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Ágrip 

 

Ritgerð þessi fjallar um val foreldra á leikskólum og gildi leikskólastarfs. Gerð er 

grein fyrir þeim gildum sem mest er unnið með á leikskólum í dag, uppeldisrétti 

foreldra og siðferðilegu uppeldi. Við vinnslu verkefnisins var gerð athugun meðal 

foreldra leikskólabarna. Tekin voru fjögur viðtöl þar sem viðhorf foreldra til gilda 

leikskólastarfs og ástæður fyrir vali þeirra á leikskólum og voru skoðaðar. Helstu 

niðurstöður þessarar athugunar eru þær að persónuleg tenging við leikskóla eða 

vitneskja um gott starfsfólk og starf á leikskólum hefur meira vægi við val foreldra á 

leikskóla en þau gildi sem lögð er áhersla á í starfi skólans. Einnig kom í ljós í 

athuguninni að foreldrar leggja áherslu á gildi eins og vináttu, kærleika og réttlæti. 

Foreldrum er annt um líðan barna sinna og vilja að þau læri að hugsa vel um sig og 

fólkið í kringum sig. Þættir á borð við skapandi starf og listir virðist hafa minna vægi 

við val á leikskólum en ímynd leikskólans. Aðbúnaður og aðstaða á leikskólum voru 

þættir sem ekki komu til tals þegar val á leikskólum og gildi leikskólastarfs var rætt 

og virðast því hafa lítið vægi. 
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Formáli 

 

Ég vil byrja á að þakka leiðbeinandanum mínum Höllu Jónsdóttur kærlega fyrir 

hugmyndir, hjálp við heimildaleit og leiðbeiningar við gerð þessa verkefnis. Einnig vil 

ég þakka viðmælendum mínum fyrir þátttökuna í rannsókninni sem gerð var í 

tengslum við verkefnið, án þeirra hefði hugmyndin ekki geta orðið að veruleika. Að 

lokum vil ég þakka Bryndísi, Ernu, Lilju og mömmu fyrir yfirlestur og ráðleggingar í 

tengslum við verkefnið. 
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1 Inngangur 
 

Leikskólinn var skilgreindur sem fyrsta skólastigið í skólakerfinu árið 1994, þá var 

starfsheitið fóstra lagt niður og heitið leikskólakennari tekið upp (Lög um leikskóla 

nr.78/1994). Fyrir þann tíma var algengt viðhorf að fyrstu æviár barna væru einhvers 

konar biðtími þar sem beðið var eftir því að þau yrðu nógu þroskuð til að læra svo 

hægt væri að fara kenna þeim. Tímarnir hafa breyst og nú eru leikskólaárin talin 

mikilvægt tímabil og horft er á þau sem hluta af samfelldu námi barna. Í leikskóla fá 

börn tækifæri til þess að lifa og læra, áhersla er lögð á samvinnu og nám undir 

leiðsögn leikskólakennara (Jóhanna Einarsdóttir, 2005). 

 Uppeldi og menntun ungra barna í vestrænum löndum hefur í auknum mæli 

færst frá heimilum yfir til menntastofnanna á undanförnum árum. Börn komast nú 

fyrr í tengingu við  félagslega líf leikskólans en tíðkaðist á árum áður (Hrönn 

Pálmadóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2012). Algengt er að börn dvelji stóran hluta 

vökutíma síns á leikskólum, því má segja að foreldrar framselji foreldaréttinum til 

annarra uppeldisaðila. Ábyrgðin sem hvílir á uppeldisaðilum sem vinna með 

börnum daglega er því mikil (Sigurður Pálsson, 2011).  

 Meginhlutverk leikskóla í uppeldi og kennslu er að efla alhliða þroska barna í 

samvinnu við foreldra, stuðla að færni í íslensku, hlúa að börnum andlega, líkamlega 

og vitsmunalega í samræmi við þarfir einstaklinga, stuðla að víðsýni og auka 

siðferðisvitund, gefa börnum tækifæri til að vera virkir, sjálfstæðir og ábyrgir 

þátttakendur í samfélaginu og efla sjálfsmynd, heilbrigðisvitund, öryggi og hæfni í 

mannlegum samskiptum (Lög um leikskóla nr.90/ 2008). 

 Markmið þessarar ritgerðar er að skoða sjónarhorn foreldra og leitast verður 

við að svara spurningunni: Velja foreldrar leikskóla út frá þeim gildum sem unnið er 

með? Í ritgerðinni verður fjallað um gildi leikskólastarfs út frá lögum um leikskóla og 

Aðalnámskrá leikskóla. Velferð og vellíðan barna verða gerð skil og uppeldisréttur 

foreldra skoðaður. Fjallað verður almennt um nokkur gildi sem komið er inn á í 

lögum um leikskóla og allt leikskólastarf á að byggja á, auk þess er komið inn á 

siðferðilegt uppeldi. Athugun þar sem tekin voru viðtöl við foreldra leikskólabarna á 

tveimur leikskólum í Reykjavík var framkvæmd í tengslum við gerð þessarar 



7 

 

ritgerðar. Framkvæmd athugunarinnar verður lýst og niðurstöður hennar kynntar. 

Einnig verður fjallað um hugmyndafræði leikskólanna tveggja sem tóku þátt í 

athuguninni. 
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2 Markmið og gildi leikskólastarfs út frá lögum um 

leikskóla og Aðalnámskrá leikskóla 
 

Í lögum um leikskóla nr. 90/2008 kemur fram að starfshættir leikskóla eigi að 

byggjast á eftirfarandi þáttum: Umburðarlyndi, kærleika, jafnrétti, lýðræðislegu 

samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi, virðingu fyrir manngildi og kristinni arfleið 

íslenskrar menningar. Þar er jafnframt fjallað um meginmarkmið varðandi uppeldi 

og kennslu í leikskólum. Markmið leikskóla skulu samkvæmt því vera að fylgjast með 

og efla alhliða þroska barna, veita málörvun og stuðla að færni í íslensku, hlúa að 

börnum í samræmi við þarfir hvers og eins og leyfa þeim að njóta bernsku sinnar, 

stuðla að víðsýni og efla siðferðisvitund barna, leggja grundvöll að sjálfstæði og 

virkni einstaklinga og gera þau að ábyrgum þáttakendum í lýðræðisþjóðfélagi sem 

er í stöðugri þróun og ýta undir færni barna til tjáningar og sköpunar með það að 

markmiði að styrkja sjálfsmynd, heilbrigði, öryggi og hæfni í samskiptum (Lög um 

leikskóla nr.90/ 2008). 

