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Ágrip 

Verkefnið er tilkomið vegna skorts á leikskólakennurum í leikskólum hér á landi. 

Leiðbeinendur eru þar af leiðandi mjög margir og því miður stoppa þeir stutt við og gjarnan 

tekur langan tíma að þjálfa upp færni fólks til að kenna börnum. Tilgangur þessa verkefnis 

var annars vegar að skoða hvort almennar starfsmannahandbækur sem til eru í flestum 

leikskólum aðstoði leiðbeinendur við að aðlagast nýju starfi og þá að hvaða leyti en jafnframt 

hvað megi betur fara til að sú sé raunin. Hins vegar að nýta þá gagnaöflun og búa til nýja 

starfsmannahandbók með það að markmiði að leiðbeina leiðbeinendum leikskóla að 

aðlagast nýju starfi og gera þá hæfari og öruggari til að sinna starfi sínu af festu og öryggi. 

Þrjár almennar starfsmannahandbækur voru skoðaðar með tilliti til þess hvort þær gefi góða 

innsýn í nám og kennslu barna, hvernig umhverfi getur haft mótandi áhrif á þroska og nám 

þeirra og hvert hlutverk leikskólakennara er. Höfundi fannst þær starfsmannahandbækur 

sem hann las ekki gefa nógu góða innsýn í þá þætti. Einnig voru tveir leiðbeinendur spurðir 

um reynslu þeirra af þeim starfsmannahandbókum sem þeir höfðu lesið og hvort þeir hefðu 

áhuga á að fræðast frekar um nám barna. Þeim fannst ekki fullnægjandi upplýsingar í 

starfsmannahandbókum og töldu sig lítið hafa lært á lestri þeirra um starf leikskólakennara 

og hvert þeirra hlutverk er sem leiðbeinendur í leikskóla. Báðir höfðu þeir áhuga á að fræðast 

meira um það hvernig á að kenna börnum. Þörf er á úrbótum sökum þeirrar stöðu að ekki 

eru nægilega margir leikskólakennarar til að annast kennslu barna. Starfsmannahandbækur 

þurfa að mati höfundar að innihalda fróðleik um nám barna, umhverfi þeirra og samskipti og 

hvernig þessir þættir geta spilað saman til að efla og hvetja einstaklinginn til dáða. Í 

fræðilegum hluta þessa verkefnis verður því reynt að varpa ljósi á námsleiðir og námsferli 

barna, hvernig umhverfið getur ýtt undir og stutt við nám og þroska þeirra og hlutverk 

kennara í leikskóla og hvernig þetta vinnur allt saman. Handbókin tengir fræðin síðan við 

vinnu á vettvangi og er ætlað að auka fagþekkingu leiðbeinenda í leikskólum.  
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Formáli 

Lokaverkefni þetta er lokahnykkur í grunnnámi mínu í leikskólakennarafræðum við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Ég ákvað fljótlega um hvað ég vildi að lokaverkefnið 

fjallaði, en starfsmannahandbækur, innihald og gagnsemi eiga hug minn allan. 

Skortur á leikskólakennurum er helsta ástæða þess að ég valdi að gera handbók sem 

lokaverkefni. Ósk mín er að hún muni nýtast leiðbeinendum í leikskólum.  

Næsta skref var að finna leiðbeinanda sem gæti stutt mig og leiðbeint mér í gegnum þetta 

ferli. Leiðbeinendur mínir í þessu verkefni eru Arna Hólmfríður Jónsdóttir og Hrönn 

Pálmadóttir. Þeim vil ég þakka leiðsögn og stuðning.  

Ég vil þakka fjölskyldu minni fyrir ómetanlegan stuðning bæði á námstíma mínum og við gerð 

þessa lokaverkefnis. 

Einnig vil ég þakka öllum þeim sem komu að uppsetningu, innihaldi og yfirlestri verkefnisins 

kærlega fyrir þeirra framlag.Upplýsingar um nafn leiðsögukennara og vægi verkefnisins koma 

fram annars staðar og því þarf ekki að geta þess hér nema höfundur sjái ástæðu til að koma á 

framfæri sérstöku þakklæti eða fjalla um samvinnu sína við leiðsögukennara og annað 

aðstoðarfólk.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt 

bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem 

um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið 

með einum eða öðrum hætti en ber sjálf(ur) ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur  

Börnin okkar eru dýrmæt og við fullorðna fólkið berum ábyrgð á því að koma þeim til 

manns. Okkur ber skylda til að efla þau, styrkja og mennta svo þau geti orðið virkir 

þátttakendur í okkar lýðræðislega samfélagi.  

Íslenskt skólakerfi er fyrir öll börn og því er að mörgu að hyggja. Starfið í leikskóla er 

síður en svo einfalt eða auðvelt og alls ekki á færi allra að ganga í störf leikskólakennara. Því 

miður er staðan þó sú að leikskólakennurum fækkar stöðugt og sífellt erfiðara er að fá þá til 

starfa í leikskólum landsins.  

Samkvæmt lögum um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, 

grunnskóla og framhaldsskóla (87/2008) eiga tveir þriðju hlutar þeirra sem  starfa í 

leikskólum að vera leikskólakennarar. Staðan er aftur á móti sú að ekki nema einn þriðji 

starfsmanna leikskóla eru menntaðir leikskólakennarar (Samband Íslenskra Sveitarfélaga, 

2017) og því ljóst að það vantar töluvert uppá. 

Erfitt er að alhæfa um ágæti þeirra leiðbeinenda sem starfa í leikskólum á Íslandi en 

reynsla mín er þó sú að í flestum tilvikum sækir vel meinandi og barngott fólk um störf þar. 

Fólk sem virkilega vill vel og hefur áhuga á að starfa með börnum. Þessu fólki þarf að hlúa að, 

byggja upp og aðstoða í starfi sínu sem leiðbeinendur í leikskólum.  

Verkfæri á borð við starfsmannahandbók getur komið sér vel í þeirri vinnu.  

Starfsmannahandbækur eru eflaust eins ólíkar og þær eru margar. Ólík sýn höfunda sem 

og áherslur lita þær en þær gegna þó flestar því hlutverki að fræða lesandann um starfið á 

einn eða annan hátt.  

Tilgangur þessa verkefnis er annars vegar að skoða og leggja mat á hvort  hinar almennu 

starfsmannahandbækur sem skoðaðar voru aðstoði leiðbeinendur við að aðlagast nýju starfi 

og þá að hvaða leyti þær gera það en jafnframt hvað megi betur fara til að sú sé raunin. Hins 

vegar að nýta þá gagnaöflun og búa til nýja starfsmannahandbók með það að markmiði að 

leiðbeina ófaglærðu starfsfólki í leikskóla að aðlagast nýju starfi og gera þá hæfari og 

öruggari til að sinna starfi sínu af festu og öryggi. 

