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Ágrip 

Markmið ritgerðarinnar er að skoða nánar muninn á Montessori-aðferðinni og HighScope-

stefnunni. Fjallað verður ítarlega og kynnt verður aðferð Montessori og lögð verður áhersla á 

hvernig aðferðin nýtist í kennslu og sem námstækni á ung börn. Kynntar verða hugmyndir um 

HighScope-stefnuna og hvernig hún nýtist í uppeldi frá fæðingu til snemmfullorðinsára. Til 

þess að fá betri skilning á slíkri tegund uppeldis þá verður stuðst við rit eftir m.a. Hohmann, 

David P. Weikart og Ann S. Epstein. Rýnt verður í hvernig áhrif samskiptatækni í slíku uppeldi 

hefur á börn og ungmenni og hvort lærdómurinn út frá uppeldinu muni nýtast þeim á 

snemmfullorðins og fullorðinsárum. Rannsóknarspurningin sem leitað verður svara við er, eiga 

uppeldisaðferðir Montessori og HighScope-stefnan samleið? 

 

Tekin verða eigindleg viðtöl við viðkomandi einstaklinga sem að nota aðferðirnar í sínu starfi. 

Síðan verða gögn úr viðtölum og gögn úr þemagreiningu notuð til að svara 

rannsóknarspurningu og verður stuðst við fyrri sambærilegar rannsóknir og ritrýndar heimildir. 

Þegar gerð verður grein fyrir uppeldisháttunum hvor um sig þá verða þeir settir í samhengi um 

notagildi þeirra og að lokum verða þeir bornir saman.  

 

Viðfangsefnið vekur upp áhuga vegna þess að báðar aðferðir og hugmyndafræðin á bak við 

þær hafa komið sér vel fyrir börn frá unga aldri, fyrir félagslegan og vitsmunalegan þroska 

þeirra sem og eigið sjálfstæði og samskiptahæfileika við önnur börn og fullorðna. Það er 

áhugavert að skoða hvernig nýta má Montessori-aðferðina ásamt HighScope-stefnunni. Einnig 

verður fjallað um hugmyndafræði Reggio Emiliu.  

 

Lykilhugtök: 

HighScope-stefnan, Montessori-aðferð, hús barnanna, fræðsla skynfæranna, túlkun 

skynfærana, tilraunauppeldisfræði, leikandi nám, virkur agi, Perry Preschool verkefnið, 

sjálflægt tal, innra tal, virkt nám. 
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Abstract 

Maria Montessori and HighScope strategy 

Do they go hand in hand? 

The goal of this thesis is to look more closely at the difference between the Montessori method 

and the HighScope strategy. The Montessori method will be discussed in detail and emphasis 

will be placed on how the method is used in teaching and as a learning technique for young 

children. Ideas for HighScope strategy will be introduced and discussed how it will be useful 

in raising children from birth to early years. In order to gain a better understanding of this type 

of nurturing, there will be support based on the publications of Hohmann, David P. Weikart 

and Ann S. Epstein. It will be reviewed how the impact of this kind of communication 

technology in such upbringing on children and young people and whether the lessons learned 

from the upbringing will be useful to them during their early and adult years. The research 

question to be answered is, does Montessori's method and HighScope's strategy go hand in 

hand in upbringing children? 

 

There will be qualitative interviews taken with individuals who use these methods in their 

work. The data from interviews and data from the thematic analysis will then be used to answer 

the research question and will be based on previous comparable research and peer-reviewed 

sources. When both these methods and their usefulness have been explained they will finally 

be compared. The subject raises interest because both methods and the ideology behind them 

have come in handy for children from an early age, for their social and intellectual development 

as well as their independence and communication skills with other children and adults. It is 

interesting to look at how the Montessori method can be used together with the HighScope 

strategy. There will also be discussion about the Reggio Emilia philosophy. 

 

Key words: 

HighScope strategy, Montessori method of education, Children's house, education of the 

senses, sense perceptions, experimental pedagogy, playful learning, active discipline, Perry 

Preschool Project, private speech, inner speech, active learning. 
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Formáli  

Tilefni verkefnisins spratt upp vegna mikils áhuga á uppeldisfræðum og umönnun barna. Áhugi 

var til staðar á að skoða og bera saman vinsælar uppeldisaðferðir sem eru víða notaðar í 

Bandaríkjunum. Upphaf verkefnis hafði rætur sínar að rekja til eigin uppeldis og systkinahóps 

í æsku. Uppeldi getur verið misjafnt eftir fólki, reynslu, þekkingaröflun, löndum og menningu 

en það sem stendur eftir eru einstaklingarnir sem hafa upplifað sitthverja uppeldisaðferð fyrir 

sig. Það var áhugavert að skoða uppeldisaðferðirnar og skoða áhrifin sem þær hafa á þroska 

barna frá unga aldri til fullorðinsára. 

 

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, fyrir góðar ábendingar og aðstoð við vinnu verkefnisins. 

Einnig vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir umburðarlyndi og stuðning. Síðast en ekki síðst vil 

ég þakka kærasta mínum, Friðþjófi Ottó Ragnars, fyrir þolinmæði, umhyggju og stuðning. 

 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum/undirritaðri. Ég hef kynnt mér 

Vísindasiðareglur Háskóla Íslands (2014, 16. janúar,  

https://www.hi.is/sites/default/files/atli/pdf/log_og_reglur/vshi_sidareglur_16_1_2014.pdf), 

og fylgt þeim samkvæmt bestu vitund. 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. 

  

Reykjavík, 6. maí  2019. 

 

 Súsanna Mary Idun Midjord . 
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1 Inngangur  

Rýnt verður í uppruna Mariu Montessori, hugmyndafræði hennar, áherslur aðferðarinnar og 

notagildi í samskiptum við börn. Einnig verður fjallað um uppruna HighScope-stefnunnar, 

hugmyndafræði og langtímarannsóknir. Stuðst verður við rit Rita Kramer (2017) og 

langtímarannsóknir David Weikart og félaga (2008). Eiga uppeldisaðferðir Montessori og 

HighScope-stefnan samleið? Aðferðafræðin sem notuð verður er eigindleg, með eigindlegum 

viðtölum, þemagreiningu og gagnasöfnun og út frá niðurstöðum þemagreiningar verða gögnin 

notuð til að svara rannsóknarspurningu.  

 

Efnið sem varð fyrir valinu eru uppeldishættir og verður skoðað hvort viðfangsefnið 

Montessori-aðferðin og HighScope-stefnan eigi samleið. Rannsóknarspurningin sem leitað 

verður svara við er: Eiga uppeldisaðferðir Montessori og HighScope-stefnan samleið? 

Markmið ritgerðarinnar er að skoða nánar muninn á Montessori-aðferðinni og HighScope-

stefnunni. Tekin verða eigindleg viðtöl við einstaklinga sem nota aðferðirnar í sínu starfi. Síðan 

verða gögn úr viðtölum og gögn úr þemagreiningu notuð til að svara rannsóknarspurningu og 

verður stuðst við fyrri sambærilegar rannsóknir og ritrýndar heimildir. Tilgangur verkefnisins 

er að gera grein fyrir aðferðum Mariu Montessori og HighScope-stefnunni. Nauðsynlegt er að 

kynna báðar hugmyndirnar hvora um sig og síðan verður farið ítarlega í samanburð á báðum 

aðferðum og hugmyndafræðum á bak við þær. Að samanburði loknum verða brot af bestu 

hugmyndum beggja hugmyndafræða tekin saman og notað til að fá nýtt sjónarmið af jákvæðum 

og krefjandi uppeldisaðferðum sem munu nýtast til langtíma.  

 

Uppeldisfræði er tiltölulega nýtt hugtak í dag og er mikið í umræðunni tengt uppeldi. Uppeldi 

hefur breyst mikið og einkenni þess þróast í gegnum árin. Uppeldisfræðingar hafa skiptar 

skoðanir á því hvernig uppeldi eigi að vera og hvaða uppeldisaðferðir henti best. Uppeldi er 

spennandi viðfangsefni sem eykur skilning fólks á menntun og hvernig hún nýtist sem öflugt 

afl til breytinga víða um heim. Uppeldisfræði er hvorki undirbúningur fyrir kennsluþjálfun né 

ákveðin kenning um kennslu. Uppeldissérfræðingar fá gagnrýna sjón á hvað menntun sé og 

hvernig menntun virkar í mismunandi löndum og menningarheimum. Einnig öðlast þeir betri 

sýn á því hvernig eigi að takast á við fáfræði varðandi uppeldi, upplýsingagjöf og 

kennsluaðferðir í skólum (Ward, 2004).  
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Maria Montessori fæddist 31. ágúst árið 1870 í litlum bæ í Chiaravalle við strendur Ancona. 

Maria trúði því að breyting væri möguleg en hún ólst upp við erfiða vinnu og lífsvenjur. Æska 

hennar einkenndist af ströngu uppeldi en komst fljótt að því að hún gat beygt og brotið reglurnar 

og brotið staðalímyndir og hlutverk sem hafðar voru yfir og ætlast til af konum á þeim tíma. 

Maria sá um starfsferlið og menntun sína með almennt viðhorf og eigin sannfæringu að 

breyting væri möguleg og nauðsynleg til að brjóta brýrnar milli hlutverka karla og kvenna. 

Nokkrum árum eftir að Maria fæddist þá flutti fjölskylda hennar til Flórens, síðan til Róm þar 

sem þau bjuggu árum saman, í umhverfi ítölsku höfðuborgarinnar sem hafði fleira upp á að 

bjóða heldur en litli bærinn sem Maria fæddist í. Maria hóf göngu sína í skóla í Róm og var 

metnarfull og örugg með sig en móðir hennar, Renilde hafði aðstoðað hana við lærdóminn, 

studdi hana og hvatti hana áfram. Maria fór í háskólanám þar sem hún útskrifaðist í ítölsku og 

latínu. Seinna fór hún í læknisfræði sem tók allt í allt 6 ár til að öðlast læknaskírteini og var 

fyrst kvenna á Ítalíu til þess að klára slíkt nám. Hugmyndir Mariu Montessori mótuðust af 

hugmyndum Friedrich Fröbel, sem bjó til hugtakið leikskóli eða Kindergarten, þar sem lítil 

börn fengu að leika sér í svokölluðum garð barnanna (Kramer, 2017).  

 

Maria kom með nokkrar hugmyndir um nám barna út frá skynfærum þeirra. Fræðsla 

skynfæranna (e. education of the senses) var fyrst. Slíkt nám gekk út á það að börn ættu að hafa 

eitthvað fyrir stafni frá morgni til lok dags án þess að vera úrvinda eða innilokuð. Fyrst á að 

kenna börnunum auðveldar leiðir til þess að ná fram litlum markmiðum, eins og hvernig þau 

eiga að klæða sig eða halda á blýanti. Síðan ætti að draga athygli þeirra að túlkun skynfæranna 

(e. sense perceptions), eins og að fara í hjólreiðatúr og finna lykt og stærðir mismunandi blóma. 

Þau ættu að leika frjálsum íþróttum til að þjálfa vöðvana sína og þjálfa skynjunina á 

mismunandi áferðum, stærðir, efni, lyktir og bragð. Þegar slíku námi er lokið er hægt að kenna 

þeim stafrófið á litlum töflum í regnbogans litum. Montessori-skólar leggja áherslu á að kenna 

börnum vísindi og leyfa þeim að prófa sig áfram í vísindum með því að vera með aðgengilega 

aðstöðu, efni og fleira fyrir þau. Maria vakti einnig athygli á að vísindin hafa ekkert á móti 

konum heldur séu karlkyns vísindamenn á móti konum sem læra vísindi. Hún vildi að allir 

fengju sömu tækifæri til náms og lagði sérstaka áherslu á vísindi í skólum (Kramer, 2017).  

 

Sálfræðingurinn David Weikart (1931-1962) var upphafsmaður HighScope-stefnunnar og 

brautryðjandi uppeldismenntunar mörgum árum síðar og er ennþá áberandi víða í skólum. 

Weikart hóf rannsókn sína í grunnskóla í Ypsilanti, í Michigan-ríki í Bandaríkjunum, ásamt 

Charles Eugene Beatty til að búa til leikskólaverkefnið, Perry Preschool Project. Rannsóknin 
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sjálf hófst stuttu eftir að HighScope-stefnan kom á yfirborðið árið 1962 og í rannsókninni tóku 

alls 123 börn af afrískum-bandarískum uppruna þátt og áttu það sameiginlegt að hafa fæðst og 

alist upp við bágar aðstæður og voru þar með líklegri í áhættu á því að falla í skóla. Nokkrum 

árum eftir að rannsóknin hófst, hélt hún áfram undir leiðsögn Dr. Weikart og í kjölfar 

rannsóknarinnar stofnaði hann HighScope Educational Research Foundation, árið 1970. 

Aðferðin var nefnd HighScope og vísar nafnið í þau háu markmið sem samtökin setja sér (Our 

history, 2019). Weikart og félagar notuðu langtímarannsóknina á börnunum og til stuðnings 

notuðu þeir leikskólaverkefnið og HighScope-námskrá til þess að skoða áhrif þess á 

einstaklingana þegar þeir kæmu á fullorðinsár. Í langtímarannsókn þeirra skoðuðu þeir meðal 

annars langtímaáhrif námskrárnar á þroska barna sem lærðu og fengu leiðsögn í gegnum virkt 

nám (e. active learning), sem ýttir undir sjálfstæða hugsun í námi og verki nemenda (Hohmann, 

Weikart og Epstein, 2008). HighScope-leikskólarannsóknin komst að þeirri niðurstöðu að 

hágæða menntun fyrir ung börn sem eru í áhættuhópi stuðlar að góðum árangri í skólum og 

efnahagslegum niðurstöðum og dregur úr þungunarhlutfalli unglinga og þátttöku í 

glæpastarfsemi. Árið 1970 hætti Weikart í Ypsilanti skólanum til að hefja stofnun samtakana, 

HighScope Educational Research Foundation og til að halda áfram starfi sínu með 

leikskólaaðferðinni sem hann og samstarfsmenn hans þróuðu í Perry leikskólaverkefninu 

(Schweinhart, 2005). 

 

Helstu niðurstöður sýndu að Montessori-aðferðin eykur hæfni barna í málþroska, 

tilfinningaþroska, hreyfiþroska, félagsþroska og siðgæðisþroska. Í langtímarannsókn Weikart 

og félaga kom í ljós að langtímaáhrif HighScope-námskrárinnar voru meiri hvað varðar þroska 

barna sem fengu lærdóm og leiðsögn í gegnum virkt nám (Hohmann, Weikart og Epstein, 

2008). Perry Preschool-prógrammið (2019) sýndi betri árangur hjá inngripshópnum fremur en 

samanburðarhópnum. Tungumálaiðkun HighScope-menntunar ýtir undir tilfinninga-, félags-, 

og persónuleikaþroska barna (Our Approach, 2019). Í framhaldinu væri hægt að gera aðra 

samanburðarrannsókn, setja upp nýja námskrá með áherslum út frá báðum uppeldisháttum og 

hafa tvo hópa, þar sem annar þeirra verður undir áhrifum frá inngripi og hinn ekki. Síðan verður 

hægt að fylgjast með báðum hópum alast upp í fullorðinsárin. 

