
 
Kennaradeild 

Leikskólabraut 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Virk hlustun 
 Lykillinn að farsælu leikskólastarfi? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Halla Ösp Hallsdóttir 
Katrín Nicola Sverrisdóttir 

 
 

Lokaverkefni í kennaradeild 



                                                                                 Leikskólabraut 2008 
Kennaradeild 

Leikskólabraut 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Virk hlustun  
 Lykillinn að farsælu leikskólastarfi? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Unnið af: 
Höllu Ösp Hallsdóttir 

Katrínu Nicolu Sverrisdóttir 
 

Leiðsögukennari: Kristín Dýrfjörð 
 

Lokaverkefni til 90 eininga B.Ed.-prófs í kennaradeild 



 

ii 
 

 

 

 

Við lýsum því hér með yfir að við einar erum höfundar þessa verkefnis og að 
það er ágóði eigin rannsókna 

 

______________________________________ 

 

Halla Ösp Hallsdóttir 

 

______________________________________ 

Katrín Nicola Sverrisdóttir 

 

 

 

 

Það staðfestist hér með að lokaverkefni þetta fullnægir að mínum dómi kröfum 
til B.Ed.-prófs í kennaradeild 

 

______________________________________ 



 

iii 
 

Útdráttur 

Ritgerð þessi er lögð fram sem lokaverkefni til B.Ed prófs í Háskólanum á Akureyri. Í henni 
er meðal annars fjallað um hvernig viðhorf manna hafa breyst í gegnum tíðina gagnvart 
réttindum barna og hvaða viðhorf eru ríkjandi í dag. Það viðhorf að börn eigi að njóta þeirra 
sjálfsögðu réttinda að hafa eigin skoðanir, sem taka beri mark á, hefur hægt en örugglega 
verið að ryðja sér rúms, ekki hvað síst á vettvangi leikskólans. Á þeim vettvangi hefur verið 
ör þróun á undanförnum áratugum og er í þessari ritgerð reynt að varpa ljósi á helstu þætti 
sem einkennt hefur hana. Í framhaldi af því er fjallað um hugtakið áhuga og gildi þess í starfi 
með börnum. Er þar meðal annars fjallað um kenningar þeirra fræðimanna sem fjallað hafa 
um hugtakið og með hvaða hætti hægt er að yfirfæra þær kenningar á starf með börnum á 
leikskólastigi. Er í því sambandi leitast við að taka dæmi um hvernig mismunandi 
starfsaðferðir hafa verið þróaðar í því augnamiði að koma til móts við einstaklingsbundið 
áhugasvið barna, svo sem með tilvitnunum í starfsaðferðir Reggio Emilia og upphafsmanns 
þess starfs sem þar var þróað, Loriz Malaguzzi. Í þessum hluta er einnig fjallað um hugtakið 
reynslu og samspil þeirra áhrifaþátta sem taldir eru skapa grundvöll þroska og lærdóms. Er í 
því sambandi leitað í smiðju nokkurra kennismiða, svo sem Jean Piaget og Howard Gardner. Í 
næsta hluta er svo fjallað um hvert hlutverk kennarans er í ofangreindu, það er, með hvaða 
hætti kennarinn getur nýtt sér áhuga barna til að skapa þeim grundvöll til að læra og þroskast í 
gegnum eigin reynslu. Í því samhengi er fjallað sérstaklega um þá aðferð sem nefnd er 
uppeldisfræðileg skráning.  

Í síðari hluta riðgerðarinnar er svo fjallað um rannsókn sem höfundar framkvæmdu og fólst í 
notkun fyrrgreindrar aðferðar, með það að markmiði að sýna fram á hvernig kennari getur 
með markvissri notkun slíkra aðferða stuðlað að jákvæðri þroskagöngu barna. 

Summary 
In this paper we present our final thesis towards B.Ed. degree at the School of Education at 
the University of Akureyri. In this thesis we discuss how people´s outlook towards childrens 
rights have changed throughout the years and what their current view is on the subject. The 
subject matter being that children have the right to their own opinions and those opinions 
should not be ignored is becoming more and more apparent, especially in the field of 
preschools. Preschools have shown a rapid development these past decades and the thesis will 
address those topics. In continuation the thesis sheds light on the concept of interest and it´s 
value towards working with children. In that context scholars have introduced their theories 
on the concept of interest and transferred it into the preschool enviroment. In order to do that, 
we proposed different technique, that have been developed by others, with the sole purpose of 
working with children through interest. We cited in Loriz Malaguzzi who is the founder of 
Reggio Emilia´s methods. Furthermore we examined the term experiance and it´s impact 
based on education and developement. In conjunction with theorists such as Jean Piaget and 
Howard Gardner. With these theories in mind, we discuss the purpose of the teacher and how 
the teacher can use the children´s interest on the grounds of learning and developing through 
their own experiance. In that context, we will focus on one method that is called 
documentation and research. 
 
Lastly the authors discuss their research and it´s outcome. The documentation and research 
method was used to present how the interaction between the teacher and the child can 
contribute to successful development. 
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1. Inngangur  

Í Aðalnámskrá leikskóla segir meðal annars að í leik endurspegli og endurskapi börn 

reynslu sína og það sé leikskólans að styðja við og skipuleggja starfið þannig að hvert barn 

fái notið sín. Til að það sé mögulegt verða leikskólakennarar að hafa yfir að ráða tækjum 

sem gerir þeim kleift að fylgjast með áhuga og reynslu barnanna og hvernig hún birtist í 

leik. Ein þeirra leiða sem Aðalnámskrá leikskóla bendir á er uppeldisfræðileg skráning. 

 

Uppeldisfræðilegar skráningar og gildi þeirra í námi ungra barna hefur verið snar þáttur í 

vettvangsnámi höfunda þessarar ritgerðar við Háskólann á Akureyri. Aðferðin er sterklega 

tengd hugmyndum um áhuga barna, lýðræði, reynslu og gildi virkrar hlustunar. Þær 

hugmyndir ásamt fyrrgreindri aðferðafræði uppeldisfræðilegrar skráningar vöktu fljótlega 

áhuga okkar og löngun til að byggja lokaverkefni okkar á samspili þessara þátta.  

 

Í ritgerðinni er fjallað um þær grunnkenningar sem snúa að hugmyndum um áhuga og 

reynslu barna og gildi virkrar hlustunar. Einn þeirra fræðimanna sem hafa fjallað um og 

haft áhrif á þróun mála á þessu sviði er bandaríski heimspekingurinn John Dewey. Í 

byltingarkenndum kenningum sínum lagði hann ríka áherslu á að skólar ættu að byggja 

kennslu sína á áhuga og getu barna og ekki síður að umhverfi þeirra ætti að vera hvetjandi 

og í samræmi við þarfir og áhuga þeirra sjálfra. Í aðferðafræðilegum hluta ritgerðarinnar er 

fjallað um kenningar Deweys og annarra fræðimanna á þessu sviði og gerð tilraun til að 

tengja þær við þær viðurkenndu starfsaðferðir sem fræðimenn og fagfólk hefur þróað í 

starfi með börnum á undanförnum árum og áratugum. Í því sambandi fjöllum við um 

hugtökin áhuga og reynslu, sem og hlutverk umhverfisins og kennarans. Í því samhengi 

veltum við jafnframt fyrir okkur birtingarmyndum þessara hugmynda í nútíma 

leikskólastarfi. 

 

Í framkvæmdakafla ritgerðarinnar nýtum við uppeldisfræðilega skráningu sem 

rannsóknaraðferð til gagnaöflunar. Áður nefnd aðferð er námstæki sem á uppruna sinn að 

rekja til ítalska bæjarins Reggio Emilia. Starfaðferðir kenndar við Reggio Emilia hafa notið 

mikilla vinsælda víða um heim og hafa þó nokkrir skólar hér á landi tileinkað sér þær í sínu 

starfi. Notkun uppeldisfræðilegrar skráningar sem starfsaðferðar hefur einnig fest sig í sessi 

hér á landi, bæði á vettvangi háskólakennslu á þessu sviði, sem og í námi barna í leik- og 

grunnskólum.  
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Markmið þessarar ritgerðar er að:  

- skoða hvernig viðhorf til barna hefur breyst í takt við nýja þekkingu  

- velta upp samspili reynslu og áhuga í námi og starfi barna.  

- fjalla um hlutverk kennarans í starfi með börnum. 

- gera tilraun til að nota uppeldisfræðilega skráningu til að sýna fram á hversu 

mikilvægt tæki hún getur verið fyrir kennara sem hyggjast vinna með áhuga barna 

og ígrunda eigið starf. 

 

Í fyrstu köflum ritgerðarinnar er leitast við að skilgreina og skýra hvernig viðhorf 

þjóðfélagsins hefur breyst gagnvart börnum í tímana rás, þar sem virk hlustun hefur í æ 

ríkara mæli orðið grundvöllur að námi barna. Í síðari köflum er fjallað um hugtökin áhuga 

og reynslu og mikilvægi þeirra í námi barna. Jafnframt er farið ítarlega í hlutverk 

kennarans og þætti sem hann ber ábyrgð á. Er þar fjallað um þætti sem snerta umhverfið, 

leikinn, hlustun og uppeldisfræðilega skráningu. Í rannsóknarhlutanum er fjallað um 

framkvæmd uppeldisfræðilegrar skráningar sem unnin var í leikskólanum Stekkjarási. 

 

Í ritgerðinni notum við til einföldunar orðið kennari í stað leik- og grunnskólakennari og 

orðið skráning notað jöfnum höndum við uppeldisfræðilega skráningu þegar átt er við það 

síðarnefnda.  
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2. Breytt viðhorf 

Sérhvert þjóðfélag mótast að miklu leyti af þeim viðhorfum sem eru ríkjandi hverju sinni. 

Viðhorf hvers þjóðfélags byggir á einhverskonar viðurkenndum sannleik, svo sem um 

hvernig fólk skuli hegða sér við tilteknar aðstæður.1 Slík viðmið geta til dæmis átt við um 

hegðun í fjölmenni, í uppeldi eða í starfi, svo sem í starfi með börnum. Slík viðhorf 

breytast gjarnan yfir tíma og það sem samfélagið áleit vera sannleik í gær er ekki endilega 

það sem ræður ríkjandi viðhorfi í dag. Þannig eru ekki mörg ár síðan það þótti ekkert 

tiltökumál að hegna börnum á Íslandi með léttum flengingum, enda var þá ríkjandi það 

viðhorf að slíkt væri eðlilegur hluti af heilbrigðu uppeldi barna. Þá var sannleikurinn annar 

en hann er í dag, enda hefur hið íslenska þjóðfélag nú snúið baki við flengingum barna og 

sannleik fortíðar verið skipt út fyrir nýjum sannleik. Flengingar eru í dag skilgreindar sem 

ofbeldi og því bannaðar lögum samkvæmt.2 Slík dæmi sýna okkur hvað sannindi sem 

leynast allt í kringum okkur hafa mikla stjórn á viðhorfum þjóðfélagsins og stýra hegðun 

okkar og ekki síður hvernig viðhorf geta breyst á tiltölulega stuttum tíma.3  

 

Íslensk lög og ákvæði um réttindi barna taka mið af þeirri þróun sem átt hefur sér stað í 

hinum vestræna heimi á undanförnum árum og áratugum, þar sem sífellt meiri áhersla 

hefur verið lögð á réttindi borgaranna og ekki síst barna. Þessi þróun er því alls ekki 

bundin við Ísland, heldur þvert á móti má ætla að íslensk lög hafi þróast í takt við þróun 

þessara mála á alþjóðavettvangi. Þar hafa ýmsir þættir haft áhrif, svo sem alþjóðlegar 

samþykktir sem tryggja rétt barna og almenn mannréttindi borgaranna. Má þar nefna 

Mannréttindasáttmála Evrópu sem hefur haft lagagildi á Íslandi frá árinu 1994 og 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, sem undirritaður var af Íslands hálfu árið 1990 og tók 

fullt gildi hér á landi tveimur árum síðar. 

 

Áhrif þeirrar þróunar sem að vitnað er til hér á undan og birtist meðal annars í hinum ýmsu 

lögum og alþjóðasáttmálum gætir einnig í þróun skólastarfs. Ekki er þó hægt að segja að sú 

þróun hafi endilega átt sér stað eingöngu í kjölfar þess að meiri gaumur var gefin að 

málefnum barna á vettvangi alþjóðasamvinnu, heldur má ætla að samhliða þróun hafi átt 

                                                       
1 Mac Naughton 2005:20 
2 Barnalög nr.76/2003 
3 Mac Naughton 2005:44 
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sér stað á hinum ýmsu sviðum þjóðfélagsins þar sem réttindi barna hafa fengið sífellt meiri 

athygli.  

 

Í aðferðum í starfi með börnum má sjá augljós dæmi um þróun, þar sem kastljósinu hefur 

verið beint að börnum og rétti þeirra til að tjá skoðanir sínar og lýsa þörfum sínum. Á þeim 

rétti barna hefur reyndar verið tekið sérstaklega í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, þar 

sem segir í 12. grein, 1. lið,: „Aðildarríki skulu tryggja barni, sem myndað getur eigin 

skoðanir, rétt til að láta þær frjálslega í ljós í öllum málum sem það varða, og skal tekið 

réttmætt tillit til skoðana þess í samræmi við aldur þess og þroska“.4  

 

Þannig hafa viðhorf til faglegs starfs með börnum einnig breyst í tímans rás og það sem er 

viðurkennt í dag sem „réttar“ aðferðir eru á margan hátt fjarri því sem tíðkaðist fyrir 

nokkrum árum eða áratugum. Til að mynda er ekki langt síðan að fræðimenn fóru að gefa 

börnunum sjálfum og þeirra eigin viðhorfum athygli í rannsóknum sínum. Því er gjarnan 

sagt að í dag séu frekar gerðar rannsóknir með börnum í stað þess sem áður var, þegar 

rannsóknir voru gerðar á börnum eða um börn. Sú hugmynd að gera rannsóknir með 

börnum byggir á því að börn hafi eigin skoðanir og að þau hafi rétt og getu til að tjá 

viðhorf sín og skoðanir.5 Þær þurfa ekki endilega að vera sömu skoðanir og foreldrar þeirra 

og kennari hafa. Það er því lögð áhersla á að börn hafi sína eigin rödd og þekkingu á eigin 

lífi, sem taka beri alvarlega og hlustað skuli á. Er því hægt að segja að í dag sé ríkjandi það 

viðhorf að það sé ekki einungis réttur barna að þau geti tjáð sig og lýst skoðunum sínum, 

heldur sé það einnig sú leið sem talin er skila mestum árangri í starfi með þeim.6Ýmsir 

fræðimenn hafa fjallað um réttindi barna og mikilvægi þess að þau séu raunverulega virkir 

þátttakendur í samfélaginu. Má þar nefna ítalska sálfræðinginn og frumkvöðulinn Loris 

Malaguzzi. Í þeim starfsaðferðum sem hann átti ríkan þátt í að móta og kenndar eru við 

ítalska bæinn Reggio Emilia, er lögð sérstök áhersla á að börn hafi ekki aðeins þörf heldur 

einfaldlega rétt til að tjá sig og eiga í lifandi samskiptum við bæði börn og fullorðna. 

Leggur hann einnig áherslu á að í samskiptum barna og fullorðinna eigi að ríkja gagnkvæm 

umhyggja og virðing. 7 

 

                                                       
4 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna nr.18/1992 
5 Jóhanna Einarsdóttir 2006:70-71 
6 Sama rit, bls. 70-71  
7 Malaguzzi 2001:46 
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Það viðhorf sem endurspeglast í orðum Malaguzzi og þeirri nálgun sem hann og hans 

samstarfsfólk í Reggio Emilia hefur tileinkað sér og haft hefur gríðarleg áhrif á þróun 

skólastarfs með börnum hvívetna í hinum vestræna heimi, á rætur að rekja til hugmynda 

sem komu fram löngu fyrr. Á fyrstu árum síðustu aldar setti til að mynda bandaríski 

heimspekingurinn John Dewey fram ögrandi kenningar og gagnrýndi harðlega ríkjandi 

viðhorf til skólastarfs, þar sem hann hélt því fram að þær einkenndust af ítroðslu og mötun 

en tækju ekki tillit til virkni og eiginleika barnanna. Í riti sínu Moral principles of 

education, sem Dewey skrifaði og gaf út árið 1909 hélt hann því meðal annars fram að 

börn ættu að hafa mátt til þess að skapa sínar eigin aðstæður og hafa vald á þeim. Hann 

lagði einnig áherslu á að barnið ætti rétt á því læra í gegnum eigin upplifun og persónulega 

áskorun.8 

 

John Dewey og hans skoðanir hafa án efa haft mikil áhrif á ríkjandi viðhorf til skólastarfs, 

þó líklega hafi áhrifa þeirra gætt meir hin síðari ár en á þeim tíma sem hann setti þær fram. 

