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Formáli 

Þessi ritgerð var unnin sem fullnaðarverkefni til M.Ed. gráðu í 

menntunarfræði leikskóla við Menntavísindasvið, Háskóla Íslands. Vægi 

verkefnisins er 30 einingar. Um eigindlega rannsókn er að ræða og byggir 

hún á viðtölum og vettvangsathugunum í þremur leikskólum. Rætt var við 

sjö starfandi leikskólakennara auk annarra leikskólakennara sem ég hitti 

meðan á gagnaöflun á vettvangi stóð. Markmiðið með rannsókninni var að 

draga fram þær aðferðir sem leikskólakennarar nota til að fá fram sjónarmið 

barna og stuðla að þátttöku þeirra í lýðræðislegu leikskólastarfi. Einnig 

hvernig sjónarmið þeirra eru nýtt. Kveikjan að verkefninu er aðallega sú að 

með menntun minni fékk ég aðra sýn á leikskólastarfið og þá einkum til þess 

að sjónarmið barna ættu að fá að heyrast meira. Taka ætti tillit til þeirra í 

leikskólastarfinu. Ég las og skynjaði vel umræðuna um aukna áherslu á 

barnalýðræði en vantaði tækin til framkvæmda.  

Kristín Karlsdóttir lektor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands var 

leiðbeinandi minn og Bryndís Garðarsdóttir lektor við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands var sérfræðingurinn. Þakka ég þeim sérstaklega fyrir góðar 

ábendingar og gott samstarf.  

Sérstakar þakkir fær vinur minn Tryggvi Heiðar Gígjuson fyrir andlegan 

og félagslegan stuðning í gegnum allt námið. Með honum er þetta búið að 

vera skemmtileg vegferð. Hann fær einnig miklar þakkir fyrir enska þýðingu 

á útdrættinum.  

Maðurinn minn Oddur Óskar Pálsson fær einstakar þakkir fyrir allan 

stuðninginn sem og börnin mín Páll Grétar og Anna Kristín fyrir að sýna 

móður sinni mikla þolinmæði í gegnum allt ferlið.  

Samstarfsfélagar mínir og yfirmenn fá þakkir fyrir að sýna fjarveru minni 

skilning. Reykjavíkurborg á einnig miklar þakkir skyldar fyrir að hafa veitt 

mér 35 daga launað námsleyfi. Án þess hefði þessi ritgerð aldrei orðið til. 

Viðmælendur mínir og skólastjórnendur leikskólanna fá miklar þakkir 

fyrir að taka á móti mér og sjá af tíma sínum með mér, þið vitið hver þið 

eruð. Allir þeir sem að gáfu sér tíma til að lesa ritgerðina yfir fá einnig 

þakkir. 



 

4 

 

Ágrip 

Í Aðalnámskrá Leikskóla (2011) er settur þungi á að börn eigi að fá að taka 

virkan þátt í skólastarfinu þar sem sjónarmið þeirra eigi að fá hljómgrunn og 

hafa vægi. Saman vinna starfsfólk, foreldrar og börn að settum markmiðum 

og koma einnig að mati á skólastarfinu. Lagt er upp með að börnin fái að 

alast upp í lýðræðislegu samfélagi þar sem meðal annars er lögð áhersla á 

gagnrýna hugsun, uppgötvun einstaklingsins, virkni og merkingarsköpun. 

Þegar litið er yfir þróunarsögu leikskólans og sjónum beint að þeim 

námskrám og lögum um leikskóla sem unnið hefur verið eftir í gegnum 

tíðina má sjá þess dæmi að snemma er farið að minnast á að börn eigi að 

hafa áhrif í leikskólastarfi og að leita eigi eftir sjónarmiðum þeirra.  

Markmiðið með rannsókninni var að kanna hvaða aðferðir íslenskir 

leikskólar eru að nota til að fá fram sjónarmið barna og stuðla að þátttöku 

þeirra með lýðræði að leiðarljósi. Einnig var ætlunin að skoða hvernig 

sjónarmið barna væru nýtt til að hafa áhrif á framkvæmd skólastarfsins. 

Tekin voru einstaklingsviðtöl við sjö leikskólakennara sem starfa í þremur 

leikskólum.  

Niðurstöður sýna að leikskólakennarnir segjst nota virka hlustun í öllu 

daglegu starfi. Opnar spurningar eru notaðar markvisst daglega og lagt er 

upp með að miklar samræður eigi sér stað við börnin, hlustað er á 

samræður barnanna og lesið í leik þeirra. Áhugasvið þeirra er kortlagt og 

miðað er við að vinna með áhuga þeirra. Leikskólakennarnir telja að 

hlutverk kennarans sé að grípa áhugann, virkja hann og finna honum farveg 

inni í starfinu. Í þátttökuleikskólunum eru notaðar skráningar til að draga 

fram sjónarmið barnanna en þeir eru komnir mismunandi langt í því ferli.  

Að mati leikskólakennaranna hafa börnin mikil áhrif á skipulag og 

framkvæmd í skólastarfinu. Það er hlustað og leitað eftir sjónarmiðum 

þeirra og þau tekin til greina hvort sem varðar daglegt starf eða stærri 

breytingar sem taka til skipulags skólastarfsins. Börnin hafa því áhrif þótt að 

leikskólakennararnir séu þeir sem að taki endanlegar ákvarðanir. Aðkoma 

barnanna að innra mati á leikskólastarfinu er í þróun á öllum leikskólunum 

sem tóku þátt í rannsókninni. Varðandi þátttöku í leikskólastarfi draga 

viðmælendur fram að kenna þurfi börnum strax að taka þátt og vera virk í 

starfinu. Á það bæði við um þátttöku í leik, daglegu starfi og því að koma 

fram fyrir önnur börn og segja sínar skoðanir. Séu börn óvirk þarf að þeirra 

mati að grípa inn í. Það er skoðun kennaranna að séu börnin að vinna út frá 

áhuga sínum og fái að velja og hafa áhrif á viðfangsefni sín þá séu þau 

ánægð og virk í daglegu starfi. 
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Abstract 

Preschool teachers’ methods to elicit children’s point of view and 

encourage their participation in democratic preschool activities 

There is an emphasis on children’s active participation in preshcool 

activities and policy where their point of view is heard and valued. All 

concerned parties, including teachers, parents and children, work together 

towards common objectives of preshool activities and they all take part in 

evaluating these activities. The goal is for children to grow up in a 

democratic community with an emphasis on critical thinking, individual 

discoveries, active participation and creating meaning.  

The objective of this research is to determine what methods Icelandic 

preschools are using in order to elicit children’s point of view and 

encourage their participation in preschool activities. In addition, this 

research aims to discover how the child’s perspective is utilized to affect 

preschool activities. Seven preschool teachers from three seperate 

preschools were interviewed for this purpose, using a non-standardised 

method. It appears that all seven teachers apply active listening during all 

daily activities. They ask purposeful open-ended questions on a daily basis 

and set out to converse with the children, listen to their conversations and 

decipher their play activities. The teacher’s role is to discover the children’s 

interests, activate them and find them a suitable course in the preschool 

activities. The preschools in this research all use pedagogical 

documentation to expose children’s point of view and some are further 

along the path than others.  

According to the teachers, the children are very influential in organising 

and implementing preschool policy and activities. Their opinions are 

listened to and taken into account when activities are organised or changes 

planned. They have an influence but not complete control. These methods 

are in stages of development in all preschools involved in this research. 

Concerning participation in play and other daily activities, the teachers 

point out that children need to be taught how to participate and be active 

in these activities. This also applies to how to treat others and give their 

opinion. In cases where children are inactive in the preschool environment, 

it is the teacher’s role to take measures to support them. The teachers in 

this research believe that when children are interested in their work and 

get to have an influence on preschool activities, they are happy and active 

in their daily activities.  
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1 Inngangur 

Árið 2001 byrjaði ég að vinna á leikskóla samhliða náminu mínu í Háskóla 

Íslands. Ég komst að því að ég hafði mjög gaman af því að vinna með 

börnum en ég hafði ekki haft mikla reynslu af börnum áður. Mér fannst 

starfið með börnunum skemmtilegt og enginn dagur í vinnunni var eins. En 

það hentaði mér mjög vel og ég fann að starfið átti vel við mig. 

 Hugur minn stefndi þó annað en að vinna með ungum börnum og eftir 

að hafa lokið BA prófi í þjóðfræði og trúarbragðafræði lá leiðin í 

kennslufræði til kennsluréttinda og að því loknu í náms- og starfsráðgjöf. 

Alltaf hafði ég verið að vinna á leikskólanum samhliða náminu og þegar 

nokkrir samstarfsmenn mínir ákváðu að skrá sig í menntunarfræði leikskóla, 

nám á meistarastigi, ákvað ég að slá til með þeim. Leikskólakennaranámið 

hafði þá verið opnað fyrir þá sem höfðu aðra grunnmenntun en 

leikskólafræði og áttu þeir möguleika á því að ljúka meistaragráðu og fá 

heimild til starfa sem leikskólakennari að henni lokinni.  

Ég fann þegar ég byrjaði í náminu að andlega næringin var mikil og áhugi 

minn óx með hverjum deginum. Mig langaði til að færa allt sem ég hafði 

verið að læra inn í starfið og koma fram með nýjar hugmyndir. En það er 

erfitt að koma inn með ferskan anda og vera ekki sjálfur viss um hvernig  

best er að standa að því. Þegar kom að því að velja rannsóknarefni fannst 

mér best að ráðast á garðinn þar sem að hann var hæstur fyrir mig til að ég 

fengi sem mest út úr rannsókninni.  

Við val á rannsóknaraðferð var megindleg aðferð ekki inni í myndinni. 

Mig langaði að taka viðtöl og komast þannig nær viðmælendunum og ekki 

síst fann ég hjá mér þörf til þess að fá að koma inn á leikskólana og fá að sjá 

starfið sem þar fer fram. Það að fara á vettvang og fá að fylgjast með gaf 

mér ekkert minna heldur en viðtölin sjálf. Hvort tveggja studdi við hvort 

annað. 

 Í náminu var mikið rætt um sýn fullorðinna á börn. Fjallað var um 

síðtímahugmyndir í þessu samhengi. Samkvæmt þeim eru börn virkir og 

hæfir einstaklingar með sterk sjónarmið sem fullorðnum ber að taka til 

greina og hlusta á. Hugmyndir fræðimanna (t.d. Dahlberg, ofl., 2007) voru á 

þessa leið og barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna (e.d) sem og Aðalnámskrá 

leikskóla (2011) styðja þetta. Einnig var lögð áhersla á að öll börn væru virk í 

leikskólastarfinu þannig að þau væru að læra í leik og starfi (Bae, 2004).  



 

10 

 

Markmið rannsóknarinnar tekur til þess að athuga hvaða aðferðir eru 

nýttar á leikskólum til að fá fram sjónarmið barna og stuðla að þátttöku 

þeirra í lýðræðislegu leikskólastarfi. 

Rannsóknarspurningarnar sem leitað var svara við í rannsókninni eru 

þessar: 

-Hvaða aðferðir eru nýttar á leikskólum til að fá fram sjónarmið barna og 

stuðla að þátttöku þeirra í lýðræðislegu leikskólastarfi? 

- Hvernig eru sjónarmið barna nýtt til að hafa áhrif á framkvæmd 

skólastarfsins? 
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2 Lagalegur rammi 

Á Íslandi setur stjórnkerfið rammann um skólakerfið og allar reglugerðir, 

stefnuskrár, lög og námskrár sem snerta menntamál eru þau tæki sem móta 

skólastarfið á öllum skólastigum og þróast þau í takt við samfélagslega 

strauma (Jón Torfi Jónasson, 2008). Samfélagslegar breytingar verða jafnan 

samhliða aukinni tækniþróun og þekkingu og hafa áhrif á allt sem því við 

kemur og þar á meðal viðhorf til margvíslegra hluta. Það sem var talinn vera 

algildur sannleikur fyrir nokkru síðan á ekki endilega við í dag. Þar eru 

hugmyndir sem að snúa að börnum og uppeldi ekki undanskildar. 

Samfélagslegar breytingar hafa víðtæk áhrif á allt stjórnkerfið og skila sér 

inn í skólana og hafa áhrif á faglegt starf og þar á meðal hvernig er litið á 

börn (Albon, 2011). Í dag er aukin áhersla frá því sem áður var á réttindi 

allra þjóðfélagsþegna og á það bæði við um réttindi barna og fullorðinna. 

Ísland á aðild að barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og skal því taka mið af 

honum. Í sáttmálanum eru 54 greinar og fjalla 12. og 13. grein um rétt 

barna til að tjá sig og hafa skoðun. Í 12. gr. 1. lið er tekið fram að  

,,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”  

(Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, 1992). 

 Ef litið er á þróunarsögu leikskólans má sjá að hugsunin um réttindi 

barna til þátttöku og að fá þau til að bera sjónarmið sín á borð er ekki ný af 

nálinni. Leikskólinn á sér langa þróunarsögu og framan af var hann að 

mótast án mikilla afskipta hins opinbera. Upphaf leikskólans má rekja til 

þess að árið 1894 kom Bríet Bjarnhéðinsdóttir fram með þá hugmynd að 

sett yrði á laggirnar uppeldisstofnun sem myndi sjá um gæslu smábarna á 

daginn fyrir börn í Reykjavík. Í kjölfarið fór fram umræða um að koma á fót 

einhvers konar dagvistunar- og sólarhringsstofnunum, stofna barnaheimili, 

leikvelli, koma börnum í varanlegt fóstur eða í sveit tímabundið (Jón Torfi 

Jónasson, 2006).  

Fyrsta barnaheimilið var stofnað 1905. Nokkur sumardvalarheimili voru 

starfandi á árunum 1910 fram til 1940 og voru það ágætis úrræði yfir 

sumartímann. Leikskólinn Grænaborg var stofnaður árið 1932 af 

Barnavinafélaginu Sumargjöf. Það félag hóf einnig rekstur Vesturborgar árið 

1938 og var það fyrsti heilsdagsleikskólinn. Lengi vel, eða yfir allt að 40 ára 

tímabil, voru leikskólar Reykjavíkur byggðir af borginni en Sumargjöf sá um 

reksturinn að miklu leyti (Jón Torfi Jónasson, 2006).  
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Þegar litið er á faglega rammann sem leikskólastarfið var byggt á hafði 

Valborg Sigurðardóttir, stjórnandi Uppeldisskóla Sumargjafar, þar mikil 

áhrif. Hún gaf út bók árið 1952, Starfshættir í leikskólum og dagheimilum, 

og var stuðst við hana í leikskólastarfi í allt að 30 ár. Hún áleit að öll börn 

ættu að eiga þess kost að fara í leikskóla þar sem þeir væru viðbót við 

heimilið. Um væri að ræða stuttan dvalartíma fyrir hvert barn í 

leikskólunum en lengri á dagheimilunum. Dagheimilin voru hugsuð sem 

neyðarúrræði fyrir foreldra og ekki öllum opin. Í bókinni er ekki rætt beint 

um lýðræði eða þátttöku barna. Þó er komið inn á að hvert barn sé einstakt 

og í því sambandi bent á nauðsyn þess að horfa sérstaklega til hvers 

einstaklings og mæta honum þar sem hann er staddur (Jón Torfi Jónasson, 

2006: Valborg Sigurðardóttir, 1952).  

Árið 1981 tók ríkið formlega faglega ábyrgð á starfi dagvistunarstofnana. 

Í kjölfar þess var sett fram lagaákvæði um að gera þyrfti Uppeldisáætlun 

fyrir dagvistarheimili og leikskóla og kom hún út árið 1985. Þar kom fram að 

leikskóli og dagheimili væru uppeldisstofnanir en ekki velferðarstofnanir 

eða neyðarúrræði. Áætlunin markaði tímamót hvað varðar að nú var 

opinberlega og faglega verið að skilgreina hlutverk þessara stofnana (Jón 

Torfi Jónasson, 2006). Í áætluninni kemur fram að starfsfólk, foreldrar og 

börn eigi öll að koma að því að skipuleggja starfið, taka þátt í mati og koma 

að áætlunargerð. Segir meðal annars þar sem rætt er um þáttöku barna : 

,,Því eldri sem þau eru því eðlilegra er að ræða við þau um ýmis 

áform sem varða þau og áhugamál þeirra sérstaklega. 

Nauðsynlegt er þó að skýrt komi fram að hve miklu leyti þau fá 

að ráða svo að þau séu ekki látin halda að þau hafi meiri áhrif 

en raunhæft er. Þess þarf einnig að gæta að þátttaka barnanna 

sé ekki eingöngu til málamynda. Þau þurfa að finna að tillit sé 

tekið til óska þeirra og tillagna í raun og veru ef álits þeirra er 

leitað. ,,Fundi” með börnunum má hafa í samtals- og 

samverustundum, ýmist í litlum eða stórum hóp eftir aldri 

barnanna og eðli umræðuefnisins” (Menntamálaráðuneytið, 

1985, bls.63).  

Árið 1991 eru sett lög um leikskóla og leikskólaheitið þar með fest í sessi. 

Mikið var byggt á Uppeldisáætluninni sem styrkti það sem að áður hafði 

verið gert. Skilgreint var lögbundið hlutverk leikskólans og markmiðin 

reifuð. Hlutverk leikskólans er meðal annars að veita gott uppeldi og 

menntun. Stuðla að öruggum leikskilyrðum og hollu umhverfi þar sem 

börnum er gert kleift að þroskast með því að taka þátt í leik og starfi undir 
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stjórn fagaðila. Einnig var áhersla lögð á sköpun, tjáningu og eflingu 

sjálfsmyndar svo eitthvað sé nefnt. Með lögum um leikskóla árið 1994 var 

leikskólastigið formlega orðið hluti af skólakerfinu. Lítil breyting varð á 

inntaki og markmiðssetningu á milli ára (Jón Torfi Jónasson, 2006).  

Á grundvelli laganna 1994 var Aðalnámskrá leikskóla gefin út árið 1999. 

Þar kemur meðal annars fram að leggja eigi áherslu á að kenna lýðræðisleg 

vinnubrögð. Börnin eigi að fá að vera þátttakendur í áætlanagerð og mati. 

Þau eiga að upplifa að á þau sé hlustað, þau fái að taka fullan þátt, fái að 

leggja til málanna og að réttur þeirra sé virtur (Menntamálaráðuneytið, 

1999). Í námskránni er jafnframt bent á að hver skóli þurfi að búa til sína 

eigin skólanámskrá (Menntamálaráðuneytið, 1999). Í skólanámskrám 

útfærir hver og einn skóli markmiðin sem eru tilgreind í Aðalnámskrá. 

Skólanámskrár eru vinnuplagg skólanna og um leið upplýsingarit fyrir 

foreldra, starfsfólk og aðra sem láta sig málið varða. Þær geta innihaldið 

kennsluaðferðir, markmið, námsefni og mat svo eitthvað sé nefnt og eru 

endurskoðaðar reglulega (Guðrún Geirsdóttir, 1997).  

Í lögum um leikskóla 2008 er kveðið á um að meðal annars sé markmið 

leikskóla að leggja grundvöll að því að börn verði sjálfstæðir, virkir og 

ábyrgir þátttakendur í lýðræðisþjóðfélagi sem er í örri og sífelldri þróun (lög 

um leikskóla, nr. 90/2008).  

Mennta- og menningarmálaráðuneytið gaf út nýja Aðalnámskrá leikskóla 

árið 2011. Menntastefnan byggir á sex grunnþáttum menntunar. Þættirnir 

eru læsi, sjálfbærni, jafnrétti, sköpun, heilbrigði og velferð, lýðræði og 

mannréttindi. Í námskránni er kveðið á um að börn eigi að fá að taka virkan 

þátt í leikskólastarfinu og nauðsynlegt sé að hlusta eftir röddum þeirra. 

Lögð er áhersla á að efla skuli hvern og einn einstakling í lýðræðissamfélagi 

og styrkja þar um leið jafnrétti allra til náms og til þess að eiga jafna 

hlutdeild. Leikskólinn er samfélag þar sem unnið er saman að settum 

markmiðum, starfsfólk, börn og foreldrar. Rík áhersla er lögð á uppgötvun 

einstaklingsins og að hver og einn fái tækifæri til að tileinka sér námið á sinn 

hátt og skapa sér merkingu. Lagt er upp með að börn, foreldrar og starfsfólk 

komi að mati (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).   

Lýðræðismenntun og áherslan á mannréttindi taka til flestra námssviða 

leikskólans. Um er að ræða áhersluna á gagnrýna hugsun, gildismat, siðferði 

og viðhorf. Mikilvægt er að skólar taki mið af hverjum einstaklingi í 

starfsháttum sínum og allir eiga að hafa jafna möguleika til áhrifa, jafnt 

fullorðnir sem börn. Í leikskólum er verið að búa börnin undir þátttöku í 

lýðræðislegu samfélagi þar sem að raddir allra fá að hljóma, samfélagi sem 
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stuðlar að virkni og þátttöku hvers einstaklings sem á þar aðild (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). 

2.1 Samantekt 

Hér hefur verið stiklað á stóru varðandi lagarammann sem leggur línurnar 

fyrir leikskóla landsins. Leikskólum er skylt að fylgja lagarammanum en hafa 

frjálsar hendur varðandi útfærslu hans og setja skólarnir fram í sínum 

skólanámskrám hvernig þeir ætla að ná þeim markmiðum. Þegar litið er yfir 

söguna má sjá að snemma er farið að tala um nauðsyn þess að börn fái að 

taka þátt í leikskólastarfi og koma sínum sjónarmiðum á framfæri. 

Umræðan er ekki ný af nálinni en hefur verið að þróast og breytast í 

samræmi við breyttar samfélagslegar áherslur og ekki síst í samhengi við 

aukna umræðu um nauðsyn þess að börn alist upp í lýðræðislegu samfélagi. 
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3 Fræðilegur bakgrunnur 

Það er óhjákvæmilegt að ræða um sjónarmið barna án þess að koma 

sérstaklega inn á þær hugmyndir sem eru uppi um börn. Í þessum kafla 

verður fjallað um sýn á börn og hugtökin lýðræði, sjónarmið og þátttaka 

barna eru skilgreind. Allir þessir þættir tengjast og eru jafn mikilvægir fyrir 

rannsóknina og því nauðsynlegt að staldra við og varpa frekara ljósi á þá.  

3.1 Sýn á börn 

Í gegnum tíðina hafa hugmyndir um börn og barnæsku einkennst af því að 

ekki hafa sömu viðmið og viðhorf gilt um börn og fullorðna. Ákveðnar 

staðalmyndir eru uppi um viðeigandi hegðun barna, útlit og viðhorf sem eru 

eftirsóknarverð og talin eðlileg, bæði í samfélaginu og í skipulagi náms. 

Flestir foreldrar kjósa að börn þeirra falli undir þessi viðmið en ekki er 

endilega horft til þroska, þekkingar, færni eða leikni barnsins. Uppeldissýn 

mótast samhliða því hvernig nám og kennsla barnanna þróast. Það hvernig 

horft er á börn hefur áhrif á það hvernig komið er fram við þau. Ef litið er á 

þau sem ósjálfbjarga einstaklinga er líklegt að álitið sé að meginhlutverk 

leikskólans sé að veita þeim umönnun frekar en að horfa til þess að barnið 

sé í sífelldu námsferli þar sem það er statt hér og nú og getur haft mikil áhrif 

á sitt nám (Albon, 2011). Hrönn Pálmadóttir og Þórdís Þórðardóttir (2007) 

hafa einnig fjallað um uppeldissýn og benda þær líkt og Albon á að 

uppeldissýnin sé í sífelldri þróun og sé í takt við tíðarandann og strauma í 

samfélaginu hverju sinni. Hver og einn kennari tileinkar sér kennslu- og 

samskiptaaðferðir út frá sinni uppeldissýn.  

Jóhanna Einarsdóttir (2008) bendir á að uppeldissýnin og þar af leiðandi 

viðhorf til barna hafi tekið miklum breytingum í gegnum tíðina. Dregur hún 

fram að skipta megi sýn á börn niður í nokkra flokka: 

 Börn eru annaðhvort góð eða slæm. Hér gætir áhrifa Rousseaus en 
hann leit svo á að börn væru fædd góð en ef þeim yrði á væri hægt að 
rekja það til áhrifa umhverfis eða uppeldis, bjóða þurfi því börnum 
upp á gott umhverfi. Síðan er andstæðan, en þar er talið nauðsynlegt 
að aga börnin til að þau verði þeir einstaklingar sem að fullorðna 
fólkið kýs að þau séu og fylgi þeim reglum sem eru uppi hverju sinni.  

 Börn eru sem óskrifað blað eða þau þroskast eftir ákveðnum stigum. 
Fræðimaðurinn Locke leit svo á að barn fæðist með enga 
fyrirframgefna þekkingu. Hugurinn er móttækilegur fyrir nýrri 
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þekkingu og barnið lærir það sem því er kennt en skapar sér ekki 
neina þekkingu að eigin frumkvæði. Aðrir fræðimenn líta svo á að 
börn gangi í gegnum ákveðin þroskastig. Þar má nefna 
þroskakenningar Piaget en hann lagði áherslu á vitsmunalegar 
kenningar. Samkvæmt þeim er hægt að skýra þroska einstaklinga út 
frá meðfæddum eiginleikum þeirra og vitsmunalegu ferli sem breytist 
eftir þroska. Sérhver einstaklingur leitast við að öðlast jafnvægi og 
skipulagning upplýsinga á sér stað með samlögun og aðlögun. 
Samlögun er staðfesting á fyrri reynslu en aðlögun krefst nýs 
skipulags því að um nýjar upplýsingar eða nýja þekkingu er að ræða. 
Piaget heldur því fram að hver einstaklingur gangi í gegnum fjögur 
þroskastig sem ná frá fæðingu og fram til fullorðinsára. Þau eru 
skynhreyfistig, foraðgerðarstig, hlutbundnar aðgerðir og formlegar 
aðgerðir (Santrock, 2005). Á hverju stigi er maðurinn að auka við 
þroska sinn og er skólakerfið hérlendis byggt mikið upp á kenningum 
hans.  

 Börn eru saklaus í blóma lífsins eða eru virk í eigin námi. Hér bendir 
Jóhanna á að margir líti svo á að börn þurfi að fá vernd fyrir 
margvíslegum hættum sem þau geta lent í. Nefnir hún í því sambandi 
að fullorðnir séu orðnir meðvitaðri á upplýsingaöld um hætturnar 
sem að börn geta staðið frammi fyrir og það sé hlutverk þeirra 
fullorðnu að vernda þau. Hefur verið bent á í þessu samhengi að það 
sé erfitt að halda verndarhendi yfir börnunum því að slíkt geti komið 
þeim í koll þegar á reynir því að þau hafi ekki verkfærin til að takast á 
við aðstæðurnar og leysa úr þeim farsællega. Andstæða þessa er að 
börn séu virkir einstaklingar í eigin námi. Bernskan er ekki eingöngu 
undirbúningur fyrir fullorðinsárin heldur viðurkennt tímabil sem að 
þarf að taka tillit til og hlúa vel að.  