 

Ýmsir fræðimenn hafa velt fyrir sér áhrifum ýmissa uppeldisaðferða á þroska barna, æsku 

þeirra og fullorðinsár. Einn af þeim er Loris Malaguzzi (1920-1994), sem fæddist í borginni 

Reggio Emilia í Norður-Ítalíu. Eftir seinni heimstyrjöldina komust Malaguzzi og fleiri foreldrar 

innan þorpsins að þeirri niðurstöðu að bæta þyrfti uppeldisaðferðir þar og það varð upphaf 
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Reggio Emilia-kennslufræðinnar. Lykilatriði í Reggio Emilia-kennsluaðferðinni eru meðal 

annars virðing, ábyrgð, könnun og sjálfræði (Edwards, Gandini og Forman, 1998). Malaguzzi 

fékk innblástur frá ýmsum uppeldisfræðingum eins og John Dewey, Erik Erikson, Jean Piaget 

og Lev Vygotsky (Who is Loris Malaguzzi?, 5. júlí, 2017). 
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2 Aðferð Mariu Montessori  

Fjallað verður um uppruna Mariu Montessori og aðferðar hennar sem breiddist meðal annars 

út í leikskólum víða í Bandaríkjunum. Farið verður yfir hugmyndafræði hennar og áherslur 

Montessori-aðferðarinnar í skólum og notkun aðferðarinnar í samskiptum við börn. Í 

undirköflunum verður fyrst verður fjallað um aðferðina og áherslurnar frá tímum Mariu 

Montessori og síðan verður farið yfir aðferðina og áherslurnar sem notaðar eru í dag.  

2.1. Uppruni aðferðar 

Árið 1907 stofnaði Montessori uppeldisstofnun í Róm sem var nefnd, Casa dei bambini, eða 

hús barnanna en hún sá um forstöðu stofnuninnar. Fjórum árum síðar var fyrsti Montessori-

skólinn opnaður og byggður af hugmyndum hennar. Í skólanum var notast við hluti úr 

vönduðum efnivið, innbyggð af ýmiss konar þrautum til að þjálfa skynfæri og hugsun barna 

(Kramer, 2017). Í Montessori-aðferðinni er áhersla lögð á að öll börn séu fædd með meðfædda 

hæfileika. Montessori lagði einnig áherslu á lærdóm barna og eigin virkni og þátttöku barna í 

námi. Í uppeldisfræðum Montessori felur aðferðin í sér tjáningu barnsins, leyfa því að tjá sig 

og fá svigrúm til að mynda sína skoðanir og læra á eigin hraða. Monstessori trúði því að 

kennarar ættu alls ekki að leiðrétta börnin ef þau gerðu mistök heldur frekar sleppa því að trufla 

og leiðbeina þeim þegar þau vantar aðstoð. Sú aðferð sem notast er við í kennslu er óformleg 

og hlutverk kennara felst í því að aðstoða barnið við hjálpa sér sjálft en með slíkum aðferðum 

lagði Montessori áherslu á tvo megin þættina í uppeldi, svigrúm og aga (Montessori, 2013). 

 

Til eru tvær megináherslur í Montessori-aðferðinni, sú fyrri nefnist ,,undirbúið umhverfi”, þar 

sem kennarinn er með yfirsýn yfir nám og reynslu barnanna og hefur það hlutverk að setja upp 

val í námskrá þeirra, ásamt því að hafa valið aðgengilegt og sýnilegt. Seinni áherslan er 

aðferðin sem fer fram í leikskólum sem er vel skipulögð og með skýrum markmiðum. Kennarar 

sem nota Montessori-aðferðina þurfa að vera þolinmóðir, hjálpsamir og sýna börnunum 

virðingu. Montessori-kennarar þurfa að átta sig á þroskastigi hvers og eins barns, hvenær þau 

þurfa hjálp og hvenær ekki (Montessori, 2013). Þessu má líkja við hugmyndina sem Malaguzzi 

lagði fram, um sjálfstæði, ábyrgð og virðingu barna. Til að stuðla að slíkum þáttum þyrftu 

kennarar að átta sig á því hvenær þeir eigi að stíga inn í og aðstoða börn og hvenær ekki 

(Edwards, Gandini og Forman, 1998). Malaguzzi var einn af brautryðjendum Reggio Emilia-

kennslufræðinnar og snýst tilgangur hennar ennþá daginn í dag um að ýta undir sjálfræði, 

ábyrgð og virðingu meðal barna sem ganga í skóla sem notast við aðferðina. Í Reggio Emilia-
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kennsluaðferðinni er áhersla lögð á að kennarar viti hvenær þeir eiga að aðstoða börnin og 

hvenær ekki og hvernig þeir eiga að hlusta á börnin. Kennararnir hafa það hlutverk að leiðbeina 

börnunum, sýna þeim skilning, virðingu og þolinmæði á meðan börnin læra. Foreldrar eru 

hvattir til að skipta sér lítið af og leyfa börnum sínum að kanna nýja hluti, læra á þá og geta 

gert greinarmun á þegar þau vantar aðstoð og hvenær ekki. Margir leikskólar í heiminum 

styðjast við Reggio Emilia-kennsluaðferðina og fara eftir þeim markmiðum sem í henni standa 

og hvetja foreldra til að kynna sér aðferðirnar líka (Edwards, Gandini og Forman, 1998). 

2.2. Notagildi og tilgangur aðferðar 

Með gömlu Montessori-aðferðinni er hægt að kenna börnum að ná tökum á móðurmálinu, 

stafrófinu og að taka fyrstu skrefin í að ná tökum á skrift en þó aðeins ef þau fá aðstoð við að 

læra lesa og stafa orð. Maria fór í skóla til að læra vísindi og sálfræði og vísa mörg verk hennar 

í svokallaða tilraunauppeldisfræði (e. experimental pedagogy) sem einkennist meðal annars 

sem tilraun í uppeldisfræðum, með börnum frá þriggja til sex ára. Engin annar vísindamaður, 

kennari eða uppeldisfræðingur hafði búið til kerfi þar sem þrír meginþættirnir, lestur, skrif og 

reikningur spiluðu saman. Eftir margra ára reynslu og tilraunir stofnaði Maria tilraunaverkefnið 

sitt, sem hún setti saman út frá grundvallarhugmyndum annarra fræðimanna sem pössuðu vel 

við hennar hugmyndir og Maria kom tilraunaverki sínu inn í skóla víða og enn í dag er notast 

við hugmyndir hennar, um skólakerfi og námskrá. Í tilraunauppeldisfræði geta ókostir fylgt í 

för til dæmis geta þau ekki verið notuð í öðrum tilraunavísindum, þar sem uppeldisfræði er 

byggð út frá hreinlæti, mannfræði og sálfræði og að hluta til út frá tæknilegum aðferðum. Maria 

byggði rannsóknir sínar á aðferð sem er notuð í tilraunauppeldisfræðum og niðurstöður út frá 

reynslu sinni á tveimur árum í ,,Children´s House” eða í húsi barnanna (Montessori, 1912). 

 

Notagildi Montessori-aðferðarinnar í dag er fremur krefjandi en líka einföld í notkun og á sama 

tíma læra fullorðnir einstaklingar margt út frá því að nota aðferðina í samskiptaleiðum við börn 

sín, eins og virðingarrík samskipti sín á milli. Markmið aðferðarinnar er að gera nemendur 

sjálfstæða í hugsun og verki til að takast á við framtíðarmarkmið (Montessori, 2013). 

2.3. Foreldrar og kennarar 

Maria Montessori trúði því að hamingjan kæmi innan frá og hlutverk kennara í Montessori-

skóla væri að rækta hamingju barnanna að innan, hvetja þau áfram og veita þeim svigrúm til 

að læra á eigin spýtur og vera til staðar ef þau vantaði aðstoð. Í Montessori-skólanum lagði hún 

til að hafa ávalt búsáhöld eins og bolla og diska úr gleri sem börnin fengju aðgang að. Í hverri 
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skólastofu eru ýmiss konar efniviður, litir og annað sem er raðar í hillur og er staðsett í þeirri 

hæð sem hentar best fyrir börnin (Lillard, 2013). Foreldrar gátu lært af Montessori-aðferðinni 

með því að gera sér grein fyrir þörf barnanna fyrir virkni, einkennandi tjáningaraðferðum og 

möguleikum þeirra og foreldrar þurfa að beita þessari þekkingu sinni um börn sín skynsamlega. 

Foreldrar áttu að vita að efniviðurinn og hlutirnir í kennslustofunni eru ekki nægleg fyrir börnin 

til að stuðla að nokkurs konar náms kraftaverki, heldur þurfa þau fræðslu um hvernig nota skal 

hlutina. Í fyrstu Montessori-skólunum þurftu foreldrar að kunna að meta þá kosti sem skólinn 

hafði að bjóða upp á fyrir börn þeirra. Foreldrar áttu að sjá til þess að börnin læri frá þeim 

hvernig eigi að nota réttan framburð, orðaval og málfar. Samkvæmt Mariu Montessori eru 

foreldrar fyrstu kennarar barna sinna allt frá fæðingu og eitt af meginmarkmiðum skólana er 

að vera til staðar fyrir foreldrana til að nálgast upplýsingar varðandi aðferðina, hvert þroskastig 

og uppeldi barnanna (Montessori, 1912).  

 

Í Bandaríkjunum nú til dags geta kennarar farið í nám og öðlast aukna þekkingu á Montessori-

aðferðinni til að læra helstu áherslur aðferðarinnar og tileinkað sér uppeldisfræðslu um uppeldi, 

þroska og áhrif Montessori á börn. Foreldrar geta leitað til kennara ef spurningar vakna 

varðandi aðferðina og ef þau eru í vafa um eitthvað varðandi aðferðina og uppeldi þá eru margar 

uppbyggilegar, hvetjandi og fræðilegar bækur til um Montessori-aðferðina aðgengilegar í 

skólum sem nýta má einnig heima (Lillard, 2013). Meginmarkmiðið í Montessori-skólum í dag 

er að ýta undir að hegðun barna sé uppbyggjandi fyrir þróunarferli þeirra og fyrir samfélagið 

líka. Námskráin veitir kennurum annan skipulagðan þátt í Montessori-menntun og sem 

þjálfaðir Montessori-kennarar þurfa þeir að sinna börnunum á uppbyggilegan hátt. Kennarar 

aðstoða þau börn sem eiga erfitt með að læra eða misskilja eitthvað og til þess að ná til barnanna 

þá ræða kennararnir við þau á þeirra stigi. Kennarar hafa það hlutverk að fylgjast með 

börnunum, hvernig þau leika, áhugamál þeirra og veita aðstoð ef þarf. Kennarar leyfa yngri 

börnunum að læra að stjórna hegðun sinni og síðan geta þau verið sjálfstæð. Flest börn læra frá 

þeim sem eru eldri og öfugt. Í skólanum veita kennarar börnunum rými til að hjálpa sér sjálf, 

að borða, drekka, föndra, skoða og þrífa eftir sig sjálf. Þannig læra þau að vera sjálfstæð og ýtir 

undir sjálftraust og ábyrgðarhæfileika þeirra. Börnin sjá um að þrífa og þurrka glerdiska og 

glös, setja á borð og setja sinn eigin mat á disk út frá þeim hráefnum sem kennararnir bjóða. 

Þetta á einnig við um efniviðinn í stofunum, kennararnir setja allt sem þarf og börnin velja það 

sem þau vilja notast við hverju sinni. Þegar nýtt efni eða dót bætist við á hilluna þá halda 

kennararnir nokkurs konar kynningu fyrir hópinn, hvað hluturinn er og hvað hann heiti, rest er 

undir þeim komið að útbúa eitthvað úr því (Lillard, 2013). 
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Það sem skiptir mestu máli í Montessori-kennaramenntun í dag er að fylgja 

áætlunarprógramminu sem Maria Montessori setti saman. Prógrammið er útskýrt í fyrirlestrum 

í náminu og birtist líka í námskeiðum frá Association Montessori Internationale (AMI), 

stofnuninni sem Montessori skildi eftir til að halda vinnuferli sínum gangandi. Fjöldi skóla 

kallar sig Montessori-skóla en fylgja og aðhyllast ef til vill ekki 100% hina raunverulegu 

Montessori-aðferð. Margir Montessori-skólar í Bandaríkjunum í dag eru einkareknir skólar og 

flestir þeirra taka eingöngu á móti þeim börnum sem eiga vel efnaða foreldra sem geta greitt 

skólagjöld. Montessori-prógrömmin voru tengd við stofnunina AMI, sem senda ráðgjafa í 

skólana á þriggja ára fresti til þess að tryggja að prógrömmin fylgi enn AMI stöðlum um trausta 

efnisskrá (e. program fidelity), svo dæmi sé nefnt (Lillard, 2013). Montessori-menntun nær 

ekki yfir einn tiltekinn hóp einstaklinga heldur hentar hún t.d. bæði stelpum og strákum, 

börnum með ADHD og börnum með óvirkni, hæfileikaríkum börnum og börnum með 

námsörðugleika og svo framvegis. Það eru engar rannsóknir til í dag sem benda til þess að 

Montessori-menntunin í sjálfu sér henti sérstaklega fyrir ákveðinn hóp barna (Yen og Ispa 

2000).  