Má ef til vill rekja það til þeirra breytinga sem orðið hafa á viðhorfi til almennra 

mannréttinda og réttinda barna, sem rakin eru stuttlega hér á undan. Skortur á 

aðferðafræðilegri nálgun hefur líklega einnig heft framgang hugmynda þeirra sem Dewey 

varpaði fram, það er hugmynda sem eflaust flestir gátu tekið undir með sjálfum sér en 

samfélagið var ekki reiðubúið að tileinka sér sem heild. Þegar þróun þessara mála er 

skoðuð er mikilvægt að hafa í huga að þó svo að fyrir margt löngu hafi komið fram 

hugmyndir um breytt viðhorf á þessu sviði, þá er í raun ekki svo langt síðan að þær 

hugmyndir urðu raunverulegur grunnur að mótun starfsaðferða víðast hvar.  

 

2.1 Frelsi og umhyggja 
Eins og fram hefur komið hefur verið lögð rík áhersla á að tryggja að skoðanir og viðhorf 

barna séu virt í samræmi við aldur þeirra og þroska, ekki síst þegar um réttindi þeirra og 

skyldur er fjallað. Er sérstaklega vikið að þessum rétti í Mannréttindasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna, þar sem lögð er rík áhersla á að tryggja að rödd barnsins heyrist og á hana sé 

hlustað.9 Það þýðir í raun að öllum, ekki síst þeim sem starfa með börnum, er skylt lögum 

samkvæmt að tryggja þátttöku barna í ákvörðunum sem varða þau sjálf. Er þá auðvitað 

ekki átt við að þar við sitji, það er að ábyrgðinni sé í raun varpað yfir á herðar barnsins, 

sem verður þá um leið ábyrgt fyrir eigin velferð. Þvert á móti er áhersla á að þessi réttur 
                                                       
8 Dewey 1909: 22  
9 Mannréttindasáttmáli Sameinuðu Þjóðanna nr.18/1992 
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barnsins til virkrar þátttöku sé aðeins hluti af þeim heildarréttindum sem börnum skuli 

tryggð.10  Samkvæmt Lögum um leikskóla sem eru stefnumótandi fyrir leikskólastarf, 

kemur fram að leikskólar skuli leggja áherslu á að börnin verði sjálfstæðir, hugsandi, virkir 

og ábyrgir þátttakendur í þjóðfélagi sem er í sífelldri þróun.11 Af þessu má leiða að verið sé 

að tryggja að börn hafi sinn eigin rétt til þess að tjá sig og móta sínar eigin skoðanir.  

 

En þó svo að orð séu til alls fyrst þá lýsa þau ekki endilega þeim raunveruleika sem þeim 

er ætlað að hafa mótandi áhrif á. Er til dæmis lögð rík áhersla á þessi réttindi barna í 

íslenskum grunn- og leikskólum? Taka íslensk börn raunverulega virkan þátt í að móta 

starf skólanna og eru þau þátttakendur í að meta skólastarfið? Á því er eflaust allur gangur 

en tóninn hefur verið gefinn og aðeins tíminn mun leiða í ljós hvort þessi markmið sem sett 

eru fram í löggjöfinni nái almennilega fram að ganga. Það sem skiptir þó mestu er að þeir 

sem starfa með börnum séu meðvitaðir um þennan rétt og tileinki sér í sínum störfum 

aðferðir sem eru líklegar til að skila árangri í samræmi við markmiðin. Eitt slíkt tæki er 

uppeldisfræðileg skráning. Nánar er fjallað um þá aðferð í fimmta kafla og aðferðinni síðar 

beitt í rannsóknarhluta ritgerðarinnar. 

 

Ekki alls fyrir löngu var gerð rannsókn í leikskóla í Reykjavík á viðhorfi fimm til sex ára 

barna til leikskólagöngu og flutnings yfir í grunnskóla. Leitað var eftir sýn barnanna á 

starfshætti leikskólans, sem og hvaða hug þau bæru til þess að flytjast úr leikskóla yfir í 

grunnskóla. Rannsókninni var ætlað að kanna hvort börnin hefðu raunverulega skoðun á 

leikskólastarfinu og þeirri staðreynd að þau hæfu bráðlega nám í grunnskóla og hvað þeim 

þótti um það. Niðurstöðurnar leiddu meðal annars í ljós að börnin hefðu ekki einungis 

skoðanir, heldur voru þær mjög skýrar og í mörgum tilfellum áþekkar. Það sem kom 

glögglega í ljós var að val á viðfangsefni, leikur og góð samskipti við önnur börn skiptu 

mestu máli fyrir börnin. Börnunum fannst ekki áhugavert að fara eftir fyrirmælum og sitja 

hljóðlega við verkefnavinnu. Einnig fannst þeim þau hafa fátt um skipulag og 

ákvarðanatöku að segja en val á leikfélögum og viðfangsefnum töldu þau sig hafa á sínu 

valdi.12 Af þessum niðurstöðum er hægt að draga ýmsar ályktanir, meðal annars að það sé 

mikilvægt að hlustað sé á raddir barna þegar skólastarf er metið. Með því er börnunum 

gefið ákveðið frelsi. Frelsið felst í því að börnin geti tjáð sig og gert grein fyrir skoðunum 

                                                       
10 Barneombudet 1999:3-5 
11 Lög um leikskóla nr.78/1994 
12 Jóhanna Einarsdóttir 2006:69 
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sínum. Skoðanir þeirra og viðhorf eru svo teknar til greina. Það ætti að geta stuðlað að 

bættum kennsluháttum. 

 

Það að börn séu virkir þátttakendur og hafa rétt til þess að hafa áhrif á umhverfi sitt er 

álitinn ótvíræður. Hefur þó verið bent á að of mikið frelsi, að minnsta kosti á tilteknum 

sviðum, geti unnið gegn hagsmunum barna. Á það einkum við ef frelsið felur í sér að 

öðrum mikilvægum þáttum í skólastarfinu er sleppt, svo sem umhyggju. Anne Trine 

Kjörholt prófessor við Háskólann í Þrándheimi telur að ef of mikil áhersla sé lögð á frelsi 

og val barna í leikskólum geti það haft áhrif á aðra nauðsynlega þætti líkt og umhyggju, 

samstöðu og samvinnu.13 Kjörholt bendir á að allir einstaklingar, bæði fullorðnir og börn, 

séu misjafnlega sterk, hæf og sjálfstæð. Þrátt fyrir að börn hafi ótvíræðan rétt til að koma 

skoðunum sínum á framfæri og hafi oftast hæfni til þess þá eru þau afar tilfinninganæm og 

þarfnast fyrst og fremst verndar og umhyggju. Kjörholt segir börn eiga misjafnlega auðvelt 

með að koma viðhorfum sínum og skoðunum á framfæri og önnur börn eigi að sama skapi 

erfiðara með að leita eftir ást og umhyggju. Að hennar mati má ná töluverðum árangri á 

þessu sviði með því að leggja áherslu á tilfinningalegan stuðning, umhyggju og samskipti. 

Það hafi jákvæð áhrif á upplifun barnanna og veiti þeim styrk og hæfni til að verða virkari 

þátttakendur í leikskólastarfinu.14  

 

Í greininni The compentent child and ´the right to be oneself´: reflections on children as 

fellow citizens in an early childhood centre fjallar Kjörholt um að öllu vali fylgi afleiðingar 

og fyrir þeim þurfi að hugsa við ákvörðun um val. Hún er sjálf fylgjandi vali en bendir á 

mikilvægi þess að þó svo að börn fái val þá þurfi samt sem áður ákveðinn rammi að vera til 

staðar til að fara eftir. Hún tekur þar dæmi breytingar sem gerðar voru á matartíma í 

dönskum leikskóla. Ef börnum er gefið fjálst val um hvenær og hvort þau borði er líklegt 

að einhver börn sinni ekki þeirri grunnþörf sinni að nærast. Þetta hafa margir fræðimenn 

bent á og gagnrýnt í umræðu um mikilvægi þess að börn búi við frelsi. Anne Trine 

Kjörholt er ein þeirra. Í bókinni bendir hún meðal annars á að fyrir slíku verði að vera 

takmörk, enda séu börn alltaf börn og ekki sé hægt að horfa fram hjá þeirri mikilvægu og 

augljósu staðreynd. Leggur hún jafnframt áherslu á að um leið og kennarar tryggi frelsi 

barna, þá verði þeir um leið að þora að taka ábyrgð.15 

                                                       
13 Kjörholt 2005: 151 
14 Jóhanna Einarsdóttir 2006:71  
15 Kjörholt 2005:157-160 
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Ekki er hægt að túlka orð Kjörholt sem svo að hún leggist gegn því að börnum sé gefið 

frelsi til að tjá sig og hafa áhrif á leikskólastarfið, heldur leggur hún frekar áherslu á 

samspil fleiri nauðsynlegra þátta, svo sem umhyggju. Fleiri fræðimenn hafa einnig lagt 

megináherslu á mikilvægi umhyggju í skólastarfi. Nel Noddings, prófessor í uppeldisfræði 

við Háskólanum í Stanford, segir umhyggju vera mikilvægasta þáttinn í undirstöðu 

menntunar og að umhyggjan sé margþætt fyrirbæri. Telur hún að umhyggja feli meðal 

annars í sér samskipti, næmi, samlíðan og tengsl. Hún telur einnig að báðir aðilar njóti 

alltaf góðs af samskiptum það er að gagnkvæmni ríki á milli þess sem veitir umhyggjuna 

og þess sem þiggur hana. Hún leggur til að börnunum sé veitt umhyggja og að þeim sé 

kennt að taka á móti og sýna öðrum umhyggju.16 Lisa Goldstein, prófessor við Háskólann í 

Texas, hefur einnig bent á mikilvægi umhyggjunnar í starfi með börnum. Hún segir meðal 

annars að kennari sem veiti barni umhyggju sjái barnið í öðru ljósi og leiti frekar eftir 

frumáhuga þess. Með því öðlist kennarinn tækifæri til að skipuleggja námsumhverfi 

barnsins í samræmi við áhuga þess.17  

 

Þeir fræðimenn sem horft hefur verið til í þessum kafla virðast allir sammála um að 

hlutverk hins styðjandi kennara sé að vera afar meðvitaður um þarfir og viðhorf barna. Það 

þýðir ekki börnin ráði sér að öllu leyti sjálf og hafi fullt frelsi til að fylgja sínum óskum 

eftir. Það þýðir miklu fremur að með því getur kennarinn búið til þann öryggisramma sem 

börnum er nauðsynlegur. Í næsta kafla verður fjallað um hugtökin áhuga og reynslu, 

hversu mikilvæg þau eru til þess að ná árangri í vinnu með börnum í leikskóla. 

                                                       
16 Goldstein 2002:12  
17 Sama rit, bls. 47 
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3. Áhugi og reynsla 

Í daglegu lífi hefur áhugahvöt mikið að segja vegna þess sem af henni leiðir. Hér verður 

rýnt í hugtökin áhuga og reynslu og skoðað hvernig hægt sé að virkja áhuga barna og 

hvernig það skilar sér í starfi þeirra og námi.  

 

Hugtakið áhugi hefur verið skilgreint á ýmsa vegu. Ýmsar kenningar hafa verið settar fram 

en það sem flokkast undir svokallaðar áhugakenningar (e. interest theories) skipta áhuga í 

tvo grunnflokka eftir eðli áhugans, það er einstaklingsbundinn áhuga annars vegar og 

aðstæðubundins áhuga hins vegar. Þar er einstaklingsbundinn áhugi skilgreindur sem 

tiltölulega stöðugt ferli sem miðar að einhverju tilteknu, en aðstæðubundin áhugi er aftur á 

móti skilgreindur sem huglægt ástand sem er sprottið uppfrá tilteknum eiginleikum 

einhverrar starfsemi eða verkefnis.18 

 

Stór hluti þeirra rannsókna sem gerðar hafa verið á áhuga, tengjast að einhverju leyti 

rannsóknum á gæði skólastarfs, einkum með börnum. Flestar rannsóknir benda til þess að 

mikil fylgni sé á milli áhuga annars vegar og árangurs í námi hins vegar.19 Segja má að 

flestir fræðimenn séu sammála um að áhugi skipti meginmáli í námi og þroskagöngu 

barna. Einn af þeim sem haft hafa afgerandi áhrif á þróun kenninga og aðferða á því sviði 

er svissneski sálfræðingurinn Jean Piaget. Hann setti meðal annars fram kenninguna um 

hina vitsmunalegu þróun (The Theory of Cognitive Development), sem talin er marka spor í 

þróunarsálfræðinni.20 Lagði hann áherslu á að einstaklingar þroskuðust fyrst og fremst með 

sjálfsprottnu atferli. Hann skipti þroskaferli barnsins upp í nokkur skref en megininntak 

kenninga hans byggir á þeim hugmyndum að áhugi barnsins sé forsenda framfara þess.21 

 

Travers (1978), rannsakaði sérstaklega áhuga ungra barna. Byggði hann rannsóknir sínar 

meðal annars á kenningum Piagets. Hann gerði ráð fyrir að aðeins hjá ungabörnum væri að 

finna það sem hann kallaði algildan áhuga (e. universal interest), það er áhuga sem 

fyrirfyndist hjá öllum börnum. Dæmi um slíkan áhuga gæti verið áhugi barna á allskyns 

formgerðum. Samkvæmt hans kenningum þróast áhugi barna með tilliti til vitsmunarlegrar 

                                                       
18 Balter 1999:302 
19 Sama rit, bls. 302 
20 Charles 1981:IV 
21 Sama rit, bls. 1-2 
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þróunar þeirra og verður einstaklingsbundinn.22 Eins og áður segir eru kenningar um áhuga 

samtvinnaðar mörgum af helstu kenningum um námsferli barna. Dewey lagði til dæmis 

ríka áherslu á að skólar ættu að byggja kennslu sína á áhuga og getu barna.23 Hann lagði 

áherslu á að umhverfi þeirra ætti að vera hvetjandi og í samræmi við þarfir og áhuga 

barnanna. Hann tefldi jafnframt fram þeirri skoðun sinni að börn þyrftu áhugavekjandi og 

krefjandi viðfangsefni til að takast á við og um fram allt finna úrlausnir uppá eigin spýtur. 

Til þess þyrfti kennarinn ávallt að vera til staðar og veita börnunum það sem þau þarfnast 

til þess að þau nái að þróa hæfileika sína enn frekar.24 Hann tók dæmi um barn sem gæfi 

sér ekki tíma til að staldra við og heilsa, þar sem áhugi þess lægi annars staðar. Hann lýsti 

því þannig að slíkt væri ekki á nokkurn hátt hneykslanlegt eða eitthvað sem væri neikvætt, 

enda sýndi það frekar að barnið væri upptekið af því sem það hefði áhuga á, en skort þess á 

kurteisi.25 Gott dæmu um slíka hegðun í leikskóla er þegar barn er ekki reiðubúið til þess 

að fara heim með foreldrum sínum því barnið er niðursokkið í viðfangsefni sín.  

 

Howard Gardner er sálfræðingur við Harvard háskóla og kennismiður 

fjölgreindarkenningarinnar. Hugmyndir Gardners svipa óneitanlega til hugmynda Deweys 

þar sem áhugahvötin spilar stóran sess í hugmyndum beggja. Samkvæmt hans kenningum 

er áhugahvötin það sem drífur barnið áfram á ýmsum sviðum. Með henni fá börnin frekar 

tækifæri til að þroskast á eigin forsendum. Gardner byggir kenningar sínar á því sem hann 

kallar flæðiástand. Þetta ástand lýsir sér þannig að einstaklingur sem er í flæðiástandi 

skynjar ekkert nema sjálfan sig og er einstaklega einbeittur við það verkefni sem hann er 

að fást við. Flæðisástand er ákveðin upplifun sem flestir öðlast á einhverjum tímapunkti í 

lífinu. Þegar einstaklingar komast í þetta ástand er það áhugahvötin sem drífur þá áfram. 