Margir líta til síðtímahugmynda þegar verið er að ræða um börn og 

bernskuna. Þeir sem aðhyllast þær líta á nám barna á annan hátt en gert var 

áður og ekki síst hlutverk þeirra fullorðnu. Síðtímahugmyndir hallast að því 

að barnæska sé félags-, sögu- og efnahagslega mótuð. Mismunurinn á milli 

barna og fullorðinna er breytilegur á milli staða, ólíks tíma, kyns, kynþátta 

og stétta. Börn er ólík og hafa sínar eigin skoðanir, hafa áhrif og leggja sitt af 

mörkum í okkar félagslega auð alveg frá upphafi. Hafa fræðimenn bent á að 

mikilvægt sé að efla félagslega og tilfinningalega þætti barnsins og styrkja 

það sem einstakling. Leggja á sérstaka áherslu á að efla áhuga þess, 

félagsfærni, uppbyggingu sjálfsmyndar og andlegt jafnvægi. Það stuðlar að 

því að barnið verður virkt í sínu námi, hefur áhrif á umhverfi sitt, er 

gagnrýnið og hefur sjálfstraust til þess að koma fram með sínar hugmyndir 

og leyfa röddum sínum að heyrast af sannfæringu. Þessar hugmyndir hafa 
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haft miklar breytingar í för með sér varðandi það hvernig litið er á börn. Í 

dag er í auknum mæli farið að tala um að rannsóknir séu gerðar með 

börnum í stað þess að megináherslan var á að verið væri að gera rannsóknir 

á eða um börn. Meginbreytingin er því sú að áður fyrr voru þau ekki talin 

hafa til þess þroska að hafa skoðanir (Bertram, 2002; Dahlberg ofl., 1999; 

Jóhanna Einarsdóttir, 2006; Jóhanna Einarsdóttir, 2008; Miller og Pound, 

2011). 

Litið er þannig á í dag að einstaklingurinn sé virkur í sinni þekkingarleit 

og sé tilbúinn til að taka þátt í eigin námi. Lögð er mikil áhersla á að nám fari 

fram allstaðar og að allt nám sé liður í því að læra að lifa lífinu og takast á 

við margvíslegar aðstæður. Mikil áhersla er lögð á að námið byggist upp í 

félagslegum samskiptum jafnt við fullorðna og börn. Þar kemur inn meðal 

annars félagsleg hugsmíðahyggja Vygotskys sem leggur áherslu á að 

maðurinn er félagsvera og læri af samneyti við aðra. Grundvallarkenning 

hans er að hægt er að auka og teygja á skilningi einstaklingsins með 

samræðum við aðra, ólíkt því sem Piaget heldur fram um að einstaklingur 

skilji aðeins það sem að hæfir þroskastigi hans. Hugtakið „svæði mögulegs 

þroska“ tekur til þess sem að einstaklingur getur gert og skilið sjálfur án 

aðstoðar, upp að því marki sem hann skilur og getur með aðstoð. Mikil 

áhersla er einnig lögð á áhugasvið barnanna en fræðimenn hafa bent á að 

áhugahvötin sé ein sterkasta driffjöðrin í námi barna. Sökum þess er 

nauðsynlegt að leita eftir því hvar áhugi barnanna liggur. Síðtímahugmyndir 

leggja áherslu á að áhugi einstaklinga getur verið mjög ólíkur (Byrnes og 

Wasik, 2009; Hrönn Pálmadóttir og Guðrún Bjarnadóttir, 2012; Santrock, 

2005; Wells og Claxton, 2002). 

3.2 Lýðræði  

Í kjölfar breyttrar uppeldissýnar á börn hefur áherslan á lýðræði orðið 

sýnilegri. Lýðræðismenntun og áherslan á mannréttindi taka til flestra 

námssviða leikskólans. Um er að ræða meðal annars áhersluna á gagnrýna 

hugsun, gildismat, siðferði og viðhorf. Mikilvægt er að skólar taki mið af 

hverjum einstaklingi í starfsháttum sínum og allir eiga að hafa jafna 

möguleika til áhrifa, jafnt fullorðnir sem börn (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Í leikskólum er verið að búa börnin undir 

þátttöku í lýðræði í lýðræðisþjóðfélagi eða eins og segir „gert er ráð fyrir að 

börn og ungmenni læri til lýðræðis með því að læra um lýðræði í lýðræði“ 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Dewey er einn helsti fræðimaðurinn sem hefur fjallað um lýðræði. Hann 

var fæddur árið 1859 í Vermont í Bandaríkjunum. Dewey lagði mikla áherslu 

á menntun og taldi að hún væri nauðsynleg að mörgu leyti og vel yrði að 
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vera staðið að henni. Að hans áliti er menntun hluti af lífinu og hver 

einstaklingur lærir í gegnum reynslu. Lærdómurinn verður þegar 

einstaklingurinn bregst við reynslunni, ígrundar hana og tekst á við orsakir 

hennar og afleiðingar (Dewey, 2000; Jóhanna Einarsdóttir, 2010).   

Dewey benti á að það væri réttur hverrar manneskju að vera þátttakandi 

í sameiginlegri ákvörðunartöku og fá að leggja fram eigin sjónarmið til 

málanna. Þar kæmi menntakerfið sterkt inn sem frumafl í að kenna hverjum 

og einum að koma skoðunum sínum á framfæri. Skólinn á að vera lifandi 

samfélag þar sem að ólíkir einstaklingar eru að leggja sitt af mörkum og eru 

að lifa og þroskast saman. En Dewey lagði mikla áherslu á að menntunin sé í 

gegnum félagslegar samvistir. Markmiðið á að vera að skapa samfélag þar 

sem ríkir virkni, virðing og jafnræði. Í slíku samfélagi er mikilvægt að ólíkar 

skoðanir og sjónarmið heyrist og að þær fái hljómgrunn og séu 

viðurkenndar. Virðing þarf að ríkja fyrir ólíkum skoðunum þar sem 

markmiðið er að rækta alla sameiginlega hagsmuni sem eru samfélaginu til 

góða. Einstaklingar eiga rétt á frelsi til athafna. Börn læra í gegnum reynslu 

og þurfa krefjandi verkefni til að leysa. Þau þurfa að læra að vinna saman í 

hópi þar sem þau hafa hagsmuni hópsins í fyrirrúmi. Þau þurfa umfram allt 

að læra á sitt eigið siðferði og á lýðræðið í lýðræðislegu samfélagi. 

Menntastefna Dewey sem hann setti fram við upphaf 20. aldar var 

framsækin og ekki í samræmi við ríkjandi hefðir en í skólunum var áherslan 

á bekkjarkennslu og utanbókarlærdóm. Kennarinn var stýrandi miðlari og 

nemendurnir þiggjendur og óvirkir. Hugmyndir Deweys hafa haft mikil áhrif 

á allt skólastarf (Dewey, 2000; Gunnar E. Finnbogason, 2010; Jóhanna 

Einarsdóttir,1997; Jóhanna Einarsdóttir, 2010; Ólafur Páll Jónsson, 2010).  

Að mati Dewey skipti raunveruleg þátttaka mestu máli og hlutverk 

kennaranna í að stuðla að þátttöku er veigamikið. Dewey lagði ríka áherslu 

á fagmennsku hjá kennurum. Hann taldi hlutverk þeirra felast í því að vera 

leiðbeinendur barnanna þar sem hagur þeirra væri alltaf í fyrirrúmi. Mæta 

ætti barni þar sem það stæði, finna viðfangsefni sem barnið gæti byggt ofan 

á fyrri reynslu, vekti áhuga þess og löngun til að læra meira. Hann benti 

einnig á að dulda námskráin væri mjög áhrifamikil í þessu samhengi. Þar 

kæmu viðhorf, viðbrögð og væntingar kennaranna gangvart börnunum og 

starfinu í heild sinni sterkt inn. Reynsla barnanna er það sem mótar þau til 

framtíðar (Kristín Dýrfjörð, 2006; Jóhanna Einarsdóttir, 2010).  

Í ritröð um grunnþætti menntunar, Lýðræði og mannréttindi (2012) 

kemur einnig fram að börn þurfi að læra að lifa í lýðræði og byrja þarf strax 

að vinna með börnunum að því markmiði. Hafa þarf í huga þrjú gildi í starfi 

með ungum börnum. Þau eru leitin að hinu sanna en þar fellur inn 

gagnrýnin hugsun, hinu góða sem tengist umhyggjunni og hinu fagra sem 
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vísar til skapandi hugsunar. Draga höfundar fram að uppalendur vilji að 

börnin þeirra séu góð, að þau sýni öðrum umhyggju og að þeim sé veitt slíkt 

viðmót. Þetta þurfa kennarar að vera meðvitaðir um og veita börnum 

tækifæri til að hlusta, uppgötva og eiga félagsleg samskipti þar sem þau 

geta staðsett sig og þroskað siðferðislega. Höfundar koma inn á að börn hafi 

frjálsan vilja og leita hins sanna. Í leiknum eru þau að þjálfa skapandi hugsun 

og í frjálsum leik leika þau sér á sínum eigin forsendum og hafa meiri 

þolinmæði til að læra í gegnum leikinn en ella. Leikurinn er því kjörinn 

staður til að æfa sig að eiga hlutdeild í lýðræðislegu samfélagi. Gefa þarf 

frjálsa leiknum tækifæri til að blómstra. Í því sambandi þarf kennarinn að 

hafa í huga að vera hvetjandi og beita virkri hlustun þar sem barnið er 

viðurkennt og ýta þannig undir skapandi hugsun. Höfundar benda einnig á 

að börn þurfa oft aðstoð í því að þjálfa upp gagnrýna hugsun þar sem þau 

gera oft ekki skil á milli þess sem er í raun og þess sem er ímyndað. Hægt er 

að kenna börnunum að setja sig í spor annarra með því að lesa eða segja 

þeim sögur sem hægt er að ræða og fá fram mismunandi sjónarhorn 

barnanna. Geta þetta verið ævintýri, þjóðsögur eða klípusögur svo dæmi sé 

tekið (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012). 

Lindström fjallar einnig um mikilvægi þess að læra lýðræðislega hugsun. 

Halla Jónsdóttir ræðir hugmyndir hans og segir:  

,,Hann færir rök fyrir því að með því að hin agaða samræða 

verði samskiptaform í skólastarfi sé verið að skapa með 

nemendum venjur, byggðar á reynslu sem nýtist þeim við líf og 

störf í lýðræðislegu samfélagi. Skólastarfið verði þannig 

samfélag sem styrki nemendur í þeim dyggðum sem hann telur 

að verið sé að þjálfa í samræðunni. Þetta er það sem nefnt 

hefur verið hin siðferðilega hlið. Þar er ekki um að ræða 

kennslu um innihald eða aðferðir heldur þátttöku, virkni sem 

skapar reynslu sem einstaklingurinn flytur með sér og getur 

yfirfært á aðrar aðstæður lífsins” (Halla Jónsdóttir, 2010, bls. 

138). 

 Lindström tilgreinir nokkrar dyggðir sem þarft er að vinna með og gott 

er að þjálfa upp. En þær eru að bera virðingu fyrir öðrum, hafa hugrekki til 

að tjá skoðanir sínar, heiðarleika til að segja satt, auðmýkt, tillitssemi, 

rökvísi, víðsýni, sjálfsaga, einbeitingu og samkennd (Halla Jónsdóttir, 2010).  

 Í grein Krístínar Dýrfjörð (2006), sem hún byggir á rannsókn sinni á 

viðhorfum leikskólakennara til lýðræðis, kemur fram að margir kennarar 

skilgreindu lýðræði á þann hátt að meirihlutinn réði og búið væri að fá fram 
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ákveðna þætti sem þyrfti að greiða atkvæði um. Nánari skilgreining á 

hugtakinu bar með sér að allir eigi jafnan rétt til að tjá sig og að þeim sé 

sýnd virðing. Leikskólakennaranir töldu að það fælist í lýðræðislegum 

vinnubrögðum að börnin gætu leyst úr ágreiningi með því að skiptast á 

skoðunum og komast að niðurstöðu með því að ræða málin. Því væri 

nauðsynlegt að þau hefðu færni í mannlegum samskiptum. Einnig töldu þeir 

sjálfsagt að börnin lærðu að hjálpast að og bera umhyggju hvert fyrir öðru. 

Mikilvægt væri að börnin þróuðu með sér sjálfsvirðingu, sjálfstraust, lærðu 

að treysta öðrum og kynnu að meta það að eiga vini. Það er einnig hlutverk 

kennarans að virkja börnin sem mest og leyfa þeim að standa undir ábyrgð 

og hvetja þau til að sýna frumkvæði. Að leggja áherslu á þessa þætti væri að 

kenna börnunum að lifa í og vinna með lýðræði.  

Ljóst er að fræðimenn telja að nauðsynlegt sé að byrja snemma að 

kenna lýðræðisleg vinnubrögð. Leikskólinn kemur þar sterkur inn því að 

börn þurfa að læra að lifa og hrærast í lýðræðislegu samfélagi. 

3.3 Sjónarmið barna 

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) kemur fram að ,,leikskóli á að vera 

lýðræðislegur vettvangur og lærdómssamfélag þar sem starfsfólk, foreldrar 

og börn eru virkir þátttakendur og hafa áhrif á ákvarðanir um málefni 

leikskólans” (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).   

Til að börn geti haft áhrif þarf að leita eftir sjónarmiðum þeirra. Dockett 

(2008) nefnir nokkrar ástæður fyrir því að nauðsynlegt sé að sjónarmið 

barna fái að hljóma. Tilgreinir hún að sjónarmið fullorðinna séu ekki þau 

sömu og barna. Þótt að þeir fullorðnu hafi gengið í gegnum barnæsku hefur 

samfélagið breyst mikið á þeim tíma og margt fallið í gleymsku. Fullorðnir 

og börn búa ekki yfir sömu reynslu. Mikilvægt er einnig að viðurkenna að 

börn búi yfir styrkleikum og leita þarf leiða til þess að þau öðlist jákvæða 

upplifun. Með því að hlusta á börn viðurkennum við rétt þeirra, viðhorf og 

reynslu og stuðlum að samskiptum sem einkennast af virðingu. Með virkri 

hlustun getum við jafnframt áttað okkur betur á áhugasviðum barnanna og 

gefið þeim verkefni í samræmi við áhuga þeirra. Þannig tryggjum við að þau 

hafi virkilega gaman af því sem að þau eru að gera. 

Anna Magnea Hreinsdóttir (2012) tekur í sama streng og ræðir um 

mikilvægi virkrar hlustunar og viljann til verksins. Fullorðna fólkið þarf að 

vera tilbúið til að leggja við hlustir og sýna sjónarmiðum barna virðingu. Virk 

hlustun hefur ótvítræð áhrif á styrkingu sjálfstrausts og samskiptafærni. 

Þetta getur síðan leitt til ákveðinnar keðjuverkunar þar sem virk hlustun 

getur orðið til þess að ný sýn kemur inn sem veldur viðhorfsbreytingu og 
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þar með auknu samráði milli barna og kennara. Raddir barna geta haft mikil 

áhrif á alla þá aðila sem að málinu koma, barnið sjálft, foreldra og 

leikskólann í heild sinni. 

 Í ritröð um grunnþætti menntunar þar sem rætt er um grunnþáttinn 

lýðræði er rætt enn frekar um virka hlustun og áhrif hennar og þar segir:  

 ,,Kennari sem sýnir barni virðingu og áhuga með því að fylgjast 

með því og hlusta á það, hvort sem er á þarfir þess, orð eða 

tilfinningar, hlúir að sjálfsvirðingu þess. Þessi virka hlustun 

staðfestir barnið sem manneskju sem mark er tekið á og byggir 

undir sjálfsálit þess og sjálfstraust. Börn sem hafa mikla 

sjálfsvirðingu eru líklegri til að leggja sitt af mörkum, láta 

skoðanir sínar í ljósi og rækta sína séreiginleika. Slík börn eru 

líka ólíklegri til að verða leiðitöm, fylgispök og óvirk. 

Óttablandin virðing þar sem börn beygja sig fyrir valdi, láta í 

minni pokann fyrir öðrum, fá umbun fyrir að þóknast og eru 

sífellt minnt á vanmátt sinn, er ekki til þess fallin að þroska 

manngerð þeirra til lýðræðislegrar virkni” (Ólafur Páll Jónsson 

og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012). 

Emilsson og Folkeson (2006) ræða um mismunandi sjónarhorn barna og 

fullorðinna. Þær benda á að annars vegar sé um að ræða sjónarhorn 

barnanna sjálfra. Þar er átt við það sem börnum finnst mikilvægt og tekur til 

þeirra þátttöku og áhrifa er kemur að ákvörðunartöku sem varðar þeirra líf. 

Hins vegar er það sjónarhorn fullorðinna varðandi það hvað þeir telja að sé 

best fyrir börnin er kemur að ákvörðunum er varða líf barnanna og fá 

sjónarmið barnanna ef til vill enga áheyrn í þeim málum. Þessi sjónarhorn 

fara ekki alltaf saman og því er mikilvægt að huga sérstaklega að því að 

sjónarmið barna fái að njóta sín í leikskólanum og að þau séu höfð með í 

ráðum og í margvíslegri ákvörðunartöku. Leikskólar þurfa að ræða hvernig 

þeir standa að þessum þætti.  

 Þegar verið er að leita leiða að markmiðum þarf að styðja börnin í því að 

vera virkir þátttakendur. Þannig hafa börnin möguleika á því að hafa bæði 

áhrif á heildarferlið og niðurstöðuna. Báðir aðilar þurfa að leggja til málanna 

og leita leiða saman af skynsemi. Þeir fullorðnu þurfa að viðurkenna af 

hreinskilni og trú að börn hafi að bera þá hæfni, áhuga og reynslu sem þarf 

til að vera með í ákvörðunartöku og gefa þeim tækifæri til þess. Ýmsar 

aðferðir er hægt að nota til að fá börn til að taka þátt í að skapa gott 

leikskólastarf. Meðal annars með lýðræðislegu umræðumati þar sem allir 

hagsmunaaðilar geta komið skoðunum sínum á framfæri og málin eru 
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rædd. Þegar leitast er við að hlusta á sjónarmið barna ber þó að varast að 

hafa engan markvissan tilgang að baki. Sé slíkt gert eiga börnin á hættu að 

upplifa að þeirra sjónarmið skipti raunverulega engu máli og þau hafi í raun 

engin áhrif (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2008, 2012).   

Lansdown (2005) bendir á að börn séu aldrei of ung til þess að hægt sé 

að leita eftir sjónarmiðum þeirra. Strax sem ungabörn eru þau fær um að 

láta skoðanir sínar í ljós og því sé það undir fullorðna fólkinu komið að skapa 

þeim tækifæri til að þau geti látið sjónarmið sín uppi. Börn geta túlkað 

sjónarmið sín í gegnum leik, tónlist, tjáningu, dans, hlutverkaleik og margt 

fleira. Kennarinn þarf að vera vakandi fyrir því hvað börnin eru að segja, 

gefa þeim tíma, skapa þeim þægilegt umhverfi sem þeim líður vel í og hafa 

viljann til að hlusta á sjónarmið þeirra. Það skiptir miklu máli að börnin fá 

áheyrn og að sjónarmið þeirra séu viðurkennd. Vissulega þarf kennarinn 

ekki alltaf að samþykkja öll sjónarmið sem það eina rétta en hann þarf hins 

vegar að sýna sjónarmiðunum virðingu og leyfa börnunum að hafa sín 

sjónarmið. 

3.4 Þátttaka barna  

Í lýðræðislegu leikskólaumhverfi þar sem áhersla er lögð á að allir aðilar 

leikskólans séu einstakir og hafi margt til málanna að leggja skiptir framlag 

allra máli. Mikilvægt er að huga að skipulagi í leikskólaumhverfinu til að 

sjónarmið allra komi fram og að allir fái að taka raunverulegan þátt. En með 

þátttöku er vísað til þess að börn hafi tækifæri til að móta og hafa áhrif á 

umhverfi sitt og þau málefni sem þau varða. Eins og áður hefur komið fram 

er viðhorf kennara gagnvart sjálfræði barna mjög þýðingarmikið og ríkjandi 

hugsun og viðhorf til barna birtist í leikskólaumhverfinu og þá einkum í 

framkomu við börnin. Börnin skilgreina sig, trú á eigin hæfni, styrkleika og 

námshæfileika út frá því viðhorfi sem að þau mæta frá öðrum (Brooker, 

2008).  

 Í grein Önnu Magneu Hreinsdóttur (2008) þar sem hún skoðaði meðal 

annars upplifanir barna í fjórum leikskólum á sjálfræði þeirra og vali kom 

fram að börnunum fannst þau ekki hafa mikil áhrif í daglegu starfi. Upplifun 

þeirra var sú að þeim fannst þau litlu fá að ráða og þyrftu alltaf að biðja 

kennarana um leyfi áður en þau gerðu eitthvað. Valstundir sem voru 

hugsaðar til að börnin hefðu val um ákveðið efni voru þannig uppbyggðar 

að börnin upplifðu ekki að þau hefðu neitt val þar heldur. Þegar kennarar og 

foreldrar voru spurð að því hvað þau teldu mikilvægast að börnin þeirra 

lærðu þá nefndu þau að það væri mikilvægt að börnin ættu góð samskipti 

við önnur börn, lærðu að hegða sér vel og bera virðingu fyrir öðrum.  
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Jóhanna Einarsdóttir (2006) rannsakaði einnig þátttöku barna í 

ákvörðunartöku í leikskólum og þar komu fram svipaðar niðurstöður og hjá 

Önnu Magneu. Börnin sögðust ráða þegar þau væru að velja og eftir að þau 

hefðu valið. Hins vegar væru kennararnir búnir að ákveða hvað hægt væri 

að velja um í vali. Auk þess nefndu börnin að þau kæmust ekki alltaf í það 

sem að þau langaði meðal annars vegna þess að fullt væri orðið á 

valsvæðunum. Þegar kom að skipulagi innan leikskólans var upplifun þeirra 

sú að þau hefðu engin áhrif. Í greininni er lögð mikil áhersla á að hlustað sé 

á raddir barna en þær séu vissulega ólíkar og því þurfi að horfa til 

margvíslegra og fjölbreyttra aðferða við hlustunina. 

 Í rannsókn sem að Sheridan og Pramling Samuelsson (2001) unnu þar 

sem þær skoðuðu upplifun barna af þátttöku þeirra í leikskólastarfi komu 

fram álíka niðurstöður. Börnin töldu að kennararnir hefðu mjög mikið 

ákvörðunarvald: 

,,The teacher decides about the overall conditions in pre-

school, the daily routines, rules, norms and values as well as all 

the small events that occur during a day in pre-school. One 

child summarises this in a single sentence: ‘she decides over 

the food, the house and the children’. Some children focus 

especially on all the small things that are important to them 

and they say that the teacher decides whether they are going 

out to play, for a walk, when they are going to eat, if they can 

play on the computer, paint and if the children have to wear 

waterproofs or not! “ (Sheridan og Pramling Samuelsson, 2001, 

bls.183). 

Börnin töldu sig ráða sér í leik og þar upplifðu þau ákveðið frelsi og nefndi 

eitt barnið sem dæmi að í leiknum mætti það ráða sínu hlutverki og skipta 

um hlutverk að vild án þess að nokkur væri að skipta sér af því nema þá 

kannski hinir krakkarnir í leiknum. Það kom einnig í ljós að leikurinn væri 

það viðfangsefni sem þau vildu helst vera að fást við. Börnin nefndu 

jafnframt að þau réðu yfir viðfangsefnum sínum innan ákveðins ramma eins 

og til dæmis hvað þau teiknuðu en fengu ekki að ráða hvenær þau gerðu 

það. Einnig upplifðu þau að kennararnir væru ekki að leita eftir því að vita 

hvað börnin sjálf vildu. Það kom fram munur í rannsókninni á upplifun 

barnanna á þátttöku í sambandi við gæði skóla (Sheridan og Pramling 

Samuelsson, 2001). 

Emilsson og Folkesson (2006) beindu í sínum skrifum sjónum að 

mismunandi valdbeitingu kennara. Drógu þar fram hversu mikil áhrif það 
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hafði á þátttöku, nám og afurð barnanna hvort að þau upplifðu að leitað 

væri eftir þeirra sjónarhornum eða ekki. Þetta er í samræmi við grein 

Þórdísar Þórðardóttur og Guðnýjar Guðbjörnsdóttur (2008) um þjóðsöguna 

af Gýpu. Þar fjalla þær um menningarlæsi og leggja áherslu á að veruhættir, 

reglur og starfsemi leikskóla og aðgengi að menningarefni leggi grunninn að 

því að móta sameiginlega viðurkennda þekkingu inni á leikskólum. Þessi 

viðurkennda þekking hefur aukinn hljómgrunn og þau börn sem hafa 

tileinkað sér hana hafa betri félagslega stöðu. Þær draga einnig fram að 

viðmót kennarans gagnvart sjónarmiðum barna hefur áhrif. Þau börn sem 

gátu samsamað sig sögunni og fengu jákvæð viðbrögð frá kennaranum 

tjáðu sig um efnið en hin sem fengu engin viðbrögð frá kennara héldu sig til 

hlés. Að sama skapi benda þær á að viðbrögð kennara ýta undir að börnin 

styrkjast í þeim hugmyndum um sjálfsmynd sína sem þau upplifa frá öðrum. 

Bert van Oers (2010) er á sama máli þegar kemur að hlutverki kennarans og 

dregur fram að hann eigi að vera til staðar og vera styðjandi aðili. Hann 

ræðir einnig um nauðsyn þess að vinna út frá áhuga og hugmyndum 

barnanna hverju sinni.  

Hlutverk kennara er mjög þýðingarmikið og kemur inn á alla þætti 

námsumhverfisins. Kennararnir útvega börnum efniviðinn og hafa þannig 

áhrif á námið. Með því að velja efni með ákveðna námsþætti í huga er hægt 

að samþætta leik og nám á sem bestan máta. Nauðsynlegt er að gefa 

börnum spennandi og ögrandi verkefni við hæfi hvers og eins. Vekja þarf 

áhuga barnsins á nýjum hlutum þannig að það hafi raunverulegan áhuga en 

sé ekki að sinna verkefninu vegna skyldu. Hafa þarf því sem fjölbreyttastan 

efnivið til að allir geti fengið eitthvað við sitt hæfi. Kennarinn þarf jafnframt 

að gæta þess að öll börnin séu virk í sínu námi. Í því sambandi er mikilvægt 

að leggja mikla áherslu á þátttöku barna í leik og daglegu starfi til að efla 

innri hvöt þeirra. Huga þarf að því að hvert barn sé að þróa færni sína á 

öllum sviðum. Halda áfram á því sviði sem barnið hefur góð tök á í því skyni 

að færa það hærra upp og einnig á þeim sviðum sem að barnið skortir 

færni. Þegar færnin eykst, eykst um leið innri áhugahvöt barnsins og 

sjálfmyndin styrkist. Í hvetjandi námsumhverfi þarf kennari einnig að hafa 

það hugfast að börnin skilgreina sig, trú á eigin hæfni, styrkleika og 

námshæfileika út frá því viðhorfi sem að þau mæta frá öðrum (Brooker, 

2008; Lillemyr, 2009; Röthle, 2006).  

Dewey (2000) telur hlutverk leikskólakennarans veigamikið í námi 

barnsins. Hann lítur svo á að leikskólakennarinn verði sífellt að hugsa til 

þess að raunveruleg reynsla hefur mótandi áhrif og sérhver reynsla stuðlar 

að áframhaldandi þroska. Það er hlutverk leikskólakennarans að nýta það 

sem best í skipulagi sínu og hafa í huga fyrri reynslu barnsins til að byggja á 
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nýja reynslu. Frost (2008) fjallar einnig um hlutverk kennara og segir það 

ekki síst vera styðjandi og leiðbeinandi. Kennarinn er mikil fyrirmynd fyrir 

börnin og hann þarf að vera vel vakandi og fylgjast með og grípa inn í þegar 

við á meðal annars með því að hrósa, ræða málin og benda á mismunandi 

sjónarhorn. Hann þarf að leiðbeina börnunum áfram í verkefnum og koma 

með hugmyndir ef þau rekur í rogastans. Er sú vinna samkvæmt 

hugmyndum Vygotsky um svæði mögulegs þroska en með því vísar hann til 

þess sem barn getur auðveldlega gert á eigin spýtur og þess sem það getur 

eða færist nær í samspili við aðra. 