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) er lögð áhersla á gildi leiksins og mikilvægi 

jafnréttis og lýðræðis í öllu starfi leikskóla. Grunnþættir menntunar endurspeglast í 

áhersluþáttum námssviða leikskóla og þar er fjallað um þá hæfnisþætti sem börn 

eiga að fá tækifæri til að vinna með. Aðalnámskrá leikskóla á að vera leiðbeinandi 

rammi utan um leikskólastarfið. Leikskólastjóri og leikskólakennarar hafa svigrúm til 

þess að móta stefnu fyrir leikskólann sinn út frá Aðalnámskránni og meginþáttum 

hennar. Áhersla er lögð á heildstæða sýn á barnið og hagsmunir þess og velferð er 

höfð að leiðarljósi við námskrárgerð. Út frá þeim markmiðum sem lögð er áhersla á 

í lögum um leikskóla hafa grunnþættir menntunar verið settir fram og þeir eru 

eftirfarandi: Læsi, heilbrigði og velferð, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti 

og sköpun. Þessir grunnþættir menntunar eiga að fléttast inn í allt starf leikskóla og 

eru leiðarljós fyrir menntun, uppeldi og umönnun leikskólabarna (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011). 

Í Aðalnámskrá er einnig fjallað um samstarf fjölskyldu og leikskóla. Börn 

verja stórum hluta vökutíma síns á leikskóla og líðan barna þar skiptir máli fyrir 

fjölskyldu og er samtvinnuð velferð hennar og heimilisins. Mikilvægur hluti af 
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heildarsýn á velferð og vellíðan barna er sjónarmið foreldra og framlag þeirra til 

leikskólastarfs. Í upphafi leikskólagöngu barna er mikilvægt að foreldrar og leikskóli 

vinni saman að velferð barna og hafi umhyggju þar að leiðarljósi. Traust er 

grundvallaratriði í samstarfi fjölskyldna og leikskóla, bera þarf virðingu fyrir 

sjónarmiðum beggja aðila og þekkingu hvers og eins. Við upphaf leikskólagöngu 

þurfa foreldrar að fá þau skilaboð að framlag þeirra og vitneskja sé mikilvægur 

hlekkur í samstarfi heimilis og skóla, þannig sjá foreldrar að þetta samstarf er 

mikilvægur þáttur fyrir velferð barna þeirra (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). 

 Þátttaka foreldra í leikskólastarfi er mikilvæg, samtöl milli foreldra og 

starfsmanna leikskólans um nám barnanna og starfið í leikskólanum eru kjarninn í 

foreldrasamstarfi. Með slíkum samtölum er foreldrum gert ljóst að ábyrgð þeirra og 

virk þátttaka í námi barna er mikilvæg fyrir velferð þeirra í námi og leik (Bryndís 

Garðarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2007). 

 

3 Uppeldisréttur foreldra 
 

Í samfélögum þar sem lýðræði ríkir er yfirleitt gengið út frá þeirri meginreglu að 

foreldrar barna hafi forræði yfir þeim. Réttinum fylgja þó takmörk og aðrir aðilar 

hafa einnig rétt og skyldur gagnvart börnum. Tilgangur þessa takmarka er að vernda 

barn, ef foreldrar vanrækja skyldur sínar eða misnota uppeldisrétt sinn hafa aðrir 

leyfi til þess að grípa inn í og koma barninu til hjálpar (Sigurður Pálsson, 2011). 

 Í 18.grein laga um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 

nr.19/2013. kemur fram að foreldrar beri ábyrgð á því að koma barni til þroska og 

ala það upp. Jafnframt er fjallað um uppeldi í 28.grein Barnalaga nr.76/2003 en þar 

stendur orðrétt „foreldrum ber að annast barn sitt og sýna því umhyggju og virðingu 

og gegna forsjár- og uppeldisskyldum sínum svo sem best hentar hag barns og 

þörfum.” 

Bæði börn og fullorðnir hafa réttindi og skyldur, en það er ekki þar með sagt 

að rétturinn sé jafn eða samskonar. Innan fjölskyldunnar hafa börn og fullorðnir 

mismunandi skyldum að gegna. Þrátt fyrir það eru gagnkvæmar skyldur, til dæmis 

hefur barn rétt til umönnunar og sá réttur felur í sér að foreldri eða forráðamaður 
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hafi þá skyldu gagnvart barninu að annast það (Hrund Þórarinsdóttir og Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2010). 

Í íslensku samfélagi í dag er algengt að börn dvelji stóran hluta af vökutíma 

sínum á leikskólum eða hjá öðrum uppeldisaðilum, það má þess vegna segja að 

foreldrar framselji foreldaréttinum til annarra aðila hvort sem það er meðvitað eða 

ómetvitað. Það er því mikil ábyrgð sett á uppeldisaðila sem sjá um börn dags 

daglega (Sigurður Pálsson, 2011). 

Uppeldisrétt foreldra má skoða út frá mörgum hliðum og hér á eftir verður 

fjallað örstutt um nokkrar þeirra. Hugtakið náttúruréttur felur í sér hugmynd um 

ákveðið náttúrulegt lögmál sem er óbreytanlegt og óháð aðstæðum og tíma, 

hugtakið á rætur að rekja til óbreytanlegs eðlis mannsins. Í náttúrurétti er gengið út 

frá því að það séu réttindi foreldra og grundvallarskylda þeirra að bera ábyrgð á 

börnum sínum. Rökin fyrir þessum réttindum foreldra eru þau að börnin eru 

afkomendur foreldra sinna og þau eru lengi að taka út þann þroska sem þau 

þarfnast til þess að taka ábyrgð á eigin lífi, þannig er það bæði siðferðileg og 

náttúruleg skylda foreldra að sjá til þess að barnið nái að þroskast (Sigurður Pálsson, 

2011). 

