska og hreyfigetu, styrkja samhæfingu hreyfinga, stuðla 
að vellíðan og öryggi.  

Líkams- og hreyfiþroski 

•Búa barni umhverfi með öryggi, hlýju og festu. Kenna barni að bera virðingu fyrir sjálfum sér 
og öðrum, efla sjálfstraust barns og trú á eigin getu, veita barni frelsi til að tjá tilfinningar 
sínar, reiði, ótta, gleði og sorg. Veita barni aðstoð í erfiðleikum þess. 

Tilfinningaþroski 

•Búa barni lærdómsríkt og örvandi umhverfi, þjálfa athyglisgáfu barns, hugsun, minni og 
einbeitingarhæfni, hlusta á barn og svara spurningum þess, þroska tjáningu og 
hugtakaskilning barns, spyrja barn spurninga sem leiða til gagnrýninnar hugsunar. 

Vitsmunaþroski 

 

•Auka orðaforða, ræða við barn í leik og starfi, hvetja barn til samræðna og samskipta við 
aðra, lesa fyrir barn, segja því sögur og ævintýri og fara með þulur og kvæði. 
 

Málþroski 

 

•Stuðla að traustum og hlýjum samskiptum, örva samskipti barns við fólk á mismunandi aldri, 
hjálpa því að leysa deilur á farsælan hátt , sýna öðrum virðingu og umburðarlyndi, hvetja 
barn til að virða skoðanir annarra, stuðla að því að barn temji sér góða umgengni,  að barn fái 
notið sín, óháð andlegu eða líkamlegu atgervi, kynferði, uppruna, menningu eða trú, efla 
jafnréttisvitund barns, efla skilning barns á gildi vináttu.  
 

Félagsþroski og félagsvitund 

 

•Stuðla að því að barn njóti margskonar reynslu sem örvar hugmyndaflug þess og skapandi 
tjáningu, örva sköpunarhæfni barns og sköpunargleði, búa barni aðstæður og efnivið sem 
örvar frjálsa og skapandi tjáningu, örva fegurðarskyn barns í smáu sem stóru, veita barni 
tækifæri til að njóta lista, vekja áhuga barns á umhverfi og náttúru. 
 

Fagurþroski og sköpunarhæfni 

•Örva barn til að sýna umhyggju og umburðarlyndi, hvetja barn til sáttfýsi og samvinnu, vekja 
skilning barns á að ósanngirni og ofbeldi leysir engan vanda, hvetja barn til hjálpsemi og 
ábyrgðarkenndar, kenna barni að bera virðingu fyrir öðru fólki óháð trúar- og lífsviðhorfum, 
kynþætti, uppruna, menningu eða atgervi. 

Siðgæðisþroski og siðgæðisvitund 
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Listagarður 

Námssvið sem hægt er að vinna með: 

 

Hlutverk starfsmanns í Listagarði 

Þegar Listagarður er opnaður getur verið gott að koma fyrir efnivið á öðrum enda borðsins 

sem börnin geta gengið í sjálf á meðan þau bíða eftir því að starfsmaður klári undirbúning 

þeirra verkefna sem vinna á í listagarðinum s.s. að finna til málningu, pensla og annað slíkt 

sem nota á þann daginn.  

 

Hugmyndir að efnivið fyrir börnin: 

 Skæri og blöð/efni til að klippa 

 Blöð og ýmiskonar litir 

 Efni til að þræða upp á band 

 

Þessi listi er engan veginn tæmandi og starfsmenn velja þann efnivið sem þeim finnst 

þægilegur/spennandi. 

 

Efni sem gott er að styðjast við/eða nota til að fá hugmyndir: 

 Í Listagarði er gott að hafa bækur sem gaman er að skoða og leita að hugmyndum í. 

Einnig getur verið gaman að fletta þeim með börnunum og athuga hvert áhugi þeirra 

leiðir ykkur. 