Emilsson og Pramling Samuelsson (2014) benda á að vald sé 

vandmeðfarið og geti mjög auðveldlega leynst. Þær segja að markmiðið 

með því að skrásetja ferli eða vinna annað skipulagt starf með börnum sé 

oft það að ná fram fullkomnun. Hvort sem það er með því að ná fram 

viðeigandi myndum eða réttri fyrirframgefinni útkomu. Mesta áherslan er 

því oft lögð á afurðina í stað þess að hugsa um ferlið sjálft og þá uppgötvun 

sem barnið gerir og þá færni sem það öðlast við að framkvæma sem 

aðalnámsferlið. Þær draga fram að slík hugsun hafi áhrif á allt starfið. 

Viðmót og hugsun kennarans til nemandans sé lituð af þessu.  

Svanborg R. Jónsdóttir (2012) og Þuríður Jóhannsdóttir (2007) hafa 

báðar tekið kenningar Basil Bernsteins til umræðu í greinum sínum þar sem 

valdið er líka skoðað. Benda þær á að mikilvægt sé fyrir kennara að skoða 

hvernig þeir beita áhrifum sínum og valdi þegar kemur að skipulagi 

skólastarfs. Draga þær fram að Bernstein tali um að margir samhangandi 

þættir hafi áhrif og stýri skólastarfi. Nefnir hann meðal annars hina stýrandi 

orðræðu sem að nemendur læra smátt og smátt inn á. Hann talar um 

flokkun þar sem að vald og valdatengsl koma fram og geta þau mörk oft 

verið skýr eða óljós. Hann kemur einnig inn á yfirráð og talar jafnframt um 

umgjörð og áhrif þess á nemendur hversu stíf eða frjáls umgjörðin er. 

Umhverfislæsi og athafnafærni taka síðan til þeirra þátta sem að nemendur 

tileinka sér til að geta lært og aðlagast því samfélagi þeir þurfa að kunna á. 

Ljóst er að í skólastarfi þurfa kennarar að vera meðvitaðir um að leita eftir 

röddum og stuðla að þátttöku barna en þurfa þó sífellt að hafa í huga hvar 

valdið liggur.  

Bae (2009) tekur í svipaðan streng og bendir á að kennarar geti 

auðveldlega beitt valdi sínu meðal annars með því að stjórna allri umræðu 

og hafa of mikla stýringu. Umræða getur hæglega verið í gangi en er þó 

mest frá kennara þar sem að hann spyr lokaðra spurninga sem krefjast ekki 

mikillar orðræðu í svörun. Frumkvæði barnanna er lítið og þau hafa ekki 

tækifæri til að koma sínum sjónarmiðum á framfæri. Í þessu samhengi talar 

Bae um þröngt sjónarhorn kennara. Kennarar sem að hafi vítt sjónarhorn ýti 
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undir frumkvæði barnanna og hvetji þau til þess að tjá sig og sækjast eftir 

að fá að heyra þeirra sjónarhorn. Kennari sem að aðhyllist þessi vinnubrögð 

er styðjandi og virkur þátttakandi í ferlinu með börnunum.   

Ekki eru þó allir jafn sammála um mikilvægi þátttöku barna. Í grein 

Hudson (2012) um rannsókn sem var gerð á viðhorfi starfsfólks leikskóla til 

ákvörðunartöku koma fram ólík sjónarmið hvað þetta varðar. Kennarar hafa 

ólíkan skilning á því hvað felst í ákvörðunartöku barna. Var einkum álitið að 

um væri að ræða að börn gætu haft skoðun á því að velja á milli nokkurra 

ákveðinna fyrirfram valinna valkosta í stað þess að koma fram með eigin 

hugmyndir. Skiptar skoðanir voru uppi um hversu mikið sjálfræði börn 

raunverulega ráði við meðal annars miðað við þroska og getu.  

Jóhanna Einarsdóttir (2008) ræðir þetta einnig og telur upp fimm þætti 

sem að hún segir að séu meginástæður fyrir því að leita eigi eftir röddum 

barna í leikskólastarfinu. Bendir hún á að börn séu vissulega hæfir 

einstaklingar sem hafi sjónarmið fram að færa og hafi skoðanir á sínu eigin 

lífi. Réttindi þeirra til áhrifa hafa verið staðfest með alþjóðlegum sáttmálum. 

Sem einstaklingar í lýðræðislegu þjóðfélagi þurfa þau að kynnast á eigin 

skinni lýðræðislegum vinnubrögðum þar sem hæfni þeirra og skoðanir eru 

virtar. Auk þess hefur það sýnt sig að börn fylgja frekar þeirri stefnu og þeim 

hugmyndum sem þau hafa sjálf tekið þátt í að búa til og móta. Jóhanna 

nefnir að þegar leitað er eftir röddum barna verði að hafa nokkra þætti í 

huga og þá meðal annars að börn hafa margar raddir og eiga í félagslegu 

samspili í umhverfi sínu sem hefur mótandi áhrif. Fullorðnir hafa vald og 

þurfa að fara vel með það og beita því á réttan hátt.  

Lansdown (2005) hefur bent á að til að þátttaka barna sé árangursrík 

þurfi öll samskipti og upplýsingargjöf milli fullorðinna og barna að 

einkennast af gagnkvæmri viðurkenningu. Þeir fullorðnu þurfa að hafa trú 

og viðurkenna áhuga, raunverulega hæfni og reynslu barnanna. Þeir þurfa 

einnig að gefa börnunum vald til að hafa áhrif á heildarferlið og útkomuna 

og nauðsynlegt er að börnin taki virkan þátt í allri ákvörðunartöku.  

 Jóhanna Einarsdóttir (2006) bendir á að þrátt fyrir þessa miklu áherslu á 

frelsi einstaklingsins má ekki gleyma ábyrgð kennarans. Gæta þarf þess að 

hver einstaklingur fái einnig alúð og aðstoð við það sem að hann kann ekki 

að tjá sig um að hann vanti. Þar er komið inn á umhyggjuna en 

leikskólakennarar hafa meðal annars talið hana felast í mismunandi 

viðhorfum, faglegri þekkingu, því að vera til staðar, sýna stuðning og setja 

mörk (Sigríður Síta Pétursdóttir, 2009). 

Skipulagning umhverfis skiptir miklu máli þegar kemur að því að horfa til 

þátttöku barna í leikskólastarfi. Eva Johansson hefur skipt félagslegu 

leikskólaumhverfi í þrennt: 
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 Börn og fullorðnir eru jafningjar, virðing ríkir á milli beggja aðila.  

 Kennarar horfa til þroskagetu barnanna þegar að verkefni eru 
skipulögð. 

 Kennararnir stjórna og miklum aga er beitt þar sem börnin hafa ekki 
getu til að taka skynsamlegar ákvarðanir (Johansson, 2004).  

Ef vinna á í lýðræði eins og Aðalnámskrá leikskóla kveður á um er 

nauðsynlegt fyrir hvern og einn einstakling að huga að sínum 

kennsluháttum og ígrunda sína starfshætti og ekki síst leikskólaumhverfið 

sem að hann vinnur í. Því að það er mikilvægt að innan leikskólanna ríki 

lýðræðislegt samfélag þar sem að raddir allra barna fái að heyrast jafnt á 

meðal þeirra og á við raddir fullorðna fólksins og stuðlað sé að þátttöku 

allra. En það er í mörg horn að líta þegar kemur að því að vinna og 

skipuleggja starf sem að byggir á lýðræði, eins og hér hefur komið fram. 

Jóhanna Einarsdóttir (2008) bendir á nokkur álitamál þegar verið er að 

hlusta eftir röddum barna í skólastarfi og vert sé að hafa nokkur atriði í 

huga. Segir hún að oft heyrast aðeins raddir þeirra barna sem að hafa sig 

mest í frammi en ekki í öllum börnunum. Raddir þeirra sem bylja hæst séu 

þá túlkaðar sem raddir alls hópsins en það sé ekki rétt leið. Annað sem hún 

dregur fram er að skráningar kennara á sjónarmiðum barna og athöfnum 

þeirra geti verið aðferð sem er notuð til að þeir hafi meiri yfirsýn og tök á 

börnunum og nái þannig að hafa meiri upplýsingar um þau og um leið meiri 

stýringu. Hún talar um að hafa þurfi í huga að veita öllum þáttum jafn mikið 

vægi og bendir á í því sambandi að þegar börn fari að ræða um sín 

hugðarefni fari oft mikil orka í þau og aðrir þættir sem að skipta miklu máli 

vilja gleymast. Réttur einstaklingsins vill einnig hæglega verða ofar rétti 

hópsins ef ekki er að gætt. Jafnframt getur áherslan auðveldlega orðið meiri 

á sjálfskilning einstaklingsins og sjálfstjórn hans á kostnað þess að lögð sé 

áhersla á samvinnu milli fullorðinna og barna. Hafa þarf í huga vald 

fullorðinna þegar börn eru að koma sínum sjónarmiðum á framfæri. Þeir 

geta haft mikil áhrif á það hvað eigi að hlusta á, hvernig eigi að túlka það 

sem börnin segja og á þær niðurstöður sem að umræðan kemur fram með. 

3.5 Samantekt 

Hér hefur verið fjallað um sýn á börn, lýðræði, sjónarmið og þátttöku barna. 

Sýn á börn hefur tekið miklum breytingum í gegnum tíðina. Farið er að líta á 

börn sem sjálfstæða og skapandi einstaklinga frá því að vera óvirkir 

einstaklingar sem að hafa lítið um líf sitt að segja. Mikilvægt er fyrir alla 

fullorðna að átta sig á því að hugmyndir þeirra um börn hafa áhrif á hvernig 
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þeir koma fram við þau og þá um leið hvaða kröfur þeir gera til þeirra. 

Viðhorf þeirra endurspeglast einnig í viðmóti þeirra gagnvart börnunum.  

Hugmyndin um lýðræði og nauðsyn þess að skólasamfélagið einkennist 

af lýðræðislegum vinnubrögðum má rekja allt til Dewey (2000). Hann taldi 

nauðsynlegt að kenna lýðræði í umhverfi sem einkenndist af lýðræði og var 

brautryðjandi hvað þetta varðaði. Hann lagði jafnframt áherslu á að börn 

lærðu í gegnum reynslu og það að taka þátt í verkefnum og fá að leggja 

hönd á plóg skilaði frekari árangri. Hlutverk kennarans er veigamikið og 

nauðsynlegt er að hann leggi alúð við börnin og sé stuðningur við þau í 

þekkingarleit sinni. Fræðimenn eru á því máli að ef börn alist upp við 

lýðræðisleg vinnubrögð í samfélagi sem einkennist af lýðræði þá munu þau 

tileinka sér lýðræði og skapa meðal annars með sér gagnrýna hugsun, virkni 

og virðingu fyrir öðrum. Í rannsókn Kristínar Dýrfjörð (2006) á lýðræði og 

hugmyndum leikskólakennara um hugtakið kom fram að þeim fannst öllum 

mikilvægt að börn lærðu lýðræðisleg vinnubrögð því að það yrði þeim gott 

veganesti inn í lífið.  

Þegar kemur að því að leita eftir sjónarmiðum barna skiptir virk hlustun 

mjög miklu máli. Í henni finnst mikil viðurkenning, hún skapar gott 

andrúmsloft og er forsenda þess að gagnkvæm virðing geti komist á. Börn 

eru aldrei of ung til að hafa skoðanir og ef þau fá áheyrn læra þau snemma 

að koma sínum sjónarmiðum á framfæri og upplifa að þeim sé vel tekið. 

Þetta er liður í því ferli að þau þroskist sem virkir einstaklingar sem þora að 

leggja sjónarmið sín á borð.  

Í rannsóknum sem gerðar hafa verið hérlendis á þátttöku barna kemur í 

ljós að börnin upplifa að þau taki ekki mikinn þátt í daglegu skipulagi. 

Kennararnir sjá um að leggja línurnar en börnin fá að ráða sér sjálf í leiknum 

en kennararnir finni þeim leikefni og ákvarði hvenær megi leika sér. Tengist 

þetta umræðu um vald kennara en ætla má að hér sé mjög þunn lína sem 

að kennarar þurfa að öðlast færni í að stíga. Kennarar þurfa að taka tillit til 

sjónarmiða allra barna og gæta þess að styðja við jafna þátttöku þeirra. Þeir 

þurfa einnig að vera vakandi fyrir og ígrunda hvernig þeir vinna og horfa 

gagnrýnum augum á verklag sitt með tilliti til þátttöku barnanna í hópnum 

hverju sinni.  
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4 Framkvæmd rannsóknar 

Hér verður greint frá aðferðafræði og framkvæmd rannsóknarinnar. 

Markmið hennar og tilgangur eru tilgreind. Rannsóknarspurningar eru 

settar fram og greint frá vali á þátttakendum og gagnaöflun. 

4.1 Markmið og tilgangur  

Markmið rannsóknarinnar er að draga fram þær aðferðir sem 

leikskólakennarar nota til að ná fram sjónarmiðum barna í starfinu og 

hvernig raddir þeirra fá hljómgrunn til áhrifa í daglegu starfi. Tilgangurinn 

með því er að auka mína sýn á því hvaða aðferðir eru nýttar í öðrum 

leikskólum sem ég get svo nýtt mér sjálf á vettvangi í mínu starfi. Vonandi 

geta niðurstöðurnar orðið öðrum leikskólakennurum til góða og til 

upplýsinga. 

  

Rannsóknarspurningarnar sem leitað var svara við í rannsókninni eru 

þessar: 

 Hvaða aðferðir eru nýttar á leikskólum til að fá fram sjónarmið 

barna og stuðla að þátttöku þeirra í lýðræðislegu leikskólastarfi? 

 Hvernig eru sjónarmið barna nýtt til að hafa áhrif á framkvæmd 

skólastarfsins?  

  

4.2 Aðferðafræði 

Rannsóknaraðferðin sem notuð er í rannsókninni er eigindleg. Taldi 

rannsakandi að vettvangsathuganir og persónuleg einstaklingsviðtöl myndu 

henta viðfangsefni ritgerðarinnar mjög vel.  

 Eigindleg aðferðafræði byggir á því að unnið er úr lýsandi 

rannsóknargögnum. Áherslan er lögð á að reyna að skilja og túlka fyrirbæri 

með hliðsjón af þeirri merkingu sem fólk leggur í þau. Gengið er út frá því að 

raunveruleikinn sé félagslega mótaður af þeim einstaklingum sem taka þátt 

í honum. Þar skiptir túlkun hvers einstaklings miklu máli og í kjölfarið verður 

hann margbreytilegur (Helga Jónsdóttir, 2013; Lichtman, 2010).  

Í eigindlegum rannsóknaraðferðum er sjónum beint að hverjum og 

einum einstaklingi og hans sýn á heiminn. Aðferðin miðast við að skilja líf og 
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aðstæður þátttakanda út frá þeirra eigin sjónarhorni. Hver þátttakandi 

miðlar því sinni eigin reynslu og lífsviðhorfi án áhrifa frá rannsakanda. 

Rannsakandinn skoðar hins vegar fólk, hluti og staði út frá því umhverfi sem 

það birtist í. Einstaklingurinn er í fyrirrúmi og nauðsynlegt er að rannsakandi 

leggi sínar eigin hugmyndir og skoðanir til hliðar svo að viðfangsefnið fái að 

njóta sín (Helga Jónsdóttir, 2013; Lichtman, 2010).   

Notast er við opnar spurningar en ekki er spurt upp úr stöðluðum 

spurningalistum. Markmið þeirra er að sjá hvað viðmælandinn leggur mesta 

áherslu á, hvað er mikilvægt fyrir hann og hvernig hann túlkar 

viðfangsefnið. Lögð er rík áhersla á að spurt sé opinna spurninga sem geri 

viðmælendum kleift að svara og ræða viðfangsefnið út frá þeirra eigin 

sjónarhorni en ekki þeim hugmyndum sem rannsakandinn hefur. 

Rannsakandinn leiðir samtalið og spyr nánar út í þau atriði sem áhugavert 

er að vita nánar um en þarf þó að gæta hófs í að stjórna samtalinu ekki of 

mikið. Vert er að minnast á að í opnum viðtölum koma alfarið persónulegar 

skoðanir og hugmyndir einstaklinga fram. Því er gott að velta fyrir sér hverju 

viðmælendur sleppa að ræða eða draga úr, jafnt og því sem þeir segja frá. 

Hvert viðtal er frábrugðið öðru því að viðmælendur búa yfir ólíkri reynslu og 

upplifun og innihald viðtalanna getur því orðið mjög ólíkt þótt að 

viðfangsefnið sé það sama (Helga Jónsdóttir, 2013; Lichtman, 2010).  

Rannsóknin er tilviksrannsókn en slíkar rannsóknir taka til þess að verið 

er að skoða ákveðið atriði, eitt eða fleiri, mjög náið til að öðlast betri 

skilning á því. Tilvikin sem verða fyrir valinu geta verið dæmigerð fyrir 

ákveðinn hóp, verið dæmi um undantekningu eða eru valin vegna 

ákveðinna einkenna. Tilvikin geta verið margvísleg. Um hópa getur verið að 

ræða, ákveðinn atburð eða tiltekinn stað, hópa eða einstaklinga sem sýna 

ákveðna hegðun, einkenni eða eiginleika (Lichtman, 2010; Silverman 2010). 

4.3 Aðferð rannsóknar 

Hér verður sagt frá þátttakendum rannsóknarinnar. Greint er frá því hvernig 

gagnaöflun var háttað og greiningu hennar. Rætt er um trúverðugleika 

rannsóknarinnar og siðferðileg atriði.  

 

4.3.1 Þátttakendur  

Viðmælendur mínir voru sjö starfandi leikskólakennarar. Leikskólarnir sem 

þær starfa í voru valdir með markmiðsúrtaki. Slíkt úrtak tekur til þess að 

rannsakandi þarf að velja úrtak sem hann telur að hæfi markmiðum 

rannsóknarinnar (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003).  
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Til að fá lýsandi og marktækar niðurstöður áleit ég það best að taka 

viðtöl og gera vettvangsathugun í skólum sem hafa það sem markmið að 

vinna á lýðræðislegan hátt. Ég leitaði því á internetinu og skoðaði námskrár 

leikskóla og valdi þá út frá því. Einnig hlustaði ég eftir röddum almennings 

sem bentu mér á nokkra skóla sem væru að vinna á þennan hátt. Ég sendi 

inn bréf til leikskólafulltrúa á höfuðborgarsvæðinu (sjá viðauka 1) og bað 

um leyfi til að fá að framkvæma rannsóknina í skólum í þeirra sveitarfélagi. 

Að því leyfi fengnu sendi ég bréf til leikskólastjóra þeirra skóla (sjá viðauka 

2) sem ég taldi henta markmiði rannsóknarinnar og bað um að fá að 

framkvæma rannsóknina í þeirra leikskóla. Leikskólastjórarnir sáu um að 

velja viðmælendur innan síns leikskóla út frá þeim skilyrðum mínum að þeir 

hefðu þekkingu og reynslu af því að starfa lýðræðislega sem og að 

skipuleggja lýðræðislegt starf.  

 

4.3.2 Gagnaöflun 

Gagnaöflun fór fram í formi viðtala og vettvangsathugana. Viðtölin voru 

hljóðrituð og skrifaðar voru niður vettvangsnótur á vettvangi. Gagnaöflun 

fór að mestu fram í febrúar og mars 2016.  

 

4.3.3 Viðtöl 

Gagnaöflun fór fram í formi einstaklingsviðtala en tilgangur þeirra er að 

upplýsa um og dýpka skilning á ýmsum fyrirbærum í lífi fólks sem og að lýsa 

félagslegum ferlum. Markmiðið með rannsóknum sem að snúa að því að 

draga fram reynsluheim fólks er að ná fram sammannlegum reynsluheimi 

(Helga Jónsdóttir, 2013).  

Viðtölin fóru fram í lokuðu hljóðlátu rými, á leikskólum þar sem að 

viðmælendur mínir starfa. Þau voru mismunandi að lengd, allt frá 45 

mínútum upp í 90 mínútur. Valinn var tími sem hentaði viðmælendum og 

rannsakanda. Í viðtölunum var ég með viðtalsramma (sjá í viðauka 1) þar 

sem gengið var út frá opnum spurningum. Sömu grunnspurningar voru 

lagðar fyrir alla viðmælendur en hver viðmælandi réð þó förinni út frá því 

sem hann hafði frá að segja. Talað er um að ekki megi vera mikil festa í 

viðtalsáætlun því að slíkt hindri viðmælanda í að ræða það sem að honum 

hugnast en vissan ramma þurfi þó að setja til að ná fram því sem er verið að 

leita eftir (Helga Jónsdóttir, 2013).  
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Viðtalsramminn tók til spurninga sem að snéru að uppeldissýn 

viðmælanda, starfsreynslu, sýn á börn, lýðræði og því að vinna með 

sjónarmið og þátttöku barna. Fræðimenn nefna mikilvægi góðrar hlustunar í 

viðtölum og benda í því sambandi á nauðsyn þess að rannsakandi átti sig 

jafnt á því sem að viðmælandinn segir og því sem hann tjáir með öðrum 

hætti. Einnig skiptir miklu máli að rannsakandi umorði og endurvarpi 

umræðunum aftur til viðmælanda til að öruggt sé að réttur skilningur sé 

fyrir hendi (Helga Jónsdóttir, 2013). Rannsakandi reyndi í sitt ýtrasta að 

fylgja þessu eftir.  

Í lok viðtalanna lagði ég fyrir lista Harts og stig Lansdown og bað 

viðmælendur mína um að staðsetja starf sitt út frá þeim. Úr því sköpuðust 

meiri umræður og höfðu nokkrir viðmælendurnir orð á því að það hefði 

verið gott að skoða listana því það hefði ýtt undir sjálfskoðun hjá þeim. 

Hart kom fram með þátttökustigann um 1980. Hugmyndin með þróun 

hans var að koma fram með leið til að hægt væri að skoða markvisst 

þátttöku barna í skólastarfinu. Hugsaði hann þetta út frá skipulegri þátttöku 

og sem tæki til að kennarinn gæti rýnt í og ígrundað starfið. Í 

þátttökustiganum er ekkert stig æðra öðru og sýnir hann eðlismun og er því 

ekki verið að leggja áherslu á það að einstaklingar þurfi að fara í gegnum öll 

stigin né að efsta stigið sé á neinn hátt framar því neðsta (Guðrún Alda 

Harðardóttir og Baldur Kristjánsson, 2013). Þrepin eru átta talsins og eru 

eftirfarandi: 

1. Stjórnun (manipulation). Á þessu stigi er þátttaka á forsendum 

barnanna engin. Ákveðið er af þeim fullorðnu hvað börnin eiga að 

gera og þeir ákveða einnig hvað er best fyrir þau. Börnin eru ekki 

upplýst um markmið, ferli eða niðurstöður. Talað er niður til 

barnanna en ekki við þau. 

2. Skreyting (decoration). Þátttakan á þessu stigi er ekki á forsendum 

barnanna en þau hafa á þessu stigi vitneskju um markmiðin með því 

sem verið er að gera. Markmiðsákvörðunin liggur hins vegar hjá 

þeim fullorðnu sem og að ákveða hvaða ferli henti best til að ná 

markmiðunum. Rödd eða verk barnanna er oftast afraksturinn. Sem 

dæmi um þetta getur verið flutningur á leikriti sem kennarar hafa 

ákveðið að eigi að sýna. 

3. Táknræn þátttaka (tokenism). Þótt að börnin taki þátt á þessu stigi er 

það einkum vegna þess að þau eru fengin til þess. Þau eru frekar 

höfð sem skrautmunir heldur en raunverulegir þátttakendur. Dæmi 

um þetta getur verið að syngja einhver lög á hátíð sem kennari hefur 
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valið og séð um að kenna þeim. Annað dæmi eru krúttleg gullkorn 

eða tilsvör frá börnum. 

4. Úthlutuð en upplýst þátttaka (assigned but informed). Börnin vita á 

þessu stigi hvert markmiðið með verkefninu er en kennarar ráða 

markmiðum. Þau vita einnig hvert ferlið er og hver ákvað að þau 

ættu að taka þátt og vegna hvers. Ef þau fá að velja viðfangsefni er 

það úr nokkrum fyrirframgefnum tillögum frá fullorðnum eða að 

þeim er sagt að vinna eitthvert fyrirframgefið verkefni. Dæmi um 

þetta gæti verið að velja á milli þess að hlusta á söguna um Pétur og 

úlfinn eða Rauðhettu og teikna síðan aðalsögupersónurnar. 

5. Ráðgefandi og upplýst þátttaka (consulted and informed). Á þessu 

stigi sjá fullorðnir um verkefnið og upplýsa börnin um það sem verið 

er að fara að vinna með. Leitað er eftir skoðunum barnanna og þeim 

síðan boðið að greina frá því sem var gert. 

6. Frumkvæði fullorðinna en sameiginleg ákvörðunartaka (adult 

initiated, shared decisions with children). Eins og nafnið á stiginu ber 

með sér þá er hér um að ræða að fullorðnir koma fram með 

einhverja hugmynd að verkefni en hlustað er á hugmyndir barnanna 

og horft til áhuga þeirra. Dæmi um þetta gæti verið þemavinna þar 

sem leikskólinn er að vinna á öllum deildum um þemað haustið. 

7. Frumkvæði og stjórnun barna. (child initiated and directed). Á þessu 

stigi hafa börnin sjálf frumkvæði og stjórna. Dæmi um þetta gæti 

verið frjáls leikur eða það að börnin ákveða að fyrra bragði að setja 

upp leikrit eða stjórna samverustund. 

8. Frumkvæði barna en sameiginleg ákvörðunartaka (child initiated, 

shared decisions with adult). Á þessu stigi kemur frumkvæðið frá 

börnunum en fullorðnir og börn vinna saman að ferlinu á 

jafningjagrundvelli. Sem dæmi um þetta er eitthvað verkefni sem 

börnin koma fram með eins og til dæmis að skoða stjörnurnar og 

kennarar og börn vinna saman að þeirri framkvæmd. 

Lansdown fjallar mikið um réttindi barna til þátttöku og þess að þeirra 

raddir fái hljómgrunn í skólastarfinu. Hún telur þátttöku barna nauðsynlega 

og hefur skipt henni í þrjú stig. Mörkin milli stiganna þriggja eru ekki oft ljós 

og oft getur þátttakan teygt sig inn á fleiri en eitt stig. 

Fyrsta stigið tekur til samráðs og viðurkenningar (consultative 

processes). Samráðsferli hefst þegar fullorðnir átta sig á að börn búa yfir 
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skoðunum og reynslu sem geta haft mikil áhrif á málefni sem þau varðar. 

Forsenda samráðs er sú að þeir fullorðnu hafa viðurkennt að þeir búi ekki 

einir yfir allri þekkingunni um hvað henti börnum helst. Sett er upp kerfi í 

því skyni að fá fram sjónarhorn barnanna og þau síðan nýtt til áhrifa. Þetta 

ferli einkennist helst af því að fullorðnir eiga upptökin, þeir leiða verkefnið 

áfram og ljúka því. Börnin hafa engin áhrif á niðurstöðurnar. Þótt að þau 

hafi takmarkaða raunverulega þátttöku á þessu stigi þá er það 

þýðingarmikið að þeirra raddir fái hljómgrunn. 

Annað stigið er þátttökuferli (participatory processes). Hér er þátttaka 

barna mun meiri. Börnum er veitt tækifæri til að vera virkir þátttakendur í 

þróun, framkvæmd, eftirliti og mati á hvers konar verkefnum, rannsóknum 

eða starfsemi. Þetta ferli getur einkennst af því að fullorðnir eiga upptökin. 