Hugtakið vildarréttur er notað yfir þau lög sem eru í gildi hverju sinni. Talið 

er að ekki sé vænlegt að nota hugtakið réttur nema einstaklingar geti leitað réttar 

síns til dæmis fyrir dómstólum. Vildarréttur er þannig talin öruggari en 

náttúruréttur vegna þess að það er hægt að vitna í vildarrétt og á bakvið hann eru 

gildandi lög (Sigurður Pálsson, 2011). 

Uppeldisrétt foreldra má einnig skoða út frá ólíkum viðhorfum mismunandi 

trúarbragða. 

Viðhorf rómversku kirkjunnar er skýrt og kirkjan leggur áherslu á rétt foreldra til að 

ala börnin sín upp. Rómverska kirkjan gengur út frá því að kirkjan sem guðleg 

stofnun sé öllum stofnunum æðri. Kirkjan horfir á foreldraréttinn út frá náttúrurétti 

og telur skaparann hafa sett foreldrum það hlutverk að sjá um og ala upp börnin sín 

(Sigurður Pálsson, 2011). 

Evangelísk-lúthersk viðhorf byggja líkt og rómverska kirkjan á þeirri trú að 

Guð sem skapari hafi ákveðið hvernig ætti að hugsa um sköpun sína. Lúther hafði 
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samt sem áður önnur rök fyrir skoðunum sínum og voru þau nokkuð ólík rökum 

rómversku kirkjunnar. Grunnurinn að hugmyndum hans er út frá kenningu hans um 

hin tvö valdasvið Guðs, þessi kenning er oftast nefnd tveggja ríkja kenningin. 

Samkvæmt henni lítur Lúther svo á að Guð stjórni sköpun sinni á tveimur sviðum 

með tvennum hætti. Annars vegar sem endurlausnari og hins vegar sem skapari. 

Guð vill viðhalda ákveðinni skikkan og hefur því falið náttúrulegum stofnunum að 

sjá um sköpun sína. Náttúrulegar stofnanir eru hér taldar vera fjölskyldan og 

ríkisvaldið, það má því sjá að fjölskyldan á að vera til verndar og uppbyggingar hins 

mannlega. Börnin eru gjöf Guðs til foreldra sinna og þar með hefur þeim verið 

úthlutað uppeldishlutverkinu (Sigurður Árni Eyjólfsson, 2000). 

Organisation of the Islamic Conference eru samtök íslamskra ríkja sem sjá 

um að gæta hagsmuna fólks sem er íslamstrúar og annara múslíma í heiminum. Í 

ríkjum þar sem íslamstrú ríkir er Guðveldi ríkjandi, Guðveldi eru lög Guðs jafnfram 

lög samfélagsins, allt á að lúta Guðs vilja. Sharía-lög eru lög sem byggð eru á 

Kóraninum sem er trúarrit íslamsmanna og Hadíðnum sem segir frá tilsvörum og 

gjörðum spámannsins Múhameðs. Lög þessi kveða á um alla þætti lífsins, bæði 

félagslegar og trúarlegar skyldur allt frá vöggu til grafar. Samkvæmt þessum lögum á 

sérhvert barn rétt á því að njóta viðeigandi umönnunar, foreldrar eiga rétt á því að 

velja þá tegund menntunar sem þeir kjósa fyrir barnið sitt svo framarlega sem þeir 

taka tillit til hagsmuna barnsins. Bæði móðir og faðir barns eiga tilkall til ákveðina 

réttinda frá börnum sínum. Í heimspeki búddasiðar er hugtakið réttur ekki til, 

búddatrúarmenn leitast eftir því að lifa lífinu eftir lögmáli karma og leita lausnar frá 

hinni eilífu hringrás. Samt sem áður er talið að mannréttindi séu undirstaðan í 

hugmyndafræði búddasiðs þó svo að nálgunin sé öðruvísi en Vesturlandabúar 

þekkja (Sigurður Pálsson, 2011). 

Í mannréttindayfirlýsingu Sameinuðuþjóðanna frá árinu 1948 stendur 

orðrétt: foreldrar skulu öðrum fremur ráða hverrar menntunar börn þeirra skuli 

njóta (Mannréttindaskrifstofa Íslands, 1948). Yfirlýsingin er ekki 

þjóðréttarsamningur og aðildaríkin eru því ekki lagalega bundin henni (Sigurður 

Pálsson, 2011).  

 Grundvallarréttur foreldra til uppeldis barna sinna og sjálfstæði 
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fjölskyldunnar eru þættir sem eiga sér djúpar rætur í réttarvitund Íslendinga, þetta 

hefur verið tryggt með aðild Íslands að ofangreindum mannréttindasáttmála. Réttur 

foreldra til þess að ala upp börnin sín er samt sem áður ekki tryggður í stjórnarskrá 

lýðveldisins þó svo að það þekkist í öðrum löndum í kringum okkur svo sem 

Þýskalandi og Írlandi (Sigurður Pálsson, 2011). 

 

4 Siðferðilegt uppeldi 
 

Eitt af sérkennum mannsins er getan til að læra að greina á milli góðs og ills og 

hæfnin til að greina rétt frá röngu. Siðgæðislegt uppeldi gengur út á að leiða börn 

og unglinga inn á hina réttu braut og hjálpa þeim að læra hvað er gott og rétt 

barninu og öðrum til velfarnaðar. Með það að markmiði að einstaklingar læri að 

þekkja lífsgildi, búi yfir siðferðisstyrk, verði hæfir til að taka ábyrgð, gæta réttar síns 

og annarra og virði og skilji siðarreglur. Þessa eiginleika er ekki auðvelt að kenna í 

gegnum bækur og samræður þess vegna er mikilvægt að uppalendur kappkosti við 

að tileinka sér þessa færni sjálfir (Sigurður Pálsson, 2001). 

Markmið siðferðiskennslu í skólum er að efla sjálfsvirðingu barna og um leið 

virðingu þeirra fyrir öðrum. Þetta verður best kennt með því að láta börn vinna 

verðug verkefni út í samfélaginu og í skólanum, þannig læra börn að vera góð með 

því að gera gott (Kristán Kristjánsson, 2010). 