 

Montessori-menntun nú til dags notast við svipað ívaf og leikandi nám (e. playful learning), 

sem er stjórnað að einhverju leyti en samt sem áður ekki alveg stýrt. Í Montessori-kennslu er 

litið á leikandi nám út frá heildarskipulagi, notagildi hluta, gagnvirku námi, frjálu vali, 

blönduðum aldurshópum og félögum, skemmtun og án verðlauna. Það sem Montessori-skólar 

hafa fram yfir aðra er að börnin njóta svigrúmsins og á sama tíma er ákveðið heildarskipulag 

innan námsskrárinnar uppbyggt með leiðsögn að kennsluefni hluta, gagnvirkri kennslu 

kennara, frjálsvaldir leikir og þátttaka með félögum á svipuðum aldri. Í gegnum blandaðan 

aldurshóp læra börnin af hvert öðru og hvetja hvert annað áfram í stað þess að fá verðlaun á 

einhverju formi. Sú tegund af leikandi námi sem Montessori-aðferðin fylgir er í raun frábrugðin 

þeirri hefðbundnu út frá lykilatriðum leikandi náms. Hefðbundið leikandi nám einkennist af 

djúpri uppbyggingu hluta, takmarkunum á vali, lýsingu á skólaathöfnum og skorti á 

þykjustuleikjum. Montessori-skólar eru mjög líkir hefðbundnum skólum en þrátt fyrir það þá 

fylgja þeir hugmyndum sem þróaðar voru af Montessori og samstarfsfólki hennar með það að 

markmiði að vinna saman og miðla áfram þekkingu til barnanna. Í kennslustofunum er talað 

um athafnir barna sem nokkurs konar vinnu eða sjálfsuppbyggingu. Í kennslustofum í 

hefðbundnum skólum er notað leikandi nám og þá er talað um athafnir barna sem leik. Í raun 

er Montessori-aðferðin ólík hefðbundnu leikandi námi vegna þess að þau nota ekki 

þykjustuleiki og ímyndunarafl (Lillard, 2013).  
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Kennarar kenna börnunum ákveðinn lærdóm með því að leiðbeina og gera það með því að leika 

létt með sérstakri áherslu á það markmið sem kennararnir hafa í huga. Kennararnir fylgjast með 

börnunum upp að vissu marki en fara ekki eftir ströngu skipulagi heldur frekar eftir 

heildarskipulagi Montessori-menntunar um leikandi nám. Í vinnustund geta börnin valið á 

hvaða stöð þau vilja fara og vinna með efnivið. Þeim er gefið ákveðið val milli þess sem 

kennararnir bjóða upp á og geta skipt um stöð þegar þau vilja. Ef eitthvað barn hefur ekki 

fundið sér eitthvað til að hafa fyrir stafni þá geta kennararnir komið með hugmyndir fyrir það 

og leyft því að velja. Það sem ræður för í leikandi námi er áhugi barnsins og það sem drífur 

það áfram er það sem kennarinn býður upp á, hlutirnir sem eru í boði og leiðbeiningar kennara 

fyrir hlutina (Lillard, 2013). Montessori-menntun í dag felur í sér hluti sem henta til meðferðar 

í náminu og ættu efnin sem eru í notkun hverju sinni að henta frá þriggja til sex ára aldurs og 

ná yfir námssvið skynjunar, t.d. tónlist, stærðfræði, tungumál, vísindi og listir. Einnig þurfa 

kennarar að hafa í huga að hafa efni aðgengilegt fyrir aðra aldurshópa sem henta þeim, eins og 

til dæmis fyrir ungabörn og upp að þriggja ára. Í Montessori-kennaranámi er farið yfir hvernig 

kennarar eiga að kynna sér efni sem verður notað og veittur aðgangur að í kennslustofum 

barnanna. Þess er krafist að þjálfunin fyrir notkun ýmissa efna verði endurtekin reglulega til 

þess að miðla sértækri menntun til barnanna (Lillard, 2013). Í Montessori-skólum er foreldrum 

barna ekki ráðlagt að leika í þykjustuleikjum með börnum sínum. Það eru engar rannsóknir 

sem benda til þess að notkun þykjustuleikja hjá fullorðnum í umhverfi barna sinna sé þeim 

skaðlegt (Lillard og Witherington 2004).  

 

Foreldrum er ráðlagt að setja börnum sínum sanngjörn viðmið sem eru sífellt byggð á 

menningarlegum væntingum hegðunar, heilsu barna og öryggi. Samkvæmt Lillard (2011) læra 

börn að gefast fljótlega upp þegar þau skynja ekkert hik frá foreldrum sínum. Út frá því er hægt 

að túlka að foreldrar þurfi að setja fram ströng, skýr fyrirmæli og reglur og halda þeim, vegna 

þess að þannig geta börnin lært sjálfstjórn frá foreldrum sínum. Þau átta sig á að ekki er brugðist 

við tiltekinni hegðun en á sama tíma þurfa foreldrarnir að samþykkja tilfinningar barnanna ef 

þeim líður illa eða eru þreytt. Börnin læra að það sé hlustað á þau og tilfinningar þeirra 

samþykktar og á sama tíma læra þau að foreldrarnir setja mörkin vegna þess að þeim þykir 

vænt um þau. Foreldrar þurfa að vera meðvitaðir um nauðsynlegar þarfir barna sinna og þó svo 

að börnin sækjast mikið í félagsskap jafningja og vina þá eru þau enn háð stuðning foreldra 

sinna. Þau þurfa að vera vakandi fyrir þörfum og áhugamálum barnanna en margir foreldrar 

vanmeta þann tíma barnanna sem einkennist af spurningum um umhverfið og umheiminn í 

kringum þau. Börn eru forvitin og vilja læra og það er stórt hlutverk sem foreldrarnir eiga að 
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taka þátt í og þurfa að veita börnunum athygli og verja tíma með þeim. Foreldrar sem vanmeta 

þetta forvitna tímabil missa af besta tímanum til að hjálpa börnum sínum að leggja góðann 

grunn fyrir unglingaárin sem geta of reynst erfið. Foreldrar sem vanrækja þetta tímabil missa 

besta tímann til að hjálpa börnum sínum að byggja upp sterkan grunn fyrir komandi óróleg 

unglingsárin. Margir foreldrar í nútímasamfélögum eru hrifnir af Montessori-aðferðinni en 

einhverjir þeirra eiga það til að telja sér trú um tiltekin atriði sem er einfaldlega misskilningur 

um aðferðina (Lillard, 2011).  

2.4. Aðferð í skólastarfi 

Í fyrstu Montessori-skólum á Ítalíu voru settar fram reglur og reglugerðir sem foreldrar þurftu 

að fylgja og sjá til þess að börnin kæmu fínklædd og hrein í skólann. Reglurnar voru skýrar og 

áttu rúmversk samtök að sjá til þess að hægt væri að safna öllum börnum sem bjuggu í húsunum 

í kring, undir sameiginlegan skólaaldur. Meginmarkmið húss barnanna (e. Children´s House) 

á þessum tíma var að bjóða börnum þeirra foreldra sem voru oft fjarverandi vegna vinnu upp á 

skólagöngu að kostnaðarlausu og persónulega umönnun sem aðrir foreldar gátu ekki gefið 

börnum sínum. Í húsinu var fjallað um menntun, heilsu, líkamlega og siðferðilega þróun barna 

og tók slík menntun mið af aldri barnanna. Í skólanum var skólastjóri, læknir og 

umsjónarmaður eða umönnunar einstaklingur. Í Montessori-skólum var dagskráin og 

klukkustundirnar ákveðnar af skólastjórum og fengu öll börn sem bjuggu í sama húsi og skólinn 

aðgang að honum og leyfilegur aldur til að komast inn var frá þriggja til sjö ára. Foreldar sem 

vildu senda börnin í skólann og nýta sér kostnaðarlausa þjónustu hans þurftu að fylgja þessum 

reglum ásamt binandi skyldum, að senda börnin í skólann á þeim tímum sem var tekið fram, 

með hreinlæti í fyrirrúmi bæði á líkama og fatnaði, ásamt því að mæta með svuntur. Aðrar 

skyldur voru að sýna virðingu og tillitssemi gagnvart skólastjóranum og öðrum sem tengdust 

skólanum, vera virkir þátttakendur, vinna í sameiningu að menntun barna sinna og mæðurnar 

áttu að hitta skólastjóra einu sinni í viku til ræða heimilislíf barnanna og þiggja ráð 

skólastjórans. Þau börn sem mættu óhrein eða í skítugum fatnaði og þeim sem tókst illa að bæta 

sig og sýndu óviðeigandi hegðun voru rekin úr skólanum. Einnig voru börn þeirra foreldra sem 

ekki báru virðingu fyrir starfsfólki skólans rekin, eða sem eyðilegðu menntunarkerfi skólans 

með slæmri hegðun (Montessori, 1912). 

Í fyrstu Montessori-skólunum var áhersla lögð á hreinlæti, menntun og aga sem kemur út frá 

svigrúmi sem börnin höfðu í gegnum leiki. Agi sem fór fram í slíkum skóla á þeim tíma var 

frábrugðinn þeim sem finnst í öðrum skólum í dag. Til þess að hægt sé að aga börnin þurfa þau 

að hafa ákveðið svigrúm og aginn sjálfur þarf að vera virkur. Oft var talað um svokallaðan 
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einstaklingsaga en það er þegar einstaklingar geta sjálfir stjórnað eigin hegðun og með slíkum 

aga er nauðsynlegt að fylgja og tileinka sér sem lífsreglu. Hugmyndina um virkan aga (e. active 

discipline) er hins vegar erfitt að skilja og fylgja eftir og hann er frábrugðinn gömlum venjum. 

Til þess að barn öðlist virkan aga þarf það að átta sig á muninum milli góðs og ills og sér 

kennarinn um að meta virkni barnsins. Aðferðin var notuð með tilteknum aga og með því 

markmiði að undirbúa börn fyrir vinnumarkað og til að standa sig prýðilega. Hún var einnig 

notuð til að ýta undir sálrænt ástand einstaklinga sem einkennist út frá óbreytanlegum vilja eða 

líkamlegrar getu hans, t.d. aðlögun í starfi, vilja sem höfðar til ástríðu í sambandi og hlýðni, 

t.d. í skóla. Í skólum Mariu Montessori var einnig ýtt undir sjálfstæði barnanna, eins og þegar 

börnin byrja að taka ákvörðun sjálf um hvað þau langaði að borða eftir að þau hættu á brjósti 

og voru forvitin um sjálfan sig. Samkvæmt Montessori er auðveldara fyrir foreldra að leyfa 

börnunum að læra sjálf að borða, baða og klæða sig í, hins vegar reynir meira á þolinmæði 

uppalenda í slíkri kennslu en börnin fá svigrúm til að prófa sig áfram ásamt því að fá aukið 

sjálfstæði. Umhverfið er þáttur sem getur einnig mótað og haft áhrif á börn, þroska þeirra og 

hæfni. Börn þroskast ekki einungis vel vegna næringar, öndunar eða hitastigs sem það aðlagast 

heldur þroskast þau vel vegna lífsorku þeirra, sem þróast og gerir sig sýnilega. Líkami barna 

þróa sig í samræmi við líffræðilega þætti sem voru ákveðnir í arfleið þess. Lífeðlisfræðilegt 

ástand barns segir til um hversu heilbrigt það er og lífvenjur þess en það er í þeirra höndum að 

halda því við, aðlagast nýjungum og takast á við það sem framtíðin hefur að bjóða (Montessori, 

1912). 

  

Í gömlu Montessori-aðferðinni einkennist kennsla af nokkurs konar tilraun. Því meiri sem 

þekking kennara er á aðferðum tilraunasálfræði (e. methods of experimental psychology), því 

betri skilning hafa þau á kennsluaðferðum og hvernig best væri að öðlast þekkingu á náms- og 

skynjunarferli barna. Kennarar þurftu meðal annars að klára þjálfunarnámskeið í húsi barnanna 

til þess að öðlast þekkingu á grundvallarreglum aðferðarinnar og skilja hvernig þær eru notaðar. 

Í námskeiðinu taldi Montessori erfiðasta hluta þjálfuninnar vera aðferðina sem vísar til aga 

barna. Börnin læra að gera greinarmun á því sem er gott og slæmt með æfingum frá fyrsta degi 

skóladags. Montessori sá sjálf um að þjálfa kennara til þess að ná góðum tökum á aðferðinni 

og var harðákveðin á því að börnin væru í skólanum til að vinna og bæta við reynslubankann 

sinn í stað þess að vera bara að leika sér. Samkvæmt Montessori gátu börnin lært í gegnum 

lærdóminn, svigrúmið og umhverfi til þess að láta sköpunar og sköpunargáfur sínar blómstra 

(Montessori, 1912). Rannsóknir Montessori fóru að mestu leyti fram í Montessori-skólastofum 

og leiddu niðurstöðurnar úr tilraunasálfræði Montessori í ljós að börn hefðu öll meðfædda þörf 
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til að læra og framkvæma hlutina á eigin spýtur. Út frá niðurstöðunum var um að ræða fjögur 

þroskaskeið barna frá 0-18 ára. Fyrsta skeiðið einkennist af tiltekinni hæfni í tungumálum sem 

skipar stóran sess í uppbyggingu samskiptahæfni og þroska barna. Seinna skeiðið eru hvatir 

barna til beitingar á skynsemi og fyrirbyggjandi siðferðisþáttum ásamt þróun félagatengsla. 

Þriðja skeiðið er tiltekið ójafnvægi á líffræðilegum þáttum eins og kynþroska, uppgötvun 

réttlætis og persónulegri sómakennd. Fjórða skeiðið einkennist af þörf barna fyrir því að vera 

sjálfstæð og löngun þeirra til að öðlast betri skilning á menningu og sjálfbjörgun (Montessori, 

1967). 

 

Maria byggði grunninn að Montessori-aðferðinni og lagði fram skýrar línur varðandi reglugerð 

og skipulag aðferðarinnar út frá rannsóknum sínum. Í Montessori-skólum nú til dags einkennist 

aðferð í skólastarfi af skipulagi og reglum innan skólans sem kennarar og skólastjórar setja 

fram. Kennarar og skólastjórar setja einnig fram dagsskipulag og dagskrá skólans. Áherslurnar 

í Montessori-aðferðinni í dag eru svipaðar og áður fyrr þar sem lögð er áhersla á hreinlæti, 

virðingu og reglugerðir. Reglurnar eru þó ekki eins strangar og þær voru í fyrstu Montessori-

skólunum. Enn er lögð áhersla á að ýta undir sjálfstæð vinnubrögð barna og hvatt þau til að 

draga lærdóm af því sem fer fram í vinnustofum og seinna meir öðlast virkan sjálfsaga. Það 

sem er frábrugðið frá fyrstu Montessori-skólunum er nú hefur grunnskólamenntun bæst við og 

enn meiri eftirsókn í skólanna og þar með eru skólagjöldin hærri en áður fyrr. Leyfilegur aldur 

í Montessori-skóla í dag er sami og var í upprunu skólanna, frá 3-7 ára og síðan tekur grunnskóli 

við fyrir þá sem vilja halda áfram í Montessori-námi. Það tíðkast að bjóða foreldrum að koma 

á námskeið og spyrja kennara um aðstoð sem snýr að aðferðinni og notkun hennar í 

hefðbundnum Montessori-skólum nú til dags (Lillard, 2013).  
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3 HighScope-stefnan 

Kynnt verður HighScope-stefnan sem varð fljótt vinsæl í fátækrahverfi í Bandaríkjunum. 

