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Formáli 

Ég hóf störf á leikskóla því að ekki fékkst vinna á þeim tíma við söngkennslu sem ég 

hugðist stunda. Ég féll fyrir starfinu og ákvað að fara í leikskólakennaranám. Á meðan á 

námi stóð hef ég skoðað sjálfa mig sem verðandi leikskólakennara og ég hef lært ótal 

margt í vinnu með börnum. Það sem ég hef séð á þessum árum er hve örar 

mannabreytingar eru í leikskólum og hve margir eru ófaglærðir. Þegar talað er um 

ófaglærða leiðbeinendur er átt við leiðbeinendur sem hafa enga uppeldismenntun. 

Leiðbeinendur í leikskóla eru allir þeir sem ekki hafa réttindi leikskólakennara. Ég ákvað 

því að gera handbók fyrir ófaglærða leiðbeinendur með þá von í brjósti að þeir viti 

betur til hvers er ætlast af þeim og finni til sjálfsöryggis í starfi, að þeir finni aukna gleði 

í að vinna með börnum og fari jafnvel í leikskólakennaranám. 

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, Svanborgu R. Jónsdóttur, dósent í listum og 

skapandi starfi, fyrir mikla þolinmæði og að hvetja mig áfram þegar ég efaðist um sjálfa 

mig. Einnig vil ég þakka henni fyrir góða leiðsögn, gagnrýni á uppbyggilegan hátt og 

skjót svör við þeim spurningum sem ég hef haft. Sérfræðingi verkefnisins, Kristínu 

Karlsdóttur, vil ég þakka fyrir gagnlegar og góðar ábendingar. 

Ég vil þakka leiðbeinendum, sem tóku þátt í rannsókninni, og skólastjórnendum 

þeirra fyrir að gefa þeim svigrúm til að taka þátt. Ég vil þakka bæði fyrrverandi og 

núverandi skólastjórnendum fyrir að sýna mér skilning og veita mér hvatningu og 

stuðning í gegnum námið og starfsfólki Leikskólans Langholts fyrir að gefa sér tíma til að 

lesa yfir handbókina og gefa endurgjöf. Einnig vil ég þakka foreldrum þeirra barna, sem 

prýða síður handbókarinnar, fyrir að gefa leyfi fyrir myndunum. Sérstöku þakklæti vil ég 

beina til Erlu Brynjólfsdóttur og Auroru Chitiga fyrir að hvetja mig áfram í gegnum 

námið og koma með góðar ábendingar varðandi handbókina. 

Að lokum vil ég þakka börnum mínum og foreldrum, Eygló Þóru og Guðmanni, fyrir 

umburðarlyndi og stuðning í gegnum allt námið. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í 

öflun og miðlun upplýsinga og túlkun niðurstaðna. 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 

ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 
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Ágrip 

Markmið þessa verkefnis var að gera handbók fyrir leiðbeinendur í leikskóla. Tilgangur 

með gerð handbókarinnar er að auka þekkingu nýrra starfsmanna og skilning þeirra á 

daglegu starfi leikskólans til að þeir öðlist meira öryggi og vellíðan í starfi. 

Rannsóknarspurningin, sem leiddi verkefnið, var: Hvernig getur leikskólinn komið til 

móts við ófaglærða starfsmenn þegar þeir hefja starf í leikskóla? Gerð þessa verkefnis 

er hugsað sem eitt svar við þeirri manneklu og mannabreytingum sem eru í leikskólum í 

dag. Von mín er sú að handbókin eigi eftir að styðja ófaglært starfsfólk og að það fái 

aukinn áhuga á starfinu og fari jafnvel í leikskólakennaranámið í stað þess að líta á 

leikskólann sem eins konar „stoppistöð“ á milli starfa.  

Ritgerðin, sem felur í sér greinargerð með handbókinni, samanstendur af inngangi, 

fræðikafla, aðferðakafla, niðurstöðum úr viðtölum og samantekt. Handbókin sjálf er birt 

í sérstöku skjali. Handbókin er gerð með það í huga að leiðbeinandi lesi ákveðinn kafla, 

t.d. um frjálsan leik barna, og fagmaður á deildinni, hvort sem það er deildarstjóri með 

leikskólakennaramenntun eða leikskólakennari, tengir saman fræði og starf. Handbókin 

á að verða til þess að leiðbeinendur fái aukinn skilning á starfinu og þar með 

starfsánægju. Ávinningurinn er sá að allir eiga að græða, bæði börn og fullorðnir, því 

aukin þekking gerir starfið markvissara, öryggi og vellíðan starfsmanna eykst og það 

ætti að skila sér til barna og foreldra og þannig út til samfélagsins. 

Til að greina þá þætti, sem mikilvægt er að hafa í handbókinni, voru tekin viðtöl við 

leiðbeinendur á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni og sendur spurningalisti til 

þeirra sem náðist ekki til á annan hátt. Helstu niðurstöður sýndu að leiðbeinendum 

virðist vera að mestu leyti „hent út í djúpu laugina“ án þess að vita út í hvað þeir eru að 

fara. Þeir finna til óöryggis varðandi hvað eigi að gera eins og í samverustundum og 

hópastarfi og átta sig ekki á mikilvægi leiks hjá börnum. Þeir hefðu vilja fá meiri fræðslu 

og tíma til að aðlagast nýju starfi og oft eru gerðar sömu kröfur til þeirra og 

leikskólakennara. Leiðbeinendur vildu að handbókin yrði skrifuð með texta sem væri 

auðvelt að lesa og ekki langur. 
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Abstract 

Wellbeing and work confidence in preschool: A report on a handbook for assistants 

The aim of this project was to create a handbook for assistants in preschools. The 

handbook aims to increase knowledge amongst new employees as well as their 

understanding of the day-to-day running of the preeschool so as they can be more 

confident and content at work. The main question this study sets out to answer is: How 

can the preschool help assistants when they start working at a preeschool? This project 

is meant to address the understaffing and staff overturn in today's preschools. I hope 

that the handbook will help assistants and that they become more interested in their 

job and they even start their training to become preschool teachers instead of 

regarding their job at the kindergarten as an interim job. 

This essay, that contains a report of the handbook, includes an introduction, 

theoretical section, section of methodology, conclusions of interviews and a summary. 

The handbook is in a separate document. When reading the handbook the assistant 

member should read a certain chapther, e.g. on free play of children, and a qualified 

member of the staff connects the theoretics and work. The handbook is supposed to 

increase the assistants' understanding of the job as well as their job satisfaction. 

Everyone benefits, children and adults, because with increased knowledge the work 

becomes more targeted, the staff becomes more confident and happier which in turn 

benefits the children and their parents and the society as a whole. 

In order to identify the elements that are important to incorperate into the 

handbook interviews were conducted with the staff, inside and outside of Reykjavík, 

and a questionnaire sent to those who could not be reached otherwise. The main 

conclusion showed that the assistants was mostly „thrown in at the deep end“ without 

understanding their job. They are unsure of how to conduct groupwork and do not 

understand the importance of play. They would have wanted more training and time to 

adjust to their new job and they often have to fulfill the same requirements as they are 

often held to the same standard as kindergarten teachers. The assistants wanted the 

handbook to be easily readable and not too long. 
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1 Inngangur  

Leikskólar hafa breyst mikið á undanförnum áratugum. Fyrir um 30 árum höfðu börn 

giftra foreldra aðgang að hálfs dags viðveru í leikskóla en heils dags dagheimilisdvöl 

bauðst börnum einstæðra foreldra og námsmönnum. Nú á dögum er lögð áhersla á rétt 

barna til leikskóladvalar og nánast öll börn tveggja ára og eldri í leikskóla (Jóhanna 

Einarsdóttir, Arna H. Jónsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2013).  

Árið 1973 tók ríkið yfir Fósturskólann, nafni hans var breytt í Fósturskóli Íslands og 

námið lengdist í fullt þriggja ára nám. Þegar ég var í leikskóla var notað orðið fóstra yfir 

leikskólakennara en það átti eftir að breytast og árið 1998 sameinuðust Fósturskólinn 

og tveir aðrir sérskólar Kennaraháskóla Íslands. Þetta var gert til að færa námið yfir á 

háskólastig meðal annars í þeirri von að fagmennska og virðing stéttarinnar myndi 

aukast (Jóhanna Einarsdóttir, 1996; Barnavinafélagið Sumargjöf, e.d.). Eftir 

sameininguna voru sum námskeið grunnskólakennaranema og leikskólakennaranema 

samkennd og námið varð fræðilegra. Árið 2008 lengdist námið úr þremur árum í fimm, 

Kennaraháskólinn sameinaðist Háskóla Íslands og Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

varð til (Barnavinafélagið Sumargjöf, e.d.; Jóhanna Einarsdóttir, 1996; 2012).  

Með betri menntun leikskólakennara og með tilkomu Aðalnámskrár leikskóla 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011) og Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna 

ættu starfshættir leikskólans að hafa orðið faglegri þar sem litið er á að börn læri mikið 

hvert af öðru og fái að þroskast og dafna með aðstoð leikskólakennara; einnig hafa 

réttindi barna sem þátttakendur í samfélagi aukist og áhersla á að sjónarmið þeirra fái 

vægi. 

Í Aðalnámskrá leikskóla 2011 er skýr munur gerður á hlutverki leikskólakennara, 

leikskólastjóra og deildarstjóra leikskóla. Öllu starfsfólki leikskóla er ætlað að tileinka 

sér þá sýn, sem sett er fram í skólanámskrá hvers leikskóla, og að beri að vinna í anda 

Aðalnámskrár leikskóla 2011. Það er hlutverk leikskólakennara að vera fyrirmyndir í 

starfi með börnunum og leiða faglegt starf (Mennta-menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Leiðbeinandi er kallaður sá sem er ekki menntaður sem leikskólakennari og vinnur í 

leikskóla. Í hópi leiðbeinanda eru einstaklingar með ólíkan bakgrunn, m.a. 

háskólamenntaðir einstaklingar. Leiðbeinendur vinna undir stjórn leikskólakennara við 

uppeldi og menntun leikskólabarna (Jóhanna Einarsdóttir, Arna H. Jónsdóttir og Bryndís 

Garðarsdóttir, 2013). Samkvæmt starfslýsingum Félags leikskólakennara er hlutverki og 

ábyrgð leikskólakennara lýst þannig að hann eigi að bera ábyrgð á skipulagningu, 

stjórnun og framkvæmd leikskólastarfsins (Starfslýsing leikskólakennara, 1995).  
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Talsvert hefur verið rætt um á síðustu árum hve mikil vöntun er á starfsfólki í 

leikskólum og börn séu send heim vegna manneklu eða ung börn, sem eru að hefja sína 

leikskólagöngu, komast ekki inn á leikskólann vegna þess að það er ekki hægt að manna 

deildirnar (Erla Björg Gunnarsdóttir, 2017). Það getur verið áskorun fyrir marga að hefja 

störf í leikskóla. Hugmyndir almennings um leikskólastarfið eru oft aðrar en 

leikskólakennara. Vinna með börnum er mjög gefandi og skemmtileg en getur oft og 

tíðum verið erfið og krefjandi á sama tíma. Samkvæmt lögum nr. 87/2008 um menntun 

og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla 

kemur fram í 9. grein að 2/3 hlutar starfsmanna á leikskóla eigi að vera með 

leikskólakennaramenntun (Lög um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda 

við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla nr. 87/2008) en staðan í dag er allt önnur. 

Leiðbeinendur eru í miklum meirihluta á mörgum leikskólum þar sem ekki fást nógu 

margir leikskólakennarar til starfa (Hagstofa Íslands, 2017; Ritstjórn DV, 2017, 8. 

nóvember). Í desember 2017 störfuðu 1.622 leikskólakennarar í leikskólum á Íslandi, 

eða 29,2% starfsmanna við uppeldi og menntun barna, og hefur fækkað um 338 frá 

árinu 2013 þegar þeir voru flestir. Starfsmenn sem hafa lokið annarri uppeldismenntun, 

s.s. grunnskólakennaranámi, þroskaþjálfun, diplómanámi í leikskólafræðum eða 

leikskólaliðanámi voru 1.105 talsins. Ófaglærðir starfsmenn voru rúmlega helmingur 

(50,9%) starfsmanna við uppeldi og menntun leikskólabarna í desember 2017 (Hagstofa 

Íslands, 2017). 

Reynsla mín er sú að leiðbeinendur eru ekki settir nægilega inn í starfið og þeim er 

eiginlega „hent út í djúpu laugina“ ef svo má að orði komast. Nýráðnir leiðbeinendur 

eiga það til að upplifa óöryggi í starfi því að þeir vita ekki til hvers er ætlast af þeim. 

Í námskeiðinu Leikur og skapandi starf í meistaranámi mínu á Menntavísindasviði 

áttu þátttakendur að skrifa niður þarfir og lausnir. Þar skrifaði ég að miklar 

mannabreytingar væru í leikskólanum og hugmynd að lausn við henni væri að gera 

handbók fyrir leiðbeinendur. Í námskeiðinu áttu þátttakendur að gera 

nýsköpunarverkefni. Aurora Chitiga, Erla Brynjólfsdóttir og ég ákváðum að gera drög að 

handbókinni í þessu nýsköpunarverkefni og verða þau drög notuð af og til í handbókinni 

með góðfúslegu leyfi frá þeim. 

Handbókin inniheldur meðal annars upplýsingar um fræðin á bak við starfið í 

leikskólanum, kafla um leikinn sem er studdur með fræðilegri umfjöllun sem sett er upp 

á einfaldan og skiljanlegan hátt. Inntak handbókarinnar er byggt meðal annars á 

Aðalnámskrá leikskóla 2011 og niðurstöðum viðtala um það sem leiðbeinendum í 

leikskóla fannst vanta í fræðslu, þegar þeir hófu störf í leikskóla, og hvernig þeir myndu 
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vilja hafa handbókina uppsetta til að þeir hefðu áhuga á að lesa hana. Tekin voru viðtöl 

við leiðbeinendur til að fá fram hugmyndir þeirra og upplifanir til þess að geta sniðið 

handbókina að þörfum nýrra starfsmanna. Handbókin var unnin með þessar 

upplýsingar að leiðarljósi. 

Markmiðið með handbókinni er að auka þekkingu nýrra starfsmanna og skilning 

þeirra á daglegu starfi leikskólans, koma til móts við þarfir þeirra og veita þeim aukið 

öryggi og vellíðan í starfi. Leiðbeinendur geta þá aukið eigin skilning á starfinu með því 

að kynna sér hvað felst í daglegu starfi leikskólans og hugmyndafræðina á bak við 

daglegt skipulag og starf. Mögulega getur það leitt til þess að vekja áhuga þeirra á 

frekara námi og að þeir skrái sig í leikskólakennaranám. Með slíkri handbók vona ég að 

nýir starfsmenn öðlist dýpri þekkingu sem skilar sér í auknu öryggi og vellíðan í starfi. 

Einnig tel ég að handbókin muni styrkja leikskólakennara í að viðhalda faglegri þekkingu 

meðal annars vegna þess að þeir þurfa að sýna fræðin í verki inni á deild með nýjum 

starfmanni. 

 Tilgangur og markmið verkefnisins 

Tilgangurinn með handbókinni er að leiðbeinendur fái dýpri þekkingu og aukinn skilning 

á starfinu með börnum. Mín von er sú að nýir starfsmenn, sem kynna sér handbókina, 

muni fá aukinn skilning á til hvers er ætlast af þeim í starfi með börnum, t.d. af hverju 

sitjum við með börnum í leik, hvað er málörvun og hvernig er best að vinna með hana 

sem mun vonandi skila sér í auknu öryggi og vellíðan í starfi. Einnig vonast ég til að 

handbókin styðji við og auðveldi leikskólakennurum að uppfylla þá skyldu sína að bera 

ábyrgð á stjórnun, skipulagningu og framkvæmd faglegs leikskólastarfs (Starfslýsingar 

leikskólakennara, 1995). 

Í handbókinni er meðal annars fjallað stuttlega um réttindi barna samkvæmt 

barnasáttmála og lög um réttindi barna. Handbókinni er ætlað að nýtast öllum 

leikskólum á landinu. Hún er því í meginatriðum byggð á Aðalnámskrá leikskóla 2011 og 

stutt er við hana með umfjöllun um fræðin sem liggja þar að baki. Þess er gætt að nýr 

starfsmaður þurfi ekki að lesa langa fræðilega kafla og er því áhersla lögð á að gefa 

honum tækifæri til að öðlast nokkra þekkingu á helstu atriðum, er varða starfið með 

börnum, og á námsskránni sem leikskólar fylgja. Handbókin er sett upp á einfaldan og 

aðgengilegan hátt með það í huga að það taki ekki langan tíma að lesa hvern kafla fyrir 

sig. Æskilegt er að fagaðili styðji við bókina og fræðin með umræðum við starfsmanninn 

um það sem var lesið og síðan verði unnið með það inni á deildinni. Þetta getur verið 

deildarstjóri eða annar fagaðili sem vinnur á deildinni. Starfsmaðurinn fær þá bæði að 
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lesa fræðin, t.d. um leik barna, og öðlast einnig reynsluna í vinnunni með börnunum 

með fagaðila sér við hlið. 

Markmiðið með þessu meistaraprófsverkefni er að semja handbók sem býður upp á 

að auka þekkingu nýrra starfsmanna og skilning þeirra á daglegu starfi leikskólans, 

koma til móts við þarfir þeirra og auka öryggi þeirra og vellíðan í starfi. Leiðbeinendur 

geta aukið eigin skilning á starfinu með því að kynna sér hvað felst í fagstarfi leikskólans 

og hugmyndafræðina á bak við daglegt skipulag og starf. 

Von mín er sú að handbókin verði til á hverjum leikskóla í landinu og notuð til að 

styðja leiðbeinendur með aðstoð faglærðra starfsmanna sem gera fræðin lifandi og 

skemmtileg í daglegu starfi leikskólans. Einnig geri ég mér vonir um að handbókin auki 

áhuga leiðbeinenda á að leita sér frekari þekkingar á starfinu með menntun í 

leikskólakennarafræðum. 

Því er leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

• Hvernig getur leikskólinn komið til móts við ófaglærða starfsmenn þegar þeir hefja 

starf í leikskóla? 

• Hvað er æskilegt að ófaglærðir starfsmenn þekki og skilji þegar þeir hefja starf í 

leikskóla? 

 Uppbygging verkefnisins 

Inngangurinn fjallaði um rökstuðninginn fyrir því að gera Handbók fyrir ófaglærða 

starfsmenn leikskóla. Annar kaflinn er fræðilegur bakgrunnur handbókarinnar og 

leikskólastarfs. Þriðji kaflinn fjallar um aðferðina sem notuð var til að byggja upp 

handbókina. Handbókin er sjálfstætt skjal en lokakafli greinargerðarinnar er samantekt 

um verkefnið, umræður og lokaorð. 