 

5 Gildi 
 

Þegar talað er um gildi er átt við allt það sem okkur þykir eftirsóknarvert til þess að 

lifa góðu lífi, því það er það sem gefur lífi okkar gildi. En hvað er gott líf og hvað er 

það sem gefur lífinu gildi? Við erum misjöfn og það sem veitir okkur ánægju er 

mismunandi eftir einstaklingum og ólíkt frá einu samfélagi til annars. Gildum lífsins 

má raða niður í þrjá flokka, andleg, veraldleg og siðferðisleg gæði. Til andlegra 

gæða flokkast til dæmis vísindi, leikir og listir. Veraldleg gæði eru til dæmis 

efnahagsleg og félagsleg gæði. Undir siðferðisgæði flokkast vinátta, réttlæti, 

kærleikur, dómgreind og sjálfstæði. Gildismat fólks er mismunandi og ræðst það af 
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því hvernig það forgangsraðar þessum gildum og eftir hverju það sækist (Páll 

skúlason, 1990). Hér á eftir verður gerð grein fyrir nokkrum gildum sem lögð er 

áhersla á í lögum um leikskóla. 

5.1 Umburðarlyndi 

 

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) kemur fram að eitt af markmiðum 

jafnréttismenntunar er að öll börn hafi tækifæri til þess að lifa í frjálsu samfélgi þar 

sem ríkir umburðarlyndi. Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins nr.19/2013. koma einnig inn á umburðarlyndi en þar segir að menntun 

barna skuli meðal annars beinast að því að undirbúa þau undir það að vera ábyrgir 

þegnar í frjálsu þjóðfélagi sem vinnur í anda skilnings, friðar, umburðarlyndis og 

fleiri þátta. 

 Umburðarlyndi er hægt að túlka á mismunandi hátt og hér verða settar fram 

nokkrar túlkanir. 

 Þegar við kennum börnum umburðarlyndi viljum við að þau læri að bera 

virðingu fyrir öðrum og skoðunum annarra. Með því að umbera skoðanir annarra 

áskiljum við okkur einnig rétt til þess að hlustað sé á skoðanir okkar og þær virtar. 

Umburðarlyndi veitir þannig öllum rétt til þess að koma sínum sjónarmiðum á 

framfæri án þess að lítið sé gert úr þeim (Sigurður Pálsson, 2001). 

 Umburðarlyndi felur í sér ákveðið taumhald og hvetur til þess að við höldum 

aftur að okkur varðandi hluti eða manneskjur sem okkur líkar illa við, með það að 

markmiði að við getum lifað í sátt og samlyndi. Það þýðir ekki að allir þurfi að vera 

sammála, þegar talað er um umburðarlyndi er gert ráð fyrir því að margbreytileika, 

jafnrétti og friði sé viðhaldið (Sigurður Pálsson, 2007). 

 Með umburðarlyndi er ekki átt við að umbera allar skoðanir heldur felur það 

í sér að fólk leggi sig fram við að skilja og virða lífsgildi annarra á sama tíma og það 

mótar ákveðin mörk (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Skilningur á ólíkum skoðunum 

og hugmyndum skilar okkur umburðarlyndi sem nær dýpra en blint umburðarlyndi. 

Blint umburðarlyndi er þegar við erum umburðarlynd vegna þess að það eru okkar 

fyrstu viðbrögð, án þess að kynna okkur inntak, forsendur og afleiðingar þess sem 
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við umberum. Ef skilningur á málefninu er til staðar er talað um upplýst 

umburðarlyndi (Hreinn Pálsson, 1999). 

5.2 Kærleikur 

 

Margir hafa skrifað um kærleik og hér verður kærleikurinn skoðaður út frá nokkrum 

sjónarhornum. 

 Kærleikurinn er allt í kringum okkur og við sjáum hann birtast víða. Biblían fjallar mikið  um 

kærleikan og í fyrra Korintubréfi er ritað: Kærleikurinn er langlyndur, hann er góðviljaður. 

Kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn er ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp. Hann hegðar sér 

ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin,hann reiðist ekki, er ekki langrækinn. Hann gleðst ekki yfir 

óréttvísinni en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. 

Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi (Biblían, 2007). 

  

 Fræðimaðurinn Seligman telur kærleik vera eina af höfuðdygðunum. Hann 

telur að kærleiksrík samskipti einkennist af ást, gjafmildi og góðmennsku (Benedikt 

Jóhannsson, 2010). 

 Immanuel Kant kemur með aðra nálgun á kærleikan en samkvæmt honum 

er kærleikurinn það sem hvetur okkur til  að láta velferð annarra skipta máli og 

hjálpa öðrum til þess að ná markmiðum sínum (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 

 Kærleikurinn er oft undirstaðan í góðum samskiptum. Réttlæti og frelsi ættu 

sér ekki stað í samskiptum fólks ef ekki væri fyrir kærleika, vináttu og ást (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007). 

 Börn eru einlæg og aðdáunarverð og kærleikurinn birtist í sinni fallegustu 

mynd þegar samband foreldra og barns er skoðað. Þegar börn koma í heiminn eru 

þau hjálparlaus og háð ummönnun foreldra sem bera takmarkalausa ábyrgð á þeim. 

Með tilveru sinni kallar barn á umönnun foreldra, svar foreldra við kallinu felur í sér 

grunnþátt kærleikans (Vilhjálmur Árnason, 2010). 

5.3 Lýðræði 

 

Lýðræði er einn af grunnþáttum menntunnar samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla frá 

árinu 2011. Þar er fjallað um mikilvægi þess að lýðræði sé kynnt fyrir börnum vegna 

þess að þau eru verðandi þátttakendur í lýðræðissamfélagi (Aðalnámskrá leikskóla, 
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2011). 

 Samkvæmt John Dewey er lýðræði lífsmáti sem felur í sér ábyrgð, reynslu og 

þátttöku. Árið 1916 setur Dewey fram þróaða sýn á samskipti sem undirstöðu í 

menntun og lýðræði og var líklega fyrstur manna til að móta þessa sýn. Hann gaf út 

bók sem mætti líta á sem kennslubók þar sem hann fjallar um greiningu á lýðræði. 