Hins vegar er haft samstarf við börn og þau hvött til að hafa áhrif hvort sem 

það er á ferlið sjálft eða niðurstöðurnar. Jafnvel er stuðlað að því að börnin 

hafi sjálf frumkvæði að athöfnum að ákveðnu marki. Hér eru börnunum 

sköpuð tækifæri til að deila valdi með þeim fullorðnu og þau gegna 

mikilvægu hlutverki í því að móta og hafa áhrif á starfið. 

Þriðja stigið er síðan sjálfsprottið ferli (self-initiated processes). Hér 

liggur frumkvæðið hjá börnunum. Þau eru sjálfstæð og grípa til aðgerða og 

eru ekki að bregðast við hugmyndum fullorðinna. Þetta ferli getur einkennst 

af því að börnin hafa sjálf komið fram með málefni sem þarf að vinna með 

og þau eiga því upptökin. Fullorðnir eru frekar í hlutverki leiðbeinenda 

heldur en leiðtoga og börnin hafa meginstjórn á ferlinu. Á þessu stigi virða 

fullorðnir getu barnanna til að skilgreina viðfangsefnin, forgangsraða og 

finna aðferðir til lausna. Hér byggist allt upp á góðu samstarfi og þeirri 

hugsun um að verið sé að vinna með börnum í raunverulegu samstarfi þar 

sem ríkir lýðræði og jafnræði (Lansdown, 2005). 

Þátttökustigi Harts og þátttökustig Landsdown eru að mörgu leyti áþekk. 

Þátttökustigi Harts er breiðari að því leyti að hann gerir ráð fyrir að þátttaka 

barna sé lítil sem engin og þáttur fullorðinna sé meiri. En stig Landsdown 

taka til umhverfis þar sem raddir barna eru samþykktar og hlutverk 

fullorðinna er að vera styðjandi. Landsdown er góð framlenging á lista Harts 

einkum vegna þess að þriðja stigið hjá Landsdown gæti orðið að níunda stigi 

hjá Hart. Saman eru þessir listar mjög góðir og notaði ég þá báða og bað alla 

viðmælendur mína að rýna í og staðsetja sig á þeim báðum.  

Tilgangurinn með því að leggja listana fyrir var að skapa 

umræðugrundvöll og fá fram ígrundun og sýn viðmælenda minna á starfinu. 

Allir viðmælendur gáfu sér góðan tíma til að lesa listana yfir og ræða hvert 

og eitt atriði sem var á listanum út frá þeirra starfi.  
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4.3.4 Vettvangsathuganir 

Gagnasöfnun fór einnig fram í formi vettvangsathugana. Þær eru 

framkvæmdar á þann hátt að rannsakandi fer á vettvang og fær að taka þátt 

í lífi viðmælandans. Rannsakandi er þá að gera athugun á vettvangi við 

eðlilegar aðstæður og í réttu umhverfi. Með þessu er rannsakandinn að 

auka skilning sinn á viðfangsefninu og sjá heildarmyndina. Rannsakandi 

tekur ekki þátt í því sem er að gerast á staðnum heldur stendur utan við, 

fylgist með og skráir hjá sér það sem fram fer. Nauðsynlegt er fyrir 

rannsakandann að fylgjast vel með því sem að hann heyrir og sér hvort sem 

það varðar umhverfið eða alla þátttakendur sem eru á staðnum (Kristín 

Loftsdóttir, 2013; Lichtman, 2010).  

Í vettvangsathugunum var ég að horfa til þess að sjá hvaða leiðir 

kennarnir fóru til að draga fram raddir barnanna í skólastarfinu og stuðla að 

þátttöku þeirra. Einnig veitti ég skipulagi skólanna og umhverfi athygli. Það 

var mismunandi hvað skólarnir buðu mér upp á að gera vettvangsathugun 

á. Ég fylgdist með í samverustundum, flæðistímum, stöðvavinnu, sat fund 

með kennurum og á matmálstímum sem dæmi. En ég setti það alfarið í 

hendur skólanna að taka á móti mér á þeim tímum sem að þeim hentaði 

best og velja þær stundir sem þeir töldu henta mér en þeim var öllum 

kunnugt um hvað ég var að rannsaka. Á meðan á þátttökuathugunum stóð 

og að þeim loknum skráði ég niður vettvangsnótur. Þegar ég fór að vinna 

niðurstöðurnar úr viðtölunum leitaðist ég við að bera saman mínar nótur og 

þær upplýsingar sem komu fram í viðtölunum. Það er mitt mat að með því 

að gera vettvangsathugun samhliða því að taka viðtölin verður allt 

umhverfið og starfið sem að viðmælendur mínir eru að segja frá mun 

raunverulegra og skýrara fyrir mér sem rannsakanda.  

4.4 Gagnagreining 

Öll viðtölin voru hljóðrituð með samþykki viðmælenda en þeir höfðu fengið 

bréf um fyrirkomulagið áður en viðtalið hófst (sjá viðauka 3). Í upphafi 

viðtals skrifuðu viðmælendur undir upplýst samþykki (sjá viðauka 4) og voru 

því meðvitaðir um að þeir gætu hætt þátttöku hvenær sem er eða kosið að 

svara ekki öllum spurningum.  

Að loknu viðtali voru þau skrifuð upp í tölvu, orð fyrir orð, og miðað var 

við að skrá hvert viðtal upp samdægurs. Rannsakandi setti inn athugasemdir 

jafnóðum og skráði hjá sér fyrstu hugmyndir sem vöknuðu. En mælt er með 

að viðtölin séu skráð upp meðan aðstæður eru ferskar í minni því að þá á 

rannsakandi auðveldar með að koma sínum hugrenningum og tilfinningum 

gagnvart efninu á blað (Helga Jónsdóttir, 2013). Eftir að búið var að skrifa 
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viðtölin upp var farið í það að lykla þau, en þá var fundið þema fyrir hvern 

flokk sem var skrifaður út á spássíu. Þemun voru síðan tekin saman og sett 

upp í hugarkort til að glöggva sig betur á heildarsamhenginu (Lichtman, 

2010). Gögnin úr vettvangsathugunum voru einnig sett fram í formi 

hugarkorts til að þau yrðu greinilegri.  

 

4.4.1 Trúverðugleiki 

Við úrvinnslu gagna var þess gætt að engar persónulegar upplýsingar kæmu 

fram. Öllum nöfnum var breytt á viðmælendum og heiti leikskóla hvergi 

nefnd. Heitir rannsakandi fullum trúnaði í meðferð gagna. Til að tryggja 

trúverðugleika rannsóknarinnar leitaðist rannsakandi við að vera hlutlaus og 

reyndi að ýta burt öllum fyrirframgefnum hugmyndum. Ég var meðvituð um 

að nærvera mín gat auðveldlega haft áhrif á útkomuna í 

vettvangsathugunum og reyndi ég því að halda vissri fjarlægð og var 

meðvituð um hegðun mína og hvaða áhrif hún gat haft á niðurstöður 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2003; Silverman, 2010). Rannsóknin var tilkynnt til 

Persónuverndar og eins og áður hefur komið fram fengu allir þátttakendur 

bréf þar sem tilgreind voru markmið rannsóknarinnar og fyrirkomulag 

gagnaöflunar. Öll gögn eru í eigu rannsakanda og verður þeim eytt þegar 

ritgerðin hefur verið samþykkt. 

 

4.4.2 Siðferðileg atriði 

Sigurður Kristinsson (2013) dregur fram fjórar höfuðreglur í umfjöllun sinni 

um siðfræði rannsókna. Minnist hann á sjálfræðisregluna en hún tekur til 

þess að mikilvægt sé fyrir rannsakanda að hafa í huga sjálfræði 

viðmælandans og bera virðingu fyrir honum og hans skoðunum. Allar 

upplýsingar um rannsóknina þurfa að vera á borðinu og vera aðgengilegar 

fyrir viðmælandann. Skaðleysisreglan tekur til þess að þátttakendur hljóti 

engan skaða af þátttökunni. Velgjörðareglan og réttlætisreglan taka síðan til 

þess að rannsakandinn hafi í huga að rannsóknin sé að skila niðurstöðum 

sem eru til hagsbóta og að gætt sé sanngirni í hvívetna. Í rannsóknarferlinu 

var leitast við að hafa þessar höfuðreglur í huga og vinna samkvæmt þeim. 

4.5 Samantekt  

Hér hefur verið greint frá aðferðafræði rannsóknarinnar. Um eigindlega 

rannsóknaraðferð er að ræða. Rannsóknin er tilviksrannsókn. Gagnaöflun 
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fór fram í formi einstaklingsviðtala þar sem spurðar voru opnar spurningar 

en viðtalsrammi var hafður til hliðsjónar. Listi Harts og stig Landsdown voru 

einnig nýtt í viðtölunum og viðmælendur beðnir um að staðsetja starf sitt á 

þeim listum. Viðmælendurnir eru sjö leikskólakennarar sem starfa á þremur 

leikskólum. Vettvangsathuganir fóru fram á leikskólunum í mismunandi 

stundum. Leikskólarnir voru valdir með markmiðsúrtaki en leikskólastjórar 

sáu um að velja viðmælendur. Viðtölin voru hljóðrituð, skrifuð upp og lykluð 

og þemu sett upp í hugarkort. Gögnin voru marglesin, greind og túlkuð. 

Siðferðileg atriði voru höfð í huga á öllum stigum rannsóknar. 
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5 Niðurstöður rannsóknar 

Í þessum kafla eru viðmælendur kynntir og síðan er farið að greina frá því 

sem þeir höfðu að segja um lýðræði, sýn sína á börn, sjónarmið og þátttöku 

barna í skólastarfinu. Vegna trúnaðar við viðmælendur hefur nöfnum þeirra 

verið breytt og ekki verður fjallað um leikskólana þar sem að þeir starfa, 

hvorki sagt frá stærð þeirra né stefnum.  

 

5.1 Kynning á viðmælendum 

 

Embla 

Embla hefur nokkura ára starfsreynslu á leikskóla. Hún var ung þegar hún 

byrjaði að starfa á leikskóla en dreif sig síðan í skóla til að mennta sig til 

leikskólakennara. En hvatninguna til þess segir hún hafi meðal annars verið 

upplifun hennar af því starfi sem hún þekkti úr leikskólanum „Ég fer í 

rauninni í námið út af því að mig langaði að gera betur“. Í dag hefur hún 

lokið námi, farin að vinna á öðrum leikskóla og segist vera sátt við hlutskipti 

sitt. „Ég gæti held ég aldrei farið aftur til baka eins og þessi leikskóli hann 

hentar mér sko alveg fullkomlega, fyrir mína sýn“.  

 

Jóna 

Jóna hefur unnið á leikskóla með hléum í nokkur ár. Hún hefur lokið 

leikskólakennaranámi og líkt og Embla hefur hún starfsreynslu af fleiri en 

einum leikskóla en er mjög ánægð í starfi sem leikskólakennari á þeim 

leikskóla sem hún starfar.  

 

Hildur 

Hildur hefur mikla starfsreynslu á leikskólum. Hún hefur yfirleitt verið í fullu 

starfi og alltaf unnið sem deildarstjóri síðan hún lauk námi. Hún hefur 

starfað á nokkrum leikskólum en líkar mjög vel á þeim vinnustað sem hún er 

á núna.  

 

 



 

42 

 

Alma 

Alma byrjaði ung að vinna á leikskóla og vann þar í nokkur ár áður en hún 

fór í leikskólakennaranám. Eftir að náminu lauk fór hún aftur út á 

vinnumarkaðinn. Hún hefur starfað á nokkrum leikskólum en segist vera 

mjög sátt við stöðu sína í dag.  

 

Ýr 

Ýr hefur margra ára reynslu af starfi á leikskólum. Hún byrjaði að vinna á 

leikskóla eftir stúdentspróf og hélt áfram að vinna samhliða 

leikskólakennaranáminu. Um starfið segir hún „Ég fer alltaf að vinna aftur 

með börnum, það er gaman, þetta er starf sem gefur mikið til baka“. Ýr 

hefur reynslu af starfi á nokkrum leikskólum og er sátt í starfi í dag.  

 

Emma 

Emma hefur mikla starfsreynslu á leikskólum. Hún byrjaði ung að vinna í 

leikskóla sem varð hvatinn til þess að hún fór í leikskólakennaranám. Henni 

finnst starfið vera skemmtilegt þar sem hver dagur er ævintýraleg vegferð 

með ófyrirsjáanlegan endi.  

 

Selma 

Selma er leikskólakennari með nokkurra ára starfsreynslu. Hún er sátt í 

starfi og nefnir að hana langi hvorki að breyta um starfsvettvang né 

vinnustað á næstunni.  

 

5.2 Uppeldissýn, sýn á börn og lýðræði 

Hér verða dregnar saman þær niðurstöður sem komu fram þegar 

viðmælendur voru beðnir að ræða um uppeldissýn sína, hvaða sýn þeir 

höfðu á börn, hlutverk kennara og hugmyndir þeirra um lýðræði. Allir þessir 

þættir tengjast saman og varpa ljósi á þær starfsaðferðir og starfskenningar 

sem viðmælendurnir aðhyllast og vinna eftir. 

5.2.1 Uppeldissýn  

Í þeim tilgangi að kynnast viðmælendum mínum betur og ná að draga fram 

þeirra sjónarhorn voru þeir spurðir að því hver væri þeirra uppeldissýn, 

hvernig kennari þeir teldu sig vera og hvernig kennari þeir stefndu að því að 

verða. Fræðimenn hafa bent á að viðhorf til barna og uppeldissýn haldast 
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sterklega í hendur. Leikskólakennarar starfa samkvæmt sinni uppeldissýn og 

hún endurspeglast í viðhorfi til barnanna (Albon, 2011).  

Í öllum viðtölunum kemur greinilega fram að leikskólakennararnir hugsa 

allir á lýðræðislegum nótum. Um þetta segir Embla meðal annars: 

 „Ég hugsa rosalega lýðræðislega í starfi, bæði með börnunum 

og starfsfólkinu á deildinni. Ég vann á leikskóla upphaflega áður 

en ég byrjaði í náminu sem var rosa svona gamaldags. Kennarar 

voru þarna sem voru með mig þegar ég var lítil á þessum sama 

leikskóla og svoldið svona staðnaðir og mér var sagt að ég ætti 

að sjá um þennan hóp og gera þetta. Það þurfti allt að vera 

eitthvað svo staðlað og stýrt fannst mér. Starfsmaðurinn átti að 

gera svona og börnin að gera þetta og mér fannst þetta svo 

stýrt, bæði starfsmannslega séð og fyrir börnin. Ég vil að allir 

hafi áhrif inni á deildinni bæði starfsfólk og börn og ég reyni 

svolítið mikið að starfa þannig en ekki að vera þessi stýrandi 

kennari“. 

Jóna og Ýr taka í sama streng og segjast vilja vera góðir kennarar sem hafi 

ákveðinn aga og ramma en nái samt að stuðla að því að börnin verði 

sjálfstæð og hugsi sjálfstætt, hafi sínar skoðanir og séu fær um að koma 

þeim á framfæri. Hildur nefnir áhugasvið barnanna, umhyggju og hlýju sem 

nauðsynlega áherslu í leikskólakennarastarfinu og segir:  

„Ég vil helst vera kennari sem leggur áherslu á að 

einstaklingurinn fái að njóta sín með sína hæfileika og 

áhugasvið og reyna að hlusta eftir því hvað einstaklingurinn vill 

gera ásamt því náttúrlega að veita þeim umhyggju og hlýju. 

Það einskorðast líka svolítið við það að börn eru mikið í fanginu 

á okkur, það er þessi umhyggja og hlýja, en jafnframt hef ég 

verið að taka mig svolítið í gegn með það að horfa meira á 

áhugasvið einstaklingsins og bæta mig í því að virða sjónarmið 

og áhugasvið barnsins“. 

Alma er á svipuðum nótum og talar um áhugasvið barnanna og nauðsyn 

þess að vinna með sterku hliðar þeirra og byggja á þeim. Að hennar mati er 

mikilvægt að börnin hafi um nám sitt og líf sitt að segja. Að þau sjái tilgang 

með því sem að þau eru að gera til að þau viðhaldi áhuga sínum og þá um 

leið verði námið sýnilegt fyrir þeim og fær merkingu. Hún ræðir einnig 
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nauðsyn þess að sýna sanngirni í starfi gagnvart börnunum og segir í því 

sambandi: 

„Það er mikilvægt fyrir mig sem kennara að hafa sterka 

réttlætiskennd og að mæta barninu þar sem það er statt og 

ekki síst að hlusta ef einhver á erfitt. Þá er alltaf eitthvað 

undirliggjandi og mikilvægt að maður veiti því skilning en samt 

svona að ýta þeim áfram og styðja við þau. Þannig ég held að 

þetta sé bara að vinna út frá því og hafa gaman. Umfram allt að 

lífið, starfið og námið okkar sé skemmtilegt í skólanum“. 

Emma ræðir mikið um mikilvægi þess að fylgja áhugasviði barnanna og 

dregur fram að þegar verið sé að vinna með áhuga barnanna gleymi þau sér 

í verkefnunum og átti sig jafnvel ekki á því að þau séu að læra. Þetta verði til 

þess að námið og verkefnin sem eru lögð fyrir þau verða aldrei leiðinleg eða 

þrúgandi. Í kjölfarið verður árangurinn meiri.  

Selma segir að hennar uppeldissýn snúi fyrst og fremst að því að þarfir 

barnsins séu í forgrunni. Huga þurfi að því hvernig barnið lærir og hvað það 

vilji helst læra. Ekkert barn sé eins og gæta þarf sérstaklega að hverju og 

einu barni og skapa því námsumhverfi við hæfi.  

Hildur segist vera komin langt í því að vera kennari sem leggur mikla 

áherslu á lýðræði og að efla sjálfsvitund barnanna. Hún bendir þó á að 

enginn geti orðið fullnuma í leikskólastarfinu og segir:  

„Maður er alltaf að læra og maður er alltaf að bæta sig og ég 

held að þegar maður kemur að þeim tímapunkti að ég er ekki 

að læra meira eða engin framför orðin hjá mér í starfi þá ætti 

ég að fara að hugsa um eitthvað annað“. 

Hér kemur fram að uppeldissýn viðmælenda minna snýr að því að 

mikilvægt sé að hlusta eftir áhuga barnanna, virða sjónarmið þeirra og 

styðja við þau í átt til sjálfstæðis. Það kemur jafnframt fram að viðmælendur 

mínir telja nauðsynlegt að börnin upplifi og finni að þau hafi áhrif og að verk 

þeirra hafi tilgang. Sýna þarf börnunum aga en jafnframt hlýju og nánd. 

Vinna þarf með styrkleika einstaklingsins og byggja á þeim. Viðmælendurnir 

telja grundvallaratriði að leikskólakennarinn hafi lýðræðislega hugsun. Að 

sama skapi er mikilvægt að hann sýni börnunum sanngirni og hlúi að 

þörfum þeirra og hlusti á þau.  
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5.2.2 Sýn á börn 

Viðmælendur mínir voru inntir eftir því hvaða augum þeir litu á börn og allir 

áttu þeir það sameiginlegt að finnast börn sérstaklega áhugasamir 

einstaklingar eða eins og Hildur orðaði það „þau eru skemmtilegasta fólkið“.  

Í sama streng taka Ýr og Selma og nefna að börn hafi ákveðinn sjarma og 

aðdráttarafl. Hildur talaði einnig um að henni þætti börn vera flink, 

getumikil og sjálfstæð og segir í því sambandi: “Þau eru sum mjög kraftmikil, 

það er ekkert verra að þurfa að hafa aðeins fyrir einhverjum einstaklingum, 

það eru þau sem maður man, kraftmiklir einstaklingar sem maður man 

eftir”. Alma kom inn á að börn væru að hennar mati mjög fróðleiksfúsir 

einstaklingar sem að þyrsti í þekkingu. Þau væru framfærin, hæfileikarík, 

áhugasöm og með stóra drauma. Auk þess hafa þau oftast mikla trú á 

sjálfum sér. Um það segir hún:  

„Þau hafa þessa trú að þau geti allt sem að kannski við 

fullorðna fólkið erum búin að bæla og þá er einmitt mitt sem 

kennari að ýta undir það og þessi trú á sína eigin getu að þau 

geti þetta, að veita þeim þau tækifæri til að sýna þeim að þau 

geta allt sem þau vilja. Já mér finnst þau hafa rosalega mikla trú 

á sér en auðvitað eru þau misjöfn líka og þá er það mitt að 

styrkja það“. 

Embla talar um að fólki hætti til að misskilja börn því að þau séu miklu 

virkari einstaklingar heldur en fólk á til að halda. Nefnir hún nauðsyn þess 

að vera til staðar fyrir þau og styðja þau áfram í því að læra á lífið sjálft. 

Allir viðmælendur koma inn á mikilvægi þess að leikskólar starfi 

lýðræðislega til að efla sjálfstæði barnanna en að þeirra mati þarf að byrja 

snemma að kenna börnum lýðræðisleg vinnubrögð. Jóna segir meðal annars 

þetta þar sem hún nefnir mikilvægi leikskólans í þessu sambandi:  

„Þetta eru einstaklingar sem þarf að hlúa vel að, þarf að kenna 

bara upp á framtíðina. Þarna finnst mér leikskólastigið vera 

mjög mikilvægt. Mér finnst mjög mikilvægt að þau séu í 

leikskóla og læri allt þetta eins og sjálfstæði og sjálfræði og það 

þarf að byrja að kenna þeim þetta strax, því fyrr því betra. Það 

er nauðsynlegt að í leikskólanum eru þau að læra á, í raun bara 

á lífið.“ 

Emma dregur fram mikilvægi þess að hafa í huga að börn séu frábærir 

einstaklingar sem allir búa yfir mismunandi hæfileikum. Þau eru öll góð í 
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einhverju og hafa margt fram að færa og það er hlutverk kennarans að 

draga þau áfram í þroska og námi. Að ógleymdri þeirri staðreynd að líta þarf 

á börn sem hæfa einstaklinga á jafningjagrundvelli í stað þess að horfa niður 

til þeirra.  

Í vettvangsnótum mínum kemur fram að ég hafði veitt því sérstaka 

eftirtekt hvað viðmælendur mínir fengu allar léttara yfirbragð og ljómuðu 

þegar að þær voru að ræða sýn sína á börn. Dreg ég þá niðurstöðu að þær 

hafi ánægju af starfi með börnum og séu sáttar í starfi.  

Hér kemur fram að allir viðmælendurnir líta á börn sem hæfileikaríka, 

áhugasama og virka einstaklinga sem þurfa á hvatningu og stuðningi að 

halda til að öðlast meiri trú á sína eigin getu. Það er nauðsynlegt að 

leikskólinn veiti þeim tækifæri til að þroskast og verða sjálfstæðir 

einstaklingar. 

5.2.3 Lýðræði 

Allir viðmælendurnir voru sammála um það að lýðræði væri að börnin 

fengju að taka virkan þátt í starfinu, fengju að vera með í því að taka 

ákvarðanir og þá ekki síst í því að fá að taka ákvarðanir sem varða þau sjálf. 

Emma segir að lýðræði snúist um að börnin fái að vera þátttakendur í sínu 

eigin lífi þar sem þau fá að taka sínar ákvarðanir og nefnir í þessu sambandi 

að fullorðnir þurfi að gefa þeim svigrúm til ákvörðunartöku. Selma 

skilgreinir lýðræði á þennan hátt: 

 „Lýðræði er samfélag þar sem hver hefur sína rödd. Hann 

hefur rétt til að nýta röddina sína til að hafa áhrif á bæði sjálfan 

sig og samfélagið sem að hann býr í“. 

Jóna bendir á að þar sem ríkir lýðræði sé ekki einhver einn sem stjórnar. 

Hún segir að börnin séu fljót að læra hvernig þetta virkar og þá skapist 

ákveðið jafnvægi og virðing á milli allra aðila. En viðmælendur mínir ítreka 

nauðsyn þess að læra að vinna lýðræðislega og temja sér þessa starfshætti 

og það gildi ekkert eingöngu um börnin heldur þarf starfsfólkið að læra það 

líka og það tekur ekkert minni tíma. Þær eru mjög sammála um að virðing 

gegni veigamiklu hlutverki þegar vinna eigi á lýðræðislegan hátt.  

 Hildur skilgreinir lýðræði á þennan hátt:  

„Það er að við berum virðingu fyrir okkur sjálfum og okkar eigin 

skoðunum og skoðunum annarra og öðrum einstaklingum og 

að við tökum tillit til og finnum þennan meðalveg, að við 
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reynum að fara lýðræðislegar leiðir. Sem sagt að finna leiðir 

sem að hugnast öllum þannig að allir séu glaðir og sáttir“.   

Leiðirnar að lýðræðinu eru margvíslegar og nefna þær meðal annars 

kosningar þar sem að meirihlutinn ræður og sú leið er farin sem að fær 

mest atkvæði. Alma segir þetta í því sambandi: 

„Lýðræði er ekki að þau ráði öllu, lýðræði er í mínum huga 

þetta að við erum saman að vinna að einhverju og það er svona 

meirihlutinn sem að ræður“. 

Viðmælendurnir benda á að lýðræði sé samt þó ekki svona einfalt að 

meirihlutinn ráði alltaf. Mikilvægt sé að horfa til þess að koma 

sjónarmiðum hvers barns inn í þær leiðir sem valdar eru hverju sinni. 

Alma orðar það svona: 

„það er alveg hægt að gera tvennt ef sjónarmið barnanna 

stangast á og fara þá ólíkar leiðir eða eitthvað þannig að 

lýðræði er svona heildin en samt svona hægt að taka sveigjur 

innan heildarinnar“. 

Í svörum hinna kennaranna má sjá svipaða afstöðu til lýðræðis en þeir ræða 

einmitt um að mjög auðvelt sé að koma til móts við þarfir og langanir allra, 

innan ákveðinna marka þó, þannig að allir séu sáttir. Í nokkrum viðtölum 

kemur fram að viðmælendur mínir hafa heyrt utan af sér að í lýðræðislegu 

skólastarfi ríki stjórnleysi. Slíkt er ekki upplifun viðmælendanna heldur þvert 

á móti. Nefna þær að innan skólastarfsins ríki mikill sveigjanleiki innan 

ákveðins ramma. 

 Ýr kemur inn á að hún upplifi mun glaðari börn í gegnum allt starfið frá 

því sem að hún átti að venjast frá fyrri vinnustöðum þar sem ekki er unnið 

með flæði og ekki ríkir mikið lýðræði. Nefnir hún valstundir og hópastarf í 

þessu sambandi og segir það mjög ósanngjarnt gagnvart börnunum að 

bjóða upp á slíkt í leikskólastarfi. Um þetta segir hún:  

„Síðasta barn í vali hefur ekkert val um það í hvað það fer, það 

er kannski bara eftir litir og svo á það bara að fara í það. Vera 

þar í klukkutíma þótt að það langi það ekkert og það getur ekki 

fengið að leika sér við vini sína því að vinurinn valdi eitthvað 

annað og það er bannað að skipta. Svo þurfa þau að fara í 

útiveru og vera þar heillengi og vera kannski skítkalt og mega 
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ekki fara inn þegar að þau langar. Hópastarfið er 

kennarastefnulegt, í hópastarfi eiga allir að vera að gera 

einhver ákveðin verkefni sem að kennari ákveður og það er 

ekkert lýðræði af því að þau hafa ekkert með það að segja“.  