 

13 

2 Fræðilegur rammi og bakgrunnur 

Hér verður fjallað um fræðin sem verða meðal annars tíunduð í Handbókinni fyrir 

leiðbeinendur. Fjallað er um stefnumótun um réttindi barna og lög nr. 19/2013 um 

Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barna, lög um leikskóla nr. 90/2008 og 

Aðalnámskrá leikskóla 2011. Í þessum köflum er fjallað um hvaða réttindi börn hafa og 

hvaða lögum þarf að fylgja í starfi með börnum. Það er á ábyrgð leikskólakennara og 

annarra starfsmanna að fylgja lögunum eftir og gæta réttindi barna. Skóli án 

aðgreiningar er menntastefna sem byggir á mannréttindum og á að ná til allra 

nemenda. Fjölmenningarlegt skólastarf fjallar meðal annars um að gera tungumál allra 

barna sýnilegt og einnig er fjallað um hlutverk kennara hvað þetta varðar. Lýðræði í 

leikskólastarfi er um rétt barna til lýðræðis og lýðræði barna útskýrt, bent á að þau hafi 

rödd og hafi rétt til að hafa áhrif á sitt nám. Kaflinn Vellíðan, vinátta og að tilheyra hópi 

fjallar um hve mikilvægt er að sýna börnum virðingu, að hlustað sé á þau, að þau fái að 

leika við vini sýna, fái að njóta styrkleika sinna og - að fást við það sem þau hafa áhuga á 

því að það hefur áhrif á vellíðan þeirra. Kaflinn Að læra og leika sér fjallar um hvað 

leikur er og að hann veitir börnum gleði, vellíðan, eykur andlegan og félagslegan þroska 

svo og málþroska og einnig er fjallað um hvert hlutverk kennarans er í leik barna. Í 

kaflanum Málörvun í leikskóla er farið yfir mikilvægi þess að börn hafi góðan orðaforða 

og skilning, hvaða leiðir er hægt að fara til að auka málörvun í gegnum leik og hvert 

hlutverk kennarans er í málörvun barna. Kaflinn Sköpun í leikskólastarfi fjallar um 

opinbera stefnu sköpunar, hvað sköpun er, hvernig unnið er að sköpun í leikskólastarfi 

og hvert hlutverk leikskólakennarans er í sköpun með börnum. Næst er fjallað um 

skráningar, tilgang og markmið þeirra. Námssöguskráning er tekið sem dæmi um 

skráningu og útskýrð nánar svo og hlutverk kennara í skráningum. Í lokin er fjallað um 

fagmennsku kennara , þ.e. um kennarann sem fagmann og um umhyggju og virðingu 

fyrir börnum og starfsfólki. 

 Stefnumótun um réttindi barna 

Mikil ábyrgð hvílir á starfsfólki skóla að tryggja börnum vellíðan og öryggi. Skólastarf á 

að taka mið af virkri þátttöku barna í lýðræðissamfélagi bæði innan skólans og utan. Í 

leikskólanum á að leggja áherslu á sjálfstæði og frumkvæði barna ásamt því að hvetja 

hvert þeirra til að taka ábyrgð á sjálfu sér. Mikilvægt er að stuðla að því að börn þrói 

með sér jákvæða sjálfsmynd með því að virða sérstöðu og sjónarmið hvers einstaklings 
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(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014). Með Samningi Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi barna hafa réttindi barna aukist til muna. 

 Lög, reglugerðir og námskrár 

Á Íslandi eru ýmis lög, reglugerðir og námskrár, sem snerta málefni barna, og eru sett í 

þeim tilgangi að tryggja velferð þeirra, öryggi og réttindi í samfélaginu. Hér verður 

fjallað um lög um leikskóla nr. 90/2008, Aðalnámskrá leikskóla frá árinu 2011 og lög nr. 

19/2013 um Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins. 

Markmiðið með lögum nr. 19/2013 um Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins er að styrkja stöðu mannréttinda barna. Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, 

sem var lögfestur hér á landi þann 20. febrúar 2013, felur í sér alþjóðlega viðurkenningu 

á að börn þarfnist sérstakrar verndar umfram hina fullorðnu. Einnig felst í samningnum 

viðurkenning á því að börn séu fullgildir einstaklingar með sjálfstæð réttindi (Lög um 

samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013). Stjórnvöld, foreldrar, 

skólar og allir aðrir sem vinna með börnum eiga að gera það sem í þeirra valdi stendur 

til að framfylgja samningnum. Lög og reglur, sem gilda hér á landi, eiga því að vera í 

samræmi við Barnasáttmálann (Barnasáttmálin, 1992). 

Í 2. gr. Samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (1992 er kveðið um að 

aðildarríki megi ekki mismuna börnum af neinu tagi, hvort sem um er að ræða vegna 

kynþáttar, litarháttar, kynferðis, tungu, trúarbragða, uppruna með tilliti til þjóðernis, 

þjóðhátta eða félagslegrar stöðu, eigna, fötlunar, ætternis eða annarra aðstæðna þess 

eða foreldris þess eða lögráðamanns. Einnig kemur fram í 8. gr. 1. tölulið að aðildarríki 

skuldbindi sig til að viðhalda því sem auðkennir barnið sem einstakling, þar með töldu 

ríkisfangi sínu, nafni og fjölskyldutengslum eins og viðurkennt er með lögum, án 

ólögmætra afskipta (Barnasáttmálinn, 1992). Þetta atriði skiptir miklu máli varðandi allt 

skólastarf og snertir öll börn, einnig börn af erlendum uppruna. Samkvæmt 12. grein 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins hafa börn rétt á að koma 

sínum skoðunum á framfæri í öllum málum, sem þau varða, og að tillit sé tekið til 

skoðana þeirra í samræmi við aldur og þroska barna (Lög um samning Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013). 

Markmiðið með lögum um leikskóla nr. 90/2008 felst í að huga að því að velferð og 

hagur barna séu höfð að leiðarljósi í öllu starfi en leikskólinn er fyrsta skólastigið í 

skólakerfinu. Umönnun og menntun eiga að vera í forgangi í leikskólum ásamt því að 

umhverfið sé hollt og hvetjandi til náms og leiks. Leikskólinn á að leggja áherslu á að 

nám fari fram í leik og skapandi starfi þar sem börn njóta fjölbreyttra uppeldiskosta. 
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Aðalmarkmið uppeldis og kennslu í leikskóla eiga að vera að fylgjast með og auka 

alhliða þroska barna í samvinnu við foreldra, að sjá til þess að þau njóti málörvunar og 

öðlist færni í íslensku, að auka siðferðisvitund þeirra og víðsýni, að styðja við sjálfstæði 

þeirra og virkni, aðstoða börnin við að verða ábyrgir þátttakendur í lýðræðisþjóðfélagi 

og efla hæfileika barna til að tjá sig og skapa sem m.a. styrkir sjálfsmynd þeirra og eflir 

færni þeirra til mannlegra samskipta.  

Samkvæmt lögum um leikskóla nr. 90/2008 um ráðningar eiga leikskólastjóri, 

aðstoðarleikskólastjóri og leikskólakennari að vera með menntun leikskólakennara. 

Þegar leikskólakennara vantar má ráða starfsfólk án leikskólakennaramenntunar og má 

hann þá annast uppeldi og menntun barna. Ekki er leyfilegt að ráða einstakling, sem 

hefur fengið refsidóm fyrir brot á ákvæðum XXII. kafla almennra hegningarlaga, til 

starfa. Framvísa skal sakavottorði eða heimild leikskólastjóra til að fá upplýsingar úr 

sakaskrá. Starfsfólk á að vinna af fagmennsku og vera kurteist og sýna nærgætni í 

framkomu við börn, foreldra og samstarfsfólk. Leikskólastjóri á að veita starfsmönnum 

símenntun og þarf hún að vera í samræmi við áherslur leikskóla, sveitarfélags og 

skólanámskrár. Einnig á símenntunin að auka starfshæfni og gefa starfsfólki tækifæri til 

að kynnast nýjungum í leikskóla- og uppeldismálum. Þagnarskylda er hjá starfsfólki 

gagnvart hag barna og foreldra og um þá vitneskju sem það fær í starfi sínu. 

Aðalnámskrá leikskóla 2011 byggist á lögum um leikskóla (nr. 90/2008) en hún 

heldur utan um leikskólastarf og er leiðsögn um tilgang þess og markmið. Hún sýnir 

heildarsýn um menntun og útfærir nánar þá menntastefnu sem felst í lögunum. 

Aðalnámskrá gefur nemendum og forráðamönnum þeirra upplýsingar um gæðakerfi og 

helstu viðmið sem starfsemi skóla byggist á. Námskráin á að veita kennurum, 

nemendum og foreldrum þeirra upplýsingar um menntun barna og ungmenna á hverju 

skólastigi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Menntastefnan, sem er birt í Aðalnámskrá leikskóla 2011 er reist á sex grunnþáttum 

menntunar sem eru: læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, 

jafnrétti og loks sköpun. Grunnþættir menntunar eiga að undirstrika meginatriði í 

almennri menntun ásamt því að veita samfellu í öllu skólastarfi. Grunnþættirnir fléttast 

inn í allt skólastarf og eiga að setja mark sitt á kennslu, leik og nám. Þeir eiga að 

endurspeglast í starfsháttum skóla, samskiptum og skólabrag ásamt því að vera 

sýnilegir í öllu skólastarfi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Í stefnu skóla- og frístundasviðs Reykjavíkur um fjölmenningarlegt skóla- og 

frístundastarf (2014) kemur fram að öll börn og ungmenni skuli fá tækifæri til að vera 

stolt af bakgrunni sínum og menningu, fá tækifæri til að ná árangri í leik og námi og 
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ganga vel félagslega. Þetta var samþykkt af skóla- og frístundaráði í maí 2014 og í 

borgarráði Reykjavíkur í júní 2014 (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkur, 2014).  

 Skóli án aðgreiningar 

Skóli án aðgreiningar er menntastefna sem byggir á mannréttindum og á að ná til allra 

nemenda (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2009). Skólasamfélagið á ekki 

að vera sniðið að þörfum ákveðins hóps í samfélaginu heldur er í stefnunni lögð áhersla 

á þróun skólastarfs sem tekur mið að því að jafna stöðu allra nemenda. Í skóla án 

aðgreiningar eiga allir nemendur að njóta viðurkenningar og margbreytileikinn skal 

hafður í fyrirrúmi. Allir nemendur eiga að vera virkir og fullgildir þátttakendur á 

jafnréttisgrunni. Náms- og kennsluhættir í skóla án aðgreiningar skulu byggjast á þeirri 

hugmyndafræði að allir nemendur læri og geti lært. Nemendur læra á 

einstaklingsbundinn hátt og á sama tíma geta þeir náð bestu mögulegu framförum í 

námi (Reykjavíkurborg, 2012). Markmiðið með skóla án aðgreiningar felst í því að draga 

úr aðgreiningu sem útilokar minnihlutahópa eða flokkar einstaklinga (Hafdís 

Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2009). Skipulag kennslu þarf að taka mið af 

mismunandi áhuga, hæfileikum og þörfum barna og menntakerfið þarf að mæta öllum 

börnum án sérstakrar aðgreiningar. Mikilvægt er að huga að því á hvaða hátt sé hægt 

að kenna fjölbreyttum nemendahópum svo að allir einstaklingar fái námsþarfir sínar 

uppfylltar (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2009). 

 Fjölmenningarlegt skólastarf 

Á síðustu tíu árum (2007–2017) hefur erlendum börnum á leikskólaaldri á Íslandi 

fjölgað til muna eða frá því að vera 1% upp í 12% barna á öllu landinu sem eru með 

erlent tungumál (Hagstofa Íslands, 2017). Árið 2007 voru 1582 börn með erlent 

tungumál á leikskólaaldri en 2320 tíu árum síðar (Hagstofa Íslands, 2017). 

 

2.1.3.1 Tvítyngi og fjölmenning 

Hér á landi hefur tvítyngi barna aukist mjög mikið á stuttum tíma og barnahópurinn 

orðinn mun fjölbreyttari en áður var. Fáir leikskólar landsins hafa þekkingu og reynslu af 

því að taka á móti börnum af erlendum uppruna (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007; Hanna 

Ragnarsdóttir, 2007). Því er mikilvægt fyrir leikskólakennara sem og aðra kennara að 

vera meðvitaðir um hvernig best sé að koma til móts við þessi börn. 

Rannsókn Hönnu Ragnarsdóttur (2007) um reynslu tíu innflytjendafjölskyldna af 

erlendum uppruna af skólum á Íslandi sýndi að skólarnir virðast ekki hafa neina 
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heildarstefnu í námi og kennslu barna af erlendum uppruna og fór velgengni barnanna 

eftir þekkingu og reynslu sumra kennara og stjórnenda (Hanna Ragnarsdóttir, 2007). 

Þessi rannsókn fór fram á árunum 2002–2005 og margt hefur breyst síðan þá, meðal 

annars vegna vitundarvakningar stjórnvalda og skólastjórnenda um mikilvægi móttöku 

barna af erlendum uppruna, eins og fram kemur í stefnu skóla- og frístundaráðs 

Reykjavíkur sem samþykkt var 2014 (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkur, 2014) en alltaf 

má gera betur hvað þetta varðar. Nýleg rannsókn Hönnu Ragnarsdóttur, Fríðu 

Bjarneyjar Jónsdóttur og Hildar Blöndal Sveinsdóttur (2016) um fjölmenningarlegt 

leikskólastarf sýndi hvernig leikskólar búa til rými til náms fyrir fjölbreytta barnahópa og 

hvetja bæði börn og foreldra til þátttöku. Í ljós komu ýmis dæmi um hvernig námsrými 

voru sköpuð fyrir fjölbreytta barnahópa í leikskólunum þremur, sem athugaðir voru, og 

hvernig börn voru hvött til þátttöku í daglegu starfi. Foreldrar voru almennt mjög 

ánægðir með íslensku leikskólana og þóttu þeir faglegir. Foreldrar voru einnig sammála 

um að unnið væri með menningu þeirra og fjölbreytileika í leikskólanum. Lesa má úr 

þessum niðurstöðum að miklar breytingar til hins betra virðast hafa orðið frá árinu 

2002. 

2.1.3.2 Hlutverk kennara í starfi með erlendum börnum 

Börn innflytjenda koma inn í leikskóla með reynslu af eigin tungumáli sem er ríkt af 

margbreytileika. Þessi börn hafa einhverja færni í sínu eigin tungumáli og sum hafa 

einnig einhverja færni í læsi. Foreldrar erlendra barna vilja að þau læri tungumálið í 

landinu, sem þau búa í, svo að börnum þeirra gangi vel í skóla og í lífinu (Chumack-

Horbatsch, 2008, 2010). Börn koma frá mismunandi menningarheimum og leggja ólíkar 

áherslur. Því er mikilvægt að kennarar viti og geri sér grein fyrir hvaðan börnin koma og 

vinni vel með foreldrum, sem hafa ef til vill mjög ólíkan menningarlegan bakgrunn, svo 

að foreldrar geti fundið til aukins öryggis í nýju landi. Þegar fólk flyst til nýs lands þróast 

það sem þátttakandi í menningarlegum hefðum samfélaganna í hinu nýja landi og 

einungis er hægt að skilja þróun þeirra með því að horfa á hana í ljósi menningarinnar 

og kringumstæðna samfélaga þeirra í upprunalandinu (Rogoff, 2003, bls. 3–4). Kennarar 

þurfa að vera meðvitaðir um að betra er að skilja samhengið í því af hverju fólk gerir 

það sem það gerir og ekki ákveða strax að eitthvað sé slæmt nema að skoða það nánar. 

Til að skýra þetta betur má nefna sem dæmi að sums staðar þykir í lagi að börn frá 

þriggja ára aldri vinni með foreldrum sínum á ökrum en í okkar menningu þykir það 

vera barnaþrælkun (Rogoff, 2003). 

Kennarar þurfa að gera kennslurýmið fjölmenningarlegt, því að með því getum við 

hjálpað börnum með tvö eða fleiri tungumál til að aðlagast nýjum aðstæðum og 
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tungumáli. Samkvæmt Chumack-Horbatsch (2012) er hægt að byrja á því að búa til 

stefnu sem börnin taka þátt í að móta. Það gæti t.d. verið „Deildin okkar er staður þar 

sem öll tungumál eru velkomin, virt, töluð, viðurkennd og uppgötvuð“. Börnin ásamt 

foreldrum sínum geta gefið kennaranum upplýsingar um tungumál viðkomandi, 

leturgerð þess, hvernig fánar þeirra lítur út og hvernig tölur eru sagðar og skrifaðar á 

þeirra tungumáli. Í fjölmenningarlegum skóla hvetur kennari foreldra og börn til að gefa 

einnig upplýsingar um hátíðir, sem einkenna þeirra menningu, og blóm og dýr í landinu 

þeirra (Chumack-Horbatsch, 2012). Einnig er mikilvægt að gera þetta líka með börnum 

sem eru með heimatungumálið, sem væri þá íslenska hér á landi. Í fjölmenningarlegum 

skóla hefur kennarinn spjöld á tungumálum sem börn deildarinnar tala, sem bjóða 

foreldra og börn velkomin, hvernig sagt er og skrifað „góðan daginn“ og „bless“ á þeirra 

tungumáli. Á deildinni eru tölur, mánuðir, dagar, hlutir o.s.frv. merktir með spjöldum á 

viðeigandi tungumálum. Einnig eru bækur til á fleiri tungumálum. Foreldrar eru hvattir 

til að koma og lesa fyrir börnin á sínu tungumáli. Við það að gera kennslurýmið 

fjölmenningarlegt verða börnin stolt af sínum uppruna, læra að skilja og samþykkja 

fjölbreytileika, verða áfram tengd fjölskyldu sinni og samfélagi, ná valdi á tungumáli 

bekkjarins, börnunum gengur betur í skóla og verða góðir þjóðfélagsþegnar. Þá fær 

tvítyngda barnið einnig tækifæri til að nota sitt eigið tungumál, kynna það fyrir 

jafnöldrum sínum og öðlast með því öryggi til að takast á við nýja tungumálið; það 

finnur að öll tungumál eru jafn mikils virði (Chumack-Horsbatsch, 2012; Elín Þöll 

Þórðardóttir, 2007; Sigurður Konráðsson, 2007). Þegar á heildina er litið munu öll 

börnin hafa hag af þessu. Með þessum aðgerðum er hægt að byggja upp 

fjölmenningarlegt skólastarf þar sem allir njóta góðs af þekkingu og reynslu allra í 

skólasamfélaginu, bæði börn og fullorðnir (Fríða B. Jónsdóttir, e.d.). 

Gott er að kennarar hafi í huga að börn eru lengur að læra tvö tungumál en eitt og 

því þarf að gefa börnunum tíma, sýna þeim þolinmæði og veita jákvæða hvatningu (Elín 

Þöll Þórðardóttir, 2007). Ljóst er að það er hægt að koma til móts við börn með 

erlendan uppruna með því að gera leikskólaumhverfið fjölmenningarlegt og í leiðinni að 

auðga námstækifæri barnanna í leikskólanum auk þess sem það auðveldar samskipti við 

börnin og foreldra þeirra. 