 Það er einnig gott að safna saman í eina hugmyndamöppu sýnishornum af listaverkum 

sem starfsfólk hefur gert með börnum. Með því má finna margar góðar hugmyndir 

sem hægt er að nýta sér. Svo að passa upp á að bæta við nýjum sýnishornum ef 

skemmtilegar hugmyndir vakna. 

 Einnig getur verið gott að leita að hugmyndum á netinu. 

 Á vefsíðunni http://www.simnet.is/arndisk/fondur.htm eru t.d. nokkrar skemmtilegar 

hugmyndir að föndri með börnum. 

 Vefsíðan http://mennta.hi.is/vefir/barnung/barn/fondur/fondur.htm inniheldur líka 

ýmsar sniðugar hugmyndir. 

 

http://www.simnet.is/arndisk/fondur.htm%20eru%20t.d
http://mennta.hi.is/vefir/barnung/barn/fondur/fondur.htm
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Einnig er hægt að skella sér í vettvangsferðir og vinna að listsköpun úti eða safna efnivið til 

að taka með sér í leikskólann og vinna úr honum þar.  
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Kubbagarður  

Námssvið sem hægt er að vinna með: 

 

Hlutverk starfsmanns í Kubbagarði 

Hlutverk starfsmanna er að efla börnin í sjálfstæðum vinnubrögðum og hjálpa þeim að finna 

leiðir til að læra. Hvetjum börnin til að leita lausna við vandamálum sem geta komið upp. 

Reynum eftir fremsta megni að nota opnar spurningar sem leiða börnin áfram í sköpun t.d. 

Hvernig getum við leyst þetta vandamál? Hvað getur þú gert til þess að...? Hvernig getur þú 

breytt því? Hvað er þetta? Allar spurningar sem fara fram á íhugun en ekki já og nei svar. 

Gott getur verið að kenna börnum að finna hluti eða byggingar í umhverfi sínu sem 

hægt er að endurgera í einingakubbunum. Hægt er að fara í vettvangsferðir með það fyrir 

augum að finna byggingar eða hluti sem hægt er að endurskapa með einingakubbum þegar 

komið er í leikskólann aftur. 

Stund í Kubbagarði getur verið mjög misjöfn þar sem byggingar verða sjaldnast eins. 

Gott er að hafa í huga að börnum getur þótt það betra ef visst upphaf er á stundinni, þó svo 

það sé ekki nauðsynlegt. Hér má sjá dæmi um hvernig er hægt að byrja stund í Kubbagarði. 

Upphaf stundar: 

 Byrja á því að setjast í hring og láta börnin ákveða hvað þau ætla að byggja og 

hverjir ætla að byggja saman. 

 Fara saman yfir þær reglur sem gilda um einingakubbana. 

 Gott er að hafa myndir aðgengilegar fyrir börnin og hvetja þau til að leita 

hugmynda í bókum,myndum eða í umhverfið. 

Frágangur: 

 Starfsmaður tekur þátt í frágangi með börnunum. 

 Nota alltaf heiti kubbanna 

 Þegar gengið er frá kubbum gefst gott tækifæri til að vinna með hugtök sem tengjast 

eiginleikum kubbanna. 

 Gerum fráganginn að leik. 

 Gott er að láta börnin stafla kubbunum eftir tegund, mest 6 kubbar í stafla. 

 Byrja á því að stafla öllum kubbunum og raða svo í hillurnar (þetta er sérstaklega gott 

meðan börnin eru að læra að ganga frá þeim). 

 Það getur verið gott að ákveða hver á að taka hvaða kubb, til að gera alla virka. 
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 Mikilvægt er að kubbunum sé raðað snyrtilega í hillurnar og á rétta staði. 