Lýðræði er að hans mati lífsmáti sem byggir á menntandi samskiptum milli 

einstaklinga með ólík lífsviðhorf (Halla Jónsdóttir, 2010). 

 Dewey telur forsendur lýðræðis og lýðræðislegs skólastarfs vera þátttöku 

sem byggist samtímis á reynslu og gefur reynslu. Kennari ber ábyrgð á því að 

skólaumhverfi barnanna leiði til þroska og stuðli að reynslu (Halla Jónsdóttir, 2010). 

 

5.4 Virðing 
 

Í leikskóla á hver einstaklingur að njóta virðingar og geta lagt sitt af mörkum. 

Leikskólastarf á að leggja áherslu á jafnrétti og virðingu fyrir margbreytileika 

mannlífsins og ólíkum menningarheimum. Börn eiga að læra að bera virðingu fyrir 

samferðafólki sínu og þróa með sér vináttu, samkennd og tillitssemi (Aðalnámskrá, 

2011). Í lögum um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr.19/2013. 

kemur fram að þjóðirnar sem eru aðilar að þessum samning eigi að undirbúa börn 

undir það að lifa sjálfstæðu lífi í samfélaginu og ala þau upp í anda friðar, 

umburðarlyndis, jafnréttis og virðingar. 

 Virðing er mikilvægur þáttur í gefandi samskiptum milli einstaklinga. Virðing 

er vítt hugtak sem nær yfir marga þætti og má þar nefna sjálfsvirðingu, virðingu 

fyrir öðrum, að sýna öðrum virðingu og gagnkvæma virðingu. Sjálfsvirðing okkar 

speglast í þeirri mynd sem við höfum af því hver við erum, hvað við viljum , stefnu 

okkar í lífinu og verðleikum. Einstaklingur sem er sannfærður um verðleika sína og 

er sáttur við sjálfan sig hefur gott sjálfsálit. Sá sem hefur gott sjálfsálit ber virðingu 

fyrir sjálfum sér og telur sig eiga rétt á að njóta virðingu annarra. Jafnframt ber 

manneskja með slæmt sjálfsálit litla virðingu fyrir sjálfri sér og telur sig ekki eiga að 

njóta virðingar annarra. Ef við berum saman viðringu fyrir öðrum og sjálfsvirðingu 

má segja að sjálfsvirðing beinist inn á við en virðing fyrir öðrum út á við. Virðing 
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okkar fyrir öðrum samanstendur af nokkrum þáttum og virðingin endurspeglar 

meðal annars hæfni okkar til að nálgast manneskjur sem jafningja, setja okkur í spor 

annarra og taka tillit til sjónarmiða þeirra (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 

 Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) telur virðingu vera jafnræðishugtak þar sem 

tilfinningar, hugsanir og athafnir allra einstaklinga eru virtar svo framalega sem þær 

ógni engum. 

 

5.5 Umhyggja 

 

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) kemur fram að mikilvægt sé að starfsfólk leikskóla  

myndi náin og góð tengsl við börnin og að umhyggja eigi að skipa stóran sess í starfi 

leikskólans. 

 Skrefið milli umhyggju og virðingar er stutt, þegar við berum umhyggju fyrir 

öðrum veitum við þeim jafnframt virðingu okkar. Með því að veita fólki athygli, sýna 

þeim áhuga, láta okkur annt um líðan þess og athafnir getum við sýnt umhyggju. 

Umhyggja getur einnig birst á ennþá tilfinningalegri hátt ef við tökum þátt í gleði og 

sorgum fólks og sýnum því samúð og samlíðan. En ef skrefið á milli viðringar og 

umhyggju er stutt hver er þá munurinn á þessum hugtökum? Grundvallarmunurinn 

felst í því að í virðingu liggur viss fjarlægð en í umhyggju er nálægðin meiri og 

sambandið byggir meira á tilfinningum (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 

 

6 Framkvæmd athugunar 
 

Í tengslum við þetta verkefni var gerð lítil athugun á vali foreldra á leikskólum og 

viðhorfi þeirra á þeim gildum sem unnið er með á leikskólum. 

Við gagnaöflun voru tekin stöðluð einstaklingsviðtöl. Viðtölin fóru fram eftir 

fyrirfram ákveðnum spurningalista, þetta er gert til þess að öll viðtölin fari fram 

með sem líkustum hætti og þátttakendur skilji spurningarnar á sama hátt. 

Athugunin telst til eigindlegra rannsókna þar sem úrtakið var lítið, notast var við 

upptökutæki og viðmælendur notuðu eigin orð í opnum viðtölum (Helga Jónsdóttir, 
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2003). 

  Viðmælendurnir sem komu í viðtöl vegna rannsóknarinnar buðust sjálfir til 

þess að taka þátt í henni. Úrtakið kallast því sjálvalið úrtak þar sem þátttakendur 

völdu sig sjálfir í úrtakið, úrtakið telst því ekki til líkindaúrtaks (Þórólfur Þórlindsson 

og Þorlákur Karlsson, 2003). 

 Þar sem athugunin sem gerð var er eigindleg tilviksrannsókn er ekki hægt að 

yfirfæra niðurstöður hennar yfir á stóran hóp, niðurstöðurnar lýsa einungis 

viðhorfum þátttakenda (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Athugunin fór þannig fram að tekin voru viðtöl við foreldra barna á tveimur 

leikskólum í Reykjavík. Leikskólarnir tveir verða ekki nafngreindir og verða hér 

kallaðir Gulakot og Rauðakot. Gulakot er einkarekinn fimm deilda leikskóli og 

Rauðakot er þriggja deilda leikskóli sem Reykjavíkurborg rekur. Á hvorum leikskóla 

fyrir sig var valin ein deild og öllum foreldrum hennar sendur tölvupóstur þar sem 

verkefnið var kynnt og foreldrum boðið að taka þátt í athuguninni. Þegar svörum frá 

foreldrum hafði verið safnað saman voru tveir á hvorum leikskóla kallaðir í viðtöl 

sem fóru fram á leikskólunum og viðtölin voru samtals fjögur. 