 Lýðræði í leikskólastarfi 

Lýðræði og mannréttindi eru hluti af grunnþáttum menntunar samkvæmt Aðalnámskrá 

leikskóla 2011. Einstaklingar taka afstöðu til siðferðislegra vafamála og taka virkan þátt í 

mótun samfélagsins þar sem lýðræði ríkir. Lýðræði felst meðal annars í jafnrétti, 
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fjölbreytileika, samábyrgð, samstöðu og viðurkenningu á ólíkum sjónarmiðum. Í 

aðalnámskránni kemur fram að börn og ungmenni læra um lýðræði í lýðræðislegu 

umhverfi. Það á að taka tillit til áhuga nemenda og ábyrgð þeirra á eigin námi í öllum 

viðfangsefnum skólastarfsins, námi og aðferðum (Mennta- og menningar-

málaráðuneytið, 2011). Þetta þýðir að í leikskólastarfi á lýðræði að koma fram meðal 

annars í því að hlusta á börn og gefa þeim rödd til að hafa áhrif á nám sitt. Með því að 

gefa börnum tækifæri til að láta í ljós skoðanir sínar og langanir kynnast hinir fullorðnu 

þeim betur og geta því komið betur til móts við þarfir þeirra. 

 Réttur barna til að hafa áhrif 

Í lögum nr. 19/2013 um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins kemur fram 

í 12. grein að börn hafi rétt til að tjá skoðanir sínar í öllum þeim málum sem snertir 

þeirra hag og að taka eigi tillit til skoðana þeirra í samræmi við aldur og þorska (Lög um 

samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013). Í 2. grein laga um 

leikskóla kemur fram að leikskólastarf eigi að hafa að leiðarljósi jafnrétti, umburðarlyndi 

og kærleiksríkt samstarf og að leggja eigi grunninn að því að börn verði sjálfstæðir, 

virkir og ábyrgir þátttakendur í lýðræðisþjóðfélagi (Lög um leikskóla nr. 90/2008). 

Raddir barna eiga að hljóma innan leikskólans þar sem leikskólabörn á Íslandi eru 

borgarar lýðræðissamfélags (Erla Ósk Sævarsdóttir og Kristín Karlsdóttir, 2016) en 

lýðræði felst meðal annars í því að hlusta á raddir barna, taka mið af áhuga þeirra og 

veita þeim tækifæri til að hafa áhrif á eigið nám. Börnin eiga að læra lýðræðisleg 

vinnubrögð með því að fá að taka þátt í ákvörðunum og mati er þau varða (Kristín 

Dýrfjörð, 2006). Til þess að þau geti lært það þarf skipulag leikskólans að gera þeim það 

kleift og er það hægt meðal annars með því að leyfa börnum að velja sjálf það leikefni, 

sem er í boði, og leikfélaga og allur efniviður skal hafður í þeirra hæð og því 

aðgengilegur fyrir þau (Erla Sævarsdóttir og Kristín Karlsdóttir, 2016). Einnig skal þess 

gætt að leikur barna sé ekki brotinn upp einungis til að hafa valstund fyrir börnin, 

börnin ráða hvort þau hlusta á sögur eða fara í útiveru fyrir eða eftir hádegi; þau geta 

fundið sér sjálf verkefni og þurfa því ekki að bíða eftir að starfsmaður afhendi þeim 

verkefni. Þannig er þátttaka barna aukin og með því að hlusta á sjónarmið þeirra veitist 

þeim tækifæri til að hafa áhrif á leikskólasamfélagið (Erla Sævarsdóttir og Kristín 

Karlsdóttir, 2016). 

 Viðhorf til barna og náms 

Það er í höndum deildarstjóra að skipuleggja leikskólastarf og þeir sjá til þess að til sé 

fjölbreyttur efniviður til sköpunar og að hafa verkefni sem vekja áhuga. Mikilvægt er að 
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börn geti haft áhrif á nám sitt í leikskólanum og starfsfólk leikskóla þurfa að skapa rými 

til að gefa börnum tækifæri til þess að láta skoðanir sínar í ljós (Anna Magnea 

Hreinsdóttir, 2012). Börn eiga rétt á að hafa rödd (e. voice) og að hafa áhrif (e. agency) 

á nám sitt bæði samkvæmt Samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins og 

Aðalnámskrá leikskóla 2011. Hugmyndafræði Reggio Emilia er oft nefnd þegar talað er 

um raddir barna því að sú hugmyndafræði fjallar um að börn séu mikils megnug, hafi 

styrk og getu til að taka virkan þátt í samfélaginu; jafnframt að hlustað skuli á hvað þau 

hafa að segja og að þau hafi lausnir og góðar hugmyndir (Malaguzzi, 1998). Margar 

rannsóknir sýna hversu mikilvægt er að börn hafi rödd, fái að tjá viðhorf sín og hafa 

áhrif á nám sitt. 

Anna Magnea Hreinsdóttir (2012) gerði rannsókn á viðhorfum barna til daglegs lífs 

og hvaða áhrif þau höfðu á leikskólastarf að mati deildarstjóra. Komst hún að því að 

börn eru fær um að tjá skoðanir sínar ef réttum aðferðum er beitt til að nálgast þeirra 

sjónarmið. Gæta þarf þess að öll sjónarmið fái að njóta sín því að einstaklingarnir eru 

fjölbreyttir og hafa ólíkar skoðanir. Það kom í ljós að börnin höfðu oft aðrar skoðanir á 

daglegu lífi í leikskólunum en deildarstjórarnir og má nota þá innsýn í reynslu barnanna 

sjálfra til að sýna hvernig hægt er að koma betur til móts við þarfir barna og 

þekkingarleit. Tungumálið er aðaltjáningarform okkar og því þarf að gefa börnum 

tækifæri til að tjá skoðanir sínar á fjölbreyttan hátt eins og niðurstöður rannsóknarinnar 

sýndu; þá er munur á hvernig fjögurra og fimm ára börn tjá sig og því þurfa þau að fá 

tækifæri til að tjá sig á mismunandi hátt. 

Niðurstöðurnar sýndu að helstu hindranir starfsfólks í að hlusta á raddir barna og að 

áhugasviði þeirra og sjálfræði væri ekki fylgt nægilega vel virtust vera þær að margir 

starfsmenn höfðu stuttan vinnutíma, mikið var um veikindi og forföll sem þurfti að 

koma til móts við (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2012). 

Samkvæmt rannsókn Söru M. Ólafsdóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2017b) sem 

gerð var með þriggja til fimm ára börnum í tveimur leikskólum kom í ljós að mikilvægt 

er að hlusta á raddir barna því að sum börn þurfa stuðning þegar kemur að leik með 

börnum, meðal annars vegna þess að þau standa utan við leikinn og þurfa því aðstoð til 

að komast inn í hann. Í Aðalnámskrá leikskóla 2011 er bent á að leikur er aðalnámsleið 

barna í leikskólum og því er mikilvægt að starfsfólk leikskóla fylgist með leik barna og 

aðstoði þau ef á þarf að halda (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Helsta 

hindrunin, sem fram kom í rannsókn Söru, voru viðhorf starfsfólksins gagnvart því að 

hlusta á raddir barna. Berit Bae (2010) komst að svipaðri niðurstöðu og taldi hún að 

starfsfólk leikskóla þyrfti að ígrunda eigin starfshætti og skoða vel samskipti sín við 
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börnin og viðhorf sín í þeirra garð til að þátttaka þeirra skili sér á vettvang leikskólanna. 

Með því að kennarar ígrundi eigin viðhorf til barna og vinni með viðhorf sín – 

sérstaklega ef þau stríða gegn þeirri stefnu sem leikskólinn byggir á – komast þeir enn 

nær því að börn geti fengið rödd, notið virðingar og fái að hafa áhrif á nám sitt. 

 Vellíðan, vinátta og að tilheyra hópi 

Miklu skiptir fyrir alla að eiga vini og að tilheyra hópi og þá er sama hvort um er að 

ræða börn eða fullorðna. Með tilkomu Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins hafa réttindi barna aukist til muna. Til þess að hægt sé að fylgja réttindum 

barna eftir þurfa hinir fullorðnu að breyta viðhorfum sínum gagnvart getu barna og 

hafa trú á að þau geti tekið aukinn þátt í daglegu starfi, að börnin geti haft áhrif og 

fengið frelsi til að geta sýnt meira frumkvæði (Laevers og Declercq, 2018). Með því að 

gera þetta breytist viðhorf barna og fullorðinna gagnvart sjálfu sér. Þetta er gagnvirkt 

ferli sem þýðir að þegar hinn fullorðni breytir sínum viðhorfum hefur það áhrif á hvaða 

viðhorf barnið hefur um sjálft sig. Það tekur tíma að auka réttindi barna og það má gera 

með því að vinna að breyttum viðhorfum fullorðinna meðal annars með því að gera 

rannsóknir, hlusta og athuga hvað börn vilja og skoða eigin viðhorf gagnvart réttindum 

barna (Laevers og Declercq, 2018). 

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla frá 2011 er heilbrigði og velferð einn af 

grunnþáttum menntunar og er vellíðan barna hluti af því. Til að börn geti byggt upp 

jákvæða sjálfsmynd er lykilatriði að hvert og eitt barn fái að njóta styrkleika sinna og til 

að svo geti orðið þarf að veita börnum rými í skólastarfinu fyrir áhugasvið þeirra 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). Til að barn geti upplifað jákvæða 

sjálfsmynd þarf því að líða vel, hafa trú á eigin getu, aðlagast auðveldlega barnahópi, 

taka þátt í mismunandi verkefnum og að taka ákvarðanir sem tengist þeirra lífi á 

einhvern hátt (Jóhanna Einarsdóttir, 2008; Laevers og Declercq, 2018) og er þetta hluti 

af almennri vellíðan (e. well-being) barna. Það skiptir því máli að sýna börnum virðingu, 

taka skoðanir þeirra og viðhorf alvarlega og veita þeim athygli þegar þau láta í ljós 

skoðanir sínar og sýna áhuga á einhverju en allt þetta eykur vellíðan þeirra (Carr, 2001; 

Laevers og Declercq, 2018). Börn þurfa á umhyggju að halda, finna til öryggis, fá athygli 

og félagslega viðurkenningu til að þeim líði vel og finnist þau vera örugg (Laevers, 1994; 

Laevers og Declercq, 2018). 

Í rannsókn Söru M. Ólafsdóttur og Bryndísar Garðarsdóttur (2016a) kom í ljós að 

börnin völdu frekar að fara í þann hóp, sem vinir þeirra voru í, fremur en það leikefni 

sem þau höfðu helst áhuga á. Þegar um val var að ræða gátu börnin oft ekki leikið við 
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vini sína því ef til vill var fullt á því svæði. Þá var prófað að taka út valið og börnunum 

var leyft að leika sér að vild og við það skapaðist aukin ró og öryggi hjá börnunum og 

starfsfólki fannst það ekki þurfa að stjórna þeim. Börnin fengu aukið valfrelsi og 

sjálfræði því að tekið var tillit til þeirra, styrkleika og áhugasviðs þeirra og þau gátu 

frekar leikið sér án truflunar. Börn og fullorðnir töluðu meira saman og minna var um 

skipanir frá starfsfólki. 

Þegar börnum líður vel, njóta umhyggju og upplifa að á þau sé hlustað, þau fá það 

rými sem þau þurfa til að leika sér, nægan og fjölbreyttan efnivið, frelsi til að velja bæði 

leikfélaga og leikefni þá líður þeim vel, þau læra að sýna frumkvæði í leik, una sér betur 

og geta gleymt stað og stund. 

  Að læra og leika sér 

Ungviði í náttúrunni leika sér og því má segja að börn geri það líka enda eru mennirnir 

hluti af náttúrunni. Börn byrja ung að leika sér og þau kanna heiminn í kringum sig með 

því að setja upplifun sína inn í leik. Leikur er börnum því eðlislægur og gott er að flétta 

saman námi og leik því að börn sækja í hann (Wood, 2013). Því má segja að nafnið 

leikskóli sé dregið af þessu tvennu: leikur og skóli. 

 Leikurinn 

Miklu máli skiptir að öll börn fái að leika sér þar sem leikurinn veitir börnum gleði og 

vellíðan og gefur þeim tækifæri til að njóta sín ásamt því að hvetja og ýta undir alhliða 

þroska þeirra (Lillemyr, 2009). Leikur er nauðsynlegur fyrir líkamlegan og andlegan 

þroska barns og gegnir stóru hlutverki í félagslegu ferli þeirra. Félagsleg hæfni þróast út 

frá samskiptum barna, bæði við jafningja og fullorðna, og tengist þeim hæfileika að geta 

tekið þátt og átt í samskiptum við aðra á jákvæðan hátt. Leikurinn er einnig mikilvægur 

vegna þeirrar fjölbreyttu reynslu sem hann veitir (Lillemyr, 2009). Í leik þarf barnið að 

nota tungumálið, hreyfingu, félagsleg samskipti og tilfinningatengsl á fjölbreyttan hátt 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Í leik geta börn gert tilraunir með eigin 

hugmyndir, öðlast nýjan skilning og bætt við sig þekkingu ásamt því að vitrænir og 

skapandi þættir eflast (Wood, 2013). Einnig máta börn sig við hlutverk hins fullorðna í 

leik og er leikurinn ein helsta námsleið þeirra og gegnir þar af leiðandi mikilvægu 

hlutverki í námi barna. Leikurinn ýtir undir hæfni þeirra til að auðga ímyndunaraflið 

(Wood, 2013). Því skiptir miklu máli að börn fái að læra í gegnum leik en ekki með 

„hefðbundnum“ hætti við borð. 

Flæði í leik 
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Sálfræðinginn Mihaly Csikszentimihalyi (2014) setti fram kenninguna um flæði (e. flow) 

sem þýðir að barnið gleymir stund og stað í leik eða öðru starfi og fer í svokallað 

flæðiástand (e. flow-condition). Það sem átt er við, þegar talað er um flæði, er þegar 

náið samband er milli verknaðar og markmiðsins með honum, t.d. þegar verk er unnið 

fremur af áhuga á starfinu sjálfu en vegna verðlauna. Fullorðið fólk getur líka farið í 

flæðiástand. Góð tenging er á milli leiks og flæðis. Csikszentimihalyi segir að flæði sé 

einkennandi fyrir leik, sköpun og fagurfræðilegar athafnir en getur einnig komið fram í 

daglegum athöfnum. Þegar flæðiástand á sér stað þá gleymir viðkomandi tímanum, er 

mjög einbeittur í því sem hann aðhefst, það eru engin augljós markmið í sjálfu sér, hann 

hefur einn stjórnina á því sem er að gerast, hann hefur ekki áhyggjur af útkomunni, 

hann upplifir áskoranir og næg tækifæri í því sem verið er að gera (Csikszentmihalyi, 

2014; Lillemyr, 2009). Í rannsókn Söru M. Ólafsdóttur og Bryndísar Garðarsdóttur 

(2016a) kom fram að í íslenskum leikskólum er oft ruglað saman stöðvavinnu og flæði 

en það er ekki það sama því að flæði er hugarástand. Starfsfólkið skipulagði 

stöðvavinnuna út frá áhuga barnanna og gátu börnin verið á hverjum stað eins og áhugi 

þeirra sagði til um og leikið við vini sína, einnig gátu þau valið viðfangsefni sem höfðuðu 

til þeirra. Þetta leiddi til minni spennu og eirðarleysis hjá börnunum en var ekki 

endilega trygging fyrir flæðisástandi; hins vegar ýttu þessi vinnubrögð undir að börnin 

kæmust í slíkt ástand. 

Að læra gegnum leik 

Í Aðalnámskrá leikskóla 2011 kemur skýrt fram að ekki eigi að notast við beinar 

kennsluaðferðir í leikskólum heldur eigi að gefa börnum tækifæri til að læra í gegnum 

leik. Þar kemur fram að stuðningur kennara við leik barna getur haft áhrif á nám og 

þroska barna og er hlutverk hans því mjög mikilvægt (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Börn læra svo margt í gegnum leik. Þau æfa félagsleg 

samskipti, þjálfast í að komast inn í leik jafningja sinna, æfa sig í hlutverkum hins 

fullorðna, prófa sig áfram með því að kanna, skapa og reyna og margt fleira (Corsaro, 

2003; Lillemyr, 2009; Wood, 2013). 

Kennslufræðilegur leikur 

Hugtakið kennslufræðilegur leikur (e. educational play) er notað um það þegar leik og 

markmiðum í kennslu er blandað saman (Wood, 2013). Niðurstöður rannsókna Berts 

van Oers gefa sterklega til kynna að börn læra betur í gegnum kennslufræðilegan leik 

en í gegnum hefðbundna kennslu. Með hefðbundinni kennslu er átt við þegar kennari 

stendur fyrir framan börnin og þau hlusta og endurtaka. Í rannsókninni kemur fram að 

4–5 ára börn lærðu mun meira í gegnum leik og notuðu orðin meira fyrir utan skólatíma 
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en þau börn sem fengu hefðbundna kennslu og sömu niðurstöður komu fram í 

stærðfræði og endurspegluðust í getu þeirra til að setja upp kerfi. Fyrst var engin 

munur á börnum eftir því hvort um kennslufræðilegan leik eða hefðbundna kennslu var 

að ræða en ári síðar tóku börnin í fyrrnefndu námsaðferðinni fram úr þeim sem voru í 

þeirri síðarnefndu (Van Oers, 2010). Dæmi um kennslufræðilegan leik er til dæmis 5–6 

ára börn í búðarleik. Börnin hafa vörur, sem merktar eru bæði með bókstöfum og 

tölustöfum, M fyrir mjólk, S fyrir sykur og verð á vörunum þar undir. Börnin búa til 

búðarborð, peninga, líma verðmiða og stafi á vörurnar og raða þeim upp. 

Leikskólakennarinn getur aðstoðað börnin ef þau þurfa á að halda en annars heldur 

hann sig til hlés. Í þessum leik læra börnin bæði samskipti sín á milli, prófa að fara í 

hlutverk hins fullorðna (Wood, 2013), læra á hvaða staf heiti hverrar vöru byrjar og 

vinna með tölur. Í þessu dæmi er tækifæri fyrir kennarann að byrja að kenna börnunum 

að leggja saman einfaldar tölur en best er að leyfa þeim að þróa leikinn áfram og gera 

skráningar á því hvernig gengur. Leikur er börnum eðlislægur og þau sækja í hann og því 

er gott að nota hann sem námsaðferð að mati Wood (2013). Hún telur einnig mikilvægt 

að börnin ákveði hvort kennarinn megi vera með eða ekki og að börnin stjórna leiknum. 

Lillemyr (2009) telur mikilvægt að skrá allt ferlið og hvernig gengur þegar unnið er með 

kennslufræðilegan leik. Það skiptir máli að kennarinn kynnist vel börnum í deildinni og 

leik þeirra og að þau upplifi öryggi og finni að þau tilheyri hóp. Kennarinn þarf að styrkja 

sambönd og samskipti barnanna sín á milli. Hann þarf að skapa ákveðið samfélag sem 

öll börnin tilheyra inn á deildinni sinni. Ef nýtt barn byrjar þarf ef til vill að byrja hluta af 

ferlinu aftur til að barnið geti orðið hluti af deildinni. Þegar þetta er gert er hægt að tala 

um kennslufræðilegan leik að mati Lillemyr. 