Stefnan varð síðar miðpunktur í langtímarannsóknum á tveimur hópum. Annars vegar 

inngripshóp sem stundaði nám eftir HighScope-stefnunni og hinsvegar samanburðarhóp þar 

sem engu inngripi var beitt. Fylgst var með báðum hópum fram á fullorðinsaldur og skoðað 

var hvernig einstaklingar úr hópunum höfðu staðið sig, fjárhagslega, á vinnumarkaði sem og 

varðandi glæpatíðni. Með HighScope-stefnunni er hægt að leggja meiri áherslu á 

tungumálaörvun barna, virkt nám og virka þátttöku í eigin lífi og farið verður yfir notagildi 

aðferðarinnar, hlutverk kennara og foreldra í þessum kafla.  

3.1. Uppruni stefnunnar 

HighScope-stefnan kom upphaflega fram á sjónarsviðið árið 1962 og var brautryðjandi 

uppeldismenntunar mörgum árum eftir á og er ennþá áberandi víða í skólum. Sálfræðingurinn 

David Weikart hóf rannsókn sína í grunnskóla í Ypsilanti, í Michigan-ríki í Bandaríkjunum. Í 

rannsókninni tóku alls 123 börn af afrísk-bandarískum uppruna þátt og áttu það sameiginlegt 

að hafa fæðst og alist upp við bágar aðstæður og áttu þar með frekar á hættu að falla í skóla. 

Rannsóknin hélt áfram eftir að hún var birt, undir leiðsögn Dr. Weikart og stofnaði hann 

HighScope Educational Research Foundation, árið 1970. Aferðin var nefnd HighScope, en 

nafnið vísar í þau háu markmið sem samtökin setja sér (Our history, 2019).  

3.2. Notagildi og tilgangur stefnunnar 

Markmið stefnunnar er að leggja áherslu á það hvernig börnum er kennt fremur en hvað þeim 

er kennt. Markmiðin eru meðal annars að gera börnin sjálfstæðari, sjálfsbjarga og sjálfsörugg 

til þess að leysa sjálf úr vanda sem bjátar á og auka ákvörðunarhæfileika þeirra. Þar með er 

aðal fókusinn á að gera þau tilbúin fyrir skólann og undirbúin fyrir lífið. Önnur markmið eru 

að börn öðlist þekkingu, geti þróað með sér félagslega-, tilfinningalega-, og líkamlega hæfni  

(Our Approach, 2019).  

 

Virkt nám er skilgreint sem nám þar sem barnið fær að vinna með hluti og eiga samskipti við 

fólk, hugmyndir og viðburði, skapa nýja þekkingu. Enginn annar getur skapað eigin reynslu 

barnsins eða myndað þekkingu fyrir barnið. Börn verða að gera þetta fyrir sig sjálf. Í gegnum 

virkt nám (e. active learning) öðlast börn þekkingu á milli sín og hluta sem þau hafa aðgang 

að í náminu. Tilgangur stefnunnar er frekar skýr og snýst aðallega um að kenna þeim virkt nám, 
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að vera virkir þátttakendur í eigin námi og undirbúa þau fyrir framtíðarmarkmið og plön. Börn 

sem stunda virkt nám upplifa beint hluti, fólk, ýmsar hugmyndir og viðburði. Þau öðlast 

huglæga endurskipulagningu sem þroskast áfram með aldri. Börnin koma sjálf upp með alls 

konar hugmyndir, búa til ýmis tákn og frásagnir með eigin virkni, hreyfingu, hlustun, leit, 

tilfinningu og notkun hluta. Slík virkni barna heldur áfram í félagslegu samhengi þar sem 

kennarinn er virkur þátttakandi með því að fylgjast með og hafa yfirsýn með því sem gengur 

á, ásamt samskiptum við barnið. Með því að láta kennarann vera hlutlausan að hluta til, gerir 

það barninu kleift að taka þátt í innri áhugaverðri reynslu þess sem getur stuðlað að 

mótsagnakenndum ályktunum sem leiðir til skilnings barna á endurskipulagningu heimsins í 

kringum þau. Virkt nám felur í sér annars vegar líkamlega virkni samskipta við hluti til fá betri 

skilning á þeim áhrifum sem hlutir geta haft í för með sér og hins vegar andlega virkni þess að 

túlka þessi áhrif og þar með átta börnin sig á því hvernig túlkanir þeirra og skilningur á 

heiminum í kringum þau starfa. Tilgangur HighScope-námskráar er að þjálfa og undirbúa börn 

fyrir framtíð þeirra með virku námi, beinni meðhöndlun hluta, hugleiðingar um eigin 

aðgerðir/gjörðir, t.d. velta börn fyrir sér hvað ýmsir hlutir gera og prófa sig áfram út frá þeim 

pælingum og öðlast betri skilning meðhöndlun hluta. Námskráin ýtir einnig undir innri 

hvatningu, uppfinningu og sköpunargáfu barna og lausn þeirra við vandamálum. Það er mjög 

mikilvægt að börn fái þjálfun í að leita úrlausna við vandamálum á eigin spýtur (Hohmann, 

Weikart, og Epstein, 1995).  

3.3. Foreldrar og kennarar 

Foreldrar og kennarar skipta miklu máli í uppeldi barna og eru fyrirmyndir yngri kynslóða. 

Hlutverk kennara í skólum sem styðjast við HighScope-stefnuna er fyrst og fremst að veita 

börnum stuðning, hvetja þau áfram að læra og vera virkir þátttakendur í eigin námi og hvetja 

þau til að tjá sig og leyfa skoðunum þeirra að blómstra í framkvæmdum í verkefnum sem þau 

taka sér í hendur (Our Approach, 2019).  

 

Fullorðnir fylgjast með og eiga samskipti við börnin til að átta sig á hvernig hvert og eitt barn 

hugsar og framkvæmir hlutina. Fullorðnir leitast við að viðurkenna tiltekna hagsmuni og 

hæfileika hvers barns og bjóða barninu þar að auki viðeigandi stuðning og áskoranir. Slíkt 

hlutverk fullorðinna er flókið og þróast smám saman þar sem fullorðinn einstaklingur verður 

duglegri við að þekkja og uppfylla þroskaþörf hvers barns. Hlutverk fullorðinna einstaklinga, 

svo sem foreldra, uppalenda og kennara, felst í því styðja börnin í gegnum virkt nám með því 

skipuleggja umhverfið og venjur fyrir virkt nám, stuðla að jákvæðu andrúmslofti félagslegra 
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samskipta, hvetja til áætlaðra aðgerða, lausnar vandamála og orðlægrar hugsunar. Einnig að 

fylgjast með og túlka aðgerðir hvers barns, þ.e.a.s. þá þroskaþætti sem snúa að lykilupplifunum 

í reynslu barna HighScope-námi. Að lokum eiga fullorðnir einstaklingar að skipuleggja reynslu 

barna sem byggja á aðgerðum og áhugamálum þeirra (Hohmann, Weikart, og Epstein, 1995).  

 

Kennarar í HighScope-skólum sjá um að hafa leikföng, hluti og ýmislegt í boði og aðgengilegt 

fyrir börnin og þau fylgjast með börnunum meðhöndla leikföngin og læra að nota hlutina. 

Fullorðnir veita börnum rými og tíma til að nota ýmis efni í kennslustundum, leita að 

fyrirætlunum barna, hlusta á og hvetja til hugsunar barna, gefa börnum tíma til að leysa 

vandamál sjálf og fullorðnir og börn mynda samstarf milli sín. Börn og fullorðnir eru virkir og 

gagnvirkir, finna upp og uppgötva í sameiningu sem hefur jákvæð áhrif á virkt nám. Áhrif virka 

námsins getur opnað fleiri valmöguleika fyrir börnin til að veita sér val á tilteknum átökum 

sem kunna að eiga sér stað á fullorðinsárum. Það sem þykir áhugavert er þróun trausts milli 

barna og foreldra, þar að auki geta börnin haldið reynslu sinni úr virku námi í áframhaldandi 

nám og nýtt sér lærdómsaðferðir sem þau afla sér (Hohmann, Weikart, og Epstein, 1995).  

3.4. Aðferð í skólastarfi 

Til eru nokkrir leikskólar hér á landi sem aðhyllast stefnuna, eins og til dæmis Rauðaborg og 

Mánagarður. Síðarnefndi er þó eini leikskólinn á landinu sem er með vottað leyfi til að starfa 

eftir stefnunni en fleiri skólar hafa starfað með hliðsjón af stefnunnunni hér á landi þrátt fyrir 

það (Við erum stolt af skólanum okkar, 2013).  

Leikskólinn Mánagarður fer eftir markmiðum stefnunnar en þau eru meðal annars að starfa 

undir virku námi þar sem börnin eru virkir þátttakendur í sínu námi og hafa svigrúm til að koma 

skoðunum, hugmyndum og hugsunum í orð. Í virku námi er áhersla lögð á fimm lykilþætti, 

efnivið, meðhöndlun efniviðs, val, orð og hugsanir barna, ásamt stuðning kennara. Önnur 

markmið stefnunnar eru að hafa áhrif á dagskipulagið og skilaboðaskjóðu eða dreifingu 

skilaboða til barna t.d. varðandi breytingar á skipulagi og nýjustu fréttir vikunnar. Val, 

leikstund, samverustundir og hópastarf eru lykilhlutverk stefnunnar líkt og virk nám er rót 

hennar. Lögð er áhersla á þessa þætti í leikskólanum og börnin ná t.d. að tengja áhuga sinn við 

leik með tilgangi. Í leikstund öðlast þau aukna hæfni og þekkingu í gegnum leikinn sem þau 

spila. Samverustundir ýta undir félags- og málþroska barna og í hópastarfi læra þau að nota 

efnivið með leiðsögn kennara. Einnig skiptir máli að kenna þeim að ganga frá eftir leikinn, þar 

sem ákveðinn leikur felst í því að taka ábyrgð og ganga frá. Ávinningur stefnunnar er gott 
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sveigjanlegt dagskipulag, hlý og kurteis samskipti sem einkennast af virðingu og einblína að 

því að ýta undir þroska barna. Að hvetja börnin til að sýna eigið frumkvæði skiptir máli, starfið 

verður markvissara og markmið kennara verða þar af leiðandi skýrari og veitir þeim einnig 

aukið sjálföryggi í starfinu (Uppruni HighScope-stefnunnar, 2019). Í leikskólanum eru einnig 

stuðningsfólk og talmeinafræðingar sem aðstoða börn með annað móðurmál en íslensku, til að 

ná betri tökum á málinu. 

Móðurmálskennsla eða málörvun á leikskólaaldri getur skipt gríðarlega miklu máli fyrir 

lestarfærni og skilning í framtíðinni. Málörvun ýtir ekki aðeins undir betri lesskilning barna 

heldur ná þau að tengja orð og setningar við hljóð og þau læra hvernig hver og einn stafur er 

borinn fram. Hljóðfræðileg þjálfun barna var tekin upp í leikskólum á Íslandi um 1997 eftir að 

bókin Markviss málörvun var gefin út árið 1987 en hún hefur mikið verið notuð í málörvun 

(Helga, Sigrún og Þorbjörg, 1999). Börn læra með því að hlusta á hljóðin og tengja við orð og 

ýmsa hluti. Það geta þau lært í gegnum leiki eins og rímleiki, t.d. rímsögur og rím um dýrin. 

Einnig í gegnum hlustunarleiki, t.d. hvað segir kisan? og svo framvegis. Börn læra fljótt að 

mynda setningar sjálf með nokkrum orðum og með aldri ná þau að bæta fleiri orðum og mynda 

þar með lengri setningar. Í leikskólum er notast við slíka leiki, sögur og vísur í samræmi við 

það sem kom fram fyrir ofan. Skólarnir fara eftir ákveðnum starfsáætlunum og námskrám sem 

settar eru saman með markmiðum sem starfsfólk tekur að sér að sjá um og sjá til þess að börnin 

nái þeim. Það kemur meðal annars fram í Lögum um leikskóla nr. 90/2008.  

Skólum ber skylda að undirbúa alla nemendur fyrir komandi nám og framtíð og samkvæmt 

Hilda Hernández hefur fjölmenningarleg menntun ákveðna sýn um það sem hún getur verið, 

ætti að vera og eigi að vera þrátt fyrir tungumál, kynþátt, trú og annað sem mótar og hefur áhrif 

á nemendur. Fjölmenningarleg menntun undirbýr einstaklinga til þess að geta tekið þátt í því 

samfélagi sem þau búa í þar sem mismunandi tungumál eru töluð og blandaðir menningarsiðir. 

Samkvæmt Hernández skiptir líka máli fyrir kennara að gera sér grein fyrir slíkum skilyrðum, 

markmiðum og veita öllum börnum þá virðingu og lærdóm sem þau eiga að fá. Í leikskólum 

fer fram málörvun sem aðstoðar hvert barn að ná tökum á sínu móðurmáli, þrátt fyrir það að 

vera með fleiri móðurmál í bakgrunninum (Hernandez, 2001). Í Bandaríkjunum hefur tví- og 

fjöltyngd menntun mikið verið umdeild (Nieto, 2009). Samtökin, The Bilingual Education Act, 

komu auga á vandamál meðal minnihlutahópa sem höfðu lítinn grunn í ensku tali. Samtökin 

stofnuðu dagskrá til að aðstoða slíka nemendur að ná tökum á ensku og eigin móðurmáli, þá 

aðalega spænsku og kínversku (Lau v. Nichols, 1974). Í Evrópu er viðmótið gagnvart 
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tungumálum, menntakerfinu og tvítyngi almennt frábrugðið öðrum löndum, þá sérstaklega 

frábrugðið Norður-Ameríku. Það er í raun ekki beinn leiðarvísir að fjölmennri 

tungumálakunnáttu og því engar alheimsniðurstöður hægt að fá út frá þeim gagnvart 

tungumálum (Garcia, 2011).  

HighScope-stefnan er mikið notuð í leikskólum í Bandaríkjunum en samkvæmt 

hugmyndafræði stefnunnar er áhersla lögð á læsi barna frá unga aldri. Ýmsir fræðimenn í 

kennslufræði hafa í gegnum árin aflað sér upplýsinga og aukið skilning sinn á mörgum háttum 

sem snúa að menntun og þroska barna með mátt stefnunnar, svo sem málþroska þeirra og 

skriflæsi. Samkvæmt nýlegum rannsóknum sem sýna fram á tiltekin tengsl milli málþroska og 

skriflæsis, kemur í ljós að þroski barna við 6 ára aldur haldi áfram að þróast með árunum sem 

líða fremur en þroskahæfni sem börn öðlast við ungan aldur. Flest börn byrja að þróa læsi strax 

frá upphafi leikskólaára og leikskólaárin þróa þroska barna enn meir með komandi árum 

(HighScope Educational Research Foundation, 2009). 