Gardner lítur á flæði og þær jákvæðu tilfinningar sem einkenni það sem hluta af góðri 

aðferð til að kenna börnum vegna þess að þá komi áhugahvötin innan frá og verði ekki 

fyrir ytri áhrifum líkt og hótun eða umbun. Hann telur að nota eigi jákvæða reynslu barna 

til að laða þau að námi í greinum sem þau eiga gott með að tileinka sér.26 Svo dæmi sé 

tekið frá reynslu höfunda var ungur drengur sem ekki hafði lært að lesa um níu ára aldur en 

kennari hans fann út að hann hafði brennandi áhuga á Mótor Cross. Hann nýtti sér áhugann 

og bauð drengnum að afla sér upplýsinga á veraldarvefnum og víðar um efnið og gera úr 

                                                       
22 Balter 1999:302 
23 Dewey 2000:66 
24 Sama rit, bls. 72-73 
25 Sama rit, bls. 69 
26 Goleman 1997:90-94  
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verkefni. Þetta hafði einstaklega jákvæð áhrif á drenginn og lærði hann að lesa á skömmum 

tíma.  

 

Hvort sem fyrirbærið er kallað, áhugi eða flæðiástand er allt sem bendir til þess að það 

spili veigamikið hlutverk í því sem við getum kallað þroskagöngu barns. Það er einhver 

leyndur kraftur sem drífur barnið áfram, kallar fram hjá því hvatir til að finna út úr 

tiltölulega flóknum viðfangsefnum, jafnvel mjög snemma á lífleiðinni, -líkt og við hvert 

skref kvikni nýr neisti sem viðheldur stöðugu ferli. Það er hinsvegar ekki áhuginn sjálfur , 

heldur það sem hann leiðir til, sem í raun veldur því að einstaklingurinn lærir eitthvað nýtt. 

Það er sú reynsla sem verður til þegar barn upplifir það sem áhuginn hefur leitt það að. 

Samspil þessara þátta, það er áhuga og reynslu skiptir því meginmáli. Það er í gegnum 

hana sem þekking skapast og þroski á sér stað. Á þetta hafa margir fræðimenn bent, svo 

sem Loris Malaguzzi, sem hélt því fram í forsendum sinna starfsaðferða að eðli heilans 

væri að rannsaka. Taldi hann að nám án rannsókna, væri í raun nám án áhuga og slíkt væri 

lítils virði.27  

 

En hvað er reynsla og hvernig leiðir hún til einhvers varanlegs, það er einhvers sem barn 

eða fullorðin einstaklingur umbreytir í eitthvað sem kalla má þekkingu? Barn á öðru ári 

hefur jafn mörg taugamót og fullorðnir en þegar barnið er orðið þriggja ára hefur það 

nánast tvisvar sinnum fleiri taugamót en meðal fullorðinn einstaklingur. Þegar heilinn er að 

þroskast skapar hann margfalt fleiri taugafrumur og taugamót en hann hefur þörf á. Þetta 

magn af taugamótun fer minnkandi hægt og rólega með aldrinum. Þau taugamót sem ekki 

eru notuð hverfa. Þetta minnkunarferli á sér stað alla barnæskuna og fram á seinni 

fullorðinsárin. Rannsóknir hafa sýnt að minnkunarferlið sé háð ákveðni reynslu barns. Í 

hvert skipti sem barnið upplifir eða verður fyrir reynslu, örvar sú reynsla taugarnar eða 

taugaslóðina, og hún skilur eftir sig einhverskonar efnamerki, sem styrkist ef svipuð 

reynsla er endurtekin á sömu taugaslóð. Þegar efnamerkið er styrkt ákveðið oft verður 

taugasambandið ónæmt fyrir minnkunarferlinu og þar af leiðandi verður reynslan 

varanlegur hluti af heilastarfseminni.28 

 

Hæfileikinn til þess að nema á sér því augljósa rætur að rekja til starfsemi heilans. Það má 

einnig vera ljóst að börn séu í raun móttækilegri fyrir nýrri reynslu og þekkingu en 

                                                       
27 Malaguzzi 1996:28-29 
28 Bee 2000:108  
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fullorðnir, þó ekki væri nema af ofangreindum ástæðum sem eru fyrst og fremst 

líffræðilegar. Þar af leiðandi ætti kennari að sjálfsögðu að vera meðvitaðir um að ýta undir 

að börn upplifi og öðlist eins víðtæka reynslu og mögulegt er.  

 

Dewey segir að reynslan sé mikilvægur þáttur í því að læra. Rannsóknir sem vitnað er til 

hér á undan styðja við þá kenningu Deweys, þar sem hann segir að börn læri mest á því að 

endurtaka reynslu sína. Kennari ætti því að hafa þetta í huga við kennslu barna og leyfa 

barni að endurtaka eins oft og þau hafa þörf á.  

 

Tengsl áhuga, reynslu og mismunandi aðferða við kennslu barna, sérstaklega ungra barna 

hafa verið grundvöllur mikilla vangaveltna sérfræðinga. Þannig gagnrýndi finnski 

heilasérfræðingurinn Matti Bergström, hefðbundnar kennsluaðferðir og sagði að 

uppeldisstofnanir byrjuðu of snemma að leggja „skólamiðuð“ verkefni fyrir börn. Taldi 

hann að slíkt myndi hamla eðlilegu þroskaferli í heila barnanna, sem væri háð því að þau 

fengju að leika sér og byggja upp grunngerð heilans, áður en þau væru í raun fær um að 

takast á við hefðbundið bóknám.29 

 

Í Aðalnámskrá leikskóla segir meðal annars að mikilvægt sé að samstarf sé á milli leik- og 

grunnskóla til að jafnvægi myndist í uppeldi og menntun barna.30 Eins og fram kom hér að 

ofan í rannsókn sem gerð var á leikskólabörnum um hvað þeim finnst um að flytjast úr 

leikskóla yfir í grunnskóla töldu börnin það að sitja hljóðlega við verkefnavinnu vera eitt af 

því sem þeim fannst ekki áhugavert. Með hliðsjón af ofansögðu má draga þá ályktun að 

þau séu ekki tilbúin til að takast á við hefðbundin skólamiðuð verkefni. Með þessum 

þáttum er gefið sterklega til kynna að börnin upplifa ekki grunnskólan sem eðlilegt 

framhald af leikskólanum. 

                                                       
29 Guðrún Bjarnadóttir 2000:49  
30 Aðalnámskrá leikskóla 1999:33 
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4. Hlutverk kennara 

Hugmyndir John Dewey hafa haft nokkur áhrif á viðhorf til barna og þá ekki einungis 

innan leikskólafræðanna heldur í samfélaginu almennt. Hugmyndir hans hafa verið nýttar 

til að móta starfsaðferðir kennara í einhverjum leikskólum hérlendis sem og annars staðar á 

síðustu árum og áratugum. Með virðingu fyrir fjölbreytni mannkyns og því sem í dag telst 

til sjálfsagðra mannréttinda, hafa verið þróaðar starfsaðferðir sem miða meðal annars að 

því að börn fái að þroskast og læra á sínum eigin forsendum. Í slíku ferli skipar kennarinn 

veigamikið og fjölþætt hlutverk. 

 

Í bókinni Doing Foucault in Early Childhood Studies er fjallað um enska hugtakið 

„regimes of truth“, sem gæti útlagst á íslensku sem stjórnarfar sannleikans. Slíkt stjórnarfar 

getur verið uppbyggt af mörgum þáttum sem virka saman og stjórna viðhorfi og hegðun 

fólks. Þessir þættir geta til dæmis verið stjórnvöld, stofnanir, verklagsreglur og jafnvel 

ríkjandi viðhorf í heiminum, þættir sem eiga það sameiginlegt að halda því á lofti að það sé 

aðeins ein rétt útgáfa af þeim veruleika sem við búum í.31 Höfundur bókarinnar varpar ljósi 

á hvernig slík viðhorf, sem byggja á einhverskonar algildum en óskráðum sannleik, geta 

verið hamlandi í starfi leikskólakennarans. Hann bendir á leiðir sem geta verið gagnlegar 

til að brjótast út úr slíkum viðjum og skapa tækifæri fyrir viðkomandi til að skoða eigin 

viðhorf og gildismat, sem á að auðvelda aðlögun breytinga og skapa grundvöll til framfara. 

Þetta kallar hann póststrúktúralíska hugsun. Það er ekki til ein aðferð eða leið að 

póststrúktúralískri hugsun, það er einungis til uppskrift af því en ekki hvernig þú 

beitir/aðlagar hana að þér, það er undir þér einum komið. Í fyrsta lagi er lögð áhersla á 

mikilvægi þess að kennarinn hafi yfirsýn yfir starf sitt og komi auga á tilvik sem stjórnast 

af slíkum viðmiðum. Í öðru lagi er lagt til að viðkomandi leggi fyrri þekkingu sína til 

hliðar og skapi þannig svigrúm til að skapa nýja þekkingu og ef til vill finna nýja leið að 

settu marki. 32  

 

Í nútíma leikskólafræði er mikilvægt að hafa yfirsýn, kennarinn þarf að vera meðvitaður 

um nýjustu rannsóknir um nám barna og nýta sér þekkingu úr þeim svo þeir staðni ekki í 

starfi. Kennarinn þarf að vera duglegur við að spyrja nýrra spurninga, koma auga á 

mismunandi sjónarmið og nýta sér bæði nýjar og eldri kenningar í leikskólafræði til að 

                                                       
31 Mac Naughton 2005:42-45 
32 Sama rit, bls. 47 



 
 

15

öðlast innblástur.33 Hann verður einnig að tileinka sér gagnrýna og ígrundaða hugsun til 

þess að verða vitni að viðbrögðum og hugarhræringum barna.34 Viðhorf kennarans setur 

svip sinn á umhverfið með beinum og óbeinum hætti. Umhverfi og andrúmsloft sem að 

hann á ríkan þátt í að skapa hefur áhrif á námstækifæri barnanna og því er nauðsynlegt að 

kennarinn skoði viðhorf sín reglulega. Þannig öðlast hann sífellt nýjan skilning á aðstæðum 

og festist ekki í viðjum vanans. Ef kennari sér fjölbreytileika sem jákvæðan eiginleika í 

kennslu er jafnframt líklegra að hann einbeiti sér frekar að styrk barnsins og vinni þannig á 

veikleikum þess í stað þess að gagnrýna það sem barnið getur ekki.35  

 

En er einhver ein rétt aðferð? Howard Gardner, sem áður hefur verið nefndur, segir að 

einstaklingurinn búi ekki yfir einni greind heldur mörgum. Hann gerði rannsóknir á því 

hvernig börn og fullorðnir læra og niðurstöður hans sýndu að einstaklingar notar greind 

sýna á margvíslegan hátt. Úr því varð til fjölgreindarkenning Gardners.36 Ef litið er til 

kennsluaðferðar í fjölgreindarkenningu hans og hún yfirfærð á starf með börnum kemur í 

ljós að það er ekki ein aðferð sem hentar öllum börnum í öllum tilvikum. Börn búa yfir 

ólíkri greind og hæfni og því gefur auga leið að sitt hentar hverjum. Starfsaðferðir 

kennarans verða að taka mið af fjölbreytileika barnanna og haga starfsaðferðum sínum í 

samræmi við það. Ef kennari leggur þannig áherslu á mismunandi greind í starfi sínu fær 

hvert barn að nýta þróuðustu greind sína á einhverjum tíma dagsins.37 Þá er einnig 

mikilvægt að gæta þess að gefa börnum möguleika á að upplifa sig sem sjálfstæða 

einstaklinga og að þau finni að þau eigi sitt eigið líf og eðli.38 Kennari þarf einnig að gefa 

börnum tækifæri á vali á viðfangsefnum til þess að geta aukið möguleika þeirra á að axla 

ábyrgð á eigin námsreynslu.39  

 

Það er ljóst að kennari þarf að geta aðlagað sig að þörfum þeirra barna sem hann hefur í 

sinni umsjá. Það er líka auðvelt að festast í viðjum vanans, það þekkja margir sem hafa 

unnið mörg ár á sama vinnustað. Það þarf því að vera hluti af menningu skólans að reyna 

nýjungar og læra nýja hluti. Það gæti líka verið góð vinnuregla hjá kennara að prófa 

eitthvað nýtt og öðruvísi með reglulegu millibili. Eitthvað sem vekur kátínu, er öðruvísi og 

                                                       
33 Guðrún Alda Harðardóttir 2001:7-8 
34 Dewey 2000:322  
35 Guðrún Alda Harðardóttir 2001:38 
36 Armstrong 2005:2 
37 Sama rit, bls 63 
38 Sama rit, bls. 74 
39 Sama rit, bls. 75 
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ýtir undir það að öðlast nýjan skilning. Þetta gætu verið einfaldir hlutir eins og að mála 

með tám í stað handa, bræða snjó til að drekka í stað þess að skrúfa frá krana og svo 

framvegis. 

 

4.1 Umhverfið 
Þeir sem starfa samkvæmt aðferðum Reggio Emilia telja að kennarar í leikskóla séu þrír, 

það er kennarinn sjálfur, börnin og síðast en ekki síst umhverfið. Loris Malaguzzi hefur 

bent á að viðurkenna þurfi umhverfið sem hluta af námi barna. Hefur hann í því samhengi 

sagt að í raun sé hægt að horfa á umhverfið sem „þriðja kennarann“. Átti hann þar við að í 

raun væri ekki hægt að horfa fram hjá gildi umhverfisins í þroskagöngu barnsins, ekki 

frekar en gildi foreldra, annarra barna eða kennara.40 Samkvæmt hugmyndum Malaguzzi 

um gildi umhverfisins á það að vera hvetjandi og lifandi máttur sem skapar grundvöll fyrir 

samskipti, valmöguleika og tilfinninga-, vitsmunalegar aðstæður sem kalla fram öryggi og 

vellíðan hjá börnum.41 Til að umhverfið þjóni þeim tilgangi verður það að vera 

sveigjanlegt og meðfærilegt. Undir þetta viðhorf er tekið í Aðalnámskrá leikskóla en þar 

segir að gjarna sé litið á umhverfið sem þriðja uppaldandann.42 

 

Fleiri hafa bent á mikilvægi umhverfisins í þessu samhengi. Ítalski læknirinn, 

heimspekingurinn og uppeldisfræðingurinn, Maria Montesorri var ein þeirra sem fjallaði 

um gildi umhverfisins í kennslu barna. Óhætt er að segja að hún hafi verið það sem í dag er 

kallað frumkvöðull. Hún byggði kennsluaðferðir sínar á vísindalegum rannsóknum á 

námsferli barna.43 Í aðferðum sínum lagði Montesorri sérstaka áherslu á að hlutverk 

kennarans væri að sjá til þess að umhverfið væri þroskavænlegt og að ákveðin efniviður 

væri fyrir hendi. Leit hún á uppeldi barnanna sem samspil þroska, umhverfisins og 

kennarans. Taldi hún að eðli þroskans gæti verið hindrað af hálfu kennarans eða vegna 

skorts á örvun frá umhverfinu. Henni þótti einnig einstaklega áríðandi að barnið þroskaðist 

í skipulögðum heimi, þar sem allir hlutir ættu sinn stað. Með því móti taldi hún að barnið 

gæti haldið röð og reglu í lífi sínu og yrði þar af leiðandi að heilsteyptari manneskju.44 

 

                                                       
40 Guðrún Alda Harðardóttir 2001:17 
41 Malaguzzi 1996:40 
42 Aðalnámskrá leikskóla 1999:13 
43 Stephenson 2008 
44 Myhre 2001:180-182 
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Þær aðferðir sem Montesorri þróaði hafa verið notaðar sem grunnur að kennslufræði 

fjölmargra skólastofnana. Í Bandaríkjunum einum eru í dag starfræktir yfir átta þúsund 

slíkir skólar og um allan heim má finna skóla sem annaðhvort kenna sig beint við aðferðir 

Montessori eða taka að einhverju leyti tillit til kenninga hennar í sínum starfaðferðum.45  

Þrátt fyrir að hugmyndir Montesorri hljóti að hafa talist að mörgu leyti byltingakenndar þá 

má segja að þær hafi að einhverju leyti verið í andstöðu við hugmyndir manna á borð við 