Leikur sem félagsleg æfing 

Börn eru virk í þeirra eigin félagsmótun og er leikur ekki ósjálfráður eða náttúrulegur 

heldur gætir í honum áhrifa frá viðkomandi menningu og felur í sér félagslega æfingu. 

Flest börn læra hvernig á að leika sér með stuðningi frá jafnöldrum sínum og 

fullorðnum (Corsaro, 2003; Wood, 2013). Börn læra af foreldrum sínum. Barn sem 

horfir á foreldri vinna heima við tölvu nær í tölvu og hermir eftir athöfnum hins 

fullorðna og á þann hátt máta börn sig við hlutverk hinna fullorðnu (Rogoff, 2003, bls. 

289; Wood, 2013). Börn læra einnig hið neikvæða í kringum sig. Barn, sem upplifir 

ofbeldi, hvort sem það verður fyrir því eða sér það, er líklegra til að beita ofbeldi 

(Rogoff, 2003). Rogoff (2003) nefnir dæmi um að barn, sem sér fullorðinn berja barn 

með belti, er líklegt til að ná í belti og lemja systkini eða vini með belti. Samkvæmt 

Corsaro (2003) öðlast börn upplýsingar frá heimi hinna fullorðnu til að búa til þeirra 
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eigin barnamenningu. Þannig eru börn þátttakendur í menningu bæði barna og 

fullorðinna. Fullorðnum hættir til að líta fram hjá barnamenningunni, sérstaklega hjá 

ungum börnum, eða líta á hana sem ógnun. Við getum lært af börnum og þurfum að 

átta okkur á að þeirra menning er sjálfstæð sem gerir hana skoðunar virði. En til að geta 

lært um menningu barna verðum við að gleyma skoðun fullorðinna og samsama okkur 

menningu þeirra. Corsaro (2003) segir að jafningjar (e. peer) sé sá hópur barna sem 

eyðir tíma saman á hverjum degi. Jafningjamenning (e. peer-culture) felst í hvernig 

börn takast á við það sem þeim finnst mikilvægt í daglegu lífi sínu eins og athafnir, 

venjur, gildi, hlutir og það sem börn búa til og deila sín á milli í samskiptum sínum við 

félagana. Börn fá upplýsingar úr heimi hinna fullorðnu og nota þær til þess að þróa sína 

eigin barnamenningu. Því má segja að börn taki þátt í bæði fullorðins- og 

barnamenningu sem þau flétta saman. Erfitt er að komast inn í menningu barna að mati 

Corsaro (2003) því að fullorðna fólkið er stærra og hefur meira vald og börn vita hvers 

er að vænta af fullorðnum. Corsaro bendir hins vegar á að með þolinmæði og nærveru 

sé hægt að komast inn og út úr leik barna með því að vera vinur þeirra og þannig hefur 

Corsaro getað skráð niður og deilt menningu þeirra. Hann telur einnig að mikilvægt sé 

að fara beint inn í heim barna sem vinur og ekki reyna að stjórna hegðun þeirra. 

Jafningjamenning (e. peer-culture) Corsaros er því góð (2003) viðbót við hugmyndir 

Wood og Lillemyr um kennslufræðilegan leik til að skilja möguleika og námstækifæri 

leiksins. Corsaro byrjar á því að byggja upp traust og vináttu barna og með þolinmæði 

hefur hann komist inn og út úr leik þeirra og getað aðstoðað þau börn sem þurfa á 

aðstoð að halda án þess að trufla leikinn mikið. Bert Van Oers (2010) fjallar um að leik 

og vinnu hafi oft verið haldið aðskildu en bendir á að leikur og vinna geti farið saman. 

Niðurstöður rannsóknar hans gefa sterklega til kynna að börn læra betur í gegnum 

kennslufræðilegan leik en með hefðbundinni kennslu og að það verði að vera visst frelsi 

í leiknum svo að leikur verði leikur (Van Oers, 2010). Þetta tekur Wood (2013) undir og 

segir að ef stjórnun verði of mikil að þá líti barnið ekki á þetta sem leik og gleðin fer úr 

leiknum. 

Áhugi og frelsi í leik 

Mikilvægt er að kennari vinni út frá áhuga nemenda frá upphafi til að ná til þeirra (Van 

Oers, 2010). Samkvæmt kenningu Vygoskys (1978) um hugtakið þroskasvæði (e. zone of 

proximal development (ZPD)) læra börn best með því að sýna sjálfstæði í lausnavinnu í 

samvinnu við jafningja sína sem eru framar á þroskabrautinni en þau og undir leiðsögn 

hins fullorðna. Með þessu móti getur barnið komið til með að ráða smám saman eitt við 

viðfangsefnið (Vygotsky, 1978, bls. 86). Vygosky taldi að hlutverk hins fullorðna væri 
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mikilvægt vegna þess að barn, sem fær aðstoð í því sem það getur ekki á ákveðnum 

tímapunkti, getur gert það síðar af því það fékk stuðning til að ná lengra en það gat 

fyrst. Þannig er hægt að stækka þroskasvæði þess með því að gera meiri kröfur til 

barnsins en það ræður við óstutt (Vygotsky, 1978). Sara Margrét Ólafsdóttir og Bryndís 

Garðarsdóttir (2016a) gerðu rannsókn á einni deild í leikskóla sem byggir sitt starf á 

hugmyndum Csikszentmihalyis um flæði. Þetta er gert með því að skipta deildinni upp í 

ákveðin leiksvæði sem bjóða upp á fjölbreytt viðfangsefni og séð til þess að börnin hafi 

nægan tíma og rými fyrir leik sinn. Þær komust meðal annars að því að börn völdu sér 

leiksvæði eftir áhuga sínum eða vina sinna og með þessu kynntu vinir barna þeim ný 

viðfangsefni sem þau hefðu annars ekki valið. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 

það skapaði börnunum vellíðan að fá það frjálsræði sem styður við flæði og þau fengu 

rými til að klára viðfangsefni sín. Aukið frelsi til að fara á milli svæða að vild veitti þeim 

meira sjálfstæði, mörg börn áttu mjög auðvelt með að leita aðstoðar kennara og voru 

dugleg að leita sjálf að því sem þau vantaði. Með þessu skipulagi áttu þau auðveldara 

með að einbeita sér og létu fátt trufla sig. Niðurstöður sýna að þegar börn eru upptekin 

af því sem þau eru að gera og einbeita sér að lausn viðfangsefnis síns í leik eða vilja vita 

meira um viðfangsefnið þá er leikurinn áhrifarík leið til náms. Því má segja að í leik og 

námi verði að ganga út frá áhuga og löngun barna og þannig afla börnin sér þekkingar 

um leið og þau leika sér (Sara M. Ólafsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2016a). 

 Hlutverk kennara í leik barna 

Miklu máli skiptir að kennarar átti sig á hvert hlutverk þeirra er í stjórnun eða stuðningi 

við leik barna. Þeir þurfa bæði að skilja hvenær þeir þurfa að stjórna og hvenær þeir 

þurfa að draga sig í hlé. 

Hver stjórnar leiknum? 

Wood (2013) komst að þeirri niðurstöðu að kennarar eru oft óöruggir með sitt hlutverk 

í leik barna og eiga það til að skipta sér of mikið af með spurningum og athugasemdum, 

sem skipti ekki máli, og trufla stundum börnin í því sem þau aðhafast. Einnig reyna þeir 

stundum að stýra umræðum barnanna og taka yfir samræðurnar. Of mikið inngrip getur 

verið jafnslæmt og of lítið. Wood lítur á leikinn sem frjálsan og einkaheim barna, þar 

sem þau eiga að hafa val, eiga leikinn og stjórna honum. Inngrip getur verið 

uppáþrengjandi, þar sem fullorðnir takmarka eða breyta stefnu leiksins á þann hátt sem 

börnin vilja ekki (Wood, 2013, bls. 99). 

Sýn barna á hvenær leikur er leikur 
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Börn sjá leik öðruvísi en fullorðnir og gera greinarmun á hvað sé leikur og hvað ekki 

(Wood, 2013). Í huga barna er leikurinn frjáls og á þeirra forsendum og ef leiknum er 

stjórnað af kennara líta þau ekki á hann sem leik heldur vinnu. Þetta þýðir samt ekki að 

kennarinn megi ekki taka þátt heldur á þetta einungis við ef hann stjórnar leiknum (Sara 

M. Ólafsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2017a; Wood, 2013). Ef börn fá hins vegar að 

velja leiksvæðið eða leikefnið og leikfélagana ásamt því að stjórna leiknum líta þau 

frekar á verkefnið sem leik (Wood, 2013). Leikskólakennarinn, sem vill að börnin upplifi 

leik sem leik, aðstoðar barn, sem lendir í vandræðum í samskiptum í leiknum, og einnig 

ef barn á erfitt með að komast inn í leik hjá öðrum börnum (Sara M. Ólafsdóttir og 

Jóhanna Einarsdóttir, 2017b). Hann getur einnig tekið sér hlutverk í leiknum en þarf þá 

að vera meðvitaður um að trufla leikinn ekki of mikið. Oft vilja börn hafa 

leikskólakennara nálægt sér í leik og að hann fylgist með og aðstoði þegar á þarf að 

halda en ekki endilega að hann sé beinn þátttakandi (Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og 

Jóhanna Einarsdóttir, 2012; Sara M. Ólafsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2017b). 

Málörvun í samskiptum og leik 

Hlutverk leikskólakennara er að styðja við nám barna í gegnum leik á fjölbreyttan hátt 

með því að styðja við sjálfsprottnar athafnir og áhuga, eiga samskipti við börn og mynda 

tengsl við þau í gegnum leik, taka eftir þeim tækifærum sem upp koma í leik og nota 

þau til að vekja áhuga, styðja og efla jákvæð samskipti í leik (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Í leik og daglegu starfi þurfa leikskólakennarar að 

styðja við mál barnanna og beita fjölbreyttum aðferðum til að leiða samtölin áfram. 

Þannig eykur kennari meðal annars orðaforða barna og þjálfar þau í að mynda lengri og 

flóknari setningar (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, 2011). 

Þegar leikskólakennari fylgist með leik barna kynnist hann þeim betur og getur nýtt 

reynslu þeirra og áhuga til frekara náms. Það skiptir máli að kennari undirbúi og ígrundi 

aðferðir sínar í öllu leikskólastarfi á markvissan hátt í þeim tilgangi að hann viti á hvaða 

hátt það megi stuðla að þróun bernskulæsis í gegnum leik og skapandi starf (Skóla- og 

frístundasvið Reykjavíkurborgar, 2013). Málnotkun starfsmanna í leikskóla og viðhorf 

þeirra til íslensku er mikilvægur þáttur í málumhverfi barna. Starfsmenn þurfa að hvetja 

börnin til mállegra samskipta ásamt því að vekja áhuga þeirra á tungumálinu með 

fjölbreyttum hætti (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, 2011). 

Markviss vinna, örvun og hvatning í leikskólanum er afar mikilvæg strax frá upphafi og 

getur haft grundvallaráhrif á málþroska barna og læsi (Skóla- og frístundasvið 

Reykjavíkurborgar, 2013). 
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 Málörvun í leikskóla 

Leikskólinn getur stuðlað að aukinni málörvun með umhverfi, sem hvetur til þroska, og 

greiðum aðgangi að efnivið sem er læsishvetjandi öllum stundum og sérstaklega á 

leiksvæðum barna (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkur, 2013). Það að tala við börn og 

setja orð á alla hluti eins og í fataklefanum og á deildinni eykur orðaforða barna og er 

góð málörvun í dagsins önn. Leikskólinn stuðlar að því að jafna tækifæri barna til að ná 

árangri í námi og lífinu með markvissri vinnu þar sem áhersla er lögð á að efla mál og 

læsi. Markviss vinna, örvun og hvatning í leikskólanum er afar mikilvæg og getur haft 

grundvallaráhrif á færni barna í málnotkun og læsi (Skóla- og frístundasvið 

Reykjavíkurborgar, 2013). Þess vegna er mikilvægt að leggja áherslu á alla þætti 

málþroska barna í leikskólanum og grípa til hnitmiðaðra og gagnreyndra aðferða í þeim 

tilgangi að efla málþroska þeirra barna sem höllum fæti standa. Grundvöllur þess að 

börnum gangi vel í námi síðar meir er að stuðla að góðum málþroska á leikskólaárunum 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015). Mikilvægt er að hafa í huga að vel er hægt að auka 

málnotkun barna í gegnum leik og verður hér fjallað um hvernig það er gert. 

 Mikilvægi orðaforða barna og skilnings 

Börn læra orð, merkingu þeirra, framburð og beygingar í máltökuferlinu. Þau læra 

einnig að tengja orð saman á mismunandi hátt til að ná fram mismunandi merkingu og 

málfræðinotkun þeirra eykst. Málumhverfið, sem börn eru í, hefur áhrif á orðaforða 

barna (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2004). Því er lykilatriði að börn þrói talmál sitt og 

orðaforða til að þeim gangi vel að læra að lesa því að það hefur áhrif á alla þætti 

skólagöngunnar. Með góðum orðaforða eiga börn auðveldara með að hafa samskipti 

við aðra og það hefur áhrif á félagslega getu þeirra. Þetta hafa rannsóknir sýnt bæði hér 

heima og erlendis (Fernald o.fl., 2012; Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015). Þau börn, sem 

hafa góðan orðaforða og orðskilning átta sig strax á hvað er sagt á meðan þau sem ekki 

gera það þurfa að eyða tíma í að þekkja orðið og einnig að finna út merkingu þess. 

Þetta hefur áhrif á skilning og lestur í heild (Wasik og Jacobi-Vessels, 2016). Rannsóknir 

hafa sýnt að börn, sem eru í miklum samskiptum við fullorðna, hafa meiri orðaforða, 

orða hugsun sína betur og eiga auðveldara með að læra talmálið en börn sem eru í 

takmörkuðum samskiptum við fullorðna (Fernald o.fl., 2012; Hart and Risley, 1995; 

Huttenlocher o.fl., 2002; Weisleder og Fernald, 2013). Einnig hafa langtímarannsóknir 

sýnt að börn ná mestum árangri í talmáli og málskilningi með samskiptum við fullorðna 

og lestri bóka (Dickinson og Porche, 2011; Dickinson og Tabors, 2001). Orðaforði barna 
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á aldrinum fjögurra til sex ára virðist stóraukast á þessu aldursbili sem gerir leikskólann 

mjög mikilvægan í málörvun barna (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015). 

 Uppbyggður leikur til málörvunar 

Uppbyggður leikur (e. scaffolding play) er það kallað þegar barnið er að leika sér á 

sínum forsendum og fær nýjar upplýsingar frá hinum fullorðna í tengslum við það sem 

það aðhefst. Með því er bætt við þá þekkingu sem barnið hefur þegar öðlast. 

Leikskólakennarinn er þá með nokkur markmið í huga sem hann reynir að ná í gegnum 

leikinn (Hirsh-Parker o.fl., 2009; Wood, 2013). 

Munur á kennslu sem þessari, sem fer fram í gegnum leik, og kennslu sem á sér stað 

þegar kennarinn situr við borð og kennir barni eða börnum í beinni kennslu. Þá er gert 

eitthvað ákveðið eins og að púsla, spiluð borðspil og svo framvegis (Wasik og Jacobi-

Vessels, 2016; Wood, 2013). Leikskólakennarinn er mjög mikilvægur til að auka 

orðaforða barna þar sem að hann getur bætt við þekkingu þeirra með því að opna huga 

þeirra, spyrja þau og skoða hugmyndir sem þeim hafði ekki dottið í hug sjálfum (Wasik 

og Jacobi-Vessels, 2016). Til þess að leikskólakennarinn geti nýtt þau tækifæri, sem 

koma upp í leik barna, til að auka orðaforða þarf hann að vera vel að sér í því hvernig 

best er að gera það og nýta tækifærin sem gefast í leiknum (Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir, 2011). Ein aðferðin er að hinn fullorðni spyr börnin opinna spurninga sem 

bjóða upp á orðmargt svar og nýjar fyrirspurnir, gefur þeim endurgjöf sem hefur 

merkingu. fær börnin til að hugsa og leggur þeim til viðbótarþekkingu, útskýrir orð, 

skapar börnunum tækifæri til að nota orðin, sem þau læra hverju sinni, talar aftur um 

hugmyndir barnanna til að fá endurtekningu á umræðuefninu og gefur börnum tíma til 

að svara (Wasik og Jacobi-Vessels, 2016). 

 Hlutverk leikskólakennara í málörvun barna 

Vegna þess hve leikur barna er mikill áhrifavaldur varðandi alhliða þroska barna er 

mikilvægt að hann víki ekki fyrir „hefðbundnum“ kennsluaðferðum en því miður hefur 

það nú þegar gerst í Bandaríkjunum og Kína (Wasik og Jacobi-Vessels, 2016). Því miður 

er það að gerast á Íslandi í sumum leikskólum um þessar mundir þar sem markmiðið er 

að kenna börnum að lesa áður en þau yfirgefa leikskólann og börnum er kennt á 

kennslumiðaðan hátt (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2011). Fleiri fræðimenn, t.d. Bert 

Van Oers (2010) hafa áhyggjur af því að leikur víki undan „hefðbundinni“ 

kennsluaðferð. Samt er ekkert fjallað um þetta í Aðalnámskrá leikskóla 2011 heldur er 

þar þvert á móti talað um að kenna eigi aðallega í gegnum leik. Ef til vill er þetta vegna 
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aukins þrýstings frá grunnskólanum um að börn þurfi að vera betur undirbúin fyrir 

upphaf skólagöngu (Wasik og Jacobi-Vessels, 2016). Það er því mjög þýðingarmikið að 

leikskólakennarar reyni eftir bestu getu að kenna fyrst og fremst í gegnum leik og séu 

meðvitaðir um að láta ekki undan þrýstingi í þessum efnum. 