Börn sem fá undirstöðu eða grunnmenntun í eigin móðurmáli geta einnig lært og tileinkað sér 

slíkt hið sama í öðrum tungumálum. Einstaklingar sem alast upp í tví- og fjöltyngdu námi eiga 

auðveldara með að læra ný tungumál seinna og geta betur sett sig í stöðu annarra, verið 

umhyggjusöm og tekið tillit til tilfinninga annara án þess að nota bein orð (Dewaele, Petrides, 

og Furnham, 2008). Demonstration Preschool er leikskóli í bænum Depot í Ypsilanti í 

Michigan-ríki. Skólinn býður börnum í hverfinu upp á hágæðamenntun allt frá 3 til 5 ára aldurs. 

Auk þess býður skólinn fólki víðsvegar að og með mismunandi bakgrunn upp á fræðslu um 

hvernig best sé að nota, nálgast stefnuna og læra virkt nám en slík fræðsla fer fram í 

kennslustofu í skólanum (Demonstration Preschool, 2019). 

HighScope Perry Preschool prógrammið var búið til og átti að stuðla að öllum markmiðum 

HighScope-stefnunnar. Í rannsókn David Weikart og félaga var 123 þátttakendum skipt niður 

í tvo hópa. Annar hópurinn fékk að vera í hágæða menntunar prógrammi byggt á HighScope 

nálgun að virku námi. Í hinum hópnum fengu þátttakendur hins vegar enga leikskólamenntun 

(e. preschool education). Prógrammið sem var framkvæmt frá 1962 til 1967 en breyttist hins 

vegar í langtímarannsókn undir leiðsögn Dr. Weikart og félaga og ennþá daginn í dag er fylgst 

með þátttakendum sem síðar leiddi til upphafs HighScope-samtakana (Perry Preschool 

Project, 2019). 
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Í greininni, The rate of return to the HighScope Perry Preschool Program, er fjallað nánar um 

ávinning prógrammsins og stefnunnar á einstaklinga, nám og framtíð þeirra. Prógrammið og 

stefnan eru notuð í mörgum leik-, grunn-, og framhaldsskólum í Bandaríkjunum. Útkomur 

prógrammsins er eru t.d. hærri stig í prófum, betri lærdómsaðferðir sem snúa að menntun, 

þátttakendur haldast lengur í vinnu og þéna meira en aðrir sem ekki fengu slíka menntun. 

Einnig kom í ljós að glæpatíðni var nánast engin meðal þeirra sem höfðu hlotið hágæða 

menntun, ásamt því hljóta einstaklingar aukinn félagslegan þroska við slíka menntun sem 

auðveldar þeim að vinna úr erfiðum aðstæðum og lesa betur inn í aðstæðurnar sem þau lenda 

í. Þessir einstaklingar voru einnig líklegri til að geta borgað af námslánum seinna á ævinni með 

vel launaðri vinnu og líklegri til að geta keypt sér fasteign og bíl heldur en flestir jafnaldrar 

(Heckman, Moon, Pinto, Savelyev og Yavitz, 2010). 

Tví- og fjöltyngdir einstaklingar eru tilfinningalega klókir og eiga auðvelt með að tileinka sér 

ný tungumál og vinnubrögð. Með Perry Preschool prógramminu í skólum og HighScope-

stefnunni eiga nemendur auðveldara með að tileinka sér vinnubrögð og lærdómsaðferðir til að 

læra og njóta í námi. Umrædd tví- og fjöltyngd börn sem hafa fengið HighScope leiðsögn í 

uppeldi skora hærra í prófum en önnur börn, þeim gengur yfirleitt betur að fóta sig í lífinu og 

eru ágætlega stödd fjárhagslega. Markmið stefnunnar eru skýr, að ala upp sjálfstæða 

einstaklinga með því að gera þá virka þátttakendur í eigin lífi. Tungumálaiðkun í HighScope-

menntun ýtir undir tilfinninga-, félags-, og persónuleikaþroska einstaklinga sem gefa þeim 

forskot út í áframhaldandi nám og til að takast á við framtíðina með virðingu, 

tungumálakunnáttu og virka þátttöku í hendi sér (Our Approach, 2019).  
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4 Niðurstöður  

Hugmyndir Montessori vöktu mikla athygli og vinsældir frá upphafi rannsókna Montessori og 

aðferða hennar. Í gegnum árin hafa hugmyndir hennar og niðurstöður úr rannsóknum varðveist 

og verið nýttar í Montessori-kennaranámi sem og í skólum víða í Bandaríkjunum. Að einhverju 

leyti hefur HighScope-stefnan samfylgd og blandað ívaf af Montessori, með sameiginlega 

megináherslu að ala upp sjálfstæða og sjálfbjarga einstaklinga með áherslu á virka þátttöku í 

eigin námi og lífi. HighScope-stefnan hafði þau markmið frá upphafi að miðla þekkingu til 

barna í fátækrahverfum, líkt og upphaf Montessori-aðferðarinnar á sínum tíma á Ítalíu. 

Uppeldisstefnurnar tvær eru með ólík megingildi, markmið og áherslur en geta þær átt samleið 

þrátt fyrir það? Hér verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar teknar saman til að leita svara við 

þeirri rannsóknarspurningu. Fundin voru þrjú undirþemu úr viðtölum rannsóknarinnar, þau eru 

umhverfi, samskipti og dagskipulag. Fjallað verður um hvert undirþema fyrir sig og tekin verða 

dæmi til stuðnings úr viðtölum við viðmælendur. Viðmælandi 1 er HighScope-kennari og 

viðmælandi 2 er Montessori-kennari.  

4.1. Umhverfi, leikstundir og vinnustofur 

Umhverfið getur haft áhrif á þroskaferli barna og það sem einkennist umhverfið getur verið, 

hlutir, leikföng og nærumhverfið í kring eins og kennarar og önnur börn. Börn geta lært frá 

hvor öðru, óháð aldri í gegnum leik eða vinnu. Þegar viðmælendur voru beðnir um að segja 

aðeins frá umhverfi barnanna og skipulagi í skólastofunum kom í ljós að kennararnir sem 

notuðu sitthvora uppeldisaðferðina fyrir áttu það sameiginlegt að setja upp skólastofuna, 

dagsskipulagið og leikföngin fyrir börnin. Viðmælandi 1 sagði frá því. 

,,..að setja saman húsgögn og með í að raða upp á deildirnar og velja leikföng og 

svona...þarna eru þetta hlutir sem við völdum sjálf..” - Viðmælandi 1 

Í Montessori þróast menntunin innan frá og fær að blómstra út frá börnunum í gegnum vinnu 

þeirra í stofunum. Kennarararnir taka ábyrgð á hlutunum sem notaðir eru í stofunum og 

undirbúning sem krefst í kringum þá. Viðmælandi 2 útskýrði skýrt hvernig umhverfið er 

skipulagt í vinnustofunum barnanna.  
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,,..education is developed from the inside and not pouring from the outside, and the 

teacher, it’s like the dynamic link between the child and the prepared environment,...the 

teacher is like the guide, he should be watching the children and observing and the 

teacher needs to know when it’s ready for the next stage….in the Montessori we have 

like the prepared environment and the children that are working with the materials.. and 

the teacher he’s observing what they are doing and....the teacher takes responsibility for 

the material and every material we have like.. one kind of the material in the classroom.. 

and the materials have their own place in the classroom and everything has to be 

prepared..” - Viðmælandi 2 

Áhugaverð líkindi sem snýr að skipulagi í stofunum í báðum aðferðum. Í Montessori 

skipuleggja kennarar efniviðinn. Í HighScope ákveða kennarar efniviðinn en þau ákveða ekki 

hvað er gert við hann, efniviðurinn er þó oft notaður í hópastarfi. Viðmælandi 1 lýsir frá því 

þegar efniviður klárast þá til auka efniviður til vonar og vara, sem tíðkast hins vegar ekki í 

Montessori-skólum, þegar efnið klárast þá bæta kennarar á næsta dag.  

,,..ég búin að velja efniviðinn en þússt það er ekkert svona fyrirfram ákveðið.. en við 

getum alveg gert það.. eins og t.d. það er gert í hópastarfi...hvert barn í hópnum mínum 

fær körfu með sama efnivið og svo gerir hver og einn úr efniviðnum það sem hann vil.. 

þannig ég er ekki með svona “svona ætlum við að gera”..og ég er alltaf með svona 

backup efnivið..kennarinn velur efnivið útfrá styrkleika og áhuga þeirra.. allir fá eins 

efnivið og svo gera þau bara það sem þeim sýnist.. og hlutverk mitt á meðan er að labba 

á milli og veita þeim athygli..” - Viðmælandi 1 

Það kom einnig í ljós að kennararnir nota mismunandi hluti í kennslustundum, eins og til dæmis 

í HighScope-stefnunni nota þau mikið af leikföngum í skólanum og notast við hópastörf sem 

byggð eru af áhugamálum barnanna, t.d. risaeðlur. 

,,..hópastarfið alltaf byggt á styrkleikum eða áhuga einhvers í mínum hóp...Kalli er rosa 

mikið að leika með bílana” eða eitthvað þússt og þá tek ég bílana kannski í hópastarf 

með einhverjum öðrum efnivið að því að ég veit að þá mun hann taka þátt og honum 

finnst það gaman og svo er kannski Gunni, hann er aldrei að leika með bílana þannig 

hann hefur kannski aldrei fattað að þeir eru þarna og ef ég er með bílana í hópastarfi og 

svona þá byrjar hann að leika með þá og sér maður hann fara velja þá oftar eða þússt 

eitthvað.. þannig maður er alltaf að vinna með svona styrkleika og áhuga barnanna í 

hópnum..t.d. með yngri börnin.. ég bjó til svona pappaspjöld með risaeðlu.. með stóran 

munn og tennur..ég vil vera með risaeðlunni..” - Viðmælandi 1 

Á meðan einkennist Montessori-kennsla af því að vinna með hluti og í vinnustofum þar sem 

börnin eru að vinna og læra í stað þess að leika. Viðmælandi 2 vildi meina að börnin hafa 

viljann til að framkvæma hlutina sjálf og prófa sig þannig áfram. Þau nota t.d. 2 brúður í 

kennslu og fræða börnin um t.d. risaeðlur. 
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,,..if they are working with some materials they focus and they are training about the self 

discipline..In Montessori we are not using the work like the play, the children they are 

working with the materials, it’s like the work.. and what is the importance of what 

Montessori said.. the children they are asking “let me do by myself” I will try, and I will 

try, and I will do, you can help me but not do for me.. I will do for myself”they have the 

free choice with the prepared environment and what I said also.. the child can like.. has 

a choice to partner with someone..They are all natural, they are made from wood, it’s 

not plastic.. we’re using like glass.. it’s like at home….we have like 2 dolls, like the boy 

and the girl and they are dressing them and bathe them… it’s not like what they do at 

home.. it’s not dolls.. it’s not lego.. no toys like that.. and the children are happy because 

these kinds of toys they have at home.. but when they are at Montessori school they have 

only Montessori materials...I did with them a timeline of the universe….and we talk about 

the dinosaurs..” - Viðmælandi 2 

Í HighScope nota þau efnivið í brúður sem endurspegla fjölmenningu. Kennararnir vilja að 

börnin átti sig á því að þau hafa einhverja stjórn. Viðmælandi 1 talar um það.  

,,..efnivið sem endurspeglar fjölmenningu og svona.. þannig við keyptum brúður af alls 

konar kynþáttum og við keyptum svona sett af fólki sem er svona plastfólk og það er ein 

sem er svona í hjólastól, einn sem er með staf, einn sem er fótbrotinn, einn sem er með 

heyrnartæki, sum þeirra eru með gleraugu, sum þeirra eru í þjóðarbúningum...leyfðu 

þeim aðeins að dvelja í þessu og gerðu þeim það ljóst “ég ætla hjálpa þeim að klæða sig, 

þegar allir eru búnir að klæða sig, þá kemur þú..” leyfa þeim að finna það að þau hafi 

eitthverja stjórn..” - Viðmælandi 1 

Montessori-kennari leggur hinsvegar meiri áherslu á hefðbundnari fræðslu til barnanna, eftir 

því hvað þau eru tilbúin til að læra að hverju sinni. fræðslan veltur mikið á hverjum hóp fyrir 

sig. 

,,we’re learning about the continents, about the cultures about the people.. how they are 

living.. what kind of houses they have.. what their language is.. their flags..” - 

Viðmælandi 2 

Viðmælandi 2 hafði einnig áhugaverða punkta varðandi þroska barna út frá notagildi hlutanna 

í vinnustundum barnanna. Hún taldi börnin öðlast lærdóm út frá því að vinna með raunverulega 

diska og glös. 

,,..if somebody breaks a glass.. he knows he did it.. but we tell them it’s ok.. but if you are 

using like a plastic glass.. it’s not the same cause nothing happens if the plastic is 

dropped.. so there’s nothing to learn from it...in choosing the material for the child.. 

indicate the correct use of the material and prepare so the child can develop 

independently..” - Viðmælandi 2 

HighScope-stefnan leggur áherslu á legokubba notkun í kennslu og fíngerðar hreyfingar fyrir 

þroska barna, eins og viðmælandi 1 talaði um. Hér þykir áhugavert að leikföngin sem börnin 

nota í HighScope-skóla eru öðruvísi heldur en hlutir sem börnin notast við í Montessori-skóla. 

,,..leiksvæðið það er hugsað sem svona setja saman, taka sundur, vera kubba og svona, 

lego eða Dúblo eða svona, og perla og svona.. þannig að það þarf líka að vera fjarri 

kubbasvæðin af því að það er meira svona fínhreyfingaleikur..” - Viðmælandi 1 
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Í hópastarfi geta börnin unnið saman í HighScope-skóla en í Montessori nota börnin efnivið og 

hluti sem gætu klárast og þá þarf hvert og eitt barn að notast við það sem er til, þannig að ef 

nægilegir hlutir eru til fyrir tvö börn eða fleiri að vinna saman þá geta þau skapað eitthvað 

saman. 

,,...sometimes they might want to work together….of course, some of the materials they 

have to be like that, where one does it by himself but not with all and they can choose a 

partner..”, - Viðmælandi 2 

Í HighScope er einnig frjáls dreifing á leiksvæðin og engin takmörk. Efniviður og hlutir eru 

aðgengilegir og eru takmörk á flakki efniviða á svæðin samkvæmt viðmælanda 1. 

