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Ágrip 

Þetta meistaraprófsverkefni er fræðileg greinargerð þar sem mótuð er fljótandi námskrá (e. 
emergent curriculum) fyrir ímyndaðan leikskóla á Íslandi. Tilgangur með námskránni er að 

nýir leikskólar geti nýtt hana sem grunn að eigin námskrá og að leikskólar sem vilja breyta 

starfsháttum finni gagnlega þætti til þess að nota og vinna eftir. 

Meginmarkmið með verkefninu er að skrifa námskrá fyrir leikskóla sem fylgir stefnu um 
leikskóla margbreytileikans þar sem fjölbreytileikinn fær að njóta sín í lýðræðislegu og 

hvetjandi umhverfi. Byggt er á auðlindum barnanna og styrkleikar þeirra og kennara eru 

nýttir til þess að skapa merkingabæra reynslu og tækifæri til náms. Þörfum barna með 
sérstakan stuðning er mætt innan barnahópsins til þess að koma í veg fyrir aðgreiningu og 

sérstakur stuðningur er ekki takmarkaður við ákveðinn tíma dags. Börnin eru hvött til þess að 

hafa áhrif á nám sitt og geta gengið frjálst á milli leiksvæða, valið sér leikfélaga og 
viðfangsefni. Umgjörð leikskólans er sveigjanlegt dagskipulag sem gefur börnum kost á að 

klára leik á eigin forsendum, en jafnframt fá þau fá nægan tíma við aðrar athafnir, þau geta 

t.d. valið hvenær þau fara í matartíma og verið eins lengi þar og þau þurfa.  

Áhersla er lögð á lýðræðislega þátttöku allra barna. Með uppeldisfræðilegum skráningum 
(e. pedagogical documentation) á vinnu og leik barna fylgjast kennarar með líðan og virkni 

barnanna. Kennarar sinna rannsóknum (e. teacher research) á starfi sínu og ígrunda stöðugt 
hvað megi gera betur, hvað gengur vel og hvernig líðan barna er. Þannig er einnig stuðlað að 
því að efla fagmennsku kennara. 

Út frá vinnu þessa verkefnis er dregin sú ályktun að kennarar líti á öll börn sem hæfa 
einstaklinga og séu meðvitaðir um að börn læra á mismunandi hátt. Kennararnir eru tilbúnir 

að gera breytingar á umhverfi og skipulagi til þess að koma til móts við börnin og ólíkar þarfir 

þeirra. Litið er á leik sem aðalnámsleið barna og þeim eru gefin tækifæri til þess að þróa 

hann áfram og komast í flæði (e. flow) án þess að leikurinn sé stoppaður fyrir skipulagðar 

athafnir eins og matartíma eða útiveru. Sjálfbærni er í hávegum höfð og virðing fyrir fólki og 

náttúru er hluti af skólamenningu leikskólans.  
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Abstract 

Everyone is learning in preschool 

An emergent curriculum and an emphasis on teacher research 

 

This master's thesis is a theoretical analysis where an emergent curriculum is formulated 

for an imaginary preschool in Iceland. The purpose of the curriculum is that new preschools 
can use it as a basis for their own curriculum and that preschools that want to change 

working methods find useful elements to build upon. 

The main goal of the project is to write a curriculum for a preschool that follows a policy 
of inclusive education, where diversity can be enjoyed in a democratic and encouraging 

environment. It is based on the use of both the children's and teacher's resources and 

strengths to create meaningful experiences and learning opportunities. The needs of 

children with special support are met within the group in order to prevent differentiation 
and special support is not limited to a specific time of day. The children are encouraged to 

influence their learning and have the freedom to walk between play areas, choose 

playmates and activities. The framework of the preschool is a flexible daily schedule that 
gives children the opportunity to finish play on their own terms, and at the same time they 

are given enough time for other activities, such as they can choose when they go to eat and 
take as long as they need to finish mealtimes. 

Emphasis is placed on the democratic participation of all children. Through pedagogical 

documentation of the children's work and play, teachers monitor the children's well-being 

and activity. Teachers do research and evaluate their own work and constantly reflect on 

what can be done better, what is going well and how the children are feeling. This also 

contributes to strengthening the professionalism of the teachers. 

Based on the work of this project, it is concluded that teachers look at all children as 
qualified individuals and are aware that children learn in different ways. The teachers are 

ready to make changes in the environment and organization to accommodate each 

individual child and their different needs. Play is the main learning path for children and 
therefore the children are given the opportunity to develop play as a basis for growth and to 

get into a state of flow without the play being interrupted for organized activities such as 

mealtimes or outdoor activities. Sustainability and respect for people and nature is part of 
the preschool's culture. 
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1 Inngangur  

Áhrif barna á eigið nám hefur tekið breytingum síðustu ár. Litið er á þátttöku barna og 
skoðanir þeirra sem mikilvægt markmið í skólastarfi. Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

sem kveður á um víðtæk réttindi barna hefur víða verið kynntur og gerður aðgengilegur fyrir 

börn og fullorðna. Þar kemur meðal annars fram að börn eigi rétt á að láta skoðanir sínar í 
ljós og að menntun eigi að hjálpa þeim að rækta sjálfsmynd sína, hæfileika og færni (lög um 

samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013). Í Aðalnámskrá leikskóla 

(mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011) segir að leikur geti bæði verið markmið og leið 

í leikskólastarfi. Þar er einnig tekið fram að mikilvægt sé að vera vakandi fyrir áhuga barna og 

vinna með það sem þau eru að fást við. Leikskóli er fallegt og lýsandi orð sem var valið yfir 

fyrsta skólastigið og tel ég mikilvægt að kennarar gæti þess að leikur barna fái að njóta sín og 

þróast í leikskólanum. Rannsóknir hafa staðfest gildi leiks fyrir börn, bæði sem námsleið og 

einnig fyrir þroska þeirra. Með þátttöku í leik læra börn að setja sig í spor annarra, finna 
lausnir, æfa samskipti, þróa sjálfsmynd og vináttu, skapandi hugsun auk þess sem grunnur er 

lagður að færni í læsi og stærðfræði (Lillemyr, 2009). 

Miklar og örar breytingar hafa áhrif á vestræn samfélög. Nýir borgarar koma með 
mismunandi menningar- og trúarlegar hefðir, fjölskyldur breytast, vinnutími er fjölbreyttari 

og veraldarvefurinn er nýttur til innkaupa og fróðleiks. Skólar hafa hins vegar ekki alltaf náð 
að aðlagst breyttu umhverfi þó svo að þörf sé á því (Gerður G. Óskarsdóttir, 2003). Fjöldi 

fræðimanna um menntunarfræði eru á því að skólar eigi að örva forvitni og fróðleiksfýsn 

barna en ekki leggja áherslu á hlýðni (Robinson og Aronica, 2016). Svo eru fræðimenn sem 
halda því fram að það séu ekki endilega fræðin sem veiti bestu innsýnina í það hvernig við 

hugsum um skóla og benda á að það séu ekki síður listamenn, skáld, heimspekingar og 

sagnfræðingar sem hafa komið með gagnrýni og áleitnar spurningar um starfsemi stofnanna 

sem hugsa um og mennta fólk sem er „öðruvísi“ og nefna bíómyndina Gaukshreiðrið sem 

dæmi um það (Thomas og Loxley, 2007). John Dewey (1859-1952) sagði „að margbreytileiki 

mannlífsins væri jákvæð staðreynd sem gæfi tilefni til náms og væri þar með ómetanleg 

viðbót við lífið“ (Ólafur Páll Jónsson, 2019, bls. 189). 

Í skóla margbreytileikans er fjölbreyttur hópur barna og starfsfólks. Mikilvægt er að öllum 

líði vel saman og að leikskólinn komi til móts við þarfir hvers og eins um leið og allir læra að 

umgangast hvern annan af virðingu. Börn sem þurfa sérstakan stuðning í leikskóla er breiður 
og margbreytilegur hópur. Sem dæmi má nefna að einhverf börn, tvítyngd börn og börn sem 

eru að læra að reima skó fá öll sérkennslu af einhverju tagi. Sum börn þurfa meiri kennslu 

og/-eða þjálfun en önnur (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011; Berglind Rós 
Magnúsdóttir, 2016; Börkur Hansen og Hanna Ragnarsdóttir, 2010; Bergþóra Kristjánsdóttir 
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og Hanna Ragnarsdóttir, 2010). Námskráin sem er viðfangsefni þessa lokaverkefnis tekur mið 

af þessari staðreynd og gerir ráð fyrir að stuðningur við börn fari fram í daglegu starfi. 
Leikskólinn er fyrir alla og þess vegna er gengið út frá því að öll börn geti leikið sér og fengið 

stuðning allan daginn án þess að vera tekin út úr barnahópnum. Börn sem þurfa næði eða að 

vera í minni hóp geta fengið það. Dagskipulagið sem er sveigjanlegt auðveldar börnunum að 

velja sér leikfélaga og leiksvæði. Sveigjanlegur tímarammi dagskipulags kemur í veg fyrir að 
kennarar þurfi að stöðva flæði (e. flow) í leik og gefur börnum með mismunandi þarfir 

tækifæri til þess að klára leik og verkefni á þeim tíma sem þau þurfa. 

 Kennarar í skóla margbreytileikans mæta börnunum þar sem þau eru stödd og veita 
þeim þann stuðning sem hvert og eitt þeirra þarfnast. Umhverfi leikskólans gegnir þar stóru 

hlutverki. Húsgögn þurfa að vera örugg og börnin eiga að hafa rými og næði fyrir leik. 

Leikefni á að vera börnunum aðgengilegt og bjóða upp á fjölbreyttar leiðir í leik (opinn 
efniviður) sem örvar börnin til skapandi leiks. Leikskólinn er samfélag barna og fullorðinna og 

þar á að ríkja gleði og umhyggja. Sérkennsla takmarkast ekki við börn sem hafa staðfestar 

greiningar heldur á hvert barn á að fá tækifæri til að nýta sína styrkleika og auka færni sína 
og þroskast. Öll börn njóta góðs af náms- og leikefni sem gefið er út fyrir börn með sérstakan 
stuðning (Samúel Lefever og Inga Karlsdóttir, 2010; Hanna Ragnarsdóttir og Hildur Blöndal, 

2010; Sara Margrét Ólafsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2016a; Sara Margrét Ólafsdóttir og 
Bryndís Garðarsdóttir, 2016b). 

Ég tel þetta sjónarmið mikilvægt við þróun skóla margbreytileikans og varpa ljósi á 

hvernig sérkennsla innan barnahópsins getur byggst á styrkleikum hvers barns. Þessar 

hugsanir urðu kveikja að þeirri hugmynd að semja námskrá sem hverfist um þá hugsun, að 

litið er á öll börn sem hæfa einstaklinga skapst forsendur til að grípa tækifæri til sérkennslu 
þegar réttar aðstæður skapast. Námskrá sem leggur áherlsu á að kennarar nýti áhuga 

barnanna til þess að auka þekkingu og færni þeirra og gefi um leið öðrum börnum tækifæri 
til þátttöku. Kennarar mæta börnunum þar sem þau eru stödd og leikskólinn gerir þær 

breytingar sem þarf til þess að öll börn hafi greiðan aðgang að leikefni og aðstöðu. 

Námskráin tekur mið af því að öll börn hafi ákveðna færni en mismunandi getu. Börnin geta 
unnið saman í hópum þar sem framlag hvers og eins ræðst af hans/hennar hæfni og áhuga. 

Námskráin er skrifuð með það í huga að dagskipulag sé sveigjanlegt til þess að börnin geti 

skipt um viðfangsefni án tillits til þess hvað aðrir í hópnum gera. Í rannsókn á vellíðan barna í 
leikskóla (Sara Margrét Ólafsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2016b) kom í ljós að þar sem 

deginum var fyrirfram skipt í skipulagðar og tímasettar samverustundir, hópastarf, valstundir 

og matartíma þurftu börn oft að bíða eftir öðrum börnum og voru því óvirk á ákveðnum tíma 

dagsins. Til þess að leikskólastarf geti tekið mið af margbreytilegum hópi barna og kennara 

þarf starfið að geta tengst veruleika og reynsluluheimi allra (Hanna Ragnarsdóttir, 2016).  
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Sú námskrá sem er kynnt hér er nokkurs konar starfsáætlun þar sem gildi og viðmið 

leikskólans endurspeglast. Námskráin er hönnuð af höfundi þessa verkefnis fyrir ímyndaðan 
leikskóla á Íslandi. Hugað er að því að lýðræðisleg hugsun sé hluti af daglegu starfi. Hæfni 

barna til þess að vera virkir þátttakendur í lýðræðissamfélagi er styrkt. Með því að vinna eftir 

fljótandi námskrá er kennurum og börnum gefin tækifæri til þess að hafa bein áhrif á námið 

og fara nýjar leiðir. Þannig er hægt að rækta forvitni barna og kenna þeim leiðir til þess að 
afla sér upplýsinga og kafa djúpt í viðfangsefni sem þeim finnst spennandi. Gert er ráð fyrir 

því að starfsfólk sinni starfendarannsóknum (e. action research) eða öðrum rannsóknum á 

starfi, kennsluaðferðum og skipulagi leikskólans og nýti rannsóknarferlið og niðurstöður til 

þess að ígrunda vinnuaðferðir og fagmennsku sína á skipulögðum fundum á markvissan hátt 

(Brydon-Miller, Greenwood og Maguire, 2003; Svava Björg Mörk og Rúnar Sigþórsson, 2011). 

Aðalnámskrá leikskóla setur fram sex grunnþætti menntunar sem nýtast sem leiðarljós í 

menntastefnunni. Grunnþættirnir eru læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og 
mannréttindi, jafnrétti og að lokum sköpun (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). 

Þessir grunnþættir eru nýttir til þess að skerpa markmið leikskólans og verða hafðir til 

hliðsjónar í þeirri skólanámskrá sem þetta verkefni er. 

 

Markmið verkefnisins er að skrifa fljótandi námskrá (e. emergent curriculum) fyrir leikskóla 
þar sem: 

• Horft er á styrkleika barnanna. 
• Börn hafa áhrif á nám sitt með því að velja sér viðfangsefni, leiksvæði og leikfélaga. 
• Sérstakur stuðningur er ekki takmarkaður við ákveðna tíma dags. 
• Leikur barna er í fyrirrúmi. 
• Kennarar sinna rannsóknum á eigin starfi. 
• Lærdómssamfélag myndast á milli barna og kennara. 
• Skráningar á vinnu og leik barna eru sýnilegar. 
• Kennarar aðlaga kennslu og þjálfun að aðstæðum barnanna. 

 

Í fræðilegum hluta ritgerðarinnar verður farið yfir helstu hugtök og stefnur sem námskráin 
byggir á. 

1.1 Rannsóknarspurningar 
Með því að skrifa námskrá sem gengur út á það að börn taki þátt í að móta skólastarfið og 
hafi tíma til frjáls leiks og sköpunar vonast ég til þess að leikskólinn uppfylli kröfur um þróun 

skólastarfs og að börnin læri að hafa áhrif. 
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Í þessu verkefni verður leitast eftir því að svara eftirfarandi aðalrannsóknarspurningu: 

• Hvernig styður fljótandi námskrá við nám barna í fjölbreyttu leikskólasamfélagi? 

Einnig verður leitað svara við eftirfarandi undirspurningum: 

• Hvernig gagnast fljótandi námskrá börnum með sérstakan stuðning? 
• Hvaða áhrif hefur fljótandi námskrá á tíma starfsfólks til þess að sinna sérþörfum 

barna? 
• Hvernig er hægt að nýta kennararannsóknir við stöðugar umbætur á starfi leikskóla 

með fljótandi námskrá? 

Með þessar spurningar að leiðarljósi er ætlunin að komast að því hvernig hægt er að haga 
skipulagi leikskólans og starfsháttum þannig að öll börn, ekki síst börn sem þurfa á 

sérstökum stuðningi að halda, upplifi dvöl í leikskólanum á eigin forsendum, að það sé 

hlustað á þau og áhuga þeirra fylgt eftir um leið og stuðningur er veittur.  

Til þess að svara rannsóknarspurningunum verða notaðar fræðilegar heimildir um 

viðfangsefnið, ritrýndar greinar og rannsóknir. Til að byggja upp heildstæða skólanámskrá er 

mikilvægt að byggja á rannsóknum og reynslu um leið og nýjar hugmyndir og aðferðir eru 
settar fram og þróaðar. 

1.2 Uppbygging verkefnisins 
Í upphafi verkefnisins er fjallað um hlutverk skólanámskráa og fræðilega þætti sem námskrá 
leikskólans Herðubreið byggir á. Herðubreið er ímyndaður leikskóli á Íslandi. Seinni hluti er 
svo námskráin sjálf. Námskráin er skrifuð með það í huga að hún henti nýjum leikskóla eða 

leikskóla sem vill gera breytingar og nýta sér ákveðna hluta úr námskránni. Að lokum er 
fjallað um niðurstöður og umræður og rannsóknarspurningum svarað. 
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2 Fræðileg umfjöllun  

Í þessum hluta verður farið yfir fræðilegan bakgrunn og helstu hugtök sem námskrá 
leikskólans Herðubreið leggur áherslu á. Fjallað er um hlutverk skólanámskráa, fagmennsku 

kennara, lærdómssamfélag, fljótandi námskrár og áherslur skóla margbreytileikans í 

leikskóla. Farið er yfir skólamenningu, lýðræði og barnmiðaða hugmyndafræði. Fjallað eru 
um mikilvægi leiks og að lokum er farið yfir rannsóknir í starfi og skráningar á námi barna. 

2.1 Hlutverk skólanámskráa 
Í opinberum aðalnámskrám er kveðið á um markmið og fyrirkomulag skólastarfs. Þar er að 
finna menntastefnu stjórnvalda og námskröfur. Stjórnendur skóla, kennarar, nemendur, 

foreldrar og aðrir sem hafa áhuga geta nálgast upplýsingar um starfsemi skólans með því að 

líta í aðalnámskránna (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). 

Hverjum leikskóla fyrir sig er ætlað að skrifa sína eigin skólanámskrá sem byggir á grunni 
aðalnámskrár. Þar á að koma fram hvernig leikskólinn ætlar að ná þeim markmiðum sem 

fram koma í aðalnámskrá og hvernig staðið verður að mati starfs. Gildi leikskólastarfsins og 

hugmyndafræðilegar áherslur sem unnið er eftir eiga auk þess að koma fram. Segja má að í 
skólanámskrá leikskóla séu lýsingar á því hvernig leikskólinn ætlar sér að efla menntun 

barnanna og styrkja fagmennsku kennara (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). 

2.2 Tengsl við aðalnámskrá leikskóla 
Á grundvelli laga um leikskóla hafa verið settir fram grunnþættir menntunar sem eiga að 

fléttast inn í allt leikskólastarf. Þessir grunnþættir eru læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, 

lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og að lokum sköpun (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011). Skólanámskráin sem þetta verkefni snýst um byggir á 

þessum grunnþáttum auk þess að fylgja eftir leiðarljósum leikskóla og tengist þannig 

aðalnámskrá leikskóla. 

Grunnþættirnir snúast um læsi á samfélag, menningu, umhverfi og náttúru 

þannig að börn og ungmenni læri að byggja sig upp andlega og líkamlega, að 

bjarga sér í samfélaginu og vinna með öðrum. Grunnþættirnir snúast einnig um 

framtíðarsýn og getu og vilja til að hafa áhrif og taka virkan þátt í að viðhalda 

samfélagi sínu, breyta því og þróa það. (mennta-og menningarmálaráðuneyti, 
2011, bls. 14) 

Fljótandi námskrá gerir kröfur um fagmennsku kennara og þeir verða að vera næmir á að 

fylgja eftir áhugahvöt barna og tilbúnir að grípa tækifæri sem gefast til að efla nám barna 
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(Wien, 2015a; Wien, 2015b; Stacy, 2009). Það á vel við leiðarljós aðalnámskrár leikskóla þar 

sem leikskólinn er lýðræðislegur vettvangur og lærdómssamfélag og börn, kennarar og 
foreldrar eru þátttakendur sem hafa áhrif á starfið (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2011). 

2.3 Fagmennska kennara og lærdómssamfélag 
Í aðalnámskrá leikskóla (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011) segir að fagmennska 

kennara byggi á sérfræðilegri starfsmenntun, þekkingu, viðhorfum og siðferði starfsins (bls. 

8). Þar kemur einnig fram að markviss samskipti og góð kennsla stuðli að aukinni hæfni barna 
og bættum námsárangri þeirra. Kennarar eiga að gefa börnum tækifæri til þess að afla sér 

þekkingar og leikni auk þess að efla og örva hugsun þeirra og starfsgleði. 

