
Ágrip 

 Í þessari ritgerð er fjallað um sögu leikskólans og þróun hans síðustu tuttugu ár. Í 

upphafi er farið yfir forsögu leikskólans á Íslandi, en meginviðfangsefnið er þróun á 

hlutverki leikskólans í íslensku samfélagi og viðhorfsbreytingar tengdar þessari þróun. 

Leikskólinn var lengi vel félagslegt úrræði í íslensku samfélagi og litið á hann sem 

einskonar geymslupláss fyrir börn vegna erfiðra aðstæðna. Lögð verður áhersla á 

tímabilið 1994-2013. Árið 1994 var leikskólinn með lögum gerður að fyrsta 

skólastiginu. Með breyttri löggjöf og regluverki þróaðist hlutverk leikskólanna og staða 

þeirra í íslensku samfélagi. Margvíslegar breytingar áttu sér stað á innra starfi 

leikskólanna samhliða breyttu hlutverki og kröfum samfélagsins. Sérstakar 

lagabreytingar eru kannaðar ásamt tilkomu aðalnámskráa og breytingar á þeim. 

Hlutverk leikskólans er skoðað í ljósi samfélagsbreytinga sem áttu sér stað á þessu 

tímabili. Kannað er viðhorf til leikskólastarfs og leikskólakennara og hvort orðið hafi 

breytingar á þessum viðhorfum.   
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Inngangur 

Leikskóli er stofnun sem þykir sjálfsagður þáttur í lífi barna í dag. Þegar ég var 

leiðbeinandi á leikskóla vaknaði forvitni mín um sögu þessarar menntastofnunar og 

þróun hennar í átt að því hlutverki sem hún gegnir í lífi fólks í dag. Sögu leikskólans er 

hægt að rekja til ársins 1924 en þá var Barnavinafélagið Sumargjöf stofnað. Átti 

uppbygging og vinna félagsins í þágu barnaheimila eftir að leggja grunninn að því 

leikskólastarfi sem er unnið á Íslandi í dag.
1
 Það sem verður hinsvegar lögð áhersla á í 

þessari ritgerð er þróun leikskólans síðustu tuttugu ár eða nánar tiltekið frá árinu 1994 

þegar leikskólinn var formlega skipaður sem fyrsta skólastigið.
2
  

 Fyrstu heilsteyptu lög um leikskóla voru sett árið 1991 og tóku þau til starfsins 

sjálfs í leikskólum því að allur opinber kostnaður var í höndum sveitarfélaga samkvæmt 

lögum sem höfðu verið sett um verkaskiptingu milli ríkis og sveitarfélaga frá árinu 

1989. Lögin frá 1991 sneru að mestu leyti að skólastarfinu þar sem markmið og form 

réðu ferðinni. Heitið leikskóli var tekið upp yfir þær stofnanir sem áður nefndust 

dagheimili og leikskólar.
3
 Í bókinni Almenningsfræðsla á Íslandi kemur fram að með 

lögunum 1994 hafi verið „bundinn endahnútur á þessa þróun með því að leikskólinn var 

formlega felldur  inn í skólakerfið, skilgreindur sem fyrsta skólastigið, og faglært 

starfsfólk hans kallað leikskólakennarar.“
4
 Útgáfa aðalnámskrár leikskóla frá árinu 

1999
5
 endurspeglar þessa þróun sem átti sér stað frá setningu laganna árið 1991.  

 Menntun leikskólakennara tók breytingum samhliða þessari þróun leikskólans 

frá lagasetningunum á árunum 1991 og 1994. Árið 1996 bauð Háskólinn á Akureyri í 

fyrsta skipti upp á nám í sérstakri leikskóladeild. Ári seinna voru Kennaraháskóli 

Íslands, Íþróttakennaraháskólinn, Þroskaþjálfaskólinn og Fósturskólinn sameinaðir 

undir nafni Kennaraháskóla Íslands og þar með var öll leikskólakennaramenntun komin 

á háskólastig. Fram að þessum breytingum hafði Fósturskóli Íslands séð um alla 

menntun til starfs í leikskóla.
6
  

                                                           
1
 Bergur Felixson, Leikskóli fyrir alla, bls. 7. 

2
 Vef. Lög um leikskóla 78/1994 , http://www.althingi.is/lagas/135a/1994078.html, 20.03.12.  

3
Jón Torfi Jónasson, „Innlend stefnumið og alþjóðleg viðmið“, bls. 256. Sjá einnig Vef. lög um leikskóla 

nr. 78/1994, http://www.althingi.is/lagas/135a/1994078.html, skoðað 20.03.13.  
4
Jón Torfi Jónasson, „Innlend stefnumið og alþjóðleg viðmið“, bls. 256. 

5
Aðalnámskrá leikskóla 1999. 

6
 Andrés Ingi Jónsson og Oddný Helgadóttir, Spor í sögu stéttar, bls. 14-15. 

http://www.althingi.is/lagas/135a/1994078.html
http://www.althingi.is/lagas/135a/1994078.html
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 Fram að lagabreytingunni 1994 voru leikskólar og dagheimili að mestu leyti 

ætluð fólki sem af félagslegum ástæðum þurfti að hafa börn sín í daglangri vist. 

Leikskólinn hafði hinsvegar að vissu leyti almennara hlutverki að gegna. Þar áttu börn 

að geta verið í leikskóla í nokkra tíma á dag „bæði almennum þroska þeirra til eflingar 

og til hagsbóta fyrir foreldrana.“
7
 Endurspeglar þetta það viðhorf að hlutverk 

leikskólans hafi fyrst og fremst átt að vera umönnun barna og að skapa þeim góð 

uppeldisskilyrði.  

Leikskólastarf breyttist í kjölfar nýrra laga og með tilkomu aðalnámskrárinnar 

árið 1999. Þetta aukna regluverk endurspeglar einnig breytingu á viðhorfi til náms ungra 

barna og þá þróun sem átti sér stað í kennsluaðferðum. Ýmsar kenningar hafa einkennt 

leikskólastarf á Íslandi, þar ber helst að nefna kenningar Johns Dewey, Reggio Emilia 

og Hjallastefnuna.
8
 Samkvæmt aðalnámskrá leikskóla árið 1999 átti hver leikskóli að 

mynda sína eigin námskrá út frá þeim kenningum sem unnið var með í hverjum skóla 

fyrir sig og styðjast við gildandi lög og aðalnámskrá hverju sinni.
9
 Af þessum ástæðum 

hefur þróun leikskólastarfs verið meira í höndum þeirra sem starfa í leikskólum og 

fræðimanna sem móta hugmyndir á þessu sviði en í höndum ríkjandi ráðamanna eða 

löggjafa. Mikil gagnrýni kom fram á þær hugmyndir og kenningar sem höfðu verið 

mest áberandi á 20. öldinni um viðhorf til barna og kennslu. Nýjar hugmyndir komu 

fram út frá þessari gagnrýni og var farið að líta á barnið sem sjálfstæðan meðlim og 

þátttakanda í samfélaginu.
10

 Þessar breytingar á viðhorfi fræðimanna endurspeglast 

síðar í aðalnámskrá leikskóla sem kom út árið 2011.  

 Hlutverk leikskólans breyttist ekki einungis með tilliti til þess hvort eða hvað 

ætti að kenna börnum, heldur áttu nú öll börn að eiga jafnan rétt til menntunar. 

Samkvæmt heildstæðri menntastefnu ríkisins er leikskólinn skóli án aðgreiningar.
11

 Það 

sem felst í þessu er að öll börn eiga rétt á því að vera í leikskóla. Það átti að taka á móti 

öllum börnum á forsendum þeirra sjálfra.
12

 

                                                           
7
 Jón Torfi Jónasson, „Innlend stefnumið og alþjóðleg viðmið“, bls. 256. 

8
 Jón Torfi Jónasson, Frá gæslu til skóla, bls. 59-64. Sjá einnig Guðmundur Heiðar Frímannsson, „Dewey, 

lýðræði, menntun og skólar“, bls. 107-109. 
9
 Aðalnámskrá leikskóla 1999, bls. 34.  

10
 Jóhanna Einarsdóttir, Lítil börn með skólatöskur, bls. 83-86. 

11
 Vef. Ræða Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur í umræðum um frumvarp til laga, þingmál 287, 135. 

löggjafarþing, 7. desember 2007, http://www.althingi.is/altext/raeda/135/rad20071207T112659.html, 
skoðað 21.03.13. 
12

 Jón Torfi Jónasson, Frá gæslu til skóla, bls. 65.  

http://www.althingi.is/altext/raeda/135/rad20071207T112659.html
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Hlutverk leikskólans í umræðum um tengingu skólastiganna, leik- og 

grunnskóla, þróaðist samhliða setningu nýrra laga og aðalnámskráa. Hugmyndin um 

samfellu í námi er leiðarstefið þegar kemur að tengslum milli skólastiganna. Talið var 

mikilvægt að styrkja þessa samfellu til þess að börn upplifi skólann sem eðlilegt 

framhald af leikskólanum. Aukin samfella hefur einnig verið talin mikilvæg til að 

tryggja að grunnurinn sem unnið er að í leikskólum sé í samræmi við þær kröfur sem 

gerðar eru til barnanna í grunnskólanum.
13

 Síðar hafa komið upp þær hugmyndir að 

leikskólinn ætti ekki að vera undirbúningsstofnun fyrir grunnskólann heldur sjálfstæð 

menntastofnun þar sem menntun ungra barna færi fram. Tilkoma skóla eins og 

Krikaskóla sýnir fram á töluverðar breytingar í þróun á tengslum skólastiganna þar sem 

hann er samþættur leik- og grunnskóli.
14

 Ný lög um leikskóla og menntun kennara tóku 

mið af þessum nýju áherslum á samfellu milli skólastiganna. Samkvæmt nýjum lögum 

var leikskóla- og grunnskólakennaranámið lengt úr þremur árum í fimm og þar með 

krafist meistaragráðu til þess að hljóta leyfisbréf til kennslu. Var þessi breyting talin 

nauðsynleg meðal annars til að koma til móts við skóla eins og Krikaskóla.
15

  

Lagabreytingar hafa löngum verið taldar endurspegla kröfur samfélagsins, gildi 

þess og viðmið. Því er hægt að sjá að hlutverk leikskólans í samfélaginu var að breytast 

og kröfur um nám og menntun leikskólakennara jukust samhliða því. Deilur hafa síðan 

sprottið upp um gildi þessarar lengingar námsins og hvort krafa um fimm ára 

háskólanám til þess að vinna í leikskóla væri raunhæf eða þörf. Það er út frá þessum 

deilum sem breytingar á viðhorfum til leikskólastarfs og þeirra sem þar vinna verða 

skoðaðar.  

Sagnfræðingar hafa ekki lagt mikla áherslu á sögu leikskólans fram til þessa. 

Helst ber að nefna bókina Almenningsfræðsla á Íslandi 1880-2007 sem var gefin út í 

tveimur bindum árið 2008. Það verður hinsvegar að viðurkennast að í þessu riti er að 

mestu lögð áhersla á grunnskóla og þróun hans. Í bókinni Saga Reykjavíkur. Borgin 

1940-1990 sem Eggert Þór Bernharðsson sagnfræðingur skrifar er hluti sögunnar 

rakinn. Þessi bók á hinsvegar ekki við það tímabil sem þessi rannsókn spannar. Þar af 

leiðandi er lítið til af heimildum og rannsóknum um sögu leikskólans, sem unnar hafa 

                                                           
13

 Aðalnámskrá leikskóla 1999, bls. 33 og Aðalnámskrá leikskóla 2011, bls. 50-51. 
14

 Vef. Skólinn, http://www.krikaskoli.is/Skolinn/, skoðað 14.04.13. 
15

 Vef. Ræða Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur í umræðum um frumvarp til laga, þingmál 287, 135. 
löggjafarþing, 7. desember 2007, http://www.althingi.is/altext/raeda/135/rad20071207T112659.html, 
skoðað 21.03.13. 

http://www.krikaskoli.is/Skolinn/
http://www.althingi.is/altext/raeda/135/rad20071207T112659.html
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verið af sagnfræðingum. Helstu rannsóknir sem hafa verið unnar um þróun leikskólans 

hafa því að mestu leyti verið unnar frá uppeldissjónarmiði. Jóhanna Einarsdóttir hefur 

unnið margvíslegar rannsóknir á málefnum leikskóla og verður að miklu leyti stuðst við 

rannsóknir hennar, þar á meðal bókina  Lítil börn með skólatöskur. Þar sem heimildir 

eru af skornum skammti í sagnfræðilegum ritum verður að miklu leyti stuðst við lög 

sem hafa verið sett um leikskóla, alþingisræður, aðalnámskrá leikskóla frá árunum 1999 

og 2011 ásamt ýmsum blaðagreinum og vefsíðum sem málið varða. Stuðst verður 

einnig við svör Jónínu Lárusdóttur, leikskólastjóra í leikskólanum Klömbrum, og 

Haralds F. Gíslasonar, formann Félags leikskólakennara, við spurningalista sem 

höfundur lagði fyrir þau í viðtalsformi.  

Þær spurningar sem leitast verður við að svara með þessari rannsókn eru: 

Hvernig hefur leikskólastarf á Íslandi þróast eftir að leikskólinn var gerður að fyrsta 

skólastiginu? Hvernig hefur hlutverk leikskólans í íslensku samfélagi þróast? Hvaða 

áhrif hefur leikskólinn á íslenskt samfélag og hefur það breyst á síðustu tuttugu árum? 

Hefur viðhorf til leikskólastarfs og leikskólakennara breyst samhliða þróun starfsins og 

samfélagsbreytingum hin síðari ár?   
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1. Forsaga  

Saga leikskólans á Íslandi er oftast talin hefjast með stofnun Barnavinafélagsins 

Sumargjafar árið 1924. Nokkur starfsemi hafði verið fyrir hendi í stuttan tíma í senn 

fyrir stofnun félagsins.
16

 Meðal annars var rekið barnaheimilið Karitas sem var stofnað 

1906 og var fyrir börn á aldrinum 3-18 mánaða en það var einungis opið í nokkur ár. Þá 

má nefna sumardvalarheimili sem var rekið á vegum Sigurborgar Hjálmarsdóttur á 

árunum 1910-1913.
17

 Barnavinafélagið Sumargjöf stofnaði hinsvegar fyrsta leikskólann 

árið 1931 en fram að því hafði verið rekið dagheimili á vegum félagsins sem félagslegt 

úrræði tengt örri þéttbýlismyndun. Börnin í leikskólanum höfðu hinsvegar annan 

bakgrunn en þau sem voru á dagheimilum. Leikskólabörnin voru frá efnameiri 

fjölskyldum, en dagheimilisbörnin frá efnalitlum heimilum.
18

 Barnavinafélagið 

Sumargjöf hóf rekstur á Fóstruskólanum haustið 1946. Skólinn átti að sjá um að mennta 

konur til starfa á dagvistarheimilum og leikskólum.
19

 Náin tengsl eru á milli stofnunar 

og vinnu Barnavinafélagsins og framvindu dagvistar- og leikskólamála.  

 

1.1 Barnavinafélagið Sumargjöf og þróun leikskólans 

Barnavinafélagið Sumargjöf var stofnað árið 1924 að tillögu þeirra Steinunnar H. 

Bjarnason og Ingu Lárusdóttur og var Steingrímur Arason kennari kosinn formaður.
20

 

Tilgangur með stofnun félagsins var „að stuðla að andlegri og líkamlegri heilbrigði og 

þroska barna í Reykjavík og vernda  þau fyrir óhollum áhrifum.“
21

 Fyrstu árin rak 

Sumargjöf sumardagheimili á Grænuborgartúni hjá Kennaraskólanum fyrir börn á 

aldrinum 3-8 ára. Örlítið gjald var tekið fyrir hvert barn en Sumargjöf fjármagnaði 

reksturinn að mestu með söfnunarfé og félagsgjöldum. Einnig var staðið að garðyrkju- 

og smíðanámskeiðum ásamt því að Arnheiði Jónsdóttur var falið að kenna börnum það 

sem taldist vera nytsamleg iðja eins og að binda bursta, flétta körfur og margt fleira. 

Árið 1925 hóf félagið útgáfu á uppeldisritinu Sumargjöf. Þetta tímarit átti að vekja 

áhuga og auka skilning á starfsemi félagsins en einnig að vera tekjulind þar sem það var 

                                                           
16

 Bergur Felixson, Leikskóli fyrir alla, bls. 7. 
17

 Jón Torfi Jónasson, Frá gæslu til skóla, bls. 7.  
18

 Jóhanna Einarsdóttir, Lítil börn með skólatöskur, bls. 21-22.  
19

 Gils Guðmundsson, Barnavinafélagið „Sumargjöf“ 25 ára, bls. 71-74. 
20

 Gils Guðmundsson, Barnavinafélagið „Sumargjöf“ 25 ára, bls. 18-20. 
21

 Gils Guðmundsson, Barnavinafélagið “Sumargjöf“ 25 ára, bls. 18. 



8 
 

selt á sumardaginn fyrsta til fjáröflunar. Árið 1927 urðu framkvæmdir í 

Kennaraskólanum til þess að ekki var hægt að fá það hús til afnota fyrir dagheimilið um 

sumarið og féll þá starfsemin niður. Það var því ákveðið að næstu mánuðir og ár færu í 

fjáröflun fyrir varanlegt húsnæði dagheimilis á vegum  Barnavinafélagsins 

Sumargjafar.
22

 Það var svo sumarið 1931 sem dagheimilið Grænaborg var fullbyggt og 

komið í notkun. Grænaborg starfaði allan ágústmánuð þetta sama ár. Misjafnt var hvort 

greitt var fyrir vist barnanna eða ekki. Fór greiðslan alfarið eftir efnahag heimilanna sem 

börnin komu frá. Þó að kostnaðurinn væri töluverður litu félagsmenn svo á að fyrir þann 

kostnað nytu þessi börn bestu þroskaskilyrða og að það væri í raun verið að bjarga þeim 

frá götulífi. Þörfin á þessu dagvistarúrræði var meðal annars talin vera sú að koma í veg 

fyrir að börn væru eftirlitslaus á götum borgarinnar.
23

 Það má því álykta sem svo að 

grunnurinn að þessari starfsemi var umhyggja og ástríða fyrir uppeldisskilyrðum barna. 