 

Efni sem gott getur verið fyrir starfsmenn að kynna sér: 

 Bæklingur um einingakubba, gott að hafa hann inni í Kubbagarðinum svo 

starfsmaður geti tekið hann og litið í hann  þegar tækifæri gefst. 
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Ævintýragarður  

Námssvið sem m.a. hægt er að vinna með: 

 

Hlutverk starfsmanna í Ævintýragarði 

Í ævintýragarði er hlutverk starfsmanna að vera til staðar og leika sér með börnunum. Stöðin 

byggist upp á hlutverkaleik þar sem börnin geta brugðið sér í allra kvikinda líki, bæði í 

huganum sem og með því að fara í búninga.  

 Gott getur verið fyrir stöðina að koma sér upp einhverjum grunni af leikefnivið sem 

börnin geta svo þróað áfram á sinn hátt. Hægt er að finna sér svo stað til þess að geyma þetta 

dót á þannig að auðvelt sé fyrir starfsmanninn að grípa til þess dóts sem hann ætlar sér að nota 

í það skipti.  

 

Hugmyndir af leikjum í Ævintýragarði: 

  -búðaleikur 

  -ofurhetjuleikur 

  -sveitaleikur 

  -skólaleikur 

  - og margt fleira 

 

Starfsfólki er líka alveg frjálst að leita til barnanna og spyrja þau hvað það er sem þau vilja 

gera, þá eru meiri líkur á því að börnin velji sér það sem áhuginn kallar mest á og leikurinn 

verður til út frá því. 

 Svo getur verið gaman að skella sér í ævintýraferð út og láta hugmyndaflugið ráða för. 

Allir geta verið í einhverju hlutverki þar sem söngur, gleði og gaman geta átt sér stað (má 

alltaf taka með sér nesti út eldhúsi). 

 Hér verður starfsfólk að halda í barnið í sjálfum sér og leyfa ævintýrunum að gerast. 
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Tónlistagarður  

Námssviðsem hægt er að vinna með: 

 

Hlutverk starfsmanna í Tónlistagarði 

Þegar starfsmaður skipuleggur samverustund í Tónlistargarði er gott að miða við að tímanum 

sé skipt upp í u.þ.b. hálftíma stundir. Möguleiki er á að láta sama skipulagið rúlla allan 

daginn, þ.e. þegar stundinni lýkur má byrja aftur á henni og geta þá ný börn komið inn og 

tekið þátt. En einnig getur verið skemmtilegt að breyta til á milli stunda, prófa nýja leiki, 

kenna ný lög eða kynna nýja/öðruvísi tónlist fyrir börnunum. Gott getur verið að loka 

hurðinni að stofunni þegar stundin er að hefjast til að skapa meira næði í stundinni. Einnig má 

loka hurðinni þegar ákveðinn fjöldi barna er kominn á svæðið, algjört val starfsmannsins. 

 

Hugmynd að uppsetningu stundar: 

 Upphafslag sungið  

 Söngur/hljóðfæraleikur 

 Leikur 

 Tónlist/hlustun/slökun/dans 

 Lokalag sungið  

 

Starfsmenn geta stuðst við þessa hugmynd að uppsetningu stundar og valið efni, s.s. tónlist og 

leiki sem þeir kunna og hafa áhuga á, eða stuðst við hugmyndir frá börnunum. Athugið að 

þetta er einungis hugmynd sem gott getur verið að styðjast við þegar kemur að skipulagningu 

samverustunda en starfsmönnum er að sjálfsögðu frjálst að breyta skipulaginu hafi þeir aðrar 

hugmyndir. 

 

Efni sem gott er að kynna sér og sækjast eftir hugmyndum í: 

 Hring eftir hring eftir Elfu Lilju Gísladóttur  

 Tónlist í leikskóla eftir Sigríði Pálmadóttur  

 Allir í leik eftir Unu Margréti Jónsdóttur  

 Með á nótunum eftir Hrafnhildi Sigurðardóttur og Sigríði Ásdísi Jónsdóttur  

 Lubbi finnur málbeinið eftir Eyrúnu Ísfold Gísladóttur og Þóru Másdóttur 

 Þessar bækur er gott að hafa allar staðsettar í Tónlistargarðinum. 
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 Á vefsíðunni http://bornogtonlist.net er einnig mikið af áhugaverðu efni og 

hugmyndum sem vert er að kynna sér. 