Hugmyndin um að skóli sé faglegt lærdómssamfélag (e. professional learning community) 

er talin góð leið til þess að skapa markvissa orðræðu í þróunarverkefnum sem eiga að bæta 
aðstæður og árangur barna, efla færni kennara, bæta skólamenningu og gæði starfsins 

(Fullan, 2007; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Í lærdómssamfélagi skapast umhverfi þar sem 

fagmenn byggja upp og viðhalda þekkingu með því markmiði að börnum vegni vel. Kennarar 
upplifa sig sem hluta af stærri hóp og finna að þeir geta haft áhrif. Þeir leita lausna í samstarfi 

við vinnufélaga í stað þess að einblína á að vandamál séu öðrum að kenna (Senge, 

2006/1990; Svava Björg Mörk og Rúnar Sigþórsson, 2011). Þá skiptir einnig máli að 
kennurum sé sýnt traust og að allir fái að taka þátt í mikilvægum ákvörðunum sem eru 

teknar innan leikskólans. Kennarar sem upplifa sig í faglegu lærdómssamfélagi eru ánægðari í 

starfi og líklegri til að haldast lengur í starfi sem er mikilvægt fyrir stöðugleika innan 

leikskólans (Sveinbjörg Björnsdóttir o. fl., 2021). Fagleg ígrundun (e. professional reflection) 
er mikilvægur þáttur í þróun fagmennsku og getur opnað kennurum nýja sýn, aukið skilning 

og um leið bætt starf innan skólans (Svava Björg Mörk og Rúnar Sigþórsson, 2011; Hafdís 
Guðjónsdóttir, 2004; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Ígrundun og sjálfsmat kennara þarf að 

vera hluti af daglegu starfi kennara en hún „felur í sér skipulega og markvissa leit að nýrri 

þekkingu og lausnum til að komast að niðurstöðu um hluti sem skipta máli.“ (Guðmundur 
Heiðar Frímannsson o. fl., 2013, bls. 25). Nýleg rannsókn á faglegu lærdómssamfélagi og 

starfsánægju í leikskólum (Sveinbjörg Björnsdóttir o. fl., 2021) leiddi í ljós að huga þurfi að 

aðstæðum hvers leikskóla og veita aðstoð þegar innleiða á stefnu um lærdómssamfélag. Oft 
þurfi að fara yfir skipulag leikskólans til þess að tryggja að kennarar fái nægan tíma og 

aðstöðu til þess að sinna faglegri samvinnu og hvetja rannsakendur sveitarfélög til þess að 

styrkja umgjörð og starfsemi leikskólanna. 

Kuder (2018) skrifar að gagnreyndar aðferðir séu aðeins eins góðar og sá sem miðlar 
þeim. Berglind Rós Magnúsdóttir (2016) bendir á að út frá gagnrýna sjónarmiðinu felist 
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máttur til breytinga í því að gagnrýna, endurskilgreina og endurmeta hugmyndir okkar. Hún 

segir einnig að rannsakandi þurfi líka að skoða valdatengsl. Mikilvægt sé að kennarar afli sér 
fræðilegrar þekkingar og geti unnið að breytingum út frá siðferðilegum og kenningarlegum 

sjónarmiðum sem þeir telja viðeigandi (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016). Gildi, þekking, 

skilningur og reynsla kennara birtist í því hvernig hann vinnur með börnum og aðstoðar þau 

við ýmis verkefni eins og þeim sem efla félags- og tilfinningaþroska og samskiptahæfni. Í 
uppeldis- og menntunarsýn kennarans fléttast saman hugmyndir hans um gildi þess að efla 

hæfni barna, fræðilega þekkingu sína og hlutverk sitt sem kennari (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

2007). Það sem fræðimenn hafa kallað samvirka fagmennsku eða síð-fagmennska (e. post- 

professional) felur ekki einungis í sér samstarf og samvirkni meðal kennara heldur nær það til 

samstarfs og samráðs við foreldra og börn leikskólans. Kennarar sem undir þá skilgreiningu 

falla ígrunda starf sitt faglega, líta á sig sem leiðtoga og afla sér endurmenntunar sem þeir 

deila með öðrum. Gæði náms og velferð barna er í forgangi og dyr leikskólans eru opnaðar út 
í samfélagið með samstarfi og samvinnu við foreldra, starfsfélaga í öðrum skólum og 

atvinnulífið (Sigurður Kristinsson, 2013; Rúnar Sigþórsson, 2013). 

2.4 Fljótandi námskrá 
Skólastarf sem tekur mið af fjölbreytilegum barnahópi þarfnast námskrár sem tengist 
veruleika og reynsluheimi allra barna. Það krefst svigrúms til þess að nálgast viðfangsefni á 

ólíkan hátt (Hanna Ragnarsdóttir, 2016). 

Fljótandi námskrá (e. emergent curriculum) er námskrá sem er í stöðugri þróun og 
mótast af áhugasviði og samsetningu barnahópsins, foreldra og starfsfólks á hverjum tíma í 

stað þess að vera fyrirfram ákveðin. Á hverju ári mótast ný menning innan hópsins sem nýtt 
er til skapandi leiða í náminu. Kennarar eru í stöðugum samskiptum við börn og nýta 

uppbyggjandi og skemmtilegar leiðir til að koma til móts við fjölbreytilegan barna- og 
foreldrahóp (Wien, 2015a). Fljótandi námskrá snýst um að finna tengsl á milli upplifana um 

leið og kennarar taka þátt í að kynnast umheiminum með börnunum. Samvinna á milli 

kennara og barna er lykilatriði og námskráin gefur kennurum tækifæri til þess að byggja á 
fyrirliggjandi þekkingu barnanna (Wien, 2015b; Stacy, 2009). Auk þess krefst fljótandi 

námskrá þess að kennarar taki mið af mikilvægi leiksins og að þeir noti það sem þeir heyra og 

sjá í leik barnanna til þess að dýpka þekkingu barnanna en frekar. Skráning á leik barna getur 
reynst gagnleg til þess (Jones og Nimmo, 1994; Stacy, 2009). Nám barna og hugmyndir þeirra 

eru gerðar sýnilegar með skráningu og nýtist kennurum til þess að skilja betur hvernig börnin 

hugsa, hvað þau vilja og hvernig þau skilja eða misskilja. Með því að ræða leik barna við aðra 

kennara næst dýpri skilningur á því sem börnin eru að fást við (Stacy, 2009; Hrafnhildur 

Eiðsdóttir, 2013). Kennarar þjálfast í því að greina á milli viðfangsefna sem eiga eftir að 
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breytast í langtíma þema og þeirra sem endast stutt. Bæði langtíma og skammtíma 

viðfangsefni eru dýrmæt og stundum er fleiri en einu áhugaverðu efni fylgt eftir í einu. Þá 
skiptir sveigjanleiki miklu máli og að kennarar séu tilbúnir að breyta skipulagi og byrja upp á 

nýtt (Stacy, 2009). 

2.5 Leikskóli margbreytileikans 
Leikskóli án aðgreiningar eða leikskóli margbreytileikans felst í því að fjölbreytileikinn sé 

hafður að leiðarljósi og öll börn fái jöfn tækifæri í leik og námi (Reykjavíkurborg 

Leikskólasvið, 2009). Berglind Rós Magnúsdóttir (2016) skilgreinir hugtökin skóli án 
aðgreiningar og inngildandi menntun (e. inclusive education) sem „skipulagt skólastarf þar 

sem nemendur eru ekki aðgreindir í sérstaka skóla, deildir eða bekki eftir fötlun, uppruna 

eða námsgetu…“ (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016, bls. 67). Hér er ekki bara verið að hugsa 
um að börn með fatlanir gangi í almenna skóla heldur að tekið sé tillit til margbreytilegra 

þarfa allra barna og hversu móttækilegt samfélagið er fyrir margbreytileika. Í inngildandi 

skóla skapast lýðræðislegt námsumhverfi þar sem fjölbreytileikinn nýtur sín (Helgi Gíslason 
og Anna Kristín Sigurðardóttir, 2016; Ólafur Páll Jónsson, 2011). 

Rannsakendur líta á stefnu um skóla margbreytileikans og inngildandi kennslufræði sem 

ferli sem þróast og tekur stöðugum breytingum (Danforth og Naraian, 2015). Slee (2011) sér 

skóla án aðgreiningar sem pólitískt viðfangsefni þar sem reynt er að koma augum á og 
útskýra hvað það er sem hindrar aðgang og þátttöku barna í skólastarfi. Reykjavíkurborg 

segir í stefnu sinni að námsumhverfi eigi að einkennast af fjölbreytileika, sýna eigi börnum 

virðingu og að starf skólans eigi stöðugt að þróast (Reykjavíkurborg, 2012). Í aðalnámskrá 

grunnskóla er talað um að nám barna eigi að vera samfleytt ferli þar sem hagstæð menntun 
fyrir öll börn er takmarkið. Þar stendur einnig að margbreytileikinn, mismunandi þarfir, 

hæfileikar og einkenni barna eigi að njóta virðingar (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 
2013). Í sameiginlegum hluta aðalnámskráa skólastigana er lagt vægi á jöfn tækifæri til náms 

fyrir öll börn og að þau geti valið mismunandi leiðir við námið. Til þess að koma í veg fyrir 

mismunun er auk þess er ætlast til þess að starf skólans sé metið út frá eðlisfari, þroska, getu 
og áhuga barnanna (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2017). Leikskólar gegna því 

hlutverki að byggja á fyrirliggjandi reynslu barna og um leið veita þeim merkingabæra 

reynslu. Vinnubrögð eiga að hvetja til samvinnu meðal annars meðal barna og 
nærsamfélagsins (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011).  

Fjallað hefur verið um skóla án aðgreiningar sem skóla fyrir alla. Ólafur Páll Jónsson 

(2016) veltir fyrir sér hvað felst í hugtakinu skóli fyrir alla og hverjir þessir allir eru. Í skóla þar 

sem allir eru boðnir velkomnir eru samt  börn sem sitja á jaðrinum og finnst ekki þau passi 
inn á þennan stað. Hann spyr sig hvort að þessi börn geti lifað sem sjálfráða einstaklingar 
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innan skólans. En ef öll börn eiga rétt á að taka þátt í skólastarfinu sem sjálfráða einstaklingar 

má velta því fyrir sér hvaða skyldur það leggi á yfirvöld og samfélagið og hvaða áhrif það hafi 
á fagmennsku kennara. Ólafur Páll segir sjálfræði ekki bara snúast um það hvort að við 

getum lifað óháð öðrum heldur hvort að við getum haft stjórn á eigin lífi sem jafningjar 

þeirra sem við búum í samfélagi með (Ólafur Páll Jónsson, 2016). 

2.5.1 Fjölmenning 

Í leikskóla sem tekur vel á móti fjölbreytileika barna er margskonar menningarbakgrunni, 

ólíkum tungumálum og trúarbrögðum veitt eftirtekt og komið er til móts við ólíkar þarfir 

einstakra barna (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011; Hanna Ragnarsdóttir o. fl., 
2016). Þá nýtast fjölmenningarlegir kennsluhættir sér vel en þeir byggja á auðlindum 

barnahópsins, þ.e. styrkleikum barnanna og menningar þeirra sem og þeirrar reynslu og 

þekkingar sem býr að baki (Rodriguez, 2007). Hlutverk kennara sem hefur siðferðilegt 
jafnræði að leiðarljósi er að viðurkenna sérstöðu hvers barns, taka eftir sérstökum 

eiginleikum þess og gefa þeim jákvæða athygli (Danforth og Naraian, 2015). Skólastarf sem 

byggir á fjölmenningu gagnast ekki bara nemendum af erlendum uppruna heldur öllum 
börnum (Hanna Ragnarsdóttir, 2016). 

Sameiginleg gildi í nútíma fjölmenningarsamfélögum eru mikilvæg og skólar gegna 
veigamiklu hlutverki í að hlúa að þeim. Skólastarf endurspeglar oftast menningu, tungumál 

og trúarbrögð tiltekins meirihlutahóps. Ef að ætlunin er að móta nýja sjálfsmynd 
fjölmenningarsamfélags og mynda ný gildi í skólastarfi þarf að gæta þess að hin nýja 

sjálfsmynd verði ekki menningarlega hlutlaus og fullnægi ekki þörfum neinns hóps. Hún má 
samt ekki vera hliðhollari einum hópi umfram aðra. Finna þarf hið gullna jafnvægi þannig að 

allir geti tekið þátt. Byggja þarf ramma um sameiginleg grunngildi sem fela í sér að virðing sé 

borin fyrir mannlegri reisn og mannréttindum, menningu og menningarlegum fjölbreytileika 

auk virðingar fyrir jörðinni. Önnur lykilhugtök eru víðsýni, umburðarlyndi, samkennd og 

ábyrgð. Börn og kennarar þurfa að þjálfa gagnrýna hugsun og lýðræðislega þátttöku. Börn 

þurfa auk þess að temja sér gagnrýnið sjónarhorn á samfélag og menntun. Mikilvæg hugsjón 

er að þróa jákvæðan skólabrag og að sá bragur sé virkur í skólastarfinu í heild. Þátttaka í 

mótun gilda í skólastarfi er sameiginlegt verkefni skólasamfélagsins í heild þar sem 

gagnkvæm virðing er viðhöfð (Hanna Ragnarsdóttir, 2007).  

Fjögur Norðurlönd tóku þátt í rannsóknarverkefni um skóla margbreytileikans og var 

markmiðið að skilja reynslu barna með erlendan bakrunn sem hafa fagnað velgengi í námi og 
tekist að stofna til félagslegra tengsla. Einnig var rýnt í hvernig félagslegt réttlæti var sýnilegt 

í starfi skólanna og námsumhverfi sem einkennist af fjölbreytileika og jafnrétti (Hanna 

Ragnarsdóttir, 2016). Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að í leikskólum voru ekki öll 
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námstækifæri nýtt þegar kennarar gleymdu að virkja börn til þátttöku og þau því tímabundið 

útundan í leik og starfi. Til þess að þau njóti sín í leik og starfi þurfi að tryggja þeim umhverfi 
þar sem þau finna að þau séu velkomin og séu virkir þátttakendur.  

Foreldrasamstarf er ennfremur lykilþáttur sem og að kennarar og stjórnendur vinni vel 

saman. Miklu máli skiptir að skólinn styrki tengsl við fjölskyldur og nærsamfélag og fái 

fjölskyldur til þess að taka virkan þátt í skólastarfinu. Einnig þarf skólinn að tengjast starfi 
nærsamfélagins og vera virkur þátttakandi í mótun þess. Það er mikilvægt að virkja börn og 

foreldra sem tala önnur tungumál og styrkja veikt félagsnet þeirra sem þurfa. Foreldrar eiga 

að finna að þeir séu velkomnir í leikskólann og að þekking þeirra sé metin (Hanna 
Ragnarsdóttir, 2016). 

2.5.2 Börn með sérstakan stuðning 

Í Sérkennslustefnu Leikskólasviðs Reykjavíkur er gerð grein fyrir því að þörfum barna með 

sérstakan stuðning skuli mætt innan barnahópsins, þau njóti eðlilegra tengsla og að þess sé 

gætt að börnin einangrist ekki. Þar kemur fram að snemmtæk íhlutun eigi að fara fram við 

aðstæður sem eru árangursríkastar fyrir hvert barn (Reykjavíkurborg Leikskólasvið, 2009). 

Með snemmtækri íhlutun er átt við aðgerðir sem gripið er til snemma í lífi barna, yfirleitt er 
miðað við tímabilið frá fæðingu til sex ára aldurs. Íhlutun getur hafist hvenær sem er á þessu 

tímabili og miðast við að hafa áhrif á þroskaframvindu barna með frávikum í þroska með 

markvissum aðgerðum. Auk þess sem snemmtæk íhlutun beinist að barninu felst hún líka í 
þjónustu við foreldra þeirra (Tryggvi Sigurðsson, 2003). Snemmtæka íhlutun er hægt að 

skipuleggja og framkvæma þannig að börnin séu ekki aðgreind úr barnahópnum. Aðgreining 
eftir fötlun eða stétt er neikvæð og ógnar lýðræðishlutverki skóla sem á að vera staður þar 

sem ólíkir hópar fá að kynnast mismunandi veruleika hvers annars og læra saman (Berglind 

Rós Magnúsdóttir, 2015). 

Í rannsókn á menntun nemenda með þroskahömlun sýndu niðurstöður að þar sem 

stofnanamenning skóla einkennist af umhyggju og stuðningi við nemendur og unnið er af 
fagmennsku eiga börn með þroskahömlun auðveldara með nám. Í skólum þar sem litið er á 
stofnunina sem venjulegan stað og öll meiriháttar frávik í hegðun barna eru álitin vandamál 

sem þarf að laga, sýna niðurstöður neikvæð áhrif á stöðu barna (Grétar Marinósson, 2007). Í 
niðurstöðum sem sneru að leikskólum virðist starfsfólk ánægt með leikskólastarfið og að vel 

sé hugað að börnum með þroskahömlun. Hins vegar finnst fólki að of mörg börn séu á 

deildum og að það vanti herbergi til að kenna einstökum börnum eða litlum hópum. 
Rannsakendur telja það tengjast hugmyndum um að forsenda sérstuðnings sé að hann fari 

fram í sérstöku rými. Fram kom að 85% svarenda telur að það hvernig skólinn aðlagar sig að 

þörfum barnanna hafi áhrif á vellíðan og árangur þeirra. Næstum jafn stórt hlutfall svarenda, 
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eða 88%, telur vellíðan og árangur undir því komið hvernig börnin aðlagast skólanum (Elsa 

Sigríður Jónsdóttir o. fl., 2007). 

Kennarar þurfa að gera sér grein fyrir því hvaða erfiðleika hvert barn glímir við og gæta 
þess að barnið tilheyri hópnum, að því leiðist ekki og að það fái áskoranir við hæfi. 

Einstaklingsnámskrá og vinna með foreldrum eru lykilatriði (Webb o.fl., 1994; Petani o. fl., 

2018). Í viðtali við Trausta Þorsteinsson kemur fram að sérkennsla eins og hún hefur gjarnan 
verið framkvæmd stríði gegn stefnu skóla án aðgreiningar vegna þess að hún feli í sér flokkun 

og aðgreiningu (Guðmundur Heiðar Frímannsson o. fl., 2013). Eldri hugmyndir um sérkennslu 

byggjast á því að námsörðugleikar sé vandi sem barnið stríðir við. Samkvæmt þeim er litið á 
fötlun, hegðunar- og námserfiðleika sem skort á getu barns til að uppfylla tiltekin viðmið sem 

kennslan byggir á. Í umræðum á undanförnum misserum er byggt á hugmyndum um að 

frávik í hegðun barns eigi að skoða í samhengi við aðbúnað, stjórnun og kennslu í skólanum 
(Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016; Guðmundur Heiðar Frímannsson o. fl., 2013). Hugmyndir 

sem byggja á nýrri þekkingu líta á tildrög námserfiðleika sem samspil eiginleika, áhuga barna 

og hvaða námsforsendur börn hafa og aðstæðna sem leikskólinn skapar þeim. Samkvæmt 
þessum hugmyndum er hægt að búast við því að öll börn geti tekist á við erfiðleika á 
einhverjum tímapunkti og að þeim sé hægt að hjálpa með því að breyta aðstæðum í kringum 

barnið frekar en að aðlaga barnið (Rúnar Sigþórsson, 2013). 

Í viðtölum við kennara í skóla án aðgreiningar kom fram að það komi niður á menntun 
barna að þau þurfi að bíða eftir formlegri greiningu til þess að kennarar fái þann stuðning 

sem þeir telja nauðsynlegan (Guðbjörg Ólafsdóttir og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2017). 

Roger Slee (2013) heldur því fram að læknisfræðilegar greiningar hafi áhrif á ákvarðanir sem 

einkennast af mannbótastefnu. Hann telur að meiri flokkun leiði til þess að einstaklingar 
verði útilokaðir í samfélaginu. Slee talar um að fagleg þekking fái kennara og stjórnendur 

hugsanlega til að trúa því að þeir séu ófærir um að kenna fötluðum börnum (Slee, 2013).  

Nick Hodge (2016) nefnir þrjá þætti um það hvernig greining getur útilokað og jaðarsett 

börn. Sá fyrsti er að sérfræðingar nýti sér greiningu til þess að réttlæta uppáþrengjandi og 

dýr inngrip sem eru jafnvel sársaukafull fyrir barnið. Með þessum inngripum er reynt að gera 

fatlaða barnið eins líkt ófötluðu barni og hægt er. Foreldrum er talin trú um að rannsóknir 

staðfesti gildi þessara inngripa en það getur aukið á örvæntingu þeirra þegar barnið sýnir 

ekki framfarir í samræmi við væntingar sem ef til vill eru óraunhæfar. Börn með fötlun eru 

sögð fjárhagsleg byrði á samfélaginu og á þeim eru stundum gerðar ýmsar rannsóknir sem 

nýtast rannsóknaraðilunum meira en börnunum. Annar þáttur er að foreldrar og uppalendur 

eru gerðir valdalausir og þeim talin trú að einungis læknar skilji vanda barnanna og geti 

liðsinnt þeim. Þannig jaðarsetur greiningin þekkingu foreldra á barninu sínu og fær þá til að 
efast um eigin getu til þess að hugsa vel um eigið barn. Þriðji þátturinn er að greining getur 
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minnkað frumkvæði annarra. Hætta er á að kennarar hætti að skipta sér af barninu eða sinna 

því. Þeim er annað hvort ekki lengur treyst til þess eða að þeir halda að vegna þess að nú sé 
komin greining sé það ekki lengur í verkahring kennarans. Kennarar geta í þessum aðstæðum 

notað greininguna sem afsökun fyrir slæmum árangri í stað þess að skoða hvort 

kennsluaðferðirnar hafi hugsanlega ekki verið fullnægjandi (Hodge, 2016). 