Mín sýn er sú að góð starfsmannahandbók leiði lesandann í gegnum þær áherslur sem 

eru ráðandi í uppeldi og menntun ungra barna og gott og gagnlegt er að vera meðvitaður 

um. Einnig þarf hún að fræða um hvernig best sé að hlúa að börnum og búa þeim sem best 

umhverfi til náms. Fyrst og síðast á handbókin að gera hlutverk starfsmanna leikskólans ljóst 

og hvernig þeir geta búið börnum lærdómsríkt umhverfi og verið börnunum fyrirmyndir í 

daglegu lífi.  

Gagnasöfnun fór fram með tvennum hætti. Talað var við tvo leiðbeinendur sem starfa í 

leikskóla á höfuðborgarsvæðinu með það að markmiði að skoða hvað þeim fannst mikilvægt 
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að kæmi fram í starfsmannahandbókum.  Auk þess voru þrjár almennar 

starfsmannahandbækur skoðaðar út frá megin atriðum þessa verkefnis, það er kennslu 

barna, umhverfinu sem börnum er búið og hlutverki leikskólakennara.  

Hugað verður að því hvaða atriðum í menntun barna þarf að koma á framfæri til 

leiðbeinanda. Verkefninu fylgir síðan starfsmannahandbók sem ég hef samið með þá þætti 

sem þykja mikilvægir meðal fræðimanna á sviðinu (Lewin-Benham, 2011; Kemple, 2004; 

Lillemyr, 2009) og þótti vanta í hinar almennu starfsmannahandbækur sem skoðaðar voru. 

Starfsmannahandbókinni er ætlað að vera gagnleg þeim sem hafa takmarkaða reynslu af 

starfi með börnum og vilja öðlast meiri skilning á námi þeirra og hlutverki sínu sem 

leiðbeinandi barna í leikskóla.  Fjallað verður um hvernig umhverfi styður við þroska og nám 

barna, hvernig tala eigi við börn og hvernig efniviður hefur áhrif á leik barna.  

1.1 Uppbygging verkefnis 

Í upphafi verður fjallað almennt um leikskólastarfið, það er um þær öru breytingar sem 

hafa orðið síðustu ár og áratugi til að varpa ljósi á mikilvægi þess að í leikskólum landsins 

starfi fólk með fagþekkingu á sviðinu. Nokkrar kenningar um nám og þroska barna verða 

reifaðar og þar á eftir fjallað um kennslu barna meðal annars út frá leik og samskiptum. Að 

lokum verður mikilvægi námsumhverfis skoðað ásamt hlutverki leikskólakennara. 

Starfsmannahandbók er meðfylgjandi sem byggir á innihaldi verkefnisins. 
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2 Leikskólar á Íslandi 

Skólar eru menntastofnanir og á Íslandi er lögð áhersla á heildstæða menntastefnu. 

Skólakerfið myndar samstæða heild frá leikskólum til háskóla en skýr skil eru þó á milli 

skólastiganna (Aðalnámskrá leikskóla, 2012, bls. 8-9).  

Mikil breyting hefur verið á skólakerfinu öllu og þá sérstaklega leikskólastarfinu frá því 

um aldamótin 2000. Á árunum 1994-1997 voru sett ný lög um öll fjögur skólastigin sem voru 

útlistuð sem leikskóli, grunnskóli, framhaldsskóli og lífið sjálft. Þau marka ákveðin tímamót 

því þá hætti menntamálaráðuneytið að gefa út uppeldisáætlun fyrir leikskóla og hóf að gefa 

út aðalnámskrá leikskóla (Menntamálaráðuneytið, 2011).  

Árið 2011 urðu önnur tímamót en þá tóku lög um menntun og ráðningu kennara og 

skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla (nr. 87/2008) gildi. Með 

lögunum var meðal annars samþykkt að kennaranám skildi lengt í fimm ár og með því krafist 

meistaraprófs til að öðlast kennsluréttindi á öllum skólastigum og þar með var öllum 

skólastigum gert jafn hátt undir höfði (Reglugerð um inntak menntunar leik-, 

grunn- og framhaldsskólakennara, nr. 87/ 2009). 

Fyrir utan þessi merku tímamót í tengslum við menntun kennara þá hefur ör þróun 

verið á íslensku samfélagi síðustu ár. Sú þróun er tilkominn meðal annars vegna mikilla 

innflutninga fólks af erlendum uppruna sem gerir samfélagið mun fjölbreytilegra fyrir vikið. 

Skólakerfinu ber ákveðin skylda til að mæta þessari þróun og að takast á við nýjar aðstæður. 

Allt eykur þetta kröfur til kennarastéttarinnar því flókið getur verið að greina allar 

samfélagsbreytingar og móta starfsemi skóla að þeim breytingum á ábyrgan og faglegan 

hátt. Þá þurfa leikskólakennarar að auki að útfæra á faglegan hátt öll fyrirmæli menntalaga 

og þá stefnu sem birtist í Aðalnámskrá leikskóla (2012, bls. 10).  

Menntastefna íslenskra stjórnvalda byggir á sex grunnþáttum menntunar en þeir eru 

læsi, sjálfbærni, lýðræði, jafnrétti, heilbrigði og velferð og sköpun. Með menntastefnunni er 

að auki stuðlað að þekkingu, leikni og viðhorfi nemenda sem og að gagnrýni, virkni og hæfni 

til þátttöku í jafnréttis- og lýðræðissamfélagi (Stjórnarráð Íslands, 2011).    

Grunnþáttunum er ætlað að aðstoða kennara að skipuleggja hvað skuli leggja 

megináherslu á og hvers vegna en ekki er fjallað um í Aðalnámskrá með hvaða hætti best sé 

að kenna þá. Starfsmannahandbók gæti komið leiðbeinendum til hjálpar hér með því að 

skýra á einfaldan og aðgengilegan hátt að hverju þarf að hyggja í kennslu barna í leikskóla án 
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aðgreiningar, sem gengur út frá því að öll börn fái að ganga í leikskóla óháð bakgrunni sínum. 