John Dewey. Í kenningum sínum nálguðust Dewey og Montesorri hlutina frá sitthvoru 

sjónarhorninu, bæði sálfræðilega eða heimspekilega. Dewey lagði höfuðáherslu á að virkja 

ímyndunarafl barna og félagsleg tengsl þeirra. Hann vildi ekki leggja of mikla áherslu á 

hefðbundið nám hjá ungum börnum, þar sem hann trúði því að slíkt gæti hamlað 

nauðsynlegri þróun þeirra og þroska. Öfugt við Dewey trúði Montesorri því að einmitt með 

því að byggja upp vitsmunalega hæfileika barnanna í fyrirfram skipulögðum 

sjálfsleiðréttandi verkefnum þá væri lagður grunnur að því að styrkja ímyndunarafl þeirra 

og félagsleg tengsl.46  

 

John Dewey taldi viðfangsefni og efnivið vera mikilvægan til þess að virkja athyglina og 

til þess að börn tæku virkan þátt í lífinu. Til þess að börnin þrói með sér þessa þætti þurfa 

þau að fá tækifæri til að útfæra og móta hugmyndir sínar á eigin forsendum svo að þær 

verði þeim raunverulegar.47 Dewey tók einnig fram að börn ættu að taka þátt í að móta nám 

sitt og vera þannig meðvituð um áform sín og langanir. Honum fannst mikilvægt að fylgja 

ósk og áformum barna en varaði við því að falla í gryfju stundaráhuga barnsins. Dewey 

taldi samskipti milli barns og kennara mikilvæg þar sem kennarinn væri í hlutverki 

skipuleggjanda sem bæri ábyrgð á námsreynslu barnanna.48  

 

Heilmikið hefur verið ritað þar sem umhverfi barna er megin útgangspunkturinn. Í grein 

sinni The Space of Childhood fjallar Carlina Rinaldi um gildi umhverfis/rýmis í starfi með 

börnum. Leggur hún meðal annars áherslu á að það sé ekkert til sem heitir „fullkomið 

rými“, ekki frekar en að það er til eitthvað sem heitir „fullkomin börn“ eða „fullkominn 

kennari“. Gæði rýmis er að hennar mati háð samspili margra þátta, svo sem skipulags og 

kennslufræði og getur aldrei verið mælt á einhverjum kvarða svo sem eftir stærð eða 

                                                       
45 Stephenson 2008 
46 Enright 1997 
47 Ingibjörg Kristileifsdóttir 1997:40 
48 Jóhanna Einarsdóttir 2006:72  
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öðrum ytri gæðum.49 Umhverfið hafi hins vegar áhrif á bæði börn, foreldra og kennara. Því 

þarf að hafa alla þessa hópa í huga við uppbyggingu og skipulag rýmisins. Börnin þurfa að 

geta tjáð hæfileika sína, hæfni og forvitni og geta rannsakað að vild bæði með sjálfum sér, 

fullorðnum og hinum börnunum. Þegar efni er valið inn í rými þurfi einnig að fara varlega 

í allar breytingar jafnt stórar sem smáar, enda megi breytingarnar ekki verða til þess að við 

þurrkum út minningarnar sem hlutirnir kunna að bera með sér.50 

 

Kennari ætti ávallt að hafa í huga að láta ekki ytri aðstæður draga úr sér kjark til jákvæðra 

uppeldisstarfa heldur að aðlaga sig að þeim aðstæðum sem fyrir hendi eru og skapa þannig 

þroskavænlegt og jákvætt leikumhverfi. Kennari má þannig ekki festast í því fari að kenna 

umhverfinu um ef starfið gengur ekki sem skyldi.51 Kennari þarf að hafa í huga að hann 

sjálfur getur haft mikil áhrif á umhverfið í leikskólanum. Hægt er að setja upp hin ýmsu 

skilrúm til þess að breyta rýmum og skapa þannig aðstæður fyrir börnin til þess að vera út 

af fyrir sig. Stundum er nauðsynlegt fyrir börn að hafa þann kost að komast á svæði þar 

sem ekki er utanaðkomandi truflun. Ljóst er að kennarinn ber mikla ábyrgð á því umhverfi 

sem hann skapar á sinni deild ásamt þeim efnivið sem hann býður upp á.  

 

4.2 Leikurinn  
Leikur barna hefur vakið athygli hinna ýmsu fræðimanna á síðari árum. Hér áður fyrr var 

leikurinn talin tilgangslaus afþreying sem þyrfti að venja börn af sem fyrst. Víða á fyrri 

öldum var leikurinn jafnvel talin syndsamlegur frá trúarlegum sjónarmiðum.52 Leikurinn er 

hins vegar sennilega jafn gamall mannkyninu sjálfu. Plato er talin hafa ritað fyrstur manna 

um leikinn og gildi hans í uppeldi. Aristóteles sagði að virkja ætti börn til hlutverkaleikja 

eða að börn ættu að leika sér að því sem þau ætluðu að verða þegar þau yrðu fullorðin. Þó 

nokkrir fræðimenn á 17., 18. og 19. öld héldu því einnig fram að uppeldi og kennsla ætti að 

byggjast upp á eðlilegum áhuga barnsins og þroskastigi þess. Líta ætti á leikinn sem tæki 

fyrir börn til þess að læra um hina ýmsu hluti í tilverunni. 53 

 

Einstaklingar sem vinna með uppeldis- og kennslumál hafa bent á að það sé mikilvægt 

fyrir samfélagið og ekki síst atvinnulífið að fá til sín fjölbreytta og skapandi einstaklinga 
                                                       
49 Rinaldi 2006:80-81  
50 Sama rit, bls. 87  
51 Valborg Sigurðardóttir 1991:110 
52 Sama rit, bls. 11 
53 Sama rit, bls. 11 
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sem geta leyst vandamál á skjótan hátt og hugsað „út fyrir rammann“. Leikurinn er talinn 

ákjósanlegt tæki að mati sérfræðinga til þess að þroska og styrkja slíka hæfileika hjá 

börnum, þannig að til verði einstaklingar sem eru félagslega hæfir og frjóir.54  

 

Í greininni Play as Curriculum er leikur skilgreindur á þann hátt að börn telji sig vera í leik 

þegar þau eru frjáls, ráða ferðinni sjálf án leikreglna og þeim finnst gaman af því sem þau 

eru að gera. Enginn getur þvingað fram leiki, enda sé útkoma þess ekki raunverulegur 

leikur. Leikir eru byggðir upp á skilningi og skynjun barnanna á raunveruleikanum. Hann 

er frjálst val á athafnarsemi sem er drifinn af sjálfshvatningu, hefur ákveðið ferli og veitir 

ánægju. Reglur og hlutverk eru fundin upp af börnunum sem leika leikinn.55 Leikir hafa 

einnig áhrif á þróun hugsunar hjá börnum. Hugsunin verður sveigjanlegri, þau læra að 

hugsa út fyrir stund og stað og að nota ímyndunaraflið. Þau þjálfast einnig í að nota ný orð 

og orðasambönd á viðeigandi hátt til að tjá hugmyndir sínar og skoðanir.56  

 

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla á leikurinn á að vera í öndvegi í öllu starfi með börnum. 

Því að leikir hafa mikið gildi fyrir alhliða þroska barnsins, líkamlegan, tilfinningalegan, 

félagslegan, vitsmunalegan, siðgæðislegan og fagurfræðilegan.57 Börn yfirfæra reynslu 

sína og kunnáttu í leikinn og er það oft fyrri reynsla barnsins sem markar atburðarásina í 

leiknum.58 Svo dæmi sé tekið þá var lítil stelpa ávallt að leika móðir sem var barnshafandi. 

Síðar kom í ljós að stúlkan átti von á systkini. Þetta sýnir okkur að lífreynsla barna flyst 

mjög auðveldlega inn í leik þeirra og oft á tíðum tjá þau líðan sína í gegnum hann. Kennari 

ætti því að líta á leikinn sem þungamiðju starfsins. Til þess þurfa þeir að vita mikið um 

leikinn, fylgjast vel með því sem gerist varðandi rannsóknir og skoða og skilja umræðu um 

leikinn. Kunnátta og geta kennarans til þess að nota leikinn í starfi, styrkir tilfinningu 

kennarans fyrir því að hann sé faglegur í starfi. Því er mikilvægt að unnið sé eftir ákveðinni 

stefnu sem starfsfólk sameinast um að vinna eftir.59 

                                                       
54 Guðrún Bjarnadóttir 2000:48 
55 Wardle 2002 
56 Wardle 2002 
57 Aðalnámskrá leikskóla 1999:8 
58 Sama rit, bls. 12 
59 Guðrún Bjarnadóttir 2000:48 
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5. Uppeldisfræðileg skráning 
Eins og fram hefur komið hér á undan hafa ótal fræðimenn lagt áherslu á að áhugi og 

reynsla barna séu mikilvægir þættir í þroskagöngu þeirra. Í því ljósi hafa verið prófaðar 

ýmsar aðferðir og leiðir sem kennari getur nýtt sér í því augnamiði að hlúa að námsþörfum 

barna. Skráning er meðal þeirra aðferða sem hafa verið taldar hvað ákjósanlegastar í þessu 

samhengi. Hefur aðferðin verið notuð hér á landi. Í Aðalnámskrá leikskóla, sem er 

leiðarvísir fyrir kennara, kemur meðal annars fram að kennari þurfi að áætla sér tíma til 

uppeldislegra athugana og gera skráningar á börnum.60 Má því segja að aðferðin sé á 

vissan hátt hluti af þeim grundvallarviðmiðum sem hin opinbera skólanámskrá segir til um 

að skuli höfð í heiðri í leikskólastarfi hér á landi.  

 

En hvað er skráning? Skráning er ekki ný af nálinni, þó svo að á síðari árum hafi aðferðin 

þróast mikið og öðlast almenna viðurkenningu sem árangursríkt tæki í starfi með börnum. 

Þrátt fyrir að ýmsir hafi nýtt sér einhverskonar athuganir á atferli barna við þróun 

skólastarfs í gegnum tíðina er þó almennt talið að skráning, eins og rætt er um í þessari 

ritgerð eigi rætur sínar að rekja til hins áðurnefnda ítalska bæjar Reggio Emilia og þeirra 

starfsaðferða sem þar hafa verið þróaðar á undanförum áratugum. Aðferðin var þróuð með 

það að leiðarljósi að beina kastljósinu að reynslu, minningum, hugsunum og hugmyndum 

barnanna sjálfra.61 Með uppeldisfræðilegum skráningum má komast að því hver 

raunveruleg viðfangsefni og áhugamál barnsins eru og að nálgast það með hvaða hætti 

börn læra, hugsa og skynja. Kennarar geta nýtt skráningar til að skoða sig í starfi og um 

leið stuðlað að starfsþróun. Að auki hjálpa uppeldisfræðilegar skráningar kennurum og 

börnum til að verða samverkamenn.62 Í Reggio er aðferðin í sífelldri þróun og litið svo á að 

þannig verði það vera, þar sem tímarnir og aðstæður breytast í sífellu. Til þess að halda 

góðu starfi gangandi er mikilvægt að skoða starfið reglulega og vera ekki hræddur við 

þróun þess. 

 

Skráning inniheldur að öllu jöfnu sýnishorn af því sem börnin hafa gert og því ferli sem 

framkvæmd einstakra verkefna krefst, allt frá upphafi og þar til að því lýkur með 

einhverjum hætti. Í skráningunni getur falist að taka ljósmyndir, skrifa niður minnispunkta 

                                                       
60 Aðalnámskrá leikskóla 1999:14 
61 Chard og Katz 1996 
62 Kristín Dýrfjörð 2003:38 
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og athugasemdir, meðal annars um það sem börnin kunna að segja sjálf um eigin verk og 

umræður þeirra sín á milli, skýringar á því sem á sér stað og athugasemdir foreldra. Í 

sumum tilfellum fylgja upptökur af ferlinu eða umræðum barnanna. Valdar skráningar eru 

hengdar uppá vegg eða settar fram með öðrum hætti, þar sem hægt er að skoða hvernig 

verk barnanna hafa þróast allt frá því að hugmynd kviknar þar til að einhverju tilteknu 

markmiði er náð.63  

 

Í grein sinni The Contribution of Documentation to the Quality of Early Childhood 

Education, tiltaka höfundarnir, þær Lilian Katz og Silvia Chard, hvernig vönduð skráning á 

vinnu og hugmyndum barna getur stuðlað að auknum gæðum í starfi með þeim. Máli sínu 

til stuðnings nefna þær og útskýra sex þætti. 

 

• Í fyrsta lagi nefna þær að með skráningu megi stuðla að auknum árangri í 

lærdómsferli barna. Telja þær að með skráningu fáist meiri dýpt í lærdómsferlið. 

Það hefur Loris Malaguzzi einnig bent á, það er með því að beita skráningu sem 

kennslutæki sé líklegra að hægt sé að vekja áhuga barna á viðfangsefninu, auk þess 

sem þau öðlist meiri sjálfsánægju og sjálfstraust þegar þau geta séð svo sýnilegan 

árangur af því sem þau eru að fást við.  

• Í öðru lagi benda þær á að með skráningu sé líklegra að börnin finni að hugmyndir 

þeirra, skoðanir og verk séu tekin alvarlega og á þau sé hlustað. Þannig sé skráning 

ekki hugsuð sem eitthvað sem bara er ætlað til skrauts á veggjum leikskólans, 

heldur innihaldi eitthvað sem er í raun tekið af öllum sem hlut eiga að máli.  

• Í þriðja lagi tiltaka þær að með skráningu gefist kennurum færi á sífelldri þróun og 

mótun starfsins með börnunum, þar sem stöðug skráning og umræður um 

framgang verkefnisins gefur tækifæri til að skipuleggja áframhaldandi starf.  

• Í fjórða lagi nefna þær að með skráningu gefist foreldrum dýrmætt tækifæri til að 

gerast þátttakendur í námi barnanna. Með því öðlist þeir betri innsýn inní það nám 

sem fram fer á leikskólanum og það sem barnið þeirra er að upplifa og læra á 

hverjum tíma.  

• Í fimmta lagi benda þær á að í raun felist í skráningu að kennarinn sé alltaf að 

rannsaka, upplifa og læra eitthvað nýtt. Slíkt sé afar mikilvægt, enda dýpki það 

þekkingu hans á starfinu og hlutverki hans í námsferli barnanna.  

                                                       
63 Chard og Katz 1996 
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• Í sjötta og síðasta lagi benda þær á að skráning sé leið til að gera námsferli 

barnanna sýnilegt, sem í raun sé afar erfitt að gera með einhverjum stöðluðum 

aðferðum og reglubundnu mati, líkt og tíðkast til dæmis í efri stigum 

skólakerfisins.  