Næstu árin spruttu upp dagheimili, leikskólar, vistheimili og vöggustofur víðsvegar um 

borgina á vegum félagsins. Dagheimilið Vesturborg tók til starfa árið 1937 og haustið 

eftir var í fyrsta skipti boðið upp á vistun fyrir börn yfir vetrartímann. Það var á 

Vesturborg sem starfaði í tveimur deildum. Önnur var með svipuðu sniði og 

sumardagheimilin og voru börn þar mislengi á daginn alla virka daga. Hin deildin var 

sólarhringsdagheimili og dvöldu börn þar svo vikum og mánuðum skipti. Sumarið 1941 

rak félagið í fyrsta skipti ekkert dagheimili í Reykjavík og var það vegna stríðsins og 

brottflutnings barna úr borginni. Félagið rak hinsvegar tvö heimili utan Reykjavíkur, á 

Hvanneyri og Reykholti í Borgarfirði. Í stað þess að nýta Vesturborg til reksturs 

dagheimilis sumarið 1941 var ákveðið að efna til reksturs á vöggustofu fyrir börn á 

aldrinum eins til tveggja ára, hinni fyrstu sinnar tegundar í Reykjavík. Fleiri heimili 

stofnuð af félaginu voru Tjarnarborg (1941) og var þar rekinn leikskóli, dagheimili og 

vöggustofa, Suðurborg (1943) og var þar rekið vistheimili, dagheimili, leikskóli og 

vöggustofa í tveimur húsum.
24

 Á tæpum 20 árum hafði félagið komið af stað 

margvíslegri starfsemi í þágu uppeldis og velferðar barna.  

Sá fjöldi dagheimila, leikskóla, vistheimila og vöggustofa sem spratt upp á þessum 

tíma endurspeglar ríka þörf fyrir þessar stofnanir, og það frumkvöðlastarf sem hér var 

unnið var sá grunnur sem framvinda leikskólamála byggðist á. Eftir stríð var mikil 

                                                           
22

 Gils Guðmundsson, Barnavinafélagið „Sumargjöf“ 25 ára, bls. 21-25. 
23

 Barnavinafélagið Sumargjöf 50 ára, bls. 26-28. Sjá einnig Gils Guðmundsson, Barnavinafélagið 
„Sumargjöf“ 25 ára, bls. 32-33. 
24

 Gils Guðmundsson, Barnavinafélagið „Sumargjöf“ 25 ára, bls. 31-40. 
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uppbygging á ýmiss konar barnaheimilum í Reykjavík og sá Barnavinafélagið 

Sumargjöf að mestu um rekstur þeirra alveg til ársins 1978.
25

 En uppbygging þessara 

heimila er einungis hluti af því sem félagið vann að í uppbyggingu á leikskólastarfinu í 

heild sinni. 

  

1.2 Frá uppeldisskóla til Fósturskóla Íslands  

Uppeldisskóli Sumargjafar hóf starfsemi sína árið 1946 og var Valborg Sigurðardóttir 

skólastjóri þar alla tíð. Skólinn breytti nafni sínu í Fóstruskóli Sumargjafar árið 1957. Á 

þeim tíma sem skólinn var stofnaður voru einungis þrjár þeirra kvenna sem unnu á 

barnaheimilum félagsins með sérmenntun. Það var talið ógerlegt að reka heimilin sem 

uppeldisstofnanir af einhverju viti og metnaði ef ekki fengjust stúlkur með menntun í 

uppeldi barna til fóstrustarfa. Þórhildur Ólafsdóttir, forstöðukona á Tjarnarborg, átti 

frumkvæði að því að stofna uppeldisskólann árið 1945. Gengið var strax í það að fá 

styrkveitingar fyrir skólann með Ísak Jónsson, þáverandi formann félagsins, í forsvari. 

Fengust styrkir frá bæði Reykjavíkurborg og ríkinu til reksturs skólans. Samþykktu 

báðir aðilar að styrkja reksturinn til helminga hvor um sig en svo kom á daginn að 

Reykjavíkurborg endaði með því að styrkja skólann að mestum hluta. Þetta 

rekstrarfyrirkomulag hélst á meðan Barnavinafélagið Sumargjöf sá um starfsemi hans. 

Skólinn var síðar gerður að ríkisskóla árið 1973 og hlaut hann þá nafnið Fósturskóli 

Íslands.
26

  

Sett voru inntökuskilyrði til þess að fá að sækja uppeldisskólann strax í byrjun. 

Mörgum þótti þessi inntökuskilyrði nokkuð óþörf og aðrir töldu að menntun til þess að 

sjá um börn væri almennt óþörf. Þrátt fyrir þessa mótstöðu voru gerðar kröfur um 

einhverskonar menntun sem inntökuskilyrði. Menntunarmarkmiðið var sett eins hátt og 

mögulegt var í samræmi við almenna menntun kvenna á þessum tíma. Inntökuskilyrðin 

voru þau að nemendurnir urðu að vera orðnir 18 ára, hafa lokið að minnsta kosti tveggja 

ára námi og lokið héraðsskóla-, gagnfræða- eða kvennaskólaprófi eða hliðstæðri 

menntun.
27

 Þessi inntökuskilyrði sem hér eru talin upp eru merkileg í ljósi þess á hvaða 

tíma þau eru sett fram. Viðhorfin í samfélaginu voru augljóslega að einhverju leyti þau 

                                                           
25

 Jón Torfi Jónasson, Frá gæslu til skóla, bls. 31. 
26

 Barnavinafélagið Sumargjöf 50 ára, bls. 112-115. 
27

 Barnavinafélagið Sumargjöf 50 ára, bls. 113-115. 
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að menntun til þess að passa eða sjá um börn væri ekki til mikils gagns. Þetta sýnir 

hinsvegar þann metnað sem sýndur var í byrjun og hugsjónir þeirra sem stóðu að 

stofnun skólans um menntunar- og uppeldisskilyrði barna og menntun þeirra sem um 

uppeldi þeirra sjá. Valborg Sigurðardóttir hafði frjálsar hendur um innihald og 

fyrirkomulag Uppeldisskóla Sumargjafar og átti barnhverf uppeldisstefna að vera 

grundvöllur starfsins. Frjáls og sjálfsprottinn leikur átti að vera í fyrirrúmi sem 

mikilvægasta náms- og þroskaleið ungra barna.
28

 

Skólinn átti í miklum fjárhagsvandræðum fyrstu áratugina og stuðlaði sá vandi 

meðal annars að því að húsnæðisvandræði voru mikil og var skólinn til húsa á sex 

mismunandi stöðum þar til árið 1969 þegar hann fékk loks húsnæði til afnota við 

Lækjargötu 14. Haft var eftir Valborgu Sigurðardóttur skólastjóra að húsnæðisvandamál 

skólans hefðu í raun ekki tekið enda fyrr en skólanum var afhent hús við Leirulæk árið 

1979.
29

  Þrátt fyrir húsnæðiserfiðleika náði skólinn að þróa starfið vel og vandlega á 

þeim árum sem félagið sá um rekstur hans. Frá upphafi var kennaralið skólans samsett 

af vel menntuðum kennurum, þar á meðal voru dr. Róbert A. Ottósson sem var meðal 

annars dósent við guðfræðideild Háskóla Íslands, Valborg Sigurðardóttir skólastjóri sem 

var með meistaragráðu í uppeldis- og sálarfræði frá Smiths College í Bandaríkjunum og 

Sigríður Bachmann hjúkrunarkona sem síðar varð forstöðukona Landspítalans. Þessir 

þrír kennarar ásamt svo mörgum öðrum voru undirstaða þess faglega ramma sem 

myndaður var með opnun þessarar stofnunar. Það sem var til kennslu fyrsta árið var 

meðal annars uppeldis- og sálarfræði, lífeðlisfræði og heilsuvernd, meðferð ungra barna 

og barnabókmenntir.
30

 Valborg var hinsvegar lengi vel eini fasti kennarinn við skólann 

og fékk hún með sér í lið fjöldann allan af stundakennurum til þess að kenna þau fög 

sem hún sá ekki sjálf um. Hún talar jafnframt um að þó að þetta hafi allt verið mjög gott 

og vel menntað fólk í sínum fögum hafi skort fólk með þekkingu í því að miðla 

menntuninni til ungra barna.
31

 

Valborg Sigurðardóttir var mikil hugsjónamanneskja og taldi hún frá byrjun að fólk 

sem starfaði í leikskólum landsins ætti að bera heitið leikskólakennari til samræmis við 

starfsheitin sem notuð voru í Evrópu. Þeirri nafngift var neitað og fóstruheitið hélt velli. 

Hún gaf sig hinsvegar ekki með fyrrnefnd inntökuskilyrði og segir hún að það hafi verið 

                                                           
28

 Andrés Ingi Jónsson og Oddný Helgadóttir, Spor í sögu stéttar, bls. 20. 
29

 Andrés Ingi Jónsson og Oddný Helgadóttir, Spor í sögu stéttar, bls. 14. 
30

 Barnavinafélagið Sumargjöf 50 ára, bls. 113-117. 
31

 Andrés Ingi Jónsson og Oddný Helgadóttir, Spor í sögu stéttar, bls. 22-23. 
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vegna þess að hún taldi að skólinn ætti að standa til jafns við Kennaraskóla Íslands og 

krefjast því sömu inntökuskilyrða. Upphaflega bauð skólinn upp á tveggja ára nám. 

Helmingur námsins var bóklegur en hinn helmingurinn verklegur. Nemendur voru 

teknir inn tvisvar á ári. Þessa upphaflegu námstilhögun fékk Valborg að sænskri 

fyrirmynd. Haft er eftir Valborgu í bókinni Spor í sögu stéttar að henni hafi fundist eins 

og börn undir skólaaldri hafi verið ósýnileg eða hreinlega ekki til,  tekur hún jafnframt 

fram að það hafi síðan breyst. Þegar Valborg giftist og eignaðist síðar börn var það talið 

merkilegt að hún skyldi halda áfram starfi sínu sem skólastjóri.
32

 Endurspeglar þetta 

viðhorf  þá samfélagsgerð sem var fyrir hendi á þessum tíma og hversu mikilvægt starf 

skólans hefur verið með tilliti til jafnréttis kvenna til náms og þeirrar staðreyndar að 

kvennastétt sem annaðist uppeldi ungra barna væri jafnframt krafin um menntun. 

Skólinn var töluverðan tíma í mótun. Árið 1968 var farið að bjóða upp á þriggja ára nám 

og þannig var námsfyrirkomulagið þegar skólanum var breytt í Fósturskóla Íslands.
33

 

Þegar skólinn varð að ríkisskóla árið 1973 urðu töluverðar breytingar á 

inntökukröfunum og var nú krafist stúdentsprófs eða gagnfræðaprófs að viðbættu 

tveggja ára námi við framhaldsdeildir, t.d. í húsmæðraskóla, verslunarskóla o.s.frv. 

Undanþágur voru hinsvegar veittar frá þessum kröfum ef talin var sérstök ástæða til, 

eins og ef nemandi hefði langan feril á viðurkenndum uppeldisstofnunum eða hliðstæða 

reynslu. Þetta samsvaraði kröfum sem voru gerðar í Noregi og Finnlandi á þessum 

tíma.
34

 Þessar breytingar sýna vísi að hugarfarsbreytingu gagnvart menntun fóstra á 

þessum tíma og þá jafnframt uppeldisskilyrðum barna. Þessari breytingu er vel lýst í 50 

ára afmælisriti Barnavinafélagsins Sumargjafar sem kom út árið 1974 en þar segir að 

menn sannfærist enn betur um 

hversu mikils virði uppeldi á fyrstu bernskuárunum er fyrir 

framtíðarþroska mannsins og farnað hans í lífinu. Skólamönnum, 

uppeldisfræðingum og öllum þorra almennings hefur einnig orðið æ 

ljósar, hversu mikið gildi uppeldisleg leikskólastarfsemi hefur fyrir 

þroska og hamingju barnsins.
35

 

Þessi orð sýna fram á hugarfarsbreytinguna sem hafði átt sér stað á þessum 50 árum 

frá stofnun skólans. Fósturskóli Íslands starfaði síðan til ársins 1998 en þá var hann 

                                                           
32

 Andrés Ingi Jónsson og Oddný Helgadóttir, Spor í sögu stéttar, bls. 19-23. 
33

 Barnavinafélagið Sumargjöf 50 ára, bls. 122-123. 
34

 Barnavinafélagið Sumargjöf 50 ára, bls. 128-131. 
35

 Barnavinafélagið Sumargjöf 50 ára, bls. 131. 
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sameinaður Kennaraháskóla Íslands sem var langþráður draumur margra sem stóðu að 

stofnun og vinnu við uppbyggingu fóstrunámsins.
36

 

 

1.3 Þróun dagvistar- og leikskólamála 1973-1994 

Umræða um dagvistun barna snerist upphaflega að mestu um félagslegt úrræði. Fyrst  

átti dagvistun að vera fyrir börn sem töldust vanrækt en síðar var nánast alfarið um 

gæslu barna að ræða, vegna þess að báðir foreldrar voru útivinnandi. Árið 1973 markaði 

enn ein þáttaskilin í sögu leikskólamála á Íslandi en þá tóku ríkið og sveitarfélögin 

formlega við rekstri leikskóla á Íslandi með lögum sem sett voru um dagvistunarheimili 

þetta sama ár.
37

 Þegar þessi fyrstu lög um leikskóla voru sett höfðu mörg sveitarfélög átt 

erfitt með að standa undir rekstri leikskóla og voru því leikskólamál víða í ólestri. Mikill 

skortur var á leikskólaplássum og mannekla mjög mikil. Breytingar og umbætur tengdar 

rekstri og umgjörð leikskóla voru því orðnar tímabærar þegar lögin voru sett árið 1973. 

Markmið laganna var einnig að jafna stöðu kynjanna á þessum tíma með viðurkenningu 

á því að dagvistun fyrir börn væri mikilvægur þáttur í nýrri samfélagsgerð.
38

 

Íslenskt samfélag hafði breyst töluvert á þessum tíma og var það sífellt algengara að 

báðir foreldrar ynnu úti og hlutverk leikskólans því sífellt mikilvægara í samfélagslegu 

tilliti. Árið 1978 gaf félagsmálaráðuneytið út viljayfirlýsingu þess efnis að opna ætti 

dagvistarheimili fyrir fötluð börn. Fór svo að samþykkt voru lög um aðstoð við 

þroskahefta og tóku þau gildi 1980. Sálfræði- og sérkennsludeild var stofnuð árið 1983 

eftir ýmsa þróunarstarfsemi með þetta málefni í dagvistarkerfinu. Störfuðu þar þrír 

sálfræðingar og var hver og einn með sitt  starfshverfi undir sínum hatti. Einnig störfuðu 

þrír sérfræðingar við ráðgjöf á skrifstofu Dagvistar barna.
39

 Hér má sjá grunninn sem 

var lagður fyrir þá opnu skólastefnu sem átti eftir að ríkja hér á Íslandi og nefnist skóli 

án aðgreiningar og verður farið nánar út í það hér neðar. Einnig var ráðist í ýmiss konar 

umbætur í sambandi við faglegt starf í leikskólunum. Árið 1985 var svo gefin út 

Uppeldisáætlun fyrir leikskóla.
40

 Með útgáfu þessarar uppeldisáætlunar var almenn 

umgjörð leikskólastarfsins endanlega komin. Nú var kominn einskonar faglegur 

                                                           
36

 Andrés Ingi Jónsson og Oddný Helgadóttir, Spor í sögu stéttar, bls. 27. 
37

 Andrés Ingi Jónsson og Oddný Helgadóttir, Spor í sögu stéttar, bls. 145. 
38

 Andrés Ingi Jónsson og Oddný Helgadóttir, Spor í sögu stéttar, bls. 105. 
39

 Bergur Felixson, Leikskóli fyrir alla, bls. 33-34. 
40

Andrés Ingi Jónsson og Oddný Helgadóttir, Spor í sögu stéttar, bls. 146. 
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leiðarvísir að starfinu sem markar vissulega mikilvæga breytingu í viðhorfi til þess 

hverskonar starfemi ætti að vera í leikskólum landsins. Í þessari uppeldisáætlun var það 

tekið skýrt fram að hlutverk leikskóla væri ekki barnageymsla eða neyðarúrræði heldur 

skyldi það snúa að almennu uppeldishlutverki.
41

 Hér er einnig hægt að sjá miklar 

breytingar bæði í viðhorfum til leikskólastarfs og því hlutverki sem það skyldi þjóna í 

íslensku þjóðfélagi.   

Á árunum eftir seinni heimsstyrjöld fram til ársins 1994, þegar leikskólinn var 

formlega skilgreindur sem fyrsta skólastigið, voru heilsdagspláss í leikskóla ekki á 

hvers manns færi. Það voru einungis svokallaðir forgangshópar sem fengu slík pláss 

fyrir börnin sín. Í þessum forgangshópum voru nemendur við Háskóla Íslands, ef um 

var að ræða einhverskonar félagslegar aðstæður, og einstæðir foreldrar. Börn í 

heimilisaðstæðum sem þessum fengu heilsdagspláss en annars var einungis boðið upp á 

leikskólapláss hálfan daginn.
42

 Þessi úthlutun leikskólaplássa eftir heimilisaðstæðum 

gefur skýrt til kynna að á þessum tíma var enn litið á hlutverk leikskólans sem 

einhverskonar félagslegt úrræði að miklu leyti.  

Mikið hafði breyst á þessum árum frá því að Sumargjöf hóf störf sín við 

uppbyggingu dagheimila og uppeldisstarfsemi fyrir ung börn. Breyttar 

samfélagsaðstæður kröfðust fleiri leikskólaplássa þar sem algengara var að foreldrar 

störfuðu báðir utan heimilisins þegar leið á síðari hluta 20. aldarinnar. Smám saman 

myndaðist skýrari umgjörð um leikskólastarfið og voru nú komin bæði lög og 

uppeldisáætlanir til þess að marka þennan ramma. Menntun þeirra sem unnu á 

leikskólum fór stigvaxandi og menntun kennara gjörbreyttist þegar lengra leið. Það er 

hægt að segja að viðhorf til hlutverks leikskóla sem einskonar félagslegs úrræðis og 

geymslupláss hafi verið viðloðandi á þessum tímum en samt sem áður var hægt að finna 

nokkrar vísbendingar um hægar breytingar á viðhorfum ef litið er á þá vinnu sem var 

verið að sinna til þess að styrkja faglegt starf í leikskólunum. Það er því hægt að segja 

að fram að lagabreytingunum 1994 hafi leikskólinn verið hálffastur í þessu umönnunar- 

og uppeldishlutverki.  