 

 

6.1 Hugmyndafræði og foreldrasamstarf leikskólanna 

 

Gulakot 

 

Í námskrá Gulakots koma fram áherslur leikskólans á kristilegt siðgæði, traust og 

trúarlega uppeldismótun. Í gegnum daglegt starf á leikskólanum er áhersla lögð á að 

börnin læri að bera virðingu fyrir náttúrunni og sýni umhyggju fyrir henni og allri 

sköpun Guðs. Vinátta er eitt af sérkennum leikskólans og er rauði þráðurinn í öllu 

starfi hans. Þemað sem unnið er með á hverju misseri tengist alltaf vináttunni á 

einhvern hátt. Starf leikskólans er margþætt og þar fléttast saman daglegt líf, leikur 

og fjölbreytt námssvið. Daglegt starf leikskólans tekur mið af andlegum og 

líkamlegum þörfum barnanna og heilsu þeirra. Unnið er að því að gera börnin 
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sjálfbjarga og sjálfstæð. Til að auka almenna vellíðan barnanna er lögð áhersla á 

heilsuvernd og líkamlega ummönnun. 

Leikskólakennarar eru til staðar fyrir börnin í leik og starfi og veita þeim 

öryggi og gefa leikskóladvölinni dýpra gildi. Námssvið leikskólans eru hluti af 

daglegu starfi og leik barnanna, unnið er með málrækt, hreyfingu, myndsköpun, 

náttúruna, umhverfið, tónlist, menningu og samfélag. Þessi námssvið eru 

meginþættir Aðalnámskrár leikskóla frá árinu 1999 og núgildandi námskrá Gulakots 

byggir á henni. Um þessar mundir er verið að móta nýja námskrá út frá nýrri 

Aðalnámskrá leikskóla frá árinu 2011. 

Markimiðið með foreldrasamvinnu er að efla samstarf milli starfsfólks og 

foreldra og að samskiptin þeirra á milli verði heiðarleg og opin og byggist á þörfum 

barnanna. Foreldrar taka virkan þátt í starfi leikskólans meðal annars með því að 

leysa af inni á deildum ef þörf krefur vegna námskeiða eða funda starfsfólks. 

Foreldrafélagið stendur fyrir ýmsum viðburðum á hverju ári til þess að efla 

samskipti milli foreldra og byggja upp góð tengsl. 

 

Rauðakot 

 

Í námskrá Rauðakots kemur fram að leikskólinn leggur sérstaka áherslu á 

stærðfræðivinnu og er þar unnið sérstaklega með formskynjun, hugtakaskilning og 

talnaskilning. Hugmyndafræði stærðfræðivinnunar byggist að hluta til á 

hugsmíðahyggju og er vitneskjan sótt til ýmissa fræðimanna. Fræðimennirnir Kamii, 

Vries og Kohlberg eru þekktir fyrir hugsmíðahyggju og útfærslur sínar á kenningum 

Piaget um menntun yngri barna. Hugsmíðahyggja byggir meðal annars á rökhugsun 

og með því að ýta undir formgerðarbreytingar í rökhugsun barna er stuðlað að því 

að barnið færist fyrr en gert er ráð fyrir frá einu vitþroska stigi til annars. Virkni 

barnsins í námi og þróunarferli er ein af höfuðáherslunum því með virkni byggir 

barn upp sinn eigin hugmyndaheim. Námssvið leikskóla, hreyfing, tónlist, málrækt, 

myndsköpun, menning, samfélag, umhverfi og náttúra eru áhersluþættir í 

leikskólauppeldi. Unnið er samhliða með námssviðin og flest þeirra skarast að 

einhverju leiti, þau eru samofin daglegu starfi leikskólans og fléttast þannig inn í 
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leik, daglega umönnun og almenna lífsleikni. Daglegt starf á Rauðakoti afmarkast af 

föstum athöfnum sem snúa að líkamlegum þörfum barna og heilsu þeirra. Áhersla 

er lögð á ábyrga umönnun og hún felur í sér að líkamlegum og andlegum þörfum 

barns sé sinnt af áhuga, ábyrgðarkennd og hlýju. Foreldrar eru ábyrgir fyrir uppeldi 

barna sinna og leikskólinn er stuðningur við uppeldi þeirra. Þess vegna er samstarf 

milli þessa aðila mjög mikilvægt. Foreldrafélagið á Rauðakoti sér um að skipuleggja 

viðburði og uppákomur fyrir börnin á leikskólanum og foreldra þeirra. 

 

6.2 Viðmælendur 
 

Viðmælendurnir í athuguninni voru fjórir, tveir af hvorum leikskóla. Einungis konur 

tóku þátt og þær eru á aldursbilinu 30-35 ára. Þær óskuðu sjálfar eftir því að vera í 

úrtakinu eftir að hafa fengið tölvupóst um tilgang og markmið athugunarinnar. 

Viðmælendur hittu rannsakanda í leikskóla barnsins síns og viðtölin fóru fram í 

undirbúningsherbergjum leikskólanna.  

 

6.3 Niðurstöður athugunar 

 

Gulakot 

 