 

Í lokaorðum sínum benda þær svo á að þessi aðferð sé ekki síst ætluð til að brjóta upp það 

form sem er svo algengt í skólastofum heimsins og einkennist fyrst og síðast af fyrirfram 

mótuðum verkefnum, þar sem öllum börnum er ætlað að gera það sama, á sama tíma og 

með sömu aðferðum.64  

 

Rinaldi bendir á að skráning geri starf kennarans og barnsins sýnilegt og með því geti 

kennarinn orðið meðvitaðri um eigið starf og áttað sig betur á hvaða áhrif hann hefur á 

barnahópinn. Leggur hún þó áherslu á að það sem alltaf eigi að hafa í huga sé áhersla á 

sjálft ferlið en útkoman skipti ekki öllu máli.65 ,,Skráningin er ekki heilagur sannleikur um 

starfið heldur sýnir hún okkur einn sannleika, þann sem við skynjum“66 

 

5.1 Ferli skárningar 
Skráning skilur eftir sig spor í hinu ýmsu formum líkt og í dagbók, minnismiðum, 

upptökutækum og ljósmyndum sem gerir það að verkum að kennarinn getur farið yfir 

skráningu, séð hvað starfið hefur að geyma og þannig unnið úr efninu og fléttað saman 

fræði og starf.67 Sporin gefa kennaranum tækifæri til að fara til baka, skoða gögnin með 

samstarfsmönnum sínum og hafa það að leiðarljósi að skoða hvað hefur komið fram hjá 

börnunum og af hverju. Að vissu leyti fær kennarinn því tækifæri til að upplifa 

skráningarstundina að nýju og jafnframt þann möguleika að geta skapað sameiginlegan 

tilgang og gildi með samstarfsmönnum.68 Einnig gefur skráning kost á að sjá hvar áhugi 

barnanna liggur og veita þeim þá reynslu sem þau vilja öðlast. Í bókinni In Dialogue with 

Reggio Emilia, listening, researching and learning segir meðal annars að kennarinn 

þarfnist yfirgripsmikillar reynslu til að skrá ferli barna og túlka svo að skráning hafi 

einhverja merkingu.69 Einnig kemur þar fram að skráning á ekki að hafa áhrif á framvindu 

                                                       
64 Chard og Katz 1996 
65 Rinaldi 2006:69 
66 Kristín Dýrfjörð 2003: 38 
67 Rinaldi 2006:58 
68 Sama rit, bls. 57-58 
69 Sama rit, bls. 71 
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barnsins á ferlinu. Þær leiðir sem barnið kýs að fara eru ekki á valdi kennarans sem 

skráir.70 

 

En hvað á að skrá? Kennarinn getur staðið frammi fyrir erfiðum aðstæðum þegar kemur að 

því að velja viðfangsefni. Í því samhengi er óhjákvæmilegt fyrir hann að afmarka efnisval 

sitt, það er að velja og hafna. Svo hægt sé að velja aðstæður til þess að skrá þarf hann að 

vera meðvitaður um hvað stendur upp úr, hvað er vert að athuga, skrá, fjalla um og túlka.71 

Skráning byggist upp á því að kennarar þjálfi tilfinningar sínar fyrir því sem gerist í 

daglegu lífi og leyfi sér að skoða sama atburðin oftar en einu sinni. Það er að segja að þeir 

geti séð atburðin á mismunandi vegu og þannig komið auga á nýjar víddir.72 Þegar 

kennarinn hreinskrifar gögnin sín, sér hann þau gjarnan í öðru ljósi. Hann þarf þá að 

afmarka sig enn frekar og velja eitthvað ákveðið efni úr skráningunni sem hann vill gera 

frekari úrvinnslu á. Kennari byggir áframhaldandi verkefni með börnunum fyrst og fremst 

á vangaveltum þeirra. Síðan eru þessar hugmyndir barnanna annaðhvort notaðar í að dýpka 

skilning þeirra á efninu eða efnið leiðir þau á aðra braut.73 Samkvæmt Aðalnámskrá 

leikskóla ber kennara að vera vakandi fyrir öllum tækifærum sem gefast í umhverfinu og 

jafnframt vera opinn fyrir fjölbreytilegum efnivið sem getur stuðlað að kveikjum að 

myndverkum barna. Einnig ber kennaranum að vera reiðubúinn til þess að taka þátt í 

sköpunarferlinu með barninu.74 Með ofangreind atriði í huga má sjá að skráningaraðferðin 

getur verið gagnlegt og dýrmætt nálgunartæki fyrir nútímakennara.75  

 

Til þess að komast í snertingu við veröld barna og hlusta á rödd þeirra geta kennarar nýtt 

skráningaraðferðin sem tæki til að aðstoða sig við að skilja ferli barna og hanna námsefni 

með áhuga og reynslu þeirra að leiðarljósi. Skráning getur útskýrt athöfn barnsins og um 

leið gefið vísbendingu um hvar forsendur þess liggja. Slíkar upplýsingar sem tilgreina 

þarfir þeirra og sérstöðu geta verið gagnlegar fyrir alla sem tengjast barninu með 

einhverjum hætti, svo sem foreldrum76 Svo að hægt sé að deila þessum upplýsingum til 

                                                       
70 Rinaldi 2006:63 
71 Guðrún Alda Harðardóttir 2001:39 
72 Kristín Dýrfjörð 2008 
73 Guðrún Alda Harðardóttir 2001:40 
74 Aðalnámskrá leikskóla 1999:23 
75 Beneke o.fl. 1998:13 
76 Cohen o.fl. 1997:1 
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aðila sem tilheyra barninu þarf skráning að vera í formi frásagnar. Hún þarf að vera 

aðgengileg, nothæf og ekki síst læsileg.77 

 

Stundum er sagt að það eina sem einstaklingar eiga sameiginlegt er að þeir séu ólíkir, með 

ólíkar þarfir, áhuga og langanir til að læra ólíka hluti. Skráning er því ekki einungis 

dýrmæt og gagnleg fyrir kennara og foreldra heldur er hún einnig dýrmæt fyrir börn. Með 

því að gefa sköpun barnanna gaum geta þau upplifað að það sem þau gera hefur gildi og 

tilgang og um leið uppgötvað að þau séu sýnileg og athafnir þeirra metnar að verðleikum.78 

Það er nokkuð ljóst að skráning getur verið dýrmæt til að gera góðan leikskóla betri, gera 

góðan kennara betri, gera gott umhverfi merkingabærra og ekki síst til að fá innsýn í 

hugarheim barnanna – heyra rödd þeirra. 

 

5.2 Hlustun 
Í starfsaðferðum Reggio Emilia er lögð mikil áhersla á uppeldisfræðilega hlustun. Í 

bókinni Making learning visible segir Carlina Rinaldi að hluti af því að mennta sig felist í 

að reyna að skilja skoðanamun annarra í stað þess að hafna þeim. Með öðrum orðum, 

þurfum við að nálgast hvern einstakling með mikilli næmni og sjá að hver einstaklingur er 

með mismunandi bakgrunn og sögu. Við þurfum að læra að hlusta á og sætta okkur við 

breytingar sem geta orðið innra með okkur, breytingar sem stjórnast af sambandi okkar við 

aðra, bæði menn, hluti og hugmyndir.79 

 

Hlustun telst til tilfinninga. Á bak við hlustun liggur yfirleitt forvitni, þrá, vafi og áhugi en 

ávallt eru tilfinningar tengdar því að hlusta. Við nýtum öll okkar skynfæri við hlustun svo 

sem heyrn, sjón, lykt, snertingu, bragð og tungumálið. Hlustun kemur fram í hinu ýmsu 

myndum svo sem orðum, táknum og kóðum sem við nýtum okkur til þess að eiga 

samskipti við aðra. Þögnin er einnig þýðingarmikil fyrir hlustun og felst í hinum mörgu 

ósögðu orðum. Með því að hlusta opnum við okkur fyrir skoðanamun þ.e við hlustum á 

skoðanir annarra og reynum að greina og túlka gildi þeirra.80  

 

                                                       
77 Rinaldi 2006:70-71 
78 Sama rit, bls. 72 
79 Samar rit, bls. 42 
80 Sama rit, bls. 65 
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Það að hlusta er flókið ferli sem krefst þess að við séum með fulla athygli og gagnrýnum 

ekki. Hlustun krefst þess að við séum móttækileg fyrir breytingum og meðvituð um 

kröfurnar sem koma frá hinu óþekkta. Einnig að við höfum mátt til þess að yfirstíga það 

þrátt fyrir að það umturni sennilega okkar gömlu hugsun. Hlustunin gerir okkur sýnileg, 

hún veitir okkur sýn á tilveruna og auðgar hvort tveggja þann sem hlustar og þann sem 

sendir skilaboðin.81 

 

Börn eru talin vera hinir bestu hlustendur þar sem þau taka allan raunveruleikann/veröldina 

til sín í gegnum skynfæri sín. Þau hlusta á allt í umhverfi sínu í gegnum form, liti og aðra 

slíka þætti. Þau eru fljót að læra þar sem þau eru athugul og ekki hrædd við að snerta, lykta 

og bragða. Kostur barnanna er að þau hafa og gefa sér tíma til þess að hlusta og með því 

meðtaka þau og upplifa hin ýmsu form. Börn sýna mjög fljótt að þau hafa sína eigin rödd 

og gefa okkur það í skyn að þau vilja láta hlusta á sig frá fæðingu. Þau læra ekki félagsleg 

samskipti heldur er það eitthvað sem þau fæðast með.82 Lýsandi dæmi um þetta er þegar 

ungabörn gefa frá sér hljóð til þess að vekja á sér athygli.  

 

Þegar við lærum að hlusta, sjá, taka eftir og túlka verknað barna sjáum við hvernig börn 

hugsa og færa rök fyrir rannsóknum sínum og skipulagi. Það hjálpar okkur sem kennurum 

að upplifa með börnum og að skilja betur ferlið og aðgerðir sem þau kjósa að nota, til að 

þróa samskipti og öðlast þekkingu.83 Lýsandi dæmi um þetta er þegar mikil umræða var 

um snjóflóðið sem féll á Súðavík í janúar 1995, hafði það áhrif á börnin eins og okkur 

fullorðna fólkið. Í leikskóla, þar sem annar höfundur starfaði, kom þessi upplifun barnanna 

fram í leik þeirra þar sem nokkur börn voru að leik í púðaherbergi. Þau komu fram hvert af 

öðru og náðu í útifötin sín. Þegar kennarinn kíkir inn í herbergið eru börnin fullklædd í 

snjógöllum, með húfur og vettlinga og voru púðarnir snjóflóðið. Nokkur börn voru 

fórnalömb. Þau lágu undir púðunum en hin börnin voru björgunarmenn. Þarna þurfti 

kennarinn að hlusta á hvað raunverulega átti sér stað þegar börnin komu hvert á eftir öðru 

fram til að sækja útifötin sín. Hlustun hjálpar kennara að skilja betur ferli barnanna og 

upplifanir þeirra. Ef hlustun er notuð í vinnu með börnum þarf kennarinn að búa yfir 

tækjum til þess að hlusta á raddir barnanna, hafa þekkingu til að nota hana og hafa 

tilfinninguna til þess að skynja og grípa tækifærin sem gefast á hverjum degi. Kennarar 

                                                       
81 Rinaldi 2006:65 
82 Sama rit, bls. 66-67 
83Filippini og Giudici 2001:10 
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þurfa að hafa þann eiginleika að geta hlustað með öllum skynfærunum og ígrundað það 

sem þeir skynja. Einnig þurfa þeir að geta nýtt sér skráningu til þess að dýpka og móta 

umhverfi barna sem námstækifæri.84  

 

5.3 Gagnrýni á uppeldisfræðilega skráningu 
Uppeldisfræðileg skráning hefur verið gagnrýnd fyrir að í henni felist ákveðin svipting á 

einkalífi barna. Rinaldi bendir á að skráningin segi jafn mikið um þann sem skráir og þann 

sem er skráður. Vegna þess að það hvað er valið að skrá og hvernig það er gert og hvernig 

skráningar eru túlkaðar, segi töluvert um þá sem það gera. Skráning sé í raun spegill á þann 

sem skráir.85  

                                                       
84Kristín Dýrfjörð 2008 
85 Carlina Rinaldi 2006:196 
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6. Uppeldisfræðileg skráning á stöðvarvinnu á Stekkjarási 

Í fyrri köflum hefur meðal annars verið fjallað um mikilvægi áhuga og reynslu barna í 

náms og þroskaferli þeirra. Þá hefur verið fjallað um gildi frjálsa leiksins, umhverfisins og 

mikilvægi virkrar hlustunar, svo og hvernig þessir þættir sameinast allir að einhverju leyti í 

þeirri aðferð sem kölluð er skráning. Í þessum hluta er fjallað um framkvæmd slíkrar 

skráningar og tekið raunverulegt dæmi sem höfundar stóðu að. Tilgangurinn er sá að reyna 

að varpa enn frekara ljósi á það hvernig kennari getur nýtt sér aðferðina til að vinna með 

áhuga barna og skapa þeim forsendur til að læra í gegnum eigin reynslu. Framkvæmdin fór 

fram í leikskólanum Stekkjarási á tímabilinu frá 27. ágúst til 2. nóvember 2007. Hún var 

hluti af vettvangsnámi höfunda.  

 

6.1 Aðferð 
Val á rannsóknaraðferð er mikilvægur hluti rannsóknar. Aðferðin þarf að hæfa 

viðfangsefninu og vera líkleg til að skila árangri í þeirri rannsókn sem stefnt er að. Hvaða 

aðferð verður fyrir valinu ræðst ekki síst af eðli viðfangefnisins og tilgangi rannsóknar. Í 

grunninn er aðferðum skipt upp eftir því hvort þær teljast tilheyra eigindlegum aðferðum 

(e. qualitative research), eða megindlegum rannsóknum (e. quantitative research). 

Megindlegar aðferðir henta vel í sumum tilfellum, sérstaklega þegar markmiðið með 

rannsókninni er að fá fram skýra og afdráttarlausa niðurstöðu (e. conclusive), en 

eiginldlegar aðferðir henta hins vegar betur þegar markmiðið er að framkvæma „lýsandi“ 

rannsókn (e. exploratory).  

 

Í eigindlegum rannsóknaraðferðum er lögð megin áhersla á einstaklinginn, meðal annars 

með því að varpa ljósi á athafnir fólks. Það er til dæmis gert með því að afla gagna um 

hvaða merkingu það setur í upplifanir sínar og reynslu í daglegu lífi. Eigindleg 

rannsóknaraðferð felur því í sér könnun á því hvernig fólk túlkar umhverfi sitt og aðstæður. 

Gagnaöflun getur farið fram með ýmsu móti en aðalatriðið er að í henni felist að fylgst sé 

með fólki í sínu eigin umhverfi og hvernig upplifun þeirra og reynsla kemur fram. Oft eru 

viðtöl notuð til gagnaöflunar þar sem spurningar og svör eru ekki í stöðluðu formi.86 Í 

þessu tilfelli er notast við uppeldisfræðilega skráningu, það er ljósmyndir, minnispunkta, 

umræður og annað sem framgangur rannsóknarinnar leiðir sjálfkrafa af sér. Gagnaöflun fór 

                                                       
86 Judd o.fl. 1991:299 
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fram í stöðvavinnu þrisvar í viku í fjórar vikur, alls 12 dagar. Tæki sem notuð voru við 

gagnaöflun voru ljósmyndavél, penni og blað. Mörg hundruð ljósmyndir voru teknar á 

rannsóknartímabilinu, þeim var svo fækkað til úrvinnslu og í fylgiskjali með þessari ritgerð 

er geisladiskur þar sem skoða má ljósmyndaskráninguna í heild sinni eftir úrvinnslu.(Sjá 

fylgigögn nr.1) 

 

Uppeldisfræðilega skráningin er sett fram í sögustíl, þar sem sagt er frá einstökum atriðum 

og augnablikum, þátttöku barnanna, umræðum þeirra, leik og sköpun. Jafnframt setjum við 

okkar eigin ígrundun og pælingar um einstakar skráningar og atvik þeim tengd fram í 

sérstökum kössum. Með því viljum við greina á milli okkar ígrundunar og vangavelta og 

þess sem gerðist á ferlinu sjálfu. 

 

Í niðurstöðukafla er fjallað um hvernig til tókst með uppeldisfræðilegu skráninguna en í 

samræmi við eðli rannsóknaraðferðarinnar er ekki hægt að alhæfa um að þessi tiltekna 

skráning eigi við allar skráningar. Leitast er við að svara því hvort og þá til hverrar 

niðurstöðu skráningin hafi leitt og lagt mat á það ferlið í heild og hvort það hafi verið í 

samræmi við þau markmið sem höfundar settu sér. Er það gert með það að leiðarljósi að 

sýna fram á hvernig kennarinn getur nýtt uppeldisfræðilega skráningu til að koma til móts 

við áhuga barnanna og skapa þeim vettvang til að læra í gegnum eigin reynslu.  

 

6.2 Leikskólinn Stekkjarás 
Leikskólinn Stekkjarás er staðsettur við Ásbraut 4 í Hafnarfirði. Hann hóf starfsemi sína í 

september 2004. Upphaflega voru fjórar deildir og þjónusturými tekið í notkun sem og 

helmingur lóðar skólans. Á fyrri hluta árs 2005 var hinn helmingur skólans opnaður. Í dag 

hýsir leikskólinn átta deildir. Stekkjarás er því einn af stærstu leikskólum landsins. 