2.6 Skólamenning 
Skólamenning er hugtak sem nær yfir það sem einkennir og er dæmigert fyrir ákveðinn skóla, 

þ. e. samvinna og samskipti starfsfólks eða hvernig starfsfólk nálgast verkefni og leysir þau. 
Skólamenning getur annað hvort verið framsækin og rekin áfram að metnaði eða óskipuleg 

og letjandi (Amalía Björnsdóttir o. fl., 2011). Í skólamenning má finna óskráðar reglur skólans 

auk þeirra hefða og gilda sem einkenna samskipti innan skólans. Skólamenninguna er oft 
hægt að greina í einkunnarorðum eða markmiðum skólans og hún getur gefið vísbendingu 

um ímynd barna og framkomu þeirra í skólanum. Skólamenningin er meginstoð skólans og 

grunnur fyrir kennsluorðræðuna (Þuríður Jóna Jóhannsdóttir, 2017). Skólamenning getur 
annað hvort leitt til framsækni í starfi eða kyrrstöðu (Ólafur H. Jóhannsson, 2013). 

Félagsfræðingurinn Basil Bernstein (1942-2000) setti fram kenningar um skólaorðræðu 

(e. pedagogic discourse) og skiptir henni í tvo hluta. Fyrri hlutinn er kennsluorðræða (e. 

instructional discourse) sem varðar m.a. val á námsefni, hraða á yfirferð og hvað sé 
gjaldgeng þekking. Seinni hlutinn er stýrandi orðræða (e. regulative discourse) sem oft er 

kallað skólamenning. Þar undir falla þau gildi og samskiptahættir sem eru ríkjandi hjá 

hverjum skóla (Bernstein, 2000). 

Bernstein rannsakaði félagslegt jafnrétti í skólum og rýndi í árangur ákveðinna 
samfélagsstétta og árangur í námi. Hann sá að börnum alþýðufólks gekk verr í námi þar sem 

skólastarfið gekk út frá því að heimilin væru viðbótar staður til náms auk þess sem skólinn 

sjálfur viðhaldi stéttaskiptingu í samfélaginu (Bernstein, 2003). Bernstein bendir á að 

mismunun barna í skólum geti haft áhrif á færni og ókominn tíma þeirra í námi (Bernstein, 

2000).  

Til þess að skilja hvernig megi auðvelda börnum að ná árangri í skólum notar Bernstein 
hugtökin flokkun (e. classification) og umgerð (e. framing) (Bernstein, 2000). Flokkun er 

notað til að skilgreina hlutverk og völd í samfélagi skólans. Umgerð er aftur á móti notað til 
þess að skilgreina samskipti og þætti eins og hver velur námsefni, hraða á yfirferð og í hvaða 

röð farið er yfir námsefnið. Vald í skólasamfélaginu getur átt við vald kennara, völd barna 

eða mismun á hlutverki skóla annars vegar og heimilis hins vegar. Flokkun á einnig við 

skipulag, aðgreiningu námsgreina og hvernig eða hvort börnum er skipt eftir getu og færni. 

Sterk flokkun ætti þá við þegar skýr aðgreining er á milli námsgreina og veik flokkun ef 
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námgreinar blandast (Þuríður Jóhannsdóttir, 2007). Stíf umgerð á við þegar kennarar stjórna 

og börnin hlýða fyrirmælum þeirra. Laus umgerð væri á hins vegar þegar börnin hafa meiri 
stjórn námsvali og hversu hratt þau fara yfir efnið.  Einkennandi fyrir lausa umgjörð eru 

persónuleg samskipti milli barna og kennara. Bernstein hélt því fram að börn næðu frekar 

árangri í skóla ef þau skildu venjur og verklag skólans (Bernstein, 2000). Kenningar Bernstein 

ná einnig yfir vald orðræðunnar, þ.e. hvernig talað er við og um börnin (Bernstein, 2000). 
Rannsókn Söru Margrétar Ólafsdóttur og Bryndísar Garðarsdóttur (2016b) á vellíðan barna í 

leikskóla sýndi fram á að þegar leikskólastarf er skipulagt með vellíðan barna í huga skipti 

lykilmáli að leita eftir viðhorfum barnanna og treysta þeim til þess að hafa áhrif á athafnir 

sínar og viðfangsefni. Leikskólinn sem tók þátt í rannsókninni var með stífa umgerð 

(Bernstein, 2000) í upphafi. Dagskipulag stýrði leik barna og kennarar stjórnuðu hvar börnin 

gætu leikið sér. Þegar losað var um skipulagið (umgerðina) gátu börnin tekið fleiri ákvarðanir 

um leik, svæði og leikfélaga og sjálfræði barnanna jókst. Þau sýndu meira öryggi og virkni. 
Kennarar sýndu þörfum og áhuga barnanna meiri athygli og töldu þau hæfari en þeir höfðu 

gert sér grein fyrir. Einnig kom fram að börn þurfa tíma og tækifæri til samvinnu og 

samskipta við önnur börn og fullorðna til þess að geta lært hvert af öðru. Til þess að það 
takist þurfa kennarar að gæta þess að vera ekki sá sem ræður og betur veit (Sara Margrét 

Ólafsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2016b). 

2.7 Lýðræði og menntun 
Samkvæmt aðalnámskrá leikskóla (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011) eru skólar 
stofnanir sem geta gefið börnum tækifæri til þess að undirbúa sig fyrir þátttöku í virku 

lýðræði. Þar kemur einnig fram að skólastarfið eigi að miða að því að þau taki virkan þátt í 
lýðræðissamfélagi bæði innan leikskólans og utan hans. Lýðræðismenntun samkvæmt 

aðalnámskrá „byggist á gagnrýninni hugsun og ígrundun um grunngildi samfélagsins“ (bls. 

15). 

John Dewey (1859-1952) var bandarískur heimspekingur og menntunarfræðingur sem 

skrifaði mikið um lýðræði í skólastarfi. Hugmyndir hans um menntun höfðu mikil áhrif í 
Bandaríkjunum, Kína og víða í Evrópu (Gunnar Ragnarsson, 2000a). Dewey var einn af 

brautryðjendum bandarískrar verkhyggju (e. pragmatism). Sú heimspekihreyfing leggur 

áherslu á að manneskjan sé gerandi ekki síður en þiggjandi. Í anda verkhyggju er litið á öflun 
nýrrar þekkingar sem virkt ferli þar sem þekkingaröflun einkennist af rannsókn þar sem 

þekkingin er hluti af ferlinu en ekki bara útkoman (Ólafur Páll Jónsson, 2011b; Gunnar 

Ragnarsson, 2000b). Fyrir Dewey er lýðræði meira en stjórnunarform eða aðferð til þess að 

taka ákvarðanir þó svo að fólki greini á. Hann sér lýðræði sem samfélag, byggt á 
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sameiginlegri reynslu. Fyrir honum er lýðræði leið til þess að lifa og starfa með fólki sem 

getur haft ólíkar skoðanir (Dewey, 1916; Ólafur Páll Jónsson, 2011).  

Dewey lítur á lýðræði sem einstaklingsbundinn lífsmáta sem byggir á þátttöku, 
samskiptum og samvinnu við aðra þar sem sameiginlegri reynslu er miðlað (Halla Jónsdóttir, 

2010; Dewey, 1916). Í lýðræði felst bæði ábyrgð og reynsla. Dewey segir að reynsla sé virkt 

og óvirkt ferli. Virki þátturinn felur í sér að reyna og óvirki þátturinn að verða fyrir einhverju. 
Einstaklingur verður fyrir einhverju og bregst við aðstæðum. Reynsla á sér stað við ákveðnar 

aðstæður í samhengi við umhverfi. Með reynslu á sér stað hugsun og ígrundun, til dæmis 

þegar börn uppgötva tengsl á milli þess sem þau gera og þess sem af því leiðir (Jóhanna 
Einarsdóttir, 2010). Þannig felur reynsla í sér virkni barna og ígrundun um áhrif sem þessi 

virkni gæti haft haft (Dewey, 1916/1966). Hugmyndir Dewey um lýðræðissamfélag varða 

skilning á samskiptum einstaklinga og þjóðfélags. Hann leit á að hlutverk fólks í lýðræðisríki 
væri að taka þátt í daglegum samskiptum og framkvæmdum sem styðja samfélag þeirra þar 

sem frelsi og jafnrétti eru einkennandi (Danforth og Naraian, 2015). 

Kristín Dýrfjörð (2006) gerði rannsókn þar sem hún tók viðtöl við leikskólakennara og 
spurði meðal annars hvaða hlutverki þeir teldu að lýðræði gegni í starfi þeirra. Niðurstöður 
hennar sýndu að sumir kennarar skilgreina lýðræði í leikskóla sem meirihlutalýðræði eða 

fulltrúalýðræði (Kristín Dýrfjörð, 2006). Meirihlutalýðræði felur í sér stjórn meirihlutans. Í 

leikskóla væri það þá t.d. að einungis kennarar fá að ráða. Fulltrúalýðræði er þegar fulltrúar 
eru valdir til þess að taka ákvarðanir (Halldóra Jónsdóttir og Þórdís Úlfarsdóttir, e.d.). Í 

leikskóla er hægt að útfæra það með því að láta börnin kjósa fulltrúa á hverri deild sem 

hittast og ákveða fyrir heildina. Aðrir kennarar í rannsókn Kristínar Dýrfjörð töldu upp atriði 

eins og rétt allra til að hlustað sé á þá og að virðing sé borin fyrir náunganum, sem er nær 
skilgreiningu Dewey á lýðræði (Kristín Dýrfjörð, 2006). Lýðræði sem kerfi til að deila út valdi 

hefur ekki mikið að gera með lýðræðislega þátttöku barna í skólastarfi. Lýðræði í skólastarfi 
er lífsmáti en ekki bundið við einstaka athafnir eins og að kjósa milli einhverra valkosta (Þóra 

Björk Jónsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013). Gerður G. Óskarsdóttir (2012) bætir við að 

lýðræði í skóla geti líka verið þátttökulýðræði sem vísi til sjálfræðis í námi og samvinnu um 
námið. Í þátttökulýðræði eiga allir en ekki bara sumir að öðlast félagsfærni og sjálfsagt er að 

börn geti valið sér viðfangsefni eða hvernig þau nálgast það. Börn, foreldrar og kennarar 

vinna einstaklingsáætlanir í sameiningu sem og námsmat. 

Í hugmyndafræði Summerhill skólans (Neill, 1976) er jafnræði milli barna og fullorðna. 

Sömu reglur gilda fyrir alla og atkvæði sex ára barns er jafngilt atkvæði skólastjóra. Þar fá 

börn að prófa sig áfram og læra að taka ábyrgð á eigin athöfnum. Þau læra að lifa við 

jafnrétti og að bera virðingu fyrir öðrum (Neill, 1976). Með lýðræðislegri þátttöku er 
markmiðið að hafa áhrif en ekki endilega bara að taka þátt í ákvarðanatöku. Lýðræðisleg 
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þátttaka er líka menntandi og menntun gefur okkur lífsfyllingu auk þess að efla manneðlið 

(Ólafur Páll Jónsson, 2008; Guðmundur Finnbogason, 1994). Hugmyndafræði Reggio Emilia 
leggur líka áherslu á lýðræðislegt starf og réttindi barna til að taka þátt í ákvörðunum um 

nám þeirra. Litið er á að skólinn sé staður þar sem börn, kennarar og foreldrar móti 

samfélagið í sameiningu og allir eru ábyrgir með einhverjum hætti (Erla Ósk Sævarsdóttir og 

Kristín Karlsdóttir, 2016). Huga þarf að því að ef að börn eiga að taka virkan þátt í 
ákvarðanatöku er ekki nóg að leyfa þeim að koma skoðunum sínum á framfæri eða koma 

með hugmyndir. Þau þurfa að hafa raunverulegan aðgang að valdrými og gera sér grein fyrir 

því að þau hafi áhrif. Raddir barna eru ólíkar og gæta þarf þess að raddir þeirra sem minna 

heyrist í komist til skila (Þóra Björk Jónsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013). 

Í rannsókn á skólamenningu og námsárangri sýndu niðurstöður fram á að í skólum þar 

sem áhersla var lögð á völd og áhrif, einkenndust samskipti af samanburði og samkeppni 
starfsfólks og að barist væri um völd. Starfsfólki fannst stjórnendur mismuna starfsfólki 

(Amalía Björnsdóttir o. fl., 2011). Úr þeim niðurstöðum má lesa að í þess konar skólum sé 

ekki unnið á lýðræðislegan hátt líkt og hjá þeim sem fylgja Dewey, Summerhill skólanum eða 
Reggio hugmyndafræði. Völd og valdatengsl sjást einnig oft á milli kennara og barna í 
leikskólum. Þegar valstundir, leikefni og tími fyrir leik er ákveðinn af kennurum hafa börn 

lítið vald. Með því að leyfa börnum að velja sér leikfélaga og leiksvæði, leyfa þeim að skipta 
um leik þegar þau hafa fengið nóg á einu svæði má greina meiri gleði og vellíðan hjá 
börnunum (Sara Margrét Ólafsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2016b).  

Í bókinni lýðræði og menntun eftir John Dewey (1916/1966) kemur hugtakið samháður 
(e. interdependence) fyrir. Að vera samháður þýðir að vera innbyrðis gagnvirkt háður öðrum 

sem eru líka háðir okkur. Náttúruleg vistkerfi eru samháð, ólíkar lífverur þar eru gagnvirkt 
innbyrðis háðar hver annarri. Menningarsamfélög eru samháð að því leyti að hópar og 

einstaklingar eru innbyrðis háðir hverjir öðrum (Hjalti Hrafn Hafþórsson, 2019). Dewey 
(1916/1966) skrifar að í félagslegu samhengi sé það styrkleiki frekar en veikleiki, að vera 

háður öðrum. Hann segir að einstaklingur sem treystir einungis á sjálfan sig eigi á hættu að 

veikja félagslega getu sína og það geti leitt til yfirlætis og sinnuleysis. Dewey telur það að 
vera samháður, að vera háður öðrum, lykilinn af því að læra að taka þátt í lýðræði (Hjalti 

Hrafn Hafþórsson, 2019). Samkvæmt kenningum Dewey felur lýðræði í sér þá trú að vinaleg 

samvinna sé ómetanleg viðbót við lífið þó svo að þarfir eða markmið séu ólík á milli fólks. Í 
lýðræðislegri sambúð fær hver einstaklingur möguleika til þess að leggja sitt af mörkum til 

samfélagsins og getur séð sig sem hluta af því og upplifað samfélagið sem vettvang þar sem 

hann getur náð eigin markmiðum (Dewey, 1998/1939). 

Ólafur Páll Jónsson (2019) lýsir lýðræðislegri hæfni sem hann telur forsendu 
lýðræðislegrar menningar og viðráðanleg markmið í námi barna. Hæfnin felur í sér sjö þætti 
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og er samþættur eiginleiki úr ólíkum þráðum, gildum, viðhorfum, getu og þekkingu. Þættirnir 

eru: samræðuhæfni, sáttfýsi, gagnrýnið endurmat, félagsþroski, seigla, mótun lífssýnar og 
virðing fyrir náttúrulegum mörkum. Með samræðuhæfni á Ólafur Páll við getu og vilja til að 

tjá eigin hugmyndir, hlusta á aðra, vilja til að eiga í rökræðum og að vera tilbúin að læra af 

öðrum. Sáttfýsi krefst getu til að setja eigin sjónarmið fram á skiljanlegan hátt og vilja til að 

leita sátta með sanngjörnum hætti. Þá þarf einstaklingur að geta sett sig í spor annarra. 
Gagnrýnið endurmat snýst um getu til að ígrunda persónuleg og menningarleg fyrirmæli. 

Fólk þarf að geta efast um sannindi sem menning leggur til að sé rétt eða röng. Með 

félagsþroska getur fólk litið á eigið líf sem líf í samfélagi við aðra þar sem margbreytilegt fólk 

lifir saman. Fólk þarf hæfni til að greina réttlæti og sanngirni og jafnvel að samþykkja að 

forgangsröðun í þágu allra gæti vegið þyngra en eigin óskir. Seigla byggist á getu til að halda í 

eigin gildi og ætlun þrátt fyrir mótbyr. Í því samhengi bendir Ólafur Páll á mikilvægi þess að 

seigla sé bundin siðferðilegum gildum. Mótun lífssýnar er hæfni til að móta hugmyndir um 
hvað séu góð gildi til að halda í. Það má segja að þetta sé hæfni til að mynda siðferðilegan 

grundvöll og þaðan getur fólk metið líf sitt og umhverfi. Virðing fyrir náttúrulegum mörkum 

er þáttur sem stendur fyrir mikilvægi þess að fólk geti skilið og virt náttúruleg mörk vegna 
þess að lýðræði varðar náttúruna og umhverfi jafnt og samskipti fólks. Þegar lífsmáti fólks 

ógnar náttúrulegu jafnvægi jarðarinnar er lífi fólks stefnt í hættu auk þess sem möguleikar 

komandi kynslóða á farsælu lífi eru veiktir (Ólafur Páll Jónsson, 2019). 

2.8 Barnmiðuð hugmyndafræði 
Barnmiðuð nálgun (e. child directed approach) hverfist um barnið og að það sé hæft til þess 

að nýta menntun sína til þess að verða virkur borgari í lýðræðislegu samfélagi. Að börn séu 
þátttakendur í ákvarðanatökum og aðstoði við að leita lausna um málefni sem snerta þau. 

Námið byggir á áhugamálum þeirra og tilfærsla á milli leiksvæða er auðveld fyrir öll börn 

(Evrópumiðstöð um nám án aðgreiningar og sérþarfir, 2017). Ef leikskólar eiga að vera 

vettvangur fyrir börnin er eðlilegt að skoða starfið og markmið þess með hagsmuni barnanna 

í huga. „Í barnmiðuðu námi er barnseðlið útgangspunktur, ekki markmið“ (Ólafur Páll 

Jónsson, 2011, bls. 155). Í menntastefnu Reykjavíkurborgar til 2030 segir að börn eigi að fá 

viðeigandi stuðning og að byggja skuli á styrkleikum og bakgrunni þeirra til þess að þau geti 

haft áhrif á nám sitt og umhverfi. „Tilgangurinn er að búa börn undir að lifa ábyrgu lífi í 

frjálsu samfélagi í anda skilnings, friðar, gagnkvæmrar virðingar, mannréttinda og 

vinsemdar“ (Reykjavík, 2018). 

Barnvænir skólar (e. child friendly schools) eru skólar sem leggja áherslu á lýðræðislegt 

umhverfi barnanna með Barnasáttmálann í forgrunni. Þar er tekið á móti öllum börnum og 

nám barnanna er skipulagt eftir áhuga, þörfum og heilsu hvers barns. Einkennandi fyrir 
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barnvæna skóla er auk þess fjölskylduvæn samskipti, áhersla á öruggt umhverfi sem styrkir 

líkams- og tilfinningaþroska barna. Kennarar fá tækifæri til þess að auka fagmennsku sína 
með því að sækja námskeið og sinna rannsóknarstörfum (Cobanoglu og Sevim, 2019).  

Michael Young segir öll börn fædd með löngun til þekkingaröflunar og að kennara eigi að 

hugsa um hvernig þeir geti aukið þessa löngun. Hann segir að við eigum að beina sjónum 

okkar að því hvernig skipuleggja eigi þekkingu í skóla á mismunandi stigum. Young segir enn 
fremur að skólar eigi að kenna hluti sem börn geta ekki lært annars staðar. Fræðileg þekking 

gerir þeim kleift að alhæfa, móta hugmyndir og skilja hvernig heimurinn virkar (og 

hugsanlega breyta honum) á þann hátt sem dagleg þekking, tengd veruleikanum sem fólk 
býr í, getur ekki gert. Fræðilegar greinar eru hlið að öflugri þekkingu (e. powerful 

knowledge). Félagslegt réttlæti krefst þess að börn frá lægri stéttum eigi jafn góðan aðgang 

að þekkingu eins og jafnaldrar þeirra með meiri forréttindi (Wilby, 2018). Aðrir eru þeirrar 
skoðunar að menntun eigi að snúast um að efla sterka sjálfsmynd einstaklinga því með henni 

fylgi eiginleikar „svo sem ábyrgðartilfinning, siðgæði, frumleiki, sjálfstæð hugsun, sköpun, 

heiðarleiki, hugsjónir, auðmýkt, sjálfstraust, sjálfsþekking og eldmóður.“ (Guðmundur Heiðar 
Frímannsson o. fl., 2013, bls. 33). 