Gott er að byrja á því að spyrja börnin hvað þau séu að gera og bæta svo við 

orðaforða þeirra til þess að kennarinn komi ekki með sína skoðun eða hugmynd á því 

sem þau eru að gera (Wasik, B.A. og Jacobi-Vessels, 2016). Ef þau segja til dæmis að 

þau séu að láta vatnið renna hér í gegn og það séu krókódílar í vatninu, getur kennarinn 

sagt: „Já, eruð þið að búa til stórt fljót sem rennur hér í gegn?“. Ef þau svara t.d. að þau 

séu að byggja svona gat fyrir bílana til að fara í gegnum fjallið getur kennarinn spurt: 

„Eru þið að gera göng í gegnum fjallið?“ Kennarinn getur svo bætt við: Getið þið útskýrt 

fyrir mér hvað göng eru?“ Þarna hefur kennarinn kynnt fyrir börnunum nýtt orð yfir það 

sem þau voru að gera, aukið við orðaforða þeirra, bætt við þeirra fyrri þekkingu og 

beðið þau að útskýra orðið táknar til að börnin viti örugglega hver merking þess er. Með 

þessu stjórnar kennarinn ekki leiknum heldur er hann að tala um það sem börnin 

aðhafast. Nauðsynlegt er að gefa börnum tíma til að hugsa og svara og gefa þeim svarið 

ef þau vita það ekki fyrir (Wasik, og Jacobi-Vessels, 2016). Kennarinn getur búið til alls 

konar spurningar um göng, t.d. um hvernig þau séu búin til?, hvað þurfi til að búa til 

göng o.s.frv. Með því að leyfa börnum að velja sjálf leikinn og innihald hans eykur áhuga 

og forvitni þeirra og hvetur þau áfram í að læra ný orð. Með uppbyggðum leik fá börnin 

nýjar hugmyndir og þróa orðaforða sinn með því að kynna hugmyndirnar fyrir öðrum 

(Wasik, og Jacobi-Vessels, 2016). 

Í Aðalnámskrá leikskóla 2011 kemur fram að leikskólakennarinn þurfi að vera 

„vakandi fyrir þeim tækifærum sem upp koma í leik og nota þau til að kveikja áhuga 

barna og styðja við nám þeirra“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 27). 

Því er uppbyggður leikur mjög góður kostur til að auka orðaforða. Leikskólakennarinn 

getur aukið málnotkun og læsi barna með því að hafa umhverfið læsishvetjandi, t.d. 

með því að hafa góðan aðgang að bókum og öðrum læsishvetjandi efnivið (Anna 

Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2011). Kenna þarfbörnum orð sem hafa gildi fyrir þau í þeirra 

daglega lífi. Börn læra betur ef þau eru leiðrétt óbeint. Sem dæmi má nefna að barn 

segir: „Ég hlaupti til pabba“ og kennarinn segir: „Já, þú hljópst til pabba“ (Brooks og 

Kemp, 2012). Í gegnum allan daginn, í gegnum allt leikskólastarfið er verið að efla 

orðaforða og málskilning, tjáning á sér stað og starfsfólkið gegnir lykilhlutverki í þeirri 

vinnu. Orðaforðakennsla fer fram í daglegu leikskólastarfi þar sem sett eru orð á allar 

athafnir barna , spjallað er við þau um það sem gert er, hefur verið gert og ætlunin er 
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að gera (Heyrnar- og talmeinastöð Íslands, e.d.). Börn eru hvött til að tala við fullorðna 

og önnur börn. Þau eru æfð í að segja frá, búa til sögur, læra lög, leika sér með orð og 

klappa atkvæði. Fyrst segja börn frá í fyrstu persónu en síðan læra þau smátt og smátt 

að segja sögu í þriðju persónu. Einnig læra þau með aukinni færni í frásögn og 

samræðum að muna og segja frá síðar (Brooks og Kemp, 2012). Starfsmaður þarf að 

vera vakandi fyrir því hvort börn skilja, hann endurtekur, umorðar og útskýrir betur ef 

þau skilja ekki nægilega vel. Gott er að nota myndrænan stuðning til að kenna orð og 

hugtök og styðja við samfellt mál. Til dæmis er hægt að segja sögur með myndum á 

loðtöflu. Einnig er hægt að efla orðaforða í gegnum skipulagðar stundir þar sem unnin 

eru ákveðin verkefni. Í samverustundum er hægt að lesa, syngja, tala saman og fara í 

leiki o.s.frv. (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015; Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar, 

2013). Í útiveru er einnig hægt að bæta við orðaforða, til dæmis í vettvangsferðum og í 

leik í útiveru. 

Leikskólakennarinn getur nýtt daginn vel í málörvun með því að ræða við börnin og 

orða allar athafnir, lesa bækur, skapa umræður með börnunum, spyrja þau opinna 

spurninga og gefa þeim tækifæri til að tala. Einnig er mjög mikilvægt að muna eftir þeim 

börnum sem eru róleg og ekki ber mikið á. Leikurinn er skapandi ferli og felst í raun í 

öllu sem börnin gera og því er auðvelt að tengja málörvun og sköpun í leikskólastarfi. 

 Sköpun barna í leikskólastarfi 

Börn eru sífellt að skapa og uppgötva í öllum sínum athöfnum og vegna ungs aldurs 

læra þau svo margt nýtt. Mikilvægt er að leyfa þeim að kanna, skoða og finna sjálf 

lausnina á því sem þau vinna að hverju sinni og miklu skiptir að unnið sé út frá áhuga 

þeirra (Rinaldi, 2006) því að þá fær sköpunargleðin að njóta sín. 

 Stefnumótun sem kallar eftir sköpun í skólastarfi 

Grunnþættir menntunar eru sex talsins og er sköpun einn af þeim samkvæmt 

Aðalnámskrá leikskóla 2011 (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Í 

leikskólanámskránni er skilmerkilegur kafli um sköpun og einnig var gefið út rit um 

sköpun árið 2012 sem nefnist Sköpun: Ritröð um grunnþætti menntunar eftir Ingibjörgu 

Jóhannsdóttur, Elísabetu Indru Ragnarsdóttur og Torfa Hjartarson. Ritinu er ætlað til að 

styðja við kennara og skólafólk sem vinnur með sköpun í skólastarfi. Einnig er í 31. grein 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins til dæmis fjallað um að börn 

eigi rétt á að taka þátt í listum, menningarlífi, tómstundaiðju og hafi rétt til að leika sér 

(Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013).Því er ljóst að 
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sköpun á að vera hluti af starfinu í leikskólanum og öðrum á skólastigum. Í námskránni 

er meðal annars fjallað um að ígrunda og beita skapandi hugsun og fram kemur að 

„sköpun er að uppgötva, njóta, örva forvitni og áhuga, virkja ímyndunarafl og leika sér 

með möguleika“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 17). Einnig kemur 

fram að leikur er mikilvæg námsaðferð þar sem sköpunargleði barna fær að njóta sín. 

Börn eru mjög skapandi í eðli sínu, hugsa í lausnum og eru óhrædd við að gera mistök 

því að þau vita ekki enn hvað það er. Það er góð leið að leyfa börnunum sjálfum að 

finna lausnina, uppgötva og skoða því að þannig læra þau best (Rinaldi, 2006). Í 

nútímaþjóðfélagi eru menn alltaf að flýta sér og eiga það til vera með fyrir fram ákveðin 

verkefni sem börnin eiga að leysa í stað þess að leyfa þeim að hafa aðgang að efniviði 

sem þau velja úr og vinna síðan sína mynd eða sitt verkefni úr. Með því ýta undir 

fullorðnu undir sköpun sem fær að verða til á forsendum barnanna. 

 Nám sem byggir á uppgötvun og samvinnu við aðra 

Mikilvægasta hlið sköpunargáfunnar er að framkalla spurningar og leita að svörum við 

þeim (Rinaldi, 2006). Því fela kennslufræðilegur leikur og uppbyggður leikur, eins og 

fjallað er um í kaflanum hér að framan, í sér góðar leiðir til að ýta undir sköpun. Börn 

læra mikið af hvert öðru og þau uppgötva margt með því að fá að prófa sig áfram með 

félögum sínum. Börn eru mjög lausnamiðuð í eðli sínu, þau eru óhrædd við að kanna og 

uppgötva og hugsa ekki um að þau geti gert mistök. Börnum er unnt að kenna svo 

margt með sköpun, t.d. geta börnin fundið í sameiningu raunverulega þörf í 

leikskólanum sem mætti bæta úr. Börnin fái svo að leysa það verkefni saman og fái 

aðstoð kennarans til að framkvæma það. Það getur falið í sér að tala við leikskólastjóra 

til að breytingarnar geti átt sér stað. Þetta getur til dæmis falið í sér að fá að hanna sína 

eigin öskudagsbúninga. Í því ferli geta þau lært mælieiningar til að vita hversu stór 

búningurinn á að vera, teikna mynd af honum, klippa og líma efni á búninginn. Þarna 

getur sköpunargleðin fengið að njóta sín eins og kemur fram í rannsókn Svanborgar R. 

Jónsdóttur (2004) sem fjallar um nýsköpunarmennt í grunnskóla og hvernig nýsköpun 

getur fléttað saman nokkrar námsgreinar. Þar kom fram hvað börnin voru lausnamiðuð 

í sinni hönnun og hvað þau lærðu margt í gegnum sjálft ferlið. Rannsókn, sem gerð var í 

leikskóla með elsta árganginum sem fékk að taka þátt í að hanna leikskólalóðina sína, 

sýndi hvernig börnin fengu tækifæri til að hafa áhrif á umhverfi sitt með því að beita 

skapandi hugsun til að hanna lausnir og kynna þær fyrir byggingarfulltrúa (Sara M. 

Ólafsdóttir og Svanborg R. Jónsdóttir, 2016). Þetta verkefni styrkti sjálfsmat barnanna 

og sjálfstæði og sýndi þeim að þau geta haft áhrif á umhverfi sitt. Börn eru í raun alltaf 

að skapa eitthvað í öllu sem þau gera en þeim þarf að gefa tíma og nægt rými til að 
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uppgötva sjálf, leyfa þeim að komast sjálf að niðurstöðu og þau þurfa að fá að gera það 

á sinn hátt (Cremin o.fl., 2006; Rinaldi, 2006; Van Oers, 2010). 

Í gegnum kennslufræðilegan leik og/eða uppbyggðan leik er hægt að ýta undir 

sköpun og hugsun á sama hátt með því að spyrja opinna spurninga og fá svör og leyfa 

börnunum að komast að niðurstöðu. Til að geta gert það þurfa hinir fullorðnu að taka 

eftir áhuga barna og vinna út frá honum (Cremin o.fl., 2006). Þegar hugmyndir barna 

þróast frá einni yfir í aðra sýnir barnið sköpunargáfu sína (Rinaldi, 2006). Sem dæmi um 

þetta má nefna barn sem teiknar hálsmen sem þróast í að vera tungl og svo í lokin í 

höfuð af karli. Því miður fyrir sköpunarferlið myndi margt starfsfólk leiðrétta þetta í 

stað þess að gefa barninu nægt rými til að uppgötva sjálft og finna lausn (Rinaldi, 2006). 

Börn eru ákafir leitendur að tilgangi og merkingu. Rinaldi (2006) kemur fram með 

athyglisverða dæmisögu af þriggja ára barni sem sagði: „En þegar einhver deyr, fer 

hann þá í magann á dauðanum og fæðist svo aftur?“ (Rinaldi, 2006, bls. 114). Barnið 

setur saman allt það sem það kann og kannski er þetta eitthvað sem barnið er að velta 

fyrir sér. 

 Hlutverk leikskólakennarans í skapandi starfi með börnum 

Miklu máli skiptir að kennarar séu meðvitaðir um hvernig sé best að ýta undir sköpun 

barna og séu vakandi fyrir áhuga þeirra og vinni út frá honum (Van Oers, 2010). 

Mikilvægt er að gefa börnum rými til að komast sjálf að niðurstöðu til að þau styrki getu 

sína til að vera skapandi (Cremin o.fl., 2006). Þegar leikskólakennari gefur börnum rými 

til að finna lausn er átt við að börnin ræða saman og komast að niðurstöðu. Kennarinn 

fylgist vel með framvindunni og spyr börnin opinna spurninga ef þau eru í vanda og 

leyfir þeim að komast sjálf að niðurstöðu. Kennarinn getur einnig sagt: „Hvað ef þið 

gerið þetta? Hvað gerist þá?“ Með því getur hann opnað fyrir þekkingarleit barnanna 

(Cremin o.fl., 2006). 

Leikskólakennarinn þarf að vera góður hlustandi og þá er ekki átt við að hlusta 

einungis með eyrunum heldur er með orðunum „að hlusta“ átt við einlægni gagnvart 

öðrum, næmi til að hlusta og nota öll skilningarvitin (Rinaldi, 2006). Það eykur líkurnar á 

að honum takist að gefa börnunum raunverulegt rými til að tjá það sem þeim liggur á 

hjarta, skapa þær útfærslur sem þeim hugnast og að þau geti verið skapandi á sínum 

forsendum. Með kennslufræðilegum leik, sem er skipulagður, er átt við að börn fá 

ákveðið hlutverk og fá allt sem þau þurfa í verkefnið en er ekki sagt hvernig þau eigi að 

leysa það. Þau fá að kanna og finna lausnina en leikskólakennarinn stendur til hliðar og 

er til staðar ef þau þurfa á honum að halda (Cremin o.fl., 2006). Þegar leikskólakennari 
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hlustar vel á börn og finnur verkefni út frá þeirra áhuga, leyfir þeim að skapa út frá 

sínum hugmyndum, leyfir þeim að finna lausn á verkefninu og víkkar þekkingarleit 

þeirra, sýnir hann góða fagmennsku. Þá er hann góð fyrirmynd fyrir bæði börn og alla 

sem í kringum hann eru. 

Það skiptir máli að kennari hafi trú á skapandi starfi með börnum og að það sé gott 

fyrir þau. Niðurstöður rannsóknar Hrafnhildar Eiðsdóttur og Jóhönnu Einarsdóttur 

(2013) um hugmyndir kennara um sköpunarkraft í kennslu sýna að sköpunarkraftur fer 

eftir viðhorfi og sannfæringu kennara um kennarastarfið. Hvernig kennarar sjá fyrir sér 

hvað er best fyrir börnin, hvar þörfin er skilgreind og nota eigin sköpunarkraft virðist 

auka sköpun í skólastarfi. 

Með því að leikskólakennarar gefi börnum aukið félagslegt rými og að börn geti 

valið sér sjálf leikfélaga ýtir undir sköpun, leikgleði og innlifun þeirra inn í leikinn (Lena 

S. Valgarðsdóttir og Svanborg R. Jónsdóttir, 2016). Með því ýta kennararnir undir 

sköpun. Starfsfólk, sem tók þátt í starfendarannsókn 2012–2014, varð æ meðvitaðra 

gegnum rannsóknarferlið um hlutverk sitt til að efla sköpun, meðal annars að finna 

góða leið á milli þess hvenær eigi að halda sér til hlés á meðan sköpun barna þróaðist 

annars vegar og hvetja þau áfram hins vegar (Lena S. Valgarðsdóttir og Svanborg R. 

Jónsdóttir, 2016). 

Til þess að sköpun barna verði sýnileg öðrum en þeim sjálfum skiptir máli að finna 

leiðir til að birta afraksturinn á einhvern hátt. Þegar leikur barna er tekinn upp á 

myndband, börnin fá að skoða það og upplifa og að foreldrum er sýnt myndbandið þá 

er verið ýta undir áhrif sköpunar á fleiri en börnin sjálf. Einnig er sköpunargeta þeirra 

styrkt með þessu þar sem þau sjá að sköpun þeirra er þess virði að sýna öðrum (Sara M. 

Ólafsdóttir og Svanborg R. Jónsdóttir, 2016; Svanborg R. Jónsdóttir, 2016). Sýningar og 

kynningar, þar sem verk barna eru til sýnis, er ein af þeim leiðum sem deilir með öðrum 

sköpun og verkum barna. Leikskólakennari getur einnig gert sköpun barna sýnilega með 

því að gera ýmiss konar skráningar, til dæmis með myndbandsupptökum og myndum, 

þar sem ferlið er skráð og með því er hægt að fylgjast með ferlinu sem á sér stað. 

 Skráningar 

Skráningar er góð leið til að gera starfið í leikskólanum sýnilegt, komast að því hvað 

börn vita, geta, hvaða áhuga þau hafa, hverjar framfarir þeirra eru, hvaða möguleikum 

er stungið upp á til að bæta við þekkingu þeirra og hvar þarf að styðja betur við barnið 

(Kristín Karlsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2008; Ministry of Education, 1996). Ýmsar 

leiðir eru til að skrá mat á framförum og námi barna, til dæmis með því að taka myndir 
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og skrá niður hvað þau segja og gera, taka upp myndband af þeim og horfa svo á 

myndbandið eftir á og skrá (Kristín Karlsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir, 2015; 

Ministry of Education, 1996). 

 Opinber stefna í skólastarfi er varða skráningar 

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla 2011 er fjallað um mat á framförum barna í námi og 

um að meta þroska og velferð þeirra með upplýsingasöfnun um það sem börnin gera og 

hvar áhugi þeirra liggur. Einnig kemur þar fram að börn eigi að fá tækifæri til að hafa 

áhrif á nám sitt. Fjallað er sérstaklega um að börn sýni framfarir á misjafnan og ólíkan 

hátt. Því er fylgst með hvað þau geta, styrkleikum þeirra, hæfni og áhuga, þátttöku 

bæði úti og inni, sköpunarkrafti, félagsfærni og samkennd (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Samkvæmt 12 gr. Barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna á að tryggja börnum rétt til að láta sínar skoðanir í ljós og taka tillit til þeirra 

sjónarmiða í samræmi við aldur og þroska (Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi barnsins nr. 19/2013). Skráningar á því sem börn gera og segja er ein leið til að 

koma röddum þeirra á framfæri. 

 Tilgangur og markmið skráninga 

Með skráningum kynnist kennarinn betur börnunum og hvernig þau vinna, hugsa, skilja 

hlutina, áhuga þeirra og getu og hann getur séð hvar styrkleikar þeirra eru og út frá því 

getur leikskólakennarinn búið til einstaklingsnámskrá sem styður við nám barna 

(Dunphy, 2008). Námssöguskráning er kennsluverkfæri sem hvetur til áframhaldandi og 

dýpra náms og hægt er að sjá menningu deildarinnar í gegnum þátttakendur (Carr, 

2001; Dunphy, 2008; Ministry of Education, 1996). Mikilvægt er að meta félagslega 

þætti eins og samskipti og vináttu og að geta sett sig í spor annarra. Einnig þarf að meta 

tilfinningaþætti sem eru líðan og skilningur á eigin getu og hvernig barnið tekst á við 

áskoranir (Bryndís Garðarsdóttir og Kristín Karlsdóttir, 2012; Carr, 2001). 

Skráning og ígrundun námssagna geta einnig haft áhrif á viðhorf leikskólakennara til 

barna og náms þeirra. Niðurstöður rannsóknar Bryndísar Garðarsdóttur og Kristínar 

Karlsdóttur (2012) sýndu að leikskólakennarar gerðu sér betur grein fyrir því að 

hversdagsleg atvik og aðstæður gátu gefið innsýn í áhuga og hugmyndir barna sem 

skipta máli. Einnig urðu leikskólakennararnir meðvitaðri um eigin fagmennsku, hvað 

þeir gerðu og hvers vegna. Niðurstöður þessar styðja einnig við niðurstöður Kristínar 

Karlsdóttur og Önnu Magneu Hreinsdóttur (2015) um að leikskólakennarar skildu betur 

sjónarmið barna og eigin fagmennsku með skráningum námssagna. Skráningar eru m.a. 
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góðar til þess að meta áhuga barna og til að komast að því hvað börnin kunna, geta og 

hvernig hægt er að bæta við þekkingu þeirra. Með því að leiðbeina leiðbeinendum í að 

gera skráningar kynnast þeir börnunum betur og munu eiga auðveldara með að gera 

vinnuna með börnunum markvissari. 