  

http://bornogtonlist.net/


64 

 

 Útgarður 

Námssvið sem hægt er að vinna með: 

 

 

Hlutverk starfsmanna í Útigarði 

Þegar starfsmaður skipuleggur stund í Útigarði er gott að hafa í huga að það getur verið 

nauðsynlegt að skipta stundinni niður í smærri tíma. Hægt er að fara í allskonar 

vettvangsferðir um nær umhverfið, farið í endurvinnsluna og allt sem manni getur dottið í 

hug. 

 Eins má alltaf bara nota garðinn, fara í allskonar leiki, skipulagða sem og óskipulagða. 

Látum hugmyndaflugið ráða för og skemmtum okkur með börnunum. 

 

 Hugmyndir af leikjum sem hægt er að fara í með börnunum: 

  -Hlaup í skarðið   -Þrautakóng 

  -Stórfiskaleikur   -Tröllaleik 

  -Dimma Limm   -Eltingaleikur 

  -Stór skip, lítið skip   -Fótbolti 

  -Sefur þú Björn bóndi   -Skottaleikur 

    -og auðvitað margir fleiri. 

 

Skoða leikjabækur t.d. 10*10 leikir eftir Sóley Ósk Elídóttir sem og margar fleiri góðar. 
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Friðargarður 

Námssvið sem hægt er að vinna með: 

 

 

Hlutverk starfsmanna í Friðargarði 

Hlutverka starfsmanna í Friðargarði er mjög margþætt. Nauðsynlegt er að leitast við að skapa 

rólegt og þægilegt andrúmsloft,hægt er að nota dempaða lýsingu og rólega tónlist í þessum 

tilgangi. Að kenna börnunum að bera virðingu fyrir bókum og hvernig á að umgangast þær, 

gefa börnunum tíma til að njóta lesturs góðrar bókar. Í Friðargarði gefst starfsmanni tækifæri 

á að setjast niður með börnunum og lesa með þeim bækur, kvæði eða segja þeim sögur. 

Málörvun er því stór þáttur á þessari stöð. Hægt er að nýta sér málörvunarefni á borð við 

Markviss málörvun og setja upp litlar vinnustundir með þeim börnum sem sækja stöðina. 

Mikilvægt er að aðrir starfsmenn virði þessar stundir og trufli ekki lestrarstundir.  

Ef húsnæðið býður upp á að hafa meira en bara rólega tónlist eða bókalestur er gott að 

efnivið sem styður við rólega leiki, eitthvað sem hægt er að hafa við borð og dunda sér við í 

rólegheitum án þess að verða fyrir truflun. Þá er nauðsynlegt fyrir starfsmanninn að styðja við 

leik barnanna í tengslum við þann leikefnivið sem í boði er á stöðinni. 
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Vísindagarður 

Námssvið sem hægt er að vinna með: 

 

 

Hlutverk starfsmanna í Vísindagarði 

Vinna í Vísindagarði getur boðið upp á marga möguleika. Allt sem tengist rökhugsun á 

einhvern hátt passar mjög vel inn sem verkefni í Vísindagarði. Sem dæmi má vera með perlur 

í boði og hvetja börnin til þess að perla eftir litum eða munstrum, þannig eflast þau verulega í 

fínhreyfingum og stærðfræði í leiðinni. Einnig má vera með púsla, spil og annan leikefniðvið 

sem hvetur börnin til sköpunar á einhvern hátt. 

 Eins má fara út í allskonar tilraunir, með vatn, snjó, blöð og allt sem huganum langar 

til að prófa. Myndvarpinn (ef leikskólinn er svo heppinn að eiga einn slíkann) getur verið 

mjög skemmtilegur, þar sem hægt er að setja upp skuggaleikhús eða bara leyfa þeim að fikra 

sig áfram með tilraunir á ljósinu, raða á myndvarpann allskonar efnivið og sjá hvað kemur út. 