Skilja hvernig námsumhverfi henti best til að ná markmiðum kennslunnar og hvert hlutverk 

leikskólakennara sé í umönnun og kennslu ásamt því að gera mikilvægi leiksins skýrara. 
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3 Nám og þroski barna 

3.1 Þrír kennimenn 

Margir fræðimenn hafa skrifað um sína sýn þegar kemur að menntun barna. Piaget, 

Dewey og Vygotsky eru nokkrir af mest áberandi fræðimönnum síðustu aldar þegar kemur 

að námi og þroska ungra barna. Hugmyndir þeirra byggja á því að barnið sé hæfur 

einstaklingur sem geti byggt á fyrri reynslu og lært af umhverfi sínu. Helsti munurinn er þó 

fólginn í hvernig þeir litu á tilkomu þess þroska. Piaget hélt því fram að hann væri 

sjálfsprottinn og ekki hægt að hafa áhrif á hann (Cole, Cole, & Lightfoot, 2009) á meðan 

Vygotsky og Dewey héldu því fram að þroski ætti sér stað vegna utanaðkomandi áhrifavalda 

sem annað hvort væri leikur barnsins eða fyrir tilstilli kennara. 

Hugsmíðahyggja Piaget er kenning hans um hvernig einstaklingur lærir. Hann hélt því 

fram að einstaklingur byggi nýja þekkingu á fyrri reynslu sinni og bæti þannig alltaf við þroska 

sinn og vitneskju (Ultanir, 2012, bls. 195). Hann hélt því einnig fram að þau væru á hverju 

stigi eftir aldri og þessi skipting var nokkuð skýr. Hann skipti þroskastigunum í fernt. 

Ungabarnið frá fæðingu til tveggja ára aldurs er á skynhreyfistigi, þar eru leikir sem tengjast 

snertingu og hreyfingu líkamans eða að örva skynfærin. Leikskólabarnið frá tveggja til sex ára 

á foraðgerðastigi en þar fara hugsun og regluleikir að vera meira áberandi. Grunnskólabarnið 

frá sex til tólf ára á stigi hlutbundinna aðgerða sem felur í sér skilning á rökhugsun og geta til 

að nota hana til að tjá sig um reynslu og upplifanir og unglingurinn frá tólf til nítján ára var á 

stigi formlegra aðgerða (Cole, Cole og Lightfoot, 2009). Þessar upplýsingar veita okkur 

einhverjar hugmyndir um hvaða færni búast má við á hverju aldursstigi fyrir sig þó svo það 

megi búast við mismun hjá hverju barni fyrir sig. 

Kenning Vygotsky um nám og þroska fjallaði meðal annars um svæði mögulegs þroska 

(Nguyen, 2017, bls. 83). Kenningin gengur út frá því að einstaklingurinn hafi ákveðna 

grunnþekkingu. Utan um þá þekkingu má byggja með aðstoð færari einstaklinga sem búa yfir 

getu og þekkingu til að leiðbeina. Þau svæði þar sem hægt er að leiðbeina þeim og vera þeim 

innan handar í verkefnum má kalla vinnupalla. Vinnupallar sem þessir er þar sem þroski og 

nám getur átt sér stað. Utan þeirra er svo þekking og vitneskja sem ekki er hægt að sækja 

nema búið sé að ná fullri færni á því sem fyrir þarf að kunna. Eitt þarf að leiða af öðru í 

námsferli og erfiðlega gæti reynst að byggja á veikum grunni. Undirstöðurnar þurfa að vera 

traustar annars hrynur það sem unnið er að þegar fram líða stundir. Margt í þessu minnir á 

hugmyndir Piaget um að einstaklingur byggi á fyrri reynslu sinni þegar kemur að námi 

(Nguyen, 2017, bls. 83). Fyrri þekking er hjá þeim báðum grundvöllur þess að hægt sé að 

auka við hana og læra nýja hluti sem byggja jafnframt á því sem fyrir er lært en helsti 

munurinn liggur í því hvernig það nám fer fram. 



11 

Ekki er hægt að horfa fram hjá áhrifum John Dewey á leikskóla á Íslandi en Dewey er 

heimspekingur sem lagði mikla áherslu á reynsluna í námi (Ólafur Páll Jónsson, 2010, bls. 13). 

Dewey sem er heimspekingur er þekktastur sem einn af frumkvöðlum hins bandaríska 

pragmatisma eða verkhyggju. Verkhyggja leggur það fram að þekkingarleit verði að byggjast 

á reynslu (Ólafur Páll Jónsson, 2010, bls. 17). Þegar Dewey talar um reynslu vísar hann til 

þess að prófa nýja hluti og læra þannig um eitthvað nýtt (Ólafur Páll Jónsson, 2010, bls. 20) 

og þaðan er sprottin hin fleyga setning learning by doing, sem merkir einfaldlega að læra 

með því að gera. Til marks um hve mikilvægar kenningar Dewey um reynslu eru segir í einu 

af leiðarljósum Aðalnámskrár leikskólanna (2012, bls. 33) að leikskóli skuli leggja kapp á að 

byggja á reynsluheimi barna og hann skuli skapa þeim merkingarbæra reynslu. 

Lýðræði og skóli var Dewey einnig hugleikið. Hann hélt því fram að þó svo að 

stofnanaskipulag og kosningar séu hinn sýnilegi þáttur lýðræðis liggi kjarni þess í 

einstaklingsbundnum viðhorfum til daglegrar samvistar með öðrum (Ólafur Páll Jónsson, 

2010, bls. 28). Þegar við skoðum lýðræði í skólum er mikilvægt að horfa til barnasáttmála 

sameinuðu þjóðanna um að börn skuli hafa rétt til að hafa áhrif á eigin nám og eigin 

menntun (samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins I hluti/1989). Í því samhengi 

má enn og aftur líta til Aðalnámskrár leikskólanna og leiðarljósanna þar (2012, bls. 33) þar 

sem kveðið er á um að leikskóli skuli vera lýðræðislegur vettvangur þar sem starfsfólk, 

foreldrar og börn skulu vera virkir þátttakendur og hafa áhrif á ákvarðanir um málefni 

leikskólans. 

Þegar kenningarnar sem fjallað er um hér að ofan eru dregnar saman sýnir það að byggja 

skal börnum reynsluheim þar sem þau upplifa heiminn og fá tækifæri til að læra af 

reynslunni. Þaðan skal byggja utan um þá þekkingu sem þau hafa aflað sér og undirbúa þau 

undir þátttöku í lýðræðislegu samfélagi. Menntun er undirstaða lýðræðissamfélags og 

lýðræði mótar menntun. Sökum þess er menntakerfið sífellt í mótun en með breytingum 

samfélagsins hefur skólakerfið þróast. Fagmennska og fagþekking leikskólakennara er því 

nauðsynleg, það er í þeirra höndum að taka gildandi menntastefnu og uppeldisfræðina og 

laga að starfinu sem og að sjá til þess að því sé fylgt eftir í skólum. Þar sem mikið er um 

leiðbeinendur í leikskólum sem hugsanlega hafa litla reynslu eða þekkingu á kenningum um 

nám og þroska barna er mikilvægt að starfsmannahandbækur geri þessum atriðum góð og 

skýr skil til að létta undir með þeim leikskólakennurum sem bera þungann af því að fræða og 

efla hið ófaglærða starfsfólk. 