 

                                                           
41

Jón Torfi Jónasson, Frá gæslu til skóla, bls. 48.  
42

 Bergur Felixson, Leikskóli fyrir alla, bls. 38. 
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2. Fyrsta skólastigið 

Leikskólinn var formlega gerður að fyrsta skólastiginu og þar með settur inn í 

skólakerfið með lögum árið 1994.
43

 Jón Torfi Jónasson bendir á það í bók sinni Frá 

gæslu til skóla að það hafi ekki verið augljóst hversu miklu sú viðbót myndi skipta fyrir 

leikskólana og starfsemi þeirra.
44

 Svavar Gestsson, þáverandi þingmaður 

Alþýðubandalagsins, benti í raun á þetta í umræðum sem áttu sér stað á Alþingi 1994 

þegar hann sagði:  

Ástæðan er sú að ég tel að í raun og veru breyti þetta frv [fumvarp]. þó að 

að lögum verði mjög litlu efnislega. Í því felst staðfesting á þeirri 

menntastefnu sem mótuð var þegar leikskólalög voru sett síðast fyrir 

fáeinum árum...
45

 

Það er ekki þar með sagt að lögin hafi verið óþörf. Athyglisvert er að skoða það 

hinsvegar hvaða breytingar verða í kjölfar lagasetningarinnar. Það getur varla talist 

lítilvægt eða áhrifalítið að setja leikskólann formlega inn í skólakerfið, þó að lagagreinin 

hafi ekki verið löng. 

  

2.1 Lög um leikskóla 

Í fyrstu grein laganna frá 1994 var leikskólinn tilgreindur sem fyrsta skólastigið og var 

þar með innleiddur í skólakerfið með lögum. Það er í raun eina efnislega breytingin á 

þeirri grein.
46

 Í markmiðskaflanum úr lögunum frá 1991 er hlutverki leikskólans lýst 

þannig að hann skuli veita börnum uppeldi og menntun.
47

 Þegar litið er síðan á lögin 

sem voru sett 1994 er orðinu menntun sleppt þrátt fyrir að nú væri leikskólinn formlega 

orðinn hluti af skólakerfinu.
48

 Hér er hægt að sjá ákveðna þversögn í þessari 

                                                           
43

 Vef. Lög um leikskóla, nr. 78/1994. Sjá 1. gr., http://www.althingi.is/altext/117/s/1281.html , skoðað 
20.03.13. 
44

 Jón Torfi Jónasson. Frá gæslu til skóla. Bls. 49-50. 
45

 Vef. Ræða Svavars Gestssonar í 3. umræðu um frumvarp til laga, þingmál 550, 117. löggjafarþing, 7. 
maí 1994, http://www.althingi.is/altext/117/05/r07100825.sgml, skoðað 21.03.13. 
46

 Vef. Lög um leikskóla nr. 78/1994, sjá  1. gr., http://www.althingi.is/altext/117/s/1281.html, skoðað 
20.03.13.  
47

 Vef. Lög um leikskóla nr. 48/1991, sjá 2. gr., http://www.althingi.is/altext/stjt/1991.048.html, skoðað 
20.03.13.  
48

 Vef. Lög um leikskóla nr. 78/1994, sjá 2. gr., http://www.althingi.is/altext/117/s/1281.html, skoðað 
20.03.13.  
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lagasetningu og gæti jafnvel gefið til kynna að þessi formlega innleiðing leikskólans í 

skólakerfið hafi verið meira í orði en á borði.  

Árið 1999 var gefin út aðalnámskrá leikskóla sem byggð var á lögunum frá 

1994. Bergur Felixson segir aðalnámskrána hafa átt að vera „fagleg stefnumörkun um 

uppeldis- og menntunarhlutverk leikskóla“
49

 og „[í] námskránni er einnig fjallað um 

skólanámskrá, mat á leikskólastarfi og þróunarstarf í leikskólum. Þar eru settar fram 

auknar kröfur um skipulagt leikskólastarf og eftirlit með því.“
50

 Hér er hægt að sjá skýra 

breytingu eftir að leikskólinn er formlega orðinn hluti af skólakerfinu. Það urðu auknar 

kröfur um faglegt starf og mat á því auk þess sem nú var komin aðalnámskrá í stað 

uppeldisáætlunar sem áður var miðað við.
51

 Með því að skoða orðræðuna og orðanotkun 

kemur í ljós að leikskólinn var ekki lengur einungis  uppeldisstofnun heldur einnig 

opinber menntastofnun þegar hér er komið sögu. Í þessu ljósi er hugsanlegt að þessi litla 

lagabreyting sem var gerð árið 1994 sé mun mikilvægari en Svavar Gestsson gerði sér 

grein fyrir á þeim tíma.  

Sú staðreynd að leikskólinn var kominn lagalega inn í hið opinbera skólakerfi 

hlaut því að hafa í för með sér gríðarlegar breytingar og menntun og fræðsla ungra 

barna sett í fyrirrúm með tilkomu aðalnámskrár og þeim námssviðum sem tilgreind eru í 

henni.
52

 Í ræðu sinni um ný frumvörp til laga um leik-, grunn- og framhaldsskóla í 

desember 2007 benti Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir sem þá var menntamálaráðherra á 

að Íslendingar hefðu verið í „framvarðasveit ríkja“ þegar samþykkt var að gera 

leikskólann að fyrsta skólastiginu árið 1994.
53

 Það hefur því samkvæmt þessum orðum 

Þorgerðar Katrínar verið tekið stórt skref með lagasetningunni 1994 í sambandi við 

stöðu leikskólans í íslensku samfélagi. Ný lög um leikskóla voru samþykkt á Alþingi 

29. maí árið 2008.
54

 Þorgerður Katrín tók það einnig fram í ræðu sinni að hún teldi það 

mikilvægt að frumvörp um ný lög allra skólastiganna yrðu sett fram á sama tíma í ljósi 

stefnu ríkisins um aukna samfellu í skólakerfinu. Með því að setja fram frumvörpin á 

sama tíma væri verið að móta löggjöf sem myndi styrkja menntun allra skólastiga og í 
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 Vef. Ræða Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur í umræðum um frumvarp til laga, þingmál 287, 135. 
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raun væri verið að marka skýra menntastefnu og líta á skólakerfið allt sem eina heild.
55

 

Þetta er mjög merkilegt að skoða í ljósi þeirra skýru breytinga sem þarna urðu á ekki 

svo löngum tíma. Á rúmum áratug er hægt að sjá hversu vel í sessi leikskólinn hafði fest 

sig innan skólakerfisins. Af ræðu Þorgerðar sem og lögunum sjálfum er hægt að merkja 

mikla viðhorfsbreytingu bæði til menntunar ungra barna og menntunar þeirra sem við 

það starfa.  

Margar greinar laganna gefa einnig til kynna þær miklu þjóðfélagslegu 

breytingar sem höfðu átt sér stað frá þeim tíma sem fyrri lög voru sett og gefa þar með 

til kynna breytta stöðu og hlutverk leikskóla í íslensku samfélagi.  

Í fyrstu grein laganna um leikskóla frá 2008 er t.d. tekið fram að „foreldrar 

samkvæmt lögum þessum teljast þeir sem fara með forsjá barns í skilningi barnalaga“.
56

 

Hér sjáum við augljósa skírskotun til breyttra fjölskylduhátta og gefur þetta orðalag í 

lagagreininni skýrt merki um breytingu á fjölskylduháttum barna og hvernig 

leikskólanum ber að snúa sér í þeim málum. Í níundu grein laganna sem snýr að 

foreldrum og samskiptum leikskólans við þá er tekið fram að þeir foreldrar sem tala 

ekki íslensku eða notast jafnvel við táknmál eigi rétt á að fá túlk. Er það á ábyrgð 

skólans að útvega þeim túlkun á upplýsingum, þar sem hún er nauðsynleg fyrir 

samskipti. Þetta er mikilvæg breyting sem endurspeglar það viðhorf að Ísland sé 

fjölmenningarsamfélag. Þessi lagagrein gefur einnig sterkt til kynna þá fjölmenningu 

sem á sér stað innan barnahópsins og rétt foreldra til þess að geta haft samskipti og þar 

af leiðandi einhver áhrif á starfið. Með því að lesa örlítið á milli línanna má sjá að þetta 

er einnig merki um hlutverk leikskólans í þessu fjölmenningarsamfélagi sem 

menntastofnun allra barna. 

 Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir benti einnig á það í umræðum um frumvarp 

laganna á Alþingi að leikskólinn væri skóli án aðgreiningar.
57

 Með þá stefnu í huga er 

gott að skoða 8. kafla laganna sem snýr að sérfræðiþjónustu og stoðkerfi leikskóla. Þar 

er tilgreint að börn sem þurfi á sérfræðiþjónustu að halda eigi rétt á því að hún sé veitt 
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innan veggja skólans.
58

 Þetta er mikilvægur liður í því að skóli án aðgreiningar sé 

raunhæft markmið og að leikskólinn geti í raun tekið á móti öllum börnum á sínum 

forsendum eða eins og Þorgerður Katrín orðaði það: „Leikskólum ber að taka tillit til 

þess að börn koma á ólíkum forsendum í leikskóla og þá er það verkefni leikskóla að 

jafna þann mun með stuðningi ríkis og sveitarfélaga“.
59

 Bara með því að lesa þessi orð 

Þorgerðar Katrínar er hægt að sjá breytingu á viðhorfi fólks um réttindi barna sem að 

einhverju leyti þurfa aðstoð sökum t.d. fötlunar eða þroskafráviks og réttindi þeirra til 

þess að vera í leikskólum með ófötluðum börnum. Réttur þeirra til að vera í samfélagi 

barna á sínum forsendum er viðurkenndur.  

Í kaflanum um starfsfólk er einnig að finna nýmæli og snýr það að símenntun 

starfsfólks og þagnarskyldu. Í þessum þriðja kafla laganna er algjörlega ný grein sem 

snýr að þagnarskyldu starfsmanna.
60

 Réttindi barna og fjölskyldna eru hér í forgrunni. Í 

ljósi breyttra aðstæðna og þróunar samfélagsins eru börn meirihluta úr degi í 

leikskólanum og því fer stór hluti af lífi þeirra fram innan veggja skólans.
61

 Þessi nýja 

grein er vissulega til þess að vernda börnin og fjölskyldur þeirra en það er einnig hægt 

að líta svo á að leikskólinn sé orðinn hluti af sama mengi og fjölskyldur barnanna og því 

hljóti honum að bera skylda til að vernda einkalíf fjölskyldunnar.  

Starfsfólk leikskóla á nú samkvæmt lögum rétt á símenntun í þeim tilgangi að 

efla sig í starfi og kynnast nýjungum í leikskóla- og uppeldismálum.
62

 Þetta er 

mikilvægt skref í ljósi þess að það er ekki tekið sérstaklega fram að einungis menntaðir 

leikskólakennarar eigi rétt á þessari símenntun. Þetta gefur leikskólum kost á því að 

upphefja starfið innan leikskólans með því að aðstoða alla starfsmenn skólans í því að 

bæta sig í starfi með aukinni þekkingu. Þetta gefur einnig skýra vísbendingu um hversu 

mikilvægt er talið að fólk sem vinnur í leikskólum geti orðið sér úti um aukna þekkingu 

eða einfaldlega haldið faglegu starfi gangandi með því að vera sífellt í endurmenntun og 

þá um leið endurskoðun starfsins í heild. Af þessu er ljóst að ráðamenn þjóðarinnar telja 

það mikilvægt að viðhalda og standa undir góðri menntun leikskólakennara og þeirra 

sem starfa í leikskólum landsins.  
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2.2 Menntun kennara 

Þegar ný lög um leikskóla voru sett árið 1994 sá Fósturskóli Íslands um menntun til 

starfs í leikskóla. Um miðjan tíunda áratuginn var undirbúningsvinna sett af stað til þess 

að sameina Kennaraháskóla Íslands, Íþróttakennaraháskólann, Þroskaþjálfaskólann og 

Fósturskólann undir einn hatt og yrði þá leikskólakennaramenntunin loksins á 

háskólastigi. Það var svo árið 1996 sem Háskólinn á Akureyri ruddi brautina og bauð í 

fyrsta skipti upp á nám í sérstakri leikskóladeild. Höfuðborgarsvæðið var ekki lengi að 

fylgja þessu fordæmi og samþykkti Alþingi lög um Kennaraháskólann árið 1997 og ári 

seinna var Fósturskólinn sameinaður Kennaraháskólanum. Fyrstu nemendurnir sem 

útskrifuðust með B.Ed.-gráðu útskrifuðust vorið 1998. Í tengslum við sameiningu 

Kennaraháskóla Íslands og Háskóla Íslands árið 2008 var kennaranámið endurskoðað 

og ákveðið að nú skyldi fimm ára háskólanám þurfa til þess að fá réttindi til kennslu í 

leik-, grunn- og framhaldsskólum. Árið 2009 hófu fyrstu nemendurnir nám í þessu nýja 

kerfi og munu ljúka því námi 2014 með meistaragráðu í farteskinu inn í starf 

leikskólanna.
63

 

Valborg Sigurðardóttir sem var ötul baráttukona fyrir menntun leikskólakennara 

og skólastjóri Fósturskóla Íslands frá upphafi sagði að tilfærsla námsins á háskólastig 

árið 1998 hefði verið merkasti áfanginn í menntun leikskólakennara. Hún var einnig 

bjartsýn á þá breytingu sem var gerð á náminu með tilkomu menntavísindasviðs og 

sameiningu skólanna. Gerði hún sér vonir um að innan þessa stóra menntasamfélags í 

Háskóla Íslands yrðu forsendur til að auka vandaðar rannsóknir á öllu frá barnasálfræði 

til uppeldismenntunar til þess að göfga uppeldisstörf leikskólakennara.
64

  

Jóhanna Einarsdóttir, prófessor við menntavísindasvið Háskóla Íslands, bendir á 

víxlverkun samfélagsins og menntun leikskólakennara. Hún telur að í dag sé litið á það 

sem rétt barna og foreldra að fá leikskólapláss fyrir börnin ólíkt því sem áður var. Með 

þessum viðhorfsbreytingum gagnvart rétti ungra barna til leikskólavistar hafi fylgt 

auknar kröfur foreldra til starfsins innan leikskólanna. Auknar kröfur samfélagsins um 

faglegt starf og menntun leikskólakennara hafa því víxlverkandi áhrif á framþróun 

starfsins að hennar mati.
65

 Þetta er mjög athyglisvert að skoða í ljósi þess að nú þarf að 
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hafa meistaragráðu til þess að fá starfsréttindi sem leikskólakennari og þá hvaða áhrif 

það gæti haft á kröfur samfélagsins til leikskólastarfs í framtíðinni.  

Arna H. Jónsdóttir, lektor í leikskólafræðum og stjórnun við Háskóla Íslands, 

minnist þess hversu erfitt það hafi verið að fá viðurkenningu á því að menntun 

leikskólakennara ætti heima á háskólastigi. Telur hún að tregða til þessara breytinga hafi 

stafað af því að litið hafi verið á starfið svo nálægt móðurhlutverkinu og því jafnvel 

viðkvæmt mál til umræðu. Þess vegna fagnaði hún mjög þeirri ákvörðun Háskólans á 

Akureyri að ríða á vaðið árið 1996 og bjóða upp á háskólamenntun fyrir 

leikskólakennara. Kvaðst hún vonast til að með lengingu námsins mundi öll umræða um 

leikskólamál eflast.
66

  

Ólafur Proppé sagði í grein sem birtist á vefsíðu Fréttablaðsins árið 2006 að það 

hefði verið löngu tímabært að lengja nám leik- og grunnskólakennara, en það má geta 

þess að hann var starfandi rektor Kennaraháskóla Íslands á þeim tíma. Það sem vekur 

einnig athygli er það sem haft er eftir honum að honum finnist  „ljóst að staða og 

virðing kennara haldist í hendur við menntun þeirra.“
67

 Þessi ummæli Ólafs má setja í 

samhengi við umræður sem hafa átt sér stað að undanförnu. Árið 2012 birtist viðtal við 

Karl Björnsson, þá formann Sambands íslenskra sveitarfélaga, á fréttavef 

Ríkisútvarpsins. Þar nefnir hann að félagið leggi til að leikskólakennurum verði gefinn 

kostur á því að nýju að hefja störf eftir þriggja ára nám. Hann vildi meina að lenging 

námsins hefði unnið gegn þeim markmiðum sem sett hefðu verið með þessari lengingu, 

þ.e. að auka hlutfall fagmenntaðra innan veggja leikskólanna. Samband íslenskra 

sveitarfélaga með hann í forsvari taldi það vera of langt gengið að lengja námið upp í 

fimm ára háskólanám, meðal annars vegna þess að því fylgdi mikið vinnutap og það 

væri því  kostnaðarsamt að vera í svo langan tíma í námi. Til þess að það borgaði sig að 

hans mati þyrftu vinnuaðstæður og laun að vera freistandi.  Af þessum ástæðum taldi 

hann að eftirsókn í námið hefði dalað og nefnir hann 77% fækkun nemenda í náminu.
68

 

Hér sjáum við annað sjónarhorn á lengingu náms og vissulega skoðun ákveðins hóps í 

samfélaginu sem virðist telja það óþarft að klára skuli fimm ára háskólanám til þess að 

verða leikskólakennari. Það sem vekur athygli í þessari frétt er þegar hann nefnir 
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vinnuaðstæður og laun. Það segir sig sjálft að með aukinni menntun ættu að fylgja bætt 

launakjör. En það er einnig athyglisvert að skoða þessa setningu og velta því fyrir sér 

hvort hann telji þá ekki vinnuaðstæður og launakjör nægilega freistandi og hvort það 

geti ekki verið vandamálið, í ljósi augljósrar fækkunar nemenda í námið, frekar en lengd 

þess. Taldi hann lausn á þessari fækkun nemenda vera að lækka menntunarstigið en 

ekki að bæta kjör og vinnuaðstæður leikskólakennara. Hér sjáum við það sem Ólafur 

nefndi um virðingu. Menntunin er komin en vissulega bendir margt til að virðingunni 

sem ætti að fylgja hafi ekki verið náð, a.m.k. í augum einhverra manna.  