Dregur Ýr fram að henni þyki það mjög ólíkt starfsumhverfi sem hún 

vann í áður og hún vinnur í nú. Hún er ánægðari með að starfa á 

lýðræðislegan máta. Um þetta segir hún: 

„Þannig að mér finnst þessi stefna mjög spennandi, að hlusta á 

rödd barnanna er mjög jákvæð breyting og að það sé ekki allt 

niðurnjörvað eftir kennurunum og hvað þeim hentar best. 

Auðvitað er krefjandi að vinna á leikskóla en að vinna 

lýðræðislega er mun auðveldara starfsumhverfi, að vinna með 

börnunum og þeirra áhuga, en ekki svona hálfpartinn á móti 

þeim bara af því að kennarinn vill hafa þetta svona“. 

Benda viðmælendur mínir á að það sé upplifun þeirra að það sé erfitt að 

kenna gömlum hundi að sitja hvað varðar að minnka kennarastjórnunina og 

dreifa ábyrgðinni milli fullorðinna og barna. Um þetta segir Jóna meðal 

annars: „Mér finnst það ganga misvel, það er bara einhvern veginn að sumir 

eiga erfiðara með þetta“. Embla ræðir þetta einnig og segir:  

„Það fer rosalega eftir finnst mér viðhorfi starfsmannsins, ég 

veit ekki hvernig ég á að orða þetta, þú elst upp á ákveðinn 

hátt, þú hugsar ákveðið. Þetta er bara eins og uppeldissýnin, 

þín fagmennska, þín lífssýn sem að fylgir þér, maður sér alveg 

muninn á að sumir vilja stjórna meira og sumir gera minna og 

maður þarf eiginlega að kenna sumum að gera ekki hlutina fyrir 

börnin“. 

Selma bendir á nauðsyn þess að vera sífellt að leiðbeina í starfi hvað þetta 

varðar og ýta við starfsmönnunum að vera virkir og hlusta á sjónarmið 

barnanna, skoða leikinn og skrá niður. Emma tekur í sama streng varðandi 

það að þurfa að leiðbeina starfsmönnum og ræðir einnig valdið og segir 

þetta:  

„Ég leiðbeini öllum, líka leikskólakennurum, við erum að gera 

þetta saman. Þeir sem eru ekki kennarar að mennt eru oft að 

rokka meira. En þetta eru bara áhrif þess sem að þú hefur lært, 
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að þora ekki að sleppa einhverju valdi, að messa yfir einhverju 

barni af því að þú ætlar að sýna því að ég ræð. Þetta er bara 

lærð hegðun og er sorgleg og maður reynir að stíga þarna inn 

og þetta er ekkert bara hjá ófaglærðum. Þetta er bara gamalt 

og þau missa einhvern svona, kunna ekki að dreifa eða deila 

ábyrgð. Þetta er persónuleikabrestur“. 

Viðmælendur mínir eru sammála um að þetta snúist allt um hugarfar sem 

þarf að tileinka sér og slík hugarfarsbreyting verður ekki nema með því að 

hver kennari eigi uppbyggilegar faglegar samræður við samstarfsmenn sína 

og ígrundi sína uppeldissýn. Því eins og kemur fram hér að framan þarf að 

læra að lifa í lýðræði og tileinka sér starfshættina. 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um lýðræði. Kemur þar meðal annars 

fram að viðmælendur álíta að lýðræði felist í því að börn fái að taka virkan 

þátt í leikskólastarfinu og séu með í ákvörðunartöku í málum sem varða þau 

sjálf. Börn og starfsfólk þurfa að læra að vinna lýðræðislega og þar gegnir 

virðing veigamiklu hlutverki. Í lýðræðislegu samfélagi þurfa börn og 

kennarar að komast að samkomulagi og stundum þarf að grípa til þess að 

kjósa um ákveðin atriði. Reynt er eftir fremsta mætti að mæta þörfum og 

áhuga allra en í lýðræðislegu skólastarfi er lögð áhersla á sveigjanleika. 

Viðmælendurnir ræða að það reynist kennurunum mismunandi auðvelt að 

minnka stjórnun og fela börnunum vald.  

5.3 Hlutverk kennara 

Þegar viðmælendur mínir voru inntir eftir því hvert væri að þeirra mati 

hlutverk leikskólakennarans kom í ljós að það væri margþætt og snéri að 

börnunum, foreldrum og öðru starfsfólki. Jóna segir hlutverkið mikið snúast 

um það fyrir það fyrsta að fylgja stefnu skólans og dregur fram að það sé 

nauðsynlegt að fylgja því eftir að börnin læri um sjálfræði og sjálfstæði. 

Embla er á sama máli og nefnir að það sé hlutverk kennarans að kenna 

börnunum meðal annars lýðræðisleg samskipti og vera til staðar, um þetta 

segir hún:  

„Hlutverk okkar er að styðja barnið í þeirra þekkingu og sköpun 

og sýna því væntumþykju og virðingu, umhyggju. Bara vera til 

staðar og nota virka hlustun og svo náttúrlega að kenna þeim 

ýmislegt sem að lífið hefur upp á að bjóða. Mannasiði og 

kurteisi og félagsleg samskipti sem að þú þarft að hafa til 

brunns að bera þegar er farið út í lífið, lýðræðisleg samskipti og 

bara almenn samskipti“. 
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Viðmælendur mínir nefna að það fari mikill tími í stjórnun og að leiðbeina 

nýju fólki. Fundarseta taki einnig mikinn tíma af starfinu en mikið sé um 

fundi af ýmsu tagi. Mjög mikilvægt sé að huga að því sem kennari að hafa 

gott andrúmsloft inni á deildinni því að börnin finni strax sé einhver 

togstreita á milli starfsmanna og því þurfi að leggja mikla áherslu á gott 

samstarf milli allra aðila. Hlutverkið tekur einnig til þess að menntaður 

leikskólakennari þarf að vera fyrirmynd fyrir þá sem ekki hafa lokið 

menntuninni og sýna fagmennsku í starfi. Foreldrasamstarfið er einnig mjög 

mikilvægt og þar nefna viðmælendur nauðsyn þess að vera samstíga 

foreldrum í öllu sem er gert. Allir viðmælendur mínir ræða um að 

mikilvægasta hlutverk kennarans sé þó að styðja við nám barnanna og 

þroska þeirra. Um þetta segir meðal annars Alma: 

 „Það er mitt hlutverk líka sem kennari að efla þroska þeirra, 

námið þeirra og búa til umhverfið þannig að það sé spennandi 

og efli áhugann þeirra ennþá meira og sem sagt gefa þeim 

þetta tækifæri að öðlast þroska og nám. Mér finnst það ganga 

ótrúlega vel hér og þetta er alveg samt erfitt og áskorun á 

hverjum degi og mér finnst að það eigi að vera áskorun á 

hverjum degi. Mér finnst ekki gott að finna að ég sé stöðnuð í 

starfi og það að geta verið að ýta undir börnin og fá þau til að 

hugsa er frábært“. 

Þær tala allar um að það sé hlutverk kennarans að staldra við og gefa 

sjónarmiðum barnanna gaum og byr undir báða vængi. 

Hér hefur verið fjallað um sýn viðmælenda á hlutverk þeirra sem 

kennara. Samkvæmt þeim felst það meðal annars í því að starfa samkvæmt 

stefnu skólans og tryggja að börnin læri lýðræðisleg vinnubrögð. Hlutverk 

kennarans snýr jafnframt að því að styðja við börnin í þeirra námi, efla 

þroska þeirra, veita þeim umönnun og vera þeim fyrirmynd. 

Foreldrasamstarf er veigamikill þáttur og einnig tekur fundarseta drjúgan 

tíma.  

5.4 Sjónarmið barna  

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) er kveðið á um að leikskólar eigi að stuðla að 

því að raddir allra barna fái að heyrast. Það sé eitt af hlutverkum 

leikskólakennara að hlusta eftir sjónarmiðum barna og taka tillit til þeirra í 

starfi. Í þessum kafla verður greint frá viðhorfum viðmælanda minna til þess 

að hlusta á sjónarmið barna og þær aðferðir ræddar sem þær nota daglega í 

starfi til að fá fram sjónarmið þeirra.  
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5.4.1 Samvinna starfsfólks 

Eitt af því sem að viðmælendurnir tilgreina sem lykilþátt í starfi þar sem 

verið er að vinna með sjónarmið barna eru samræður og samvinna 

starfsfólks. Án samræðna þar sem hægt er að ræða það sem verið er að 

gera og hvernig eigi að þróa hlutina áfram gerist lítið. Faglegar samræður 

skipta hér miklu máli. Nefna viðmælendur að tækifæri til að ræða saman 

inni á deild séu misjafnlega mikil í daglegu amstri og því sé það 

þýðingarmikið að hafa reglulega fundi þar sem hægt sé að sækja sér 

andlega faglega næringu.  

Það er ólíkt fyrirkomulag varðandi fundi hjá viðmælendum mínum. Í 

einum leikskólanum eru vikulegir fundir þar sem allt starfsfólk deildarinnar 

hittist og ræðir þau verkefni sem liggja fyrir og hvernig sé best að þróa 

áframhaldandi vinnu út frá þeim. Þar hittist deildin einnig með öðrum 

deildum og fer yfir hvernig hefur gengið varðandi þróunarverkefni sem 

skólinn er að vinna að. Hér hittast allir starfsmenn deildanna og nefna 

viðmælendurnir að það skipti mjög miklu máli að allir fái að koma að og 

finna til ábyrgðar. Ætlast er til þess að allir starfsmenn séu virkir í ferlinu og 

hafi eitthvað til málanna að leggja. Rannsakandi sat einn svona fund í 

vettvangsathugun og upplifunin af fundinum var mjög góð. 

Fundarstjórnunin var góð, andrúmsloftið þægilegt og allir starfsmenn tóku 

til máls og höfðu mikið að segja um þau fundarefni sem voru uppi á 

borðinu. Margt var rætt á stuttum tíma. og því ekki annað að sjá en að 

fundurinn nýttist vel til áframhaldandi skipulagningar á starfinu.  

Stjórnendafundir eru á öllum leikskólunum og þar kemur oft fram efni 

sem deildarstjóri þarf að kynna áfram fyrir sínu starfsfólki og þau að finna 

saman leiðir hvernig þau ætla að vinna það áfram. Á einum leikskólanum er 

sá háttur á að nokkrir starfsmenn af hverri deild hittast saman á einum 

fundi og ræða saman um ákveðin málefni sem tengjast starfinu og geta þau 

verið af margvíslegum toga. Allir starfsmenn skólans skiptast á að fara á 

þessa fundi. Um mikilvægi samræðna starfsfólks segir Alma:  

„Við förum á fundi þar sem við erum að ígrunda starfið okkar 

ennþá meira og til þess að ýta undir og þróa okkur. Við erum 

að tala þar um hvernig við getum til dæmis verið að ýta undir 

þroska barnanna, finna leiðir til þess og allir svona fundir og 

umræða á milli fullorðinna er að ýta undir minn eigin þroska 

líka. Mér finnst ég vera alltaf í endurmenntun á þessum 

fundum, það er oft svo nærandi og góð umræða í gangi“. 



 

52 

 

Viðmælendur mínir minnast á að þótt að það sé búið að gera góða áætlun 

og að gott starf sé í gangi skipti starfsmannaheildin gríðarlega miklu máli. 

Þær minnast á manneklu á leikskólum í því samhengi. Um það segir Embla: 

 „Við vorum undirmannaðar í haust svo rosalega langan tíma 

að við vorum alltaf að byrja á einhverju og náðum ekki að klára 

en hugurinn var alltaf góður. Við ætluðum alltaf lengra en það 

er kannski eitthvað þannig ef að við náum ekki að ljúka því sem 

að við vorum að byrja á, en eftir að við fengum starfsmann inn 

gengur það rosalega vel en þá þarf það að vera þannig að það 

sé fólk. Það er mest pirrandi í heimi að vera byrjaður á 

einhverju og ná ekki að ljúka því, því að svo er maður kannski 

búinn að lofa börnunum einhverju og náum ekki að ljúka því og 

standa við það sem við segjum“. 

Fram kemur að mannekla hefur óhjákvæmilega áhrif á gæði starfsins. Hvert 

barn fær minni aðstoð og athygli kennaranna dreifist á fleiri. Alma bendir á 

að þegar sé mannekla sitji óhjákvæmilega margt á hakanum en nauðsynlegt 

sé að horfa til hvers dags með jákvæðum huga. Hún segir:  

„Það eru veikindi og en þá bara þarf maður að stíga aðeins til 

hliðar og nýta það sem maður hefur þá og gera gott úr því bara 

og einmitt poppa upp aðrir þættir sem að maður hefur ekkert 

endilega verið að ígrunda eða skoða. Kannski meira spilað eða 

eitthvað annað sem er líka þroskandi og þá sér maður kannski 

aðra vinkla hjá barninu og þau kannski eru orðin duglegri að 

klæða sig af því að það eru færri að hjálpa og aðstoða í 

fataklefanum eða einhverju öðru sem að heldur einmitt áfram 

að ýta undir starfið. Þannig að það koma alveg erfiðir dagar en 

svona almennt finnst mér þetta alveg ganga vel“. 

Viðmælendur mínir minntust einnig á mikilvægi þess að það séu fagaðilar 

sem að koma að starfinu með börnunum, það vanti fleiri kennara sem hafi 

menntun inn í leikskólana. Starfsfólkið er misvirkt í því sem það þarf að taka 

sér fyrir hendur og þeir viðmælendur mínir sem hafa reynslu af því að vinna 

með fleiri fagaðilum segja það mikinn mun frá því að vinna með mörgum 

ófaglærðum hvað virknina varðar. Nefna þær í því sambandi til að mynda að 

þá hafi þær mun rýmri tíma til að vera að kenna börnunum en ekki að 

leiðbeina starfsfólki. Því eins og gefur að skilja færist það á fleiri hendur en 

eina ef að fleiri fagaðilar eru inni á deild sem að geta leiðbeint. 
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Hér hefur verið stiklað á stóru varðandi samvinnu starfsfólks. Góð 

samvinna er grundvallarskilyrði þegar verið er að vinna á lýðræðislegan 

hátt. Fundarseta er regluleg þar sem starfið er rætt og það þróað áfram. 

Fagleg umræða skiptir miklu máli til að halda góðu starfi gangandi. 

Mannekla hefur sín áhrif á gæði starfsins og viðmælendur draga fram kosti 

þess að fleiri faglærðir en færri sinni starfinu.  

5.4.2 Skipulag og starfshættir leikskólanna 

Skipulagið á leikskólunum býður upp á lýðræðisleg vinnubrögð. 

Leikskólarnir eru á einni hæð þannig að umgangur milli allra barnanna er 

auðveldur. Starfshættirnir á öllum leikskólunum miðast að því að skapa 

lýðræðislegt umhverfi. Á einum leikskólanum er mikið flæði á milli deilda á 

ákveðnum tíma dagsins og þá er öllum börnunum frjálst að fara og leika sér 

á öðrum deildum. Með það leikefni sem þau kjósa helst og með þeim 

leikfélögum sem þau langar að leika sér við. Á öðrum leikskólanum er 

valstund um morguninn þegar börnin mæta og velja þau sér þá leiksvæði 

sem að kennarinn er búinn að finna til. Alma lýsir þessu á þennan hátt:   

„Þá koma þau að þessari töflu og þá sjá þau hvaða leikefni og 

hvaða svæði eru í boði. Þetta er svona segultafla og mynd af 

þeim með segli, þá geta þau sett myndina sína á þá stöð sem 

að þau langar að vera á. Þá geta þau bæði horft á vilja þau vera 

á þessu svæði, vilja þau vera með þetta leikefni eða hvar er 

vinur minn. Þannig að þau hafa frjálsar hendur hvert þau fara 

og þau mega líka fara fram og færa sig. Kannski mætir einhver 

vinur og þá mega þau skipta ef að þau langar að vera saman. 

Við reynum samt að sjá til þess að þau eru ekkert alltaf að 

flakka fram og til baka. Þetta fer líka eftir þroskanum þeirra og 

getu, þetta fer eftir einstaklingunum og að þekkja börnin sín 

þannig að stundum er maður að ýta undir að halda úti 

leiktímann einhvern ákveðinn tíma“. 

Mikið flæði er því í valinu þótt að kennarinn hafi ákveðið fyrirfram 

leiksvæðið og leikefnin. En allir leikskólarnir leggja áherslu á flæði í starfinu. 

Það er hins vegar mismunandi hvernig það er framsett.  

Einn leikskólinn er með stöðvavinnu þar sem nokkrar stöðvar eru fyrir 

börnin að velja og fara á milli. En börnin og kennarinn ákvarða í sameiningu 

hvað eigi að vera á stöðvunum hverju sinni.  
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 Annar leikskólinn leggur einnig áherslu á stöðvavinnu nema þar er 

annars vegar þar sem kennari stýrir stöðvunum og er búinn að velja 

viðfangsefni. Hins vegar er stöðvavinna á öðrum tímum þar sem að börnin 

velja sér viðfangsefni og kennarinn er til aðstoðar. Þegar kennarinn er að 

stýra stöðvunum er alltaf ein stöð sem er að vali barnanna og þar geta þau 

börn verið sem ekki hafa áhuga á að taka þátt í því sem verið er að gera. 

Einn kennari er síðan í því að aðstoða þessi börn og hvetja þau til þátttöku. 

En viðmælendur mínir nefna þó að þessi stöð sé yfirleitt tóm og ef að 

einhver er á henni stoppar hann ekki lengi heldur tekur þátt í vinnunni með 

hinum. Þessi stöð er þó nauðsynlegt val upp á þá sem eru lengi að koma sér 

að verki eða langar bara til að gera eitthvað annað. Því að það er kennarinn 

sem leggur upp með viðfangsefnið í upphafi og það er gert ráð fyrir að hann 

hafi ekki náð að ganga út frá áhuga allra barnanna.  

Þriðji leikskólinn er oftast með eina stöð í gangi þar sem ákveðin 

viðfangsefni eru unnin. Börnin koma þangað og vinna þar ef að þau langar 

til annars ekki. Kennararnir þar nefna þó að yfirleitt taki allir þátt þegar að 

þau sjá hina vera að gera eða sjá afraksturinn. 

 Í öllum leikskólunum þar sem kennari stýrir stöð og velur viðfangsefni 

hefur viðfangsefnið verið valið út frá því sem kennararnir hafa verið búnir 

að lesa út úr áhuga barnanna. Það kemur þó fram í viðtölunum að verkefni 

sem tengjast tyllidögum eru sett fyrir börnin og þau hafa ekki sprottið út frá 

þeirra áhuga og hugmyndum. Eins og til dæmis að búa til bolluvendi en það 

er þá alfarið í þeirra valdi hvort að þau taka þátt í því eða ekki. 

Það er einnig flæði í matartímum en á öllum leikskólunum er flæðandi 

morgun- og hádegismatur og svo nónhressing. Í tveimur leikskólanna er 

fyrirkomulagið þannig að maturinn er settur fram á hlaðborð og þangað 

koma börnin nokkur í einu af hverri deild og fá sér þann mat á diskinn sem 

að þau kjósa sér. Í matsalnum fá þau að hafa frjálst sætaval og geta því 

ráðið hjá hverjum þau sitja og farið með vinum sínum í mat ef þau kjósa 

það. Þarna hafa þau möguleika á því að hitta vini sína eða systkini af öðrum 

deildum og eyða með þeim stund. Í þriðja leikskólanum situr einn 

starsfmaður við eitt borð með börn af sinni deild. Maturinn kemur á hvert 

borð og börnin skammta sér sjálf en starfsmaðurinn aðstoðar. Þau ráða 

hvar þau sitja við borðið og fara þegar þau eru búin og önnur koma inn. Á 

öllum leikskólunum fá þau að ráða hvenær þau fara að borða innan þess 

tíma sem að matartíminn varir. Þau hafa hins vegar ekki val um að borða 

ekki og eru hvött til að bragða á öllu sem er á borðum en enginn er neyddur 

til að smakka. Allir viðmælendurnir eru sammála um það að öll börn hafi 

sterkar skoðanir á matarvenjum sínum og hvernig þau vilja hafa matinn sinn 
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framreiddan sem og hvað þau vilja borða og að þeim sé mjög mikilvægt að 

finna til sjálfstæðis í matartímum. Þær eru einnig sammála um að með 

flæðandi matartímum skapist mun meiri ró á matartímum.  

Rannsakandi var staddur í vettvangsathugunum á matartímum í 

leikskólunum og var mjög undrandi á því hversu vel hann gekk hjá 

börnunum. Einn til fimm starfsmenn (mismunandi milli skóla) voru í 

matsalnum sem sáu til þess að allt færi vel fram og aðstoðuðu við það sem 

börnin þörfnuðust aðstoðar við en að öðrum kosti voru þau alveg 

sjálfbjarga. Einnig kom verulega á óvart hversu hljóðlátur matartíminn var.  

Eftir matinn á einum leikskólanum meta börnin sjálf hvernig þau 

borðuðu og valmöguleikarnir eru lítið, vel og mjög vel og setja þau þá mynd 

af sér á viðeigandi stað. Allt í matstofu leikskólanna var í hæð barnanna 

þannig að þau gátu auðveldlega gengið sjálf um matinn án aðstoðar. 

Það á reyndar við um allt í skipulagi leikskólanna að það er í hæð 

barnanna. Myndir og annað efni sem kemur frá þeim er hengt upp í þeirra 

sjónhæð. Tússtöflur og leikefni eða hvað það er sem að snertir þau á 

einhvern hátt er í þeirra hæð þannig að þau geti auðveldlega gengið um og 

séð það og meðhöndlað ef það á við. Þetta var mjög áberandi í umhverfi 

tveggja skóla. Í þriðja skólanum var mismunandi hvernig var hengt upp. 

Sumstaðar var hengt upp fyrir ofan sjónlínu barnanna þannig að það 

hvarflaði að rannsakanda að meðvitundin fyrir því að halda réttri hæð væri 

ekki jafn mikil meðal alls starfsfólksins á leikskólanum. Í þeim 

samverustundum sem rannsakandi var viðstaddur sátu kennararnir með 

börnunum á gólfinu eða í gluggum sem voru mjög neðarlega og náðu 

þannig að vera með barnahópnum.  

Skipulag eins leikskólans er á þá leið að börnin hafa val um hvort að þau 

fari í útiveru fyrir eða eftir hádegi. Hugsunin að baki því er sú sama og með 

matartímana; að dreifa fjöldanum og leyfa börnunum að ráða. Reglan er að 

börnin þurfa að fara út að minnsta kosti einu sinni á dag og þetta býður upp 

á það að þau geta farið út með vinum sínum. Hinir leikskólarnir leggja upp 

úr því sama en á annan hátt. Á einum leikskólanum er skiptingin í útiveruna 

fyrirfram ákveðin af kennurum og fer helmingurinn út á meðan hin börnin 

eru í stöðvavinnu fyrir hádegi og svo er skipt eftir hádegið. Á öðrum 

leikskólanum ákvarða börnin sjálf hvenær þau fara út og hve lengi í senn 

(allt þó innan ákveðinna marka) og hvort að þau fara út oftar en einu sinni 

yfir daginn.   

Hér hefur verið fjallað um skipulag leikskólanna. Þeir eru þannig 

hannaðir að börnin geta auðveldlega komið sér sjálf á milli staða innan 

þeirra. Miðað er við að skapa lýðræðislegt umhverfi á öllum þremur 
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leikskólunum en á ólíkan hátt. Einn leikskólinn leggur áherslu á flæði og 

tveir á flæðandi stöðvavinnu sem er þó frábrugðin á milli leikskólanna 

tveggja. Alltaf er miðað við að vinna sem mest út frá áhuga nemenda. 

Flæðandi matartími er á öllum leikskólunum. Tveir eru með alveg frjálst 

sætaval en á þeim þriðja er frjálst sætaval sem er bundið við borð deildar.  

5.4.3 Aðferðir við að fá fram sjónarmið barna 

Þegar ég spurði viðmælendur mína hvaða leiðir þær færu til að fá fram 

sjónarmið barna þá tala þær um að virk hlustun skipti mjög miklu máli og sé 

mikilvægt tæki. Þær hafa tamið sér að spyrja opinna spurninga og tala um 

að samræður við börnin skipti mestu máli í þessu samhengi. Þær ítreka að 

þessi vinnubrögð séu ekki meðfædd neinum né lærð á stuttum tíma. Þótt 

að þær hafi starfað innan þessa umhverfis nokkurn tíma og noti opnar 

spurningar og virka hlustun daglega séu þær enn að reka sig á og geta sífellt 

verið að bæta sig. 

 Þegar ég innti þær eftir því hvenær þær eru að spyrja opinna spurninga 

þá segjast þær vera að gera það allan daginn í gegnum allt starfið. Um þetta 

segir meðal annars Jóna: 

 „Sérstaklega eins og með opnu spurningarnar, við setjumst 

niður í samverustundum á morgnana, þá ræðum við saman, við 

förum oft í opnar spurningar þá. Förum og ræðum hvað við 

ætlum að gera yfir daginn, hvað okkur langar að gera úti og inni 

og slíkt. Svo setjumst við líka niður eins og í samveru í hádeginu 

ef að við erum ekki að lesa þá reynum við að fá svolítið þeirra 

sjónarmið þar. Svo í rauninni bara eins og þegar þau eru að 

vinna með eitthvað, Hvernig langar þig að hafa þetta? Hvað vilt 

þú gera? Og svo í leiknum hvað langar þig að leika með?“. 

Að hafa í huga virka hlustun í gegnum starfið og vera að leita eftir 

sjónarmiðum barna er þó ekki alltaf auðvelt þótt að kennararnir hafi reynslu 

í að nota þessa tækni. Embla segir frá því hvernig gangi að fylgja þessu eftir: 

 „Ég myndi segja mjög vel, það er mjög mikið hlustað á börnin. 

Þú veist það má alltaf gera betur og við erum alltaf að þróa 

okkur áfram alltaf að sjá, bíddu af hverju gerðum við þetta? 

Eins og við vorum einu sinni með svona þú átt að sitja við þetta 

borð og þessi á að sitja við þetta borð og þessi þarna. Svo 

fórum við bara í það að leyfa þeim að velja og þá hugsuðum við 

af hverju gerðum við það ekki alltaf? Við getum alltaf bætt 



 

57 

 

okkur og það er held ég aðalllega að mér finnst erfitt sjálf er að 

leysa ágreining. Maður þarf stundum að bíta í tunguna og leysa 

ekki ágreininginn sjálfur, heldur teldu upp að tíu og bíddu og 

athugaðu hvað þau gera. Spurðu þau ráða hvað getum við gert 

en þegar maður er kannski þarna viðstaddur og heyrir setningu 

og það gerist eitthvað í kjölfarið og maður grípur inn í án þess 

að hugsa og þá er maður alveg dem af hverju gerði ég þetta? 

Það er kannski það sem ég er helst til að bæta við sjálfa mig en 

þú veist maður reynir eins og maður getur samt“. 

Í vettvangsathugun minni varð ég vitni að því þegar Embla aðstoðaði við að 

leysa ágreining sem kom upp í einni samverustundinni. Þar voru tveir 

strákar að kýta um pláss. Embla notaði opnar spurningar til að ræða við 

drengina og þeir komust sjálfir með hennar aðstoð að niðurstöðu sem að 

þeir voru báðir sáttir við. Úr vettvangsnótum: 

„X og Y sitja hlið við hlið á gólfinu ásamt öllum hinum 

börnunum á deildinni. Öll börnin sitja í hring á gólfinu og það er 

samverustund. Eitt barn bætist við þannig að það þarf að 

þjappa betur í hópnum. Öll börnin færa sig lítillega nema X sem 

situr sem fastast og Y vill að hann færi sig og sest hálfpartinn 

ofan á hinn. X fer þá að ýta í Y sem að mótmælir. Embla segir 

þá: „Hvað er að hjá ykkur strákar mínir“. Y segir þá að X vilji 

ekki færa sig eins og hann eigi að gera. „Mig langar ekki til að 

færa mig“ segir þá X. „Hvernig er hægt að leysa þetta“ spyr þá 

Embla og eftir nokkrar vangaveltur komast þeir að því að allir 

fái meira pláss ef að X færi sig aðeins sem hann gerði“. 