Leikskólastjóri á Stekkjarási er Alda Agnes Sveinsdóttir og hefur hún stjórnað skólanum 

frá árinu 2006. 87 

Á leikskólanum Stekkjarási er starfað í anda starfsaðferða Reggio Emilia. Í handbók 

leikskólans segir meðal annars að í skólanum sé litið á börnin sem sjálfstæða og skapandi 

einstaklinga, það sé hlustað á hugmyndir þeirra og vinnan aðlöguð að hæfni og 

möguleikum þeirra. Er þar einnig lögð áhersla á að þær aðferðir sem skólinn byggir starf 

                                                       
87 Leikskólinn Stekkjarás  
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sitt á séu í raun ákveðin lífsýn, þar sem umhverfið sé mikilvægur þáttur í lærdómsferli 

barnanna og reynt sé að koma auga á möguleikana í hversdagsleikanum. Einkunnarorð 

skólans endurspegla vel þá lífsýn sem starfað er eftir á Stekkjarási en þau eru: ,,Hugmyndir 

barnsins, verkefni dagsins”. 88 

 

Áhugi barnanna og þarfir þeirra ráða miklu um það hvernig starf leikskólans fer fram frá 

einu degi til annars. Dagskipulagið er því ekki fyrirfram mótað nema að takmörkuðu leyti, 

einskonar fljótandi dagskipulag.89 Fljótandi dagskipulag þýðir í raun að klukkan ræður ekki 

starfsemi skólans. Ekki er sett upp formlegt dagskipulag þar sem fyrirfram ákveðnir þættir 

brjóta upp leik barna heldur er áhugi og vinna barna og starfsfólks látið ráða því hvernig 

tíma þeirra er varið. Í raun eru það frumþarfir eins og að matast og hvílast það eina sem 

hefur afgerandi áhrif á það hvernig tímanum er varið. Vitað er að matur er reiddur fram á 

milli klukkan 11:00 og 12:00 og að matartíma loknum er hvíldartími hjá börnum. 

 

Uppeldisfræðilega skráningin fór fram á einni deild í leikskólanum þar sem eru tuttugu 

börn á aldrinum tveggja til fjögurra ára. Fengið var leyfi hjá foreldrum barnanna á 

deildinni til þess að nota uppeldisfræðilegu skráninguna í lokaritgerð. Einnig var fengið 

leyfi leikskólastjóra um notkun upplýsinga um leikskólann. Lögð er sérstök áhersla á 

vandaða meðferð trúnaðar- og persónuupplýsinga og því er öllum nöfnum barnanna breytt 

við gerð þessara skráningar.  

 

6.1.1 Stöðvavinna 

Í Reggio Emilia er lögð áhersla á að hægt sé að nálgast nám barna á ýmsa vegu. Svokölluð 

stöðvavinna er aðferð sem þróuð hefur verið út frá hugmyndum Reggio Emilia en aðferðin 

eins og hún er notuð hérlendis er talin eiga rætur að rekja til Svíþjóðar. Á Íslandi hefur 

stöðvavinna náð nokkurri fótfestu og er hún meðal annars notuð á leikskólanum 

Stekkjarási. Í stöðvavinnunni felst í raun að fylgst er með námi og starfi barnanna í 

frjálsum leik, skráning framkvæmd og hugmyndir barnanna notaðar til grundvallar í mótun 

nýrra stöðva.90 

                                                       
88 Leikskólinn Stekkjarás (Kynningarbæklingur til foreldra nýrra nemenda) [án ártals]: 2 
89 Sama rit, bls. 3  
90 Sama rit, bls. 3 
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Mynd 1: Snærisspottinn

Á Stekkjarási felst stöðvavinnan í því að settar eru upp stöðvar á deildinni þar sem 

fyrirfram ákveðin verkefni eru í boði. Í raun felst stöðvavinna í því að gefa börnum 

möguleika á að læra í gegnum leik út frá áhuga þeirra en samstímis með fullri ábyrgð og 

leiðsögn kennarans. Kennarinn sér um að útvega efniðvið og skapa aðstæður fyrir 

verkefnið. Samtímis er lögð áhersla á að hann er ábyrgur fyrir uppeldisstarfinu og verður 

því ávallt að vera við stjórn.  

Stöðvavinna getur í raun þróast á tvenna vegu: 

1. Kennari nýtir sér skráningu til að grípa áhuga barnanna út frá umræðum þeirra eða 

leik. 

2. Kennari/kennarahópur ákveður fyrirfram ákveðið þema/markmið, jafnvel í samráði 

við annan leikskóla.  

Í stöðvavinnu er það þó alltaf kennarinn sem setur fyrirmælin en börnin hafa val um hvort 

þau taki þátt eða ekki. Svo dæmi sé tekið á tröllastöð ákváðum við (kennarar) að það eigi 

að leira tröll, börnin ráða hvernig þau nýta sér leirinn og er frjálst að hætta þegar þau vilja. 

Kennari reynir að þróa verkefnið áfram til þess að nýta sér það sem gott námstæki. Hann 

leiðir verkefnið áfram á þann hátt sem hann telur að gagnist börnum sem mest námslega og 

að þau hafi ánægju af. Það er í verkahring kennarans að viðhalda og skerpa áhuga 

barnanna.  

 

6.3 Kveikja skráningarinnar 
Í leikskólanum Stekkjarási koma börnin með hluti að heiman með sér í 

leikskólann, svo sem leikföng eða annað sem þeim langar til. Eina 

viðmiðið er að hluturinn rúmist í hólfinu þeirra. Einn daginn mætir 

Jónas með bandspotta með sér í leikskólann (sjá mynd 1). Jónas líkt 

og hin börnin gat í raun komið með næstum hvað sem er með sér en 

hann velur að koma með þennan einfalda hlut. Katrín (kennari) spyr 

móður hans hvort bandið hafi einhverja sérstaka merkingu eða tilgang í lífi hans og svarar 

hún „hann er alltaf að binda eitthvað heima hjá ömmu og afa, í stiganum,“ en mamman 

segist samt ekki hafa veitt því sérstaka athygli.  
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Mynd 3: Hengdar upp myndir

Undirbúningur stöðvarvinnu – hvar liggur áhugi barnanna? 

Katrín ákveður að fylgjast með Jónasi meðal annars til að skoða hvernig eða hvort að með 

bandinu felist leikur sem hægt er að byggja stöð á. Áhugi hinna barnanna á bandinu er 

strax augljós, þau koma og skoða og vilja ólm fá að reyna að gera eitthvað með það. Þau 

nota bandið á ýmsa vegu, annaðhvort toga það á milli sín, binda utanum eitthvað eða 

einhvern og fara í alls kyns hlutverk, svo sem í hlutverk dýra. 

 

Bjartur sest á gólfið, nokkur börn taka sig til og setja 

bandið utan um hann og draga hann um gólfið. Katrín segir 

þá upphátt „þetta minnir mig helst á þegar sleðahundar 

draga sleða“. Krakkarnir grípa hugmyndina fljótt og vilja 

vita meira um sleðahunda. Katrín ákveður að grípa 

augnablikið og nota tölvuna sem er á deildinni, hún sest 

við tölvuna, slær inn leitarorðið sleðahundar á veraldarvefnum og velur myndir. Börnin 

hópast að skjánum og virða fyrir sér myndirnar með athygli. Eftir að hafa skoðað 

myndirnar heldur leikur barnanna áfram og strax er ljóst að upplifunin leiðir af sér frekari 

leiki. Þegar kennararnir sjá það ákveða þeir að prenta út nokkrar myndir. Börnin eru fljót 

að koma sér í leik í holukubbunum og Katrín og Halla (kennari) setja myndirnar upp á 

vegg þar sem holukubbarnir eru. Börnin byggja snjóhús fyrir mannfólkið, snjóhús fyrir 

veika ísbjörninn, snjóbíl og ekki má gleyma hundasleðanum (sjá mynd 2). Allt ferlið er fest 

á mynd. Þegar leik barnanna líkur skoða Halla og Katrín myndaskráningarnar og koma 

auga á augljósa möguleika í áframhaldandi vinnu með börnunum. Möguleika þar sem hægt 

er að nýta áhuga barnanna sem uppsprettu að stöðvavinnu. 

 

Snjóhús og hundasleði 

Eftir að hafa farið gaumgæfilega yfir afrakstur fyrstu 

skráninganna og lagt mat á innihald þeirra, ákveða 

Katrín og Halla efni sem tengist því sem börnin voru 

að gera og höfðu augljósan áhuga á. Þær telja að 

áhugi barnanna beinist meðal annars að snjóhúsum 

og hundasleðum. Þær prenta út fleiri myndir af 

snjóhúsum, ísbjörnum og ýmsu öðru og hengja upp hjá holukubbunum og vonast til þess 

að myndirnar kveiki enn frekari áhuga og virkni hjá börnunum (sjá mynd 3). Viðbrögð 

barnanna verða minni en þær höfðu vænst fyrirfram. Börnin skoða vissulega myndirnar en 

Mynd 2: Hundasleði 
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það leiðir ekki af sér neina frekari leiki eða hugmyndir að frekari verkefnum. Katrín og 

Halla ákveða að færa myndirnar þangað sem einingakubbarnir eru og vona að það leiði til 

leiks, en það breytir engu.  

 

Ígrundun Katrínar og Höllu 

Eftir að verkefninu líkur velta Katrín og Halla fyrir sér hvort það geti verið að áhuginn sé 

kannski ekki á byggingum og norðlægum slóðum, „Getur verið að áhuginn beinist að 

böndum?“ segir Halla. Getur verið að þó svo börnin hafi gripið hugmyndina um 

hundasleða hafi áhuginn frekar legið í bandinu. Í anda skráningarvinnu ákveða þær Halla 

og Katrín næsta skref, að setja upp stöð með allskyns böndum og köðlum.  Þær hafa 

töluverðar væntingar til stöðvarvinnunar og bíða spenntar að sjá hvernig börnin nýta sér 

efniviðinn til að þróa leik sinn og reyna eitthvað nýtt.  

 

Bandastöð 

Mikill leikur er í kringum böndin. Við skoðun á skráningunni sjá Katrín og Halla nokkra 

svipaða þræði sem þær ákveða að vinna betur úr. Í skráningunni er rauði þráðurinn bönd og 

notkun þeirra á mismunandi hátt. Katrín og Halla ákveða að bandastöð verði í boði tvo 

daga í röð. Út frá þeim þróast þrjár stöðvar í viðbót, það er snyrtistöð, spidermanstöð og 

tröllastöð (sjá fylgigögn). 

 

Vangaveltur Höllu og Katrínar 

Jónas sem kom með snærisspottann í leikskólann hafði oft komið með slíkt áður og hafði 

það ekki náð athygli kennarana fyrr. Hinsvegar með skráningunum varð það ljóslifandi að 

það leyndist stórkostlegur leikur með þessum litla snærisspotta.  

 

Á bandastöðinni vakti annað merkilegt atvik athygli okkar. Ein stúlkan var tekin reglulega 

út úr barnahópnum til þess að æfa fínhreyfingar. Á bandastöðinni var þessi sama stúlka 

hugfangin af því að binda hnúta og batt í raun allt sem hægt var. Hún varð mjög fær í 

þessari iðju og fengu börnin hana því til að aðstoða sig við erfiða hnúta.  
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Mynd 4: Tröllahús úr böndum 

Ígrundun Höllu og Katrínar 

Þegar Halla og Katrín sjá hvernig leikur barnanna 

þróast á bandastöðvunum, ákveða þær að fylgja 

tröllaleik barnanna eftir (sjá mynd 4) og skoða 

hvernig vinna, hugmyndir og áhugi barnanna 

þróast. En hvers vegna tröllastöð? Þær telja meðal 

annars að á tröllastöðinni sé hægt að vinna að 

uppbyggilegum verkefnum með börnunum vegna þess að tröllastöð bjóði upp á ,,opnara“ 

viðfangsefni en bæði spidermannstöð og snyrtistöð. Það er ákvörðun Höllu og Katrínar að 

velja að setja upp efnivið fyrir tröllastöð og kalla hana tröllastöð, en með áhuga barnanna 

og hugmyndir að leiðarljósi. Þær telja að það skipti ekki máli hvort tröllaverkefnið leiði að 

einhverjum endapunkti heldur sé það ferlið, áhugi og reynsla barnanna sem sé aðalatriðið. 

Markmið þeirra er að skoða hvernig leikur og verkefnið þróast, að stuðst sé við 

námssviðsþætti Aðalnámkrá leikskólana. 
 

Vika 1 
Undirbúningur 

Fyrsta vikan í tröllastöðinni fer að mestu leyti í að koma með efnivið sem börnin geta 

notað til að skapa húsakynni fyrir tröll. Hugmyndir þeirra eru látnar ráða ferðinni eða það 

hvernig þau sjá húsakynni trölla fyrir sér. Aðalnámskrá leikskóla er höfð til viðmiðunar um 

það hvernig hægt sé að koma inn á alla námssviðsþætti í stöðvavinnu. Þegar tröllastöðin er 

sett upp í fyrsta skipti er ákveðið að mynda tengingu við bandastöðina. Hengdar eru upp 

myndir af tröllum við holukubbana og bönd sett inn sem aukaefniviður.  
 

Tröllafangelsi – fjölskylduhús  

Börnin byrja á því að velta fyrir sér tröllamyndunum, eins og 

hver væri vondur, hver væri góður og svo framvegis (sjá 

mynd 5). Börnin skoða myndirnar vel og í framhaldi af því 

búa þau til tröllafangelsi úr holukubbum og böndum. Börnin 

draga fyrir gluggana því að það á að vera nótt. En Jón kvartar 

undan myrkrinu, Katrín leggur þá til að börnin fái lampa sem 

þau geta notað. Þau eru hæstánægð með þá hugmynd. Börnin biðja um að felliborð sem er í 

herberginu sé lagt niður til að þau geti búið til nýtt tröllahús og færist leikurinn þangað. 

Mynd 5: Tröllamyndir skoðaðar 
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Mynd 6: Tröllakonan Flumbra teiknuð

Þegar húsið er klárt, breytist leikurinn í „fjölskylduhlutverkaleik” og flest allir 

fjölskyldumeðlimir eru einhver dýr (sjá fylgigögn). 

 

Vangaveltur Höllu og Katrínar 

Það er alveg ljóst að hinir fullorðnu sjá ekki alltaf hlutina með sömu augum og börnin 

gera. Þegar við, fullorðna fólkið skoðuðum myndirnar af tröllunum var ein mynd sem 

okkur fannst heldur ógeðfelld. Við veltum því fyrir okkur hvort við ættum að hætta við að 

setja hana með þar sem við héldum að hún myndi jafnvel vekja óhug barnanna. Annað kom 

á daginn, börnin voru sammála um að þar sem þetta tröll væri að bjarga fólki fengi það 

nafnið Bjargi. Staðreyndin var sú að tröllið var með fólk í gildru á bakinu sem hann hafði 

fangað. Börnin sneru ferlinu hinsvegar við. 

 

Eftir á að hyggja veltu Katrín og Halla fyrir sér hvort þær hefðu ekki átt að spyrja börnin 

hvað hægt væri að gera til að birta bærist inn í herbergið, nota tækifærið til að fá börnin 

til að hugsa um eigin lausn í stað þess að veita þeim launsina. Þetta er gott dæmi um það 

þegar kennarar falla í þá grifju að veita lausnin að verkefnunum of fljót. Kennarar þurfa 

ða vera mjög meðvitaðir um öll námstækifærin sem gefast í leikskólanum.  

 

Að teikna Flumbru 

Morgun einn, á meðan á verkefninu stendur, tjáir móðir 

Önnu við Katrínu og Höllu áhyggjur sínar af því að Anna 

dóttir hennar sé ekkert farin að teikna. Hún segir hana bara 

krota og ekki sýna áhuga og þar af leiðandi engar framfarir 

í teikningu. Þennan sama dag fá börnin tækifæri til að 

teikna tröll. Fyrirmyndir eru til staðar úr bókum sem þau 

geta skoðað. Anna hefur áhuga á myndum úr bókinni Ástarsaga úr fjöllunum og hún 

ákveður að teikna Flumbru eftir að hún varð að steini.(Sjá mynd 6) Myndirnar úr verkinu 

eiga að vera vinnuteikning fyrir næsta verkefni sem er vinna í trölladeigi. Anna er 

hinsvegar svo stolt af myndinni að hún tekur hana með heim. Móðir hennar ætlar ekki að 

trúa eigin augum.  
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Ígrundun Höllu og Katrínar 

Móðirin getur skoðað skráninguna og upplifað stundina með dóttur sinni. Slík dæmi 

undirstrika það hvernig skráning getur nýst foreldrum ekki síður en kennurum og börnum, 

enda skapa þær möguleika á því að foreldrar geti orðið virkir þátttakendur í námi og leik 

barnanna. 