Í grein sem birtist á vef Fréttablaðsins í ágúst 2012 er einnig verið að ræða ört 

minnkandi aðsókn í leikskólakennaranámið. Þar segir Katrín Jakobsdóttir, mennta- og 

menningarmálaráðherra, að það sé ekki fýsilegur kostur að stytta námið aftur. Telur hún 

að það sé mun betri leið að farið yrði í að kynna námið betur og endurskipulagningu á 

því. Haraldur F. Gíslason, formaður Félags leikskólakennara, taldi hinsvegar þurfa 

róttækar breytingar og bætt launakjör félagsmanna til þess að trekkja að í námið.
69

 Ef 

skoðaður er nýr kjarasamningur leikskólakennara er hægt að sjá að nýútskrifaður 

leikskólakennari yngri en 34 ára sem lokið hefur meistaraprófi í 

leikskólakennarafræðum frá Háskóla Íslands er með 296.533 kr. í byrjunarlaun; ber að 

geta þess að launin hækka síðar á þessu ári, 1. september 2013, og munu þá 

byrjunarlaunin vera 306.912 kr.
70

 Með þessar tölur í huga er vert að skoða upphæð 

atvinnuleysisbóta á Íslandi í dag. Grunnatvinnuleysisbætur miðað við 100% bótarétt eru 

172.609 kr. á mánuði og hámark tekjutengdra atvinnuleysisbóta er 272.113 kr. á 

mánuði.
71

 Með þessar tölur í huga er hægt að sjá þau gildi í sjónarmiði Haralds F., 

formanns Félags leikskólakennara, að til þess að auka aðsókn í námið þurfi meðal 

annars að bæta launakjör leikskólakennara og gera því starfið meira freistandi í augum 

ungs fólks. Í viðtali sem höfundur tók við hann kemur hann inn á þetta málefni þegar 

hann svarar spurningunni um hvaða helstu breytingar þurfa að eiga sér stað í 

leikskólamálum á Íslandi. Svarar hann með eftirfarandi orðum:  

                                                           
69

 Vef. „Vantar yfir 1000 kennara á leikskóla til að uppfylla lög“, http://www.visir.is/vantar-yfir-1.000-
kennara-a-leikskola-til-ad-uppfylla-log/article/2012708309913, skoðað 22.03.13. 
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Leikskólinn er fyrsta skólastigið. Eftir að ný lög um menntun og 

ráðningu kennara og skólastjórnenda voru samþykkt árið 2008 þarf nú 

fimm ára meistaranám til að fá leyfisbréf til kennslu á leikskólastigi. Með 

því viðurkennir löggjafinn að kennsla á leikskólastigi hafi bæði verið 

vanmetin og störfin breyst það mikið að nauðsynlegt er að 

leikskólakennarar hafi fimm ára sérfræðimenntun. Því þurfa laun og 

önnur starfskjör kennara ávallt að standast samanburð við laun og kjör 

annarra sérfræðinga á vinnumarkaði.
72

 

 

2.3 Aðalnámskrá leikskóla 

Tvisvar hefur verið gefin út aðalnámskrá fyrir leikskóla á vegum 

menntamálaráðuneytisins. Sú fyrri árið 1999 og núgildandi aðalnámskrá var gefin út 

árið 2011.
73

 Í ljósi margvíslegra lagabreytinga og aukinna krafna um nám kennara er 

eðlilegt að regluverk í kringum starfið styrkist. Við samanburð á þessum tveimur 

aðalnámskrám kom fram töluverður munur, t.d. hvað varðar orðanotkun, breytt og aukin 

námssvið og heildarumgjörð námskránna. Eru þessir þættir heldur ólíkir þó að stuttur 

tími sé þarna á milli útgáfa.  

Í inngangi aðalnámskrár leikskóla frá 1999 skrifar þáverandi 

menntamálaráðherra, Björn Bjarnason, meðal annars: 

Aðalnámskrá leikskóla er stefnumótandi leiðarvísir um uppeldisstörf í 

leikskólum og byggist á markmiðslýsingu laga um leikskóla og reglugerð 

um starfsemi leikskóla og uppeldisáætlun fyrir leikskóla frá 1993. 

Námskráin er leiðarvísir fyrir alla sem vinna að uppeldi og menntun 

barna í leikskólum
74

 

  Til samanburðar er hægt að skoða formála sem Katrín Jakobsdóttir, núverandi 

mennta- og menningarmálaráðherra, skrifar í aðalnámskrá leikskóla 2011. Þar skrifar 

hún meðal annars: 
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Í þessari námskrá má lesa um þann ramma og aðbúnað fyrir nám og 

kennslu sem mótast hefur í anda gildandi laga, reglugerða og 

alþjóðasamninga. Innan rammans hafa verið þróaðir sex grunnþættir sem 

mynda kjarna menntastefnunnar ... Skólar eru í raun einu stofnanir 

samfélagsins sem geta tryggt öllum uppvaxandi kynslóðum tækifæri til 

að búa sig undir þátttöku í virku lýðræði, þjálfa gagnrýna og skapandi 

hugsun og mæta ólíkum félagslegum og menningarlegum aðstæðum.
75

  

Hér sjáum við skýran mun á orðræðu og orðanotkun þessara tveggja ráðherra. Í 

formála Katrínar Jakobsdóttur er talað um kjarna menntastefnunnar og hlutverk 

skólanna í að undirbúa börn fyrir þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi. Öfugt við orð Björns 

Bjarnasonar, þar sem uppeldishlutverkið er ennþá grundvallarhlutverk leikskólans. Ber 

að geta þess að fyrstu þrír kaflarnir í aðalnámskránni frá 2011 eru sameiginlegir leik-, 

grunn- og framhaldsskóla
76

 og gæti það verið ástæðan fyrir ögn fræðilegri umgjörð. Er 

sú þróun að hafa sameiginlega kafla í aðalnámskrám þessara skólastiga einnig til merkis 

um þá þróun sem Þorgerður Katrín nefndi í ræðu sinni á Alþingi um aukna samfellu 

skólastiganna.
77

  Þessi grundvallarmunur á orðanotkun sýnir ákveðna þróun sem hefur 

átt sér stað á hlutverki leikskólans innan þeirrar menntastefnu sem ríkir hér á landi. 

Sameiginlegir kaflar aðalnámskránna eru einnig til merkis um að leikskólinn sé 

raunverulega hluti af menntakerfinu sem fyrsta skólastigið og hlutverk hans í samræmi 

við það.  

Í aðalnámskrá frá 2011 eru settir fram sex grunnþættir menntunar sem eru: læsi, 

sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun.
78

 Þegar 

námssvið fyrri aðalnámskrár leikskóla eru skoðuð til hliðsjónar sést ákveðin 

áherslubreyting. Námssviðin eru skilgreind sem áhersluþættir í leikskólauppeldi og eru: 

hreyfing, málrækt, myndsköpun, tónlist, náttúra og umhverfi og menning og samfélag.
79

 

Hér sjáum við einnig mikinn mun á uppsetningu. Í aðalnámskránni frá 2011 eru nefndir 

þættir sem eru undirstöðuatriði til menntunar barna sem ber að hafa til hliðsjónar við 

starfið sem hægt er að vinna svo með á þann hátt sem leikskólakennarar kjósa, auk þess 
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sem grunnþættirnir snúa meira að samfélagslegum þáttum. Það er mjög athyglisvert að 

sjá t.d. lýðræði, jafnrétti og mannréttindi inni í þessum grunnþáttum. Í aðalnámskránni 

frá 1999 eru námssviðsþættirnir örlítið þrengri og bera vott um að ennþá hafi 

menntunarhlutverkið verið óljóst. Það að setja jafnrétti, lýðræði og mannréttindi inn í 

grunnþætti aðalnámskrár sýnir einnig mikla breytingu á því hvað skal haft í huga þegar 

verið er að kenna og vinna með ungum börnum. Sú staðreynd að jafnrétti og 

mannréttindi eru ein af grunnstoðum kennslunnar sýnir augljóslega að þetta er 

mikilvægt í samfélagslegu tilliti í okkar lýðræðissamfélagi. Í ljósi mikillar umræðu í 

samfélaginu síðustu ár um að jafna stöðu kynjanna er mjög skýrt að leikskólinn hafi þar 

hlutverki að gegna með því að efla jafnréttishugsun ungra barna á Íslandi.  
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3. Það er leikur að læra 

Orðin menntun og menntastofnun hafa mjög ákveðna þýðingu í hugum okkar. Við 

hugsum um borð, stóla, kennslustofur og þar fram eftir götunum. Þetta er það sem við 

munum eftir úr okkar eigin námsferli sem börn, unglingar og fullorðið fólk. Þegar 

leikskólinn er skoðaður með hugtakinu menntun og þeirri föstu merkingu sem það hefur 

í hugum margra getur verið erfitt að sjá fyrir sér menntastofnun í þessu samhengi. Það 

væri ef til vill bág sjón að koma að kennslustofu með tveggja ára börnum sitjandi við 

borð á meðan kennarinn kenndi þeim með fyrirlestrum. Því er vert að opna aðeins 

hugann og velta fyrir sér hugtakinu menntun og skoða hvernig menntun ungra barna fer 

fram og í hvaða umhverfi. Í því samhengi er jafnframt vert að huga að því hvaða 

hlutverki leikskólinn gegnir í menntakerfinu. 

   

3.1 Nám í leikskóla 

Í bók sinni Lítil börn með skólatöskur talar Jóhanna Einarsdóttir um óbeina kennslu í 

leikskólum. Þar nefnir hún fjölmörg dæmi þess að hugmyndir og spurningar barnanna 

hafi skapað aðstæður til kennslu og náms. Það sem er lykilhlutverk í náminu eru börnin 

sjálf. Þau fara áfram á forvitninni og með því að hlusta á þau og virkja þessa forvitni 

skapast aðstæður til rannsókna og lærdóms.
80

 Í meistararitgerð sinni Menntun eða 

afmenntun? leitast Sigurlaug Hreinsdóttir við að skilgreina hugtakið menntun og nýtir 

hún sér greiningu Páls Skúlasonar á grundvallarmun á hugtökunum menntun og 

fræðslu.  

Á meðan fræðsla upplýsir nemandann um ýmsar staðreyndir þá þroskar 

menntun nemandann með tækifærum til þátttöku. Hugtakið fræðsla er 

nokkuð yfirborðskennt og snýst um námsefnið, ekki um nemandann, til 

að mynda upplýsingagjöf og ýmiskonar utanbókarlærdóm. Nemandi sem 

hefur öðlast fræðslu getur státað sig af ýmsum fróðleik sem hann hefur 

aflað sér. Samt sem áður gefur fræðslan sem slík ekki mikið af sér til 

mannkjarnans.
81
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Þetta sýnir hvernig menntunarhugtakið getur átt við um nám í leikskólum. 

Menntun er samkvæmt þessu víxlverkandi ferli unnin af kennara og nemanda í 

sameiningu. Það er mikilvægt að læra með og af öðrum. Fræðsla er ágæt út af fyrir sig 

en menntun á sér stað alla ævi í samveru með öðrum. Bandaríski heimspekingurinn, 

sálfræðingurinn og menntunarfrömuðurinn John Dewey taldi að sú reynsla sem börnin 

kæmu með að heiman og reynslan sem þau öðluðust í skólanum væri sá grunnur sem 

menntun og nám byggðist á.
82

 Með þessar skilgreiningar í huga er auðveldara að sjá 

fyrir sér leikskóla sem menntastofnun. Þar fer vissulega nám fram og er það oft og 

tíðum mjög víxlverkandi þar sem fullorðnir læra af samskiptum við börnin.  

Leikurinn hefur verið talinn mikilvæg og góð leið til þess að virkja börn í námi. Í 

núgildandi aðalnámskrá er ekki síður lögð áhersla á hlutverk leiksins í námsumhverfi 

barna. Þar er meðal annars tekið fram að leikurinn kalli „...á fjölbreytta notkun 

tungumálsins, hreyfingu, félagsleg samskipti og tilfinningatengsl.“
83

 Þetta sýnir enn 

frekar hversu opið hugtakið menntun er og hversu viðeigandi það er að tala um 

leikskólann sem menntasamfélag barna. Það fer fram mikil þekkingarmiðlun á milli 

barna í leik og starfi, milli fullorðinna og barna í samskiptum og verkefnavinnu. 

Umhverfið sem þessi ungu börn læra í er ef til vill ekki það sem við þekkjum sem 

menntaumhverfi en þar fer engu að síður fram menntun, bara í öðruvísi umhverfi. 

Menntaumhverfi og menning leikskóla myndast að stórum hluta út frá því hvaða stefnu 

eða kenningar þeir vinna með. 

   

3.2 Straumar og stefnur 

Hver leikskóli myndar sína eigin námskrá sem styðst við gildandi lög og aðalnámskrá 

hverju sinni út frá hinum ýmsu kenningum og stefnum sem þeir aðhyllast. Þannig 

markar hver leikskóli sína eigin sérstöðu og menningu.
84

 Hér verður farið gróflega í 

gegnum þrjár helstu stefnur og kenningar sem eru nýttar í leikskólum hér á landi.  

John Dewey lagði eins og áður sagði mikið upp úr reynslu og gildi hennar í 

menntunarferlinu. Guðmundur Heiðar Frímannsson útskýrir kenningu Deweys í grein 

sinni Dewey, lýðræði, menntun og skólar. Þar kemur fram að Dewey taldi að hver 
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reynsla innan sem utan skóla væri grundvöllur menntunarinnar sem á sér stað. Aðeins 

með reynslu öðlist einstaklingur getu til þess að uppgötva. Í kenningu hans eru menntun 

og félagsmótun fléttuð saman. Með samskiptum, reynslu og í raun forvitni verður til 

grundvöllur og áhugi á því sem verið er að fjalla um hverju sinni og þannig eru börn 

hvött áfram til þess að afla sér þekkingar á viðfangsefninu. Það er því vel hægt að nota 

gömlu tugguna um að maður lærir af reynslunni (e. learning by doing) til þess að 

útskýra hugsun hans. Einungis með því að prófa sig áfram og gera hlutina öðlast maður 

reynslu sem myndar svo þekkingu. Með þessari þekkingu öðlast síðan nemandinn meiri 

skilning á heiminum sem hann býr í. Að deila reynslu sinni með öðrum er ekki síður 

mikilvægt í hans huga. Börn frá mismunandi löndum með ólíka reynslu og lífshætti 

deili saman reynslu sinni og  öðlist þannig skilning á ólíku fólki og lífsháttum og víkki 

þannig þekkingarheim sinn. 
85

  

Reggio Emilia er kenning sem fær nafn sitt af samnefndum bæ í N-Ítalíu. 

Kennarinn og sálfræðingurinn Malaguzzi þróaði þessa stefnu eða kennsluaðferðafræði. 

Reggio Emilia byggist að miklu leyti á trú á frelsi barnsins og rétti þess til að læra á sinn 

hátt. Það er lagt mikið upp úr myndlist og þjálfun sjónskynjunar og áhersla er lögð á 

sjálfstæð verkefni barnanna og uppgötvunarnám. Kennarinn á að vera barninu til 

stuðnings í því verkefni sem verið er að vinna frekar en að leiða það áfram. Skráning er 

mikilvægur hluti af starfinu. Með markvissri skráningu er fylgst með áhugasviði og 

námsefni barnanna. Skráningin er einnig mikið nýtt í samvinnu við foreldrana og hún 

virkjar þannig samvinnu þar á milli. Þetta er það sem einkennir helst Reggio Emilia, þ.e. 

þessi markvissa skráning og mikil áhersla á sköpun, uppgötvunarnám og frelsi barnsins 

til þess að læra á sínum forsendum á sínum tíma.
86

 

Hjallastefnan dregur nafn sitt af leikskólanum Hjalla í Hafnarfirði. Þetta er í 

raun eina íslenska leikskólastefnan.
 87

 Margrét Pála Ólafsdóttir er frumkvöðull og 

höfundur þessarar stefnu. Fyrsti leikskólinn sem vann með þessa stefnu var leikskólinn 

Hjalli sem hóf vinnu undir þessari stefnu árið 1989. Grundvallaraðferðafræði 

Hjallastefnunnar liggur í tveimur orðum, kjörnun og æfing. Þegar talað er um kjörnun er 

átt við að kjarna hugsun sína til þess að skilja vandann sem liggur fyrir hverju sinni. 

Þegar því er lokið tekur æfing við til þess að ná settu markmiði eða lausn á vandanum. 
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Hjalli vinnur mjög markvisst með aga og jafnrétti. Sterkur reglurammi einkennir starfið 

sem og það sem hægt er að kalla jákvæðan aga. Það er oft talað um að „æfa 

lífsgleðina“
88

 innan Hjallastefnunnar. Kynjaskipting er einnig grunnur í starfseminni. 

Börnunum er skipt í stelpu- og strákahópa. Börnin eru ekki kynjaskipt allan daginn 

heldur eru einnig tímar þar sem þau eru blönduð. Á það samkvæmt stefnunni að vinna 

að jákvæðum samskiptum kynjanna sem grundvallast á virðingu hvors kyns fyrir hinu. 

Lagt er upp með einfalt leik- og lærdómsumhverfi og einungis unnið með leikefni en 

ekki leikföng. Sköpunargleði og hugmyndaflug barnanna á að gæða leikinn lífi en ekki 

viðfangsefni með fyrirfram gefnar lausnir. 
89

 

Þetta eru þær stefnur sem eru hvað mest áberandi í dag. Leikskólar á Íslandi 

vinna margir með sambland kenninga eða hugmynda úr mörgum áttum og flétta það 

saman inn í sína eigin námskrá og vinnu. Það er einnig algengt að leikskólar sérhæfi sig 

í einhverjum verkefnum og leggi námið upp með því. Dæmi um það eru að skólar vinni 

markvisst með náttúru og umhverfi, málrækt, tónlist og margt fleira.
90

 Í því 

menntasamfélagi sem leikskólakennarar koma nú úr með þriggja til fimm ára 

háskólanám að baki er ekki óeðlilegt að kenningar og hugsjónir blandist saman. Þetta er 

vísbending um framþróun leikskólanna og getu þeirra til að marka sér sérstöðu með 

ákveðnar stefnur, hugsjónir eða menntunarþætti í huga. Þegar menntun og vitneskja um 

menntun ungra barna eykst eins og hefur gerst á undanförnum árum verður úrval 

kennsluaðferða breiðara og sambland þeirra einungis til þess að lyfta faglegu starfi upp. 