Viðmælendurnir á Gulakoti voru með leikskólann efstan á óskalista sínum þegar 

þeir völdu leikskóla fyrir barnið sitt. Ástæðan fyrir því að þessi leikskóli varð fyrir 

valinu hjá foreldrunum var í öðru tilvikinu vitneskja um frábært starfsfólk, passleg 

stærð leikskólans og tengsl frá barnæsku við félagið sem rekur leikskólann. Í hinu 

tilvikinu hafði eldra systkini verið á leikskólanum og var mikil ánægja með dvölina 

meðal foreldranna einnig vissu þau til þess að starfsmannavelta væri lítil, þekktu 

starfsfólkið, töldu leikskólann vera persónulegan, góðan og passlega stóran auk þess  

samræmdist áherslan á kristilegu gildin viðhorfum foreldranna. Gildin sem 

viðmælendum finnst mikilvægt að börnin þeirra læri eru eftirfarandi: vinátta, góður 

undirbúningur fyrir lífið þannig að barnið verði góður þegn í samfélaginu, góðsemd, 
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virðing fyrir fjölbreytileika, virðing fyrir samferðafólki bæði fullorðnum og börnum, 

kærleikur, umburðarlyndi, náungakærleika. Foreldrarnir töldu að unnið væri að því 

að kenna börnunum þessi gildi og fundu fyrir því að börnin eiga vini. Ein ábending 

kom um að barnahópurinn væri ekki mjög fjölbreyttur og endurspeglaði ekki allar 

hliðar samfélagsins eins og það er í dag, en foreldrið taldi það samt ekki endilega 

vera vandamál þar sem áhersla er lögð á virðingu og umburðarlyndi gagnvart öllu 

fólki. Foreldrarnir telja að leikskólastarfið hjá börnunum þeirra mótist af eftirfarandi 

gildum sem koma fram í lögum um leikskóla: Umburðarlyndi og kærleika, jafnrétti, 

lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi, virðingu fyrir manngildi og 

kristinni arfleifð íslenskrar menningar. Foreldrarnir voru jákvæðir gagnvart kristnum 

gildum og töldu að þessi gildi geri börnin þeirra að betri manneskjum og vilja að 

börnin fái tækifæri til þess að læra þau (munnleg heimild, 13.mars 2013). 

 

Rauðakot 

 

Viðmælendurnir á Rauðakoti komust með barnið sitt inn á þann leikskóla sem þau 

völdu sem fyrsta val. Ástæðan fyrir valinu var í öðru tilvikinu nálægð leikskólans við 

heimili barnsins og í hinu tilvikinu höfðu viðmælendur heyrt góðar sögur af því 

starfi sem leikskólastjórinn hafði verið að vinna. Þegar spurt var um hvaða gildi 

foreldrunum finnst mikilvægt að börnin læri komu eftirfarandi gildi fram: 

mannasiðir, virk hlustun, þátttaka, virðing, samvinna, þrautsegja og sjálfsagi og 

viðmælendur töldu að börnin lærðu þessi gildi á leikskólanum og fannst ekkert 

ábótavant varðandi þau. Þegar innt var eftir hugmyndum foreldra varðandi nýjungar 

eða breytingar á starfi barnanna nefnir annar viðmælenda að hlustað sé á hvað 

foreldrar hafa fram að færa og að foreldrafélagið hafi áhrif á það sem gerist í 

leikskólanum. Hinn viðmælandinn telur ekki þörf á áliti foreldra, ekki vegna þess að 

það sé ekki hlustað á þá heldur vegna þess að hann treystir starfsfólkinu og veit að 

það er sérfræðingar á sínu sviði og vita hvað hentar best fyrir hópinn. 

Viðmælandinn bendir jafnframt á að hann hafi bara forsendur út frá sínu barni sem 

henta ef til vill ekki fyrir allan barnahópinn. Samkvæmt lögum um leikskóla eiga 

eftirfarandi þættir að móta starfshætti leikskóla: umburðarlyndi og kærleikur, 
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jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi, virðingu fyrir manngildi 

og kristinni arfleifð íslenskrar menningar. Viðmælendur töldu að komið væri inn á 

alla þessa þætti í starfi barnanna sinna en voru þó ekki viss með kristna arfleið 

íslenskrar menningar og héldu jafnvel að lítið færi fyrir því. Viðmælendur voru 

jákvæðir gagnvart kristnum gildum og töldu þau vera hluta af okkar menningu 

(munnleg heimild, 19.mars 2013). 

 

6.4 Samanburður 
 

Ef niðurstöður athugunarinnar eru skoðaðar og viðhorf foreldra beggja leikskóla 

borin saman má sjá eftirfarandi niðurstöður. Einhliða niðurstöður voru með val á 

leikskólum, allir fengu pláss á þeim leikskóla sem þau vildu helst að barnið þeirra 

færi á. Varðandi ástæðuna fyrir valinu má sjá nokkurn mun, á Rauðakoti voru 

ástæðurnar fyrir valinu staðsetning leikskólans og ábending frá aðilum sem þekktu 

til þess að gott starf væri unnið á leikskólanum. Á Gulakoti voru ástæðurnar fyrir vali 

foreldra persónuleg tenging við leikskólann, starfsfólkið og félagið sem rekur 

leikskólann, vitneskja um litla starfsmannaveltu, stærð leikskólans (leikskólinn var 

þriggja deilda þegar viðmælendurnir völdu hann, en plássum hefur nú fjölgað um 

30 með tilkomu tveggja nýrra deilda) og áherslan á kristilegu gildin. Foreldrunum á 

Rauðakoti finnst mikilvægt að börnin þeirra læri mannasiði, virka hlustun, viðringu, 

samvinnu, þrautsegju og sjálfsaga. Á Gulakoti leggja foreldrar áherslu á vináttuna, 

virðingu, kærleika, umburðarlyndi og góðmennsku. Foreldrar beggja leikskóla eru 

ánægðir með starfið sem fram fer og telja börnin sín læra þau gildi sem þeim 

finnast mikilvæg fyrir þau og finnst ekkert ábótavant varðandi kennslu á þessum 

gildum. Ef val foreldra er skoðað út frá hugmyndafræði leikskólanna virðist val 

foreldra á Rauðakoti ekki vera út frá áherslu skólans á stærðfræðivinnu sem er hans 

aðaláhersla heldur frekar út frá áherslu skólans á virkni barnsins. Á Gulakoti er 

aðaláherslan á kristileg gildi og vináttu og val foreldra er í samræmi við þessi gildi 

þar sem þeim finnst mikilvægt að börnin kynnist þeim. Foreldrar beggja leikskóla 

telja að hlustað sé á hugmyndir þeirra en segjast jafnframt ekki endilega hafa neitt 

fram að færa og treysta starfsfólki fullkomlega til þess að vinna faglega með þá 
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sérfræðiþekkingu sem er til staðar. Foreldrafélög leikskólanna eru virk og efla 

samstarf milli foreldra og starfsfólks. Varðandi starfshætti leikskóla eins og þeir 

birtast í lögum um leikskóla telja foreldrar að farið sé eftir þeim og unnið eftir því 

sem þar stendur. Þar er þó ein undantekning á sem snýr að kristinni arfleið 

íslenskrar menningar en foreldrarnir á Rauðakoti virtust ekki vita hvort börnin lærðu 

um arfleiðina en töldu samt að eitthvað væri unnið út frá henni þrátt fyrir að það 

hefði farið minnkandi undanfarin ár.  Allir viðmælendur voru jákvæðir gagnvart 

kristnum gildum. 