Virðing er gildi sem segja má að sé grunnur farsælla samskipta og skipti máli til þess að 

móta réttlát samfélög (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Sigrún (2007, bls. 78) lítur ennfremur 

á virðingu sem jafnræðishugtak „þar sem hugsanir, tilfinningar og athafnir hvers og eins eru 
virtar svo fremi sem þær ógni ekki öðru fólki.“ Hún telur einnig mikilvægt að fólk beri 

virðingu fyrir rétti einstaklingsins, hans persónulegu skoðunum og rétt hans til 

mannsæmandi lífs. 

2.8.1 Áhugi barna og styrkleikar þeirra 

Síðtímahugmyndir (e. postmodern) um börn og bernsku beina athygli að því félags- og 
menningarlega samhengi sem börn alast upp í og hvernig umhverfið móti börnin og hvernig 

þau móta umhverfið. Gagnkvæm samskipti milli fullorðinna og barna eru talin mikilvæg. 
Síðtímahugmyndir um börn viðurkenna einnig að börn læri í samvinnu við aðra og því er 
hlutverk fullorðinna og annara barna talið skipta sköpum (Jóhanna Einarsdóttir, 2008). Frá 

sjónarhorni síðtímahugmynda er tekið tillit til þess að börn læra á mismunandi hátt. Þá er 
það hlutverk skólans að koma auga á mismunandi leiðir sem börn nýta sér til þess að afla sér 

þekkingar. Taka má dæmi um barn sem á erfitt með að skilja munnlegar útskýringar frá 

kennara. Það barn gæti hins vegar átt auðvelt með að skilja upplýsingar á tölvuskjá eða á 
öðru myndrænu formi (Elkind, 1998).  

Hugmyndir í Reggio Emilia leikskólum byggja á síðtímahugmyndum um börn og bernsku 
en þar er gert ráð fyrir að barnið sé hæfur og forvitin einstaklingur sem býr yfir löngun til að 
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rannsaka (Rinaldi, 2006). Samkvæmt Loris Malaguzzi (1920- 1994), talsmanns Reggio Emilia 

hugmyndafræðinnar, er mikilvægt að hvetja barn til þess að túlka sem frjálsast það sem það 
sér í fyrsta skipti og reynslu sína á þann hátt sem það sjálft kýs. Fullorðnir mega ekki hefta 

það með óþarfa afskiptasemi (Edwards o. fl., 2015). Barnið lærir þannig að það getur sjálft 

stýrt skoðunum sínum og túlkunum. Í anda hugmynda leikskólanna í Reggio Emilia er lagt 

upp úr því að kennarar lesi í tjáningar barna, tón í rödd, líkamstjáningu og orð þeirra í leik og 
skapandi starfi (Rinaldi, 2006). Sú hugmyndafræðilega sýn sem kennarar hafa á börn og 

bernsku hafa áhrif á kennsluaðferðir og hversu mikil áhrif börn hafa á umhverfi sitt og nám 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2008). 

Til þess að efla sjálfstæði og frumkvæði barna þurfa skoðanir þeirra að fá að hljóma innan 
leikskólans. Kennarar eiga að hlusta á þau, virkja þau og tala við þau en ekki til þeirra. Þannig 

verða börnin þátttakendur í lærdómssamfélagi leikskólans (Guðmundur Heiðar Frímannsson 
o. fl., 2013). Það skiptir máli að kennarar sýni metnað í því að bjóða upp á viðfangsefni sem 

vekur áhuga barna. Þá er einnig mikilvægt að hafa mismunandi þarfir barna í huga og gæta 

þess að tími og rými sé sveigjanlegt til þess að koma til móts við börnin. Sum börn hafa mikla 
hreyfiþörf og vilja geta staðið upp og gert eitthvað annað í smá stund áður en þau halda 
áfram við fyrra viðfangsefni (Sara Margrét Ólafsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2016a). 

Rannsóknir hafa einnig sýnt að þegar börnin fá að velja sér leikfélaga sjálf endast þau lengur í 
leik um leið og innlifun og sköpun eykst. Frelsi til þess að færa leikefni á milli svæða og nýta 
plássið sem rými deildarinnar býður upp á getur stuðlað að því að leikurinn og hugmyndir 

barnanna þróist enn frekar (Lena Sólborg Valgarðsdóttir og Svanborg R. Jónsdóttir, 2016; 
Sara Margrét Ólafsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2016a). Þannig er börnum gefið tækifæri 

til að hafa áhrif á umhverfi sitt, þeim er treyst til þess að stjórna eigin leik og útfæra hann að 
eigin ósk og þau upplifa trú á eigin hæfni og getu (Jóhanna Einarsdóttir, 2008; Sara Margrét 

Ólafsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2016b). 

Börn þurfa að upplifa að fyrir þeim sé borin virðing sem einstaklingar og að hugsanir 
þeirra, tilfinningar og athafnir séu virtar (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Þegar börn finna að 

þeim er treyst og námskrá leikskólans gerir ráð fyrir því að börnin séu hæfir og sterkir 
einstaklingar, verða þau örugg og virk í leikskólastarfinu. Rannsóknir hafa einnig sýnt að 

þegar fjöldatakmarkanir barna á leiksvæði eru ótakmörkuð, finni þau sjálf þegar þau eru 

orðin of mörg og dreifa sér sjálfkrafa (Sara Margrét Ólafsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 
2016a; Lena Sólborg Valgarðsdóttir og Svanborg R. Jónsdóttir, 2016). Í íslenskri rannsókn á 

lýðræði í leikskóla reyndist lestur fræðigreina og ígrundun kennara um þær jákvæðar til þess 

að koma í veg fyrir að leikskólastarf héldist of kennarastýrt og ólýðræðislegt. Áður höfðu 

kennarar átt erfitt með að láta af valdi sínu en smám saman breyttust starfshættir og 

börnum var sýnt meira traust, þolinmæði og skilningur (Erla Ósk Sævarsdóttir og Kristín 
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Karlsdóttir, 2016). Þá er einnig þess virði að sjá til þess að kennarar þurfi ekki að sinna of 

mörgum verkefnum á meðan börnin eru í frjálsum leik. Þá eiga þeir auðveldara með að 
fylgjast með því sem börnin eru að fást við, greina hvenær þau þurfa á stuðningi að halda og 

hvenær þau þurfa meira svigrúm (Lena Sólborg Valgarðsdóttir og Svanborg R. Jónsdóttir, 

2016). Þetta geta reynst lykilatriði við að gera starfið í leikskólanum markvisst, til að tryggja 

virka þátttöku allra barna og til að stuðla að valdeflingu kennara og barna (Jóhanna 
Einarsdóttir, 2016; Sara Margrét Ólafsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2016b).  

Ýmsir fræðimenn eru einnig þeirrar skoðunar að þegar börn geta valið viðfangsefni og 

leikfélaga ýti það undir hæfni þeirra. Það gefi þeim tækifæri til þess vinna á skapandi hátt og 
hugsa lausnamiðað (Van Hoorn o. fl., 2011; Lena Sólborg Valgarðsdóttir og Svanborg R. 

Jónsdóttir, 2016). Með jákvæðu viðhorfi til barna styrkist valdefling þeirra. Þegar börnum er 

falin ábyrgð og traust og þau sjá að samfélagið komi til móts við óskir þeirra, eflast þau frekar 
(Guðrún Alda Harðardóttir, 2016). Valdefling á við um vald til að gera sjálfur frekar en vald til 

að skipa öðrum fyrir. Tilfinningaástand barna breytist þegar þau öðlast trú á sjálfum sér og 

geta stjórnað aðstæðum sínum (Guðrún Alda Harðardóttir, 2014). 

2.8.2 Flæðisástand 

Börn læra og þroskast í gegnum leik. Kennarar geta stutt við nám barna með því að huga að 

skapandi aðstæðum og hvetjandi námsumhverfi. Í leikskólaumhverfi er auk þess hægt að 

styðja börn í því að læra að þekkja sig sjálf, móta eigin sjálfsmynd og fylgja eftir eigin 
áhugahvöt (Lillemyr, 2009). Skipulag leikskólans, trú á getu barna til þess að taka ákvarðanir 

hafa áhrif á leik barna og hvort að þeim takist að gleyma stað og stund, njóta leiksins og 
komast í flæðisástand (e. flow) (Sara Margrét Ólafsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2016a). 

Ungverski/bandaríski sálfræðingurinn Mihaly Csikszentmihalyi (f. 1934) hefur skrifað 
mikið um þann þátt snilligáfunnar sem hann kallar flæði (Þorsteinn Gylfason, 1996). 
Upphaflega langaði Csikszentmihalyi að skilja hvað það væri sem gerir athöfn ánægjulega. 

Hann hóf rannsóknir á því hvað hvetji einstaklinga eins og áhuga íþróttafólk (e. amateur 
athletes), skákmenn, klettaklifrara og tónlistarhöfunda til þess að stunda þessi áhugamál 
þegar ytri verðlaun eru engin. Niðurstöður leiddu í ljós að það var innri ánægja 

einstaklinganna sem hvatti þá til þátttöku og að halda áfram þrátt fyrir mikla áreynslu 
(Mandigo og Thompson, 1998). 

Samkvæmt Csikszentmihalyi er einkennandi fyrir fólk sem upplifir flæði að athygli er beint 

að takmörkuðu viðfangsefni; það er algjörlega einbeitt og gagntekið að því sem það er að 

gera; upplifun verður nánast sjálfvirk því fólk verður hluti af viðfangsefninu. Fólk er laust við 

áhyggjur af því að mistakast og sjálfsvitund hverfur. Tímaskyn brenglast (sumum finnst 

tíminn fljúga áfram á meðan öðrum finnst tíminn standa í stað). Reynslan eða upplifunin 
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verður takmarkið í stað lokaútkomu (Mandigo og Thompson, 1998; Csikszentmihalyi, 2003; 

Þorsteinn Gylfason, 1996; Lillemyr, 2009). 

Kenningin um flæði hefur verið nýtt til að skilgreina þætti sem leiða af sér flæðis upplifun. 
Einkennandi fyrir flæðiástand er jafnvægi á milli áskorunar og hæfni auk þess að athöfnin 

hafi jákvæð áhrif á lífsgæði einstaklings. Um leið og hæfni eykst hvetur það einstakling til 

þess að takast á við erfiðari áskoranir. Ef viðfangsefni verður of auðvelt er líklegt að fólki 
finnist þau leiðinleg. Aftur á móti getur fólk upplifað kvíða eða gremju ef að því finnst 

viðfangsefnið of erfitt. Hluti af flæðisástandi er að einstaklingur skynji að hann hafi val og 

stjórn yfir eigin athöfnum og nái eigin markmiðum. Þess vegna skiptir máli að fólk fái 
upplýsandi endurgjöf svo það viti hvort að það sé að ná settum markmiðum. Auk þess þarf 

fólk að geta haft áhrif á umhverfið til þess að áskorun sé í jafnvægi við hæfni (Mandigo og 

Thompson, 1998; Lillemyr, 2009). 

Csikszentmihalyi segir fólk oft gleyma að njóta þess sem það tekur sér fyrir hendur því 
það hugsi of mikið um útkomuna í stað þess að njóta verknaðarins. Til þess að styðja börn við 

að komast í flæðiástand nefnir hann dæmi um að mæður lesi í börn sín og lagi aðstæður og 

efnivið að getu barnsins til þess að hjálpa því að komast í flæði. Áskorun og hæfni þarf að 
vera í jafnvægi og í hámarki miðað við getu hvers og eins þannig að hæfileikarnir séu 

fullnýttir (Csikszentmihalyi, 2003). Við kjöraðstæður væri fólk sífellt að þroskast um leið og 

það nýtur þess sem það tekur sér fyrir hendur. Þegar þessar aðstæður myndast of sjaldan þá 
fer einstaklingum að leiðast. Vilji maður ná flæði þurfa markmiðin að vera skýr þannig að 

einbeiting náist og truflanir útilokist (Csikszentmihalyi, 1997). 

Umhverfið spilar stóran þátt í því hvort einstaklingar nái að komast í flæðiástand 

(Mandigo og Thompson, 1998). Til þess að börn komist í flæði þegar þau stunda íþróttir 
leggur Kleiber (1981) til að þeim sé skipt í lið sem eru jöfn hvað varðar getu og að hvert barn 

fái tækifæri til að taka þátt. Einnig telur hann mikilvægt að komið sé í veg fyrir neikvæð áhrif 

svo sem frá áhorfendum eða framtíðarleikjum og þess í stað að beina athygli á hvern dag 

fyrir sig. Þegar börn fá tækifæri til að hafa áhrif og gerðar eru breytingar til þess að laga 

íþróttina að getu barnanna aukast líkur á að þau komist í flæði (Kleiber, 1981). 

Ýmsar íslenskar rannsóknir á leik barna hafa sýnt að þegar börn fá sjálf að velja hvar þau 
leika sér og við hvaða börn, eiga þau auðveldara með að komast í flæðiástand eins og 

Csikszentmihalyi lýsir því (Lena Sólborg Valgarðsdóttir og Svanborg R. Jónsdóttir, 2016; Sara 
Margrét Ólafsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2016a; Sara Margrét Ólafsdóttir og Bryndís 

Garðarsdóttir, 2016b). Niðurstöður rannsóknar Söru Margrétar og Bryndísar (2016b) um 

vellíðan barna í leikskóla, sýndu að eftir að slakað var á stífu dagskipulagi og börnum gefinn 

meiri tími í leik, voru þau áhugasamari, öruggari og náðu að sökkva sér betur í leik en áður. 
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2.8.3 Leikur barna 

Börn leika sér á eigin forsendum og af frjálsum vilja. Leikurinn er þeim eðlislægur og getur 

veitt þeim gleði og vellíðan en einnig falið í sér valdabaráttu og átök. Leikur er athöfn sem 
börn velja sér sjálf og er tjáning fyrir innri eðlishvöt barns (mennta-og 

menningarmálaráðuneyti, 2011; Lillemyr, 2009). Friedrich Fröbel (1782-1852) hafði mikla trú 

á leik barna og áhrifum hans á þroska þeirra, ánægju og tilfinningalega vellíðan. Hann lagði 
áherslu á að börn fengju að vera börn og njóta þess sem þau hafa áhuga á án þess að hafa 

áhyggjur af því sem á eftir kemur. Hann leit á leik sem hæsta stig náms (Pound, 2014; Taylor 

og Boyer, 2020). Sigmund Freud (1856-1939), Jean Piaget (1896-1980) og Lev Vygotsky 
(1896-1934) voru líka sammála um gagnsemi leiks og um jákvæð áhrif hans á félags- og 

tilfinningaþroska barna (Schousboe, 2013). Erikson og Freud segja leik nýtast börnum til þess 

að stjórna veruleikanum í gegnum tilraunir og að þau læri að taka þátt í ýmsum félagslegum 
athöfnum auk þess sem leikurinn þjóni sjálfsheilunar tilgangi (Schousboe og Winther-

Lindqvist, 2013). Rudolf Steiner (1861-1925) lagði áherslu á að börn hefðu aðgang að 

náttúrulegum efnivið til leiks (Taylor og Boyer, 2020). Þannig er leikur meginnámsleið barna 
og gefur þeim tækifæri til að tjá hugmyndir, reynslu og tilfinningar sínar um leið og þau þróa 

félagsleg tengsl við önnur börn. Í gegnum leik læra börn samvinnu og að ná sameiginlegum 

markmiðum sínum (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011; Taylor og Boyer, 2020). 
Leikur nýtist sem námsleið barna til lýðræðis vegna þess að þar eru ekki fyrirfram ákveðnar 

reglur „heldur verði þær til í leiknum sem niðurstaða og lausn á uppkomnum vanda, meðal 

annars þeim sem ójöfn valdatengsl skapa með árekstrum og ósamkomulagi” (Gunnlaugur 
Sigurðsson, 2016, bls. 13). 

Í leik gefst börnum tækifæri til að öðlast reynslu af „sammannlegum gildum sem auðga 
einstaklingsbundna og félagslega tilveru manna” (Gunnlaugur Sigurðsson, 2016, bls. 4). 

Leikurinn endurspeglar þekkingu barna og skilning þeirra. Börn nota það sem þau upplifa 

dagsdaglega í leik og nýta sér hann til þess að skilja heiminn í kringum sig. Í leik fá börn 

tækifæri til að tjá eigin túlkanir af veruleikanum á frjálsan og óheftan hátt þar sem 

ímyndunaraflið ræður för. Leikurinn verndar börnin gegn skaða og veitir þeim öryggi til þess 

að æfa nýja færni (Winther-Lindqvist, 2013; Schousboe, 2013; Schousboe og Winther-

Lindqvist, 2013). Í leik þroskast færni barna til samskipta, samræðu og orðaforði eykst. Auk 

þess æfist sjálfsstjórnunar færni barna í leik og þau læra að stjórna hegðun sinni og 

tilfinningum í leik við jafnaldra (Taylor og Boyer, 2020). 

Hugmyndir kennara um þátttöku í leik eru misjafnar, allt frá því að láta leikinn 

afskiptalausan yfir í að stýra honum. Í íslenskri rannsókn á sýn barna á hlutverk fullorðinna í 

leik sögðu börn að kennarar væru oft áhorfendur sem kæmu til aðstoðar þegar þörf krefðist. 
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Önnur hlutverk kennara í leik er að vera sáttasemjari eða leikfélagi. Kennari sem leikfélagi var 

oftast þegar börnin voru ein að leik (Sara M. Ólafsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2017). 

Leikur er markmið fyrir börnin og í gegnum leik læra þau að þekkja sjálfan sig. Leikurinn 
ýtir undir nám, þroska og samskipti barna um leið og þroskastig barna endurspeglast 

(Lillemyr, 2009). Í nútímasamfélagi hefur frjáls tími barna til leiks farið minnkandi. Í 

leikskólum er tími þeirra oft skipulagður af kennurum og eftir skóla fara börn oft á námskeið 
eða í íþróttir þar sem þau fylgja fyrirmælum. Frjáls tími barna til leiks úti hefur einnig 

takmarkast. Lítill tími foreldra og áhyggjur af öryggi barna hefur í mörgum tilfellum valdið því 

að börn sitja mikið í bíl eða kerrum þegar farið er á milli staða sem veldur því að þau missa af 
ýmsum daglegum upplifunum sem gætu orðið á vegi þeirra þegar þau eru gangandi (Tovey, 

2007). 

Leikur barna í útiveru er öðruvísi en leikur inni. Í útiveru upplifa börn aukið frelsi og meira 

pláss til þess að rannsaka og prófa sig áfram. Hreyfing eykst og árekstrar minnka. Í útiveru fá 
börn tækifæri til þess að leika sér með vatn, sand og mold í meira mæli en inni. Í útiveru er 

umhverfið síbreytilegt. Lofthiti, birta og vindur breytist eftir árstíðum og útlit á trjám og 

gróðri. Í útiveru fá börn meira næði og rými til þess að leika sér í áhættuleikjum, ærslaleikjum 
og hreyfileikjum (Tovey, 2007). Í aðalnámskrá leikskóla er lögð áhersla á að nýta 

útiumhverfið í námi barnanna með það að markmiði að ýta undir áhuga og jákvæð viðhorf 

gagnvart náttúrunni um leið og stuðlað er að þekkingu og leikni (mennta- og 
menningarmálaráðuneyti, 2011). 

2.9 Aðferðir og leiðir til umbóta í leikskólastarfi 
Kennararannsóknir (e. teacher research) byggja á skipulögðum, markvissum og gagnreyndum 
aðferðum og eru framkvæmdar af kennurum. Þess konar rannsókn gefur möguleika á að 

tengja saman fræði og kennslu (Lankshear og Knobel, 2004; Hafdís Guðjónsdóttir, 2004; 

Admiraal o. fl., 2014). Aðferðir sem notaðar eru við kennararannsóknir gefa tækifæri til þess 

að endurskoða skipulag og tilgang skólastarfs auk þess að koma skoðunum kennara á 

framfæri. Með kennararannsóknum gefst kennurum tækifæri til að taka þátt í breytingum á 

skólanum og þróun skólans á faglegan hátt í samstarfi við aðra fagaðila. Mikilvægt er að þróa 

ferli sem styrkir víðtæka og gagnrýna umfjöllun um kennarastarfið til þess að auka og dýpka 

fræðilega umræðu (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004). 

Í leikskóla þar sem áhersla er á að kennarar sinni rannsóknum á starfi og 
kennsluaðferðum verður að tryggja þeim tíma og rými til þess að skrá, ígrunda, ræða saman 

og skiptast á skoðunum til þess að einhverjar breytingar geti orðið (Jóhanna Einarsdóttir, 

2016; Biermeier, 2015; Rankin, 2004). Hugmyndafræði Reggio Emilia leggur áherslu á að 

kennarar komi vel undirbúnir í verkefni dagsins. Þeir funda reglulega um hvað eigi að gera og 
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hvers vegna. Hlutverk kennara þar er að leiða og hafa áhrif (Menntamálaráðuneyti Íslands, 

1988).  