Í samfélagi barna þar sem þau eru jafn mismunandi og þau eru mörg er góður kostur að 

hafa úr mörgu að velja. 

 

3.3 Skóli án aðgreiningar  

Það sem felst í þessu er að öll börn eiga rétt á því að vera í leikskóla. Börn eiga að vera 

tekin inn í skólana á sínum forsendum.
91

 Það hefur tíðkast í töluverðan tíma að fötluð og 

ófötluð börn séu á blönduðum deildum í leikskólum. Árið 1990 fékk leikskólinn Ösp 

fjárveitingu frá þróunarsjóði vegna þróunarverkefnis sem þar var unnið með að hafa 

blandaða deild. Ákveðið var að mæta skyldi börnunum og þörfum þeirra í sameiginlegu 
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umhverfi í stað þess að hafa sérdeild og þá almenna deild. Múlaborg slóst í hóp með 

Ösp og hóf undirbúning að því að leggja sérdeildina hjá sér niður 1992 og hafa einungis 

blandaðar deildir. Árið 1998 hóf svo leikskólinn Sólborg þróunarverkefni með 

heyrnarskert börn og var niðurstaðan sú að þau börn þyrftu sértæka aðstoð í tvítyngdu 

umhverfi þar sem talað væri íslenskt táknmál og íslenska.
92

 Þetta eru nokkur dæmi um 

leikskóla sem hafa rutt brautina fyrir leikskóla án aðgreiningar. Í lögunum frá 1991 eru 

komin ákvæði sem tilgreina að börn sem þyrftu sérúrræði ættu rétt á því og einnig að 

leikskólanum bæri að efla alhliða þroska barna í samráði við þarfir þeirra og eðli.
93

 Það 

er því augljóslega komin ákveðin hugsun hér fram í sambandi við rétt fatlaðra barna 

innan veggja leikskólanna og ábyrgð yfirvalda til þess að veita þessa þjónustu. Ein 

mikilvæg lagabreyting á þessum ákvæðum sem átti sér stað á þeim þremur árum sem 

liðu þangað til ný lög voru gefin út var á 15. gr. laganna frá 1991. Í þeirri grein er tekið 

fram að leikskólar skuli vera byggðir og reknir með það í huga að geta sinnt fötluðum 

börnum, en að samt sem áður gæti verið veitt undanþága frá þessum lögum.
94

 Í lögunum 

frá 1994 stendur einfaldlega að leikskólar skuli „...þannig byggðir og reknir að þeir geti 

sinnt fötluðum börnum“.
95

 Þetta gefur til kynna mikilvæga breytingu á rétti fatlaðra 

barna til þess að stunda leikskóla á sínum forsendum. Þessar lagabreytingar ásamt 

þróunarverkefnum eins og unnið var að á dagheimilinu Ösp hafa lagt grunn að því að öll 

börn eigi rétt á því að vera í skóla á sínum forsendum í sameiginlegu umhverfi með 

öðrum börnum. Í aðalnámskránni frá 1999 er tekið fram að leikskóli skuli vera fyrir öll 

börn óháð líkamlegri og andlegri færni.
96

 

  Jón Torfi Jónasson vekur athygli á því í bókinni Frá gæslu til skóla að lengi vel 

var fötlun talin vera eitthvað sem þyrfti að laga og reyna þá að gera börnin eins og hin 

eða eðlileg. Eftir að blöndun fatlaðra og ófatlaðra barna hófst fóru foreldrar að gera 

meiri kröfur um réttindi barna sinna og þá þjónustu sem þau áttu rétt á og kröfu um 

fullan aðgang barnanna að samfélaginu. Það hafa sprottið upp deilur um hvort þetta sé í 

raun góð stefna. Viðhorfin eru annarsvegar þau að það sé verið að brjóta á rétti fatlaðra 

með því að vera með sérdeildir og að það útiloki þau og einangri frekar frá samfélaginu. 
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Hinsvegar eru þau viðhorf að brotið sé á rétti fatlaðra með því að svipta börnin getu til 

að vera í jafningjahóp og að þau þurfi sífellt að vera frávik í heimi ófatlaðra.
 97

  

Mikil vakning hefur orðið í fötlunarfræði í sambandi við hvað fötlun sé. Það 

hefur tíðkast í gegnum tíðina að horfa á fötluð börn með augum sérfræðinga, fullorðinna 

eða kennara sem taka ákvarðanir um hvað þykir vera best fyrir barnið. Raddir þessara 

barna og reynsla þeirra hafði ekki verið nýtt þegar verið var að ákveða tiltekna þjónustu 

eða menntun. Með auknum rannsóknum með börnum hefur þetta viðhorf breyst og nú 

er farið að horfa frekar á félagslega og efnislega þætti sem valda fötluðum erfiðleikum 

en að einblína einungis á skerðingu einstaklingsins. Börn höfðu oft áður ekki verið 

spurð álits og skerðing þeirra ekki einu sinni útskýrð fyrir þeim. Í ljós hefur komið að 

mörg barnanna sem njóta sérþjónustu eða eiga við fötlun að stríða skildu oftar en ekki 

umhverfi sitt mun betur en gert var ráð fyrir. Börnin höfðu oft fullan skilning á þeirri 

þjónustu sem þeim var veitt og því er alls ekki vitlaust að hugsa sér að þau gætu einnig 

haft skoðun á henni.
98

 Það er mikilvægt í þessu ljósi bæði samfélagslega og hvað 

menntun varðar að hafa leikskóla án aðgreiningar.  

Nám í leikskóla er að mörgu leyti frábrugðið því sem við eigum að venjast í hinu 

almenna skólakerfi. Eins og sýnt hefur verið fram á á hugtakið menntun samt sem áður 

vel við það starf sem unnið er í leikskólum. Hver leikskóli skapar sína eigin menningu 

og lærdómssamfélag út frá kenningum, hugsjónum eða stefnum sem hann aðhyllist. Í 

gegnum leik, samskipti og óbeina kennslu myndast þetta lærdómsumhverfi sem er á 

þessu fyrsta stigi skólans. Það sem ekki skiptir síður máli er að allir hafi rétt á inngöngu 

í þetta lærdómssamfélag á grundvelli þess að hér á landi ríkir stefna um skóla án 

aðgreiningar. Með þessu faglega starfi er grunnurinn lagður að áframhaldandi menntun 

barna upp í grunnskólann. 
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4. Að brúa bilið 

Samfella í námi og námsferli barna er eitt af því sem er talið hvað mikilvægast í 

skólakerfinu í dag. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, þáverandi menntamálaráðherra, 

nefnir þetta meðal annars í ræðu sinni á Alþingi árið 2007. Frumvörp um ný lög fyrir 

leik-, grunn- og framhaldsskóla voru lögð fram á sama tíma eins og áður hefur komið 

fram. Heildarskoðun laga sem náði til allra skólastiganna, að utanskildu háskólastiginu, 

sýnir því í verki þessa samfellu sem talin er æskileg á milli skólastiganna. Auk nýrra 

laga um skólastigin sjálf var einnig lagt fram frumvarp um menntun og ráðningu 

kennara á sama tíma. Þar komu fram breytingar um lengingu á námi kennara sem tók til 

allra skólastiganna. Þorgerður nefnir einnig þá mikilvægu breytingu í sambandi við 

sveigjanleika á milli skólastiga hvað varðar kennarana sjálfa. Með breytingum sem 

fylgdu nýjum lögum um menntun og ráðningu kennara var því gert mögulegt að t.d. 

leikskólakennarar gætu kennt á yngsta stigi í grunnskólum og öfugt.
99

 Með þessum nýju 

lögum árið 2008 er því undirstrikuð enn frekar en áður sú samfella skólastiganna sem 

stefnt er að. Þá vakna spurningar um það hvers vegna það hefur verið talið nauðsynlegt 

að stefna að þessari samfellu skólastiganna. Hvernig hefur þessi þróun átt sér stað og 

hvert er markmiðið með henni? 

 

4.1 Tengsl skólastiganna 

Hvergi var ákvæði um tengsl skólastiganna í lögum um leikskóla frá árinu 1991. Ólafur 

G. Einarsson, þáverandi menntamálaráðherra, nefnir þessi tengsl hinsvegar í ræðu sinni 

á Alþingi þegar nýtt frumvarp til laga var lagt fram árið 1994. Var því bætt inn í ný lög 

sem voru samþykkt sama ár.
100

 Hugsunin um samfellu skólastiganna hefur þá í raun 

verið komin fyrr en lagaákvæði um það. Ef aðalnámskrárnar frá 1999 og 2011 eru 

skoðaðar eru skýr markmið sett fram í sambandi við tengsl skólastiganna og hlutverk 

leikskólans í því samhengi. Nám og starf í leikskólanum átti að vera sá vettvangur þar 

sem grunnurinn að námi barnanna væri lagður. Námið sem tæki síðan við í 
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grunnskólanum ætti að byggjast á þessum grunni svo að börn upplifðu grunnskólann 

sem eðlilegt framhald af leikskólanum. Þessi tengsl hafa verið talin mikilvæg í þeim 

tilgangi að auðvelda börnum þær breytingar sem eiga sér stað þegar farið er úr leikskóla 

í grunnskóla. Með því að auðvelda þessar breytingar var hugsunin sú að það myndi 

styrkja börnin í áframhaldandi námi og einnig tryggja að grunnurinn sem unnið væri að 

í leikskólum væri í samræmi við þær kröfur sem gerðar væru til barnanna þegar lengra 

væri haldið í skólakerfinu.
101

 Það er hægt að sjá vissa breytingu hér hvað varðar 

hugsunarhátt um menntun ungra barna. Námsferill barna er samfelldur langt fram á 

unglingsár og sýnir það að leikskólinn er að öðlast sess í samfélaginu sem 

menntastofnun. Það er hinsvegar hægt að sjá ákveðnar breytingar í orðanotkun og 

áherslum á milli þessara tveggja námskráa. Svo dæmi sé tekið er munur á því hvernig 

tengslamyndun skólastiganna ætti að eiga sér stað. Í  aðalnámskránni frá 1999 eru 

ýmsar ábendingar um hvernig heppilegt væri að stuðla að þessari samvinnu 

skólastiganna og mikið lagt upp úr því að breytingin verði sem eðlilegust og áfallalítil. 

Hinsvegar beinist orðræðan mikið að því að undirbúa börnin fyrir breytt skólalíf og 

aðstæður.
102

 Í aðalnámskránni frá 2011 er hinsvegar talað um að „reynsla og nám barna 

á fyrri skólastigum nýtist þeim á næsta skólastigi.“
103

 Breytingin á orðanotkuninni felst í 

þessu orði skólastig, þegar talað er um breytingarnar sem eiga sér stað á milli skólastiga, 

þar með talinn leikskólinn. Þetta gefur til kynna að leikskólinn sé orðinn fullgildur 

meðlimur í menntasamfélaginu og orðræðan í samræmi við það. Einnig var breytt þeirri 

grein laganna sem snýr að tengingu skólastiganna og markvissari ákvæði sett um það 

hvert hlutverk leikskólanna sjálfra eigi að vera í þessu sambandi.  Bendir þetta til 

breytinga á hlutverki leikskólans sem menntastofnunar í því heildstæða menntakerfi 

sem ríkir hér á landi. Þar er t.d. tekið fram að í skólanámskrá leikskóla eigi að gera grein 

fyrir samstarfi við grunnskóla og hvernig unnið verði að því.
 104

 Þetta bendir til aukinnar 

kröfu um faglegt starf milli skólastiga og að leikskólanum beri að undirbúa börn fyrir 

áframhaldandi nám í grunnskólum. Þessi áhersla á tengingu skólastiganna er merki um 

það að viðhorf til náms ungra barna sé að breytast og að það sé talið mikilvægur hlekkur 

í nútímasamfélagi. 
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4.2 Frá leikskóla til grunnskóla 

Aukin áhersla á tengingu leik- og grunnskóla hefur verið talin skýrasta merkið um 

breytta hugsun og bendir til þess að farið hafi verið að líta á leikskólann sem fullgilda 

menntastofnun. Í bókinni Almenningsfræðsla á Íslandi er tekið fram að „á fyrstu árum 

21. aldar var fjallað um tengsl skólastiganna tveggja á þremur forsendum.“
105

 Þessar 

þrjár forsendur voru í fyrsta lagi hversu veigamikið hlutverk leikskólans átti að vera í 

sambandi við undirbúning barnanna fyrir grunnskólann. Í öðru lagi var rætt um tengsl 

skólastiganna frá sjónarhóli barnanna. Hvernig ætti að breyta skipulagi beggja 

skólastiga til þess að auðvelda börnum flutninginn þar á milli. Í þriðja lagi var umræðan 

sú hvort ekki mætti gera skilin á milli þessara skólastiga ógreinilegri með það í huga að 

sum börn gætu byrjað að glíma við verkefni grunnskólans fimm ára gömul og því væri 

ekki eftir neinu að bíða.
106

 Hér sjáum við einnig áhrif frá breyttri hugsun um samfellu 

skólastiganna sem hefur verið rædd hér að framan, auk breytinga gagnvart viðhorfi 

barna. Nú var þeirra viðhorf tekið inn í skipulagningu á tengslum skólastiganna. 

Í aðalnámskrá leikskóla frá 1999 er meðal annars tekið fram mikilvægi þess að 

kennarar beggja skólastiga kynni sér starfshætti hver annars og að unnið yrði jafnvel að 

sameiginlegum verkefnum með yngstu börnum grunnskólans og þeim elstu í 

leikskólanum.
107

 Samkvæmt rannsóknum Jóhönnu Einarsdóttur hafa mismunandi 

kenningar verið notaðar til hliðsjónar þegar unnið er að tengingu skólastiganna síðustu 

áratugi og ber þá helst að nefna kenningar Deweys og vistkerfisnálgun Bronfenbrenners 

og lýsir hún þessum kenningum í bók sinni Lítil börn með skólatöskur. Bronfenbrenner 

leit svo á að líta ætti á barnið út frá „heildrænu samhengi félagslegra, sögulegra, 

menningarlegra og umhverfislegra þátta.“
108

 Líkön byggð á kenningum 

Bronfenbrenners hafa verið notuð til að skýra mikilvægi tengsla skólastiganna. Litið er 

á þá breytingu sem verður þegar barn fer frá leikskóla í grunnskóla sem ferli sem allir í 

umhverfi barnsins séu þátttakendur í. Þeir sem hafa nýtt sér þessar kenningar hafa lagt 

mikið upp úr tengslum nærkerfa barnsins (t.d. skólar og heimili). Talið er samkvæmt 

kenningu hans að tengsl þessara kerfa hversdagslífsins hafi mikil áhrif á hversu vel 

flutningurinn muni takast. Síðan séu ytri kerfi einnig mjög mikilvæg. Stofnanakerfin 
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hafa áhrif á þetta ferli barnsins meðal annars með stefnumörkun í skólakerfinu.  Að 

lokum er það lýðkerfið sem umlykur hin kerfin. Það kerfi felur meðal annars í sér sýn 

fólks á menntun barna, gildismat samfélagsins og almenna sýn á börn í samfélaginu. 

Þessi kerfi hafa öll áhrif á það ferli sem á sér stað við tilfærslu barna frá leik- til 

grunnskóla samkvæmt kenningu Bronfenbrenners.
109

 Farið hefur verið yfir kenningu 

Deweys um samfellu í námi barna hér að framan og mun því sú kenning verða skoðuð 

með tengingu skólastiganna í huga. Jóhanna Einarsdóttir skýrir þetta vel en þar lýsir hún 

kenningu Deweys um samfellu í námi og mikilvægi þess að byggja sífellt ofan á fyrri 

reynslu og nám. Það sem hún bendir einnig á er að samkvæmt Dewey var mikilvægt að 

varast það að hugsa sífellt um framtíðina og undirbúning fyrir hana. Líta ætti á reynslu 

sem börnin hljóta hverju sinni með það að leiðarljósi hvaða gildi hún hefði fyrir 

nemandann á þeirri stundu sem hann öðlast hana. Samkvæmt þessu ætti leikskólinn ekki 

að vera undirbúningsstofnun fyrir grunnskólann, heldur byggja upp reynslu barnanna 

sem þau gætu síðar nýtt í framtíðinni í áframhaldandi skólagöngu eða í lífinu almennt. 

Grunnskólinn ætti hinsvegar að vera meðvitaður um þá reynslu sem börnin kæmu með 

úr leikskólanum og frá heimilum sínum og byggja ofan á hana.
110

 Þegar aðalnámskrá 

leikskóla frá árinu 1999 er skoðuð er hægt að sjá áhrif þessara kenninga á tengsl 

skólastiganna. Þar er talað um mikilvægi þess að kennarar beggja skólastiga kynni sér 

aðferðir hver annars og hvernig beri að skilgreina síðan í framhaldi þær kröfur sem gera 

ætti til barnanna. Áhersla er lögð á að skólastjórar bæði leik- og grunnskóla skipuleggi 

samstarfið og taki ábyrgð á því. Hér er hægt að sjá áhrif Deweys í sambandi við að 

byggja ofan á reynslu barnanna. Talað er um gagnsemi þess að samvinna sé á milli 

foreldrahópa eða foreldrafélaga beggja skólastiganna. Gagnkvæmar heimsóknir 

skólastiganna til þess að börnin kynnist umhverfinu betur áður en flutningurinn á sér 

stað. Sameiginleg verkefni barna í elstu deild leikskólans með yngstu börnum 

grunnskólans í næsta umhverfi við skólana og mynda þannig samfélagsleg tengsl. Hér 

sjáum við áhrif Bronfenbrenners um mikilvægi tenginga á þeim kerfum sem hafa áhrif á 

ferli barnsins á milli skólastiga.
111

 Áhrif þessara kenninga voru því mikil í sambandi við 

tengsl skólastiganna þegar þessi námskrá var skrifuð. Þessi áhrif koma síðan aftur í ljós 

þegar aðalnámskrá leikskóla frá 2011 er skoðuð. Þar er talað um að skólaganga barna 

eigi að „mynda samfellda heild þannig að reynsla og nám barna á fyrri skólastigum 
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nýtist þeim á næsta skólastigi.“
112

 Hér er hægt að sjá að áhrif kenningar Deweys um 

reynslu eru ennþá mikil. Líkt og í aðalnámskrá leikskóla 1999 er talað um mikilvægi 

þess að líta á þetta ferli sem samstarfsverkefni foreldra, skóla og barna sem er í 

samræmi við kenningar Bronfenbrenners.
113

 Á árunum í kringum aldamótin 2000 

snerist umræðan um tengingu skólastiganna einkum um hvernig mætti brúa bilið á milli 

leik- og grunnskóla „og tryggja vissa samfellu frá sjónarhóli barnanna.“
114

 

Árið 1994 var framkvæmd rannsókn af sænsku menntunarfræðingunum Guinilla 

Dahlberg og Hillevi Lenz Taguchi þar sem hefðir og þróun leik- og grunnskóla í 

Svíþjóð var borið saman og greint. Niðurstaða sænsku rannsóknarinnar var sú að mikill 

munur væri á leik- og grunnskólum í sambandi við sýn á barnið. Það væri ríkjandi meiri 

rómantísk sýn á barnið í leikskólum en í grunnskólum væri sýnin sú að barnið væri 

viðtakandi þekkingar og menningar sem það svo endurskapi. Samkvæmt rannsókninni 

gerir þessi ólíka sýn á barnið tengingu skólastiganna torvelda. Til þess að samfella geti 

átt sér stað á milli þessara skólastiga þurfi sýn á barnið að vera sú sama á báðum stigum. 