,,..öll svæði opin og það eru engin takmörk fyrir því hvað það mega vera margir á hverju 

sviði..það eru öll svæðin opin og þau mega flakka á milli eins og þau vilja, efniviðurinn 

má fara á milli.. allt nema málning..”, - Viðmælandi 1 

Í báðum uppeldisaðferðum eru efniviður og hlutirnir í kennslustofunum aðgengilegir í 

þægilegri hæð fyrir börnin eins og viðmælandi 2 tók fram, ásamt því að láta börnunum líða 

eins og þau séu heima hjá sér þar sem þau hafa aðgang og áhöld til að baka og fleira í 

vinnustofunum.  

,,..the children they help us to take care about the environment.. they are cleaning the 

shelves, sometimes the floor, windows.. everything...And I know that everybody there is 

feeling like they are home.. because they can make cookies..you can read books.. you can 

also like listen to some nice music and paint..” - Viðmælandi 2 

Svipuð áhersla var lögð fram í HighScope-aðferðinni og lýsti viðmælandi 1 frá því, ásamt því 

að ýta undir frumkvæði og sjálfstæði barnanna. Kennarar ákveða efnivið út frá áhuga barnanna.  

,,..þetta umhverfi hér sem er bara.. þúveist gerir.. allan daginn að vera ýta undir 

frumkvæði og sjálfstæði...inná deildum er allur efniviður í þeirra hæð.. það er allt í þeirra 

hæð, málning og glimmer og teip og allt… þússt þau þurfa eiginlega ekki að biðja um 

neitt.. þau þurfa biðja um að láta strauja perlið.. þau gera það ekki sjálf en það er allt í 

þeirra hæð og allt merkt þannig þau geta.. þau hafa rosa sjálfstæði að fara í og og ná 

sér sjálf í efnivið og gera.. koma sínum hugmyndum á framfæri og láta þær verða að 

raunveruleika..umhverfið að bjóða upp á það að þú getur litið upp í kringum þig og bent.. 

húsgögnin eiga að vera í þannig hæð að þú hafir yfirsýn og sért ekki með nein húsgögn 

sem eru há og þau sjá ekki yfir.. þannig það er allt bara í þeirra hæð..kennarinn velur 

efnivið útfrá styrkleika og áhuga þeirra..” - Viðmælandi 1 

Það virðist einkenna báðar uppeldisaðferðir að kynna börnin fyrir nýjum efnivið og hlutum í 

kennslustofum sínum. Með því að kynna ný leikföngin og nýja hluti þá vita börnin hvað hann 

er og hvernig er hægt að vinna með þá. 

,,..alltaf þegar við komum inn með nýjan efnivið þá kemur þetta.. við kynnum hann alltaf 

fyrst, það er ekki bara sett dótið í hilluna heldur kynnum við hann fyrst..” - Viðmælandi 

1 
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Þegar börnin eru tilbúin að læra á nýja hluti þá nýtur Montessori-menntaður kennari tækifærið 

og kynnir nýjan hlut í vinnustofum barnanna. Viðmælandi 2 sagði frá því. 

,,..he’s giving them the presentation and after that the teacher he knows that the children 

is ready for the next step or that the children have to make again the same material..” - 

Viðmælandi 2 

Umhverfi barnanna mótast einnig í gegnum vísindi, tilraunir og listir. Viðmælandi 2 talaði um 

útikennslu yfir sumarið, listakennslu og sölu á listaverkum barnanna til góðgerðarstarfsemi og 

samþættingu skynjunar.  

,,..very often during the summer, they are learning more outside, they’re learning like 

botany, about the parts of the tree and everything outside..planting with them...putting 

like the mint and flowers and everything..the art teacher comes and they make some 

project.. and after that we are like selling and smiling and just giving to someone who 

needs it but of course everybody knows why we are doing this..the Montessori 

material..You can also make the papyrus with them..we have mixed colours and gone 

over what colours it makes...they have like sensory character.. they promote like sensory 

integration..when the children touch them they use the senses..” - Viðmælandi 2 

Viðmælandi 2 fjallaði líka um útikennslu og vísindi, nema á haustin. Slíka kennslu er hægt að 

tengja við hugmyndir Mariu um tilraunir í kennslu, sem börnin læra af með því að prófa sjálf 

að meðhöndla hlutina og finna mismunandi áferðir. 

,,..þau fara út að ná í laufblöð og...fara og ná í snjó...á haustin þá er verið að fara út og 

ná í laufblöð og svo fundið hvað heita öll þessi form eða svona laufblöð og gera svona 

skráningar.. og oft líka bara þússt, fjölnota og geyma þau og nota þau svo til að telja 

eitthvað eða eitthvað svoleiðis...svona sensory.. ekki eitthvað sem þú getur haft bara á 

opnu svæði og við vorum t.d. oft bara með karftöflumjöl og vatn og matarleifar og það 

átti líka að koma svoldið inn í vísindi.. ef þú strýkur þetta ekki lengi þá harðnar þetta og 

svo kemuru við þetta og þússt þá verður þetta mjúkt og volgnar og verður slepjulegt og 

ef þú snertir þetta ekki þá verður þetta hart... þannig þú ert líka í vísindum í þessu..” - 

Viðmælandi 1 

Stofurnar og aðferðir í stofunum ætti að stuðla að sjálfstæði barnanna og ýta undir frumkvæði 

þeirra og sjálfbjörgun enda voru viðmælendur sammála um að hvetja börnin til að hugsa 

sjálfstætt og tjá skoðanir sínar en ekki segja það sem einhverjir aðrir vilja að þau segi.  

,,..hugsandi, að þau séu virk. þannig maður er alltaf að hugsa, hvernig höldum við þeim 

virkum. og maður er alltaf bara svona “já ok, hvernig gerðiru þetta?” þá eru þau bara 

“fyrst tók ég þetta, svo tók ég þetta” en ég vil að þau rekji fyrir mér og líka bara..þessi 

hugsun bara, hvað finnst mér í alvörunni? hvernig ætlar þú að leysa þetta. þau þurfa í 

alvörunni að hugsa.. og koma upp með.. og þau eru yfirleitt með frábærar hugmyndir.. 

þau sjá lausnir sem við sjáum eitthvernveginn ekki..” - Viðmælandi 1 

Viðmælandi 2 hafði einnig áhugaverða punkta um þetta. Börnin hafa meðfædda hæfileika og 

vitneskju og það er í höndum kennara að leiðbeina börnunum og kenna þeim að nýta slíka 

hæfileika og þekkingu.  
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,,..they have like a lot of knowledge...and they can decide...But always I’m saying.. what 

do you think about that? What is the purpose? You want him to say what he’s thinking.. 

but not what I want him to answer and I think that’s important..”, - Viðmælandi 2 

HighScope-stefnan notar aðlögunarferli fyrir börnin í skólanum. Þau mæta og aðlagast 

umhverfinu og foreldrarnir koma og verða með þeim. Hér þykir áhugavert að foreldrarnir mega 

vera með börnunum yfir daginn á meðan á aðlögun stendur, ólíkt Montessori-hefðum í skóla. 

,,..þátttökuaðlögun þar sem foreldrar eru alveg með í þrjá daga...það var þæginlegt 

fyrsta hollið þegar deildin var alveg tóm.. fyrstu fjögur sem komu en svo varð þetta mjög 

erfitt fyrir hin börnin þegar næsta holl kom.. það var fullt af mömmum og pöbbum með 

þeim inná deildinni og þá fannst þeim erfiðara..” - Viðmælandi 1 

Montessori-kennarar nota athugunarspjald til að skrá niður áhugamál, styrkleika og þekkingu 

hvers og eins barns fyrir sig, þar sem kennarinn situr og fylgist með börnunum. Montessori-

kennarar telja það mikilvægan þátt í námi barnanna að fylgjast með og skrá niður hluti til að 

veita börnunum bestu leiðsögn og þekkingu í gegnum vinnunámið þeirra.  

,,..and we have like the observation card where I write that each one is doing..teacher is 

sitting in the corner and just observing one child during like three hours.. and writing 

everything...what his interests are, what he’s doing and how the day is...the observation 

is very, very important in Montessori. Because if you will observe them, you will become 

a good guide for them..”, - Viðmælandi 2 

Í Montessori-skólanum notast þau hins vegar ekki við aðlögun með foreldrum, þar sem 

foreldrar eru ekki leyfðir inn í vinnustofur barnanna til að sporna gegn því að trufla hin börnin 

við vinnu. Þar fer engin aðlögun barnanna fram heldur vinna og geta foreldrarnir mætt í 

svokallaða vinnustofur og lært í svipuðu ívafi og börnin gera í sínum vinnustofum. 

,,..it’s like forbidden in the Montessori school, if you are coming with the children, you 

only get to go in the changing room.. and the child goes alone in the class.. and the 

parents can’t come in.. because the parents can be a distraction...workshops for them.. 

usually it’s like every two months..” - Viðmælandi 2 

Það sem þótti athyglisvert úr báðum skólum var áhugi kennara á ofurhetjum og persónum úr 

barna kvikmyndum. Í Montessori-uppeldisstefnunni var ekki leyfilegt að nota 

ofurhetjubúninga í skólanum, og þau ýttu ekki undir ímyndunarafl þeirra með myndum af 

ofurhetjum og Disney-persónum eins og viðmælandi 2 skýrði frá.  

,,..I’m not giving him like the paper with a spiderman...they are not talking a lot about 

the superheroes...also we don’t let them dress as the Spiderman...with the picture of the 

Spiderman..it’s like forbidden... in Montessori we’re not using like the Disney stuff..like 

from the Disney movies, no superheroes.. we have everything that is real..” - Viðmælandi 

2 
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Í HighScope-skólanum virtust kennararnir ýta meira undir ímyndunarafl barnanna með 

ofurhetjubúningum með því að hafa tilbreytingardag og leyfa börnunum að kjósa og láta 

hugmyndir þeirra blómstra.  

,,..með Harry Potter ör og þá hafði það verið eitthvað sem hafði komið uppá og það 

höfðu allir verið “getum við verið” og þá var það bara Harry Potter og svona.. alltaf 

síðasta föstudag í mánuði þá er svona tilbreytingadagur og þá koma þau með hugmyndir 

og kjósa...stundum eru spiladagar og þá koma allir með spil...stundum koma þau öll með 

bók..stundum er dótadagur...stundum er eitthver ofurhetjudagur…eitt af því sem þau 

völdu.. það var þarna ofurhetjudagur og strákarnir vildu allir.. þær vildu hafa svona 

prinsessudag þannig að strákarnir fengu að vera ofurhetjur og þeir voru bara í 

ofurhetjubúningum og þá vorum við bara með stelpurnar annarstaðar að gera það sem 

þær vildu. Svo fengu þær svona prinsessudag..það bara að þetta eru þeirra hugmyndir 

og þær báðu um þetta og getum við gert þetta að þeirra veruleika.. þá máttu líka 

strákarnir alveg koma í prinsessufötum þennan dag og stelpurnar máttu líka koma í 

ofurhetjufötum þennan dag..” - Viðmælandi 1 

Það komu fram nokkrar reglur í umhverfi barnanna í hvorri uppeldisaðferð fyrir sig. Með því 

að hafa reglur í nærumhverfi barna í skólum, læra þau t.d. almenna kurteisi. Viðmælandi 2 lýsti 

því.  

,,...we follow the rules: Do not hurt, do not destroy, do not disturb. Children have the ability to 

comply with the rules with other in the environment and the actions and the importance of the 

exercise in the kindergarten activity relate to caring for the community..the goal is to implement 

the principles of good manners and cultural behavior in dealing with the other people, for example 

greetings, when saying goodbye, good morning or thank you.. like that.. and also to behave at the 

table, when eating together and during refreshment and preparing the table for the meal, like the 

silence and it’s like this..” - Viðmælandi 2 

Í HighScope-skólum eru reglurnar skýrar og auðvelt að fara eftir þeim. Þær eru oft sýnilegar 

börnunum til að minna þau á þær og t.d. hvernig eigi að ganga frá leikföngum. Viðmælandi 1 

tjáði sig einnig um reglurnar í umhverfinu.  

,,..í HighScope eru reglur um hvernig þú átt að raða upp á deildina þússt heimilissvæðið 

og kubbasvæðið verður alltaf að tengjast, það verður alltaf að vera nálægt hvort öðru af 

því að þau eru mjög oft að byggja sumarbústað eða hús eða heimili og eitthvað á 

kubbasvæðinu og þá vantar þeim náttúrulega efni af heimilissvæðinu, þú þarft 

náttúrulega að hafa diska og þarft að hafa mat og í sumarbústaðinn þarftu að hafa teppi 

og litla barnið þitt og allt svona og efniviðurinn má fara á milli.. þannig að þússt þannig 

væri kjánalegt að hafa kubbasvæðið hér og heimilisvæðið hér og að þurfa labba yfir alla 

deildina með allt dótið sko.. þannig það eru alveg ákveðnar reglur á bakvið og það er 

hugsun á bakvið það, á bakvið allt í HighScope..” - Viðmælandi 1 

4.2. Samskipti innan Casa de bambini og HighScope-leikskóla 

Samskipti innan leikskóla við félaga og jafnaldra getur ýtt undir félagsþroska barna og eflir 

málþroskann og tungumálahæfileika. Í HighScope-leikskóla er megináherslan í samskiptum 

milli barna, kennara og foreldra virðing. Viðmælandi 1 ræddi um virðingu og var mjög svo 

sammála þeirri áherslu og útskýrði hversu miklu máli skýr skilaboð og virðing skiptir máli í 

samskiptum við börn og fullorðið fólk. 
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,,..ég er mjög sammála því það er bara svo mikil virðing fyrir hverju og einu barni og 

hverjum og einum starfsmanni...það er svo fallegt einhvernveginn hvernig er komið til 

móts við það allt í stefnunni.. og já orðræðan og allt það, það er svo mikil virðing fyrir 

öllum í því..ekki vera taka börnin og klæða þau..”ég veit þér finnst” og viðurkenning á 

þessum tilfinningum..“já ég veit þér finnst leiðinlegt, ég veit þú vilt vera í peysunni, núna 

er kalt úti, það eru allir að fara í úlpu, þú ætlar líka að fara í úlpu”...svona 

virðingarverða tóni og þessi svona útskýring...það er mjög mikið virðing fyrir börnunum 

og þeirra vilja og þeirra skoðunum og löngunum...við viljum tala við foreldra..af 

virðingu og nánast eins og við tölum við börnin…..“ég sé að þetta er mjög erfitt fyrir 

þig”...“já þetta er svoldið erfitt fyrir mömmuhjartað þegar þau eru að gráta”...já, mér 

finnst þau vera mjög mikið að pikka upp af jafnöldum sínum..” - Viðmælandi 1 

Montessori-skóli einkennist af blönduðum aldurshópum og er byggður á virðingu, aðstoð, 

skilningi og því markmiði að neyða börnin ekki til að læra tiltekið atriði sem þau eru ekki 

tilbúin að læra eða hafa lítinn áhuga fyrir. Eins og viðmælandi 2 ræddi um virðingu, sjálfsaga 

og kurteisi.  