Það þarf að gæta þess að kennarar missi ekki stjórn á þróun skólastarfs og endi með því 
að framkvæma hugmyndir annarra sem þeir hafa ekki endilega trú á (Hafdís Guðjónsdóttir, 

2004). Rannsakendur í starfendarannsókninni Leikum, lærum, lifum (Jóhanna Einarsdóttir, 

2016) tóku eftir því að það væri varhugavert þegar reyndir kennarar gleyma að halda sér við. 
Mikilvægt sé að vera opinn fyrir breytingum og þróa sig í starfi. Niðurstöður sýndu einnig að í 

leikskólum þar sem mikið af ófagmenntuðu fólki starfaði var minni hvati fyrir þátttöku í 

rannsóknum á eigin starfi (Jóhanna Einarsdóttir, 2016). Það er gagnlegt fyrir kennara sem eru 
að fara nýjar leiðir í kennslu að líta í eigin barm og rýna í eigin hugmyndir um nám ungra 

barna. Með það í huga er mögulegt að skoða hvernig þær hugmyndir endurspeglast í 

daglegri vinnu með börnum og hvort að eigin viðmið og gildi komi í ljós (Stacy, 2009). 

Í eigindlegri rannsókn þar sem sögum af nýsköpun í kennslu var safnað hjá sex kennurum 
í inngildandi umhverfi sýndu niðurstöður að trú kennara á ólíka nemendur og viðmót til 

þeirra sé mikilvægt til að styðja við nám allra barna. Þátttakendur lýstu því einnig að samstarf 

við aðra kennara hefði verið gagnlegt. Þannig fengu þeir stuðning hver frá öðrum og betur 
gekk að gera góð námsrými fyrir börnin. Samstarf getur þannig verið grundvöllur fyrir 

breyttar kennsluaðferðir eða breytingar á umhverfinu þegar barn á í erfiðleikum í staðin fyrir 

að horfa á hvað sé að barninu (Hafdís Guðjónsdóttir o. fl., 2017). Í annari viðtalsrannsókn 
sögðu kennarar að þeir upplifi miklar skorður vegna stífrar formgerðar skóla. Þá fannst þeim 

formgerð skólanna vera of stíf, að faglegt sjálfstæði kennara hafi minnkað og aðlögun skóla 

að inngildandi menntun ekki vera næg (Guðbjörg Ólafsdóttir og Berglind Rós Magnúsdóttir, 

2017). 

2.9.1 Rannsóknarstarf og skólaþróun 

Til eru fjölmargar aðferðir og leiðir til þess að efla lærdómssamfélag og mikilvægt er að hver 

leikskóli finni þann farveg sem þeim hentar best (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013). Hafa skal 
í huga að þegar unnið er að breytingum og umbótastarfi í skólum geta komið upp hindranir. 
Kostir breytinganna eða ókostir þess að halda starfi óbreyttu þurfa að vera ljósar og kennarar 

þurfa að fá tækifæri til þess að kynna sér málin. Oftar en ekki þurfa kennarar auk þess að 
tileinka sér nýja hæfni og er þá faglegur stuðningur og ráðgjöf góður kostur. Mikilvægt er að 

vinna úr ágreiningi sem upp geta komið og finna lausnir sem flestir eru sammála án þess að 

einhverjum líði svo að þeir hafi tapað á kostnað annara (Ólafur H. Jóhannsson, 2013). 

Hlutverk leikskólakennara er meðal annars að styrkja faglegt hlutverk leikskólans, sjá til 

þess að að öll börn sé virt að verðleikum og að námsumhverfið sé skipulagt svo að öll börn 

njóti sín. Eitt af leiðarljósum leikskóla er að starfshættir eigi að hvetja til samstarfs og 



 

31 

samvinnu milli barna, starfsfólks, foreldra og nærsamfélags (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011). Til þess að tryggja starfsþróun, breytingar á 
leikskólastarfinu og efla þekkingu og færni kennara er mikilvægt að gera rannsóknir innan 

leikskólans og bjóða upp á tækifæri til símenntunar. Til þess að leikskólastarfið sé í stöðugri 

þróun þarf að vera tími, kunnátta og fé til þess að sinna rannsóknarstarfi (Fjóla 

Þorvaldsdóttir o. fl., 2018; Guðmundur Heiðar Frímannsson o. fl., 2013). Líkt og Vygotsky 
setti fram kenningar um svæði hins mögulega þroska hjá börnum setti Warford (2011) fram 

rök fyrir svæði hins mögulega þroska hjá kennurum. Samkvæmt kenningu hans þurfa 

kennarar stuðning til þess að eflast í starfi, læra að ígrunda starfshætti sína og byggja upp 

sjálfstraust. Kennarar sem tekið hafa þátt í starfendarannsóknum segja að samstarf hafi 

aukist og styrkst, þeir hafi eflst sem fagmenn og átt auðveldara með að ígrunda starfið. Í 

einni rannsókn sáu kennarar að leikur barna þróaðist og börnin höfðu meira úthald (Ingibjörg 

Ósk Sigurðardóttir, 2013). 

Starfendarannsókn (e. action research) er aðferð sem tengir saman starf og rannsóknir. 

Kennarar skoða eigin starfshætti og ígrunda með það að markmiði að bæta og breyta 
starfsháttum eða aðstæðum til hins betra. Hægt er að lýsa ferli starfendarannsókna sem 
hringferli. Kennarar byrja á því að meta stöðuna eins og hún er og greina hvað þeir vilja 

skoða nánar. Þá er gerð áætlun um aðgerðir eða íhlutun og hvernig gögnum skal safnað. Þá 
fyrst geta kennarar byrjað að vinna samkvæmt áætlun um leið og þeir skrá ferlið niður. 
Kennarar fara síðan yfir ferlið, rýna í gögnin og hringferlið fer aftur að stað um leið og nýjum 

gögnum er safnað (Ary o. fl., 2006; Svava Björg Mörk og Rúnar Sigþórsson, 2011). 

Starfendarannsóknir nýtast kennurum sem vilja rýna í eigið starf og skilja betur eigin 

kennslu eða áhrif hennar á börn. Þær nýtast einnig til þess að lýsa lýðræðislegu ferli sem 
blandar saman aðgerð og ígrundun, kenningum og framkvæmd með samvinnu rannsakenda 

til þess að finna hagnýt svör við vangaveltum, læra af eigin reynslu og gera öðrum 
aðgengilegt (Brydon-Miller, Greenwood og Maguire, 2003; Hafdís Guðjónsdóttir, 2004). 

Rannsókn af því tagi þarf að vera unnin við raunverulegar aðstæður. Með 

starfendarannsóknum er hægt að örva samræður á markvissan hátt og gefa fólki tækifæri til 
þess að koma skoðunum sínum og reynslu á framfæri. Starfendarannsóknir eru unnar á 

ígrundaðan hátt með skýrum markmiðum og rannsóknarspurningu (Cochran-Smith og Lytle, 

1999; Brydon-Miller o.fl., 2003; Craft og Paige-Smith, 2011). Tveir kennarar í íslenskri 
starfendarannókn sögðu að dagbókarskrif hefðu reynst erfið, sérstaklega til að byrja með, en 

breytt viðhorfum til starfsins til hins betra. Báðir kennarar hugðust halda áfram að skrifa 

hugleiðingar í dagbók eftir að rannsókn lyki. Þeir héldu því einnig fram að það væri mikilvægt 

að hafa samstarfsmann í rannsóknarverkefninu því þeir upplifðu sig oft eina og gátu ekki 

deilt skilningi og viðhorfum sínum eins oft þeir hefðu viljað. Rannsóknin hafði eflt kennarana 
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sem fagmenn og þeir upplifðu sig öruggari í starfi og fannst jákvætt að geta horft í eigin barm 

og verið gagnrýnir á sjálfa sig (Hrafnhildur Eiðsdóttir, 2013). 

Starfendarannsóknir geta hjálpað kennurum að líta öðrum augum á nám barna, fara nýjar 
leiðir í þekkingarleit og kennslu auk þess að þeir verða meðvitaðri um hvað þeir eru að gera í 

starfi. Starfendarannsóknir gefa kennurum tækifæri til þess að koma saman, ígrunda og 

kynnast viðhorfum hvers annars. Rannsóknarferlið getur varpað nýju ljósi á starfsemi 
leikskólans og gert nám barna sýnilegt (Hafþór Guðjónsson, 2011; Hafdís Guðjónsdóttir, 

2004; Hrafnhildur Eiðsdóttir, 2013). 

Lean straumlínustjórnun er aðferð til þess að bæta þjónustu og minnka sóun. Þessi 
aðferðafræði verður sífellt vinsælli í háskólum bæði við umbætur á stjórnun, húsnæði, gerð 

fjárhagsáætlana ásamt kennslu, endurgjöf nemenda og verkefnum (Vukadinovic, Djapan og 

Macuzic, 2017). Aðferðin getur nýst starfsfólki til þess að bæta eigin árangur og ánægju í 

starfi með því að koma auga á og útrýma verkum sem koma í veg fyrir að þeir geti unnið 
vinnuna sína á skilvirkan hátt. Með Lean aðferðafræðinni er sjónum beint að því hvaða skref 

auki gæði starfsins. Aðferðin er leið til þess að hvetja starfsfólk til þess að koma hugmyndum 

sínum á framfæri til þess að gera starfið markvissara (Ziskovsky og Ziskovsky, 2007). Í 
leikskólum gæti þessi aðferð nýst vel þegar skoðað er hvernig tími kennara er skipulagður og 

hvenær ávkeðnum verkefnum er sinnt eins og að leggja dýnur fyrir hvíld, ganga frá eftir mat 

eða skipting starfsmanna á útisvæði til þess tryggja að þeir séu dreifðir um allt svæðið. 

Heimsóknir leikskólakennara í aðra skóla hefur verið skilvirk leið til starfsþróunar. Eftir 

heimsókn í skóla er gagnlegt að þær séu ræddar og að starfsmenn kynni fyrir hinum það sem 
þeir hafa lært og talið gagnlegt. Ýmis þróunarverkefni eins og ERASMUS+ hafa reynst 

fræðandi, þroskandi og eflandi fyrir kennara og nýst í frekari skólaþróun (Fjóla Þorvaldsdóttir 
o. fl., 2018). Samvinna á milli leikskóla getur gefið kennurum möguleika á að auka tengslanet 

sitt, læra ný vinnubrögð og tileinka sér ákveðnar kennsluaðferðir. Mikilvægt er að kennarar 

fái svo tíma til þess að útfæra nýja þekkingu og aðlaga hana að leikskólanum til þess að bæta 

starfið. Þá geta teymisfundir, starfendarannsóonir eða starfsdagar verið nýttir til þess. 

Heimsóknir í aðra leikskóla geta gefið kennurum staðfestingu á því að það sem þeir eru að 

gera sé gott eða gefið þeim betri sýn á meta kosti við að fara aðrar leiðir í kennslu og 

skipulagninu. 

Samvinna við háskólasamfélagið er mikilvæg meðal annars til þess að nemendur í 
menntavísindum fái tækifæri til þess að kynnast starfinu, tengja saman fræði og starf auk 

þess að efla eigin uppeldissýn og þróa eigin fagmennsku. Með því að vinna verkefni og 

rannsóknir á vettvangi geta kennaranemar öðlast dýrmæta reynslu og aukið sjálfstraust sitt. 

Kennarar á leikskólum sem taka þátt í rannsóknarvinnu með nemum hagnast einnig, fá nýja 

sýn á starfið og tækifæri til þess að þróa sig í starfi (Háskóli Íslands, e.d.; Bryndís 
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Garðarsdóttir, 2018; Jóhanna Einarsdóttir, 2013; Jóhanna Einarsdóttir, 2016). Það getur auk 

þess verið mjög gagnlegt fyrir kennara í leikskóla að vinna með teymi úr háskóla sem getur 
séð um að skipuleggja fundi þar sem umræður um rannsóknir fara fram og veitt faglega 

ráðgjöf (Daníel Steingrímsson og Kristín Karlsdóttir, 2020; Hrafnhildur Eiðsdóttir, 2013). 

Kennarar sem tekið hafa þátt í starfendarannsóknum í samstarfi við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands hafa nefnt að heimsóknir tengiliðs séu jákvæðar og hafi gefið þeim tækifæri 
til þess að fara yfir ferlið jafnt og þétt og deila reynslu sinni með sérfræðingum. Samstarfið 

hafi komið í veg fyrir að kennarar einangrist um of í rannsóknarferlinu (Hrafnhildur 

Eiðsdóttir, 2013). 

2.9.2 Skráningar og mat í námi barna 

Uppeldisfræðileg skráning (e. pedagogical documentation) er aðferð til þess að grípa og túlka 

á fjölþættan hátt námsferil barna, kenningar þeirra um umheiminn og þátttöku þeirra í 
honum (Guðrún Alda Harðardóttir og Baldur Kristjánsson, 2013). Tilgangur með skráningum 

á leik og námi barna er margþættur. Skráning gefur kennurum möguleika á að skilja börnin 

betur, skipuleggja vinnu með þeim og dýpka þekkingu á námsferlinu. Kennurum gefst færi á 
að ígrunda eigin vinnu, auka fagmennsku sína og skipuleggja skólastarfið. Með skráningum 

geta kennarar komið auga á börn sem eru utanvelta í barnahópnum og taka sjaldan eða 

aldrei þátt í leik. Skráning gerir starfið sýnilegt fyrir foreldrum og auðveldar börnum að segja 
frá vinnu sinni og upplifunum. Þannig fær fjölskyldan nánari innsýn í leikskólastarfið. Með 

skráningu er börnum gert ljóst að vinna þeirra er metin og sýnd virðing. Með skráningu 

verður áhugi og geta barna sýnileg sem nýtist til þess að styðja börnin í að öðlast sjálfstraust 
og styrk til að sjá sig sem getumikla einstaklinga (Gandini, 2004; Katz, 1998; Kristín 

Karlsdóttir o. fl., 2020; Daníel Steingrímsson og Kristín Karlsdóttir, 2020). Skráning gegnir 
einnig hlutverki við mat á námi sem tryggir að réttindi barna séu virt og að þau fái þá 
menntun sem þeim ber samkvæmt lögum (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). 

Skráning getur nýst sem hluti af einstaklingsnámskrá barna. En einstaklingsnámskrá á að 
innihalda fagleg og árangurstengd markmið sem taka mið að styrkleikum og áhugasviði 
barna (Reykjavíkurborg Leikskólasvið, 2009). 

Rannsóknir hafa sýnt að skráningar hafa áhrif á viðhorf leikskólakennara í starfi sínu. Þeir 
kynnist börnunum betur og fá faglegri sýn á leiðir til að skapa samfélag barna og fullorðinna 

(Bryndís Garðarsdóttir og Kristín Karlsdóttir, 2012). Skráningaraðferðir sem kennarar geta 

nýtt sér eru margar. Leikskólar eiga að þróa fjölbreyttar aðferðir til þess að safna, skrá og 

greina gögn um þroska barna, nám þeirra, vellíðan og færni (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011). Myndbandsupptökur eða hljóðupptökur af samtölum 

barna er ein leið til skráninga. Þá er hagkvæmt að rita niður athugasemdir sem nýtast þegar 

kennarar hlusta aftur og ígrunda, gjarnan með öðrum kennurum, hvaða hugsun og kenningar 
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liggja að baki hjá börnunum. Þessi aðferð hefur reynst vel meðal annars til þess að dýpka 

hugsun barna og kennara um þemaverkefni sem eru í gangi (Rankin, 2004). 

Skráning á verkum og vinnu barna í anda hugmynda leikskólanna í Reggio Emilia borg er 
gerð sýnileg innan skólans og í nærumhverfinu. Með því að fylgjast með og skrá vinnu og leik 

barnanna finna kennarar leiðir til þess að styðja við svæði mögulegs þroska (e. zone of 

proximal development) (Gandini 2004). Vygotsky skilgreinir svæði mögulegs þroska sem bilið 
á milli þess sem barn öðlast sjálft og þess þroska sem það getur náð með aðstoð fullorðinna 

eða lengra kominna jafnaldra (Daniels, 2001). Skráningar á leik barna geta nýst til þess að 

vekja áhuga foreldra á því sem börnin fást við í leikskólanum og sem hvatning til þess að 
deila reynslu barnanna fyrir utan leikskólann (Jelena Kuzminove o. fl., 2020). 

Sjálfsmat barnanna er einnig hluti af skráningu og eru börnin þá hvött til þess að segja frá 

vinnu sinni og ræða um vinnu annarra (Project Zero and Reggio Children, 2001). Brooker 

(2008) kallar það barnvænar matsaðferðir (e. child-friendly assessment) þegar börnin taka 
þátt í að meta eigið nám. Þá er skoðað með börnunum hvað þau geta gert í samvinnu með 

öðrum og þau ráða meira um hvað þau vilja að sé metið. Barnvænar matsaðferðir geta líka 

nýst til þess að skoða líðan barna (Brooker, 2008). 

Námssöguskráningar (e. learning stories) er matsaðferð sem hefur verið þróuð í Nýja 

Sjálandi með sömu markmið og barnvænar uppeldisfræðilegar skráningar. Börn eru 
þátttakendur í matinu og líðan þeirra, virkni og áhugi er metinn í félagslegu samhengi (Kristín 
Karlsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir, 2015; Kristín Karlsdóttir o. fl., 2020). Námssögur 

geta verið gagnlegar til þess að fá kennarar til þess að vinna saman og víkka 
kennslufræðilega sýn sína (Carter, 2010). Námssögur eru skipulögð frásögn af atburðum sem 

eiga sér stað hjá barni eða barnahópi í daglegu starfi. Samskipti barna eru skráð og sagt er frá 
því hvað barnið tekur sér fyrir hendur. Sá sem skráir greinir frá eigin túlkunum og bætir við 

skýringum þar sem þarf. Börn og fullorðnir ræða síðan hvað var skráð og þá fær barnið 

tækifæri til þess að koma með eigið sjónarhorn og hafa þannig áhrif á skráninguna. 

Námssögum barna er safnað saman í ferlilmöppur. Oft eru ljósmyndir, ljósrit af verkum 

barnanna og athugasemdir barna hafðar með (Carr, 2001). Í íslenskri rannsókn á mati á námi 

og vellíðan barna nýttust námssöguskráningar til þess að koma auga á börn sem nutu sín illa í 

útiveru og gáfu kennurum innsýn í líðan þeirra. Í sömu rannsókn kom einnig fram að að 

námssöguskráningar voru gagnlegar til þess að samstilla leikskólastarfið og gefa öðrum 

kennurum innsýn í atvik sem annar kennari skráði niður (Daníel Steingrímsson og Kristín 

Karlsdóttir, 2020). 

Innra mat er fagleg ígrundun og greining á gögnum um starf leikskólans. Mat er 

óaðskiljanlegur hluti af leikskólastarfinu og gefur kennurum möguleika á að taka ákvarðanir 

um starfið, sjá hvar leikskólinn stendur sig vel og hvað þarf að bæta, með hagsmuni barna að 
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leiðarljósi. Innra mat leikskóla eflir þar að auki lærdómssamfélag leikskólans og fagmennsku 

kennara (Sigríður Sigurðardóttir, 2016). Rannsóknir hafa sýnt að innra mat geti skilað betri 
árangri en ytra mat, séu notaðar gagnlegar og sannreyndar aðferðir til þess (Geert og 

Verthoeven, 2003; Swaffield og MacBeath, 2005). Einnig hafa rannsóknir leitt í ljós að þegar 

kennarar bera sjálfir ábyrgð á innra mati finnist þeim sjálfsagðara að þeir beri líka ábyrgð á 

að breyta skólastarfinu til hins betra eftir niðurstöðum matsins (Sigurlína Davíðsdóttir o. fl., 
2010). Til þess að innra mat sé farsælt er gagnlegt að setja upp teymi til þess að meta 

skólastarfið og rjúfa einangrun kennara. Auk þess þarf skólinn að vera búinn að setja fram 

ákveðin mælanleg markmið svo að matið gefi nákvæmari upplýsingar (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2013). 
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3 Námskrá leikskólans Herðubreiðar 

Námskrá Herðubreiðar er ætlað að gera starf og skólamenningu leikskólans sýnilega fyrir 
foreldrum og þeim sem hafa áhuga á að kynna sér starfshætti leikskólans. Námskráin er 

einnig leiðarvísir og tæki fyrir starfsfólk leikskólans sem á að auðvelda þeim að skipuleggja 

vinnu og nám með börnum og samstarf við foreldra þeirra. Í námskránni er að finna leiðir 
fyrir kennara til þess að fagmennska þeirra fái að njóta sín og að þeir fái tækifæri til þess að 

ígrunda og ræða vinnu sína á faglegan hátt. 