 

Trölladeig 

Alla vikuna er unnið að verkefnum sem snúast um tröll og 

tröllastöðvar settar upp. Börnunum er meðal annars gefin 

kostur á að útbúa tröllahús úr trölladeigi. Vinnuteikningar 

barnanna eru hengdar upp á vegg sem fyrirmyndir. Birna 

leirar tröllahús með eldgosi í líkingu við myndina sína (sjá 

mynd 7).  

 

Vika 2 

Í viku tvö halda Katrín og Halla áfram með verkefnið og bjóða börnunum uppá tröllastöð. 

Þær fara meðal annars með börnin í vettvangsferð um hraunið í nágrenni leikskólans í þeim 

tilgangi að leita að tröllahúsum í náttúrunni. Markmiðið með ferðinni er ekki síður að 

skoða náttúruna almennt og sjá hvort við rekumst ef til vill á eitthvað sem gæti leitt okkur 

áfram í vinnu við tröllahúsin.  

 

Náttúrulegt tröllahús 

Fimm börn ákveða að velja stöðina sem býður upp á 

vettvangsferð. Höllu og Katrínu þykir gaman að fylgjast með 

viðbrögðum barnanna. Bjarni telur sig hafa 

mikla vissu fyrir því að tröllahús sé í raun að 

finna í nágrenni leikskólans. Hann fær því 

það hlutverk að leiða hópinn á slóðir 

tröllahússins (sjá mynd 8). Í ljós kemur að Bjarni hefur býsna mikið fyrir 

sér í sinni vissu. Eftir skamma stund stöndum við hjá gamalli 

kartöflugeymslu sem grafin er inní hól og hulin grasi. Náttúrulegra tröllahús er vart hægt 

að finna í næsta nágrenni leikskólans. Börnin eru algjörlega hugfangin af verkefninu og lifa 

sig inní það, eins og þau séu í raun og veru komin í annan heim, þar sem tröll og aðrar 

Mynd 7: FyrirmyndMynd 7: Fyrirmynd 

Mynd 8: Sjálfskipaður leiðtogi 

Mynd 9: Viðbrögð
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hulduverur eru á hverju strái. Sumir eru reyndar frekar smeykir við að gægjast inní 

tröllahúsið en aðrir sýna mikið hugrekki og fara jafnvel aðeins inn fyrir dyragættina (sjá 

mynd 9). Ekkert bólar á heimilisfólkinu sjálfu, sem þó er greinilega til í hugum barnanna. 

Bjarni hinn sjálfskipaði leiðtogi hópsins leiðir hópinn á spennandi slóðir og heldur ferðinni 

áfram á annan stað þar sem börnin finna ýmsa muni sem þau eru sannfærð um að tilheyri 

tröllunum.  

 

Vangaveltur Höllu og Katrínar 

Skemmtilegt er að sjá hversu lítið þarf til að gleðja börnin. Ímyndunarafl barnanna er 

einstaklega frjótt og því eigum við að nýta okkur þeirra hugmyndaflug til hins ýtrasta. Með 

því að sýna áhuga á því sem börnunum finnst mikilvægt erum við að hvetja þau enn frekar 

áfram við iðju sína. 

 

Ígrundun Höllu og Katrínar 

Upplifun barnanna í ferðinni er svo mikil og sterk að það er ekkert sem truflar þau né 

hugmyndaflug þeirra. Sem er ankannalegt miðað við þá staðreynd að kartöfluskúrinn er í 

næsta nágrenni við eina umferðarþyngstu hraðbraut landsins. Þrátt fyrir að tveir tímar séu 

liðnir síðan lagt var af stað í ferðina vilja börnin endilega halda áfram en því miður er 

ávallt eitthvað sem stoppar og í þessu tilfelli er það hádegismatur. 

  

Vettvangsferð 2 

Katrín og Halla ákveða að fara í aðra vettvangsferð þar sem 

fleiri börn hafa áhuga á því að upplifa slíka ferð (sjá mynd 

10). Í þetta skiptið er farið af stað með tólf börn og fjórir 

kennarar eru með í för. Markmið Katrínar og Höllu er að 

skapa svipað andrúmsloft og áður, spennandi og 

ævintýralegt.  

 

Ígrundun Höllu og Katrínar 

Katrín og Halla telja að aukin fjöldi barna og fullorðinna valdi því að ekki tekst að skapa 

sama andrúmsloft og var í fyrri ferðinni. Vegna fjöldans er erfiðara að gefa börnunum 

frelsi og áherslan er því frekar á að halda hópinn og gefa fyrirmæli um hvað má ekki, í stað 

þess að leyfa flæðinu að ríkja.  

 

Mynd 8: Stóri hópurinn 
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Vangaveltur Höllu og Katrínar 

Í þessu tilfelli hefði kannski verið sniðugara að skipta hópnum upp í litla hópa og einn 

kennnari með hverjum, þá hefði mögulega skapast meira öryggi hjá kennurunum og þeir 

leyft börnunum frekar að leiða sig í hugarheim sinn.  

 

Í vikunni er boðið upp á stöðvavinnu, ætlunin er að búa til sameiginlega sögu um tröll. 

Einhverra hluta vegna er áhugi barnanna á verkefninu minni en Katrín og Halla gerðu sér 

vonir um. Börnin hafa þó hafa töluverðan áhuga á tröllastöðinni almennt. 

Vika 3 
Undirbúningur 
 
Í þriðju viku er ákveðið að búa til risavaxið tröllahús með börnunum. Verkefnið er 

undirbúið með því að búa til grunn að húsi úr hænsnaneti og börnunum er síðan gefin 

kostur á að þylja það með efni og búa til úr því hús (sjá mynd 

11). Tröllastöðin er staðsett á gangi við listasmiðju þar sem er 

mikið pláss. Staðsetningin hefur áhrif á verkefnið þar sem 

gangurinn er stór og víðáttumikill og veldur því truflun hjá 

börnunum.  

 

Ígrundun Höllu og Katrínar 

Eftir að verkefninu lýkur velta Katrín og Halla fyrir sér hvort 

að umhverfið geti hafa haft áhrif á börnin. Því börnin vildu 

helst hlaupa um í stað þess að vinna í verkefninu. Þær telja 

líklega að það sé vegna þess að rýmið er of stórt og vekji því 

aðrar langanir hjá börnunum (sjá mynd 12).  

 

Vangaveltur Höllu og Katrínar 

Það hefði líklega verið sniðugt að nýta þessa hreyfiþörf barnanna. Hefði hægt að fara með 

börnin inn í salinn og fara í tröllaleiki. T.d. í eltingaleik, sá sem eltir er tröllið. 

 

Veggfóðurslím 

Katrín og Halla undirbúa veggfóðurslímið sem á að nota til að líma tauefnið á 

hænsnanetið. Þær kynna verkefnið fyrir hópnum og segja börnunum hvað sé í vændum. 

Mynd 11: Hafist handa við tröllahús 

Mynd 12: Hreyfiþörf 
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Sindri er fyrstur af börnunum til að prófa að setja tauið ofan í límið og 

leggja það á húsið. Hann kallar límið viðbjóð og börnin taka undir. 

Börnin velta mikið fyrir sér þessu slímkennda hlaupi sem er svo skrítið 

viðkomu og er svo kalt. Límið fær meira athygli en verkefnið sjálft (sjá 

mynd 13). 

 

Vika 4 
Undirbúningur 

Í viku fjögur er hafist handa við að mála húsið. Katrín og Halla álíta að ákjósanlegast sé að 

færa verkefnið inn í listasmiðjuna þar sem þar er minna rými. Börnin hafa öll mikinn áhuga 

á að taka þátt í þessari stöðvavinnu og þess vegna ákveða Katrín og Halla að skipta 

hópnum upp svo allir geti tekið þátt. Hugmyndir barnanna um litaval eru 

hreint stórskemmtilegar en þau hafa flest mjög ákveðnar skoðanir á því 

hvernig og hvers vegna tröllahúsið eigi að vera í tilteknum lit (sjá mynd 

14). Bjartur vill hafa húsið svart, enda myrkur í tröllahúsum. Jón vill 

hinsvegar mála það grænt, vegna þess að þar er auðvitað gras. Birna vill 

lita það rautt eins og eldgos, sem er að hennar sögn það sem tröllin nota 

til að elda sér mat. Beta segir „Hvítt, því það snjóar líka hjá þeim.“ 

 

Ígrundun Höllu og Katrínar 

Þegar Halla og Katrín sjá hvað börnin eru áhugasöm um verkefnið og 

að allir vilja vera með, ákveða þær að skipta börnunum í hópa og klára 

verkefnið samdægurs. Þær telja að það sé besta leiðin þar sem þær 

vilja ekki verða fyrir sömu mistökum og í vettvangsferðinni. Katrín og 

Halla fylgjast náið með börnunum á meðan á málingarvinnunni 

stendur. Þær taka eftir því að málingin virðist vekja mestan áhuga 

barnanna og þá einna helst litablöndun. Börnin biðja stöðugt um meiri málingu til að fá 

fleiri litbrigði. Mesta spennan virðist vera í því að mála lit ofan í lit og fá enn meiri 

fjölbreytni. Jón er hugfangin þegar hann notar hendurnar til að mála. Reyndar málar hann 

nú ekkert mikið, heldur vill hann helst hafa hendurnar ofan í málningunni og finna fyrir 

henni (sjá mynd 15). Ekki skapast miklar umræður um tröll á meðan á málingarvinnunni 

Mynd 13: Viðbjóður

Mynd 14: Litaval

Mynd 15: Tilfinning
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stendur en börnin virðast þó öll vera sammála um að það verði spennandi að leika sér í 

hellinum þegar hann er tilbúin 

 

Vangaveltur Höllu og Katrínar 

Áhugavert var að sjá litaval barnanna þar sem það virtist vekja mestan áhuga þeirra. 

Getur verið að ástæðan fyrir því að öll börnin vildu taka þátt í þessari stöð sé sú að 

málning var notuð sem efni? Ekki er ólíklegt að húsið hafi dregið börnin til sín þar sem 

þegar búið var að líma efnið á stóð það fram á gangi. Við ímyndum okkur að börnunum 

hafi þótt þetta freistandi sýn og þess vegna viljað koma og mála. Hins vegar gæti 

sköpunarþörfin hafa verið meiri hjá börnunum þennan dag í stað hinna.  

 

Jóni fannst það líklega notaleg eða skrítin tilfinning, að vera með hendurnar í málingunni 

því hann var einbeittur í málingunni í dágóðan tíma. 

 

Leikhús 

Börnin nota húsið meðal annars í tengslum við sýningu fyrir foreldra. Samkvæmt ósk 

barnanna er húsið klárað með því að klæða það svörtu plasti, þannig að inní því er dimmt. 

Bjartur stakk upp á því að nota húsið sem tröllaleikhús, þar sem þau gætu sýnt leikrit með 

tröllabrúðum sem þau eru einnig að búa til. Honum dettur síðan í hug að það geti verið 

skemmtilegt að fá önnur börn í heimsókn til að horfa á tröllaleikritið þeirra. Birna stingur 

uppá sjálfri sér sem leikstjóra. 

 

Vangaveltur Höllu og Katrínar 

Eflaust hefði verið hægt að halda verkefninu áfram miklu lengur og það hefði verið 

sérstaklega gaman að sjá hvert hugmynd barnanna að leikhúsi hefði leitt þau, en allar 

rannsóknir hafa sín takmörk.  

 

Í þessu tilfelli er rannsóknartíminn takmarkaður við þann tíma sem höfundar voru í 

vettvangsnámi og því lýkur skráningarferlinu með sýningu fyrir foreldra barnanna, þar sem 

foreldrum er gefið tækifæri til að upplifa það sem börnin voru að gera í leikskólanum þær 

vikur sem höfðu liðið frá því að við hófum skráningarferlið. 
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6.4 Ígrundun um skráninguna  
Í upphafi ritgerðarinnar settum við okkur það markmið að skoða hvort og þá hvernig 

skráning geti nýst kennara til að mæta áhuga barna. Við lögðum upp með að kanna 

forsendur aðferðarinnar, þann fræðilega grunn sem hún byggir tilvist sína á og skilgreina í 

hverju hún felist. Við vildum kanna hvort aðferðin væri til þess fallin að koma til móts við 

þarfir og áhuga barnanna sjálfra. Niðurstaðan byggir á mati okkar sjálfra og þeim fræðilegu 

forsendum sem fjallað er um í fyrri hluta ritgerðarinnar.  

 

Eins og fram hefur komið var megintilgangur rannsóknarinnar að sýna fram á hvernig nota 

mætti viðurkennda aðferð, þ.e. skráningu með það að markmiði að nýta áhuga og reynslu 

barna sem grundvöll náms og þroska. Vildum við sýna fram á hvernig hægt væri að flétta 

saman áhersluþætti úr Aðalnámskrá leikskóla og ýta þannig undir færni barnanna á þeim 

sviðum. Við framkvæmd skráningarinnar komumst við meðal annars að þeirri niðurstöðu 

að auðvelt er fyrir kennara að grípa áhuga barnanna og móta með þeim grundvöll að 

frekari vinnu. Áhugi eins barnsins á snærisspotta varð kveikjan að því sem síðar kom, þar 

sem börnin sameinuðust í þekkingarleit og reynslu sem skapaði stöðugt nýja möguleika og 

nýjar hugmyndir. Aðferðin sem við beittum krefst þess meðal annars að kennarinn beiti 

virkri hlustun, sé opin fyrir því að reyna eitthvað nýtt með börnunum og sé umfram allt 

þátttakandi í því ferli sem á sér stað, leggi til efnivið og umhverfi. Í ferlinu er kennarinn 

leiðandi en ekki ætlað að vera stýrandi. Að okkar mati tókst okkur að mestu vera slíkir 

þátttakendur, þar sem við vorum hluti af því sem börnin voru að gera og öðluðumst sífellt 

nýja þekkingu og innsýn í hugarheim barnanna – börnin urðu okkar kennari. Ferlið sjálft 

og vinnan við rannsóknina dýpkaði jafnframt skilning okkar á aðferðinni og börnin fengu 

vissulega tækifæri til að nýta og þróa sína vitneskju.  

 

Eitt af því sem við uppgötvuðum við framkvæmd rannsóknarinnar, var hversu gott 

andrúmsloft skapaðist í starfinu og það hversu börnin voru yfirveguð þegar þau unnu að 

verkefnum sem þau höfðu áhuga á og höfðu sjálf átt frumkvæði að. Í leikskólastarfinu er 

það eitthvað sem skiptir alltaf  máli að börn og kennari upplifi ferlið sem ánægjulegast. 

Er það niðurstaða okkar að aðferðin sem slík sé meðal annars mjög hentug til að koma til 

móts við áhuga barna í skólastarfi. Með aðferðinni er leitast við: 

 

• að skapa umhverfi og aðstæður sem eru námshvetjandi  
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• að skapa forsendur fyrir kennarann til að vera virkur þátttakandi í starfi barnanna 

•  að mæta einstaklingsbundnum þörfum 

• að nýta reynslu barnanna sjálfra sem forsendu lærdóms og þroska 

Í tengslum við umhverfi vöktu skráningarnar umræður kennara í leikskólanum um hvað 

betur mætti fara. Við lærðum til að mynda að umhverfið og staðsetning verkefna skiptir 

miklu máli. Þannig sýndi það sig að við vinnslu afmarkaðs verkefnis í stóru rými að börnin 

fengu meiri áhuga á að hlaupa og fá útrás fyrir hreyfiþörf sína í stað þess að einbeita sér að 

því verkefni sem fyrir lá og ætlunin var að vinna að. Umhverfið þarf því að veljast í 

samræmi við verkefnið hverju sinni. Í sumum tilfellum virtist áhugi barnanna á 

viðfangsefninu þó vera svo mikill að jafnvel töluvert ytra áreiti í umhverfinu hafði nær 

engin áhrif á einbeitingu þeirra. Það virtist til að mynda vera raunin í þeirri vettvangsferð 

sem við fórum í, þar sem í nánasta umhverfi var ein umferðaþyngsta hraðbraut landsins. 

Það truflaði þó á engan hátt börnin sem leituðu að tröllahúsi og voru einbeitt við það eitt. 