3.2 Leikur sem námsleið barna 

Mikil breyting hefur orðið á viðhorfi til leiks undanfarna áratugi. Leikur er sífellt 

viðurkenndari sem námsleið barna og þeirra leið til að rannsaka heiminn (Lillemyr, 2009, bls. 
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5-6). Barn þarf því tíma og rými til að geta stundað leik sinn í friði og í samvistum við önnur 

börn og telur Lillemyr (2009, bls. 6) það vera grundvöll til þess að ná færni í samskiptum og 

félagsfærni. Í hinum fullkomnu aðstæðum nær barnið algjörlega að sökkva sér í leikinn og 

gleyma stað og stund og kemst þannig uppá annað stig og eykur þannig getu sína í leiknum. 

Mikilvægt er því að gefa rými og tíma fyrir leikinn svo hann nái að blómstra og börnin fái 

merkingarbæra reynslu úr leiknum og með því ná þau að skapa og mynda sín eigin 

persónulegu viðhorf og eigin sjálfsmynd (Lillemyr, 2009, bls. 6). Einnig er þarft að hafa í huga 

að leikur er börnum eðlislægur og þess vegna ákjósanlega námsleið þeirra (Lillemyr, 2009, 

bls. 7). 

Börn í leik eru sífellt að rannsaka umhverfið sitt á meðan þau vaka (Frost,  Wortham, og 

Reifel, 2005, bls. 203). Þau fylgjast með fullorðnum í kringum sig og í leiknum fara þau og 

reyna að setja sig í spor þeirra sem þau hafa fylgst með. Ekki er óalgengt að sjá hluti sem eru 

áberandi í umhverfinu þá stundina birtast í leik barnanna. Eftirminnilegt er þegar 

fótboltastrákarnir komust á Evrópumótið og stóðu sig vel þar hve mörg börn voru í fótbolta á 

leikskólalóðinni. Allt er það til komið vegna þess hve mikið þau fylgjast með í kringum sig og 

eru svo að máta sig við það í leiknum til að fá reynslu og skilja þau hlutverk sem þau sjá 

heima fyrir og jafnvel inni í leikskólunum. 

Ljóst er því að leikur skal vera þungamiðja starfsins sökum þess hve eðlislægur og 

náttúrulegur leikur er börnum (Aðalnámskrá leikskóla, 2012, bls. 37). Börn sækja í leikinn og 

hafast iðulega við í hópum sem gerir þeim kleift að móta samskiptahæfni sína á þessum 

árum og varla þarf að fjölyrða um mikilvægi þess. Mary Kemple (2004, bls. 2) segir frá því að 

rannsóknir Katz og McClellan (1997) sýni fram á að félagsleg hæfni ýti undir samskipti þeirra 

við börn og fullorðna og það sé lykillinn að því að auka almenna hæfni þeirra. Börn munu því 

fínpússa sín persónulegu einkenni í samskiptum við önnur börn.  

Lillemyr (2010, bls. 7) kemur þó inn á mikilvægi þess að skilgreina leik. Leikur getur hvoru 

tveggja verið reynsla fyrir börnin þar sem þau læra, þroskast og rannsaka heiminn og svo 

getur leikurinn líka verið einfaldlega til þess fallinn að börn njóti sín og hafi gaman. Mikilvægt 

er því að gera sér grein fyrir því að leikskólinn er staður þar sem nám fer fram í jafhnliða því 

að börn fái að njóta sín og hafa gaman. 

Barnasáttmálinn kveður skýrt á um rétt barna til að hafa val. Rétt til að hafa áhrif á 

menntun sína og hvernig henni er háttað og einnig hvað það lærir (Barnasáttmáli grein 28 og 

29, 1989). Gefur sú staðreynd augaleið að börn eiga að taka virkan þátt í að skipuleggja nám 

sitt og hafa áhrif á umhverfi sitt eftir fremsta megni.  
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4 Námsumhverfi 

Leikskólar eru ólíkir hvað stefnur og áherslur varða. Kennsluhættir og námsumhverfi 

litast því óneitanlega af áherslum á hverjum stað. Leikskólar sem starfa eftir kenningu Reggio 

Emilia skipuleggja til að mynda umhverfið í þaula (Lewin-Benham, 2011, bls. 9). Í stuttu máli 

er kenning Reggio Emilia barnmiðuð. Trú á getu barnsins er mikil og það er áhrifavaldur í sínu 

námi. Þar er umhverfið einnig talið þriðji kennarinn og þar af leiðandi talið mikilvægt að huga 

vel að því hvernig umhverfið er uppsett. Umhverfið á að huga að barninu og veita því 

stuðning. Það á að kalla á athygli barnsins án þess að ofgera skynfærum þess. Umhverfið skal 

örva sem flest skynfæri barna og gefa þeim tækifæri á að læra af því án þess þó að ofgera 

þeim. Einnig á það að ýta undir leik barna og veita þeim frelsi til hreyfingar, listsköpunar og 

leiks (Lewin-Benham, 2011, bls. 66-72). 

Fanný Heimisdóttir (2010, bls. 35) segir frá mikilvægi þess að umhverfið taki á móti og 

búi öllum börnum deildarinnar rými til náms. Börnin séu ólík eins og þau eru mörg og því 

þarf að vera nægjanlegur efniviður á hverri deild fyrir sig sem býður uppá fjölbreytta og 

skemmtilega möguleika til náms sem höfðar til hvers barns fyrir sig. 

Ljóst er því að huga þarf að hverju smáatriði ef umhverfið á að verða við öllum 

þörfum barnsins. Rými þarf að vera nægt svo barn hafi svigrúm til að takast á við það sem 

kannað er ásamt því að efniviður skal vera örvandi og höfða til sem flestra skynfæra (Kemple, 

2004). Efniviðurinn er nokkurs konar rannsóknarefni barnanna og því gott að hafa opinn og 

náttúrulegan efnivið sem ýtir undir ímyndunarafl barna (Lewin-Benham, 2011, bls. 125). 

Náttúrulegur efniviður sem er oft hrárri eða minna meðhöndlaður hentar einstaklega vel. 

Þannig örvar hann fleiri skynfæri, börkur trjáa er til að mynda misgrófur og lyktin ekki eins og 

þar örvast bæði snerting og lyktarskyn á sama tíma og börn finna mismuninn. 