Þar sem fljótandi námskrá er sífellt í mótum er námskráin eins og hún birtist hér ákveðinn 

grunnur sem nýtist til þess að skipuleggja viðfangsefni sem valin eru í sameiningu með 
barnahópnum hverju sinni. Öll börn eru velkomin í leikskólann og hugað er að aðlögun 

umhverfisins að þörfum barnanna. Litið er á hvert barn sem einstakt og er komið til móts við 

mismunandi þarfir barnanna á þeirra forsendum. Hvers konar sérkennsla sem á sér stað fer 
fram á öllum tímum dagsins og um allan leikskólann. Allir kennarar taka þátt í sérkennslu 

sem og almennri kennslu. Lögð er áhersla á lýðræðislega starfshætti og að börnin upplifi sig 

sem virka þátttakendur í starfinu og að þau þjálfi hæfni til þess að tjá sig og hugsa á 
gagnrýnan hátt. Ýmis þematengd verkefni eru unnin sem ákvarðast af áhuga barnahópsins 

hverju sinni. 

Leikskólinn dregur nafn sitt af hinu fagra fjalli norðan Vatnajökuls. Fjallið er tignarlegt og 
gnæfir yfir umhverfið með sínu fallega og kraftmikla útliti. Rými leikskólans og námskrá hans 
mynda líkt og klettar fjallsins sterkan grunn til þess að byggja frekar á. Líkt og náttúran og 

veðrið breyta útliti fjallsins er það fólk leikskólans, bæði börn og fullorðnir sem setja 
fjölbreytta mynd á leikskólann ár eftir ár. 

Herðubreið er ímyndaður leikskóli á Íslandi. Námskrá þessi er skrifuð með það í huga að 

nýr leikskóli get nýtt hana sem grunn og aðlagað hana að nánasta umhverfi og samfélagi 

bæjarins. Leikskóli sem vill breyta starfsháttum ætti líka að geta nýtt sér þess námskrá og 

tekið út þætti sem kennurum, börnum og foreldrum finnst áhugaverðir. Óháð staðsetningu 

ættu allir leikskólar að geta unnið með sjálfbærni og lagt áherslu á virðingu fyrir umhverfinu. 

Leikskóli sem væri staðsettur nálægt sjó gæti lagt áherslu á fjöruferðir og líf í og við sjó á 

meðan leikskóli nær skógrækt eða fjöllum myndi grípa tækifæri tengt því umhverfi. 

3.1 Áherslur í starfi leikskólans 
Leiðarljós og gildi Herðubreiðar er virðing og styrkur. Lögð er áhersla á að borin sé virðing 

fyrir fólki og umhverfi. Í leikskólanum er unnið sérstaklega að sjálfbærni og falla mannréttindi 

og umhverfismennt undir það. Leikskólakennarar og annað starfsfólk sér styrk í hverjum 
einstakling og hvetur börn og kennara til þess að nýta sér styrkleika sína í daglegu starfi. Það 
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gerir samvinnu skemmtilega og er hvetjandi til þess að takast á við nýja og óþekkta hluti. 

Markmið starfsins er að öll börn njóti góðs af leikskólagöngu sinni og efli námshæfni sína. 

3.2 Skólamenning 
Leikskólinn Herðubreið er rannsóknarleikskóli þar sem börnin læra í lýðræðisumhverfi. 

Lýðræðisleg hugsun sem einkennir starf leikskólans kemur frá John Dewey en hann segir að 
lýðræði sé sú trú að ferli reynslunnar sé mikilvægara en tiltekinn árangur sem hún kann að 

leiða til (Dewey, 1998 [1939], bls. 343). Leikskólinn er svæði barnanna og þar eiga þau að fá 

að vera á eigin forsendum í öruggu og örvandi umhverfi. Kennarar skipuleggja umhverfi 
leikskólans þannig að það ýti undir skapandi hugsun hjá börnum og gefi þeim tækifæri til 

þess að leysa verkefni, ágreining og annað sem þau taka sér fyrir hendur á eigin hátt. Til þess 

fá börnin nægan tíma og kennarar hlusta á þau í stað þess að gefa þeim svarið sem þeim 
finnst rétt. Kennarar eru til staðar og aðstoða án þess að stjórna of miklu. Þeir spyrja börnin 

opinna spurningar þar sem svörin geta verið mörg og ekki endilega ein rétt lausn. Þannig er 

athygli beint að uppgötvunarferli barnanna og leitinni að upplýsingum. Börnin læra að hafa 
áhrif og bera ábyrgð með því að vera þátttakendur í ýmsum verkefnum sem krefjast 
lýðræðislegrar hæfni. Lýðræðislega hæfni má skilgreina sem „samþætt[an] eiginleika sem 

spunninn er úr ólíkum þráðum: gildum, viðhorfum, getu og þekkingu“ (Ólafur Páll Jónsson, 
2019, bls. 192). Lýðræðisleg viðfangsefni er hægt að finna í venjulegum kringumstæðum þar 

sem fólk vinnur saman. Dewey (1998) leit á samvinnu við aðra sem mikilvægan hluta af 

lýðræði og að geta rökrætt af skynsemi við lausn ágreingismála sem kost. Sigrún 
Aðalbjarnardóttir (2007) lítur svo á að sjálfsmynd barna sé mikilvægur grunnur til þess að 

efla lýðræðislega hæfni þeirra. Verkefni sem efla félags-, siðferðis- og tilfinningaþroska barna 
séu nauðsynleg til þess að efla borgaravitund þeirra í lýðræðissamfélagi. 

Mikilvægt er að kenna börnum að hugsa á skapandi hátt, örva gagnrýna hugsun og þróa 
færni til að leysa vandamál (Moorhouse, 2018; Helgi Reyr Auðarson, 2019; Sigrún 

Helgadóttir, 2013). Hlutverk menntunar til sjálfbærni er að byggja upp heilsteyptar og 

einlægar manneskjur sem búa yfir hugrekki og bera virðingu fyrir sér, öðrum manneskjum og 
jörðinni (Helgi Reyr Auðarson, 2019). Menntun til sjálfbærni þarf að breyta viðhorfi fólks til 

umhverfisins og fólk þarf að geta beitt sköpunargáfunni til þess að finna leiðir sem best 

henta til að vinna með náttúrunni (Sigrún Helgadóttir, 2013). 

Menning leikskólans einkennist af virðingu og jafnrétti. Fræðimenn halda því fram að það 

þurfi að virkja öll börn til þátttöku í skólasamfélaginu og að opin samskipti og samvinna séu 

lykilatriði (Mara Sapon-Shevin, 2007; Hanna Ragnarsdóttir, 2016). Til þess að samfélag 

leikskólans sé lýðræðislegt fá allir tækifæri til þess að taka þátt og hafa rödd. En þá er líka 
grundvallaratriði að samfélagið sé réttlátt og þá má ekki gæta ójafnaðar milli barna. Það þarf 
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því að gæta þess að tungumál eða aðrir umhverfisþættir komi ekki í veg fyrir að barn geti 

verið virkur gerandi (Helgi Reyr Auðarson, 2019). Í Herðubreið hafa börnin áhrif á nám sitt og 
þau læra að tjá skoðanir sínar og fylgja eftir hugmyndum sínum. Bæði börn og kennarar fá 

tækifæri til að nýta styrkleika sína og láta ljós sitt skína þar sem þau eru sterk. Fljótandi 

námskráin gerir kennurum og börnum kleift að vinna í mismunandi hópum og nota 

ímyndunaraflið á skapandi hátt til þess að kafa dýpra í áhugaverð viðfangsefni. Til þess að 
tryggja faglega umræðu meðal kennara eru teymisfundir hluti af vikulegu skipulagi þar sem 

rannsóknir kennara eru ígrundaðar. Ásamt því að gera rannsóknir á kennslu og starfi í 

leikskólanum gera kennarar uppeldisfræðilegar skráningar. Þær eru hafðar með á 

foreldrafundum og markmiðið með þeim er að gera starfið sýnilegt fyrir foreldrum. Þegar 

kemur að breytingum á skipulagi rýma og svæða finna börn og kennarar sameiginlega hvað 

hentar best. 

Samkvæmt kenningum Bernstein (2000) er hægt að segja að í leikskólanum sé veik 
flokkun (e. classification) þar sem að börn hafa vald til þess að hafa áhrif á verkefni og 

athafnir. Umgjörð leikskólans er laus; börnin hafa stjórn á því hvernig þau vinna verkefni, 
hvaða leiðir þau fara í leik og starfi og á hvaða svæðum þau vilja vera á. Börnin upplifa að 
þau geti tjáð skoðanir sínar og að á þau sé hlustað. 

Í Herðubreið: 

• Er börnum gefið tækifæri til að leita eigin lausna. 
• Er umhverfið skipulagt til þess að auka skapandi hugsun. 
• Er lýðræðisleg hæfni barna efld. 
• Eru öll börn hvött til að taka þátt og tjá skoðanir sínar. 
• Fá styrkleikar barna og fullorðinna að njóta sín. 

3.3 Leikur 
Í Aðalnámskrá leikskóla er frjáls leikur skilgreindur sem aðalnámsleið barna og hann á að 
vera þungamiðja leikskólastarfsins (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). Leikur veitir 

börnum gleði í núinu og dregur úr spennu sem ýtir undir frekari þroska barna (Schoeboe og 

Winther-Lindqvist, 2013). Í leik tengjast saman allir grunnþættir menntunar og er það stefna 
í Herðubreið að börnin fái tíma til þess að þróa leik sinn á eigin forsendum. 

Fljótandi námskrár leggja áherslu á leik barna og í Herðubreið eru kennarar meðvitaðir 
um mikilvægi hans. Í frjálsum hlutverkaleik meðal jafningja eykst merkingarbær reynsla 

barna af aðstæðum og þau æfa m.a. þolinmæði, kærleik, samkennd, hjálpsemi, hugrekki auk 

þess að tjá skoðanir sínar, hlusta á aðra, leysa ágreining og finna lausnir á viðfangsefnum. 

Þykjustuleikur er virk athöfn sem börn taka sér fyrir hendur af eigin vilja; leikurinn er 

markmið í sjálfu sér (Schousboe, 2013). Leikurinn er frjáls vegna þess að börnin velja sjálf að 
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taka þátt og þau semja um stöðu sína í leiknum og þátttöku skilmála í gegnum það hlutverk 

sem þau hafa í leiknum. Leikurinn þróast með aukinni reynslu og þroska barna og mótast af 
fyrirmyndum úr raunveruleika eða hugarheimi barnanna (Gunnlaugur Sigurðsson, 2016). Í 

leikskólanum Herðubreið er áhersla á að börnin fái nægan tíma í leik sinn og að fastir liðir í 

dagskipulagi eins og matartími trufli ekki flæði barnanna í leik. Kennarar eru meðvitaðir um 

að leikur er athöfn barnanna sem þau stjórna og að honum fylgir mikill hvati, félagsleg færni 
og tilfinningar (Cecchin, 2013). Skipulag leikskólastarfsins býður upp á aðgang að 

mismunandi svæðum, fjölbreyttum efnivið og börnin hafa möguleika á að leika við vini sína 

(Sara Margrét Ólafsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2016a). Börnin mega fara á milli svæða 

og sækja sér efnivið annars staðar til þess að nota í leik sínum. Þannig getur barn á 

kubbasvæði farið á listasvæði og búið eitthvað til úr pappír sem það vill nota í leik með 

kubbum. Þemaverkefni sem unnið er að yfir önnina koma ekki í veg fyrir frjálsan leik. 

Sveigjanleiki dagsskipulagsins gefur börnunum það frelsi að þau geta valið hvort að þau taki 
þátt í vinnu sem tengist því viðfangsefni sem hópurinn er að kynna sér eða leiki sér á sínum 

forsendum. Kennarar eru til staðar og tilbúnir að aðstoða börn sem þurfa hjálp til að byrja 

leik og grípa tækifæri til þess að byggja enn frekar á getu barna og auka færni þeirra. 

Skilgreiningar Dewey á lýðræði eiga vel við frjálsan leik barna. Hann telur að í lýðræði 

felist vinsamleg sammvinna og að hún sé ómetanleg viðbót við lífið jafnvel þótt að þarfir, 
markmið eða afleiðingar séu ólík milli fólks (Dewey, 1998/1939). 

Í Herðubreið: 

• Er leikur meginnámsleið barnanna. 
• Fá börnin nægan og samfelldan tíma til leiks. 
• Hafa börnin val um viðfangsefni, efnivið og leikfélaga. 
• Styðja kennarar við þátttöku barnanna í leik og þróun leiksins. 
• Gera kennarar skráningar á leik barna, styrk þeirra og áhuga. 

3.4 Matartími 
Í Aðalnámskrá leikskóla (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 19) kemur meðal 

annars fram að: „Forsenda lýðræðis er samábyrgð, meðvitund og virkni borgaranna sem 
gerir þá færa um að taka þátt í að móta samfélag sitt og hafa áhrif nær og fjær“. 

Lýðræðislegan hugsunarhátt er hægt að efla í matstofu með því að gera börnunum ljóst að 

þau eru hluti af heildinni og að þeim sé sýnd virðing (Guðrún Alda Harðardóttir og Baldur 
Kristjánsson, 2013). Í matstofu fá börnin tækifæri sem þau fá ekki í öðrum athöfnum 

leikskólans. Þar öðlast þau sjálfstæði og fá tíma og næði til að framkvæma hversdagslegar, 

mikilvægar athafnir á eigin forsendum og byggja á eigin getu. Matartíminn á að vera 
ánægjuleg stund fyrir börnin. Í matstofu sem byggir á lýðræði og valdeflingu, geta börn valið 
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hvar þau sitja, við hvernig borð og með hverjum. Þau hafa næði til að borða á sínum hraða 

og frelsi til að prófa sig áfram og finna til dæmis út hvers konar disk þau vilja nota undir það 
sem er í matinn eða hvers konar hnífapör. 

Í leikskólanum Herðubreið matast börnin í matstofu. Sveigjanlegt dagskipulagið gefur 

börnunum tækifæri til þess að takast á við daginn á eigin hraða. Matstofan opnar klukkan 8 

fyrir börn sem koma í morgunmat. Í hádeginu er matstofan opinn frá klukkan 11 -14 og ráða 
börnin hvenær þau borða á þeim tíma. Börn sem velja að sofa í hvíld er boðið að fara fyrst í 

mat. Kaffitími eru skipulagður á sama hátt. Kennarar halda skrá yfir þau börn sem eru búin 

að borða og sjá til þess að bjóða þeim börnum sem gleyma sér í leik að koma í mat. Börn eru 
mislengi að borða og tíminn sem þeim er ætlaður til matar skiptir máli. Hávaði í matartíma 

mælist oft yfir heilsuverndarmörkum og er áhyggjuefni í mörgum skólum. Viðvarandi hávaði 

skapar þreytu og í matartíma dregur hávaði úr möguleika barnanna á að njóta matarins, 
hvílast og ræða við félaga (Margrét Héðinsdóttir o. fl., 2013). Í leikskólum sem eru með 

hlaðborð og sveigjanlegan matartíma hefur tekist að draga verulega úr hávaða. Þegar 

samræður barna eru orðnar mjög háværar fer kennari að borði barnanna og nægir oft að 
spjalla stutt við þau í rólegheitum án þess að áminna þau um hávaða og rómur þeirra lækkar 
sjálfkrafa (Guðrún Alda Harðardóttir, 26. október 2019, munnleg heimild). 

Áhersla er lögð á að börnin fái næringarríkan, hollan og bragðgóðan mat. Kennarar setja 
upp hlaðborð á fallegan og aðgengilegan hátt og gefst börnum þannig tækifæri til að velja 
hvaða matur fer á diskinn þeirra og hversu mikið. Börnin geta breytt til og haft öðruvísi dag 

frá degi eða valið að hafa alltaf eins. Svona er hægt að taka tillit til mismunandi þarfa og óska 

ólíkra barna. 

Einn af grunnþáttum menntunar er heilbrigði og velferð. Í sérriti um þann þátt 
menntunar er ritað: „að borða er félagsleg athöfn og umhverfið og andrúmsloftið sem ríkir 

þegar matar er neytt skiptir ekki síður máli fyrir líðan og heilsu en fæðan sjálf“ (Margrét 

Héðinsdóttir o. fl., 2013, bls. 35). Umhverfi matstofu Herðubreiðar er hannað með ólíkar 

þarfir og óskir barna í huga. Með allskonar borðum og stólum í mismunandi hæð er 

margbreytileiki gerður sýnilegur. Börnin geta valið hvort þau sitji á gólfinu við lágt borð eða á 

stól við hátt borð, á borði þar sem fáir passa eða þar sem margir komast fyrir. Börnin hafa 

ávallt frjálst sætaval. Áhöld henta fyrir stærð barnanna þannig að þau eigi auðveldara með 

að skammta sér sjálf. Hreinlæti og fallega uppsett umhverfi er haft í huga til þess að skapa 

notalegt andrúmsloft. 

Það er mikilvægt að börnin geti valið borðfélaga og geti skipt um sæti ef þau sjá vin koma 
í matstofu eða vilja sitja annars staðar. Það er enginn fullorðinn sem tekur af þeim völdin. 

Sérhverju barni á að líða vel og sérþarfir þeirra eru ekki dregnar fram með því að þau finni 

fyrir vanmætti. Börn sem þurfa aðstoð í matstofu fá hana á sínum forsendum. Sá sem er 
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lengi að borða finnur ekki fyrir því að hann sé lengi, það er enginn að bíða og alltaf koma nýir 

félagar að borðinu. Það hefur sýnt sig að börn með sérþarfir njóta sín sérstaklega vel í 
matstofu með þessu skipulagi (Guðrún Alda Harðardóttir, munnleg heimild, 26. október 

2019). Með því að borða ekki inn á leiksvæði er hægt að koma til móts við margbreytilegan 

barnahóp og gera matartíma að ánægjulegri upplifun án þess að börnin þurfi að ganga frá 

leikefni sem þau voru að nota. Annar kostur þess að hafa matartíma í matstofu er að borðum 
fækkar inn á deildum og gefur kost á meira leikplássi. Í matstofu fer mikið nám fram og 

skiptir því máli að þar séu kennarar til staðar. Kennarar þurfa að vanda til verka og vera 

meðvitaðir um hvernig þeir hreyfa sig í matstofu og hvað þeir segja. Helsta hlutverk 

kennarans er að vera til staðar fyrir þau börn sem á þurfa að halda og fylgjast með ofnæmi 

allra barna. 

Í leikskóla þar sem margbreytileiki barnanna fær að njóta sín er athygli beint að alls kyns 
menningarbakgrunni og tungumálum og komið er til móts við ólíkum þörfum einstaklinga og 

hópa (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011; Hanna Ragnarsdóttir o. fl., 2016). Það 

kallar á fjölmenningarlega kennsluhætti. Í matstofu eru möguleikar til þess að byggja á 
auðlindum barnanna og þannig styðja þau í að verða hamingjusama einstaklinga, þroska með 
sér forvitni og njóta þess að læra auk þess sem sjálfsmynd þeirra styrkist. Auðlindir barna eru 

styrkleikar þeirra og þeirra menningar, reynslu og hæfni (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2016). 
Matstofan gefur ólíkum börnum kost á að nýta þekkingu sína að heiman og borða matinn 
með þeim hætti sem þeim líkar án þess að fullorðnir séu að reyna kenna þeim ákveðna 

borðsiði og ákveða hvers konar áhöld þau nota við mismunandi máltíðir. Börnin upplifa að 
þeim sé treyst til þess að skammta sér sjálf, velja sér sæti, borðfélaga og umræðuefni. Börnin 

þurfa ekki að smakka mat sem þau ekki vilja eða klára af disknum sínum. Mikilvægur þáttur í 
hugmyndafræði matstofu er að börnin fá að vera eins lengi að borða og þau vilja. Vegna þess 

að það er ekki pressa á að allir klári á sama tíma fá börnin tíma og næði til að tala saman í 

jafningjasamræðum. 

Skólamenning leikskólans lýsir sér ekki aðeins í virðingu milli fólks heldur líka í virðingu 

gagnvart náttúrunni og umhverfinu. Daglegt starf í matstofu er tengt við grunnþætti 
menntunar um leið og hvetjandi námsumhverfi fyrir börnin er skapað þar sem frjó hugsun 

þeirra er efld. Sjálfbærni, læsi, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og 

sköpun eru allt þættir sem eru hluti af hugmyndafræði matstofu. 

Kennarar nýta tækifæri í matstofu til þess að vinna með sjálfbærni og umhverfismennt. 

Hluti af menntun til sjálfbærni er að efla samkennd og umhyggju til náttúru og samfélags 

(Sigrún Helgadóttir, 2013). Börnin flokka umbúðir og nýta þær í önnur verkefni. Leitast er við 

að halda matarsóun í lágmarki. Matarafganga nota börnin til moltugerðar með aðstoð 
kennara. Moltuna nýta börnin í eigin garðyrkju. Með því efla þau virðingu og tilfinningu fyrir 
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náttúru og umhverfi. Þannig eflist hæfni til að skilja náttúruleg mörk og virða dýr, landsvæði 

og vistkerfi (Ólafur Páll Jónsson, 2019). 

Stærðfræði er efld með því að mæla þann vökva svo sem súpu, mjólk og vatn sem þau 
klára ekki. Með því að fylgjast með matarsóun læra börnin að gæta hófs þegar þau skammta 

sér sjálf og fara frekar oftar að hlaðborði og ná sér í meira ef þau eru svöng. 