 Námssöguskráning 

Námssöguskráning (e. learning stories) er aðferð sem varð til á Nýja-Sjálandi og hefur 

þróast í yfir tvo áratugi. Hún er einstök að því leyti að það komu tveir menningarheimar 

við sögu við gerð hennar í upphafi; sýn Te Whāriki er sú að öll börn eru sjálfsöruggir og 

sjálfstæðir námsmenn, sterk hvað varðar einkenni, tungumál og menningu(Ministry of 

Education, 1996). Námssöguskráning er aðferð sem felur í sér eins konar örsögur annað 

hvort af barni eða börnum í þeirra daglega starfi, kennarar skrá örsögur um nám barns 

eða barna yfir ákveðið tímabil og oft eru teknar myndir, myndir af verkum þeirra, 

skrifað niður hvað börnin segja og geymt í ferilmöppu barns eða barna. Félagsleg 

samskipti barna eru skráð, sagt frá við hvað barnið er að fást og annað sem kennarinn 

telur nauðsynlegt að skoða nánar (Carr, 2001). Í skráningum námssagna eru fjögur atriði 

sem fara fram í ferlinu: að skrá og lýsa (e. describe), ígrunda og ræða (e. discuss), greina 

og miðla (e. document) og áætla og nýta (e. decide) (Carr, 2001). 

 Hlutverk leikskólakennara í skráningum 

Leikskólakennarinn þarf að taka eftir því hverju börnin sýna áhuga og spyrja þau opinna 

spurninga sem styðja við nám þeirra. Einnig er mikilvægt að hann skoði hverjir 

styrkleikar barna eru og vinni út frá þeim (Carr, 2011). Í grein Helen Hedges (2011) er 

fjallað um hversu mikilvægt það er að börn fái tækifæri til að prófa áfram hugmyndir 

sínar og tilgátur (e. working theories) og að þau uppgötvi sjálf í stað þess að vera 

leiðrétt þó að tilgáturnar séu rangar; það þarf kennarinn að hafa það í huga. 

Leikskólakennarinn skráir og lýsir (e. describe) með því að fylgjast með því hvernig 

barnið tekst á við áskoranir eins og samskipti og hvernig það birtist í daglegu starfi 

(Carr, 2001; Kristín Karlsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir, 2015). Hann getur gert 

það með því að taka myndir, skrifa hvað er að gerast eða notað hljóð- og 

myndbandsupptökur. Hann ígrundar og ræðir (e. discuss) skráninguna til að skapa 

umræður, bæði hjá börnum og fullorðnum, til að fá staðfest það sem kemur fram og 

einnig til að geta fengið upplýsingar sem bætast við skráninguna. Hann greinir og miðlar 

(e. document) með því að tala við barnið og fá skoðun þess. Hann greinir hvernig barnið 

tjáir sig og lærir, hvað það gerir, hvernig barnið sýnir áhuga og hvernig það tekur 
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ábyrgð. Þetta er allt ígrundað og skráð og það er best að geta tengt námssögurnar við 

þau námsmarkmið sem leikskólastarfið er byggt á. Þá er námsferli barnsins eða 

barnanna sýnilegast. Síðast en ekki síst vinnur kennarinn úr niðurstöðum matsins, tekur 

ákvarðanir út frá þeim og nýtir þær (e. decide) til að fylgja hugmyndum barna eftir. 

Jafnframt getur hann notað niðurstöðurnar til að endurmeta leikskólastarfið út frá 

sjónarmiðum barna (Bryndís Garðarsdóttir og Kristín Karlsdóttir, 2012; Carr, 2001; 

Kristín Karlsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir, 2015; Ministry of Education, 1996). 

Börn geta með þessu móti haft áhrif á nám sitt og tekið virkan þátt í leikskólastarfinu 

(Rinaldi, 2006). 

Skráning er mat á námi barna og er mikilvæg meðal annars vegna þess að nám 

barna fer að mestu í gegnum leik og hún getur gert nám þeirra sýnilegt. Kennarinn 

kynnist hverju og einu barni mun betur og getur því gert einstaklingsnámskrá sem 

hentar hverju og einu fyrir sig. Þegar leikskólakennari ígrundar og túlkar það sem hann 

skráir er gott að hann sýni fagmennsku í starfi með því að skoða sín eigin viðhorf 

gagnvart því sem hann er að meta (Bryndís Garðarsdóttir og Kristín Karlsdóttir, 2012; 

Carr, 2001; Dunphy, 2008; Kristín Karlsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir, 2015). 

 Fagmennska kennara 

Árið 2008 var samþykkt af Alþingi að leikskólakennaranám á Íslandi lengdist frá því að 

vera þrjú ár í fimm ár og krafist var meistaraprófs til að geta öðlast 

leikskólakennararéttindi. Þessi lög tóku gildi 1. Júlí 2011 (Lög um menntun og ráðningu 

kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla, nr. 87/ 2008). 

Gæði leikskólans byggja á hæfu og vel menntuðu starfsfólki. Því þarf að tryggja hæfni 

starfsfólks varðandi fræðslu um starfið og að velferð barna sé höfð að leiðarljósi (Lög 

um leikskóla nr. 90, 2008; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Þetta er hægt 

með forystu og fagmennsku leikskólakennara og deildarstjóra. Það að vera stjórnandi 

krefst því ekki einungis mikillar ábyrgðar og skipulagshæfni heldur einnig þarf hann að 

vera góður leiðtogi í starfi og góð fyrirmynd (Rodd, 2013). 

 Stefnumótun um fagmennsku kennara 

Í 7. gr. laga um leikskóla nr. 90/2008 er fjallað um að þeir sem vinna á leikskóla eigi að 

vera faglegir, sýna kærleika og samviskusemi. Þeir eiga að sýna nærgætni og kurteisi og 

vera sveigjanlegir í framkomu sinni gagnvart börnum, foreldrum þeirra og 

samstarfsfólki. Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla 2011 er fjallað um að fagmennska 

kennara byggist meðal annars á gæðum menntunar og til að árangur geti orðið þarf 
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fagstétt kennara að vera vel menntuð og áhugasöm. Einnig snýst fagmennska kennara 

um sjálfa nemendurna, þeirra menntun og velferð. Samskipti eiga að vera markviss og 

kennslan á að stuðla að meiri hæfni barna og ungmenna. Kennari hefur skyldu til að 

miðla þekkingu til nemenda sinna, gefa þeim svigrúm til að afla sér þekkingar og efla 

frjóa hugsun og sjá til þess að nemendurnir hafi gaman af náminu. Orðrétt segir: 

Kennarar leiðbeina börnum og ungmennum í námi og mati á því og vinna að 

því að þeir tileinki sér heilbrigða lífshætti. Þeir leitast við að skapa góðan 

skólabrag, réttlátar vinnureglur og hvetjandi námsumhverfi.  

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, bls. 11). 

Einnig kemur fram að kennari ber ábyrgð á að gera kennsluna og annað skólastarf á 

faglegan hátt og fara eftir fyrirmælum menntalaga og þeirrar stefnu sem kemur fram í 

aðalnámskrá. 

 Kennarinn sem fagmaður 

Það getur verið flókið að skilgreina hugtakið fagmennska í vinnu með ungum börnum. Í 

stórum dráttum í því að vera fagmaður er að hafa góða faglega þekkingu, hafa góða 

færni og starfshæfni og gott lundarfar (Osgood, 2006). Einnig skiptir máli hvaða gildi og 

viðhorf fagmaðurinn hefur, hann þarf að geta endurskoðað sjálfan sig í starfi á 

gagnrýnan hátt, beitt faglegri ígrundun og sýnt ábyrgð í starfi (Osgood, 2006; Sigurður 

Kristinsson, 2013). Hann þarf að vita hvað er best fyrir börn og fjölskyldur þeirra og 

hann þarf að hafa gaman að því að vinna með börnum og geta sýnt ástríðu gagnvart 

starfinu. Allt hefur þetta áhrif á þá sem hann vinnur með (Brock, 2006). Fagleg ígrundun 

felst í að kennarinn skoðar sjálfan sig í starfi reglulega, metur og gagnrýnir það sem 

hann gerir til að bæta sig sem kennara og honum finnst hann aldrei vera búinn að ljúka 

því verkefni (Sigrún Aðalbjarnadóttir, 2015). Því má að segja að kennarinn sé 

rannsakandi í sínu eigin starfi og því sem hann sjálfur gerir. Góð fagmennska kennara 

felst í að leitast stöðugt við að bæta sig í starfi meðal annars með því að skoða eigin 

störf og meta þau á gagnrýninn hátt (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 

Mikilvægt er að kerfið veiti kennurum rými og tíma til að þeir geti öðlast reynslu til 

að þroskast og þróa sjálfa sig sem kennara því að það að vera kennari er ekki bara að 

hafa þekkingu fræðanna heldur er kennsla einnig af tilfinningalegum toga. Þegar 

kennarar hafa öðlast dýpri sýn á sjálfa sig og þekking eykst þá hafa þeir meiri trú á eigin 

getu og verður sjálfsöruggari í athöfnum sínum. Þeir verða betri leiðtogar sem geta leitt 

til breytinga sem nemendur njóta góðs af. Kennarar þurfa þó að hafa mikla ástríðu 
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gagnvart starfinu og vilja til að öðlast meiri færni og þekkingu á því og þeim nemendum 

sem þeir vinna með (Fullan og Hargreaves, 2016). Fagþekking og þróun í starfi eru 

óaðskiljanleg og hvernig þessir þættir fléttast saman er það sem gerir kennslu, nám og 

skólann góðan (Fullan og Hargreaves, 2016). 

Gott er að hafa ávallt í huga að kennarar eru fyrirmyndir barna og þeirra sem þeir 

vinna með. Það að vera fyrirmynd er að sýna gott fordæmi og vera faglegur í starfi sínu 

með börnum og fullorðnum. Þegar kennari sýnir góða forystuhæfni og er góður 

leiðbeinandi í starfi með börnum, foreldrum og ófaglærðu starfsfólki sýnir hann gott 

fordæmi og hægt er að taka hann sér til fyrirmyndar. Miklu skiptir að kennarinn komi 

fram við starfsfólkið á jafningjagrundvelli og hafi í huga það valdaójafnvægi sem er á 

milli hans og barnanna. Með því verður samvinnan betri og börnin bera aukna virðingu 

fyrir þeim fullorðna. 

 Umhyggja og virðing 

Þegar kennarar sýna eldmóð í kennslu með börnum finnst þeim gaman að kenna þeim, 

þeim líður vel með börnum, þeir kynna sér bakgrunn þeirra og það sem er að gerast hjá 

þeim hverju sinni, þeir hlúa að hverjum einstaklingi fyrir sig, hlusta af áhuga á það sem 

þau hafa að segja og taka eftir því hvernig þau bregðast við (Day, 2004). Kennarar þurfa 

að geta verið sanngjarnir, geta sýnt umburðarlyndi og virðingu, verið heiðarlegir, 

umhyggjusamir og vita hvernig þeir eiga að koma fram við börn í daglegum félagslegum 

athöfnum (Sockett, 2009). Því má segja að umhyggja sé lykilatriði til að ná góðum 

árangri í kennslu og námi barna. 

Mikilvægt er að kennari sé í góðu sambandi við foreldra og þá sem tengjast barninu 

því að það er hluti af því að barninu geti liðið vel og að hægt sé að komast betur til móts 

við það. Einnig er mikilvægt að kennslan sé einstaklingsmiðuð en ekki gerð á þann hátt 

sem er „þægilegast“ fyrir kennarann (Fullan og Hargreaves, 2016). 

Fagmennska í kennarastarfinu samtvinnar í raun allt sem hefur komið fram í þessari 

ritgerð. Það er skylda kennara að gera allt sem í þeirra valdi stendur til að gera sitt allra 

besta til að gefa börnum og ungmennum góða kennslu, gott veganesti út í lífið og stuðla 

að því að þau öðlist sjálfstraust og líði vel því að þau eru framtíðin. Mikilvægt er að þau 

læri hvað er að vera borgari í lýðræðislegu samfélagi og hvernig skal haga sér í því (Day, 

2004; Fullan og Hargreaves, 2016; Sigrún Aðalbjarnadóttir, 2015). Sigrún 

Aðalbjarnardóttir (2002) lýsir þessu vel í grein sinni Í eilífri leit: Virðing og fagmennska 

kennara: 
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Kennarar eru, ásamt foreldrum, lykilpersónur í daglegu lífi barna og 

ungmenna sem erfa munu heiminn; lykilpersónur við að efla sjálfsvirðingu 

þeirra og hæfni til að sýna öðrum virðingu – veganestið fyrir lífið. Þess 

vegna erum við og þurfum að vera í eilífri leit við að finna leiðir til að efla 

fagmennsku kennara og um leið sjálfsvirðingu þeirra. Og við þurfum að vera 

í eilífri leit við að efla virðingu almennings og stjórnvalda fyrir 

kennarastarfinu. Í þeirri leit vísar „við” til þess að allir þurfa að taka höndum 

saman. 

(Sigrún Aðalbjarnadóttir, 2002). 

Umhyggja kennara fyrir börnum er eitt það mikilvægasta af öllu því að það er 

grundvöllurinn fyrir því að börnum geti liðið vel, að þau finni að kennarinn sé til staðar 

fyrir þau ef þau þurfa á að halda og þá geta þau einnig fundið til öryggis. 

Þegar kennari hefur mikinn áhuga á starfinu og gefur allt í það smitar það út frá sér 

– ekki einungis til barna heldur einnig til starfsfólks. Því er mikilvægt fyrir kennara að 

vera meðvitaðir um að halda í ástríðu sína og ef þeir finna að hún fer minnkandi þurfa 

þeir gefa sér þann tíma og það rými sem þarf til að endurheimta hana aftur eins og Day 

(2004) fjallar um. Þetta er hægt að gera til dæmis með endurmenntun, skoða aðra skóla 

og tala við samkennara sína og ígrunda starfið. Því hvernig eru kennarar sem hafa 

„enga“ ástríðu og hvernig mun öllum líða í návist slíkra kennara?. 

 Samantekt 

Þar sem margir ófaglærðir starfsmenn vinna í leikskóla – og í einhverjum tilfellum er 

einungis deildarstjóri faglærður – er mikilvægt að ófaglært starfsfólk fái innsýn í fræðin 

og læri að nota þau í starfi með börnum því að annars geta þeir ekki sinnt starfi sínu af 

öryggi og liðið vel í störfum sínum. Mín reynsla hefur kennt mér að með aukinni fræðslu 

líður mér mun betur í starfi með börnum og ég finn öryggi í að vita hvað er ætlast til af 

mér. 

Réttindi barna, skóli án aðgreiningar og fjölmenning 

Með tilkomu Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna öðluðust börn aukin réttindi og með 

honum var litið á börn sem fullgilda einstaklinga með sjálfstæð réttindi (Lög um 

samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013). Með Lögum um 

leikskóla (nr. 90/2008) var ætlunin að tryggja velferð og hag barna í öllu skólastarfi og 

leikskólinn er fyrsta skólastigið. Aðalnámskrá leikskóla 2011 byggist á lögum um 

leikskóla en hún heldur utan um leikskólastarf og fjallar um tilgang þess og markmið. 
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Æskilegt er að leiðbeinandi viti þetta svo að hann geti unnið með börnum í samræmi við 

þau lög og reglugerðir sem hann á að fylgja eftir í starfi. Það sama á við um skóla án 

aðgreiningar sem er menntastefna sem byggir á mannréttindum og kveður á um að 

komið sé jafnt fram við alla. 

Börnum af erlendum uppruna hefur fjölgað mjög mikið og það er skylda okkar að 

aðstoða þessi börn m.a. við að aðlagast þjóðfélaginu og kynna fyrir þeim nýja 

tungumálið. Mikilvægt er samt sem áður að mínu mati að tungumál þeirra fái einnig að 

njóta sín. Chumack (2012) segir einmitt að með því að gera leikskóladeild 

fjölmenningarlega og að sjá til þess tungumál barna af erlendum uppruna fái einnig að 

vera sjáanleg á deildinni fá viðkomandi börn viðurkennt að þau geti verið stolt af sínum 

uppruna og þau skera sig síður úr hópnum heldur verður hópurinn ein heild. Þetta þarf 

leiðbeinandi allt að vita til að hann skilji hvers vegna það er mikilvægt að tungumál 

þessara barna sé sýnilegt og hvað það er sem hjálpar þeim að ná betri tökum á 

íslenskunni. 

Lýðræði, viðhorf barna og vellíðan þeirra 

Í leikskóla læra börn grunninn að því hvað það er að búa í lýðræðisríki og hvað í því felst 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Það getur verið flókið fyrir 

leiðbeinendur að vita hvað lýðræði er, hvernig það er skilgreint í vinnu með börnum og 

hvernig á að vinna með það. Þess vegna er mikilvægt að setja það fram á einfaldan hátt 

og útskýra fyrir þeim hvað í því felst. Það þarf að skapa börnum rými til að þau geti sagt 

hvað þeim býr í brjósti og geti þannig haft áhrif á nám sitt, fái að taka þátt í 

ákvörðunum sem snertir þau, að efniviður sér hafður í þeirra hæð og sé aðgengilegur 

og að taka eigi mið af áhuga þeirra (; Anna Magnea Hreinsdóttir, 2012; Erla 

Sævarsdóttir og Kristín Karlsdóttir, 2016; Kristín Dýrfjörð, 2006; Lög um samning 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013). Allt þetta hefur áhrif á það að 

börnum líði vel í leikskólanum því að ef ekki er hlustað á þau – hvernig er þá hægt að 

vita hvernig þeim líður? 

Það er mikilvægt að leiðbeinandi viti að hans eigin viðhorf gagnvart þátttöku barna 

hefur áhrif á hvort og í hve miklum mæli hann gefur börnum tækifæri til að taka þátt, 

að þau hafi rödd og fái frelsi til að sýna aukið frumkvæði. Til þess að það sé hægt þarf 

hann að hafa trú á því að börn hafi getu til að hafa áhrif á nám sitt og leyfa þeim að taka 

þátt í mismunandi verkefnum því að þetta hefur áhrif á sjálfsmynd barna. Þegar börn fá 

að taka virkan þátt í leikskólastarfinu eykst vellíðan hjá þeim (Bae, 2010; Jóhanna 

Einarsdóttir, 2008; Laevers og Declercq, 2018). Börn vilja einnig fá að leika við félaga 
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sína og taka það fram yfir það leikefni sem þau hafa áhuga á (Sara M. Ólafsdóttir og 

Bryndís Garðarsdóttir, 2016). 