Kennararnir tala allir um mikilvægi þess að kenna snemma lýðræðisleg 

vinnubrögð. Einn kennari sem var ekki einn af þeim viðmælendum sem ég 

tók formlegt viðtal við heldur sem ég hitti í vettvangsathugun minni sagði 

mér frá því að hún hafði snúið aftur til starfa í leikskólann eftir að hafa verið 

í fríi og þá hefði hún tekið sérstaklega eftir því hvað börnin væru búin að 

læra mikið að vera sjálfstæð og lýðræðisleg í öllum sínum daglegu 

athöfnum. Hún sagðist sjá áberandi mun og vinnan á leikskólanum væri 

algjörlega farin að skila sér.  

Hildur bendir á nauðsyn þess að börnin þekki þær lausnir og það sem að 

þeim stendur til boða strax þegar þau byrja í leikskólanum til að þau geti 

tekið upplýsta ákvörðun í vali og þróað sín sjónarmið: 
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 „Eins og þessi yngstu, þá er þessi leið að við kynnum þann 

efnivið og þau viðfangsefni sem hægt er að vera með í 

skólanum og svo reynum við að hlusta eftir því hvað þau vilja 

og bjóðum þeim viltu fara að mála eða viltu fara að teikna eða 

fara á byggingarsvæðið eða listasvæðið og þá bara fara þau 

það sem þau vilja [...] ég held að ég byrji mjög snemma í því að 

ýta undir lýðræði, þessar sjálfstæðu ákvarðanir þeirra, hvers og 

eins einstaklings. Við hjálpum þeim yngstu með þetta, og ég 

viðurkenni það alveg að fyrst þegar við byrjuðum þá eru þau 

bara rétt tveggja að þá náttúrulega þá var þetta hellingsvinna 

en svo var þetta ótrúlega fljótt að koma og fljótt kom í ljós 

hvaða skoðanir þau höfðu á öllu sem þau varða. Mér finnst það 

svo mikilvægt að þau finni það að þau hafi eitthvað að segja 

hvernig þau vilji hafa hlutina“. 

Virka hlustunin tekur til þess að grípa það sem börnin eru að ræða í 

samræðum sínum og halda áfram með það og á þetta við um alla 

aldurshópa á leikskólunum. Tala viðmælendur mínir um að 

leikskólakennarinn þurfi sífellt að vera að hlusta á samræður barnanna í 

þessum tilgangi og taka umræðuefnið áfram.  

Hlustunin felst í því að hlusta á samræður þeirra í hóp, samræður þeirra 

sín á milli í minni hópum og milli einstaklinga og í leiknum en mjög mikið fer 

þar fram. Þær segja að oft komi fram hugmyndir í samverustundum og 

stundum fari fram kosningar um hvaða hugmyndir eigi að taka fyrir og það 

er mismunandi hvernig útfærslan er síðan í kjölfarið.  

Á einum leikskólanum er oft sá háttur á að allar hugmyndirnar eru settar 

upp í hugarkort í anda könnunaraðferðarinnar. Gengið er út frá því að allir 

fái að sjá sína hugmynd komast á blað og fá merkingu. Kosið er um hvaða 

hugmynd á að vinna með hverju sinni en hinar svo framkvæmdar seinna en 

reynt er að framkvæma allar hugmyndir. Sem dæmi um aðferð af þessu tagi 

er þegar unnið var með fugla á deildinni og var þá farið að velta fyrir sér 

hvað þeir borðuðu. Hugmyndir barnanna um matinn voru settar upp í 

hugarkort og þær prófaðar með því að setja mat út fyrir fuglana og athugað 

hvort að þeir borðuðu það eða ekki.  

Viðmælendur mínir nefna að kosningar fari ýmist fram á þann hátt að 

börnin kjósi með því að rétta upp hönd eða með því að kjósa leynilega. Einn 

viðmælandi minn fór af stað með stórt verkefni með könnunaraðferðinni 

sem tók langan tíma. Þar voru þau búin að leggja vinnu í að finna út hvar 
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áhugi barnanna lægi í gegnum samræður við þau, samræður þeirra og með 

því að fylgjast með þeim í leik. Um þetta segir kennarinn:  

„Við settumst niður og létum þau vita að við værum búin að 

vera að skoða leikinn þeirra og þarna væri áhuginn og hvort að 

þau vildu ekki vinna eitthvað áfram með þetta. Þau vildu það 

og þá sögðum við eitthvað svona: „er eitthvað annað sem að 

einhver myndi vilja vinna með?“ og þá komu alveg fram fimm 

viðfangsefni. Þannig að ég prentaði bara út myndir af hverju 

viðfangsefni fyrir sig og myndir af börnunum og þau völdu sér 

viðfangsefni með því að setja sína mynd við viðfangsefnið. Svo 

unnum við þetta í hópum og þau máttu færa sig alveg á milli og 

þau máttu taka þátt í öllu. Þau gátu sem sagt gengið inni í allt 

og þau gátu líka verið passíf og verið bara í sínu. Svo var bara 

reynt annaðhvort að finna einhvern fróðleik, spyrja þau hvaða 

leiðir viljum við fara og þau voru bara með í því þannig að það 

er hægt að fara ýmsar leiðir og þarna vorum við að vinna með 

þeirra áhuga þannig að þetta var út frá þeim“. 

 Viðmælendur mínir árétta mikilvægi þess að börnin hafi áhuga á því sem 

verið er að gera og að það sé áhugi þeirra sem eigi að vera í forgrunni. 

Hlutverk kennarans er að grípa áhugann, virkja hann og finna honum farveg 

inni í starfinu. Nefnir einn kennari til að mynda mikinn áhuga á Línu 

langsokk inni á deildinni sinni og segist nýta þann áhuga áfram. Boðið er 

upp á að vinna með Línu á ákveðnum stöðvum eins og til dæmis leirstöð, 

byggingarstöð og listastöð og börnin geta þar verið að byggja umhverfið, 

leira persónurnar eða teikna. Börnin velja sér svæði en mega skipta og 

flakka á milli ef þau langar það. Viðfangsefni þessara stöðva eru ákveðin 

fyrir hálfan mánuð í senn. Áður er búið að skoða áhuga barnanna og 

ígrunda hvernig hægt er að nota umhverfi deildarinnar til að ýta undir 

áhugann á efninu og ýta undir þroska þeirra samhliða því þannig að aukið 

nám eigi sér stað. 

 Í vettvangsathugun minni sá ég þegar börnin völdu sér stöðvarnar og 

gekk það mjög vel fyrir sig. Þau völdu hvaða leikefni þau vildu leika sér með 

og á hvaða stöðvar þau vildu setja leikefnið en kennarinn var búinn að segja 

þeim hvert þemað yrði. Einnig fundu þau út í sameiningu hvað mörg börn 

gætu verið á hverri stöð. Kennarinn teiknaði upp stöðvarnar og börnin 

merktu stafina sína við stöðvarnar sem þau vildu vinna á. Þar næst fóru þau 

á sína stöð. Nokkrir voru að leira Línu og aðrar persónur sögunnar. 

Einhverjir fóru að teikna Línu. Verið var að setja saman Sjónarhól úr stórum 
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pappakössum á byggingarstöðinni og veitingastaður var á hlutverkastöðinni. 

Börnin flökkuðu á milli stöðva að vild og aldrei var neinn sem var iðjulaus.  

Þegar verið er að vinna að verkefnum á leikskólunum er haft í huga að 

sjónarmið barnanna fái að njóta sín. Verkefni þar sem allir eiga að gera eins 

er í lágmarki. Á einum leikskólanum fá börnin alveg frjálsar hendur með 

jólagjafir handa foreldrunum en á öðrum fá þau að hanna sína 

öskudagsbúninga sjálf. Einn viðmælandi minn nefndi dæmi um verkefni sem 

börnin unnu að þegar að leikskólinn átti afmæli. Þá voru þau spurð hvað 

þau langaði að gera fyrir leikskólann og margar hugmyndir komu fram eins 

og að baka köku og gera afmæliskort. Þau sem vildu fara í kortagerð fengu 

efnivið til að vinna með og hönnuðu sjálf sín kort, lituðu, klipptu og límdu að 

vild og ekkert kort var eins.  

Leikskólarnir nýta skráningaraðferðir til að draga fram sjónarmið barna 

en eru komnir mismunandi langt í því ferli og notast við ólíkar aðferðir. Um 

þetta segir Alma:  

„Við erum að skrá allan daginn alla daga, við erum komin með 

rosa góð tæki. Við erum með ipad og ipoda og svo eru sumir 

með símana sína eins og ég nota símann minn þar sem ég er að 

taka videó og set líka upptökur þar sem við erum að hlusta á 

hljóð og taka myndir. Svo er það annað hvenær maður er að 

vinna úr skráningunum. Í útiverunni er ég að skrá og í 

fataklefanum er ég að skrá. Kannski eini staðurinn sem ég er 

ekki að skrá er þegar þau sitja á klósettinu, í matnum erum við 

að skrá og við erum bara vakandi fyrir því að vera að skrá. Það 

er nauðsynlegt að fá spjall um skráningarnar. Sýna 

skráningarnar og skoða skráningarnar og skoða áhugann út frá 

því og fundirnir okkar starfsfólksins eru líka í því þar sem ég er 

að sýna kannski skráningar og fá sjónarmið annarra sem að 

voru kannski ekki á staðnum og þau koma kannski með 

hugmyndir“. 

Alma ræðir einnig að skráningar gefi tilefni til þess að sjá fleira heldur en 

það sem kennarinn er að horfa á þegar að hann er að skrá. Hún nefnir í því 

sambandi til dæmis að myndbandsupptökur sýni oft meira en það sem 

kennarinn lagði upp með að skrá í byrjun, Hún nefnir að það hafi alveg 

komið fyrir að þegar farið er að skoða skráningar kemur í ljós mjög 

áhugaverður leikur í bakgrunni. Að hennar mati eru skráningar grunntæki til 

að sjá hvar áhugi barna liggur.  
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Skráningar eru einnig tæki fyrir aðra starfsmenn til að skoða með 

börnunum og fá þau til að segja kennurunum frá því sem að var að gerast. 

Alma tilgreinir að það sé mjög mikilvægt að ígrunda skráningar með 

börnunum og að úr þeim samræðum geti jafnvel orðið fleiri skráningar. Það 

er hér sem að viðmælendur mínir eru komnir mislangt í skráningum og 

nokkrir nefna að það vanti meiri tíma fyrir ígrundunina. Selma er ein af þeim 

og hún áréttar að það sé vandmeðfarið að vinna með skráningar. Þá þarf 

sérstaklega að varast að vera ekki að leggja börnunum orð í munn og 

hugsanir sem ná ekki að túlka þeirra hugsanir eða eru ekki þeirra. Þar skipti 

ígrundunin með þátttakendum miklu máli.  

Viðmælendur mínir nefna nauðsyn þess að ræða við börnin um verk 

þeirra eins og til dæmis þegar þau eru að teikna myndir og fá fram þeirra 

sjónarmið á það sem að þau eru að gera. Með því verður námið sýnilegra 

fyrir börnunum. Þau sjá betur hvað þau eru búin að læra og þá getur 

auðveldlega komið önnur kveikja sem fær þau til að halda áfram að þróa 

sig. Alma nefnir meðal annars notagildi teikninga í sínu viðtali og segir: 

„Ég var að tala um öskudaginn þarna áðan og þarna lá einmitt 

eitt blað á borðinu sem að þau höfðu verið að teikna. Ég horfði 

á þetta blað en á blaðinu voru þrjár fígúrur. Ég spurði þann sem 

var að teikna: „hvað varstu að teikna?“. Þá var þetta sko 

Spiderman, Hulk og banani. Þá höfðu þau við borðið verið að 

spjalla saman um hvað þau ætluðu að vera á öskudaginn. 

Barnið teiknaði hvað hver ætlaði að vera og þau eru öll, börnin 

sem höfðu verið að tala saman, á þessari mynd. Þannig að það 

var farið í að merkja nöfnin við og það var bara í samræðum á 

eftir og þarna var teikning notuð. Það hefði verið gaman að 

skrá þetta ferli en það er ekki hægt. Þarna var það bara búið en 

þarna gat ég samt skráð ferli samræðunnar“. 

Viðmælendurnir benda einnig á nauðsyn þess að setja orð á þegar börnin 

eru að koma fram með sín sjónarmið þannig að þau verði áþreifanlegri. Eins 

og ef að barn kemur fram með hugmynd að ræða það við alla að þessi 

hugmynd hafi komið fram frá þessu barni og ætlunin sé að framkvæma 

hana núna.  

Allir leikskólarnir nota ljósmyndaskráningar og skráningar af öðru tagi. 

Eins og einn skólinn notast við hugarkort sem skráningaraðferð á meðan 

annar tekur myndir og skráir það niður sem er að gerast. Til að gera námið 

sýnilegt fyrir foreldrum og börnum eru sendir heim vikulegir póstar sem 

innihalda meðal annars myndir. Viðmælendurnir tala um að þeim þyki það 
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ómissandi hluti af starfinu og draga fram að þarna komist á 

samræðugrundvöllur milli foreldris og barns um starfið. Póstarnir eru einnig 

góð skráningarleið, samantekt og utanumhald fyrir kennarana sjálfa til að 

sjá hvað þeir hafa verið að gera í vikunni og einnig fyrir aðra kennara innan 

skólans til að skoða.  

Ég spurði viðmælendur mína að því hvort sjónarmið barna væru nýtt til 

að hafa áhrif á nám þeirra, skipulag og framkvæmd í leikskólastarfinu og 

þær voru allar sammála um að það væri þannig á einhvern hátt. Þær taka 

allar fram að börnin hafi áhrif en ráði alls ekki öllu og líkja þessu við 

hefðbundið lýðræðisþjóðfélag þar sem einstaklingurinn hefur áhrif á 

umhverfið sitt en hefur ekki alvald. 

Í þessu sambandi bendir Embla til að mynda á að í samverustund komi 

hún stundum með nokkrar bækur sem að börnin velji úr. Hún segir 

jafnframt að börnin ráði miklu um lengd samverustundanna. Stundum séu 

þær aðeins fimm til tíu mínútur en geti hæglega farið í að það taki því ekki 

að fara út því að þau hafi haft svo mikla þörf fyrir að ræða saman. Einnig ef 

þau eru í góðum leik þá er tekið tillit til þess og öðru skipulagi sleppt.  

Embla tilgreinir að alltaf sé miðað við að spyrja börnin hvað þau myndi 

langa að gera og hvaða leiðir þau myndu vilja fara og afstaða tekin hverju 

sinni út frá því og þannig spinnst dagstundin. Ef um stærri mál er að ræða 

sem varða ekki part úr degi eru niðurstöður samræðna við börnin settar 

fram á fundum meðal kennara og þar ígrundað hvernig hægt er að verða við 

óskum þeirra. Viðmælendur mínir nefna einnig að þær sjái oft ef að hlutirnir 

gangi ekki nógu vel eða eru að ganga vel að þá falast þær eftir sjónarmiðum 

barna. Jóna segir til að mynda að flæðismatartímarnir hafi þróast með 

samræðum við börnin.  

Hildi finnst börnin hafa mikil áhrif því að þeirra áhugi fái að ráða því með 

hvað er verið að vinna. Áhuginn þeirra er gripinn og settur inn í daglegt 

starf. Sem dæmi um þetta minnist hún á mikinn áhuga á leikritagerð inni á 

einni deildinni og í kjölfar þess var sett upp svið svo að börnin gætu tekið 

verkið lengra.  

Alma greinir einnig frá því að oft komi hún með hugmyndir um verkefni 

en svo komist hún að því að börnin hafi allt aðra sýn á hlutina en hún hafði 

upphaflega. Hún nefnir dæmi um verkefni sem átti að snúast um að týna 

rusl í umhverfinu sem snérist upp í að fræðast um eldfjöll.  

Selma bendir á að hennar upplifun á starfinu sé sú að börnin eru alltaf að 

hafa áhrif á skólastarfið og skólaumhverfið. Með því að hlusta á börnin og 

veita áhuga þeirra eftirtekt þá hafa þau mikil áhrif. Umhverfið er í stöðugri 
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þróun, gangarnir, deildirnar og starfið sjálft því að það er alltaf verið að 

bæta og þróa út frá þörfum barnanna.  

Í samtali mínu við einn leikskólastjórann á vettvangi benti hann mér á að 

börnin koma oft inn til hans með hugmyndir og ábendingar og fari hann 

með þær hugmyndir inn á fundi og þar séu þær ræddar. Börnunum er gert 

ljóst hver niðurstaðan er hverju sinni en leikskólastjórinn bendir á að engar 

hugmyndir séu þannig að þær séu ekki þess virði að þær séu ræddar. 

Sjónarmið allra séu mikilvæg og það er ekki síst mikilvægt að upplifa að það 

sé hlustað og að viðkomandi hafi rödd.  

Þegar ég spurði hvernig börnin koma að mati á skólastarfinu er það í 

þróun á öllum leikskólunum. Tveir leikskólanna nefna að þeir séu með 

reglulega fundi þar sem sjónarmið barnanna og starfið er rætt og ígrundað. 

Kennararnir mæta með skráningarnar og ræða hvernig er hægt að þróa 

starfið áfram. Um þetta segir Hildur:  

„Einn hópurinn lagði fram mjólkurkassa um daginn og var að 

spá getum við eitthvað nýtt þessa kassa? Sum börnin vildu gera 

hús og önnur voru að gera bíla. Svo á næsta fundi þá fóru þau 

yfir þetta. Það voru teknar myndir, skráð þannig niður og 

jafnvel texti og það var verið að hugsa, hvernig gekk þetta? 

Hvað getum við gert meira?, Hvernig getum við leitt þetta 

áfram?, Hvað sögðu börnin?. Við metum þetta þannig. Við 

setjumst svo niður að meta hvernig gekk þetta í síðustu viku og 

hvernig við getum haldið áfram, hvað sögðu börnin og þetta er 

allt skráð. Á þessa fundi koma einhverjir af öllum deildum. Það 

leggst vel í fólk og því finnst gott að hittast svona og leggja 

línurnar“. 

Viðmælendur mínir nefna að það sé ekki sest niður með börnunum með 

ákveðinn matsblöð fyrir innra matið þar sem farið er yfir spurningar með 

börnunum heldur sé það meira nýtt sem kemur inn með skráningunum í 

starfinu sjálfu. Það er ferskara að eiga við það hverju sinni þegar börnin eru 

að ræða ákveðin málefni og þá er hægt að ræða það ítarlega við þau á 

meðan atburðurinn er að gerast og fá þeirra sjónarmið fram. 

 Hér hefur verið fjallað um þær aðferðir sem viðmælendur mínir nota til 

að fá fram sjónarmið barna í lýðræðislegu leikskólastarfi og tekur það til 

rannsóknarspurninga minna.  

Nefna þær að virk hlustun skipti þar lykilmáli. Spyrja þær opinna 

spurninga í öllu daglegu starfi og eru sífellt með það á bak við eyrað að 
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hlusta eftir því sem að börnin hafa að segja með orðum, gjörðum, látbragði 

og í leik. Það krefst þjálfunar að nota virka hlustun og vinna lýðræðislega og 

kennarinn þarf að tileinka sér hvort tveggja. Börnin þurfa einnig að læra 

lýðræðisleg vinnubrögð. Kennarinn þarf að kynna börnunum í upphafi 

leikskólans allt sem að stendur þeim til boða í leikskólanum til að þau geti 

tekið upplýstar ákvarðanir og þróað sín sjónarmið. Reynt er eftir fremsta 

megni að hlusta á sjónarmið barnanna og taka áhugasvið þeirra áfram. 

Hugmyndir þeirra eru settar á blað með ýmsum hætti en skráningaraðferðir 

eru nýttar til að draga fram sjónarmið barnanna. Einn leikskólinn setur þau 

upp í hugarkort í anda könnunaraðferðarinnar en miðað er við að 

framkvæma allar hugmyndir sem koma fram. Annar leikskólinn hefur notað 

könnunaraðferðina þar sem nokkur viðfangsefni eru fundin til að vinna með 

og börnin velja sér viðfangsefni en mega skipta ef þau kjósa sér það. Þriðji 

leikskólinn fer meðal annars þá leið að grípa áhugann og vinna með hann í 

stöðvavinnu þar sem börnin geta farið á milli. Leikskólarnir eru komnir 

mismunandi langt í skráningaraðferðum en viðmælendurnir eru sammála 

um að þær séu góð leið til draga fram sjónarmið barna sem og góðar 

aðferðir til að halda utan um starfið. Að sögn viðmælenda eru sjónarmið 

barna nýtt til að hafa áhrif á starf leikskólans. Þau eru höfð með í ráðum 

þegar kemur að breytingum innan skólans og einnig í skipulagningu daglegs 

starfs.  

 

5.5 Þátttaka barna í leikskólastarfinu 

Viðmælendur mínir voru inntir eftir því hvernig gengi að fá öll börnin til að 

taka þátt í skólastarfinu. Þær voru sammála um að þau verði að læra að 

taka þátt og vera virk. Nauðsynlegt sé að byrja snemma og hvetja þau til 

allrar þátttöku og bjóða þeim upp á valkosti sem þau hafa áhuga fyrir. 

Meginforsendan sé að þau upplifi sig örugg í leikskólanum og öðlist 

sjálfstæði til að vera þau sjálf. Byrja þurfi strax að kynna þau fyrir 

umhverfinu og bjóða þeim að taka þátt í öllu sem er að gerast innan 

skólans. Á það við jafnt um allan leik sem og að taka þátt í daglegum 

athöfnum. Eins og það að fara fram og setja á vagninn, sækja smekki og 

þvottastykki svo eitthvað sé nefnt. 

 Jóna segir að þau leggi strax áherslu á að börnin komi fram og séu 

sýnileg. Í leikskólanum eru þau með veðurfræðing sem stjórni einni 

samverustund. Þá kemur barnið fram með aðstoð kennara og fer yfir 

hvernig veðrið er og hvernig sé best að klæða sig þann daginn. Allir taka 
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þátt í þessu og þyki þetta eðlilegur hlutur og þá sérstaklega fyrst að öll 

börnin taka þátt.  

Viðmælendur mínir eru sammála um að börnin séu vissulega misvirk og 

þá sé nauðsynlegt að grípa inn í. Þær þekkja það af eigin raun að það komi 

stundir þar sem börn séu óvirk og þá er farið og rætt við þau börn og komist 

að rót vandans. Þær telja það vera eitt af hlutverkum kennarans að þekkja 

börnin og nefna að þær viti oftast hverjir það séu sem að eru sterkir og 

hverjir það eru sem að þurfa meiri stuðning til að láta sínar skoðanir uppi og 

finna röddina sína innra með sér. Embla bendir á að kennarinn þurfi að 

passa upp á þetta og segir:  

„Það kom til dæmis athugasemd frá sérkennslustjóranum um 

að þegar við værum að spyrja úr sögunum þá eru eiginlega 

alltaf sömu börnin sem að svara. Það er okkar markmið núna 

að virkja fleiri og passa að það séu fleiri virkir í einu eða sem 

sagt ekki alltaf sömu börnin. Við erum því að fá þau til að rétta 

upp hönd og bíða og þá reynir maður að pikka út þannig að það 

séu ekki alltaf sömu. En það eru alltaf ákveðin börn sem eru 

feimin sem segja ekki sínar skoðanir og þá hef ég stundum 

spurt þau bara eftir á hvað þeim finnst eða hvað þau vilja gera. 

Ég var með barn sem var með kjörþögli og hún valdi alltaf samt 

fyrir framan allan hópinn. Þau segja oftast sínar skoðanir þegar 

að þau vita að það skiptir máli. Það er svona sjaldnar sem að þú 

þarft að draga það upp úr þeim finnst mér en það er 

náttúrulega alltaf einhverjir sem að heyrist mest í samt“. 

 Alma nefnir einnig að kennarinn þurfi að vera virkur hvað þetta varðar og 

þá ekki síst að horfa til sjálf síns og umhverfisins með þetta í huga og segir:  

„Ef að ég er duglegur kennari með samstarfsfólkinu mínu að 

gera viðfangsefnin og umhverfið spennandi þá mér finnst þau 

bara öll taka þátt. Ef þau hafa með þetta að segja hvað þau vilja 

gera og ef eitthvað er orðið leiðinlegt þá er það svolítið 

kennaranum að kenna. Það er okkar að gefa þeim þetta 

tækifæri að hlutirnir séu spennandi og ögrandi og þau vilja 

ögrun alveg eins og við viljum ögrun. Ef að barn eða börn eru 

ekki að taka þátt þá er ég ekki að standa mig. Þá erum við ekki 

að vinna út frá áhuganum þeirra og þá erum við ekki 

lýðræðisleg og að gefa þeim val þannig að þetta er algjörlega á 

okkar ábyrgð“. 
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Til að fylgjast með þátttöku barnanna notast kennararnir við skráningar af 

ýmsu tagi. Myndaskráningar eru auðveld og fljótleg leið og einnig allar 

merkingar hvort sem það er að merkja við á lista eða skrifa stafina þeirra 

eða nafn við hugmyndir þeirra svo eitthvað sé nefnt. Þær nefna að þær hafi 

það að markmiði að auka skráningar varðandi þátttöku því að alltaf megi 

gera betur en það að skrá gefur mikla sýn á starfið. Hildur nefnir sem dæmi í 

þessu sambandi að hún hafi fengið fyrirspurn varðandi það hvort að öll 

börnin fengju að fara í fang starfsmanns yfir daginn og var farið að skrá það 

niður og skoða út frá skráningunum. Emma benti á að hún hafi rekist á það 

þegar að hún hafi farið yfir ljósmyndaskráningar að það séu ekki öll börnin á 

myndunum og það hafi leitt til þess að farið var að veita þeim börnum og 

leik þeirra meiri eftirtekt.  

Viðmælendur mínir benda á að það sé grundvallarskilyrði að ekkert barn 

upplifi sig neytt til þátttöku. Borða, viðhalda hreinlæti og að viðra sig einu 

sinni á dag eru einu skiptin sem krafist er þátttöku. Börnin hafa val um það 

hvort að þau taki þátt í þeim verkefnum sem verið er að vinna með á 

deildinni, eins og að búa til bolluvendi og slíkt. Einnig ef þau vilja ekki fara í 

íþróttir eða í listasmiðju og vettvangsferðir þá þurfa þau ekki að taka þátt í 

því ef þau vilja það ekki. Viðmælendurnir mínir ítreka að þær aðstæður 

komi nánast aldrei upp nema kannski í fyrstu en það breytist strax og börnin 

finna að það er skemmtilegra að vera með. En valið er alltaf fyrir hendi að 

sleppa þátttöku.  

Ég spyr viðmælendurna mína hvar þeim finnist valdið liggja milli kennara 

og barna og þær eru sammála um að það sé jafnt. Það ríki virðing á milli 

barna og kennara. En þetta að dreifa valdinu sé í sífelldri þróun meðal hvers 

starfsmanns eins og dregið hefur verið fram hér að framan. Vissulega sé það 

þannig að kennarinn þurfi stundum hljóð en valdið er ekki alfarið hans 

megin né alfarið hjá börnunum. En að sama skapi felst vald kennarans í því 

að skapa skólaumhverfið og koma með efniviðinn inn á leikskólann þannig 

að kennarinn hefur frummótunarvaldið þótt að börnin hafi vald innan þess 

og geti haft áhrif. Þær segjast þó heyra það í umræðum barnanna að 

deildarstjórinn hafi mikið vald því að hann ráði á deildinni en þær telja þó 

að það sé það sem þau heyri en séu vonandi ekki að upplifa.  