Í leikskólum á að styðja við börn svo að þau verði leiðtogar í eigin lífi og geti spjarað sig í 
flestum aðstæðum (Margrét Héðinsdóttir o. fl., 2013). Í Herðubreið er talið að hvetjandi 

umhverfi matstofu styðji börnin í að efla með sér jákvæða sjálfsmynd, þau læri að taka 

sjálfstæðar ákvarðanir og þjálfist í samskiptum við jafnaldra. 

Í Herðubreið: 

• Byggir matartími á lýðræði, valdeflingu og ánægjulegri stund. 
• Fá börnin tíma og næði til að borða. 
• Er frjálst sætaval og leyfi til að skipta um sæti. 
• Er margbreytileiki sýnilegur í allskonar borðum og stólum. 
• Er hlaðborð með hollum og næringaríkum mat. 
• Er unnið með umhverfismennt og sjálfbærni í matstofu. 

3.5 Útivera 
Hluti af því að skapa heilsueflandi umhverfi er að bjóða upp á skemmtilega útiveru og útinám 

þar sem börnin fá tækifæri til að leika sér og hreyfa sig við mismunandi aðstæður. Hreyfing 
er nauðsynleg fyrir líkamlegan þroska og vellíðan barna og er hluti af daglegu starfi 

leikskólans. Í útiveru fá börn að upplifa allskonar veðráttu, kynnast mismunandi undirlagi til 
að ganga á, finna allskonar lykt eða hlusta á hljóð í náttúrunni, klifra, hoppa og hafa læti 

undir berum himni. Þau læra að skynja umhverfið með augum, eyrum, nefi og snertingu. 

Útiumhverfið býður upp á fjölbreyttari skynjun á náttúrulegum fyrirbærum heldur en myndir 

í bókum. Úti læra börn líka að taka áhættu og meta hvað þau geta og ráða við. Börnin læra 

að bera virðingu fyrir jörðinni og færni í sjálfbærni eykst. Námstækifæri til náttúrufræði, 

landafræði, listsköpunar og læsi eru sérstaklega nýtt (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2011; Tovey, 2007). 

Í Aðalnámskrá leikskóla segir að starfshættir eigi að hvetja til samvinnu og samstarfs m.a. 
milli barna og nærsamfélags (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). Í kenningum um 

staðtengt nám (e. place-based theories) er lögð áhersla á að börn fái tækifæri til þess að 

tengjast nærumhverfi sínu og samfélagi utan skólans. Það ýtir undir nám þeirra, eflir tengst 

leikskólans og nærsamfélags auk þess sem börnin verða meðvitaðri um nánasta umhverfi 

(Kristín Norðdahl, 2016). Í vettvangsferðum um nánasta umhverfi leikskólans hljóta börnin 
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aukna þekkingu og reynslu við áþreifanlegar aðstæður. Þannig gefst þeim tækifæri til þess að  

tengja nám sitt við lífið utan leikskólans (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014). 

Kenningar Dewey (1916/1966) fjalla meðal annars um mikilvægi þess að ígrunda eigin 
reynslu. Í tengslum við það kemur það í hlut kennara að ræða við börnin um reynsluna sem 

þau afla sér t.d. í vettvangsferðum. Dewey (1938/2000) telur reynslu barna af 

nærumhverfinu grunn fyrir frekara nám þeirra. Það er mikilvægt fyrir nám barna að þær 
samræður sem kennarar og börn eiga saman um skilning á hugtökum sem þau læra úr 

nánasta umhverfi séu vandaðar (Gustavsson og Pramling, 2014). Þegar börn upplifa jákvæða 

reynslu í umhverfinu öðlast þau virðingu fyrir því og áhugi og vilji til að vernda það styrkist. 
Mikilvægt er að í námskrám komi fram kostir þess að þróa með börnum virðingu fyrir 

náttúrunni og kenna þeim að nota umhverfið á ábyrgan hátt. Kenningar um staðtengt nám 

eiga samhljóm við þessar hugmyndir (Kristín Norðdahl, 2016). Í staðtengdu námi er meiri 
áherlsa lögð á upplifun og tilfinningar barna af staðnum sem þau eru á og reynsla þeirra af 

viðfangsefninu hefur áhrif á umræðu og námsmat. Börn læra að átta sig á umhverfinu og 

hvernig megi bæta það (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014). 

Útiumhverfið er nýtt sem uppspretta af reynslu og grunnur fyrir umræðu. Kennarar 
vanda sig þegar þeir spyrja börnin spurninga og gefa þeim tækifæri á að tjá mismunandi 

hugmyndir um svör. Stundum fara börnin út með skráningarhefti og safna þá upplýsingum 

eins og vísindamenn. „Til þess að læra að lesa náttúru og samfélag þarf fólk að upplifa, skoða 
og skilja umhverfi sitt. [...] Forsenda þess að fólk vilji vernda náttúruna er að það kynnist 

henni.“ (Sigrún Helgadóttir, 2013, bls. 21). 

Auk vettvangsferða er lagt upp úr því að lóð leikskólans bjóði upp á tækifæri til allskonar 

leikja þar sem börnin hafa mikið pláss. Þar er mikill náttúrulegur efniviður (e. loose parts) 
sem börnin geta leikið sér með. Lausir trjábolir, steinar, greinar og annar efniviður nýtist á 

óteljandi hátt þegar ímyndunaraflinu er gefinn laus taumur. Börnin rækta kartöflur, 

grænmeti og aðrar matjurtir og elda svo það sem þau uppskera. Farið er út í hvaða veðri sem 

er og börnin fá að leika sér með vatn og drullu. Á leikskólalóðinni eru tré og steinar sem 

börnin nota fyrir klifur. Þannig æfa þau meðal annars jafnvægi en gæta þess um leið að klifra 

ekki á greinum sem gætu brotnað undan þeim. Börnin læra að trén eru lifandi og um leið og 

það er gaman að klifra og leika sér í trjám ber þeim líka að sýna virðingu. 

Í Herðubreið: 

• Er hreyfing daglegur þáttur í starfinu. 
• Fá börnin að upplifa mismunandi veðurskilyrði og nota náttúrlegan efnivið í útiveru. 
• Kynnast börnin nærumhverfi og samfélagi leikskólans. 
• Fá börnin að upplifa umhverfið á eigin forsendum og rannsaka. 
• Fá börn tíma fyrir leik á leikskólalóð og fyrir utan leikskólann. 
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3.6 Barnmiðuð nálgun á námi 
Í takt við síðtímahugmyndir um börn er lagt upp úr því að kennarar séu meðvitaðir um að 
börn læra á mismunandi hátt og þess vegna er þeim gefinn kostur á því að finna sjálf lausnir 

á þeim viðfangsefnum sem þau taka sér fyrir hendur (Jóhanna Einarsdóttir, 2008). Með því 

að gefa börnunum tækifæri á að fylgja áhuga sínum og klára verkefni sem þau taka sér fyrir 
hendur á þeim tíma sem þau þurfa er þeim sýnd virðing. Það er ein leið að því markmiði að 

börnin læri að bera virðingu fyrir sjálfum sér, sýna öðrum virðingu og þeim verkum sem þau 

vinna að. Þannig eflist einnig trú þeirra á eigin getu og börnin geta nýtt styrkleika sína í eigin 
vinnu og þegar þau aðstoða önnur börn. 

Í leikskólanum er lagður grunnur að því að börnin þroski með sér gagnrýna hugsun og 

velti því fyrir sér hvernig þeim finnst rétt að gera ýmsar athafnir og af hverju. Það sést vel í 

matstofu þar sem kennarar eru ekki að segja börnunum hvernig eigi að sitja til borðs og 
halda á hnífapörum. Börnin mega borða súpu með gaffli ef þau vilja prófa það. Leikskólinn 

myndar lýðræðislegt samfélag og börnin læra að ganga ekki á rétt annarra um leið og þau 

njóta mikils frelsis til þess að fara eigin leiðir. Í leikskólanum myndast samfélag þar sem börn 
og kennarar vinna saman og læra hvert af öðru. 

3.6.1 Leiðir að þekkingarleit barna 

Kennarar nýta öll tækifæri og öll svæði til þess að styðja við nám barna. Námsrými (e. 

learning spaces) eru rými sem verða til í mismunandi umhverfi og við ákveðnar aðstæður 

sem gefa tækifæri til samskipta og styðja börn til að taka virkan þátt í menntun sinni (Hafdís 
Guðjónsdóttir o.fl., 2016). Í matstofu geta börn og kennarar til dæmis lært um mismunandi 

menningarheima, matarhætti og fjölskylduhefðir. Börn af erlendum uppruna geta tengt ný 
orð við móðurmálið sitt og hægt er að koma til móts við þarfir hvers og eins. 

Í þemaverkefnum er könnunaraðferðin (e. project approach) og stöðvavinna nýtt. 

Könnunaraðferðin er nákvæm rannsókn á ákveðnu þema eða umræðuefni sem börnin hafa 

áhuga á að læra meira um. Hópurinn sem tekur þátt í rannsókninni getur verið lítill eða stór 

og tímabilið sem rannsóknin stendur yfir getur verið stutt eða enst í marga mánuði. Með 

könnunaraðferðinni eru börnin hvött til þess að leita lausna, finna út sjálf, nota ýmsar leiðir 

til þess að leita svara og nýta sér mismunandi aðferðir til þess að kynna niðurstöður sínar. 

Könnunaraðferðin býður upp á möguleika á foreldraþátttöku sem getur haft jákvæð áhrif á 

áhuga barnanna (Helm og Katz, 2011). Börnin byrja á því að gera hugarkort þar sem þau 

safna saman öllu því sem vita þegar um þemað. Kennarar aðstða þau til að skrá niður það 

sem þeim dettur í hug og allt það sem börnin vilja fræðast nánar um og hvernig þau vilja fara 

að því að nálgast upplýsingar. Þannig æfast börnin í því að leita upplýsinga og hvernig þau 
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geta nálgast þær. Með könnunaraðferðinni eru gengið út frá því að börn séu hæfir 

einstaklingar sem geta unnið flókin verkefni (Lai, 2009). 

Þema og viðfangsefni er ekki fyrirfram ákveðið. Fljótandi námskrá gefur möguleika á því 
að velja viðfangsefni sem barnahópurinn hefur áhuga á. Stundum er unnið að fleiri en einu 

þema í einu og stundum breytist viðfangsefnið í miðju ferli. Hlutverk kennara er þá að vera 

sveigjanlegir og tilbúnir að fylgja eftir áhuga barnanna. Við upphaf hverrar vinnulotu ræða 
kennarar og börn saman og ákveða hvernig nálgast eigi þemað þann daginn. Börnin skipta 

sér í hópa eftir því hvaða verkefni þau vilja taka sér fyrir hendur og hverjir fari í vettvangsferð 

þegar það er í boði. Miikilvægt er að kennarar hvetji börnin til þess að hjálpast að og leita 
lausna í sameiningu. Það á bæði við þegar unnið er á skapandi hátt, við leit að nýjum 

upplýsingum eða þegar börnin eru að klæða sig í útiföt. Gott getur verið að ljúka vinnulotum 

á því að setjast niður saman og gefa börnunum tækifæri til þess að kynna það sem þau hafa 
verið að gera og fá að sjá hvað hinir voru að gera (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 1999). 

Boðið er upp á stöðvavinnu þar sem börnin fá möguleika til þess að nálgast viðfangsefnið 

á ólíkan hátt. Með stöðvavinnu má einnig ná markmiðum um flæði. Hvert barn fær tækifæri 

til þess að fylgja eftir sínum áhuga og tímarammin er sveigjanlegu sem er jákvætt fyrir börn 
sem tekst að sökkva sér í verkefnið. Hlutverk kennara er að vera til staðar á mismunandi 

svæðum innan leikskólans og börnin mega flakka á milli og skipta um svæði. Börn geta valið 

milli viðfangsefna sem eru skipulögð og stýrt af kennurum eða viðfangsefni að eigin 
frumkvæði. Stöðvavinna hefur þann kost að börnin geta skoðað hvað hinir eru að gera, veitt 

hvort öðru aðstoð og deilt þekkingu sinni. Þegar vel til heppnast að skipuleggja umhverfið og 

áhersla á jákvæð samskipti er ríkjandi læra börnin að treysta hvort öðru og sýna gagnkvæma 

virðingu (Sara Margrét Ólafsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2016a; Hafdís Guðjónsdóttir 
o.fl., 1999). Umhverfi innan skólans seim einkennist af umhyggju og byggir á trausti og 

virðingu styður við að lærdómssamfélag myndist (Danforth og Naraian, 2015). Samskipti sem 
byggjast á umhyggju og samvinnu geta gefið fólki mismunandi þjóðerni, menningu, stétt eða 

líkamlegri getu möguleika á meiri nánd og þar með dregið úr staðalímynum sem og stuðlað 

að vellíðan barna (Pang, 2005; Sara Margrét Ólafsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2016a). 

Önnur aðferð sem kennarar eru meðvitaðir um er samvinnu kennslufræði (e. cooperative 

pedagogy) sem felur í sér mikil samskipti og gagnkvæm áhrif kennara og barna. Kennarar 

koma með hugmynd að tilgátu sem byggir á áhuga barnanna. Hvati barnanna og hugmyndir 

þeirra hafa svo áhrif á hvaða stefnu verkefnið tekur. Þemavinna verður þá ekki stakt aðskilið 

verkefni heldur tengist öllum námssviðum í gegnum frásagnir, sögur og leik (Cecchin, 2013). 
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3.6.2 Örvandi umhverfi 

Ætlast er til þess að börn læri að afla sér nýrrar þekkingar og leikni ásamt því að geta beitt 

henni. Til þess að öðlast þessa hæfni þurfa þau að fá tækifæri til að fást við fjölbreytt 
viðfangsefni sem tengjast menningu samfélagsins og umhverfi sínu (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011). Til þess að uppfylla þessar kröfur aðalnámskrár er 

mikilvægt að bjóða upp á örvandi námsumhverfi þar sem börnin geta nýtt forvitni sína og 
áhugahvöt til leiks og náms. 

Samkvæmt hugmyndum leikskóla í Reggio Emilia er talað um umhverfið sem þriðja 
kennarinn. Í Herðubreið eru rými leikskólans skipulögð og hönnuð með það markmið að 

umhverfið styðji sem best við leik barna og ýti undir forvitni þeirra og rannsóknarhvöt. 

Efnivið til leiks og listsköpunar er raðað upp á fallegan og aðgengilegan hátt. Gætt er þess að 

nóg sé til en ekki of mikið. Þegar börnin eru byrjuð í þemavinnu eru öll svæði leikskólans nýtt 

til þess að hver og einn geti nálgast viðfangsefnið á þann hátt sem heillar mest þann dag. 

Leikskólinn er þannig innréttaður að þar skapist námsrými sem einkennist af 

umburðarlyndi og trausti, börnum er leyft að gera mistök, prófa sig áfram, æfa sig og læra 
nýja hluti. Um leið og börnunum er gefið tækifæri til þess að hafa áhrif á aðstæður sínar og 

nýta þá hæfni er valdefling þeirra styrkt og þau fá aukna trú á sjálfum sér og eigin getu. Í 

tengslum við kenninguna um flæði í leik fylgjast kennarar með því að börnin ráði við það sem 
þau eru að fást við, að áskorun sé í samræmi við hæfni hvers og eins. 

Börnin eiga að geta gengið á milli svæða án þess að leikur annara truflist og þau eiga að 
geta náð sér í efnivið frá einu svæði til þess að nota í leik annars staðar. Þannig getur til 
dæmis barn sem er í kubbaleik á byggingarsvæði auðveldlega farið í listakrók og hannað 

leikefni sem það þarf til þess að nota í leiknum. Kennarar þurfa að vera tilbúnir að færa til 

húsgögn þegar þess gerist þörf, allt eftir því að hvaða verkefnum er unnið að og eftir því sem 

leikur barna þróast í sambandi við þau. Þannig er hægt að tryggja að flæði haldist í leiknum 

og að börnin eigi auðveldara með að sökkva sér algjörlega í leikinn og gleyma stað og stund. 

3.6.2.1 Smíðasvæði 

Sérstakt svæði er tileinkað smíðavinnu. Þar er þess gætt að ekki sé mikið um truflanir til þess 
að börnin geti einbeitt sér þegar þau eru að negla og saga. Á smíðasvæði er ávallt kennari til 

staðar og fá börn í einu. Auðvelt er að færa vinnuna á smíðasvæðinu á útisvæði þegar veður 

leyfir eða þegar börnin vinna við stærri smíðar sem krefst stærra rýmis. Verkfæri eru valin 
með það í huga að börnin geti notað þau sjálf án mikilla erfiðleika. Við smíðar þjálfa börn 

skapandi hugsun, að taka eigin ákvarðanir og læra með því að prófa sig áfram auk þess sem 

fín- og grófhreyfingar æfast. Þegar börnin eru búin að læra að beita verkfærunum á réttan og 

öruggan hátt og æfa sig að nota þau eykst sjálfsöryggi þeirra og þau byrja að rannsaka 
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efniviðinn og skapa verk eftir eigin ímyndunarafli. Valdefling barna og sjálfstraust eykst þegar 

þau sjá að þeim er treyst til þess að nota alvöru verkfæri. Þeim tekst að vinna verkefni sem 
virðast erfið í upphafi og þau verða glöð þegar þau sjá árangur. Við smíðar tengjast mörg 

námssvið s.s. stærðfræði, vísindaleg rannsóknarhugsun, tækniþekking, samskipti, tungumál, 

hreyfi- og félagsþroski (Moorhouse, 2018). Smíðasvæðið er einnig nýtt til þess að leyfa 

börnum að taka ýmis tæki s.s. hjól, klukkur, vogar og annað sem ekki gengur fyrir rafmagni í 
sundur og sjá hvernig þau líta út að innan og finna út úr því hvernig þau virka. Börnin nýta 

svo hlutina sem þau hafa tekið í sundur í eigin verk. 

3.6.2.2 Sköpunarsmiðja 

Sköpun er ekki einungis bundin við listgreinar. Sköpun byggir á gagnrýnni hugsun, forvitni, 

spennu og aðferðum sem opna nýja möguleika. Sköpun er að uppgötva, njóta, örva 

ímyndunaraflið og leika sér með viðfangsefnið (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). 
Ung börn í dag hafa aðgang að allskonar tækni og þau nýta sér hana til að leika sér, afla sér 

upplýsinga, horfa á kvikmyndir eða hlusta á tónlist. Til þess að efla stafrænan skilning barna 

hafa fræðimenn þróað námssvæði þar sem börn geta á formlegan og óformlegan hátt þróað 
hæfileika og skilning sem þau þarfnast í heimi sem er sífellt tölvuvæddari (MakEY, 2021). 

Sköpunarsmiðja (e. makerspace) er ein leið að stafrænu námi barna. Sköpunarsmiðja er 
aðstaða eða svæði þar sem unnið er og leikið með tækni á skapandi hátt. Ýmiskonar 

efniviður, hugbúnaður og verkfæri standa til boða. Þar má til dæmis finna forritanleg 
leikföng, þrívíddarprentara, geislaskera, rafeindabúnað og annan skapandi efnivið. Í 

sköpunarsmiðju efla börn samstarf, lausnaleit og skapandi hugsun (Sólveig Jakobsdóttir o. fl., 
2019). 

3.6.2.3 Ljósagarður 

Leikskólinn fékk fagmann til þess að hanna ljósagarð fyrir börnin þar sem leikur með ljós, liti 

og skugga nýtur sín. Í herberginu er einn stór gluggi sem nær frá gólfi upp í loft og snýr í 
sólarátt. Veggirnir eru málaðir í 25% grátón og í stað hurðar er ljósþétt tjald fyrir dyrunum. 

Börnin hafa aðgengi að margskonar filmum og plexigleri sem þau geta sett fyrir framan 

gluggann og þannig breytt endurkasti ljóssins. Í herberginu leika börnin sér einnig með 
margskonar stækkunargler og speglarör. Til staðar eru speglaveggir á hjólum í mörgum 

stærðum og lögunum. Herbergið nýtist sérstaklega vel fyrir skuggaleiki og til að varpa 
myndum á vegg. Það er gert bæði með myndvarpa en líka með því að breyta herberginu í 

Camera Obscura og varpa því sem er úti á vegginn á móti. 
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3.7 Rannsóknarleikskóli 
Í Herðubreið er viðhorfið svo að börn dafna í leikskóla þar sem kennararnir sjálfir dafna. 
Kennarar eru hvattir til þess að prófa nýjar leiðir, deila sjónarmiðum sínum, vinna saman og 

fá börnin til að taka þátt í að rýna í skólastarfið. Rannsóknarvinna, ígrundun kennara og 

samræða barna og fullorðinna á að nýtast til þess að hafa augun opin fyrir nýjum aðferðum 
og vera tilbúin að gera breytingar til þess að hvert barn njóti sín og líði vel í leikskólanum. 