Þetta minnti helst á það flæðiástand sem fjallað er um í ritgerðinni og byggir á  

hugmyndum Howard Gardners. Flæðiástand lýsir sér þannig að einstaklingur sem er í 

flæðiástandi skynjar ekkert nema sjálfan sig og er mjög einbeittur á verkefnið sem sá hinn 

sami er að fást við. Af þessu má draga þá ályktun að umhverfið hefur áhrif en ekki er alltaf 

hægt að vita fyrirfram hver áhrifin verða. 

 

Það kom skemmtilega á óvart hvað margt varð sýnilegt með skráningunum. Skráningar 

gefa kennurum nýja sýn á hvern einstakling. Þegar horft er á allar skráningarnar í heild 

sinni eftir úrvinnslu varð þessi vinna ekki síður sýnilegt afrek okkar kennarann. Okkar 

tilgáta er að  skráningar séu leið til að koma í veg fyrir kulnun í starfi. Þessi nálgun gerir að 

okkar mati áhuga barna sýnilegan, vekur og viðheldur áhuga kennara og opnar glugga fyrir 

foreldra inn í starf leikskólans.  

 

Í lok rannsóknarinnar settum við ásamt börnunum upp sýningu á sal sem sérstaklega var 

ætluð foreldrum. Þá var skráningunum varpað upp á vegg með skjávarpa og aðrir hlutir 

sem tengdust verkefnum barnanna sýndir. Foreldrar barnanna höfðu orð á því hvað þeim 

fannst dásamlegt að sjá hvað börnin þeirra voru að gera á daginn í gegnum skráningarnar 

og að nú áttuðu þau sig á því hvað börnin þeirra voru að tala um þegar þau komu heim úr 

leikskólanum.  
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Eins og kom fram þarf að mæta einstaklingsbundum þörfum þegar unnið er út frá 

áhugahvöt barnanna. Í seinni vettvangsferðinni tapaðist sú sýn að einhverju leyti Forsendur 

breyttust þegar hópurinn varð allt of stór miðað við það verkefni sem við vorum að vinna 

að. Við lærðum að auðveldara er að vinna að þörfum hvers og eins þegar barnahópurinn er 

hafður fámennari. Þegar börnin eru orðin of mörg getur það skert frelsi einstaklingsins til 

að uppgötva og rannsaka á eigin forsendum. Það skipti ekki máli þó að kennararnir væru 

fleiri. Að sjálfsögðu er hægt að vinna á slíkum forsendum en þá verður kennari að 

samræma viðhorf og viðbrögð samkvæmt þeim. 
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7. Umræður 

Fjölmargar rannsóknir benda til þess að áhugi hafi áhrif á árangur í námi. Skráning byggist 

á því að vinna út frá áhuga barnanna. Ferlinu má skipta upp í þrjá meginþætti:  

 

• Kennari fylgist með barni eða börnum í leik og finnur út áhugasvið þeirra. 

• Kennarinn kemur auga á ríkjandi áhuga og skráir. 

• Kennarinn nýtir sér áhugahvötina í áframhaldandi vinnu.  

 

John Dewey hafði eitt sinn orð á því að honum fyndist mikilvægt að fylgja óskum og 

áformum barna en ekki veita þeim of mikið frelsi þannig að það hafi ekki áhrif á markmið 

kennarans. Í því samhengi varaði hann við því að falla í gryfju stundaráhuga barnsins. En 

hvað er stundaráhugi? Er hægt að vita fyrirfram hvort að einhver leikur eða ákveðið 

áhugaefni sé eitthvað sem eigi eftir að vara stutt? Svarið við þessar spurningu hlýtur að 

vera nei það er ekki hægt að setja mælikvarða á tíma barna sem þau verja í leik eða 

verkefni. Áhugi er fyrirbæri sem grípur hug þinn allan og getur hann varað í fimm mínútur 

eða upp í hið óendanlega. Það að gefa börnum tækifæri til að kanna það sem fangar hug 

þeirra á því augnabliki er eitthvað sem kennarinn þarf ekki að álíta sem tímasóun. 

Stöðvavinna er aðferð til þess að vinna með áhuga og skiptir það þá ekki öllu máli hvað 

áhuginn varir í langan tíma. Það sem skiptir meginmáli er að barnið hefur áhuga núna og 

það er ferlið sem skiptir máli. En við megum ekki gleyma því að ávallt er verið að vinna að 

ákveðnu markmiði og að kennarinn er við stjórn. Í stöðvavinnu hafa börn frjálsar hendur til 

þess að rannsaka og upplifa sjálf. Þegar farið var í vettvangsferðina með börnunum í leit að 

tröllahúsinu, leiddu börnin okkur sjálf að slóðum hússins og fundu þau og uppgvötuðu 

tröllahlutina sem lágu í náttúrunni af sjálfsdáðum. Það væri fróðlegt að rifja upp ferðina 

með börnunum eftir ákveðin tíma og athuga hvort og hvernig hún hafi geymst í huga 

barnanna.  

 

Þegar unnið er útfrá stöðvavinnu og skráningum er mikilvægt fyrir kennarann að hafa 

yfirsýn yfir starfið og hafa þekkingu á fræðum um nám barna. Börnin geta leitt mann á 

ókannaðar slóðir með hugmyndum sínum og vangaveltum. Þess vegna þarf kennarinn að 

geta nýtt hvert tækifæri sem gefst í þessari vinnu til þess að þroska og þróa hæfileika 

barnanna.  
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Kennarinn þarf einnig að hafa í huga þá námssviðsþætti sem tilgreindir eru í Aðalnámskrá 

leikskóla eins og til dæmis að börnin verði að þjálfa fín- og grófhreyfingar. Í þessu 

samhengi er einnig mikilvægt fyrir kennarann að spyrja spurninga og nýta sér bæði nýjar 

og eldri kenningar í leikskólafræðum til þess að öðlast innblástur fyrir áframhaldandi 

verkefni. Dewey talaði um mikilvægi þess að kennarar tileinki sér frjálsa hugsun til þess að 

verða vitni að viðbrögðum og hugarhræringum barna. Þetta er það sem skiptir höfuðmáli 

þegar unnið er með skráningar og stöðvavinnu. Ef eitthvað spennandi á að geta átt sér stað 

með börnunum þarf kennarinn að geta gripið tækifærið þegar það gefst en líka að kunna að 

halda í sín markmið. Til þess að sporna við því að kennarinn missi ekki af tækifærunum 

sem gefast þarf kennarinn að vera mjög meðvitaður um sjálfan sig og það sem er að gerast 

í kringum sig. Hlustunin er því einkar mikilvægur þáttur þar sem hún er lykilinn að því að 

grípa áhuga barnanna.  

 

Rinaldi talaði um að hlustun væri flókið ferli sem krefðist þess að kennarinn væri með fulla 

athygli og feldi ekki dóma fyrirfram. Hlustun krefst þess að við séum móttækileg fyrir 

breytingum og að við séum meðvituð um kröfurnar sem koma fá hinu óþekkta. Kennari 

sem vinnur út frá áhuga þarf að hafa þann mátt að geta endurskoðað sín gömlu gildi og 

verður að fylgjast með þeim straumum og stefnum sem eru ríkjandi hverju sinni. Þetta á 

ekki síður við breytingar á lögum um réttindi barna og almennum viðhorfum til þeirra. Að 

vinna út frá áhugahvöt knýr bókstaflega kennara til að vera opin fyrir möguleikum og 

tækifærum og horfa á börnin sem frjóa og skapandi einstaklinga. Virk hlustun virkjar hvort 

tveggja, þann sem hlustar og þann sem sendir skilaboðin.  

 

Dewey lagði áherslu á að skólar byggðu upp kennslu sína á áhuga og getu barna. Hann 

lagði áherslu á að umhverfið ætti að vera hvetjandi og í samræmi við þarfir og áhuga 

barnanna. Þegar rannsóknarferlið var fyrirhugað þurftum við að taka tillit til umhverfisins. 

Það þurfti að bjóða upp á sveigjanleika og tækifæri fyrir börnin til að þróa vinnu sína án 

hindrana.  

 

Leikskólinn Stekkjarás vinnur með fljótandi dagskipulag og hentaði það einkar vel 

rannsókninni okkar. Þegar slík vinna er framkvæmd er nauðsynlegt að ekki þurfi að stoppa 

hana vegna fyrirfram ákveðinna atburða líkt og samverustundar. Mikilvægt er að komast í 

það flæðiástand að verkefnið haldi áfram án truflana og að börnin ráði ferðinni. Allir aðilar 

ættu að fá tækifæri til að gleyma stað og stund.  
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Eins og komið hefur fram skiptir umhverfið töluverðu máli og rými sem hentar í eitt 

verkefni hentar ekki endilega í það næsta.  Það kallar á að kennarinn þurfi stundum að 

aðlaga sig aðstæðum. Það er einmitt eitt mikilvægasta hlutverk kennarans í svona vinnu, 

það er að geta fylgt börnunum eftir og aðlagað sig að nýjum aðstæðum og jafnvel breyttu 

ferli verkefnisins. Eins og Dewey bendir á þurfa börn áhugavekjandi og krefjandi 

viðfangsefni til að takast á við og umfram allt að fá að finna úrlausnir uppá eigin spýtur.  

 

Maria Montessori leggur mikið upp úr umhverfinu líkt og Dewey og taldi umhverfið vera 

hinn þriðja uppalenda. Hún taldi að eitt af hlutverkum kennara væri að sjá börnunum fyrir 

efnivið. Í skráningarvinnu er mikilvægt fyrir kennarann að hafa aðgang að fjölbtreyttum 

efnivið til þess að börnin geti haldið óhindrað áfram. Montessori taldi einnig að eðli 

þroskans gæti verið hindrað af hálfu kennarans eða vegna skorts á örvun frá umhverfinu. 

Það þýðir þó ekki að við þurfum að kaupa okkur hamingjuna með því að hafa allt fullt af 

tilbúnum leikföngum. Efniviður er oft dýrmætur fjársjóður sem gefur tækifæri til að virkja 

sköpunargleði og skynfæri barna og fullorðinna. 

 

Þegar uppeldisfræðilegri skráningu er beitt er sýnin á áhuga barnanna og hugsun og 

reynsla í fyrirrúmi. Að börnin fái að upplifa og öðlast nýja reynslu með því að gera hlutina 

af sjálfsdáðum. Með því að fá tækifæri til að skapa sjálf og þróa þannig leikinn/verkefnið 

eftir sínu eigin höfði skapar barnið reynslu hjá sjálfum sér. Loris Malaguzzi komst þannig 

að orði „að eðli heilans væri að rannsaka“ og taldi hann að nám án rannsókna væri í raun 

nám án áhuga og slíkt væri lítils virði.  

 

Í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna er lögð áhersla á að hlustað sé á rödd barnsins. það 

þýðir að öllum er skylt að tryggja þátttöku barna í ákvörðunum um sjálft sig. Margir 

fræðimenn hafa bent á að í gegnum áhuga og reynslu skapast þekking og þroski á sér stað. 

Með því að mæta áhuga barnanna er um leið verið að virkja börnin í að hugsa og 

framkvæmahugmyndir sínar. Hugmyndir þeirra verða að veruleika, með öðrum orðum þá 

fá börnin tækifæri til þess að skapa sinn eigin veruleika. Með þessu móti öðlast börnin 

ákveðið frelsi til að hafa áhrif á umhverfi sitt og líf. Við gerð rannsóknarinnar er lagt upp 

með að börnin hafi eins mikið frelsi og mögulegt er og skilaði það sér í ánægðum og 

áhugasömum börnum. 
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Uppeldisfræðileg menntun tekur sífelldum breytingum í tímans rás í samspili við 

menningarlegar og félagslegar kringumstæður. Við lítum á börn í dag sem börn 

framtíðarinnar sem koma til með að skapa og þróa sitt eigið samfélag. Tímarnir breytast 

hratt og við með var einhversstaðar sagt og er það vissulega raunin. Börn okkar skapa 

framtíð barna sinn og svona þróast þetta koll af kolli. Segja má að lykilspurningin sé sú 

hvað þjóðfélagið ætlist til af okkur hverju sinni sem einstaklingar og hvernig við viljum að 

börnin okkar alist upp.  
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Lokaorð 

Við lögðum upp í langt ferðalag þegar við ákváðum að skrifa um áhuga barna og hvernig 

hægt sé að mæta honum í leikskólum í dag. En það er óhætt að segja að þetta ferðalag hafi 

verið skemmtilegt og einstaklega fróðlegt. 

 

Í öðrum kafla ritgerðarinnar er fjallað um þær breytingar sem átt hafa sér stað á viðhorfum 

til barna. Samfélagið myndar ákveðin viðmið og gildi sem eru ríkjandi á hverjum tíma. 

Þessi viðmið og viðhorf taka stöðugum breytingum. Líkamlegar refsingar voru sjálfssagðar 

áður fyrr en í dag getur það varðað fangelsisvist að beita börn ofbeldi. Nýjar kenningar 

koma alltaf fram og þær breiðast út. John Dewey var til að mynda brautryðjandi síns tíma 

og breytti ríkjandi hugmyndum. Það tók tíma fyrir samfélagið að samþykkja hugmyndir 

hans um framsækinn skóla þar sem börnin fengu meira frelsi til að rannsaka. Í dag er það 

ríkjandi viðhorf að það sé ekki einungis réttur barna að þau geti tjáð sig og lýst skoðunum 

sínum, heldur sé það einnig sú leið sem talin er skila mestum árarangri í starfi með þeim. 

 

Í þriðja kafla er fjallað um áhuga og reynslu barna og skoðað hvernig hugtakið áhugi hefur 

verið skilgreint. Það er ljóst að börn eru í raun móttækilegri fyrir nýrri reynslu og þekkingu 

en fullorðnir. Þegar börn verða fyrir reynslu sem þau hafa áhuga á verða þau frekar 

rannsakendur og þannig skapast þekking og þroski á sér stað. 

 

Við veltum fyrir okkur hlutverki kennara í ofangreindu samhengi. Kennari sem ætlar sér að 

vinna út frá áhugahvöt verður að vera á varðbergi að festast ekki í viðjum vanans. Það er 

mikilvægt að vera opin fyrir nýjum hugmyndum /viðmiðum og vera tilbúinn til að tileinka 

sér nýja þekkingu. Ekkert barn er eins og það kallar á mismunandi nálgunaraðferðir 

kennarans. Umhverfið er einnig þáttur sem kennarinn hefur áhrif á, umhverfið þarf að vera 

námshvetjandi 

 

Með skrifum okkar lögðum við upp með að svara spurningunni: Er hægt að koma til móts 

við áhuga barna með uppeldisfræðilegum skráningum? Þegar spurt er hvað skipti 

meginmáli í starfi leikskóla er erfitt að svara því með því að benda á einhver tiltekin atriði í 

starfsemi hans eða þeim aðferðum sem beitt er við það eitt að ná settu marki. Það sem 

skiptir höfuðmáli í öllu leikskólastarfi er það að börnunum líði vel. Það eru ekki allir 

sammála um hvaða leið sé heppilegust að því marki og ljóst að töfralausnin hefur enn ekki 
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litið dagsins ljós í þeim efnum. En að okkar mati ætti að vera lögð höfuð áhersla á að 

börnin fái að njóta sín á sínum eigin forsendum og læri að þroskast sem mest í gegnum 

fjölbreytta upplifun. Að kennari hafi áhugann og reynslu í fyrirrúmi þegar unnið er með 

börnum og hafi ávallt í huga að börnin hafa sína eigin rödd og eru þess verðug að hlustað 

sé á þau.  

 

Við höfum komist að þeirri niðurstöðu að það sé gott að vinna með uppeldisfræðilega 

skráningu með það að markmiði að nýta áhuga og reynslu barna sem grundvöll náms og 

þroska. Við framkvæmd skráningarinnar komumst við meðal annars að þeirri niðurstöðu 

að auðvelt er fyrir kennara að grípa áhuga barnanna og móta með þeim grundvöll að 

frekari vinnu með þeim. Það að kennari fái þann möguleika að skoða atburðarásina aftur 

og nái að koma auga á áhuga barna og byggja upp þekkingu þeirra um lífið á þeirra 

forsendum er í okkar augum mjög merkilegt. Allir leikskólar ættu að geta notað skráningu í 

starfi með börnum, sama hvaða stefnu eða hugmyndafræði leikskólarnir vinna eftir. 

Skráning er gott tæki til þess að auka gæði starfsins og gerir það sýnilegt fyrir nánast alla, 

börnin sjálf, foreldra þeirra og kennara og jafnvel stjórnmálamenn. 
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