Upplifun viðmælenda minna af þátttökustiga Harts var sú að einhverjar 

sögðust kannast við að hafa starfað í leikskólaumhverfi þar sem efstu þrjú 

stigin í Hart væru við lýði en það ætti ekki við starf þeirra í dag en þau eru 

Stjórnun, Skreyting og Táknræn þátttaka Á þessum þremur efstu stigum er 

þátttakan ekki á forsendum barnanna. Nefna tvær að hafi það komið fyrir 

að það hafi verið unnið á efstu þremur stigunum þá megi rekja það til 
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óöryggis kennara. Segja þær að þeim sem finni til óöryggis hætti til að fara í 

efstu þrepin og grípa til stjórnunar til að missa ekki tökin.  

 Allir viðmælendur mínir staðsettu sig neðarlega á lista Harts og töluðu 

þrjár um að þær væru mest frá fjögur til átta. Nefna þær í því sambandi að 

börnin fái að hafa áhrif á nám sitt og breyta hugmyndum kennara komi þeir 

fram með hugmyndir og setji markmiðin. Ekki sé um einstefnu kennaranna 

að ræða þótt að þeir hafi átt upphaflegu hugmyndina. En fjórar staðsetja sig 

á bilinu sex til átta og segjast vera að vinna þar. 

 Enginn viðmælanda minna staðsetti sig í fyrsta stigi Landsdowns, þar 

sem raunveruleg þátttaka barna er takmörkuð, heldur sögðust þær vera að 

vinna í þrepum tvö og þrjú. Á þessum þrepum er börnunum gefin tækifæri 

til að deila valdi með fullorðnum. Á þrepi tvö geta fullorðnir haft upptökin 

en börnunum er gefinn kostur á því að hafa áhrif á ferlið og útkomuna á 

meðan þriðja þrepið er sjálfsprottið ferli barnanna. Nefna viðmælendur sem 

dæmi leikritagerð og stjórnun samverustunda sem myndi falla undir þriðja 

þrepið en mikill áhugi var á slíku á tveimur leikskólanna. Segjast 

viðmælendur vera að sveiflast á milli stiga tvö og þrjú í starfinu. Takmarkið 

sé að komast á að vinna alltaf á stigi þrjú en það sé þó óhjákvæmilegt annað 

en að byrja alltaf á stigi tvö á meðan börnin eru lítil og þau eru að læra á 

umhverfið sitt.  

Hér hefur verið fjallað um þátttöku barna í leikskólastarfi og hvernig 

leikskólakennararnir meta að stuðlað sé að því að þau taki virkan þátt og 

tekur það til rannsóknarspurninga minna.  

Í kaflanum kemur fram að börnin þurfa að læra að vera virkir 

þátttakendur. Þau þurfa á því að halda að fá kynningu á umhverfinu og 

efniviðnum og upplifa sig örugg. Flestir viðmælendur bentu að séu börnin 

æfð í því að koma fram og vera sýnileg ýti það undir þátttöku þeirra. Börnin 

eru misjöfn að eðlisfari og sumir eru virkari en aðrir. Leikskólakennarar 

þurfa að þekkja þau börn og styðja við þau. Það er hlutverk kennaranna að 

fylgjast vel með þátttöku barnanna og huga einnig að því að gera 

viðfangsefnin áhugaverð þannig að öll börn langi að taka þátt. Ekkert barn 

er neytt til þátttöku. Notast er við margvíslegar skráningar til að fylgjast 

með þátttökunni. 

5.6 Samantekt 

Í upphafi kaflans voru viðmælendur mínir kynntir til leiks en þær starfa í 

þremur leikskólum á höfuðborgarsvæðinu. Þær hafa mismunandi langa 

starfsreynslu að baki en eiga það sameiginlegt að hafa starfað á öðrum 

leikskólum en þeim sem þær starfa á núna.  
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 Allir leikskólakennararnir minnast á mikilvægi þess að vera meðvitaður 

um uppeldissýn sína og viðhorf til barna. Þær draga fram að umhyggja, hlýja 

og nánd séu órjúfanlegur þáttur í leikskólastarfinu samhliða því að hvetja 

börnin til sjálfstæðis, ákvörðunartöku og gagnrýninnar hugsunar. Mikilvægt 

er að einblína á sterku hliðar barnanna og áhugasvið þeirra. Þarfir barnanna 

eru í forgrunni þegar kemur að því að skipuleggja leikskólastarf.  

Viðmælendur mínir höfðu þá sýn á börn að þau væru skemmtilegir 

einstaklingar sem hafa margt fram að færa. Börn eru að þeirra mati flink, 

hæfileikarík, kraftmikil og sjálfstæð. Fróðleiksfúsir einstaklingar með stóra 

drauma. Þau eru misjöfn eins og þau eru mörg og hlúa þarf að þeim til að 

þau nái að blómstra. Það er hlutverk leikskólans að styðja við börnin og 

hvetja þau áfram í þekkingarleit sinni og námi.   

 Í umræðunni um lýðræði kom fram að leikskólakennararnir töldu það 

nauðsynlegt að börn fengju að hafa áhrif á sitt líf og vera þátttakendur í 

þeim ákvörðunum sem varða þau. Lýðræðislegt þjóðfélag krefst þess að 

leitað sé sameiginlegra leiða að niðurstöðu en ekki sé einhver einn sem hafi 

stjórnina sín megin. Virðing og tillitssemi eru mikilvægar dyggðir sem 

nauðsynlegt er að þjálfa. Kennarar sem starfa lýðræðislega þurfa að þróa 

með sér sveigjanleika. Forsenda þess að starfa lýðræðislega er að temja sér 

lýðræðislega hugsun en viðmælendur nefna að það reynist sumum 

kennurum erfitt að sleppa valdi en til þess þarf hver kennari að ígrunda sína 

starfskenningu og eiga faglegar samræður við aðra kennara.  

Samkvæmt viðmælendum er hlutverk kennara fjölbreytt og tekur til 

barnanna, foreldranna og samstarfsfólksins. Fyrir það fyrsta er hlutverkið að 

fylgja þeim markmiðum sem leikskólinn starfar eftir. Einnig að styðja við 

nám barnanna, auka þroska þeirra og veita þeim þann stuðning, hvatningu 

og aðhald sem þau þarfnast. Mikill tími fer í stjórnun og leiðbeiningu við 

annað starfsfólk og fundarsetu. Hlutverk kennarans tekur jafnframt til þess 

að stuðla að góðu samstarfi við alla aðila, börn, foreldra og samstarfsfólk. 

Í gögnum rannsóknarinnar kemur fram að þegar verið er að vinna með 

sjónarmið barna er mikilvægt að leikskólakennarar eigi saman faglegar 

samræður og vinni vel saman. Það er mismunandi milli leikskólanna hvaða 

háttur er hafður á hvað þetta varðar. Kemur fram að á tveimur leikskólanna 

er miðað við að starfsfólk mismunandi deilda hittist jafnan og ræði saman 

ákveðin málefni. Deildarstjórafundir eru reglubundnir á öllum leikskólunum. 

Allar faglegar samræður ýta undir frekari þróun á starfinu. Umræða um 

manneklu er dregin fram og það rætt hvaða áhrif það getur haft á starfið að 

það vanti starfsfólk og kemur það niður á gæðum starfsins. Erfitt getur verið 

að klára og halda áfram með verkefni og athygli kennarans skiptist á milli 
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fleiri barna. Jafnframt er rætt um nauðsyn þess að fá fleiri leikskólakennara 

inn í starfið því að það auki fagvitundina á vinnustaðnum.  

Í vettvangsathugunum og viðtölunum kemur fram að skipulag 

leikskólanna styður við að auðvelt er fyrir börnin að fara á milli deilda þar 

sem að þeir eru allir á einni hæð. Einn leikskólinn er með flæði en hinir tveir 

eru með valstundir þar sem að börnin kjósa sér viðfangsefni. Viðfangsefnin 

eru valin út frá áhuga barnanna. Í einum þessara leikskóla velja börnin sér 

oft viðfangsefnin og velja á milli þeirra. Börnunum er frjálst að skipta um 

viðfangsefni þegar þeim hentar. Flæði er í morgun-, og hádegismat og svo 

nónhressingu. Á tveimur leikskólanna er hlaðborð en börnin sitja við sitt 

deildarborð á einum leikskólanum. Frjálst sætaval er í matartímunum en þó 

miðast það við deildarborðið hjá þeim leikskóla sem er með slíkt. Allt sem 

að snertir börnin og er ætlað þeim, leikefni, tússtöflur, myndir og annað er 

hengt upp í þeirra hæð þannig að þau geti auðveldlega séð og nálgast það. 

Á öllum leikskólunum er miðað við útiveru einu sinni á dag í það minnsta en 

fyrirkomulagið á því er mismunandi. Tveir leikskólanna setja það í hendur 

barnanna hvenær þau fara út en á einum er það ákveðið fyrir þau.  

 Viðmælendur sögðu að virk hlustun skipti aðalmáli varðandi það að fá 

fram sjónarmið barna. Opnar spurningar eru notaðar markvisst daglega og 

lagt er upp með að miklar samræður eigi sér stað við börnin. Börnunum eru 

ekki fengin svör eða lausnir upp í hendurnar heldur er reynt að stuðla að því 

að þau komist að niðurstöðu í samræðum við aðra. Það þarf að læra að 

nota lýðræðisleg vinnubrögð og á það jafnt við um börn og fullorðna. Byrja 

þarf snemma að ýta undir lýðræði. Vinna þarf síðan áfram með 

umræðuefnin sem hafa komið fram með virku hlustuninni. Það fellur undir 

verkahring leikskólakennarans að grípa umræðuefnið á lofti og halda áfram 

með það. Útfærslan á því er mismunandi. Sumir notast við sjónrænt 

skipulag eins og hugarkort, prenta út myndir af viðfangsefninu eða setja það 

fram í stöðvavinnu. Reynt er eftir fremsta megni að koma til móts við áhuga 

og hugmyndir barnanna en þurfi að velja á milli atriða eða á hverju eigi að 

byrja fyrst þá er gripið til kosninga. Reynt er að hafa stýrð viðfangsefni í eins 

miklu lágmarki og hægt er. Miðað er við að börnin vinni á fjölbreyttan hátt, 

út frá þeirra áhugasviði þar sem áherslan er lögð á framkvæmdarferlið en 

ekki útkomuna.   

Í rannsóknargögnunum kemur fram að skólarnir eru komnir mismunandi 

langt í því að notast við skráningar til að fá fram sjónarmið barna. Þeir 

notast við ljósmyndaskráningar, hljóðupptökur, ritaðar skráningar, 

hugarkort og teikningar. Mikilvægt er að ræða skráningarnar við börnin og 

samstarfsfólkið. Það gengur misjafnlega vel á milli skóla og þar sem það 
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gengur vel er það einkum vegna þess að tími er gefinn í slíkt en tímaleysi er 

einmitt það sem þeir kvarta yfir sem ekki eru komnir jafn langt. Með því að 

ígrunda skráningarnar með börnunum verða sjónarmið þeirra og námið 

sýnilegra fyrir þeim. En viðmælendurnir nefna að það skipti máli að orð séu 

sett á hugmyndir barnanna. Til að gera námið og sjónarmið barnanna 

sýnileg fyrir foreldrum eru sendir heim tölvupóstar í hverri viku til 

upplýsinga. Að mati viðmælenda minna hafa börnin mikil áhrif á skipulag og 

framkvæmd í skólastarfinu. Það er hlustað og leitað eftir sjónarmiðum 

þeirra og þau tekin til greina. Þau hafa því áhrif þótt að þau hafi ekki alvald. 

Tekið er tillit til sjónarmiða þeirra hvort sem það varðar daglegt starf eða 

stærri breytingar. Það hvernig börnin koma að mati á leikskólastarfinu er í 

þróun á öllum leikskólunum. Tveir leikskólanna hittast reglulega á fundum 

og ræða saman þar um sjónarmið barna og nýta til þess skráningar á þeim 

fundum. Niðurstöðurnar eru nýttar áfram í matinu.  

Varðandi þátttöku í leikskólastarfi draga viðmælendur fram að kenna 

þurfi börnum strax að taka þátt og vera virk í starfinu. Á það bæði við um 

þátttöku í leik, daglegu starfi og því að koma fram fyrir önnur börn og segja 

sínar skoðanir. Séu börn óvirk þarf að grípa þar inn og huga þarf að því að 

allir séu að taka þátt. Það er hins vegar skoðun kennaranna að séu börnin 

að vinna út frá áhuga sínum og fái að velja og hafa áhrif á það hvað þau eru 

að fást við þá séu þau ánægð og virk í daglegu starfi. Skráningar varðandi 

þátttöku eru framkvæmdar en viðmælendur eru samt sammála um að þær 

megi bæta. Barn er aldrei neytt til þáttöku heldur er reynt að komast að því 

hvar vandinn liggur hjá barninu og ákvörðun tekin út frá því hvernig unnið 

er með því að framhaldinu.  

Að mati viðmælenda liggur valdið í leikskólastarfinu jafnt á milli kennara 

og nemenda og það ríkir virðing milli þeirra. Kennarinn hafi þó 

mótunarvaldið og börnin geta haft áhrif á það. Viðmælendur mínir 

staðsettu sig allir neðarlega á þátttökulista Harts. Töldu þrjár sig vinna mest 

á stigum fjögur til átta og fjórar á stigum sex til átta. Í stigum Landsdowns 

sögðust þær allar vera að vinna á stigum tvö og þrjú.  

Af framangreindu tel ég að aðferðir til að draga fram sjónarmið barna og 

auka þátttöku þeirra í lýðræðislegu leikskólastarfi snúi helst að því að margir 

þættir haldist vel í hendur. Allt byggist upp á stefnu skólans því að starfið er 

byggt á henni. Starfsfólkinu er ætlað að fylgja stefnu skólans og samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknarinnar gengur það alla jafna mjög vel en til þess þarf 

faglegan stuðning sem felst í mikilli samvinnu og gott utanumhald meðal 

starfsfólks. Lýðræðisleg vinnubrögð þarf að læra og tileinka sér og á það 

jafnt við um starfsfólk og börn. Með því að nota lýðræðisleg vinnubrögð 
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skapast virðing milli starfsfólks og barna og er nám barnanna byggt upp á 

áhuga þeirra en það leiðir til þess að þau eru virkari í allri þátttöku. Fylgst er 

þó vel með því hvort að þau séu að taka fullan þátt og reynt að styðja þau 

áfram til þátttöku þurfi þess. Lýðræðisleg vinnubrögð stuðla að því að 

sjónarmið barna fái að njóta sín og að þau fái kjark og þor til að koma þeim 

á framfæri. Reynt er af fremsta mætti að hlusta á sjónarmið barnanna og 

taka mið af þeim í skólastarfinu.  
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6 Umræður 

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður ræddar og þær settar í fræðilegt 

samhengi með það að markmiði að varpa ljósi á: 

-Hvaða aðferðir eru nýttar á leikskólum til að fá fram sjónarmið barna og 

stuðla að þátttöku þeirra í lýðræðislegu leikskólastarfi? 

-Hvernig eru sjónarmið barna nýtt til að hafa áhrif á framkvæmd 

skólastarfsins? 

 

Samkvæmt Aðalnámskrá Leikskóla (2011) eiga börn að alast upp í 

lýðræðissamfélagi þar sem að allir eiga jafna hlutdeild. Börn hafa rétt á því 

að taka fullan þátt í skólastarfinu. Frumskilyrði er að leitað sé eftir 

sjónarmiðum þeirra og að þau hafi raunveruleg áhrif. Í barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna er þetta einnig skýrt tekið fram og nauðsynlegt er að 

taka mið af honum í leikskólastarfinu. En í 12. grein hans segir „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„ (Samningur Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins, 1992).  

Þetta er í samræmi við síðtímahugmyndir un börn og nám, en 

samkvæmt þeim er lögð áhersla á að börn séu virkir og sterkir einstaklingar 

sem hafi skoðanir sem beri að hlusta á og taka tillit til. Í leikskólastarfi þarf 

að leggja áherslu á að efla sjálfstraust barnanna, stuðla að andlegu jafnvægi, 

byggja á áhuga þeirra og hlúa að þeim þannig að upp komi félagslega og 

tilfinningalega sterkir einstaklingar. Barnið er virkt í sinni þekkingarleit og er 

horft til þess að nám fari fram allstaðar. Einnig er horft til þess að námið 

byggist upp í félagslegum samskiptum fullorðinna og barna (Dahlberg ofl. 

1999; Jóhanna Einarsdóttir, 2006; Santrock, 2005).  

Þegar farið var að leita að viðmælendum í rannsóknina var lagt upp með 

að hafa samband við leikskóla sem gefa sig út fyrir í námskrám leikskólanna 

að vera að vinna í lýðræðislegu leikskólasamfélagi. Í viðtölunum kemur fram 

að viðmælendurnir hafa þá sýn á börn að þau séu sterkir einstaklingar sem 

að hafi ákveðnar skoðanir. Þau séu sjálfstæð, hæfileikarík og námsfús sem 

nauðsynlegt sé að horfa til á jafningjagrundvelli. Þetta samræmist 

síðtímahugmyndum um börn en bent hefur verið á að það hvernig við lítum 
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á börn hefur áhrif á hvernig við komum fram við þau (Jóhanna Einarsdóttir, 

2008). 

 

6.1 Sjónarmið barna 

Hér verða ræddar helstu niðurstöður sem snúa að sjónarmiðum barna. Lögð 

er áhersla á að draga fram þær áherslur sem viðmælendurnir nefndu að 

skiptu máli varðandi það að draga fram sjónarmið barna.  

6.1.1 Fagmennska, lýðræði og virk hlustun 

Niðurstöður benda til að umhverfi leikskólanna sé lýðræðislegt og það kom 

fram í vettvangsnótum mínum að þótt að skipulag skólanna sé með 

mismunandi hætti er reynt að halda lýðræðinu uppi. Eftir greiningu 

viðtalanna fannst mér koma berlega í ljós að fagmennska kennaranna 

beindist að því að bera hag barnanna alltaf fyrir brjósti, þekkja þau og reyna 

að mæta þeim þar sem þau eru stödd hverju og einu. Lögð er áhersla á 

hlýju, nánd og einblínt á að efla börnin til sjálfstæðis. Hugað er að sterkum 

hliðum þeirra og áhugasviði. Samræmist það hugmyndum fræðimanna um 

samfélag þar sem fagmennska ríkir (Jóhanna Einarsdóttir, 2010). 

 Dewey (2000) benti á nauðsyn þess að skólinn væri lifandi samfélag þar 

sem ólíkir einstaklingar koma saman í þeim tilgangi að lifa og þroskast 

saman og sjónarmið allra fái áheyrn. Í rannsóknargögnunum kemur fram að 

viðmælendurnir telja það nauðsynlegt að lögð sé áhersla á að tekið sé mið 

af sjónarmiðum barna og að þau séu virkir þátttakendur í öllum 

ákvörðunum.  Það kemur einnig  fram að þetta þurfi að lærast og það komi 

enginn inn í leikskólaumhverfið og kunni að hlusta á sjónarmið allra. Það á 

jafnt við um börn og starfsfólk. Er það í samræmi við umræðu Ólafs Páls 

Jónssonar og Þóru Bjargar Sigurðardóttur (2012) sem og hugmyndir 

Lindströms í umræðu Höllu Jónsdóttur (2010) þar sem þau draga fram að 

byrja þurfi snemma að kenna börnum að lifa í lýðræði. En þau benda á að 

börnin læri það viðmót sem þau fá og mótast af því umhverfi sem þau alast 

upp í. Börn sem að alast upp við að á þau sé hlustað og þau fái að tjá 

sjónarmið sín og séu hvött til virkrar þátttöku eru líklegri til að yfirfæra þá 

færni yfir á aðrar stundir í sínu lífi og taka það með sér sem veganesti.  

Notkun virkrar hlustunar í leikskólastarfi er í samræmi við hugmyndir 

fræðimanna um lýðræðisleg vinnubrögð. En fræðimenn benda á að virk 

hlustun sé undirstaða þess að hægt sé að vinna með sjónarmið barna sem 

og nauðsyn þess að hafa viljann til þess að hlusta sem sé frumskilyrði (Anna 

Magnea Hreinsdóttir, 2012; Dockett 2008). En leiðirnar sem að 
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viðmælendur mínir fara til að draga fram sjónarmið barna snúast mest að 

því að nota virka hlustun. Notast þær við opnar spurningar og leitast við að 

hlusta á sjónarmið barnanna eins og þær framast geta. Draga þær fram að 

nauðsynlegt sé að leggja við hlustir öllum stundum og á það jafnt við um 

leikstundir barnanna sem og aðrar stundir í daglegu starfi. En með virkri 

hlustun geta þær frekar áttað sig áhugasviði barnanna. Þær benda þó á að 

virk hlustun þarfnast mikillar þjálfunar og þarf að tileinka sér vinnubrögðin 

og vera sífellt með þau í huganum.  

Fræðimenn benda jafnframt á að byrja eigi strax að beita virkri hlustun 

gagnvart börnunum en ekki að bíða eftir að þau öðlist þroska til þess, hann 

hafi þau strax sem ungabörn (Lansdown, 2005). Í viðtölunum kemur fram að 

strax á yngstu deildunum er farið að beita virkri hlustun og vinna á 

lýðræðislegan hátt. Við upphaf leikskólagöngunnar er strax farið að hlusta 

eftir sjónarmiðum barnanna og stuðla að því að þau taki þátt í skólastarfinu 

meðal annars með því að vekja áhuga þeirra á umhverfinu 

Virk hlustun skilar litlu ef að sjónarmið barnanna eru ekki virt. Ekki er þá 

átt við að börnin hafi alltaf rétt fyrir sér og að kennarinn eigi að hlaupa eftir 

því heldur að börnunum sé leyft að hafa sín sjónarmið og að þau megi 

skipta um skoðun komi þau fram með ný sjónarmið (Lansdown, 2005). Í 

rannsókn minni kemur fram að skipulag starfsins á öllum þremur 

leikskólunum býður upp á að börnin geti skipt um skoðun til dæmis í leik 

eða þegar verið er að vinna verkefni. Þau mega fara á milli og prófa aðra 

hluti en þau ætluðu í upphafi. Í sumum viðtölunum kemur fram að 

sjónarmið barnanna eru tekin og rædd áfram á fundum meðal starfsfólks og 

það ber einnig vott um virðingu gagnvart sjónarmiðum barnanna. Einnig má 

nefna að allir leikskólarnir hafa þann háttinn á að flestar hugmyndir sem 

börnin koma með eru skráðar niður og þær ýmist ræddar eða 

framkvæmdar. Með því eru sjónarmiðin gerð sýnileg fyrir börnunum og 

hugmyndir þeirra samþykktar og virtar.  

 

6.1.2 Samræður, kosningar og virðing 

Í rannsókn Kristínar Dýrfjörð (2006) kom fram að leikskólakennarar notuðu 

samræður mikið í skólastarfinu og þá meðal annars til að komast að 

sameiginlegri niðurstöðu. Hugmyndir þeirra snéru einnig að því að kosning 

væri góð leið til að komast að samkomulagi og þá réði meirihlutinn. 

Niðurstöður minnar rannsóknar eru í samræmi við þetta en þar nefna 

viðmælendur að kosningar eru oft notaðar og er minnst á það að þannig sé 

hátturinn hjá okkur í þjóðfélaginu að meirihlutinn ráði. Nokkrir 
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viðmælendur benda þó á að oft sé einnig farin sú leið að öll sjónarmið 

barnanna séu skrifuð upp og reynt sé að framkvæma þau öll. Jafnframt að 

börnin geti valið sér viðfangsefni út frá hugmyndum barnanna en þær séu 

þá allar settar fram til vals. Þá sé ekki meirihlutinn að ráða eða verið að 

komast að sameiginlegri niðurstöðu. Viðmælendur mínir nefna þó að börnin 

þurfi að læra að þau ráði ekki alltaf og það er í samræmi við umræðu 

Kristjáns Kristjánssonar (2010). Hann dregur fram mikilvægi þess að börn 

læri að vinna með öðrum börnum þótt þau hafi ekki sömu skoðanir á 

málunum, þau þurfi að læra að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum. 

Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir (2012) taka í sama streng 

og Kristján en nefna einnig að það þurfi að gæta þess sérstaklega þegar 

verið er að vinna með kosningar hvaða aðilar það eru sem að eiga 

hugmyndirnar sem séu framkvæmdar. Ef það eru alltaf sömu aðilarnir sem 

eiga hugmyndirnar eða sömu aðilarnir sem að fá aldrei sínar hugmyndir 

fram eru kosningarnar ekki góð leið nema að kennararnir séu meðvitaðir 

um kosti og galla kosninga og grípi inn í og hafi umsjón með hvernig málin 

eru í raun. Því börnum sem lenda alltaf í minnihluta er hættara til að þróa 

það með sér að halda sig til hlés með því að upplifa sífellt að það sé ekki 

hlustað á þau. Berit Bae (2009) bendir jafnframt á í rannsókn sinni að með 

því að kjósa á milli fyrirframgefinna atriða sé ekki verið að horfa til 

sjónarmiða barna hvað varðar tjáningarfrelsi heldur þess réttar að hvert 

barn hafi rétt til þess að velja. 

 Jóhanna Einarsdóttir (2008) beinir sjónum að því að sjónarmið sumra 

barna heyrast oftar en annarra og bendir á að kennurum hætti oft til að 

túlka sjónarmið þeirra sem hæst láta sem sjónarmið alls hópsins. Þetta er 

gildra sem auðveldlega er hægt að falla í. Í rannsókn minni kemur fram að 

viðmælendurnir kannast vel við það að það eru oft sömu börnin sem heyrist 

mest í og að sama skapi þau sömu sem heyrist lítið í. Það skiptir því miklu 

máli að kennararnir átti sig á stöðu hvers barns og styðji þau í því að koma 

sjónarmiðum sínum á framfæri og efli hjá þeim sjálfstraust til tjáningar og 

því að standa með sinni skoðun.  

Halla Jónsdóttir (2010) ræddi um tíu dyggðir Lindström og dró fram að 

þær væru kenndar og þjálfaðar í samræðunni í lýðræðislegu 

leikskólaumhverfi. Mín upplifun af vettvangi er að þetta eigi vel við 

leikskólana og niðurstöður viðtalanna styðja það. Í þeim 

vettvangsathugunum þar sem ég var stödd í samverustundum mátti sjá að 

kennararnir leituðust við að ræða við börnin á uppbyggilegan hátt. Börnin 

réttu upp hönd þegar þau vildu tala og ekki var að merkja annað en að þau 

hlustuðu á hvert annað. Upp kom ágreiningur í einni stundinni og varð ég 

vitni að því hvernig kennarinn hjálpaði börnunum að leysa stöðuna sem var 
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komin upp með því að spyrja opinna spurninga varðandi hvaða leiðir væri 

hægt að fara og reyndi að fá viðkomandi til að setja sig í spor hvers annars. 

 Í öllum samtölum milli kennara og barna sem ég varð vitni að í 

vettvangsathugunum ríkti virðing og rætt var við börnin á 

jafningjagrundvelli. Ég varð aldrei vitni að skömmum eða skrýtnum tóni frá 

starfsmönnum í garð barnanna. Upplifun mín er í samræmi við frásagnir 

viðmælenda minna hvað þetta varðar en þær tala um að þær reyni alltaf að 

ræða við börnin þar sem samræður sé ein af meginaðferðum til að draga 

fram sjónarmið barnanna. Í viðtölunum kom einnig fram að ef að börnin 

þurftu á því að halda að fá meiri tíma til samræðna fengu þau það.  