Með sameiginlegri sýn á barnið eiga skólastigin möguleika á að móta sameiginlega 

stefnu. Jóhanna Einarsdóttir bendir á að þessar niðurstöður sænsku rannsóknarinnar séu 

í samræmi við  þær hugmyndir sem hafa komið fram í sambandi við að ríkja þurfi 

samfella í hugmyndafræði, kennslufræði og skipulagi beggja skólastiganna, leik- og 

grunnskóla.
115

  

Hægt er að tengja þessar breytingar sem talið var að þyrfti í sænsku rannsókninni 

við breytingar sem hafa átt sér stað á Íslandi og endurspeglast þær í aðalnámskrá 

leikskóla frá 2011. Fyrstu þrír kaflarnir í þeirri aðalnámskrá eru sameiginlegir fyrir leik-

, grunn- og framhaldsskóla. Það sýnir að breyting í átt að sameiginlegri sýn á barnið eigi 

sér stað auk þeirra sex grunnþátta menntunar sem eru einnig sameiginlegir á öllum 

stigum. Í aðalnámskrá leikskóla 2011 er því komin fram sameiginleg hugmyndafræði, 

kennslufræði og skipulag skólastiganna sem talið var að væri þörf fyrir í þeirri rannsókn 

sem hér var nefnd áður.
116

 Þetta endurspeglar breytta hugsun í framkvæmd á tengingu 

skólastiganna með því að hafa aukna samfellu kerfanna sjálfra með regluverki og sýnir 

þetta enn og aftur áhrif frá Bronfenbrenner og Dewey. Bronfenbrenner í sambandi við 
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áhrif stofnanakerfa (aðalnámskrá leikskóla) og Dewey í sambandi við sameiginlega 

grunnþætti menntunar sem er þáttur í því að byggja ofan á fyrri reynslu og nám.  

 

4.3 Krikaskóli 

Helsta breyting sem hefur orðið á tengslum milli skólastiganna síðustu 20 ár er stofnun 

Krikaskóla í Mosfellsbæ. Skólinn er samþættur leik- og grunnskóli og er fyrir börn á 

aldrinum tveggja til níu ára. Skólinn hóf störf árið 2008, þá fyrir börn á aldrinum 

tveggja til fimm ára í tímabundnu húsnæði í Helgafellslandi. Skólinn flutti starfsemi 

sína í nýtt húsnæði í Sunnukrika 1 árið 2010. Frá þeim tíma hefur skólinn verið fyrir 

börn á aldrinum tveggja til níu ára. Á heimasíðu skólans eru tekin fram nokkur atriði 

sem talið er að sýni fram á sérstöðu skólans. Þar á meðal er talið upp að skólinn sé 

heilsdagsskóli og heilsársskóli.
117

 Talið var mikilvægt að nýta styrkleika leikskólans í 

sambandi við skólaárið sjálft. Það þótti taka mið af heimilis- og atvinnulífi í 

nútímasamfélagi, en að skólaár grunnskólanna miði við eldri gerð samfélagsins þar sem 

börn voru send í sveit á sumrin. Með samþættingu skólastiganna og við myndun á 

þessum heilsárs leik- og grunnskóla var talið vera komið til móts við þarfir 

nútímasamfélags. Nefnd var meðal annars sú ástæða að yfir sumartímann væri álagið á 

heimilum, skólum, sveitarfélögum og ekki síst börnunum sjálfum mikið vegna misgóðra 

vistunarúrræða með misvel menntuðu fólki í störfum.
118

 Hér er einnig hægt að sjá 

ákveðnar breytingar á hugsun um menntun ungra barna og mikilvægi þess að börnin séu 

í umhverfi þar sem fólk með viðeigandi menntun annist þau. Þessi samþætting 

skólastiganna í Krikaskóla sýnir einnig að hugsunin um samfellu náms ungra barna er 

að breytast með tilliti til þess viðhorfs að leikskólinn sé ekki lengur talinn 

undirbúningsstofnun fyrir nám í grunnskóla. Í Krikaskóla er námið samfellt frá tveggja 

ára aldri til níu ára og þekking á milli þessara skólastiga ætti að flæða á eðlilegan hátt 

milli þeirra en ekki einungis í formi formlegra funda eða með skipulögðum 

heimsóknum.
119

 Er þessi breytta hugsun í samræmi við það sem fjallað var um hér að 

ofan um sameiginlega sýn á barnið. Með samþættum leik- og grunnskóla er verið að 

sýna í verki áhrif þessara breytinga með tilliti til aukinnar kröfu samfélagsins um 
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menntun barna og kröfu um aukna samfellu í námi barna sem kemur fram í aðalnámskrá 

leikskóla frá árinu 2011.
120

 Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, þáverandi 

menntamálaráðherra, nefndi Krikaskóla í ræðu sinni á Alþingi þegar hún mælti fyrir 

nýjum lögum um leikskóla árið 2007. Þar nefnir hún mikilvægi þess að aukin krafa um 

menntun leik- og grunnskólakennara hafi verið nauðsynleg til þess að koma til móts við 

skóla eins og Krikaskóla þar sem leikskólakennarar gætu kennt á fyrstu stigum 

grunnskóla og öfugt. Taldi hún þetta einnig vera mikilvægt með tilliti til aukinnar 

samfellu skólastiganna.
121

 Hér er hægt að sjá gagnvirkni í kröfum og framkvæmd. 

Krikaskóli var á þessum tíma að mynda þessa nýju tegund skóla í samræmi við auknar 

kröfur samfélagsins eins og kom fram hér að ofan. Þegar lögin voru síðan endurskoðuð 

hefur þessi nýja tegund skólastarfs vissulega haft einhver áhrif á kröfu um t.d. menntun 

kennara og síðast en ekki síst má nefna að þegar ný aðalnámskrá var gefin út árið 2011 

voru fyrstu þrír kaflarnir sameiginlegir fyrir skólastigin.  

Krafa um aukna samfellu skólastiganna hefur farið stigvaxandi síðustu áratugi. 

Það sem hefur breyst hvað mest þegar litið er á hvernig eigi að samþætta stigin er 

viðhorfið til hlutverks leikskólans. Hann er ekki lengur talinn einungis 

undirbúningsstofnun fyrir grunnskóla. Lagabreytingar sem og breytingar á aðalnámskrá 

leikskóla bera þess merki að aukinnar samfellu sé krafist í öllu menntakerfinu sem 

heild, þar með talinn leikskólinn. Markmiðið með því að tengja leik- og grunnskólann á 

sem farsælastan hátt hefur því verið hluti af þessari auknu samfellu. Með tilkomu nýrra 

skóla eins og Krikaskóla þar sem nám ungra barna er samþætt frá tveggja til níu ára 

aldurs er hægt að sjá breytingu á viðhorfi til náms ungra barna og mikilvægis samfellu í 

námi þeirra.  
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5. Leikskólinn og samfélagið 

Mikil gagnrýni hefur komið fram á þær hugmyndir sem höfðu verið mest áberandi á 20. 

öldinni um viðhorf til barna og kennslu þeirra. Fræðimenn hafa í miklum mæli lagt 

áherslu á það að litið sé á barnæsku sem félagslegt fyrirbæri og að börn skapi menningu 

og þekkingu frá ungum aldri. Líta eigi á börn sem fullgilda meðlimi og þátttakendur í 

samfélaginu. Þeir gagnrýna það ríkjandi viðhorf sem hefur verið um það hlutverk 

leikskólans að vera undirbúningsnám fyrir grunnskólann. Hlutverk leikskólanna eigi að 

vera falið í því að veita börnunum tækifæri til þess að taka þátt í því samfélagi sem þau 

búa við í dag og undirbúa þau fyrir þátttöku í samfélagi morgundagsins.
122

 Þegar 

grunnþættirnir sex í aðalnámskrá leikskóla frá árinu 2011 eru skoðaðir er hægt að sjá 

áhrif frá þessum nýju áherslum og viðhorfi. Þá veltir maður fyrir sér hvort viðhorf hafi 

breyst gagnvart leikskólastarfi samhliða þessum nýju hugmyndum og kenningum. 

 

5.1 Grunnþættirnir 

Grunnþættir menntunar í aðalnámskrá leikskóla 2011 eru læsi, sjálfbærni, heilbrigði og 

velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun.
123

 Katrín Jakobsdóttir, mennta- og 

menningarmálaráðherra, skrifar í formála aðalnámskrár leikskóla 2011 þessi orð um 

grunnþættina: 

Miklu máli skiptir að rækta með markvissum hætti þá þekkingu, leikni og 

viðhorf sem styrkir getu einstaklinga í framtíðinni til að verða gagnrýnir, 

virkir og hæfir þátttakendur í jafnréttis- og lýðræðissamfélagi. Þessum 

grunnþáttum er m.a. ætlað að bæta úr því. Mennta þarf hinn almenna 

borgara nægilega vel til þess að hann geti veitt valdhöfum eðlilegt aðhald 

... Skólar eru í raun einu stofnanir samfélagsins sem geta tryggt öllum 

uppvaxandi kynslóðum tækifæri til að búa sig undir þátttöku í virku 

lýðræði, þjálfa gagnrýna og skapandi hugsun og mæta ólíkum 

félagslegum og menningarlegum aðstæðum.
124
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Hér er hægt að sjá áhrif nýrra hugmynda. Katrín talar meðal annars um að búa 

komandi kynslóðir undir þátttöku í samfélaginu sem er í anda nýrrar hugsunar og 

kenninga um menntun barna. Talar hún einnig um að grunnþættirnir eigi að vera tæki til 

þess að búa þessar komandi kynslóðir undir þátttöku í samfélaginu. Þá er spurningin sú 

hvernig unnið sé með þessa grunnþætti í leikskólastarfi og hvernig þeir tengist 

breytilegu nútímasamfélagi á Íslandi. Til þess að skoða þetta betur verða fyrstu fjórir 

þættirnir skoðaðir í sambandi við íslenskt samfélag.  

Læsi hefur löngum verið tengt einungis lestri og skrift þegar hugtakið er notað í 

sambandi við menntamál. Það hefur verið talið mögulegt að mæla þessa getu barna og 

þau flokkuð eftir getu, t.d. andstæðurnar treglæs og fluglæs. Með tímanum hafa þessar 

hugmyndir um læsi breyst, meðal annars í takt við breytingar í samfélaginu. Það sem 

fræðimenn hafa bent á er að læsi snúist „um samkomulag manna um málnotkun og 

merkingu orða í málasamfélagi og er því félagslegt í eðli sínu.“
125

 Bent er á að tvær 

manneskjur geti skilið sama textann á mismunandi hátt þó að lestrarkunnátta þeirra sé 

svipuð. Það er því orðinn mun víðari skilningur á hvað læsi felur í sér. Þar kemur 

tæknivæðing nútímans inn en hún hefur breytt umhverfinu þar sem lestur og skrift fer 

fram. Stafræn samskiptatæki eru orðin ómissandi þáttur í lífi okkar hvort sem það er 

heima við eða á vinnustað. Með þessari þróun hafa þessi tæki orðið sjálfsögð verkfæri í 

kennslu og skólastarfi almennt. Með þessum tækjum víkkar skilgreiningin á því hvað 

felst í læsi. Það er hægt að nýta þessa tækni til margvíslegrar merkingarsköpunar og 

úrvinnslu efnis á annan hátt en í rituðu máli. Hægt er að vinna með myndbandsupptökur 

og hljóðupptökur svo dæmi séu tekin. Með þessari þróun hafa orðið til heiti eins og 

stafræn læsi, miðlalæsi og miðlamennt. Samkvæmt aðalnámskránni er aðalmarkmið 

læsis að virkja nemendur til þátttöku í að umskapa og umskrifa heiminn og umhverfi 

sitt. Það gera þeir með því að nýta þá miðla og tækni sem stendur þeim til boða og vinna 

úr því á skapandi hátt.
126

 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir bendir á það í grein sinni Leikur 

og læsi í leikskólum að mikil umræða um slaka lestrarkunnáttu barna á Íslandi hafi verið 

áberandi síðustu ár og telur hún að þessi umræða geti skapað þennan aukna þrýsting á 

markvissa lestrarkennslu í leikskólum. Bendir hún einnig á að hvergi sé það tekið fram í 

lögum né í aðalnámskrám leikskóla að slík kennsla eigi að fara fram.
127

 Kennsla í 
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leikskólum í læsi á að fara fram í víðum skilningi og segir meðal annars í aðalnámskrá 

leikskóla frá 2011 að „[l]æsi í leikskóla felur í sér þekkingu, leikni og hæfni barna til að 

lesa í umhverfi sitt og tjá upplifun sína, tilfinningar og skoðanir á fjölbreyttan hátt.“
128

 

Það er því hægt að sjá á orðum Önnu Þorbjargar að umræða í samfélaginu hafi áhrif á 

hvernig kennsla í læsi í leikskólum fer fram og að hin hefðbundna kennsla í lestri gæti 

verið að færast niður í leikskóla í dag. Hér getum við séð víxlverkun á kröfum 

samfélagsins og því sem kennt er. Umræður í samfélaginu um slaka lestrarkunnáttu 

barna setja ákveðinn þrýsting á menntakerfið að standa sig betur. Þar sem leikskólinn er 

opinberlega fyrsta skólastigið hefur það vissulega áhrif á starfið innan hans í sambandi 

við kröfur samfélagsins til menntakerfisins í heild.   

Sjálfbærni og sjálfbær þróun er oftast skilgreind á þann máta að við skilum 

umhverfinu ekki í lakara ástandi en við fengum það í hendur til komandi kynslóða. 

Leitast sé við að mæta þörfum samtíðarinnar án þess að ganga á þá arfleifð sem 

komandi kynslóðir þurfa til að mæta sínum þörfum. Skilgreiningin sem notast er við í 

aðalnámskrá leikskóla frá 2011 er ekki ósvipuð þessari hefðbundnu skilgreiningu. Þar er 

bent á að það sé frekar áherslumunur en merkingarmunur.
129

 Sjálfbærnismenntun 

samkvæmt þessari aðalnámskrá 

felst [í] að skapa samábyrgt samfélag þar sem sérhver einstaklingur er 

þroskaður sem virkur borgari, meðvitaður um gildi, viðhorf og 

tilfinningar sínar gagnvart hnattrænum áhrifum og jafnræði allra 

jarðarbúa; náttúru og umhverfi; lýðræði, mannréttindi og réttlæti; jafnrétti 

og fjölmenningu; velferð og heilbrigði; og efnahagsþróun og 

framtíðarsýn.
130

 

 Með sjálfbærnismenntun er tilgangurinn sá að ala upp komandi kynslóðir sem 

virka þátttakendur í samfélaginu með þeim gildum sem nú eru við lýði, jafnrétti, 

mannréttindi o.fl. sem tekið var fram í aðalnámskránni. Grænfáninn er verkefni sem 

rekið er af Landvernd og snýr að umhverfismenntun í skólum. Þessi umhverfismenntun 

er hluti af þeirri sjálfbærnismenntun sem á að fara fram í skólum á Íslandi. Til þess að 

hljóta grænfána þarf að stíga sjö skref sem eru ákveðin verkefni sem eiga að efla 
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umhverfisvitund bæði nemenda og kennara. Þegar þessum sjö skrefum er lokið hlýtur 

skólinn grænfána sem hann má flagga í tvö ár. Eftir tvö ár fer fram endurmat og hljóta 

þá skólar aftur grænfána ef þeir standast þessar sömu kröfur aftur. Grænfáninn nýtur 

virðingar víða í Evrópu sem tákn um árangur í umhverfisfræðslu í skólum.
131

 Þetta er 

eitt dæmi um hvernig sjálfbærnikennsla fer fram í leikskólum og í hvaða tilgangi. Á 

heimasíðu grænfánaverkefnisins eru markmiðin með verkefninu sett fram og eru þau: 

• Bæta umhverfi skólans, minnka úrgang og notkun á vatni og orku. 

• Efla samfélagskennd innan skólans. 

• Auka umhverfisvitund með menntun og verkefnum innan kennslustofu 

og utan. 

• Styrkja lýðræðisleg vinnubrögð við stjórnun skólans þegar teknar eru 

ákvarðanir sem varða nemendur. 

• Veita nemendum menntun og færni til að takast á við umhverfismál. 

• Efla alþjóðlega samkennd og tungumálakunnáttu. 

• Tengja skólann við samfélag sitt, fyrirtæki og almenning.
132

 

Hér er hægt að sjá hvernig grunnþáttur í aðalnámskránni tengist verkefni sem 

Landvernd er með á sínum snærum. Náttúruskóli Reykjavíkur
133

 er annað dæmi um 

hvernig sjáfbærnikennsla getur farið fram. Sá skóli er rekinn af Reykjavíkurborg og 

sýnir fram á að umhverfisvitund sé orðin mikilvæg í okkar samfélagi. Það er því hægt 

að sjá að hlutverk leikskólans sem og annarra skólastiga sé að auka umhverfisvitund 

samfélagsins og komandi kynslóða.  