 

6.5 Samantekt 
 

Í lýðræðisríkjum er gengið út frá því að foreldrar hafi forræði yfir börnum sínum. Í 

íslensku samfélagi í dag er algengt að börn séu stóran hluta vökutíma síns á 

leikskólum, það er því mikil ábyrgð sett á uppeldisaðila sem annast börn dags 

daglega (Sigurður Pálsson, 2011). 

 Aðalnámskrá leikskóla (2011) leggur áherslu á að gildi leiksins og mikilvægi 

lýðræðis og jafnréttis sé fléttað inn í allt starf leikskóla. Heildstæð sýn á barnið, 

velferð þess og hagsmunir eiga að vera höfð að leiðarljósi við námskrárgerð.  

 Samkvæmt lögum um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 

nr.19/2013. hafa aðildarþjóðir samningsins viðurkennt að börn eigi að fá tækifæri til 

þess að alast upp hjá fjölskyldu sinni og upplifa ást, hamingju og skilning til þess að 

geta mótað persónuleikan sinn á jákvæðan og heilsteyptan hátt. Einnig kemur fram 

að ala eigi upp börn í anda friðar, virðingar, frelsis, jafnréttis, samstöðu og 

umburðarlyndis. 

 Val foreldra á leikskólum fyrir börnin sín virðist oftar en ekki vera 

persónulegt, vegna tengingar við leikskólann eða vegna þess að einhver sem það 

treystir hefur góða reynslu af starfi hans. Ímynd leikskólans út á við virðist því hafa 

meira gildi en áherslur, hugmyndafræði og staðseting. Hvað varðar gildi kemur í ljós 

að foreldrar nefna helst gildi eins og vináttu, kærleika og réttlæti. Foreldrum er annt 

um líðan barna sinna og vilja tryggja að þau fái gott siðferðislegt uppeldi svo þau 

læri að hugsa vel um sig og fólkið í kringum sig. Á flest öllum leikskólum er unnið 
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skapandi starf, lög áhersla á leikinn og listir. Þetta eru þættir sem foreldrum finnst 

mikilvægt að unnið sé með en þeir virðast samt hafa minna vægi en ímynd 

leikskólans við val foreldra á leikskólum. Aðbúnaður og aðstaða á leikskólum virðast 

ekki vera ofarlega í huga foreldra þegar val á leikskólum og gildi leikskólastarfs er 

rætt. 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á Íslandi um viðhorf foreldra til 

leikskólastarfs. Niðurstöður viðtalskönnunar sem gerð var meðal foreldra í Reykjavík 

leiddu í ljós að nánast allir þátttakendur voru mjög ánægðir með starf leikskólans 

sem barnið þeirra dvaldi á. Ástæðan fyrir þessari miklu ánægju var fyrst og fremst 

vellíðan barna í leikskólanum (Ásgeir Björgvinsson, Hildur B. Svavarsdóttir og 

Hallgerður I. Gestsdóttir, 2009). Niðurstöður athugunarinnar sem gerð var í 

tenglsum við þetta verkefni er í samræmi við niðurstöður viðtalskönnunarinnar. 
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7 Niðurlag 
 

Foreldrar eiga rétt á því að fá að ala upp börnin sín og tryggja þeim öruggt skjól og 

gott uppeldi. Leikskólar eiga að leggja áherslu á að láta börnum líða vel og veita 

þeim tækifæri til þess að læra og leika sér í öruggu umhverfi. Leikskólar á 

höfuðborgarsvæðinu hafa ólíkar stefnur og leggja áherslur á mismunandi gildi, þrátt 

fyrir það leggja flestir áherslu á velferð barna og gera það sem þeir geta til að 

tryggja þeim þægilegt vinnuumhverfi og andleg gæði. Velferð barna og vellíðan 

þeirra er það sem er foreldrum efst í huga. Foreldrar vilja tryggja að börnin sín fái 

góða umönnun og geti unað sér vel í öruggu umhverfi á leikskólanum. Þessir hlutir 

endurspegla val foreldra á leikskólum, en það er yfirleitt persónulegt. Leikskólastarf 

hefur þróast hratt undanfarna áratugi og miklar breytingar hafa orðið, nú er litið á 

leikskóla sem lærdómssamfélag og áhersla er lögð á það að börn geti lært, leikið sér 

og notið sín vel í persónulegu og þægilegu umhverfi. 
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9 Fylgiskjöl 

 
Fylgiskjal 1 

 

Spurningalisti 

 

Var þessi leikskóli ykkar fyrsta val fyrir barnið ykkar? 

 

Ef já hvers vegna? 

 

Ef nei hver er ástæðan fyrir því að hinn leikskólinn hefði frekar orðið fyrir valinu? 

 

Hvaða gildi finnst þér mikilvægt að barnið þitt læri? 

 

Telur þú að barnið þitt læri þessi gildi í leikskólanum? 

 

Finnst þér eitthvað ábótavant í leikskólanum varðandi þessi gildi? 

- hvað finnst þér að mætti gera til þess að þessi gildi komi frekar fram? 

- finnst þér að hlustað sé á hugmyndir þínar og þær teknar inn í starfið? 

 

Í lögum um leikskóla kemur fram að : Starfshættir leikskóla skulu mótast af 

umburðarlyndi og kærleika, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, umhyggju, 

sáttfýsi, virðingu fyrir manngildi og kristinni arfleifð íslenskrar menningar. 

Telur þú að komið sé inn á alla þessa þætti í leikskólastarfi barnsins þíns? 

 

Hver er afstaða þín til kristinna gilda/ viðhorfa? 

 

  