Fanný Heimisdóttir (2010, bls. 68) fjallar um mikilvægi þess að börn hafi aðgang að 

efniviðnum og að röðun hans skipti máli. Deildarstjóri sem Fanný talaði við í rannsókn sinni 

talaði um að ákveðinn starfsmaður raðaði leikefninu iðulega þannig upp að það var fallegt á 

að líta sem eykur líkur á því að börn sæki í það. Þó var efninu raðað í augnahæð kennara sem 

olli því að börnin gátu ekki stýrt því sjálf hvenær þau sóttu þann leik. Vildi deildarstjórinn 

meina og virtist Fanný taka undir það að börn skulu hafa aðgengi að því leikefni sem fangar 

athygli og áhuga þeirra þá stundina og aðgangur að því skuli ekki vera undir aðstoð kennara 

kominn. 
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Fagurfræði er hugsanlega ekki það fyrsta sem kemur upp í hugann þegar hugsað er til 

leikskólanna. Gott getur verið að huga þó að henni í uppsetningu deildar fyrir börnin. Kallar 

umhverfið þá frekar til þeirra og hafa þau ánægju af því að sækja í umhverfið (Lewin-

Benham, 2011, bls. 66; Kemple, 2004). Mikil óreiða veldur óþægindum og eykur ekki á 

vellíðan barnanna og sökum þess er ákjósanlegt að huga að fagurfræðilega uppsettu 

kennslurými fyrir börnin (Lewin-Benham, 2011, bls. 66).  

Spurningin hvað flokkast sem ákjósanlegur efniviður fyrir börn fær nokkuð skýrt svar í 

meistaraverkefni Fannýjar Heimisdóttur (2010, bls. 68-80). Hún segir þar að allt sem tilheyrir 

leikskólanum má flokka sem leikefni. Borð getur breyst í afdrep fyrir börn með teppum sem 

lögð eru yfir og ýtir undir ímyndunarleik, stólar geta farið í röð og eru orðnir að strætó í 

hugum barna og svo mætti lengi telja. Mikilvægt er að skoða hvar áhugi barna er og hvað 

þau sækjast í. Þegar það liggur fyrir má endurraða því efni sem er inni á deildinni eftir því 

hvernig börnin hafa valið það með góðu aðgengi svo þau geti valið hvenær þau sækja 

leikefnið. 
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5 Hlutverk leikskólakennara  

Það eru gömul sannindi og ný að engin raunveruleg þróun verður í skólastarfi nema fyrir 

tilstuðlan kennara og skólastjórnenda. Lengi má lagfæra menntastefnu, skipulag, námsgögn 

og skólabyggingar en ef breytingum er ekki fylgt eftir í skólunum skila þær ekki árangri. 

Innleiðing nýrrar hugsunar í skólastarfi byggist á góðri samvinnu menntayfirvalda við þá sem 

bera hitann og þungann af skólastarfinu (Aðalnámskrá Leikskóla, 2012). Kennarar eru 

fagstétt og hlutverk þeirra er í sjálfu sér margþætt innan skólakerfisins. Kennslan er aðeins 

hluti af því sem kennarar vinna að en stjórnun, ráðgjöf, rannsóknir og þróunarstörf eru ekki 

síður mikilvæg þegar horft er til menntunar (Aðalnámskrá leikskóla, 2012, bls. 9 og Lewin-

Benham, 2011, bls. 99). 

 Fagmennska kennara byggir á góðri, almennri sérfræði starfsmenntun, þekkingu og 

viðhorfum kennara sem og siðferði í starfi með nemendur, menntun þeirra og velferð að 

leiðarljósi. Í Aðalnámskrá leikskóla (2012, bls. 9) er stórt til orða tekið en þar kemur fram að 

"gæði menntunar og árangur skólakerfisins byggist fyrst og síðast á vel menntaðri og 

áhugasamri fagstétt kennara á öllum skólastigum." Skólastigin eru öll ólík en meginhlutverk 

leikskóla er að stuðla að góðri almennri menntun og því þarf starfsfólk leikskóla að vera 

meðvitað um stöðu og þarfir nemenda sinna (Aðalnámskrá leikskóla, 2012, bls. 9). Sökum 

þess hve lágt hlutfall starfsmanna leikskóla eru faglærðir leikskólakennarar er mikilvægt að 

gera hina ófaglærðu sem færasta í því starfi og er því gott að líta til nokkurra hlutverka 

kennara í leikskólunum. 

5.1 Hlutverk þeirra í tengslum við nám barna. 

Kennsla í leikskóla er ólík því sem almennt er talin kennsla þar sem fróðleikur fer frá einum 

aðila til annars rétt eins og í fyrirlestrum eða slíku. Kennsla í leikskólum byggir meira á 

umönnun, umhyggju og því að gefa börnunum tækifæri til að skoða heiminn á eigin spýtur. Í 

grein Elvu Önundardóttur, Gunnar Árnadóttur og Sigríðar Sturludóttur (2006) er vísað í 

menntunarfræðingin Nel Noddings sem taldi að umhyggja væri grundvöllur kennslu í skólum. 

Gjarnan stangast á vilji nemanda í námi og ætlun Aðalnámskrár (Nel Noddings, 2012, bls. 

772). Umhyggja kennarans fyrir barninu mun þar stangast á við vilja Aðalnámskrár um hvað 

kenna eigi. Stuðningur á að bera hag barna í brjósti og því getur það reynst kennara erfitt að 

viðhalda jafnvægi á milli umhyggju og stuðnings í námi en á leikskólum er þörf barna fyrir 

umhyggju og umönnun mikil og því þarf alltaf að vega og meta hvað best sé í stöðunni. 

Ann Lewin-Benham (2011, bls. 99) fjallar um hlutverk kennarans á svipaðan hátt og 

Aðalnámskráin. Kennarinn er rannsakandi, þekkingamiðlari, stjórnandi, sá sem skipuleggur 

deildina og skráir námsferli barnanna. Þetta sýnir hve fjölþætt hlutverk kennarans er og að 

hve mörgu þarf að huga innan veggja leikskólans þegar kemur að námi barna. 



16 

Leikskólakennari þarf að vera meðvitaður um bakgrunn barns, þroska, áhugamál og getu 

þess. Taka saman þá þekkingu um barnið og útbúa því umhverfi og styðja það í 

áframhaldandi námi og sjá til þess að framfarir eigi sér stað hjá því. Allt þetta þarf svo að 

vera í samræmi við áætlanir námskráa og í samráði við foreldra barnsins og vilja þess. 

Leikskólakennarinn tekur mið af barninu þegar hann skipuleggur nám þess. Kennari þarf því 

að taka virkan þátt í lífi barnanna. Vera meðvitaður um líðan þess og stöðu, þekkja það og 

tryggja vellíðan þess.  