Lýðræði og mannréttindi eru talin mikilvægur þáttur í kennslu barna vegna 

þess að þau munu síðar taka þátt í lýðræðissamfélagi sem fullorðnir einstaklingar. Talið 

er mikilvægt að kennsla fari fram undir lýðræðislegum vinnubrögðum til þess að börn 

„læri til lýðræðis með því að læra um lýðræði í lýðræði.“
134

 Mannréttindi eru hluti af 

öllum lýðræðissamfélögum og er því talið mikilvægt að börnum sé kennt að bera 

virðingu fyrir öðrum og réttindum þeirra sem og sínum eigin. Hér eru skýr áhrif frá nýju 
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viðhorfunum. Bera eigi virðingu fyrir börnum, réttindum þeirra og viðhorfi. Þetta er allt 

liður í því að búa nemendur undir það að vera virkir þátttakendur í samfélaginu sem þeir 

lifa í og eiga síðar eftir að vera hluti af.
135

 Það sem er talið einna mikilvægast í 

lýðræðiskennslu barna í leikskólum er að þau finni fyrir því að skoðanir þeirra og 

viðhorf séu virt og tekin til greina. Með því að skapa fyrir þau umhverfi þar sem þau 

upplifa lýðræðisleg vinnubrögð er verið að „renna stoðum undir lýðræðislegt 

samfélag“.
136

 Hér er hægt að sjá þær kröfur sem gerðar eru til leikskólans sem fyrsta 

skólastigsins. Samkvæmt þessum kröfum er hlutverk hans að leggja grunninn að 

lýðræðisvitund og mannréttindavitund ungra samfélagsþegna. Jónína Lárusdóttir, 

leikskólastjóri í leikskólanum Klömbrum, nefndi þetta einnig í viðtali sem höfundur tók, 

að æft sé „...lýðræðið í öllu sem við gerum, að æfa börnin í að gera sjálf, geta sjálf og 

hjálpast að. Finna að þau eru hæf. Þau geta haft áhrif. Kenna þeim leiðir til að hafa 

áhrif.“
137

 Þetta er að hennar mati stór þáttur í því hlutverki sem leikskólinn gegnir.  

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna var festur í lög hér á landi fyrr á þessu ári, 

nánar tiltekið í febrúar. UNICEF telur að hér á landi muni þetta skref auka réttindi barna 

og samhliða því auka vitund þeirra um sín eigin réttindi.
138

 Á heimasíðu Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna er að finna margvísleg verkefni sem nýta má í kennslu ungra barna 

um sáttmálann og réttindi barna. Markmiðið með þessum verkefnum er að auðvelda 

skólum að vinna með og uppfylla þær kröfur sem gerðar eru um mannréttindakennslu 

barna í lögum, námskrám og alþjóðlegum samningum.
139

 Lýðræði í skólastarfi er talið 

mikilvægt eins og fram hefur komið. Rannsóknir með börnum hafa t.d. aukist á 

undanförnum árum í stað þess að börnin séu einungis viðfangsefni rannsókna.
140

 Þetta 

gefur til kynna breytingu á fræðilegri umræðu um að virða og virkja lýðræðisleg 

vinnubrögð með börnum. Þetta er eins og áður hefur komið fram meðal annars 

markmiðið með þessum tiltekna grunnþætti sem hér er fjallað um. Þetta lýsir bæði 

breyttu viðhorfi gagnvart réttindum barna sem virkra þátttakenda í sínu samfélagi og 
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viðhorfi gagnvart því hlutverki leikskólans að hlúa að lýðræðisvitund barna og undirbúa 

því verðandi borgara til þátttöku í því samfélagi sem þeir eiga eftir að vera hluti af. 

Jafnrétti og jafnréttiskennsla ungra barna er talið vera mikilvægur þáttur í 

uppbyggingu samfélagsins í dag. Jafnréttiskennsla og menntun  

felur í sér gagnrýna skoðun á viðteknum hugmyndum í samfélaginu og 

stofnunum þess í því augnamiði að kenna börnum og ungmennum að 

greina þær aðstæður sem leiða til mismunar sumra og forréttinda 

annarra.
141

 

 Þetta sýnir fram á hvaða hlutverki skólarnir gegna í þróun jafnréttis hér á landi. 

Tekið er fram í aðalnámskránni að jafnréttishugtakið sé regnhlífarhugtak sem nær yfir 

marga þætti. Meðal þessara þátta eru t.d. fötlun, kynhneigð, litarháttur, menning, kyn 

o.fl. Þetta er því mjög vítt hugtak.
142 

Jafnrétti kynjanna er t.d. baráttumál sem hefur 

verið mjög áberandi frá því á síðari hluta 20. aldar. Í lögum um jafna stöðu og jafnan 

rétt kvenna og karla frá árinu 2008 eru ákvæði um að menntakerfinu beri skylda til að 

veita jafnréttiskennslu á öllum skólastigum og að það eigi að leggja áherslu á að 

undirbúa bæði kynin undir jafna þátttöku í samfélaginu.
143

 Margrét Pála Ólafsdóttir, 

stofnandi Hjallastefnunnar, hefur unnið markvisst með jafnréttiskennslu í gegnum 

kynjaskipta námskrá. Í ævisögu sinni tekur hún fram að þessi hugmynd hafi vaknað í 

starfi sínu með börnum þegar hún sá mismuninn koma fram í hegðun stúlkna og drengja 

í leikskólastarfinu. Drengirnir voru vanir því að taka mikið pláss, eins og hún kallar það, 

en viðbrögð stúlknanna voru yfirleitt þau að draga sig til baka og hegða sér eins og 

prúðri dömu sæmir. Þetta taldi Margrét Pála vera skýrt dæmi um það að stúlkur þyrftu 

sjálfstæðiskennslu og hvatningu til þess að taka meira pláss. Hún talar um þörf á 

jákvæðnikennslu og kjarkæfingum fyrir ungar stúlkur. Þetta telur hún vera uppbót á því 

sem stúlkur hafa verið sviptar í uppeldi vegna kynferðis síns.
144

 Drengirnir þurftu annars 

konar styrkingu að hennar mati. Það þurfti að kenna þeim „góð samskipti, 

umburðarlyndi og jákvæð viðhorf hverjum gagnvart öðrum.“
145

 Í bók sinni Æfingin 

skapar meistarann talar Margrét Pála jafnframt um kvenfyrirlitningu samfélagsins og þá 
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mismunun sem felst í hugtökunum kvenlegir og karllegir eiginleikar. Þar sem kvenlegir 

eiginleikar séu niðurlægðir en þeim karllegu sé hampað. Þetta er það sem hún taldi á 

þessum tíma að þyrfti að breyta til þess að barátta um jafnrétti gæti þróast.
146

 Þegar við 

lítum nær okkur í tíma má sjá að þessi barátta um jafnrétti kynjanna á sér enn stað. 

Sigurður Ragnar Eyjólfsson, þjálfari A-landsliðs kvenna í knattspyrnu, skrifaði til að 

mynda pistil árið 2010 í von um að fá sem flesta til þess að hvetja landsliðið til sigurs í 

leik sem myndi skera úr um hvort þær kæmust í lokakeppni EM í fótbolta. Tekur hann 

fram í pistlinum að stúlkur alist upp við það að íþróttir kvenna hljóti ekki sömu athygli, 

umfjöllun og fjármagn og íþróttir karla. Hvetur hann til viðhorfsbreytingar frá því sem 

gamlar hefðir hafa mótað og biðlar til fólks að taka þátt í að breyta heiminum.
147

 Skrifar 

hann meðal annars: 

Með því að það verður uppselt á kvennalandsleikinn breytum við 

heiminum. Ekki bara hjá þeim 18 stelpum sem klæðast landsliðstreyjunni 

í leiknum. Heldur í huga allra lítilla stúlkna sem æfa íþróttir á Íslandi. 

Stelpurnar eru nefnilega jafn merkilegar og strákarnir. Innst inni vitum 

við að það er rétt. Ég ætla að taka þátt í að breyta heiminum og ég vona 

að þú gerir það líka.
148

 

 Miðað við grein Sigurðar og þá staðreynd að hann taldi sig knúinn til þess að 

skrifa hana bendir til þess að jafnrétti kynjanna er enn í þróun. Það sést einnig á þessum 

pistli að krafan um slíkt jafnrétti er til staðar víðsvegar í samfélaginu. Þetta er í 

samræmi við þá kröfu sem er sett fram í lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og 

karla um þá skyldu allra skólastiga að stuðla að jafnréttiskennslu og þá áherslu að búa 

bæði kynin undir jafna þátttöku í samfélaginu. Það er því hægt að sjá af kröfunni sem 

þessi grunnþáttur gerir til leikskólastarfsins um að sinna jafnréttiskennslu að leggja eigi 

grunn að breyttri viðhorfsbreytingu sem meðal annars bæði Sigurður Ragnar og Margrét 

Pála hafa kallað á.  
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5.2 Viðhorf til leikskólastarfsins 

Í ljósi þeirra breytinga á umgjörð og innra starfi leikskóla sem hafa verið raktar hér á 

undan ber að skoða hvort viðhorf til leikskólastarfs hefur breyst samhliða því. Það eru 

sett markmið í leikskólastarfi í gegnum aðalnámskrá leikskóla, lög og faglegt starf. 

Unnið er að þessum markmiðum með tækjum eins og t.d. grunnþáttunum sex sem getið 

er um í aðalnámskrá leikskóla 2011.
149

 Með tilliti til breyttra viðhorfa til hlutverks 

leikskólans með nýjum kenningum og breyttri hugsun fræðimanna er vert að skoða 

viðhorfsbreytingar í íslensku samfélagi. Hefur þróun leikskólastarfsins haft áhrif á 

almennt viðhorf gagnvart starfinu? 

 Margrét G. Schram, fyrrverandi kennari í leikskólakennarafræðum, minnist þess 

í bókinni Spor í sögu stéttar að mikil gagnrýni hafi verið á starf leikskólans og talið hafi 

verið að þar færi frekar fram barnagæsla en uppeldisstarf.
150

 Arna Jónsdóttir lýsir því að 

í umræðu um lengingu kennaranáms hafi það verið hugsunin að gera það í áföngum og 

ekki verið talið víst að leikskólastigið myndi fylgja með í fyrsta áfanga. Þakkar hún um 

leið þrausteigju Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur, þáverandi menntamálaráðherra, í 

baráttu hennar fyrir því að öll skólastigin skyldu krefjast aukinnar menntunar.
151

 Þessar 

frásagnir gefa til kynna að á þessum tíma hafi viðhorf til leikskólastarfs enn verið fast í 

umönnunarhlutverki og krafa um aukna menntun jafnvel talin ótímabær, miðað við orð 

Önnu. Kannanir hafa verið gerðar á viðhorfum foreldra til leikskólastarfs í Reykjavík 

árlega frá árinu 1998. Meðal spurninga sem settar eru fram eru hvort barninu líði vel í 

leikskólanum og hvort það hljóti viðeigandi sérþjónustu ef það eigi við. Árið 2004 voru 

tölurnar t.d. þannig að 98% prósent foreldra töldu að barnið væri mjög eða frekar ánægt 

í leikskólanum og 99% að því liði vel.
152

 Miðað við spurningarnar sem settar eru fram 

og Bergur Felixson dregur fram í bókinni Leikskóli fyrir alla er umhyggju- og 

umönnunarviðhorfið á þessum tíma ennþá mjög ráðandi.  

 Í bókinni Lítil börn með skólatöskur eftir Jóhönnu Einarsdóttur fer hún yfir 

rannsókn á viðhorfum foreldra sem hún framkvæmdi. Þar kemur í ljós skýr munur á 

viðhorfi foreldra til leik- og grunnskóla. Samkvæmt þessari rannsókn töldu foreldrarnir 

oft börnin vera ennþá of lítil til að mæta auknum kröfum sem fylgdu því að byrja í 
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grunnskóla.
153

 Þetta gefur til kynna að foreldrar líti ennþá á leikskólann sem 

undirbúning fyrir grunnskólann en ekki sem sérstæða menntastofnun. Viðhorfið að 

börnin væru of lítil til að byrja í grunnskóla gefur einnig til kynna að ekki sé litið á 

leikskólagöngu barna sem hluta af menntakerfinu heldur sem umönnunarstofnun sem 

stuðlar að undirbúningi fyrir komandi menntastig, grunnskólann.  

 Þegar við færum okkur nær nútímanum fer að bera á viðhorfsbreytingu í 

samfélaginu gagnvart gildi faglegs starfs í leikskólum. Steinunn Þórhallsdóttir og aðrir 

foreldrar á leikskólanum Klömbrum mótmæltu t.d. sameiningu leikskólanna Klambra 

og Hlíðaborgar. Gagnrýnin fól meðan annars í sér að þau töldu „hættu á að starfi beggja 

leikskólanna yrði stefnt í hættu.“
154

 Benti Steinunn þá einnig á þá staðreynd að 

leikskólarnir tveir störfuðu hvor eftir sinni stefnunni og benti jafnframt á að leikskólinn 

Klambrar væri þegar í samstarfi við aðra leikskóla í nágrenni við hann sem störfuðu 

eftir sömu stefnu. Stuttu eftir þessi mótmæli foreldranna var hætt við sameiningu 

leikskólanna tveggja. Foreldrarnir fögnuðu því að þessi mótmæli þeirra hefðu skilað 

árangri og vonuðust til þess að ef kæmi til sameiningar seinna yrði það unnið á faglegan 

hátt.
155

 Þessi mótmæli foreldra á Klömbrum sýna fram á að viðhorf foreldra til 

leikskólastarfs sé að breytast. Þau gera kröfu um að faglegt starf sem unnið er undir 

stefnu leikskólans sé tekið til greina og það skiptir þau máli að staðinn sé vörður um það 

starf sem unnið er með börnum þeirra. Sú staðreynd að þau töldu starf beggja skólanna 

vera í hættu með sameiningunni sýnir enn fremur þessa viðhorfsbreytingu.  

 Ingibjörg Kristleifsdóttir, formaður Félags stjórnenda leikskóla, skrifaði í grein 

sem birtist á visir.is í ágúst 2011 þar sem stendur:  

Dýrmæti viðfangsefnisins og langtímaáhrif fyrir samfélagið eru jafnmikil 

eða meiri í leikskólum en á öðrum skólastigum. Getur það verið að 

einhvern langi til þess að segja það hreint út að leikskólastarf snúist um 

geymslu fyrir börn? Nei, við erum komin miklu lengra í hugsun en það. 

Ráðamenn, atvinnurekendur og að sjálfsögðu foreldrar vita jafn vel og 
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skólafólk að framtíðin býr í leikskólanum og að það er skylda okkar að 

bjóða aðeins upp á það besta sem þekkist í aðbúnaði og menntun.
156

 

 

Þessi orð lýsa því viðhorfi sem ríkir gagnvart leikskólastarfi í dag. Bendir hún á 

að hugsunin sé komin lengra en að meta leikskólastarf sem geymslupláss. Þessi grein er 

rituð á sama tíma og síðustu kjaradeilur leikskólakennara áttu sér stað. Sú staðreynd að 

Ingibjörg taldi sig knúna til þess að rita þessi orð gefur einnig til kynna að 

viðhorfsbreytingunni gagnvart gildi leikskólastarfsins sem menntastofnun sé ekki 

fyllilega náð.
157

 

 

Hin nýja sýn á leikskólastarf hefur haft margvísleg áhrif á bæði viðhorf til 

menntunar barna og hvernig skuli staðið að henni. Sameiginlegir grunnþættir menntunar 

sýna fram á þau markmið sem sett eru með menntun ungra barna. Þættirnir eru byggðir 

á kröfum samfélagsins um góða menntun og undirbúning barna til þátttöku í því 

lýðræðissamfélagi sem við búum í. Grunnþættir á borð við lýðræði og mannréttindi 

sýna einnig fram á að litið sé á börn sem ákveðna tegund borgara með sín eigin réttindi 

og viðhorf. Fræðilegt viðhorf til menntunar ungra barna hefur breyst og miklar kröfur 

eru gerðar til starfstéttarinnar í fræðaheiminum og í lagalegu umhverfi sem umlykur 

starfið. Margt bendir til þess að almennt viðhorf til leikskólastarfs og þeirra sem þar 

starfa sé að taka breytingum. Hugsunin um geymslupláss og barnagæslu er að víkja fyrir 

kröfu samfélagsins um faglegt starf. Dæmi eru um að foreldrar meti mikils það starf 

sem unnið er í leikskólunum og þær stefnur sem þeir vinna með, sbr. mótmæli foreldra á 

Klömbrum. 
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Niðurstöður  

Miklar breytingar hafa átt sér stað frá lagabreytingunni 1994 þegar leikskólinn var 

formlega skilgreindur sem fyrsta skólastigið. Umgjörð leikskólanna hefur breyst með 

tilkomu aðalnámskráa og auknum lagabreytingum til þess að efla starfið. Menntun 

kennara hefur að sama skapi tekið miklum breytingum og er námið nú komið á 

háskólastig og þurfa nemendur að ljúka meistaraprófi til þess að fá starfsleyfi. Aukin 

samfella skólastiganna endurspeglar heilsteypta menntastefnu þar sem leikskólinn er nú 

búinn að festa sig í sessi sem mikilvægur hluti menntakerfisins. Hlutverk leikskólans 

hefur því tekið miklum breytingum frá lagasetningunni 1994. Fyrir þann tíma var 

hlutverk leikskólans uppeldismiðað og í raun félagslegt úrræði fyrir samfélagið. Eftir 

lagabreytinguna 1994 var leikskólinn gerður að menntastofnun sem tók við öllum 

börnum. Leikskólinn er nú skóli án aðgreiningar og hefur hlutverk hans einnig breyst 

samhliða því. Öll börn eiga nú rétt á leikskólagöngu óháð t.d. þjóðfélagsstöðu og 

andlegri eða líkamlegri færni.  

Margvíslegar viðhorfsbreytingar hafa átt sér stað með tilliti til náms ungra barna. 