,,..in the classroom, like in the group...in the Montessori, we have the mixed age 

group...we are based off the respect, help, understanding and we are not 

imposing…discipline is not the choice of the child.. it is very important for us that 

children need to have like the self discipline...it’s not the discipline from outside..if they 

are working with some materials they focus and they are training about the self 

discipline..they will respect what we are doing and also respect the children..a very 

important topic in the Montessori...we are teaching them to respect one and another, and 

we’re talking to them..I’m making the rules with love..because I just want what I teach 

them.. like respect.. virðing... if I’m asking do you want more, they always say já takk 

eða nei takk..” - Viðmælandi 2 

HighScope-kennarar vilja forðast að nota skipanir og nota frekar orðalag sem skýrir það sem 

þarf að gerast. Líkt og í Montessori þar sem kennararnir vildu ekki neyða börnin áfram. 

Viðmælandi 1 útskýrði: 

,,..við reynum líka að losna við þennan boðhátt þannig það er ekki “sestu”....“það þarf 

að setjast á stólinn”….“það þarf að setjast á stólinn”..” - Viðmælandi 1 

Í HighScope-skólum er notast við svokallaða skilaboðaskjóðu með þann tilgang að koma 

upplýsingum um dagsskipulagið til barnanna. Þegar börnum eru veitt skýr skilaboð, þá geta 

þau lært að hugsa sjálfstætt og planað daginn sinn sjálf, t.d. fyrir leikstundir.  

,,..það er líka þetta, þessi virðing fyrir að börnin þurfa að vera upplýst og vilja vita, og 

við setjum á skilaboðaskjóðuna þegar við vitum að einhver börn eru veik...þegar þau líta 

á skilaboðaskjóðuna þá stendur þarna “Íris er veik” og þá veit ég alveg “ohh Íris er veik 

og við ætluðum að halda áfram með lego-ið, þá get ég bara búið til nýtt plan alveg..við 

notum skilaboðsskjóðuna sem er svona eins og fréttablaðið fyrir þau..þannig ef það er 

einhver breyting á dagskipulaginu þá er það alltaf á skilaboðaskjóðunni. þá sjá þau það 

alltaf bara á morgnanna..með nýjan efnivið...kynnum hann alltaf fyrst, það er ekki bara 

sett dótið í hilluna heldur kynnum við hann fyrst þannig að t.d. á skilaboðaskjóðunni þá 

settum við hundaól og….sýndum þeim..” - Viðmælandi 1 
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Montessori-kennarar veita börnum upplýsingar með því að ræða við þau og halda sérstaka 

kynningu með þeim sem hafa áhuga, hverju sinni þegar nýr hlutur eða efniviður verður settur 

í vinnustofuna þeirra. 

,,..the teacher is giving them presentation...with the children….about the discipline…how 

to use….Montessori materials..” - Viðmælandi 2 

HighScope-stefnan gengur út á það að kennara vinna út frá barninu, þeirra áhugamálum og 

skoðunum. Lögð er meðal annars áhersla á tjáningarfrelsi barnanna, áhugasvið þeirra og 

styrkleika út frá því. Viðmælandi 1 sagði nánar frá því í viðtalinu.  

,,..við erum alltaf að vinna útfrá barninu og það er ekki mikið af svona kennara .. svona 

stýrðum verkefnum...börnin geti fundið sínar eigin leiðir og...börnin hafa mikið 

val,...börnin finna mjög fljótt að þau hafa eitthvað um hlutina að segja, það er hlustað á 

þau og tekið mark á því sem þau eru að segja..orðræðan bara er mjög mikið svona 

lýsandi þannig við erum alltaf að segja við þau “já ok, ég heyri að þér finnst þetta og þig 

langar að gera þetta”..maður er alltaf að vinna með svona styrkleika og áhuga barnanna 

í hópnum..” - Viðmælandi 1 

Í HighScope-stefnunni þykir mikilvægt að fullorðnir meðtaka það sem börnin segja og hlusta 

á þeirra hugmyndir. Viðmælandi 1 notast ekki við hrós heldur frekar við hvatningu.  

,,..við notum líka bara t.d. ekki hrós, heldur hvatningu, við segjum aldrei “flott hjá þér, 

duglegur, æðislegt, high five, geggjað og vá hvað þetta er flott” við notum ekkert af 

þessum orðum eða setningum, við notum alltaf bara “þú gast þetta, þú gerðir þetta alveg 

sjálfur, vá þú ert búin að byggja úr öllum kubbunum” þússt og svona “þú klæddir þig 

alveg sjálfur, nú ert þú tilbúinn að fara út..”, -Viðmælandi 1 

Montessori-kennurum er kennt að hrósa börnum lítið. Lögð er meiri áhersla á að láta barninu 

líða vel með framistöðu sína. Viðmælandi 2 notar lítið af hrósum og vill að börnin verði stolt 

af sjálfum sér.  

,,..when he’s finished doing something he’s saying “Aga, I’m finished” and I’m asking “what are 

you happy or something?” “yes I’m happy” that’s like the words for him.. I’m not saying like 

here..dugleg stelpa, duglegur strákur..because they are feeling, and it’s coming from the inside, 

he’s feeling that “I got, I did, I’m happy and now I can do something else or I can repeat” because 

they can do the same thing again..” - Viðmælandi 2 

Samskipti kennara við foreldra eru nánast einungis í fataklefanum, á fundum og í 

neyðartilvikum er rætt við skólastjóra í Montessori-skólum, þar sem kennarar vilja enga 

símanotkun í vinnustofum barnanna. Merkilegt er að börnin og foreldrarnir þurfa að kveðja 

hvert annað í fataklefanum. Viðmælandi 2 ræðir það.  

,,..only get to go in the changing room.. and the child goes alone in the class.. and the 

parents can’t come in...with the phone..just switched off..and they know that it’s like that.. 

from like 08:00 till half twelve.. I will not answer..because I’m busy.. but if something 

happens they will send in like sms or calling to direct the head of the preschool.. but not 

me..”, - Viðmælandi 2 
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Leikskólar sem styðjast við HighScope-stefnuna vilja veita foreldrum stuðning, sérstaklega ef 

börnin eru í aðlögun og gráta mikið þegar þau eru skilin eftir í leikskólanum. Viðmælandi 1 

ræddi um hvernig best sé að sýna barni og senda skýr skilaboð til þeirra að foreldri treysti 

viðkomandi kennara til að sjá um barnið í leikskólanum og skilja það þar eftir í öruggum 

höndum.  

,,..þeir finna að þú ert að styðja þau og ert að setja þig í þeirra spor. og maður er bara 

“endilega hringdu bara, hringdu bara eftir smástund, til að athuga hvernig gengur og 

hvort hún er hætt að gráta” og bara svona þér er velkomið að hringja eða senda okkur 

skilaboð og svona….ég segi alltaf í upphafi bara, það er langbest að það sýni barninu 

líka.. að það sendi skilaboð þúveist, “ég treysti þessari konu fyrir þér” Í staðinn fyrir að 

ég þurfi að koma og taka barnið,..“jæja núna ætlar mamma að fara”...það kemur í veg 

fyrir þetta, þetta óöryggi allra, þetta hik og svona.” - Viðmælandi 1 

Börn eru fljót að ná tökum á málörvun með HighScope-stefnunni samkvæmt viðmælanda 1. 

Börnin hafa valkost í leikstundum og velja við hvern þau vilja leika. Kennarar í HighScope 

vilja ýta undir þykjustuleiki barna.  

,,..eru stanslaust.. í stanslausu.. málörvun og svona þá eru þau mjög fljót að pikka upp 

orð.. og mjög fljót mörg hver að byrja tala.. og svo náttúrulega bara eflist félagsþroskinn 

líka...þau hafa val á hverjum degi..erum við að ýta undir þykjustuleik.. og stundum erum 

við að ýta undir málþroskann.” - Viðmælandi 1  

Í Montessori-skóla leysa þau deilur með svokölluðu fyrirgefningarborði, þar ræða börnin 

saman, með eða án aðstoðar kennara, og að lokum býðst sá sem meiddi hinn til að hjálpa hinu 

barninu eða búa eitthvað fallegt til handa því. Viðmælandi 2 sagði frá því.  

,,..what we do is we have a peace table...they’re sitting...and they are talking to each 

other...the teacher needs to be with them.. and help them...the one that did something to 

the other one, is taking responsibility of his actions and he makes something for him.. 

You know, like helping him.. for example when they’re going outside, he’s helping him 

to dress.. or helping him to clean up after the lunch or something..” - Viðmælandi 2 

HighScope-kennarar styðjast við nokkur þrep sem eiga að stuðla gegn því að neyða börnin til 

að leika saman ef þau vilja það ekki. Einnig stuðla þau að úrlausnum með orðum, samskiptum 

barna í stað rifrildi og slagsmála. Viðmælandi 1 eitt útskýrði frá því. 

,,..við erum alveg með 6 þrep sem við förum í gegnum þegar við leysum deilur… þannig 

þau læri smámsaman að fara í gegnum þessi þrep sjálf, þar erum við að koma inn með 

eitthvað...þegar fólk er að segja við tveggja ára börn “leika saman, leika saman”....þau 

hafa ekki skilning á því að leika svona..” - Viðmælandi 1 

Í Montessori-aðferðinni telur viðmælandi 2 að hver og einn þroskist á eigin hraða og út frá 

eigin eiginleikum. Í vinnustofunum hafa börnin kost á að velja eða kjósa um tiltekin atriði og 

kennararnir hlusta. Montessori-kennarar vilja ekki ýta undir þykjustuleiki eða bara leiki yfir 

höfuð meðal barna, og leggja áherslur á vinnu, sköpunargáfu og vinnustofur barnanna.  
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,,..the individual development..because each child develops at their own pace according 

to their own abilities..We are listening to the children and the children have a right to 

vote in the Montessori, we’re like, one communication…can call it a game but I will not 

be telling them “now we’re gonna be playing football”...because when they’re going out, 

by themselves, they are creating.. because it’s coming from them...” - Viðmælandi 2 

4.3. Dagskipulag 

Dagskipulag getur komið sér vel, til að halda utan um athafnir dagsins og skipulag deildarinnar 

en það þarf hins vegar ekki alltaf að fara beint eftir því. Viðmælandi 1 ræddi nánar um það.  

,,..hér er sko virka námið í algjöru fyrirrúmi, þannig við erum alltaf að vinna út frá 

barninu og það er ekki mikið af svona kennara..svona stýrðum verkefnum...við leggjum 

inn verkefni..þannig að börnin geti fundið sínar eigin leiðir..börnin hafa mikið val..það 

er mjög mikið virðing fyrir börnunum…” - Viðmælandi 1 

Þrátt fyrir að börnin hafi frelsið til að fara sínar eigin leiðir, þá er hópastarfið yfirleitt ákveðið 

út frá styrkleika einhvers innan hópsins í hverju tilfelli fyrir sig. Þá er áherslan lögð á að styrkja 

börnin sem einstaklinga, í einu tilfelli minntist viðmælandi 1 á að hópastarf hefði verið sett upp 

þannig engin átti að tala, heldur einungis nota töfrasprota til að benda og skapaði leik út frá 

því. Þetta var gert í þeim tilgangi að styrkja eitt barnið sem var hlédrægt og feimið. Viðmælandi 

1 lýsti þessu nánar. 

,,..já ok svo hugmyndin þín er að “ þannig við erum að vinna mjög mikið 

með...hópastarfið alltaf byggt á styrkleikum eða áhuga einhvers í mínum hóp..við erum 

ekki með neitt svona þema...bara með það sem er akkúrat í huga þeirra og í gangi hjá 

þeim í dag..” - Viðmælandi 1 

Í HighScope er lögð mikil áhersla á hópastarf sem hluta af dagskipulaginu, hópastarf fer fram 

á hverjum degi. Jafnframt helst dagskipulagið eins alla daga til að stuðla að ákveðinni reglu 

handa krökkunum og virkja hugsun þeirra um stundatöflu.  

,,..dagskipulagið [er] eins alla daga þannig það er hópastarf á hverjum einasta degi.. og 

með því að hafa dagskipulagið eins alla daga þá læra þau mjög fljótt að þetta kemur 

alltaf eftir þessu...þá verða þau svo miklu sjálfstæðari.. þau vita alltaf að þegar þetta er 

búið þá byrjar þetta og þau geta farið og byrjað á…” - Viðmælandi 1 

Einnig er lagt mikið upp úr að miðla skyndilegum breytingum á dagskipulaginu til barnanna 

með notkun skilaboðaskjóðunnar, svo að breytingin komi þeim ekki í opna skjöldu. 

Viðmælandi 1 lýsir því að svona fyrirvari geri einstaklega góða hluti fyrir börnin sem eiga erfitt 

með að takast á við skyndilegar breytingar. 

,,..því án þess að þurfa bíða eftir kennaranum..ef það er einhver breyting á 

dagskipulaginu þá er það alltaf á skilaboðaskjóðunni...þau vita og þau þurfa vita hvernig 

dagurinn þeirra lítur út...þessi virðing fyrir að börnin þurfa að vera upplýst..” - 

Viðmælandi 1 
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Viðmælandi 1 ítrekar mikilvægi þess að það sé hlustað á börnin og að dagskipulagið sé mótað 

að þeim. Það stuðlar að auknu sjálfstæði og sjálfstrausti hjá börnunum.  

,,..þau eru að biðja um ákveðna hluti og ákveðna leiki….og það er alltaf verið að reyna 

bregðast við því.. að taka þeirra hugmyndir….stundum eru spiladagar...stundum er 

dótadagur.. stundum er eitthver ofurhetjudagur…maður er alltaf að vinna með þeirra 

áhuga og styrkleika….að ýta undir þykjustuleik..þau velja á hverjum degi..” - 

Viðmælandi 1 

Það má þó greina ákveðna mótsögn hjá viðmælanda 1, því hvernig getur dagskipulagið haldist 

eins alla daga, óbreytt nema í undantekningartilfellum og á sama tíma ýtt undir fjölbreytileika 

og verið með ofurhetjudaga, dótadaga og spiladaga. Hugsanlega er hérna verið að meina 

fjölbreytileikann sem börnin hafa í valinu. 

 

Börnin fá alltaf fyrirvara um þegar það kemur að því að skipta á milli dagskrárliða, þau eru 

látin vita með því að flösku er snúið við sem hefur verið breytt þannig að hún líkist tímaglasi. 

Í þeim tilfellum þar sem barn á erfitt með að hætta því sem það er að gera, fer kennarinn 

sérstaklega til þess barns og gerir því viðvart um að tímanum fari að ljúka. 