Leikurinn, að læra í gegnum leik, hlutverk kennara í leik 

Börn læra best í gegnum leik því að þeim finnst gaman að leika sér, hann eykur vellíðan 

og þau eru að gera það sem þau hafa áhuga á. Í leiknum máta börn sig m.a. við hlutverk 

fullorðinna og það sem þau upplifa og sjá í sínu daglega lífi. Tveggja ára börn eru til að 

mynda oft á leið í vinnuna með veski á handlegg eða á leið í búðina að kaupa í matinn 

og síðan þarf að elda. Það er því hægt að segja að leikurinn auki hugmyndaflug þeirra 

og þau ná oft að gleyma sér í leik og fara í flæðiástand (e. flow-condition) 

(Csikszentimihalyi, 2014; Van Oers, 2010; Wood, 2013;). 

Í leikskólum á ekki að notast við beinar kennsluaðferðir heldur skal kenna börnum í 

gegnum leik samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla 2011 (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Því er mikilvægt að leiðbeinendur viti hvernig eigi að 

kenna í gegnum leik og hver sé tilgangurinn með því. Það er m.a. hægt að bæta 

orðaforða og auka félagsfærni hjá börnum í gegnum leik. Það er lykilatriði að 

leiðbeinandinn viti að leikur á alltaf að vera á forsendum barnanna og þau eiga að 

stjórna leiknum en ekki kennarinn; því þarf hann að gæta þess að trufla ekki leik barna 

of mikið þegar hann prófar sig áfram í að kenna þeim í gegnum leik. Einnig er mikilvægt 

að hann viti að það er í lagi að gera mistök í þessu ferli því að það er hluti af 

lærdómsferli hans sem kennara. Gott er að vita að þegar kennarinn tekur yfir stjórnina 

á leiknum líta börnin ekki lengur á leik sem leik. Þegar börnin treysta kennaranum er 

auðveldara fyrir hann að kenna í gegnum leik en það tekur tíma og þolinmæði því að 

valdajafnvægi milli barna og fullorðinna er ekki það sama, vegna þess að hinn fullorðni 

hefur valdið. (Corsaro, 2003; Van Oers, 2010; Wood, 2013). 

Málörvun og hlutverk kennarans í málörvun barna 

Leiðbeinandi þarf að vita að hægt er að auka orðaforða með því að setja orð á allar 

athafnir, að börnin hafi aðgang að bókum og geti nálgast þær hvenær sem þau vilja, 

skapa umræður með börnum og spyrja þau opinna spurninga. Miklu skiptir að 

leiðbeinandi viti að það þarf að taka eftir og styðja þau börn sem láta lítið fara fyrir sér. 

Þegar leiðbeinandi fylgist vel með leik barna getur hann komist að því hvað þau kunna 

og bætt við orðaforða þeirra með flóknara orði, t.d ef barn segir: „Kisan er að sleikja 

mjólkina“ getur kennarinn sagt: „Já, kisan er að lepja mjólkina.“ Kennarinn er 

mikilvægur í aukningu orðaforða því að hann getur opnað huga barnanna með því að 

spyrja þau opinna spurninga og fá þau til að skoða betur og ígrunda hugmyndir sínar 

(Skóla- og frístundasvið Reykjavíkur, 2013; Wasik og Jacobi-Vessels, 2016). Samkvæmt 
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rannsókn Hrafnhildar Ragnarsdóttur (2015) hefur góður málþroski barna áhrif á hvernig 

þeim á eftir að ganga í skóla og því er mjög mikilvægt að leiðbeinandi viti hvernig best 

er að stuðla að góðri málörvun. 

Sköpun barna í leikskólastarfi og hlutverk leikskólakennarans 

Börn eru alltaf að skapa því að þau eru m.a. að byggja, í leik eru þau í „spuna“, þegar 

þau teikna og finna lausnir á því sem þau eru að gera. Börn eru lausnamiðuð og óhrædd 

við að gera mistök og til þess að geta verið skapandi þarf þetta að vera til staðar 

(Rinaldi, 2006). Leiðbeinendur þurfa að vita að það sem er mikilvægast í sköpun er að 

framkalla spurningar og leita svara við þeim (Rinaldi, 2006). Þetta er hægt að gera í 

gegnum kennslufræðilegan leik en þá þurfa kennarar að taka eftir áhuga barna og vinna 

út frá honum (Cremin o.fl., 2006). Leiðbeinandi þarf að vita að börnin þurfa rými til að 

komast sjálf að niðurstöðu en það geta þau gert með því að ræða sín á milli, kennarinn 

fylgist með og getur spurt spurninga eins og: „„Ef þið gerið þetta, hvað gerist þá?“ 

(Cremin o.fl., 2006). Leiðbeinandi getur ýtt undir sköpun með því að gefa börnum 

félagslegt rými og að börn geti valið sér leikfélaga (Lena S. Valgarðsdóttir og Svanborg 

R. Jónsdóttir, 2016). 

Skráningar, námssöguskráningar og hlutverk kennara í skráningum 

Skráningar eru góðar til að gera starfið í leikskólanum sýnilegt og til að komast að því 

hvað börn vita, geta, hafa áhuga á og hverjar framfarir þeirra eru (Kristín Karlsdóttir og 

Bryndís Garðarsdóttir, 2008; Ministry of Education, 1996). Því er mikilvægt að 

leiðbeinendur viti eitthvað um skráningar. Námssöguskráning er góð leið til að sýna 

leiðbeinanda hvernig skráningar eru gerðar því að auðvelt er að útskýra og sýna með 

dæmi hvernig hún er gerð. Skráningar eru skemmtileg leið til að kynnast börnum betur 

og sjá styrkleika þeirra. Þegar leiðbeinandi þarf að skoða og ígrunda lærir hann að skilja 

betur út á hvað starfið snýst og hann fer að sjá börnin í nýju ljósi. Það er mín reynsla af 

skráningum. 

Kennarinn sem fagmaður 

Það að vera fagmaður felur í sér marga þætti og sá sem er alltaf að ígrunda sjálfan sig, 

skoða eigin viðhorf og reynir að verða betri útgáfa af sjálfum sér sýnir mikla 

fagmennsku. Þetta getur leiðbeinandi gert ef honum er kennt að gera það og sagt að 

það sé mikilvægt í vinnu með börnum. Fagmaður er einnig sá sem er vel að sér í 

fræðunum, hefur góða starfshæfni og gott skap (Osgood, 2006). Með handbókinni 

verður leiðbeinandi betur að sér í fræðunum og með hjálp fagaðila á deildinni getur 

hann tengt saman fræði og starf og verður þar af leiðandi betri fagmaður. Þegar hann 

hefur náð tökum á þessu verður hann starfsmaður sem mun auðvelda starf 
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deildarstjóra því að leiðbeinandinn veit hvað hann er að gera. Það mun skapa 

leiðbeinandanum vellíðan og öryggi í starfi. 

Þegar kennarar hafa ástríðu fyrir vinnu með börnum smitar það út frá sér til allra, 

bæði barna og fullorðinna (Day, 2004). Umhyggja og virðing fyrir börnum er 

mikilvægast af öllu því að það er grundvöllurinn fyrir því að börnum líði vel, þau finna 

að kennarinn er til staðar fyrir þau ef þau þurfa á honum að halda og finna því til 

öryggis. Leiðbeinandi þarf að vita þetta og hann þarf að beygja sig niður í þeirra hæð 

þegar hann ræðir við börnin. Með því sýnir hann þeim virðingu og skilning og börnin ná 

betur hvað hann er að segja við þau. 
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3 Aðferð 

Ég vildi leita til leiðbeinenda til að fá fram þeirra viðhorf og skoðanir um hvað þeir vildu 

vita meira um þegar þeir hófu starf í leikskóla og hvernig þeir vildu hafa handbókina 

uppsetta, þó ég teldi mig vita hvaða þættir þetta eru. Til að kynna mér nánar viðhorf og 

þarfir leiðbeinenda byggði ég á viðtölum við rýnihópa (e. focus groups) sem ég tók við 

leiðbeinendur úr leikskólum bæði á höfuðborgarsvæðinu og úti á landi. 

Viðtölin voru tekin upp á snjallsíma, aðalatriðin skráð niður og tekin saman eftir 

hvert viðtal. Þrír til fjórir leiðbeinendur voru saman í hóp til að þeir fengju stuðning hver 

af öðrum og til að fá dýpri umræður um hvað þeim fannst vanta. Aðalatriðin voru tekin 

saman í lokin og bætt inn í þá kafla sem við átti í handbókinni. Ég fékk leyfi hjá 

leikskólastjórum og leiðbeinendunum sjálfum til að taka viðtölin og fengu þeir 

kynningarbréf sem útskýrði verkefnið í heild sinni og tilgang þess sem leiðbeinendurnir 

undirrituðu. Einnig fengu þeir að vita að öllum þessum gögnum yrði eytt að lokinni 

skráningu. Ekkert af þessum viðtölum var skráð orðrétt niður á blað, heldur voru 

einungis aðalatriðin tekin saman þar sem efnið var ætlað til að styðja gerð 

handbókarinnar en ekki að komast að niðurstöðum á annan hátt. 

Ég tók hópviðtöl við þrjá til fimm leiðbeinendur sem höfðu mismunandi 

starfsreynslu að baki í átta leikskólum. Þeir voru meðal annars spurðir um hvað þeir 

hefðu viljað vita betur áður en þeir byrjuðu að vinna á leikskóla og hvernig þeir myndu 

vilja hafa handbókina svo að þeir myndu lesa hana. Áður en viðtalið hófst sagði ég þeim 

frá handbókinni. Ég tók viðtalið upp með leyfi þeirra og tók saman það helsta úr því og 

skráði niður, til að draga fram hvaða upplýsingar leiðbeinendur í leikskóla hefðu viljað 

fá áður en þeir byrjuðu að vinna þar. Ég ákvað að senda sama spurningalista og ég 

notaði í viðtölunum til leikskóla út á landi í þá leikskóla, sem ég gat ekki heimsótt sjálf, 

til að fá enn fjölbreyttari sýn á hvað væri æskilegt að hafa í handbókinni (sjá viðauka Á). 

Einnig gerði það mér kleift að ná til leikskóla á landsbyggðinni en ekki bara í kringum 

höfuðborgina sjálfa. 

Ferlið 

Ég hóf undirbúningsferlið í október 2017 og stóð það yfir til nóvembermánaðar 2018. 

Ég hringdi og talaði við leikskólastjóra leikskólanna um verkefnið og fékk leyfi til að taka 

viðtölin. Þeir voru allir mjög ánægðir með verkefnið og sögðu það mjög brýnt. 

Leikskólastjórar fengu sendar upplýsingar um verkefnið og sumum þeirra sendi ég 

einnig spurningalistann. Þeir ákváðu síðan tíma og stað. Vel var tekið á móti mér í þeim 
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leikskólum sem ég heimsótti. Við fengum nægan tíma til umræðna og góða aðstöðu. 

Viðtölin voru tekin upp með leyfi frá leiðbeinendum.  

Vegna manneklu hjá sumum leikskólum landsins sáu þeir leikskólar sér ekki fært að 

gefa sér tíma í að svara spurningalistanum og hef ég fullan skilning á því.  

Því næst var farið yfir öll viðtölin og tekið úr það helsta og skrifað niður. Einnig voru 

skrifaðar beinar tilvitnanir úr viðtölunum ef ske kynni að þær yrðu notaðar í 

handbókinni og einnig til að gefa henni aukið vægi. Reynslusögur úr starfinu voru einnig 

teknar beint upp eftir leiðbeinendum með þeirra leyfi. Þegar búið var að vinna viðtölin 

og fara vel yfir allt voru niðurstöður skráðar. Kaflarnir í handbókinni urðu til úr 

niðurstöðum rannsóknarinnar um hvað leiðbeinendurnir hefðu viljað vita meira um. 

Þátttakendur 

Þátttakendur voru 22 leiðbeinendur úr fjórum leikskólum á höfuðborgarsvæðinu og 

fjórum úti á landsbyggðinni. Ég valdi leikskóla með mismunandi stefnur og áherslur til 

að handbókin muni gagnast flestum leikskólum á landinu. Valdir voru 

Hjallastefnuleikskólar, hefðbundnir leikskólar og fjölmenningar-leikskólar. Tveir til fjórir 

viðmælendur voru saman í hóp til að skapa meiri umræður en einnig var tekið viðtal við 

einn í einu ef óskað var eftir því. Leiðbeinendur voru á mismunandi aldri og með 

mismunandi langa reynslu af að vinna í leikskóla, allt frá því að vera með einungis 

fjögurra mánaða og upp í tuttugu ára starfsreynslu. Í öllum tilvikum voru reyndir 

leiðbeinendur í samblandi við þá sem litla reynslu höfðu. Aldur þátttakenda var frá 

átján ára og upp í leiðbeinendur á sextugsaldri. 

 Gögn 

Gögnin, sem hér er sagt frá, innihalda fyrst og fremst rýnihópaviðtöl, sem tekin voru við 

leiðbeinendur, og svör við samhljóða spurningalista sem sendur var til sex leikskóla á 

landinu og voru gögnin byggð á viðtölunum. 

 Rýnihópaviðtöl 

Upplýsingarnar sem ég sóttist eftir fengust með samræðum í rýnihópum (e. focus 

groups) og svörum við spurningalista. Með því að hafa lítinn rýnihóp urðu umræðurnar 

frjálsari og aukin umræða skapaðist. Viðtölin voru hljóðrituð til að fá nákvæmari 

skráningu (Groundwater-Smith o.fl., 2015). 

Notast var við ákveðinn spurningalista (sjá viðauka 2) með opnum spurningum sem 

studdu við viðmælendur og í lokin var spurt hvort þeir vildu bæta einhverju við. Þetta 
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var gert til að skapa umræður um viðfangsefnið og var leitast við að beina athyglinni að 

þeirri sýn sem þeir höfðu á starfi með börnum. 

 Gagnagreining 

Eftir að ég hafði hlustað á öll viðtölin og dregið fram það sem stóð upp úr og var mest 

áberandi flokkaði ég helstu þætti til að fá fram það sem viðmælendum fannst 

mikilvægast. Leitast var við að draga fram rauðan þráð í gegnum viðtölin og finna hvaða 

þemu eða viðfangsefni voru endurtekin. Sú greining hjálpaði mér til að velja efni sem ég 

vann í handbókina. 

 Siðferðileg atriði 

Huga þarf að siðferðilegum þáttum þegar gera á verkefni sem byggir á rannsókn. Þeir 

eru meðal annars virðing fyrir viðmælendum og sjálfræði þeirra; því er nauðsynlegt að 

fá upplýst samþykki viðmælenda og að þeir viti nákvæmlega til hvers er ætlast af þeim. 

Þátttakendur eiga að vera upplýstir um að þeir megi hætta þátttöku hvenær sem er. 

Rannsóknir eiga gjarnan að vera til hagsbóta fyrir þá sem taka þátt (Sigurður 

Kristinsson, 2016). Var þetta allt gert eins og kemur fram í aðferðarkaflanum hér á 

undan. 
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4 Niðurstöður úr viðtölum við leiðbeinendur 

Tekið var mjög vel á móti mér á öllum þeim leikskólum sem ég heimsótti og voru bæði 

stjórnendur og leiðbeinendur mjög ánægðir með framtakið. Starfsreynsla 

leiðbeinendanna spannaði frá þremur mánuðum upp í yfir tuttugu og tvö ár. Það var 

mjög fróðlegt að skoða mismunandi leikskóla, fá að heyra hve mikið leikskólinn hefur 

breyst á síðastliðnum 20 árum. Það var mikils virði að fá innsýn í hvernig hægt er að 

koma betur til móts við leiðbeinendur, sem myndi auka öryggi og vellíðan þeirra í starfi, 

og fá upplýsingar um hvað þeir hefðu viljað vita meira um áður eða þegar þeir hófu 

störf á leikskóla. Helstu þættir sem komu fram í niðurstöðunum voru: að 

leiðbeinendum fannst þeim vera hent í djúpu laugina, miklar kröfur gerðar til þeirra, 

móttaka nýrra starfsmanna skiptir máli, leiðbeinendur hafa fallega sýn á starf með 

börnum, leikskóli er skóli en ekki gæsla, mismunandi viðhorf fólks um hvað felst í að 

vinna á leikskóla, starfið með börnunum hefur tilgang og það eru fræði á bak við það. 

Einnig kom fram hvernig þeir vildu hafa hanbókina uppsetta svo þeir hefðu áhuga á að 

lesa hana.  

Hent í djúpu laugina 

Mörgum leiðbeinendum fannst þeim hafa verið „hent í djúpu laugina“ og fannst 

óþægilegt að vita ekki til hvers var ætlast af þeim eins og fram kemur í þessu svari: 

Maður vissi aldrei hvað átti að gera eða til hvers var ætlast af manni og ekki 

í neinu hópastarfi. Aldrei neitt kennt. 

Annar sagði: 

Ég hefði viljað fá faglega kennslu fyrst. Ef maður hefur ekki stigið inn á 

leikskóla að þá veit maður ekkert út í hvað maður er að fara. 

Öryggi eykst með aukinni þekkingu eins og viðmælandi minn sagði: 

Þegar ég var nýr starfsmaður á leikskóla, hafði enga reynslu eða þekkingu á 

þessu starfssviði þá hefði ég verið mun öruggari í upphafi starfs ef það hefði 

verið ákveðinn rammi, sem maður myndi fylgja eftir, leiðbeiningar og fengið 

smá-tíma til að kynnast börnunum áður en maður er skilinn einn eftir með 

þeim. En það var ansi oft sem nýju starfsfólki var bara hent í djúpu laugina 

og jafnvel skilið eftir með samverustund og enga þekkingu eða hugmynd um 

hvað ætti að gera, að þá veit maður ekkert út í hvað maður er að fara. 
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Leiðbeinendurnir hefðu viljað fá að fylgjast meira með starfinu í upphafi og læra á 

starfið með fagmann sér við hlið til að gefa þeim betri innsýn inn í starfið á 

leikskólanum. 

Auknar kröfur 

Leikskólinn hefur mikið breyst á síðastliðnum tuttugu árum. Einn leiðbeinandinn benti á 

að kröfurnar hafa aukist til muna og sumir vöktu athygli á að í raun væru gerðar sömu 

kröfur til þeirra og til leikskólakennara. Hjá einum viðmælenda minna kom eftirfarandi 

fram: 

Það eru 22 ár síðan ég byrjaði að vinna … Ég kom úr umönnunarstarfi og ég 

byrja bara að vinna. Mér fannst ég kunna þetta. Kröfurnar á þeim tíma voru 

aðrar en í dag út af Aðalnámskrá leikskóla sem kom út árið 2011. Það hefur 

mikið breyst. 

Annar viðmælandi sagði um mismunandi undirbúningstíma: 

Ég er hópstjóri og þarf að sinna skyldum en ég fæ klukkutíma en hinir fjóra 

til fimm klukkutíma. 