 Hér er það spurningin um að láta hugmyndaflugið reika og finna út eitthvað sem kallar 

á athygli barnanna. 

 

Efni sem hægt er að styðjast við og leita sér hugmynda í: 

 Tilraunabók barnanna eftir Berndt Sundsten (hægt að fá lánað á bókasafninu). 

 Á vefsíðunni http://tilraunavefur.hi.is má finna mikið af áhugaverðum tilraunum sem 

hægt er að gera með börnum.  

 

 

 

 

 

 

 

http://tilraunavefur.hi.is/
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Sull 

Námssvið sem hægt er að vinna með: 

 

 

Hlutverk starfsmanna í Sulli 

Hlutverk starfsmanna í Sulli felur í sér að vera alltaf til staðar og skilja börnin aldrei eftir 

afskiptalaus. Í Sulli bera að gæta hreinlætis og þarf þrífa sullkarið sem og dótið vel eftir hverja 

notkun.  

 Eins og nafnið bendir til finnst börnunum ótrúlega skemmtilegt að fá loksins tækifæri 

til þess að mega sulla alveg eins og þau vilja. Samt sem áður verður að gæta fyllstu varúðar 

þar sem börn eru því miður ekki öll jafn vön vatni og því getur hræðsla sem og aðrar 

tilfinningar sprottið upp hjá börnum sem eru óvanir vatninu. Forvitnin og eftirspurning í 

gleðina sem ríkir í Sulli er oftast það mikil að hún yfirgnæfir hræðsluna og þær tilfinningar 

þannig þau börn láta sig samt sem áður hafa það og fara í sull, sem betur fer. En passa verður 

sérstaklega upp á þessa einstaklinga og verða reglurnar að vera alveg skýrar um hvað má og 

hvað má ekki.   

 Í Sulli getur barn lært ótrúlega margt um eðlisfræði allskonar hluta og er því 

nauðsynlegt fyrir starfsmanninn að vera vakandi fyrir þeim umræðum sem upp koma hjá 

börnunum og kynna þessar hugmyndir fyrir börnunum. 

  

 Hugmyndir af leikefniviði í Sulli 

  -plastflöskur 

  -korktappar 

  -allskonar tilbúin leikefniviður til að hafa í vatni 

  -fötur og skóflur 

  -og svo margt fleiri 

 

Einnig er mjög skemmtilegt að setja matarlit út í vatnið og sjá hvernig börnin taka því. 
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Salur-hreyfistund 

Námssvið sem hægt er að vinna með: 

 

 

Hlutverk starfsmanna í Sal-hreyfistund 

Því miður eru ekki allir leikskólar svo heppnir að hafa starfandi íþróttakennara við leikskólann 

og fá tíma í íþróttahús, en sem betur fer hafa nú flestir leikskólar sal eða eitthvað rými sem 

nota má í markvissar hreyfistundir. 

 Hlutverk starfmanna í Sal-hreyfistundum er að setja upp hreyfistund sem hentar vel 

fyrir þroska og aldur þeirra barna sem koma. Hér má alveg setja einhverja smá reglum um það 

hversu margir komast að í einu og hvenær börn geta komið inn í, en að okkar mati á barnið 

alltaf að geta yfirgefið stundina ef því hentar það er það sem flæðið segir til um. 

 Hér er gott að huga að nokkrum grunn æfingum sem börnin koma til með að gera upp 

sína skólagöngu 

 -Kollhnís 

 -hoppa jafnfætis 

 -hoppa á einum fæti 

 -skríða undir  

 -klifra í rimlum (ef þeir eru til staðar) 

 -kasta og grípa bolta 

 -sparka í bolta 

 -og svo margt fleira 

 

 

 