Kröfur löggjafans með lagabreytingum og tilkomu aðalnámskráa setja ákveðið fordæmi 

fyrir samfélagið um hvernig starf á leikskólum eigi að fara fram. Samhliða þessum 

kröfum breytast kröfur foreldra til starfsins og þeir þrýsta á breytingar á innra starfi 

skólans. Þessi víxlverkun sem hér kemur fram er í samræmi við það sem Jóhanna 

Einarsdóttir hefur bent á. Tilkoma skóla eins og Krikaskóla er gott dæmi um þetta. Það 

er ákveðin eftirspurn í samfélaginu eftir heilsársskóla vegna breyttra atvinnuhátta. Nú 

fara börn iðulega ekki í sveit og eru því úrræði sem foreldrar leita til þegar sumarfrí 

barnanna þeirra skella á oft jafn misjöfn og þau eru mörg. Krafan í samfélaginu um að 

menntað fagfólk sé að störfum þar sem börnin dvelja er orðin mjög sterk. Krikaskóli er 

einnig mjög gott dæmi um breytt hlutverk leikskólans innan menntakerfisins. Skóli sem 

býður upp á samfellt nám ungra barna frá tveggja til níu ára aldurs sýnir fram á að 

leikskólinn sé orðinn viðurkennd menntastofnun. Margt bendir til þess að almennt 

viðhorf til leikskólans og þess starfs sem þar er unnið sé að breytast. Gott dæmi um það 

eru mótmæli foreldra á Klömbrum. Viðhorfið til leikskólakennara fylgir hins vegar 

ekki. Það hefur loðað við starfið í gegnum tíðina að þetta sé umönnunarhlutverk. Þar 

held ég að Arna Jónsdóttir hafi rétt fyrir sér þegar hún bendir á að hlutverk 

leikskólakennara hafi oft og tíðum verið tengt við móðurhlutverkið og því talið óþarfi 
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að krefjast háskólagráðu til að sinna því starfi. Ólafur Proppé nefnir meðal annars að 

með aukinni menntun fylgi aukin virðing. Aukin umræða um fækkun nemenda í 

leikskólakennaranáminu á síðustu árum og vangaveltur um að jafnvel þurfi að lækka 

menntunarstig þeirra til þess að sporna við frekari fækkun nemenda er því gott dæmi um 

að virðingin fyrir námi og starfi leikskólakennara fylgi ekki breyttu viðhorfi til 

hlutverks leikskólans. Viðhorfið um að það teljist ekki nauðsynlegt að krefjast 

háskólamenntunar til þess að vinna í leikskóla og passa börn loðir ennþá við starfið. 

Samt sem áður eru kröfurnar frá samfélaginu um faglegt starf að aukast. Þetta sýnir því 

ákveðna þversögn í viðhorfum fólks gagnvart hlutverki leikskólans og þeim sem þar 

starfa. Samkvæmt aðalnámskrá leikskóla frá 2011 er hlutverk leikskólans að mennta og 

undirbúa börn til virkrar þátttöku í samfélaginu og eru grunnþættirnir sex leiðarvísir að 

því hvernig sú menntun á að eiga sér stað. Með markvissri kennslu um t.d. jafnrétti, 

lýðræði og mannréttindi getur leikskólinn einnig haft áhrif á samfélag samtíðarinnar 

sem og framtíðarinnar. Leikskólinn hefur því á þessum tæpum 20 árum breyst frá því að 

vera félagslegt úrræði og geymslupláss í opinbera menntastofnun ungra barna.  
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Viðauki 1 

Spurningalisti til aðstoðar við lokaritgerð vorið 2013.  Svarað 04.04.13 

Áhrif og hlutverk leikskóla – 1994-2013 

Nafn: Haraldur F. Gíslason 

Starf: Formaður Félags leikskólakennara 

Hvert telur þú vera hlutverk leikskóla í íslensku samfélagi? 

Leikskólinn er fyrsta skólastigið í íslensku samfélagi. Nánast öll börn eldri en tveggja 

ára stunda nám í leikskóla. 

Hefur það breyst mikið á síðustu 20. árum? - ef svo, hverjar eru þá helstu 

breytingarnar? 

Leikskólinn hefur á síðustu tuttugu árum þróast mjög hratt úr því að vera 

þjónustustofnun í menntastofnun án þess að umönnunin og umhyggjan fyrir 

nemendunum hafi vikið úr kennslunni.  

Hvaða áhrif hefur leikskólastarf á íslenskt samfélag? 

Leikskólinn hefur stóru hlutverki að gegna í íslensku samfélagi. Án hans myndi það 

samfélag sem við höfum skapað ekki ganga upp. 

Hafa þessi áhrif breyst á síðustu 20 árum? - ef svo, hvernig þá? 

Leikskólinn hefur jafnt og þétt síðustu 20 ár gegnt mikilvægara hlutverki í íslensku 

samfélagi og mun halda áfram að festa sig í sessi sem fyrsta skólastigið. 

Hvaða breytingu telur þú fylgja lengingu á námi leikskólakennara? 

Enn meiri fagmennsku. Fleiri rannsóknir á kennsluaðferðum leikskólans sem leiða til 

aukinnar þekkingar og jákvæðrar þróunar.  

Hvert telur þú leikskólastarfið vera að stefna? 

Leikskólakennslan mun halda áfram að vera fjölbreytt flóra þar sem engin ein leið að 

markmiðum aðalnámskrárinnar er rétt. Fjölbreytileikinn, ólíkar stefnur og straumar eru 

eitt af því sem gerir leikskólann svo skapandi og spennandi.  
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Er þörf á frekari breytingum? - ef svo, hvað er það sem þú telur mikilvægast? 

Leikskólinn er fyrsta skólastigið. Eftir að ný lög um menntun og ráðningu kennara og 

skólastjórnenda voru samþykkt árið 2008 þarf nú fimm ára meistaranám til að fá 

leyfisbréf til kennslu á leikskólastigi. Með því viðurkennir löggjafinn að kennsla á 

leikskólastigi hafi bæði verið vanmetin og störfin breyst það mikið að nauðsynlegt sé að 

leikskólakennarar hafi fimm ára sérfræðimenntun. Því þurfa laun og önnur starfskjör 

kennara ávallt að standast samanburð við laun og kjör annarra sérfræðinga á 

vinnumarkaði. 
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Viðauki 2 

Spurningalisti til aðstoðar við lokaritgerð vorið 2013.  Svarað 12.04.13 

Áhrif og hlutverk leikskóla – 1994-2013 

Nafn: Jónína Lárusdóttir 

Starf: Leikskólastjóri í leikskólanum Klömbrum 

Hvert telur þú hlutverk leikskóla vera í íslensku samfélagi? 

Fyrst vil ég telja menningarlegt hlutverk leikskólans, það er reyndar svo mikið að það 

verður ekki allt talið upp hér. Það er: 

- Fyrst þetta einfalda og augljósa sem er matarmenning; börnin borða mat sem er 

á undanhaldi eins og slátur o.fl. 

- Samfélagsmenning, þá er ég að hugsa um að börn og fullorðnir ræða sama, leika 

saman og miðla þannig menningu sinni sem styrkir menningu heildarinnar og 

mótar hana 

- Svo er það allt sem snýr að samfélaginu eins og söfn, nærumhverfi,  

umferðarreglur... 

Samskipti eru að sjálfsögðu tengd menningu. Það er sjálfsagt vandfundinn sá staður sem 

byggir jafn mikið á samskiptafærni og leikskólinn. Hverju barni er hjálpað til að æfa sig 

í samskiptum. Það er lögð mikil áhersla á samskipti, að bera ábyrgð, að hugsa sjálfstætt 

en um leið að bera hag allra fyrir brjósti. Við æfum lýðræðið í öllu sem við gerum, að 

æfa börnin í að gera sjálf, geta sjálf og hjálpast að. Finna að þau eru hæf. Þau geta haft 

áhrif. Kenna þeim leiðir til að hafa áhrif. Umhverfi leikskólans á allt að styðja við 

lýðræðið, það er aldrei einn sem ræður hvað allir hinir gera, við kennum börnum að 

hlusta á skoðanir annarra og að finna bestu mögulegu lausnina við vanda. Þetta er gert 

með því að velja leikefni í leikskólann, skipuleggja umhverfið og skipuleggja tímann 

þannig að lýðræðislegt ferli sé alls staðar. Það á ekki að vera hægt að hafa annað 

fyrirkomulag í leikskólanum. Á meðan við höfum trú á því að barnið sé hæfur 

einstaklingur þá erum við með lýðræðisleg vinnubrögð, við kennum börnunum leiðir til 

að afla sér upplýsinga og þekkingar þegar þau þurfa að leysa þrautir sem þau standa 

frammi fyrir.  
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Ég get talað meira um hlutverk leikskólans við að byggja upp traust í samfélaginu, það 

tengist því sem ég hef nefnt hér að framan. Við búum ekki til lýðræðislegt þjóðfélag 

nema að byggja á trausti. Börnin í leikskólanum vita að þau geta ekki gert allt ein, þau 

þurfa hjálp og þau vita að þau geta treyst því að fullorðnir eru til staðar fyrir þau. 

Hefur það breyst mikið á síðustu 20 árum? - ef svo, hverjar eru þá helstu 

breytingarnar? 

Í mínum huga hefur það sem ég nefndi hér alltaf verið hlutverk leikskólans. En að 

sjálfsögðu hafa orðið mjög góðar breytingar og þá sérstaklega þegar öll börn fengu 

aðgang að heilsdagsleikskóla. Áður var litið á heilsdagsleikskóla sem félagslegt úrræði. 

Nú er það réttur barna að fá að vera í leikskóla.  Leikskólinn var undir 

félagsmálaráðuneyti en nú er leikskólinn fyrsta skólastigið og undir 

menntamálaráðuneytinu, það er mikil breyting frá því sem var. Þessi breyting varð í 

þrepum, giftir foreldrar gátu haft börn sín í 4 klst. í leikskóla, síðan 5 og svo 6 tíma, og 

þá komu börnin með nesti að heiman. Svo kom hádegismatur í hálfsdagsleikskólana og 

að lokum var hætt að mismuna og allir leikskólar buðu upp á val um leikskólatíma frá 4 

tímum til 9 tíma.  

Á tímabili var vistunartími margra barna langur, en nú eru flest börn í 8 klst. í 

leikskólanum, þau fá fjölbreyttan tíma, með leik, útivist, hvíld og næringu svo ég held 

að leikskólarnir séu lýðræðislegir, jafni stöðu barna, hafi allir góðan búnað og öll börn 

fá það sama, hver sem félagsleg staða foreldra þeirra er. 

Hvaða áhrif hefur leikskólastarf á íslenskt samfélag? 

Þetta er frábær spurning. Það er svar sem ég nota þegar ég get ekki svarað spurningu  

Rannsóknir á leikskólastarfi hafa ekki farið fram nema núna allra síðustu ár eftir að nám 

leikskólakennara komst á háskólastig. Jóhanna Einarsdóttir hefur sennilega gert flestar 

af þeim rannsóknum sem til eru á Íslandi, en þeim fjölgar ört núna þegar nám 

leikskólakennara er orðið meistaranám. 

Ég vil samt fullyrða að það eigi það sama við hér á Íslandi og í nágrannalöndum okkar 

að leikskólaganga barna styrki þau og efli. Börnin okkar þurfa að vera öflugir málsvarar 

lýðræðis og jöfnunar, grunnurinn úr leikskólanum styrkir þau í því. Þau þurfa að hafa 

gott vald á tungumálinu og geta með því styrkt umræðu og verið þátttakendur í 
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ákvörðunum sem teknar eru í þjóðfélaginu. Enginn leikskóli notar aðferðir eins og 

tíðkast í morfískeppnum. Í leikskólanum læra börnin um nærumhverfið og þau læra að 

hvert heimili hefur sína sérstöðu, hver fjölskylda sína menningu, og þeim finnst það 

áhugavert og jákvætt. 

Hafa þessi áhrif breyst á síðustu 20 árum? – ef svo, hvernig þá? 

Þetta er líka spurning sem er rannsóknarefni. Sólveig, þú verður að halda áfram og 

rannsaka þessi áhrif. 

Ég velti því mikið fyrir mér hver áhrif okkar sem berum ábyrgð á leikskólastarfi eru.  

Hvað gerum við nákvæmlega til að byggja upp einstaklinga sem eru hæfir, hafa trú á 

eigin getu, virða skoðanir annarra og stoppa af þá sem brjóta á öðrum? Það að virða 

skoðanir annarra er ekki það sama og að leyfa þeim að komast upp með að vera 

ósanngjarnir við aðra. Við leyfum barni ekki að hafa þá skoðun að það megi slá önnur 

börn til að fá vilja sínum framgengt.  

Það að alast upp í hópi annarra barna 8 tíma á dag, 5 daga vikunnar, hlýtur að hafa áhrif 

á samfélagið. Það þarf að vera rými fyrir allskonar karaktera. Til gamans, ég hugsa oft 

um það hvernig Halldór Laxness hefði verið ef hann hefði verið í leikskóla. Við ræðum 

þetta í mínum hópi og sjáum fyrir okkur ljóðskáldin okkar sem sátu úti móa eða við 

lækinn og hugsuðu málin. Hvar gera okkar börn það? Það verður sjálfsagt ekkert 

leikskólabarn eins og Bjartur í Sumarhúsum. En nú er ég komin lengra aftur en 20 árin 

 Fyrir 20 árum voru útrásarvíkingarnir margir hverjir nýbúnir að vera í leikskóla, hvað 

vorum við að gera þá? Nei, kannski voru þeir ekki í leikskóla, það voru bara þeir sem 

voru félagslega illa staddir sem fengu leikskólapláss. 

Fyrir 20 árum voru færri börn á hvern starfsmann í heilsdagsleikskóla en fleiri börn á 

hvern starfsmann í hálfsdagsleikskóla. Það er mat þeirra sem vinna í leikskólanum sem 

ég vinn í núna að við séum með of mörg börn. Þegar við höfum svona mörg börn er 

erfitt að mæta sérstökum þörfum einstakra barna. Það er kannski ekki það besta að þurfa 

að sækja sérstaklega um fjármagn til þess að geta mætt þörfum barns sem þarf meiri 

málörvun en gengur og gerist, eða hefur aðrar þarfir sem oft eru tímabundnar.  

Til þess að gera eins vel og við getum þurfum við tíma til að fylgjast með og sækja 

fræðslu. Það er erfitt að gera það þegar börnin eru mörg og kennarar fáir. Kannski er 
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þetta það sem ég sakna frá fyrri árum. Mér fannst við hafa meiri tíma til að vinna að 

þróunarstarfi í leikskólanum.  

Hvaða breytingu telur þú fylgja lengingu á námi leikskólakennara? 

Við fáum fleiri leikskólakennara með gott háskólanám að baki og meiri tengsl við 

rannsóknir í háskólasamfélaginu. Það er ekki spurning. En þetta tekur tíma. 

Eins og ég gat um áðan þá verða leikskólakennarar miklu betur í stakk búnir til að takast 

á við þau verkefni sem bíða þeirra í leikskólanum. Meistaranámið er svo mikilvægt því 

að leikskólakennarinn verður að vera rannsakandi allan starfstíma sinn. Það hefur staðið 

okkur fyrir þrifum að hafa ekki betri rannsóknir á leikskólastarfi. Við erum að berjast 

fyrir hverri krónu sem við fáum til að reka leikskólana. Til þess að skattgreiðendur séu 

tilbúnir til að fjármagna almenna leikskóla þurfa þeir að vita hversu mikilvægir þeir eru. 

Ég hef svo mikla trú á almennu opinberu leikskólakerfi. Til þess að það verði áfram þá 

þurfum við að hafa leikskólakennara. Ég er ekki að segja að það séu ekki hæfir 

leikskólakennarar í leikskólunum okkar núna, en við verðum að efla menntunina, annars 

er mikil hætta á að hér verði tvöfalt kerfi. Opinberir og einkareknir leikskólar. Fleiri 

leikskólakennara með gott háskólanám að baki, meiri tengsl við rannsóknir í 

háskólasamfélaginu, fleiri doktora í leikskólann, aðeins þannig búum við okkur til gott 

skólakerfi. Það fara nú þegar of mörg tækifæri forgörðum af því að við erum ekki með 

leikskólakennara í þessum fínu leikskólabyggingum okkar. 

Hvert telur þú leikskólastarfið vera að stefna? 

Nú er það 54 ára gamall leikskólakennari sem svarar  Ég sakna tímanna þegar 

krafturinn í leikskólakennurum sameinaðist í því að berjast fyrir jöfnuði og 

viðurkenningu á leikskólanum. Sá mikli mismunur sem var í kerfinu var ósanngjarn, að 

líta á leikskóla sem félagslegt úrræði var ekki í lagi. Þetta voru augljós baráttumál. Núna 

er ekki laust við að mér finnist komin öfug slagsíða á baráttumálin. Nú er jöfnuðurinn 

orðinn svo mikill að ekki má viðurkenna að leikskólakennarinn hafi meiri þekkingu og 

hærri laun en sá sem ekki er leikskólakennari, en starfar samt eftir starfslýsingu hans. 

Leikskólakennarar eru í minnihluta í mörgum leikskólum.  

Því miður er láglaunastefna á Íslandi mikill áhrifavaldur, menn blanda saman málum, 

halda að það sé jöfnuður og réttlæti í því að fækka leikskólakennurum. Nú er rætt um að 

ekki þurfi að lengja nám leikskólakennara og það er gert með það fyrir augum að spara. 
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Það væri gaman ef við sem vinnum saman í leikskólanum gætum risið upp og barist 

fyrir því saman að bæta menntun leikskólakennara, sýna að leikskólastarf vex með 

bættri menntun leikskólakennara. 

Já, ég sakna þess að sjá ekki leikskólakennara sameinast um að berjast fyrir auknum 

rannsóknum og betri menntun leikskólakennara. 

Er þörf á frekari breytingum? – ef svo, hvað er það sem þú telur mikilvægast? 

Við verðum að fjölga leikskólakennurum, það er aðalmálið, og ég vil ekki að við gerum 

það á kostnað þess að lengja menntunina. Við verðum að fá fleiri rannsóknir á 

leikskólastarfinu. Við verðum að hlúa betur að íslenskukennslu og samfellu í námi. Við 

verðum að fylgjast betur með þeim börnum sem þurfa aðstoð. Við verðum að tryggja að 

öll börn nýti þá menntun sem er í boði. Eina leiðin til þess er að hafa leikskólakennara. 

Minn draumur er að það verði rannsóknarskylda hjá leikskólakennurum, en það er 

draumur. Kannski lifi ég það að hann rætist. 

 

 