Móttaka nýrra starfsmanna 

Fram kom að mikilvægt er að vel sé tekið móti nýjum starfsmönnum og að hafa í huga 

að kannski hafi viðkomandi aldrei skipt um bleiu og þá þarf að sýna viðkomandi hvernig 

það er gert. Einnig kom fram að nauðsynlegt er að sýna nýjum starfsmönnum 

þolinmæði, gefa þeim upplýsingar jafnóðum en ekki of miklar í einu og að þeir fái að 

vita hvernig allt gengur fyrir sig. Með því komist þeir betur inn í starfið og þeir finna þá 

til aukins öryggis. Ef þetta er ekki gert er hætta á að vinnan lendi á öðrum sem getur 

skapað pirring inni á deildinni og vanlíðan hjá hinum nýja starfsmanni eins og 

viðmælandi benti á: 

… Það er ekki bara þú að lesa heldur þú að skilja það líka og fá að vinna með 

það. Hvað þýðir þetta og hvað gerir þetta. Fá að setjast með 

leikskólakennaranum og fá að spyrja um starfið og vita meira. 

Annar benti á að hann hafi búist við öðru en faglegu starfi: 

Þegar ég var að byrja þá var maður alveg að fara á taugum. Maður sá bara 

fyrir sér að maður væri bara að snýta og skeina. Ekki svona faglegt starf. 
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Það er mikilvægt að finna styrkleika leiðbeinanda sem nýtast í starfinu eins og einn 

benti á: 

Það er mikilvægt að vera metin að verðleikum. 

Annar bætti við: 

Það skiptir ekki máli hvort þú ert menntuð eða ómenntuð – bara að allir séu 

að gera sitt besta. Allir eru jafnir. 

Hjallastefnuleikskólarnir virtust koma best út hvað varðar handleiðslu leiðbeinenda og 

voru starfsmennirnir þar almennt ánægðir. Einn benti á að sýna þurfi nýjum 

starfsmanni þolinmæði og sagði: 

Ég held líka að það sé málið með tímann að sýna þolinmæði gagnvart nýjum 

einstaklingum. sem koma inn í starfið og vita ekki alveg hvað þeir eiga að 

gera, og gefa þeim upplýsingarnar jafnóðum í staðinn fyrir að dæla yfir þá 

upplýsingum. Þannig að þeir koma inn í starfið og treysta þeim. 

Falleg sýn hjá leiðbeinendum 

Öllum leiðbeinendunum fannst mjög gefandi að vinna í leikskóla og höfðu fallega sýn á 

starfið með börnunum. Einn leiðbeinandi sagði:  

Það er svo gefandi að muna að við erum fyrirmyndir og við þurfum að passa 

okkur… Maður þarf að passa hvað maður segir… Þó að ég sé mjög ákveðin 

við þau þá reyni ég að pikka út allt sem þau gera vel og segi þetta er flott hjá 

þér… Það er bara mikilvægt að vera í kringum alla krakkana og passa upp á 

þau öll. 

Ungur viðmælandi benti á að við lærum svo mikið af börnum: 

Maður lærir svo mikið af þeim. Það er svo gaman. Ég hef ekki verið á 

neinum vinnustað þar sem er svo mikil hamingja almennt. Þau eru alltaf 

brosandi. 

Leikskóli er skóli 

Leikskóli er skóli með börnum með mismunandi þarfir eins og einn benti á: 

Þetta er skóli. Þau eru hérna til að læra. Við hjálpum þeim að vera sjálfstæð 

og mæta þörfum hvers og eins. Þú ert alltaf að sinna mismunandi þörfum 

barnanna og mæta þörfum hvers og eins. Þú ert alltaf að sinna mismunandi 

þörfum barnanna og reyna að flétta það inn í námið að allir eru að læra … 

sýna þeim hlýju og umhyggju. 
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Viðhorf fólks til þess hvað felst í að vinna á leikskóla 

Annar benti á að viðhorfið er oft að leikskóli sé gæsla en ekki skóli þó að það sé að 

breytast með yngri kynslóð: 

Þetta er skóli. Þau eru að læra að klæða sig sjálf og gera ýmislegt. Þetta er 

ekki bara gæsla eins og sumir halda sem eru að koma hingað. 

Einn viðmælandi benti á auglýsingu frá Reykjavíkurborg og svo aftur svipaða auglýsingu 

frá Kópavogsbæ sem voru mjög misvísandi. Hann sagði: 

Ég tók eftir að það var verið að leita að starfsmanni á leikskóla hjá 

Kópavogsbæ og þar stóð komdu að leika. Þú veist – OK – á ég að fá mér 

vinnu og fara að leika. Þetta snýst ekki um það heldur svo miklu meira. Það 

er hluti af því en það er ekki vinnan okkar. Við erum að kenna þeim og halda 

uppi vissum aga. Reykjavíkurborg gerði þetta fyrir nokkrum árum og komst 

að því að þetta var ekki alveg rétta leiðin en mér fannst mjög áhugavert að 

Kópavogsbær skuli gera þetta. Er þetta það sem við viljum, sem vinnum á 

leikskóla, að þetta sé það sem fólk haldi? Ég held ekki. 

Annar viðmælandi ræddi einnig um viðhorf fólks gagnvart því í hverju felist að vinna á 

leikskóla: 

Hjá yngri kynslóðinni er þetta alveg að breytast en kannski ekki alveg hjá 

þeim eldri. 

Þegar spurt var um hvað þeir vildu hafa í handbókinni var margt sem þeir vildu vita 

meira um og því var ákveðið að byggja handbókina á Aðalnámskrá leikskóla 2011, þeim 

lögum sem leikskólakennarar og leikskólar þurfa að fylgja og einnig á Samningi 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins. Allir vildu hafa „rjómann af fræðunum“ sem 

væri settur upp á einfaldan og skemmtilegan hátt. Handbókin á að vera skrifuð á 

einföldu máli með ekki of löngum köflum og með gott efnisyfirlit sem gott er að fletta 

upp í. Einnig fannst þeim gott ef í handbókinni væru myndir, sem lífga upp á kaflana, og 

að hægt væri að benda á vefsíður sem eru fræðandi og góðar til viðauka við efnið. Fram 

kom að sumum fannst Aðalnámskrá leikskóla of fræðileg og erfitt að skilja hana. Einn 

sagði: 

Eins og Aðalnámskrá leikskóla, mér fannst hún flókin og mikið fræðilegt 

efni. 

Starfið með börnunum 
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Einnig vildu viðmælendurnir meðal annars vita meira um þann efnivið, sem notaður er í 

leikskólanum, t.d. til hvers einingakubbar eru, sögugrunnur, hvað er ætlast til af 

leiðbeinendum í samverustundum og hópastarfi og af hverju þurfa þeir að sitja með 

börnum sem geta auðveldlega leikið sér sjálf. 

Einn viðmælandi benti á að allt hefur tilgang: 

Hver leikur hefur sinn tilgang. Af hverju erum við að fara í hópastarf og með 

einingakubbana og hver eru fræðin á bak við þá? Hvernig erum við að örva 

börnin? Það er tilgangur með þessu öllu saman. 

Annar sagði: 

Það skiptir máli hvaða leikefni við erum að velja og hvernig við erum að setja 

upp leikinn. Þau eru að læra í gegnum leik. Þannig að fólk átti sig á að það er 

tilgangur. 

Einn viðmælandi talaði um að börn séu ætíð að uppgötva: 

Leikurinn skiptir miklu máli. Það að fara með þau út í náttúruna og þau fái 

líka að spinna sitt og að þau fái að uppgötva. Vekja upp áhuga þeirra. 

Uppsetning handbókarinnar 

Viðmælendur mínir voru spurðir um hvernig þeir myndu vilja hafa bókina uppsetta svo 

að þeir hefðu áhuga á að lesa hana. Voru þeir allir sammála um að hún yrði að vera vel 

kaflaskipt og hnitmiðuð með stuttum köflum á einföldu máli. 

Einn sagði: 

Hafa þetta kaflaskipt og hægt að fletta upp. Efnisyfirlit og maður getur flett 

upp á þeim kafla sem þú vilt lesa. Stutt og hnitmiðað á mannamáli. 

Handbókin 

Sjálf handbókin er skrifuð sem sjálfstætt skjal og er ekki birt sem hluti af ritgerðinni. 

Handbókin var skrifuð með þau atriði í huga, sem komu fram í viðtölunum, og þau atriði 

sem ég hef kynnst og veit að er gott að kunna í starfi með börnum. Handbókin er að 

mestu leyti byggð á Aðalnámskrá leikskóla 2011 og Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi barnsins. Einnig voru tekin lifandi dæmi úr starfinu með börnum til að 

leiðbeinendur geti tengt fræðin betur við starfið en einnig er nauðsynlegt að fagaðili 

leiðbeini þeim inni á deild svo að þeir geti spurt spurninga og tengt enn betur saman 

fræði og starf. 
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 Samantekt 

Þetta verkefni, handbók fyrir leiðbeinendur í leikskóla, var unnið með það í huga að 

auka starfsánægju og öryggi með aukinni þekkingu á starfinu með börnum. Það verður 

vonandi til þess að fólk haldist betur í starfi sem ætti þá að leiða til minni manneklu og 

mannabreytinga sem eru í leikskólum landsins í dag. Tekin voru viðtöl við leiðbeinendur 

frá ýmsum leikskólum, bæði á höfuðborgarsvæðinu og úti á landi, til að ná fram um 

hvað þeir hefðu viljað vita meira, áður en þeir hófu störf í leikskóla, og hvernig þeir 

myndu vilja hafa handbókina uppsetta. Mjög mikilvægt er að handbókin sé ekki 

einungis ætluð leiðbeinendum til lestrar lesa heldur er lykilatriði að leikskólakennari 

eða faglærðir fylgi leiðbeinandanum eftir og sýni honum hvernig fræðin geti nýst í 

starfi. Uppsetning handbókarinnar inniber „rjómann af fræðunum“ í stuttu máli. Stuðst 

er við Aðalnámskrá leikskóla 2011 og Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins en einnig er fjallað um aðferðir og vísað í dæmi úr leikskólastarfinu. 

Spurningarnar, sem ég leitaðist við að svara í þessu verkefni, voru því: Hvernig 

getur leikskólinn komið til móts við leiðbeinendur þegar þeir hefja starf í leikskóla? og 

hvað er æskilegt að ófaglærðir starfsmenn þekki og skilji þegar þeir hefja starf í 

leikskóla? 

Af niðurstöðunum að dæma er þetta þarft verkefni og er von mín sú að þetta verði 

ekki einungis til þess að leiðbeinendur finni fyrir öryggi og vellíðan í starfi heldur eigi 

handbókin eftir að auka áhuga þeirra á því að starfa með börnum og jafnvel að læra að 

verða leikskólakennarar. Ég tel að handbókin eigi einnig eftir að halda við þekkingu 

deildarstjóra þar sem að þeir verða að geta tengt fræðin við starfið þegar þeir leiðbeina 

leiðbeinendum. 

Leiðbeinandi endaði á því að segja: 

Ég er ánægð með að þú ert að gera þetta og þetta er hvatning fyrir fólk að 

fara í þetta nám. 
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5 Umræður 

Eftir að hafa talað við leiðbeinendur um hvernig þeim leið, þegar þeir byrjuðu að vinna 

á leikskóla, og hvað þeir hefðu viljað vita meira um er ég enn sannfærðari en áður um 

að handbók fyrir leiðbeinendur sé mikilvæg inni á leikskólum. Miklar kröfur eru gerðar 

til leiðbeinenda og því er nauðsynlegt að þeir geti stuðst við viðkomandi fræði svo að 

kröfurnar skapi þeim ekki óöryggi í starfi með börnum. Í niðurstöðum rannsóknar Örnu 

H. Jónsdóttur (2012) kemur meðal annars fram að leiðbeinendum finnst ekki vera mikill 

munur á vinnu þeirra með börnum og vinnu leikskólakennara. Munurinn er sá að 

leikskólakennarinn fer í undirbúning og tekur viðtöl við foreldra. Ég komst að 

samsvarandi niðurstöðum þess efnis að leiðbeinendum finnst að sömu kröfur séu 

gerðar til þeirra og fagmenntaðra leikskólakennara. Því vaknar sú spurning hvernig 

fagmenntaðir leikskólakennarar geta komið betur til móts við leiðbeinendur og 

aðstoðað þá til að mæta þessum kröfum. Handbók leiðbeinenda er mín lausn á þessu 

og vonandi sjá deildarstjórar og annað fagfólk sér fært að fræða leiðbeinendur svo að 

þeim líði betur í starfi og finni til öryggis og vellíðunar. Ef til vill mun það verða til þess 

að fleiri fari í leikskólakennaranám og/eða finni fyrir aukinni gleði í vinnu börnum. 

Við gerð fræðilega kaflans var farið yfir mikið af efni því að handbókin er byggð á 

Aðalnámskrá leikskóla 2011 og réttindum barna. Það var bæði skemmtilegt og krefjandi 

að kynnast enn betur fræðunum og því er heimildaskráin lengri en í hefðbundnum 

verkefnum. 

Þegar ég hóf að skrifa handbókina kom mér á óvart hversu erfitt mér fannst að 

skrifa kaflana á einfaldan hátt því að ég á yfirleitt mjög auðvelt með að tjá mig skriflega. 

Ég komst einnig að því að erfiðast fannst mér að gera grein fyrir þeim fræðum, sem ég 

skildi ekki alveg nógu vel sjálf, og varð því að kafa dýpra og ráðfæra mig við aðra áður 

en ég gat byrjað að skrifa. Ég lærði því mjög mikið af því að þurfa að skrifa og útskýra 

hvernig hægt er að tengja saman fræði og starf. Það fékk mig einnig til að hugsa um að 

ég hef verið þrjú ár í náminu og lesið mjög mikið um starfið í gegnum námið og fyrir 

þetta verkefni en samt átti ég erfitt með að koma þessu efni frá mér. Hvernig getum við 

þá ætlast til þess að leiðbeinendur skilji t.d. Aðalnámskrá leikskóla 2011? Við megum 

ekki týna því niður að geta sett okkur í þeirra spor því að við höfum flest öll verið í 

þeirra sporum einhvern tímann. 
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6 Lokaorð 

Hvað geta leiðbeinendur gert til mæta öllum þeim kröfum sem m.a. Aðalnámskrá 

leikskóla 2011 setur og allt það faglega starf sem fylgir því að vinna á leikskóla? Leikskóli 

í dag er langt því frá að vera „geymslustaður fyrir börn. Hann er faglegur skóli sem 

kennir börnum öll þau mikilvægu grundvallaratriði eins og félagsleg samskipti, 

samkennd, umburðarlyndi, að koma vel fram við aðra, uppgötva og rannsaka og svo má 

lengi telja. 

Það eru fleiri leiðbeinendur í leikskólum en leikskólakennarar og því er mjög brýnt 

að einhver menntun sé í boði fyrir leiðbeinendur. Það á ekki að þykja sjálfsagt að fólki 

sé „hent í djúpu laugina“ einungis vegna þess að starfsfólk vantar. Leikskólastjórar og 

aðrir fagaðilar leikskólans þurfa að gefa leiðbeinendum rými til að fá að fræðast um 

starfið því að flestallir vilja gera vel og það hlýtur að vera óþægilegt fyrir starfsmann að 

vita ekki til hvers er ætlast af honum. Þess vegna er mikilvægt að gera handbók sem 

inniheldur „rjómann af fræðunum“, sem er sett upp á einfaldan hátt og fjallar m.a. um 

hvaða lögum á að fara eftir og hvaða réttindi börn hafa. 

Ég hef sjálf unnið sem deildarstjóri og ég veit að erfitt getur verið að finna tíma til að 

kenna nýjum starfsmanni hvað liggur að baki starfinu. Það er því von mín að handbókin 

muni einnig auðvelda deildarstjórum að mennta nýtt starfsfólk og á endanum hafa allir 

hag af, börn, starfsfólk og leikskólakennarar. 
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Viðauki A: Kynningarbréf 

Kynningarbréf og samþykki fyrir viðtal vegna meistaraverkefnis í 
menntunarfræði leikskóla fyrir verkefnið Handbók fyrir leiðbeinendur. 

 

Þetta verkefni er undirbúningur fyrir gerð Handbókar fyrir leiðbeinendur sem mun 

innihalda „rjómann“ af leikskólafræðunum sem gott er að þekkja til í leikskólastarfi. 

Handbókin og gerð hennar er meistaraprófsverkefni mitt í menntunarfræði leikskóla. Til 

að fá betri hugmynd um hvað sé mikilvægt að hafa í handbókinni mun ég fara á leikskóla, 

sem eru með ólíkar vinnuaðferðir og stefnur, og taka viðtöl við starfsfólk og leitast við að 

komast að því hvar mesta þörfin er og hvað starfsmenn myndu vilja hafa í svona bók. Til 

dæmis mun ég leita svara við spurningunni: Hvað var það sem ykkur hefði langað til að 

vita áður en þið fóruð að vinna á leikskóla og hvað fleira hefðuð þið viljað vita þegar þið 

voruð byrjuð að vinna? 

 

Ég mun taka viðtölin upp til að fá nákvæmari skráningu og síðar hlusta á upptökurnar og 

punkta niður aðalatriðin. Gögnin verða svo skoðuð betur og tekin saman til að sjá hvar 

þörfin er mest. Gögnin eru einungis í eigu höfundar og verður þeim eytt að vinnslu 

lokinni. Farið verður með gögnin sem trúnaðarmál. Leiðbeinandi minn í verkefninu er 

Svanborg R. Jónsdóttir, dósent á Menntavísindasviði (svanjons@hi.is).  

 

Við veitum Þóru S. Guðmannsdóttur leyfi til að nota reynslusögur okkar í Handbókina ef 

hún kýs svo. Þær verða sagðar þannig að ekki er hægt að bera kennsl á viðkomandi 

leikskóla eða starfsmann. Einnig – ef einhver af viðmælendunum vill ekki að reynslusagan 

sé birt þá mun Þóra S. Guðmannsdóttir virða þá ósk. 

 

Með þakklæti fyrir að taka þátt og gera mér kleift að gera Handbók fyrir leiðbeinendur 

með von um að hún verði til þess að leiðbeinendur muni fá betri stuðning og fræðslu í 

vinnu sinni með börnum. Einnig vona ég að hún verði til að auka öryggi og vellíðan í starfi. 

Besta þakklæti, 

  Þóra S. Guðmannsdóttir 

 

Ég undirrituð/undirritaður samþykki að Þóra S. Guðmannsdóttir taki viðtal við 
mig um ofangreint efni.  

Staður og dagsetning 

Nafn- undirritun.  

_____________________________________________________________ 
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Viðauki Á: Spurningalisti fyrir leiðbeinendur 

• Hvaða hugmyndir hafið þið um hvernig hægt væri að koma betur til móts við 

leiðbeinendur við upphaf starfs í leikskóla sem veitir þeim aukið öryggi og vellíðan í 

starfi í leikskóla? 

• Ef til væri handbók fyrir leiðbeinendur um starfið, hvað mynduð þið telja að væri 

mikilvægast að hafa í henni?  

• Hvað hefðuð þið viljað vita meira um áður eða þegar þið byrjuðuð að vinna á 

leikskóla? 

• Hvernig finnst ykkur að handbókin ætti að vera uppsett svo að hún sé áhugaverð til 

aflestrar? 

• Getið þið lýst því í stuttu máli í hverju það felst að starfa í leikskóla?  

Er eitthvað sem þið mynduð vilja bæta við í lokin? 