5.2 Hlutverk kennara í leiknum og samskiptum 

Þegar litið er til mikilvægi leiksins þarf að velta aftur upp spurningunni; „hvert er hlutverk 

kennarans?“ Í niðurstöðum rannsóknar þeirra Ingibjargar Óskar Sigurðardóttur og Jóhönnu 

Einarsdóttur (2012) eru störf þriggja leikskólakennara skoðuð og rætt við þá um störf þeirra. 

Þar kemur fram að mikilvægt sé að styðja ný börn til að komast inn í leikinn. Mikilvægi 

kennara í því samhengi er því töluvert sökum þess að það að tilheyra hópnum er mikilvægt 

og þar aðstoðar leikurinn mikið. Vega þarf og meta hvernig börn geta komist inn í leik og 

styðja þau inn í leikinn og búa leikinn undir komu þeirra á þann hátt að auðveldara sé fyrir 

þau að byrja í leiknum. Einnig þarf að átta sig á því að félagsfærni bara er mismundandi og 

yfirleitt kemur það fram í hæfni þeirra í leik. 

Í samskiptum eru kennarar miklar fyrirmyndir barnanna enda eyða kennarar miklum 

tíma með börnunum. Sökum þess þarf leikskólakennari og aðrir starfsmenn leikskóla að vera 

meðvitaðir um samskipti sín við börn (Johnson, Finlon, Kobak og Izard, 2017). Samskipti við 

börn flokkast sem yrt og óyrt, það sem við segjum börnunum og síðan það sem þau sjá í 

framkomu okkar. Þarft er að huga að þessu því það hvernig við högum okkur og tölum við 

börnin hefur áhrif á mótunarferli þeirra. Sökum þess er það stór hluti af fagmennsku kennara 

að vera vel vakandi og meðvitaður um hvernig hann kýs að haga samskiptum sínum við börn. 

Hægt er að koma skilaboðum til barna með orðum en mikilvægt er að samræmi sé milli þess 

sem sagt er og gert er. Ef ekkert samræmi er á milli þess sem kennarinn segir og gerir verða 

skilaboðin til barnsins heldur óskýr. 

Samskipti barna á milli í leik eru einnig mikilvæg. Kemple (2004, bls. 11) heldur því einnig 

fram að huga þurfi að samskiptum barna á milli. Þau eru að móta eigin samskiptahæfni og 

prófa sig áfram í þeim samfélagslegu hlutverkum sem þau sjá í kringum sig eins og kom fram 

í kaflanum hér að framan um leikinn sem námsleið barna. Kennari eyðir miklum tíma með 

börnunum þar sem þau eru í hópi jafningja. Hann þarf því að vera meðvitaður um hver staða 

barnsins er innan jafningjahópsins því foreldrarnir eru ekki alltaf í aðstöðu til að sjá hvernig 

félagsþroski barna þeirra er (Kemple, 2004, bls. 12). Það er því miður ekki sjálfgefið að góð 

félagsfærni mótist eingöngu fyrir tilstilli þess að barn sé innan um jafnaldra sína, barnið þarf 
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líka trausta hönd sem getur leitt það áfram þegar upp koma erfiðleikar í samskiptum 

(Kemple, 2004, bls. 12). 

Mikilvægt er að veita því athygli að leikurinn þarf að vera á forsendum sem börnin skilja 

svo hann haldist þeim eðlislægur. Þegar talað er um eðlislægan leik barna er átt við að 

íhlutun kennara þarf að endurspegla leikinn sem börnin eru í og forsendur íhlutunarinnar má 

ekki stangast á við leikinn sem er í gangi. Ekki er hægt að búa börnunum umhverfi sem þau 

skilja ekki eða setja forsendur í leikinn sem þau tengja illa við. Kemple (2004, bls. 56) lýsir því 

vel í bók sinni að þegar kennari ætlar að veita stuðning inn í leik þurfa börnin að tengja við og 

skilja stuðninginn. Kennari getur stigið inn í leik, bætt við hann og auðgað með réttum 

viðbótum en hann getur einnig truflað og skemmt fyrir með því að koma með áherslur, 

hegðun eða reynt að þvinga fram aðstæður sem eru ekki börnum eðlislægar. Þess vegna þarf 

þátttaka hins fullorðna að vera ígrunduð og þjóna tilgangi í leik barnanna. 

5.3 Kennarinn og umhverfið 

Önnur hlutverk kennara snúa meðal annars að því lærdómsumhverfi sem þeir búa börnunum 

(Lewin-Benham, 2011, bls. 66) og hvernig samskiptum við nemendur er háttað (Johnson o.fl., 

2017). Umhverfið getur átt sinn þátt í að ýta undir þroska og nám barna (Lewin-Benham, 

2011, bls. 66). Efniviður sem börn vilja hafa aðgang að í umhverfinu skipta líka sköpum í 

skipulagningu umhverfisins. Sökum þess þarf að horfa til umhverfisins með gagnrýnum 

augum og huga að því hvað hentar hverju sinni út frá því sem lagt er upp með að kenna og 

hvað börnin vilja læra. 

Umhverfið eins og áður hefur komið fram þarf að henta börnunum. Þroski þeirra og 

áhugi á að stýra því efni sem er inni á deildinni og einnig eiga þau að hafa rétt á að leika á 

þann hátt sem þau kjósa með allt sem tilheyrir deildinni innan skynsamlegra marka. Reggio 

Emilia leikskólar leggja það mikla áherslu á umhverfið að þeir tala gjarnan um það sem þriðja 

kennarann (Lewin-Benham, 2011, bls. 9). Miðað við þær forsendur getur umhverfið sem slíkt 

ýtt undir og eflt nám barna. 

Umhverfið þarf að taka mið af öllum börnum leikskólans og þar er hlutverk kennarans 

mikilvægt. Kennarinn þarf sífellt að vega og meta hvað á við inni á deildinni og hvað ekki. Sjá 

hvar áhugasvið barnanna er og bregðast við því og búa þeim sem best umhverfi til þess að 

leikurinn og námið fái að njóta sín. 

Það er því nokkuð ljóst að hlutverk leikskólakennarans eru mörg þegar kemur að 

börnunum. Hann þarf að vera meðvitaður um þroska, getu og áhuga barna. Tryggja að þeim 

líði vel og finni fyrir öryggi. Vera þeim góð fyrirmynd og leiðbeinandi í samskiptum, hvort 

heldur sem er við fullorðna eða önnur börn. Sífellt þarf leikskólakannarinn að rannsaka hvar 
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áhugasvið barnanna liggur og taka mið af því í uppsetningu deildarinnar, vali á efnivið og 

skipulagi deildarstarfsins. 
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6 Undirbúningur starfsmannahandbókar 

Við undirbúning starfsmannahandbókarinnar var ákveðið að skoða þrjár nýlegar  almennar 

starfsmannahandbækur frá leikskólum á Íslandi og leggja stuttan spurningalista fyrir tvo 

starfandi leiðbeinendur í leikskólum á höfuðborgarsvæðinu. Megindlegar aðferðir sem 

þessar urðu því fyrir valinu þar sem  þar er hægt að ákveða umræðuefnið af rannsakanda en 

innihaldið kemur frá viðmælenda (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 73).  