,,..Við gefum þeim alltaf viðvörun, við erum alltaf bara “það eru fimm mínútur eftir.. eða 

fyrir yngri börnin þá reynum við alltaf að hafa það svona sýnilegt,..með tveggja lítra 

flösku og eins lítra og hálfs líters..með svona hristu eða eitthvað hljó...ið stóru börnin þá 

getur maður sagt “þegar stóri vísirinn er kominn hingað” og benda “þá er leikstundin 

búin.”.”, - Viðmælandi 1 

Montessori-kennarar skipta deginum svipað upp en það er hinsvegar grundvallarmunur í 

hvernig litið er á dagskipulagið. Í HighScope er dagskipulagið fyllt af leikjum en í Montessori 

er alls ekki um leik að ræða þegar kemur að náminu. Í staðinn fyrir hópastarf eru vinnustofur 

og börnin geta valið hvað þau vilja gera.  

,,..in Montessori School the children are not playing, no no they are working, that's what 

the children say also that they are not playing no they are working..” - Viðmælandi 2 

Í dagskipulaginu í Montessori-skóla er umhverfið ávallt undirbúið af kennurum og börnin hafa 

einfalt hlutverk, að meðhöndla hlutina sem eru í boði í vinnustofunum. Sjálfsagi skiptir einnig 

miklu máli í skólanum. Viðmælandi 2 útskýrir frá því.  

,,..in the Montessori we have like the prepared environment and the children that are 

working with the materials.. and the teacher he’s observing... in the group.. we have the 

mixed age group..it is very important for us that children need to have like the self 

discipline...if they are working with some materials they focus and they are training 

about the self discipline..” – Viðmælandi 2  
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Í Montessori-dagskipulaginu eru svokallaðar kyrrðarstundir, þar sem nemendur ýmist einbeita 

sér að því að hafa hljóð og hlusta á hljóðin í kringum sig, aðferð sem viðmælandi 2 taldi að 

hefði sérstaklega góð róandi áhrif á börnin 

,,..we have the silent lesson,..some exercises..like listening to each other and also 

listening to the voice inside of us... and for example, in the spring.. I was just sitting with 

them and I opened the window, it was quiet inside and we listened to how the birds were 

singing outside. And they sat like 15 minutes and just listened.” – Viðmælandi 2 

Það er varið u.þ.b. þremur klukkustundum á morgnana í að vinna með það efni sem börnunum 

er gefið í Montessori, í kjölfar þess er hádegismatur, á meðan á þessu stendur eru kennararnir 

að fylgjast með börnunum og skrá hjá sér hvernig börnin eru að standa sig. Eftir hádegismat er 

kyrrðarstund og svo er vinnustund með listakennara:  

,,..we have like the observation card where I write that each one is doing,..in the 

morning.. they have like...three hours they are working through the materials.. and after 

that there’s lunch...after lunch, we have the silent lesson...and..the art teacher comes and 

they make some project..materials...are all natural, they are made from wood, it’s not 

plastic..” – Viðmælandi 2 

Í dagskipulagi Montessori-skóla tíðkast að kennarar miðli tiltekinni þekkingu til barnanna 

varðandi kurteisi, sem börnin taka með sér í áframhaldandi nám og út í framtíðina. Viðmælandi 

2 greindi frá því. 

,,..the goal is to implement the principles of good manners and cultural behavior...for 

example greetings, when saying goodbye, good morning or thank you....to behave at the 

table, when eating together..” - Viðmælandi 2 
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5 Samantekt og umræður 

Í Montessori-aðferðinni er lögð áhersla á opin svæði, útiveru og svigrúm í námi, leik og 

vísindum. Lögð er áhersla á að kenna börnum fræðslu og túlkun skynfærana þar sem börnum 

eru kennd undirstöðuatriði í daglegum athöfnum sem nýtast þeim í lífinu. Síðan er þeim kennt 

stafrófið, íþróttir og vísindi. Fræðilegur bakgrunnur á Montessori-aðferðinni var ágætur, þar 

sem áhuginn var mikill og aðgangur að bókum og ýmiss konar fræðslu var hægt að nálgast á 

netinu. Ég lagði mig mikið fram með því að lesa mig betur til um bakgrunn Montessori, æsku 

hennar, menntun og rannsóknir. Það kom í ljós að hún lagði sérstakan grunn í aðferðinni og 

skildi eftir niðurstöður rannsókna og vinnuframlag fyrir nýtingu komandi kynslóða 

Montessori-kennara og notkun aðferðarinnar í vinnustofum í skólum. Fjallað var ítarlega um 

notagildi aðferðarinnar og tilgang og veitir sú vitneskja tiltekin svör við 

rannsóknarspurningunni, hvort Montessori-aðferðin og HighScope-stefnan eigi samleið. Fyrir 

komandi kynslóðir kemur niðurstaðan að góðum notum þar sem ítarlegar upplýsingar eru um 

hvora uppeldisaðferð fyrir sig, rannsóknir Montessori á tilraunauppeldisfræðum og rannsóknir 

Weikart og félaga á langtímarannsóknum. Fræðilegur bakgrunnur á HighScope-stefnunni var 

fremur lítill í upphafi verkefnisins. Eftir að verkefnavinnan hófst þá uppgötvaði ég marga nýja 

þætti og áherslur í uppeldisfræðum sem tengjast HighScope-stefnunni. Áhuginn gjörbreyttist 

eftir upphaf verkefnisins á stefnunni og áherslur, markmið og annað varðandi stefnuna bættist 

í fræðslubankann. Það kom í ljós að þekkingaröflun og niðurstöður verkefnisins gætu komið 

sér vel fyrir komandi kynslóðir, þar sem hægt væri að gera aðra langtímarannsókn í svipuðu 

ívafi og Weikart hóf á sínum tíma. Hægt var að bera saman Reggio Emilia-kennsluaðferðina 

sem Malaguzzi lagði fram á sínum tíma við aðferð Montessori. Aðferð Malaguzzi og 

Montessori eiga svipaðan uppruna frá Ítalíu. Í aðferð Malaguzzi er ætlast til þess að 

einstaklingar þrói með sér sjálfstæði í leik og námi en taki einnig reynslu sína úr leik- og 

grunnskóla með yfir í fullorðinsárin. 

 

Það myndi eflaust reynast mjög erfitt hafa uppeldisaðferðirnar saman í einum skóla en það væri 

hægt að nýta hugmyndir, áherslur, gildi og eldri rannsóknir byggðar á aðferðunum og miðla 

þeirri þekkingu til yngri kynslóða og fylgjast með þeim vaxa úr grasi. Einnig væri hægt að búa 

til nýja uppeldisstefnu út frá þessum tveimur og mögulega framkvæma rannsókn á inngrips og 

samanburðarhópi nemenda. Hægt er að álykta úr niðurstöðum að uppeldisaðferðirnar eiga það 

sameiginlegt að hafa svipaðan grunn og markmið en þær beita ólíkum aðferðum til að ná fram 

settum markmiðum. Það er því augljóst að aðferðirnar eiga ekki saman og í þessum kafla verður 
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farið yfir nokkra helstu punkta, markmið og einkenni hvorrar aðferðar fyrir sig, til að sýna fram 

á hversu ólíkar þær eru og hvers vegna þær eiga ekki samleið.  

 

Það sem uppeldishættirnir eiga sameiginlegt er meðal annars: 

• Byggðar á fyrrum rannsóknum brautryðjenda 

• Upphaf í fátækrahverfum  

• Ýtir undir tungumálaörvun, félags- og málþroska 

• Sameiginleg markmið 

• Virkir þátttakendur 

• Ýtir undir sjálfstæði, sjálfsbjörgun og sjálfsöryggi  

• Ýtir undir ákvörðunartöku og frumkvæði 

• Sérhæfing kennara 

• Fræðsla um efnivið 

• Virðingarrík samskipti 

• Þróar félagslega, tilfinningalega, og líkamlega hæfni  

• Skipulagt umhverfi 

 

Uppeldishættirnir eiga færri ólíka þætti en þrátt fyrir það eru þeir mikilvægir fyrir bakgrunn 

hvora aðferð um sig. Það sem er ólíkt meðal þeirra er meðal annars: 

• Reglur, reglugerðir og dagsskipulag 

• Vinnustofur, vinnustundir / Deildir, leikstundir  

• Vinna eða sjálfsuppbygging / Þykjustuleikir, ímyndunarafl  

• Vinna eða sjálfsuppbygging / Leikur, leikstundir  

• Verkfæri úr vönduðum efnivið / Leikföng  

• Virkur agi eða sjálfsagi / Virkt nám 

• Talmeinafræðingur, aðeins í HighScope 

 

Ólíku þættirnir skapa stórann sess í hvorum aðferðum fyrir sig og mótun þeirra. Þessi atriði 

skipta máli vegna þess að aðferð Montessori starfar eftir eigin reglum, reglugerðum og 

dagsskipulagi og sama gildir um HighScope-stefnuna. Það þýðir að uppeldishættirnir geta ekki 

verið blandaðir saman í eina uppeldisstefnu sem farið verður eftir í leikskóla. 

Uppeldisaðferðirnar starfa best í sitthvoru lagi þar sem í grunninn nota þær frábrugðnar leiðir 

í skólum og aðeins er notað talmeinafræðing í HighScope-skólum. Þegar upp er staðið væri 
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hægt að nýta hugmyndir beggja uppeldishátta og styðjast við svipaðar áherslur. Það sem er 

fyrst og fremst ólíkt og skiptir uppeldisháttunum í sundur er annars veger nám í vinnustofum 

þar sem unnið er að sjálfsuppbyggingu barna í Montessori-skólum og hins vegar nám inni á 

deildum þar sem stuðst er við leikstundir og leiki í HighScope-skólum. Dagsskipulagið sem 

stuðst er við í uppeldisháttunum tveim er töluvert frábrugðið hvor öðru. Skipulagið yfir daginn 

er meira sveigjanlegra í Montessori-skólum og börnin fá að vinna í vinnustofum með efnivið. 

Í HighScope-skólum setja kennarar saman dagsskipulagið og börnin fá að velja sér hóp í 

hópastarfi og leik í leikstund, þau fá einnig leikföng og setjast öll saman í samverustundir. Slíkt 

er mjög frábrugðið Montessori-skólum. Af þessu má draga þá ályktun að uppeldishættirnir eiga 

því ekki samleið í einum skóla heldur ganga þeir best einir og í sér skólum. 
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Viðtöl 

Viðtal við ónafngreindann HighScope-kennara og stjórnanda í leikskóla í Reykjavík. 2019. 

Tekið í febrúar 2019.  

Viðtal við ónafngreindann Montessori-leikskólakennara í Reykjavík. 2019. Tekið í mars 

2019.  

Viðauki A: Spurningalisti 1 

1. Hvernig er námskráin þróuð eða ákveðin? 

2. Hvaða uppeldisaðferðir heilla þig mest? Af hverju? 

3. Hvernig er skóla andinn hérna? Hver eru helstu einkenni hans? 

4. Hvaða fræðilegan ávinning myndi barn fá hér sem eru frábrugðið hefðbundnu 

menntakerfi eða skólum sem nota Montessori-aðferð? Af hverju?/hvernig? 

5. Hvernig eiga kennarar að hafa samskipti við nemendur í skólastofunni? Hver eru 

samskiptamarkmið og reglan almennt í samskiptum? 

6. Hvernig er þátttaka foreldra í skólanum? Er hvatt til þess að þeir taki þátt?  

7. Hvernig er tekist á þeim tilfellum þar sem einelti kemur upp?  

8. Hvernig myndir þú lýsa sambandinu milli kennarana og nemenda í kennslustofunni? 

9. Hvaða reynslu færir þú inn í kennslustofuna?  
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10. Hvernig skipuleggur þú kennslustofuna og námskrá? Hvernig hefur skipulagið verið í 

gegnum árin?  

11. Setur þú þér markmið um það sem þú vilt ná fram í kennslustofunni með nemendum? 

12. Hvernig nálgast þú barn sem hefur áhuga á að læra um tiltekið efni? Er áhuginn af því 

að læra nýja hluti mismunandi eftir börnum? Hvernig? 

13. Hefur þú tekið eftir jákvæðum breytingum á nemendum eftir að það byrjaði í skólanum? 

Hvernig hefur HighScope-stefnan áhrif á börnin?  

14. Hefur þú orðið var við breytingar á nemenda sem hefur valdið áhyggjum? 

15. Hver eru helstu jákvæðu ávinningur þess að fara eftir HighScope-stefnunni?  

16. Hver eru helstu jákvæðu atriðin sem þú tekur eftir í samaskiptum barnanna og 

leikskólakennara innan skólastofunnar? 

17. Hverjir eru helstu styrkleikar þessa skóla varðandi sköpun? Eru tækifæri til umbóta? 

18. Hvernig áherslu og markmið leggur skólinn á virka þátttöku barna?  

19. Taka börnin þátt í ákvörðunartöku innan skólastarfsins? (skipulag verkefna) / Fá þau 

að kjósa um málefni sem fara fram innan skólans? Hvernig? 

20. Hvernig fara samverustundir fram? Er útskýrt skipulag dagsins fyrir börnunum?  

21. Geta börnin fengið að ráða í samveru/val stundum? En í hópastarfi? Hvernig? 

22. Er hvatt börnin til þess að segja sitt álit á tilteknu málefni sem tengist leikskólastarfinu? 

23. Hvernig er ýtt undir þátttöku og frumkvæði barnanna? 

24. Hvernig er metið þáttöku barna? Er stuðst við endurmatsramma? 

25. Eru reglur innan leikskólans útskýrðar nógu vel fyrir börnin?  

Viðauki B: Spurningalisti 2 

1. How should teachers interact with students in the classroom? What are the 

communication goals and the general rules? 

2. How was the parental involvement in the school? Were they encouraged to take part? 

3. How would you describe the relationship between teachers and students in the 

classroom? 

4. What experience did you bring to the classroom? 
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5. How did you organize the classroom and curriculum?  

6. Did you set goals for what you want to accomplish in the classroom with your students? 

7. Can you explain what kind of games the children used to play? outside games? 

8. How did you approach a child who was interested in learning about a particular topic? 

Were you interested in learning different things from children? How? 

9. Did you experienced changes in students which caused you any concern? 

10. What are the main positive benefits of following the Montessori method? 

11. What are the main positive things you notice in the children's behaviour? And pre-

school teachers behaviour in the classroom? 

12. What are the main strengths of the school regarding creativity? 

13. Did the children get to vote on issues that occured within the school? How? 

14. Was the organization for each day explained to the children in class? 

15. Were the children encouraged to express their views on specific issues related to the 

school and their education? 

16. Were the children encouraged to express their feelings? How? 

17. Were there any rules for the children to follow? Were they explain to the children well? 
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