 

6.1.3 Áhugi barna og frelsi þeirra til verka og áhrifa 

Í viðtölunum kemur fram mikilvægi þess að beita virkri hlustun til að finna 

út hvar áhugi barnanna liggur. En kennararnir reyna eftir fremsta mætti að 

vinna með áhugasvið barnanna og aðlaga starfið og verkefnin að áhugasviði 

þeirra. Nefna þær að sjónarmið barnanna hafi oft þau áhrif að þótt að 

kennarinn hafi verið búinn að gera sér í hugarlund hvernig einhver atburður 

yrði eða hvernig eitthvað verkefni ætti að vera þá stjórna börnin og áhugi 

þeirra því hvernig verkferlið þróast. Markmiðið er að hafa góða samvinnu 

milli allra aðila. Ferlið skiptir máli en ekki útkoman. Kennarinn er ekki 

stýrandi heldur reynir hann að vera styðjandi við það ferli sem börnin kjósa 

að fara. Þetta samræmist hugmyndum fræðimanna um hlutverk kennara 

sem hvetjandi stuðningur við börnin í átt að meira frumkvæði. Kennararnir 

hafa vítt sjónarhorn og eru virkir þátttakendur í ferlinu með börnunum. 

(Bae, 2009; Frost, 2008; Emilson og Folkeson, 2014).  

Fræðimenn hafa einnig bent á að kennarar þurfi sífellt að hafa í huga 

hvar vald kennarans liggur hverju sinni. Viðmælendur mínir koma inn á 

þessa umæðu og draga þar fram að það reynist kennurum misjafnlega 

auðvelt að sleppa yfirhöndinni og þar skipti miklu máli reglulegir faglegir 

fundir þar sem hægt er að eiga faglega samræðu við aðra kennara og 

ígrunda starfið (Bae, 2009; Emilson og Folkeson, 2014; Svanborg Þ. 

Jónsdóttir og Þuríður Jóhannsdóttir, 2007).  

Samkvæmt fræðimönnum hefur það sýnt sig að börn fylgja frekar þeirri 

stefnu og þeim hugmyndum sem þau hafa sjálf tekið þátt í að móta 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2008). En í rannsókn minni kemur fram að reynt er að 

horfa til sjónarmiða barnanna þegar kemur að skipulagi í skólunum. Þau eru 

spurð hvaða álit þau hafi á ákveðnum hlutum og á það við til dæmis ef 

einhverju þarf að breyta, verið er að koma inn með nýja hluti eða verið er 
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að athuga hvernig ákveðin mál ganga. Meirihluti viðmælenda talar um að 

farið sé með hugmyndir barnanna inn á fundi þar sem starfsfólkið ræðir 

þær.  

Fræðimenn hafa einnig bent á að það sé í anda lýðræðis að börn fái 

mikið frelsi til þess að leika sér og njóta alls þess sem að leikskólaumhverfið 

hefur upp á að bjóða eftir því sem þeim hentar best. Sveigjanlegt 

dagskipulag þar sem auðveldlega er hægt að hliðra til skipulaginu, til dæmis 

að sleppa að brjóta upp góðan leik til að fara í samveru, er ákjósanlegt 

umhverfi en of strangar reglur geta hæglega hindrað leikinn og sköpunina 

sem þar fer fram (Bae, 2009; Sheridan og Pramling Samuelsson, 2001). Í 

leikskólunum sem rannsóknin tekur til eru reglur sem börnin þurfa að fylgja 

en flæðið er mikið og frjálsi leikurinn fær mikið vægi. Í öllu er reynt að 

hlusta á áhuga barnanna eftir fremsta megni og að sögn viðmælenda er lítið 

mál að aðlaga dagskipulagið að þeirra hugmyndum upp að vissu marki.  

Það er upplifun mín eftir vettvangsathuganirnar og þegar horft er til 

niðurstaðna viðtalanna að skipulagning alls skólaumhverfisins styðji mjög 

vel við lýðræðislega hugsun. Lagt er upp með starfshætti sem miða að því 

að draga fram sjónarmið barna meðal annars með því að leggja áherslu á 

flæði og stöðvavinnu sem byggð er upp á áhuga barnanna. Ég upplifi það 

eftir að hafa farið á vettvang og spjallað við fólkið að haldið sé fagmannlega 

utan um lýðræðið og þess gætt að því sé haldið á lofti. Starfsfólkinu er 

haldið vakandi fyrir því að gæta að lýðræði með því að sækja fundi um efnið 

og samræðan er lifandi. Jóhanna Einarsdóttir vísar í rannsókn Eva Johanson 

en hún hefur skipt leikskólaumhverfi í þrennt og tekur það til þess að 

kennararnir séu stýrandi og beiti miklum aga, þeir horfi til þroskagetu 

barnanna og að börn og fullorðnir séu á jafningjagrundvelli þar sem að ríkir 

virðing (Jóhanna Einarsdóttir, 2008). Samkvæmt því sem fram kom í 

viðtölunum má ætla að einkenni starfsins í þessum þremur leikskólum sé að 

mestu leyti í síðustu tveimur, þó mest því síðasta, það er að í starfi 

leikskólanna ríki virðing við börn og samskipti séu á jafningjagrundvelli.  

 

6.2 Þátttaka barna  

Þegar kemur að því að horfa til þátttöku barnanna í skólastarfinu og til þess 

hvort að þau séu öll virk hafa fræðimenn bent á mikilvægi þess að mæta 

hverju barni þar sem það er statt, finna út áhuga þess og nota hann til að 

auka færni barnsins (Brooker 2008; Lillemyr, 2009). Í viðtölunum kemur 

fram að viðmælendur mínir reyna eftir fremsta megni að vinna út frá áhuga 

barnanna þannig að allir fái eitthvað við sitt hæfi og séu virkir. Ef um 



 

79 

 

vanvirkni er að ræða kemur fram í viðtölunum að þá er rætt við viðkomandi 

börn og reynt að komast að rót vandans. Hins vegar þegar kemur að því að 

mæla þátttöku barnanna eða að fylgjast með henni þá varð minna um svör 

meðal viðmælenda og að sumu leyti er aðeins um huglægt mat að ræða. 

 Í rannsóknargögnunum kemur fram að nauðsynlegt er að kenna 

börnunum að taka þátt í leikskólastarfinu til jafns við það að þau læri að 

koma sjónarmiðum sínum á framfæri.  Einnig kemur fram í þessu samhengi 

að séu börnin að vinna eftir áhuga sínum þá séu þau þátttakendur af heilum 

hug. Viðmælendur mínir nefna að þeir sjái að það eru oft  þeir sömu sem 

tala og sömu sem segja ekkert en hafa ekki neina sérstaka skráningu um 

það nema þegar þess hafi verið óskað sérstaklega í einstökum tilfellum.  

Leikskólarnir notast við skráningar en eru þó komnir misjafnlega langt 

með það ferli. Skráningarnar eru frá því að vera nokkrar myndir sem eru 

teknar þegar verið er að vinna að ákveðnum verkefnum, að merkt er hvaða 

stöðvar börnin velja sér eða hvaða hugmyndir þau komu með, í að vera 

stórt skráningarverkefni sem spannar allan veturinn. Fræðimenn hafa bent 

á að megintilgangurinn með skráningu og athugun er að skrá og fá betri sýn 

yfir það starf sem fer fram í skólanum og nám barnanna. Heildarmyndin 

sem skráningin gefur er ákveðin þekking sem auðveldlega er hægt að vinna 

með áfram á margvíslegan hátt en séu niðurstöðurnar ekki nýttar hefur 

skráningin engan tilgang. Sem dæmi er hægt að nýta upplýsingarnar inni á 

hverri deild, sem innra mat á leikskólanum, hver starfsmaður með sjálfum 

sér eða öðrum samstarfsmönnum, sem upplýsingar fyrir foreldra og með 

öðrum fagaðilum ef þess þarf. Starfsmenn geta sótt sér hugmyndir að 

verkefnum eða þemum sem hafa verið unnin áður. Jafnframt geta 

upplýsingarnar nýst barninu vel. Meðal annars með því að sjá á myndformi 

eitthvað sem viðkomandi hefur gert eða tekið þátt í. Þá getur barnið rifjað 

upp undangengið ferli og jafnvel þróað hugmyndir sínar áfram um efnið, 

eitt síns liðs eða í samskiptum við aðra. Sýnilegt verk uppi á vegg sem barn 

hefur unnið getur einnig virkað hvetjandi og veitt barninu vellíðan og 

styrkingu (Giudici, 2001; Kristín Hildur Ólafsdóttir, 2005; Stacey, 2009). 

 Í rannsókninni kemur fram að í þeim leikskóla þar sem að skráningar eru 

farnir að festa sig í sessi og verið er að vinna markvisst með þær þá eru þær 

nýttar á þann hátt sem nefnt er hér að framan. Sem dæmi má nefna að 

reynt er að skrá daglega. Fylgst er með börnum eða barni í leik og starfi og 

það sem fer fram er skráð niður, hljóðritað eða tekið upp á myndband. 

Skráningarnar eru ígrundaðar af kennara eða með barni. Stundum eru aðrir 

en þeir sem framkvæmdu skráningarnar sem ígrunda þær ýmist með 

börnunum eða án þeirra. Teikningar eru skoðaðar með börnunum og 
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skráningar eru unnar upp úr því sem þar kemur fram. Nefnir einn 

viðmælandi minn að með öllum jólagjöfum til foreldra fylgi skráningarferli 

gjöfinni. Er þá allt ferli nemendans skráð. Allt frá því að fyrst er farið að 

ræða við hann um jólagjöf og hann fer að móta með sér hugmyndir og þar 

til afurðin er komin. Unnið hefur verið með könnunaraðferðina á 

leikskólanum og öllu því ferli fylgir mikil skráningarvinna. Á leikskólunum er 

lagt upp úr að allir séu virkir í skráningum og eru fastir fundir þar sem 

sjónarmið barna og nám þeirra eru rædd og skráningarnar eru nýttar þar 

sem tæki. 

Viðmælendur hinna leikskólanna eru með myndaskráningar, 

hljóðupptökur og hugarkort. En nefna að þær mættu gera betur hvað 

skráningar varðar. Allir viðmælendurnir eru hins vegar sammála um að 

skráningar séu mjög góð leið til að fylgjast betur með starfinu og ekki síst 

þátttöku barnanna.  

Í viðtölunum kom fram að svör við spurningum um þátttöku barna 

virtust reynast viðmælendum mínum snúnara að svara en öðrum 

spurningum. Ætla má að þetta megi rekja til skorts á þjálfun, reynslu og 

færni í þeim tækjum sem taka til þátttöku en hafa meiri þekkingu og færni í 

að draga fram sjónarmiðin.  

Í öllum leikskólunum er verið að þróa hvernig ætlunin sé að taka börnin 

með í innra mat á skólastarfinu. Í dag eru börnin spurð og að sögn 

viðmælenda minna hafa þau margvísleg áhrif. Meðal annars var leitað til 

þeirra þegar að átti að taka upp flæðismatartíma í einum leikskólanum og 

þau eru spurð álits þegar kemur að skipulagningu daglegs starfs. Fylgst er 

með þeim í leik og starfi og velt fyrir sér hvað þau hafa að segja bæði með 

orðum og athöfnum. Þarfir þeirra og áhugi er skilgreindur og tekið er mið af 

því þegar verið er að skipuleggja skólastarfið. En það vantar þó markvissa 

skráningu í þessum tilgangi. Búast má við að í leikskólunum muni skráningar 

þróast áfram í þessum tilgangi.  

Þar sem rannsókn þessi snéri aðallega að viðhorfum leikskólakennara 

væri forvitnilegt að gera rannsókn með það að markmiði að skoða 

sjónarmið barna gagnvart því þegar markmið leikskólastarfsins er að á þau 

sé hlustað og starfið sé lýðræðislegt.   
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6.3 Samantekt 

 

Hér hefur verið dregið fram að þátttökuskólarnir vinna allir á lýðræðislegan 

hátt. Lögð er áhersla á að draga fram sjónarmið barnanna og búa til lifandi 

samfélag þar sem sjónarmið allra eru jafngild. Til að ná fram sjónarmiðum 

barna er nýtt virk hlustun í öllu daglegu starfi. Notaðar eru opnar spurningar 

í samræðum við börnin og einnig er hlustað eftir sjónarmiðum þeirra í leik, 

starfi og samræðum þeirra á milli og við kennara. Notkun virkrar hlustunar 

krefst þjálfunar og á það einnig við um að halda uppi lýðræðislegum 

vinnubrögðum.  

Miðað er við að fylgja áhugasviði barnanna í daglegu starfi. Settur er 

fingurinn á áhugasviðið með aðstoð virkrar hlustunar og reynt að vinna með 

það eins mikið og kostur er. Því að það hefur sýnt sig að ef að börn eru að 

vinna með það sem að þau hafa áhuga á eru þau virkari þátttakendur og 

hafa meiri ánægju af því sem verið er að vinna með. Strax á yngstu 

deildunum er farið að beita virkri hlustun og vinna á lýðræðislegan hátt. 

Lagt er mikinn þunga á að góð samvinna ríki á milli kennara og barna. Þegar 

verið er að vinna að verkefnum með börnunum hafa þau og áhugi þeirra 

mikil áhrif á þróun verkferlisins.  

Lögð er rík áhersla á að sjónarmið barnanna séu virt. Á öllum 

leikskólunum þremur er boðið upp á að börnin geti breytt sjónarmiðum 

sínum og farið að vinna með annað en þau ætluðu sér í upphafi. Einnig er 

lagt upp með að skrá niður hugmyndir barnanna og þær ræddar áfram af 

starfsfólkinu á fundum og tekin þar afstaða til framkvæmda. Nokkrir 

viðmælendur bentu á að oftast væri miðað við að framkvæma allar 

hugmyndirnar sem kæmu fram. En einnig kom sú aðferð fram að allar 

hugmyndir eru settar fram til vals og hægt er að velja sér viðfangsefni til að 

framkvæma. Jafnframt eru kosningar notaðar til að velja viðfangsefni út frá 

hugmyndum barnanna og þar ræður meirihlutinn.  

Viðmælendur benda á mikilvægi þess að átta sig á stöðu barnanna ekki 

síst í ljósi þess að oft vilja sjónarmið sumra barna heyrast oftar en annarra. 

Það er hlutverk kennarana að efla sjálfstraust barnanna þannig að þau þori 

að koma fram sín sjónarmið.  

Þegar kemur að því að breyta þarf einhverju innan skólans eða taka 

ákvarðanir sem að varða börnin þá er leitað eftir sjónarmiðum þeirra. Þau 

eru spurð að því hvert þeirra álit sé á hlutunum og sjónarmið þeirra eru 

rædd.  
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Viðmælendur benda á að áhugi barna og þau fái að koma fram með sín 

sjónarmið og hafa áhrif tengist þátttöku þeirra í leikskólastarfinu. Börn sem 

finna að á þau sé hlustað og sjónarmiðum þeirra veitt athygli eru mun 

virkari einstaklingar í daglegu starfi.  

Allir leikskólarnir nota skráningar til að draga fram sjónarmið barna og 

skoða þátttöku barnanna í starfinu. Einn leikskólinn er kominn mun lengra á 

veg með skráningaraðferðir heldur en hinir tveir.  
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7 Lokaorð 

Rannsóknin afmarkaðist af því að gögnum var safnað í þremur leikskólum 

og rætt var við sjö leikskólakennara. Því er ekki hægt að draga þá ályktun að 

starf í öðrum leikskólum eða viðhorf og aðferðir annarra leikskólakennara 

séu eins. Aðeins er hægt að lýsa því sem fram kom í máli viðmælenda og 

athugunum sem gerðar voru á vettvangi og ræða mögulegan lærdóm sem 

aðrir leikskólakennarar í öðrum leikskólum geti dregið af þessari reynslu.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að til að vinna lýðræðislega í 

leikskólastarfi skiptir mestu máli lýðræðisleg hugsun þeirra sem starfa innan 

skólans. Á það jafnt við börn og fullorðna. Leikskólakennararnir eru 

börnunum fyrirmyndir og þeir þarfnast aðhalds og umræðu frá sínum 

samstarfsmönnum til að halda umræðunni lifandi og ná sér í andlega 

næringu. Leikskólinn þarf að vera þannig skipulagður að börnin geti 

auðveldlega farið á milli deilda þegar sá möguleiki er fyrir hendi og allt 

leikefni þarf að vera aðgengilegt.  

Sýnileiki skiptir miklu máli, bæði að börnin sjái að tekið sé tillit til 

hugmynda þeirra og að þau upplifi að þau hafi áhrif. Mikil áhersla var á að 

nota virka hlustun til að hlusta eftir sjónarmiðum barnanna. Það er gert 

með samræðum við þau sem og að hlusta á þau í leik og fylgjast með leik 

þeirra. Það var einstök upplifun að fá að fylgjast með vönum 

leikskólakennurum vinna með virka hlustun.  

Upplifun mín var sú að jákvæðni væri í loftinu og bæði börn og starfsfólk 

voru tilbúin til að hlusta á hvert annað og ræða saman. Unnið er markvisst 

út frá áhuga barnanna þannig að þau hafi virkilega gaman af því sem verið 

er að gera. Missi þau áhugann á verkefninu er þeim alltaf frjálst að fara í 

eitthvað annað. Þetta fannst mér skemmtilegt að sjá í vettvangsathugunum 

og ekki síst fróðlegt að vita til þess að þarna voru þrír leikskólar að vinna út 

frá áhuga og sjónarmiðum barnanna en allir framsettu það á ólíkan hátt. 

Ekki er hægt að segja að nein aðferð hafi verið betri en önnur. Einn 

leikskólinn lagði áherslu á flæði og tveir á flæðandi stöðvavinnu en 

útfærslan milli þessara tveggja var einnig ólík.  

 Eftir að hafa farið í þessa rannsóknarvinnu hef ég sannfærst um að það 

er hægt að vinna með sjónarmið barna í leikskólastarfi og sé verið að vinna 

út frá áhuga barnanna helst það í hendur að þau séu virk í skólastarfinu. Ég 

tel mig hafa öðlast aukna faglega sýn og rannsóknarvinnan hefur gefið mér 
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mikið. Ég hef öðlast innsýn í ólíkar aðferðir sem mig skorti í upphafi 

vegferðarinnar.  

Ég hef séð hvernig hægt er að skipuleggja skólastarf á þann hátt að 

stuðlað sé að því að sjónarmið barnanna fái að njóta sín og hef einnig 

komist að því að færnin til að vinna á slíkan hátt fæðist ekki á einni nóttu. 

Með sameiginlegt markmið í huga geta kennarar auðveldlega skapað þær 

aðstæður að sjónarmið barnanna fái hljómgrunn. Virk hlustun og 

viðurkenning á sjónarmiðum barna skiptir þar lykilmáli. 
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Viðauki 1- Bréf til leikskólafulltrúa 

Bréf til leikskólanefndar           

 11. janúar 2016 

Ég undirrituð er nemandi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands í 

menntunarfræði leikskóla. Ég er að byrja að vinna að meistararitgerðinni 

minni og ætla mér að skrifa um þær aðferðir sem leikskólakennarar beita til 

að fá fram sjónarmið barna og stuðla að þátttöku þeirra í lýðræðislegu 

skólastarfi. Leiðbeinandi minn er Kristín Karlsdóttir, lektor.  

Í nýrri Aðalnámskrá leikskóla er talað um að börn eigi að alast upp í 

lýðræðislegu þjóðfélagi þar sem þau eiga að fá að taka virkan þátt í að móta 

leikskólastarfið. Barnasáttmálinn og lög um leikskóla styðja einnig við það 

að sjónarmið barna eigi að fá að heyrast í starfinu. 

 

Rannsóknarspurningar mínar eru þessar: 

-Hvaða aðferðir eru nýttar á leikskólum til að fá fram sjónarmið barna og 

stuðla að þátttöku þeirra í lýðræðislegu leikskólastarfi? 

-Hvernig eru sjónarmið barna nýtt til að hafa áhrif á framkvæmd 

skólastarfsins?  

 

Unnið verður samkvæmt lögum nr. 77/2000 um persónuvernd og farið með 

öll gögn sem trúnaðarmál og verður nafnleyndar gætt. Upplýsingar úr 

verkefninu verður ekki hægt að rekja til skóla eða einstaklinga sem í því taka 

þátt og verður öllum gögnum eytt þegar vinnu við verkefnið er lokið. 

 

Ég óska hér með eftir því að fá að taka viðtöl við nokkra leikskólakennara í 

leikskólum í ..... og gera vettvangsathuganir á þeim deildum þar sem þeir 

starfa. Ég get ekki gefið upp hvaða leikskóla ég hef valið mér sökum 

nafnleyndar við þá 

 

Velkomið er að hafa samband við mig, óskið þið eftir nánari upplýsingum 

um verkefnið 

Með fyrirfram þökk                                       Bryndís Reynisdóttir 
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Viðauki 2- Bréf til leikskólastjóra 

Kæri leikskólastjóri 

Ég undirrituð er nemandi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands í 

menntunarfræði leikskóla. Ég er að byrja að vinna að meistararitgerðinni 

minni og ætla mér að skrifa um þær aðferðir sem leikskólakennarar beita til 

að fá fram sjónarmið barna og stuðla að þátttöku þeirra í lýðræðislegu 

skólastarfi. Leiðbeinandi minn er Kristín Karlsdóttir, lektor.  

Í nýrri Aðalnámskrá leikskóla er talað um að börn eigi að alast upp í 

lýðræðislegu þjóðfélagi þar sem þau eiga að fá að taka virkan þátt í að móta 

leikskólastarfið. Barnasáttmálinn og lög um leikskóla styðja einnig við það 

að sjónarmið barna eigi að fá að heyrast í starfinu. 

 

Rannsóknarspurningar eru þessar: 

-Hvaða aðferðir eru nýttar á leikskólum til að fá fram sjónarmið barna og 

stuðla að þátttöku þeirra í lýðræðislegu leikskólastarfi? 

-Hvernig eru sjónarmið barna nýtt til að hafa áhrif á framkvæmd 

skólastarfsins?  

 

Unnið verður samkvæmt lögum nr. 77/2000 um persónuvernd og farið með 

öll gögn sem trúnaðarmál og verður nafnleyndar gætt. Upplýsingar úr 

verkefninu verður ekki hægt að rekja til skóla eða einstaklinga sem í því taka 

þátt og verður öllum gögnum eytt þegar vinnu við verkefnið er lokið. 

 

Ég óska hér með eftir því að fá að taka viðtöl við nokkra leikskólakennara 

leikskólans og gera vettvangsathuganir á þeim deildum þar sem þeir starfa. 

Velkomið er að hafa samband við mig, óskir þú eftir nánari upplýsingum um 

verkefnið 

Með fyrirfram þökk 

Bryndís Reynisdóttir                                              
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Viðauki 3- Bréf til viðmælenda 

Ég heiti Bryndís Reynisdóttir og er nemandi við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands í meistaranámi í menntunarfræði leikskóla. Um þessar mundir er ég 

að gera lokaverkefni mitt. Verkefnið er eigindleg rannsókn á sjónarmiðum 

barna og þátttöku þeirra í lýðræðislegu leikskólastarfi. Leiðbeinandi minn er 

Kristín Karlsdóttir, lektor. 

 

Með þessu bréfi vil ég biðja þig að taka þátt í rannsókninni, sem felur í sér 

að við ræðum saman um þátttöku og sjónarmið barna í leikskólastarfinu, í 

um klukkustundar löngu viðtali. Ég fer fram á að hljóðrita viðtalið, en heiti 

því að nota upptökuna eingöngu til að auðvelda mér skráningu og úrvinnslu 

viðtalsins og mun eyða henni að afritun viðtals lokinni. Auk þess mun ég 

gera athuganir í leikskólastarfinu á þinni deild. Ég er þér þakklát sjáir þú þér 

fært að deila reynslu þinni, viðhorfum og starfsaðferðum með mér. Fyllsta 

trúnaðar verður gætt og hvergi mun nafn þitt koma fram. 

 Ennfremur vil ég ítreka að þú getur hætt við þátttöku í verkefninu hvenær 

sem þú óskar þess. 

 

 Rannsóknarspurningar eru þessar: 

 

 -Hvaða aðferðir eru nýttar á leikskólum til að fá fram sjónarmið barna og 

stuðla að þátttöku þeirra í lýðræðislegu leikskólastarfi? 

 -Hvernig eru sjónarmið barna nýtt til að hafa áhrif á framkvæmd 

skólastarfsins?  

 

Með fyrirfram þökk 

 

 Bryndís Reynisdóttir 
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Viðauki 4 – Upplýst samþykki 

 

Ég undirrituð/-aður veiti samþykki mitt fyrir því að taka þátt í rannsókn sem 

varðar sjónarmið barna og þátttöku þeirra í leikskólastarfi. Ég treysti því að 

öll gögn verði meðhöndluð sem trúnaðarmál, ég geti hætt í rannsókninni 

hvenær sem er og þurfi ekki að svara öllum spurningum. 

 

Staður og dagsetning 

 

Nafn þátttakanda 
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Viðauki 5 – viðtalsrammi 

1. Hver er þín uppeldissýn? Hvernig kennari ertu og hvernig kennari 

viltu vera? 

2. Hvað er gert til að hlusta á sjónarmið barna í leikskólastarfinu? 

3. Hvaða aðferðir eru nýttar í leikskólum til að fá fram raddir og 

sjónarmið barna og stuðla að þátttöku þeirra í leikskólastarfi? Formlegar 

aðferðir annarsvegar og óformlegar aðferðir hins vegar.  

4. Hvernig eru þessar aðferðir framkvæmdar? Hver framkvæmir þær? 

Nefndu dæmi um aðferðir. 

5. Hvernig eru sjónarmið barna nýtt til að hafa áhrif á nám þeirra, 

skipulag og framkvæmd í leikskólastarfinu? Eða eru upplýsingar um 

sjónarmið barna ekki nýttar til að breyta skipulagi og framkvæmd í 

leikskólanum? 

     6. Hvernig koma börnin að mati á skólastarfinu? 

7. Hvernig eru sjónarmið barnanna gerð sýnileg eða þeim miðlað til 

foreldra og til barnanna? Eru sjónarmið barnanna rædd sérstaklega við 

þau?  

8. Hvernig finnst þér að framkvæmd þess að hlusta á sjónarmið barna og 

stuðla að þátttöku gangi í daglegu starfi? Hvernig gengur þér sjálfri/sjálfum? 

Hvernig finnst þér að samstarfsfólki þínu gangi? 

9. Hvernig finnst þér að takist að nýta upplýsingar um sjónarmið barna til 

að styðja við þátttöku þeirra? (auki skilning þeirra á eigin námi og tillit sé 

tekið til sjónarmiða þeirra þegar starfið er skipulagt, efni og verkefni 

ákveðin) 

10. Ná sjónarmið allra að hljóma jafnt í skólastarfinu? Er einhver sem 

heyrist ekki í eða einhver sem heyrist mikið í? Hvernig er brugðist við því? 

Hvaða aðferðum er beitt til að raddir allra heyrist? 

11. Hvaða skráningarferli er viðhaft til að halda utan um þátttöku barna? 

Eða hvaða leiðir eru farnar til þess? Er aðeins um huglægt mat að ræða? 

12. Með tilliti til lista Harts og Lansdowns hvar staðsetur þú þátttöku 

barnanna? Ert þú sátt/ur við staðsetninguna? Hvers vegna? Og ef ekki sátt 

hvers vegna? Hvað veldur því? Hvað er til úrbóta? 
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