Þær almennu starfsmannahandbækur sem skoðaðar voru fyrir gerð þessa verkefnis 

komu frá þremur leikskólum. Einn leikskólinn er í Reykjavík, einn í Kópavogi og einn á 

landsbyggðinni. Allar starfsmannahandbækurnar eiga það sameiginlegt að vera yngri en 

nýjasta Aðalnámskrá leikskóla, eða yngri en 6 ára. Markmiðið var að leita eftir því hvort og þá 

með hvaða hætti fjallað var um námsleiðir og þroska barna, námsumhverfið og hlutverk 

leikskólakennara. Þegar horft var til hlutverka leikskólakennara var sérstaklega leitað eftir því 

hvort fjallað væri um þeirra þátt í leiknum, uppsetningu umhverfisins og samskipta við börn. 

Þessir þættir voru valdir út frá hugmyndum þeirra fræðimanna sem fjallað er um í 

fræðilegum hluta þessa verkefnis.  

Spurningalisti með fjórum spurningum var lagður fyrir tvo leiðbeinendur. Valdir voru  

leiðbeinendur með mismikla reynslu sem höfundur þessa verkefnis þekkti sjálfur. Annar 

hafði starfað í eitt ár og hinn á þriðja ár. Hvorugur hafði lokið háskólamenntun. 

Spurningarnar voru hnitmiðaðar og spurt var um gagnsemi handbóka þar sem 

leiðbeinendurnir starfa. Spurningarnar voru lagðar fyrir með það í huga að fá að vita hvort 

leiðbeinendurnir teldu sig hafa lært um kennslu barna af þeim handbókum sem þeir höfðu 

reynslu af og ef svo væri þá hvað þeir höfðu lært. Einnig voru þeir beðnir um að segja hvað 

þeir hefðu áhuga á að læra um er tengist starfi leikskólakennarans. 

Leiðbeinendurnir voru spurðir hvort þeir hefðu lesið starfsmannahandbókina, hvernig 

þeim hafi þótt sú lesning og hvort hún hafi gert þeim ljósara hvert hlutverk þeirra væri. Síðan 

voru þeir spurðir hvort það væri eitthvað sem mætti sérstaklega koma fram í 

starfsmannahandbók. Spurningalistinn var sendur rafrænt í gegnum samfélagsmiðilinn 

Facebook á leiðbeinendurna og þeir beðnir um að svara spurningum og skila svörunum 

rafrænt.  
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7 Niðurstöður 

Við gerð nýrrar starfsmannahandbókar voru starfsmannahandbækur þriggja leikskóla 

skoðaðar, tveir leiðbeinendur voru spurðir álits og fræðilegar heimildir sem fjalla um nám og 

kennslu í leikskóla skoðaðar til að kanna þá þætti sem kennarar þurfa að vera meðvitaðir um 

þegar kemur að kennslu barna. Meðan hinar almennu starfsmannahandbækur fjölluðu um 

skilavaktir og ábyrgð innan leikskólans fjölluðu þær takmarkað um kennslu og umönnun 

barna að mati höfundar. Kennslubækur úr námsleið leikskólakennarabrautar sem fjalla um 

kennslu í leikskóla fjölluðu að miklu leiti um hvernig umhverfi, kennarar og leikur barna væru 

lykillinn að námi barna og að helsta námsleið barna væri leikurinn og því má færa rök fyrir 

því að það sé fróðleikur sem á að gera nýliðum í leikskólastarfi aðgengilegri. 

Starfsmannahandbækurnar þrjár sem voru skoðaðar voru um margt líkar hvað 

uppsetningu og inntak varðar. Þær innihéldu þó ekki að neinu marki þau atriði sem leitað var 

eftir en það voru þeir þættir sem snúa að námi barna, áherslur er varða námsumhverfi 

barnanna og hvert hlutverk leikskólakennara sé.  

Í öllum þeim handbókum sem skoðaðar voru kom fram hver stefna leikskólans var. Þær 

innihéldu einnig nokkur leiðarljós úr Aðalnámskránni. Hvorugum þessara þátta var þó gerð 

ítarleg skil. Ábyrgð þeirra sem fara seinast úr húsi var mjög skýr um að loka gluggum, setja 

stóla uppá borð til að einfalda fyrir ræstingunni og slökkva á tölvum og ljósum. Hefðir 

starfsmanna, eins og að deildir skiptust á að koma með bakkelsi á kaffistofuna, fagnaðir 

meðal starfsmanna voru einnig útlistaðir og lýstu þannig félagslífi skólanna. 

Viðbragðsáætlanir við eldsvoðum og þess háttar var einnig gerð skýr skil í þeim handbókum 

sem skoðaðar voru. Allt virðast þetta hlutir sem eru hagnýtir og gagnlegir en snúa þó ekki að 

kennslu barna eða hvernig hugað er að námi þeirra og umhverfi í daglegu starfi. 

Hvað varðar nám og kennslu barna ásamt hlutverkum leikskólakennarans í því samhengi, 

virtist margt vanta. Ekki var nægilega fjallað um mikilvægi efniviðsins, umhverfisins, 

kennarana og leik barna í neinum starfsmannahandbókanna. Hlutverkum kennara og 

leiðbeinanda voru ekki gerð skýr skil og því ólíklegt að ófaglærðir öðlist skilning á námi og 

kennslu barna innan veggja leikskólanna.  

Spurningalistar voru sendir á tvo leiðbeinendur. Þeir virtust nokkuð sammála því að þeir 

töldu handbækurnar ekki upplýsa þá um hvernig best var að hátta samskiptum við börn. 

Þeim þótti hlutverk sitt heldur ekki nægilega ljóst. Annar leiðbeinandi taldi sig hafa lært 

meira af því að hafa fylgst með öðrum starfsmönnum deildarinnar en að hafa lesið bókina. 

Hinum starfsmanni þótti ekki nægilega skýrt hvert hlutverk hans væri með börnunum. 

Hvorugur taldi sig hafa öðlast skilning á því hvernig börn læra og hvernig námsferli þeirra er. 
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Augljóst þykir því að gerð starfsmannahandbókar sem sjónum er beint námi og kennslu 

barna er þörf. Að gera faglegu hlið starfsins sýnilegri þeim starfsmönnum sem hafa 

takmarkaða reynslu og litla menntun í leikskólakennarafræðum. Gera starfið sýnilegra og fá 

faglegra og öflugra starfsfólk inn í leikskólanna sérstaklega í ljósi þess hve fáir starfsmenn 

leikskóla eru fagmenntaðir eins og komið hefur fram. Þannig er hægt að gera hinn ófaglærða 

starfsmann sem starfar með börnum alla daga meðvitaðri um hvað er þarft og nauðsynlegt í 

starfi þeirra sem vinna í leikskóla. 
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8 Umræða 

Þegar þessar niðurstöður eru teknar saman þykir nokkuð ljós að lítið samræmi er milli 

umfjöllunarefnis almennra starfsmannahandbóka og fræðilegra bóka sem fjalla um nám og 

kennslu barna í leikskólum. Hinar almennu starfsmannahandbækur fjalla ekki nægilega um 

fræðilega þætti kennslunnar og í ljósi þess að ekki nema þriðjungur leikskólastarfsmanna á 

Íslandi er fagmenntaður þurfa starfsmannahandbækurnar að fjalla meira um fræðilega þætti 

starfsins að mati höfundar. 

Hlutir úr almennu starfsmannahandbókunum er snertu nám og þroska barna var 

ábótavant. Kenningar fræðimanna sem eiga við í leikskólum voru ekki útskýrðar en til að geta 

kennt barni er sennilega betra að hafa einhverja hugmynd um hvernig nám þeirra fer fram. 

Að vita hvernig þroski og þekking byggist upp í samræmi við kenningar Vygotsky, Dewey og 

Piaget eins og fjallað er um fyrr í þessu riti er grundvöllur þess að geta kennt börnum. 

Lítið sem ekkert var fjallað um leikinn og tilgang hans. Lewin-Benham (2011), Kemple 

(2004), Lillemyr (2009) ásamt Aðalnámskrá leikskóla (2012) fjölluðu öll á einn eða annan hátt 

um mikilvægi leiksins eða hlutverk hans í námi barna. Hvernig leikurinn ætti að vera 

þungamiðjan í námi barna og það sé þeirra leið til náms. Börn rannsaka heiminn í kringum sig 

og máta sig við þau hlutverk í samfélaginu sem þau sjá í kringum sig. Þróa samskiptahæfni 

sína meðal annara barna og meðal fullorðinna. Þessi þekking og reynsla myndar mikilvæga 

undirstöðu sem mun nýtast þeim ævilangt. Það gefur því auga leið að úr því þarf að bæta 

enda leikurinn eitt það veigamesta í starfi leikskóla.  

Kennarar þurfa sífellt að vera meðvitaðir um hvernig stuðningur þeirra getur eflt nám 

barna. Eftir að hafa metið hvað barn getur gert uppá eigin spýtur sést betur hvaða verkefni 

börn þurfa aðstoð með. Þannig getur hinn fullorðni aðstoðað barnið líkt og um vinnupall 

væri að ræða þar sem kennsla fer fram. Stuðningur og hvatning við athöfnina þangað til 

færni er náð er mikilvægur svo barnið fái þjálfun í því sem það ekki kann nú þegar. Ekki er 

hægt að ætlast til þess að barn kunni mannganginn þó svo því sé afhent tafl. Ný þekking þarf 

að byggja á þeirri sem fyrir er. Fyrst þarf að kenna börnunum mannganginn áður en farið er 

að tefla við þau. 

Lítið var fjallað um námsumhverfið sem slíkt í starfsmannahandbókunum sem skoðaðar 

voru. Fjallað var um ábyrgð deilda að halda þeim snyrtilegum en ekki var komið inná hvernig 

umhverfið gæti eflt börn og boðið þeim tækifæri til náms hvar og hvenær sem er líkt og 

Fanný Heimisdóttir (2010, bls. 66-80) segir frá í meistaraverkefni sínu. Umhverfið getur 

starfað sem þriðji kennarinn ef rétt er að því staðið og engin vafi á því að ef leiðbeinendur 

eru meðvitaðir um uppsetningu umhverfisins og mikilvægi þess að huga að leikefni og 

uppsetningu þess að betur fari í þeim efnum. 
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Viðmælendurnir virtust taka í svipaðan streng og höfundur. Þeim þótti ekki ljóst hvernig 

nám barna færi fram eftir lestur hinna almennu starfsmannahandbóka og kölluðu eftir 

umfjöllun um kennsluhætti leikskólanna. Starfsmenn með eitt ár eða þrjú ár í reynslu sem 

ekki töldu sig skilja námsferli barna þurfa sennilega betri leiðsögn. Hin almenna handbók sem 

fjallað hefur verið um hér þótti þeim ekki skýra nám barna, mikilvægi leiksins né hvernig 

umhverfið skiptir sköpum innan veggja leikskólans. Ljóst er því að vöntun er á nýrri 

starfsmannahandbók sem fjallar betur um þá þætti sem hafa verið lagðir til grundvallar í 

þessu riti. 

Slík starfsmannahandbók myndi gera fræðilega þætti kennslunnar skiljanlegri og gefa 

hugsanlega einhverja grundvallarhugmynd að því hvað er mikilvægt í kennslu barna. Einnig 

ætti hún að einfalda þeim leikskólakennurum sem fyrir eru að þjálfa upp færni nýrra 

starfsmanna sem telst til hlutverka leikskólakennara (Aðalnámskrá, 2012, bls. 33). 

Sökum þessara þátta og þeirrar staðreyndar að skortur er á fagfólki í leikskólana tel ég 

það brýnt að huga að slíkri starfsmannahandbók. Ný starfsmannahandbók sem fjallar um 

nám barna, hvernig þau læra, mikilvægi leiksins og hlutverk kennarans í þeim efnum. Sú bók 

gæti gert starf leikskólanna betra og skilvirkara ef leiðbeinendur fengju betri innsýn og 

tilfinningu fyrir því starfi sem lýtur að námi og kennslu yngstu barnanna. 
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Viðauki A: Spurningalistar fyrir leiðbeinendur. 

Hefur þú lesið starfsmannahandbókina? Hvað þótti þér um þá lesningu? 

 

Hjálpaði hún þér að skilja kennsluaðferðir skólans? Hjálpaði hún þér að verða færari kennari 

eða leiðbeinandi barna? Ef já, á hvaða hátt? 

 

Hvað finnst þér að ætti að koma fram í starfsmannahandbók? 

 

Er eitthvað sem þú myndir vilja vita meira um til dæmis starf kennarans eða hvernig 

samskiptum við börn sé best háttað? 

 

 

  