Kennarar eru hvattir til þess að sækja námskeið auk þess sem fræðsla og þjálfun í nýjum 

vinnubrögðum er fengin til þess að bæta skapandi og faglegt starf innan leikskólans. „Sköpun 
sem grunnþáttur menntunar á að stuðla að ígrundun og andríki, persónulegum þroska og 

sveigjanleika í námi, frumkvæði og nýsköpun.“ (Ingibjörg Jóhannsdóttir o. fl., bls. 6). 

Því hefur verið haldið fram að kennarar eigi til að einangrast í starfi sínu, eiga lítið af 

faglegum samskiptum við samstarfsfólk sitt og séu óvanir því að leggja faglegt mat á störf 
hvers annars (Sigurður Kristinsson, 2013). Í Herðubreið er reynt að koma í veg fyrir það og 

nýta til þess þá kosti sem fljótandi námskrá býður upp á og leggja áherslu á að kennarar fái 

tækifæri til þess að ígrunda starfið í sameiningu, hvetja og styrkja hvorn annan í starfi með 
rannsóknarvinnu. 

Til þess að rannsóknarstarf kennara verði hluti af daglegu starfi er nauðsynlegt að þeir 
hafi svigrúm til þess að sinna þeirri vinnu. Hluti af skipulagi leikskólastarfsins er að kennarar 

hafi tíma til þess að sinna rannsóknarstörfum og skráningum á leik barnanna. Kennarar funda 

saman einu sinni í viku og hittast oftar í minni hópum. Þessi tími er fastur liður í 
dagskipulaginu og er nýttur til þess að ræða saman, ígrunda og læra hver af öðrum. Kennarar 

ræða vinnuna og skiptast á hugmyndum um starfið ræða áhyggjur sínar og óskir. Með því að 
haga sér meira eins og rannsakendur geta kennarar lifað gildi leikskólastarfsins, þ.e. tekist á 

við vanda og leitað lausna á ígrundaðan hátt um leið og þeir og börn mynda 

lærdómssamfélag þar sem allir læra saman (Biermeier, 2015). Þegar kennarar vinna eftir 

fljótandi námskrá skapast tækifæri til þess að blanda saman hópum og kennarar einangrast 

síður með einum barnahóp. Allir kennarar bera sameiginlega ábyrgð á öllum barnahópnum 

og kennarar deila ábyrgð á verkefnum og aðstæðum (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013). 

 Það skiptir máli að skoða hvernig gildi og menning leikskólans skilar sér í vinnu með 

börnum og foreldrum auk þess hvernig fjölskyldur og kennarar upplifa skólamenninguna. 
Hluti af rannsóknar menningu leikskólans er að kennarar læri að hugsa á skapandi og 

ígrundaðan hátt um kennsluaðferðir og hvernig umhverfi leikskólans styðji við gildi skólans. 

Þá er mikilvægt að kennarar upplifi gagnkvæmt traust, virðingu og stuðning. Kennarar þurfa 

að staldra við og skoða á markvissan hátt hvort að kennslufræðileg gildi þeirra endurspeglist 

í starfi með börnum. Hlutverk kennarar er að hafa augun opin og fara yfir skráningar til þess 

að átta sig á því hvort að börnin fái t.d. nægan tíma til leiks eða hafi nægt rými til þess að 
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rannsaka og kafa djúpt í viðfangsefni sem þeim þykir áhugaverð eða hvernig vináttusamband 

milli barna myndast. 

Til þess að ná árangri í skólaþróun er þess gætt að nýta tengsl við umhverfið. Leikskólinn 
er hluti af stærri heild og stuðningur foreldra og þeirra sem hafa hagsmuna að gæta skiptir 

sköpun í öllu breytingar og þróunarstarfi (Fullan, 1999). Þess er gætt að leikskólastarfið og 

þær breytingar sem gerðar eru séu ítarlega kynntar og foreldrar fái tækifæri til þess að láta 
sínar hugmyndir í ljós. 

3.8 Skráningar og námsmat 
Með námsmati geta kennarar, foreldrar og börnin sjálf fylgst með árangri og námi. Það getur 

verið hvatning til frekari framfara og örvun til að halda áfram (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011). 

3.8.1 Vinna barna 

Jákvæð sýn á barnið er ávallt í fyrirrúmi og í gegnum skráningu eru styrkleikar hvers barns í 

forgrunni. Námsmat fer að mestu leyti fram með skráningu á vinnu og leik barnanna. Skráð 
er hvað börnin taka sér fyrir hendur, hvaða efnivið þau velja, leiðir til að leysa verkefni, 

samvinna við aðra og margt fleira. Börnin koma að skráningunni m.a. að því leyti að þau fara 

yfir skráningar með kennurum og segja sjálf frá hvað þau voru að gera. Þannig fá kennarar og 
foreldrar meiri innsýn í vellíðan barnanna og hvað þeim sjálfum finnst mikilvægt. Börnum er 

gert ljóst að þau hafi getu til þess að hafa áhrif á námsmatið og setja sér sjálf markmið sem 

þau vilja ná (Guðrún Alda Harðardóttir og Baldur Kristjánsson, 2013; Kristín Karlsdóttir o. fl., 
2020; Kristín Karlsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir, 2015). 

3.8.2 Sjálfsmat barna 

Verk barnanna eru gjarnan gerð sýnileg og hengd upp. Það veitir öðrum innblástur og 

hvatningu auk þess sem börnin sjá að vinna þeirra er metin og skiptir máli. Skráning á 
vinnuferli er gerð sýnileg fyrir aðra kennara, börn og foreldra. Ljósmyndir eru hengdar upp af 

verkefnum og leik barna auk umsagnar barnanna sjálfra um verkefnin og leikinn. Það er gert 

til þess að styðja við nám þeirra og hugsunarferlið. Börnunum er þannig sýnt að hugmyndir 
þeirra og vinna eru metin að verðleikum (Project Zero and Reggio Children, 2001). Aðferðir 

sem Reggio Emilia notar við skráningu er höfð sem fyrirmynd. Þegar börn í Reggio leikskólum 
vinna að verkefnum eru þau hvött til þess að tjá hugsanir sínar og um leið ígrunda 

lærdómsferlið sitt. Kennarar skrá niður það sem börnin segja (Project Zero and Reggio 

Children, 2001). Skráningarferli Early Excellence, sem rekur uppruna sinn í Pen Green Centre 

í Bretlandi leggur áherslau á að hvert barn sé einstakt. Horft er á styrkleika barnanna og 

jákvæð sýn á barnið er í forgrunni. Lögð er áhersla á að nám eigi sér stað í gegnum leik. 
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Kennarar nota ákveðin skráningarblöð sem þeir fylla út um leið og þeir fylgjast með börnum í 

leik. Þess er gætt að skrifa hlutlausa lýsingu á leiknum án eigin túlkunar. Skráningu á vinnu og 
leik barnanna er safnað saman í möppur þeirra og þær hafðar með í foreldrasamtölum auk 

þess sem kennarar nýta sér þessar skráningar til ígrundunar á fundum og sem gögn við 

rannsóknarstörf (Hebenstreit-Müller, 2015; Kölsch-Bunzen, 2011). 

3.8.3 Námssögur 

Námssögu aðferðin leggur áherslu á styrkleika barna og nýtist til þess að greina áhuga, virkni 

og líðan barna. Aðferðin sýnir samskiptahæfni barna og hvernig barnið finnur lausnir og 

lærir. Til þess að auðvelda kennurum að komast á lag með að skrifa námssögur er hjálplegt 
að fylgja ákveðnum skrefum. Fyrsta skref er að hugleiða hvað það er sem vekur áhuga þegar 

horft er á barn sem er upptekið. Næst er því lýst sem barnið er að gera frá sjónarhorni þess 

sem skráir athugunina. Ef sagan er skrifuð í fyrstu persónu er mikilvægt að hugsa um hvaða 
boðskap barnið og fjölskylda þess eigi að lesa úr sögunni. Til þess að byggja upp nýjan 

orðaforða hjá barninu skiptir máli hvernig sagan er orðuð. Gagnlegt er að skrifa eina 

málsgrein sem segir frá hvaða þýðingu athöfn barnsins hefur fyrir þann sem skráir. Gott er að 
gera þetta í samvinnu við aðra kennara eða fjölskyldu barnsins og tengja við fræðin, 

menningu barnsins eða annað sem barnið hefur gert áður. Næst skal skrifuð málsgrein þar 

sem greint er frá tækifærum og möguleikum til að halda áfram með það sem barnið hafði 
fyrir stafni. Að lokum getur verið hjálplegt að skilja eftir autt pláss þar sem fjölskylda barnsins 

getur bætt við þeirra sjónarhorni eða skilaboðum til barns eða kennara. Annar möguleiki er 

að skilja eftir spurningu til þess að fá fram þeirra hugmyndir (Carter, 2010). 

3.8.4 Skimunarpróf 

Sem hluti af snemmtækri íhlutun í leikskólanum nýtum við stöðluð skimunarpróf til þess að 

geta veitt börnum enn frekari stuðning þar sem þau gætu þurft þess. Skimunarpróf nýtast til 

þess að finna veikleika og styrkleika hjá einstaka börnum. Í leikskólanum er sérstaklega horft 
til styrkleika hvers barns. Niðurstöður úr skimunum hjálpa kennurum að sjá hvar þeir geta 

eflt málþroska barna enn frekar og þannig aukið líkur á farsælu lestrarnámi síðar meir. 

Niðurstöður skimunarprófa hjálpa kennurum að sjá hvort að þeir séu nógu duglegir sjálfir að 
efla orðaforða og málþroska hjá börnum og eflir faglega umræðu innan leikskólans. 

HLJÓM-2 skimunarprófið er lagt fyrir elstu börn leikskólans og með því er hljóðkerfis- og 
málvitund þeirra metin. Með HLJÓM-2 prófinu er hægt að greina börn sem gætu átt við 
lestrarerfiðleika að stríða þegar lestrarnám hefst (Jóhanna Einarsdóttir, e.d.). 

TRAS er skráning á málþroska 2-5 ára barna og hjálpar kennurum að fylgjast markvisst 

með málþroska barna og samskiptum þeirra. Með markvissum aðgerðum er hægt að grípa 

strax inn í ef um frávik er að ræða (Björk Alfreðsdóttir og Hrafnhildur Karlsdóttir, 2012). 
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3.9 Mat og eftirlit 
Mat á starfi leikskólans er nauðsynlegur þáttur. Mat gefur góða innsýn í hvernig kennarar 
vinna og tryggir að fylgt sé eftir réttindum barna auk þess sem það stuðlar að 

skólaumbótum. Innra mat framkvæma skólar sjálfir og ytra mat er framkvæmt af 

utanaðkomandi aðila (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). 

3.9.1 Innra mat 

Hver skóli ber sjálfur ábyrgð á innra mati. Með innra mati er gerð grein fyrir hvernig þeim 

markmiðum hefur verið náð, sem sett eru fram í skólanámskrá. Innra mat varpar ljósi á 

styrkleika í starfi og á þætti sem má betrumbæta. Út frá niðurstöðum eru umbætur 

skilgreindar og áætlanir gerðar. Matið nær til allra þátta skólastarfsins og taka starfsfólk, 

börn, foreldrar og aðrir hagsmunaaðilar þátt í því (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2011). 

Í Herðubreið er innra mat framkvæmt einu sinni á ári. Þeir sem koma að innra mati er 

svokallað matsteymi sem samanstendur af leikskólastjóra, kennurum, foreldrum og börnum. 

Niðurstöður innra mats eru nýttar til þess að endurskoða fljótandi námskránna og fylgjast 
með því hvort að settum markmiðum hafi verið náð. 

3.9.2 Ytra mat 

Ytra mat er framkvæmt af mennta- og menningarmálaráðuneytinu samkvæmt sérstakri 
reglugerð. Með því er farið yfir framkvæmd skólahalds. Ytra mat er byggt á ýmsum gögnum 
frá leikskólanum, heimsóknum í leikskólann og viðtölum. Ytra mat er opinbert og birtist á 

vefsíðu leikskólans og ráðuneytis (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). 

Á hverju ári eru sex leikskólar metnir og til þess að fá að taka þátt sækir sveitarstjórn um 

að fá ytra mat á leikskóla með því að svara auglýsingu frá Menntamálastofnun 

(Menntamálastofnun, 2016). 
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4 Niðurstöður og umræður 

Í þessum hluta mun ég svara rannsóknarspurningunni: Hvernig styður fljótandi námskrá við 
nám barna í fjölbreyttu leikskólasamfélagi? Og undirspurningunum: Hvernig gagnast 

fljótandi námskrá börnum með sérstakan stuðning? Hvaða áhrif hefur fljótandi námskrá á 
tíma starfsfólks til þess að sinna sérþörfum barna? Hvernig er hægt nýta kennararannsóknir 
við stöðugar umbætur á starfi leikskóla með fljótandi námskrá? Niðurstöðurnar mun ég 

rökstyðja með umræðu. Ef þessi námskrá yrði notuð í leikskóla þá þætti mér spennandi að 

fylgjast með hvort árangur af skólastarfinu yrði nálægt því sem sett er fram í þessu verkefni.  

Meginmarkmið verkefnisins var að safna saman fræðilegum heimildum og nota þær til að 
skrifa fljótandi námskrá fyrir leikskóla. Meginhugmyndir fyrir tilgangi námskrárinnar er að 

hún geti nýst sem leiðsögn í starfi leikskóla sem setur lýðræðislega þátttöku allra barna í 

forgang og leggur áherslu á að kennarar þrói starfshætti sem einkennast af fagmennsku og 
rannsóknarvinnu í þeirri viðleitni að betrumbæta leikskólastarfið með hag barnanna að 

leiðarljósi. Önnur markmið sem námskráin átti að uppfylla var að horft sé á styrkleika barna, 

að þau geti haft áhrif á nám sitt og að leikur sé í fyrirrúmi. Sérstakur stuðningur fyrir börn á 
ekki að vera takmarkaður við ákveðinn tíma heldur á kennari að geta aðlagað kennslu og 

hvers konar þjálfun, sem barnið gæti þurft, að aðstæðum þess. 

 

Gagnsemi fljótandi námskrár fyrir nám barna í fjölbreyttu leikskólasamfélagi 

Kostir þess að velja fljótandi námskrá er að hún gefur meira svigrúm til þess að mæta 
þörfum í fjölbreytilegum barnahópi. Fljótandi námskrá á að byggja á fyrirliggjandi þekkingu 

barna, styrkleikum þeirra og reynslu og krefst þess af kennurum að þeir nýti leik barna til 

þess að dýpka þá þekkingu enn frekar (Wien, 2015a; Stacy, 2009; Rodriguez, 2007). Fljótandi 
námskrá auðveldar sveigjanlegt dagskipulag, t.d. möguleika á að nota allt að tvær 

klukkustundir í matartímann í stað þess að hafa fastan hálftíma eins og algengt er (Stacy, 

2009). Ég tel mikilvægt að innan leikskóla þar sem margbreytilegur hópur barna, kennara og 
foreldra kemur saman, margir þeirra með mismunandi menningu, sé sameiginleg gildi að 

finna sem allir geta tengt við. Í takt við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra 

þróun og aðalnámskrá skólastiganna tel ég tilvalið að þau gildi séu virðing fyrir náttúru, jörð 
og fólki og styrkur (Félag Sameinuðu þjóðanna, e.d.; mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013). 

Lýðræðisleg þátttaka barna á vel við fljótandi námskrá. Barnahópurinn er hvattur til þess 
að láta í sér heyra og hafa áhrif á þau viðfangsefni sem tekin eru fyrir (Stacy, 2009; Erla Ósk 

Sævarsdóttir og Kristín Karlsdóttir, 2016). Börnunum eru gefin tækifæri til þess að þjálfa 

gagnrýna hugsun auk þess að ígrunda um gildi leikskólasamfélagsins og hvaða áhrif eigin 
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virkni og reynsla getur haft (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011; Dewey, 1916/1966; 

lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013). 

Mikilvægur hluti af fljótandi námskrá er skráning (Jones og Nimmo, 1994; Stacy, 2009). 
Uppeldisfræðilegar skráningar er leið til þess að fylgjast með líðan, hegðun, áhuga og náms- 

og hugmyndaferli barnanna. Með þeim er hægt að fylgjast með flæði í leik barna og hvernig 

eða hvort að börnin taki virkan þátt í umræðu og ákvarðanatöku. Mismunandi skráningar er 
góð leið til þess að sýna og kynna starf leikskólans. Þær nýtast vel í foreldrasamtölum og gefa 

foreldrum góða innsýn í vinnu, leik og upplifanir barnanna og hjálpar þeim vonandi til þess 

að skilja starfsemi leikskólans (Guðrún Alda Harðardóttir og Baldur Kristjánsson, 2013; Kristín 
Karlsdóttir o. fl., 2020; Gandini, 2004; Daníel Steingrímsson og Kristín Karlsdóttir, 2020). Í 

fjölbreyttu leikskólasamfélagi þar sem ólík börn koma saman er mikilvægt að geta farið yfir 

gögn til þess að tryggja að öll börn fái sömu tækfæri til þess að taka þátt í leikskólastarfinu og 
láta rödd sína heyrast (menna- og menningarmálaráðuneyti, 2011). Skráning styður auk þess 

kennara til þess að fá faglegri sýn á starfið og auka samvinnu sín á milli (Bryndís 

Garðarsdóttir og Kristín Karlsdóttir, 2012; Carter, 2010). 

 

Gagnsemi fljótandi námskrár fyrir börn sem þurfa sérstakan stuðning 

Samkvæmt þeim heimildum sem hér hefur verið safnað saman má ætla að leikskóli sem 
fylgir fljótandi námskrá hafi mörg tækifæri til þess að sinna börnum sem þurfa á sérstökum 

stuðningi að halda. Áhugasvið barnanna hefur áhrif á mótun námskrárinnar og hún er í 

stöðugri þróun. Sveigjanlegt dagskipulag kemur í veg fyrir tímapressu og biðtíma á milli 
athafna sem leiðir til þess að kennarar geta sinnt sérþörfum einstakra barna (Wien, 2015a; 

Sara Margrét Ólafsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2016b). Snemmtæk íhlutun fer fram við 
aðstæður sem eru árangursríkar fyrir hvert barn. Til þess að koma í veg fyrir einangrun barna 
með sérstakan stuðning er þörfum þeirra mætt innan barnahópsins (Reykjavíkurborg 

Leikskólasvið, 2009; Berglind Rós Magnúsdóttir, 2015). Mikil samvinna kennara og foreldra 
hefur þau áhrif að upplýsingaflæði er mikið og foreldrar því upplýstir um það sem börnin eru 
að gera í leikskólanum (Hanna Ragnarsdóttir, 2016). Til þess að draga fram skoðanir allra 

barna er mikilvægt að kennarar hlusti á þau, tali við þau en ekki til þeirra og virkji þau til 
þátttöku. Auk þess þarf að tryggja að börnin geri sér grein fyrir og finni að þau geti haft áhrif. 

Kennarar þurfa að gæta þess að skoðanir þeirra barna sem minna heyrist í komist líka til skila 

(Guðmundur Heiðar Frímannsson o.fl., 2013; Þóra Björk Jónsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 
2013). 

Í námskránni kemur fram að leikur barna er mikilvægur og á að fá mikinn tíma. 
Sveigjanlegt dagskipulag getur haft þau áhrif að börn uni sér lengur í leik (Sara Margrét 

Ólafsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2016b). Þegar börnin í leikskólanum venjast því að þau 
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geti stjórnað athöfnum sínum frekar frjálst og kennarar þurfi ekki að safna börnunum saman 

í samverustundir til að brúa bil á milli athafna má ætla að ákveðið flæði og ró myndist. 
Biðtími á milli athafna eins og útiveru og matartíma eru oft áskorun í leikskóla, með því að 

breyta skipulagi þannig að ekki þurfi allir að skipta um athöfn á sama tíma má fækka slíkum 

stundum. Þannig má gefa sér að barn sem þarf sérstakan stuðning fái meiri tíma til þess að 

gera hluti á sínum hraða og hópur barna þarf ekki að bíða eftir neinum til þess að geta byrjað 
nýja athöfn. Auk þess tel ég mikilvægt að í leikskóla þar sem litið er á börn sem hæfa 

einstaklinga, séu þau höfð með í ráðum þegar einstaklingsnámskrá er mótuð og að hvert og 

eitt barn fái sína einstaklingsnámskrá, ekki einungis börn með skilgreindar sérþarfir. 

Einstaklingsnámskrár geta verið mis umfangsmiklar eftir þörfum hvers barns (Webb o. fl., 

1994; Petani o. fl., 2018). 

Fljótandi námskrá gagnast öllum börnum þegar kemur að vinnu að ákveðnum þemum 
eða viðfangsefnum. Börnin geta skipt sér í hópa eftir áhugasviði og getu. Einhver börn geta til 

dæmis valið að nálgast viðfangsefnið á listrænan hátt og kynnast því með pappamassa eða 

annarri listrænni sköpun á meðan önnur börn velja að semja sögur, leika, teikna eða byggja 
úr kubbum. Auðvelt er að breyta aðstæðum og aðbúnaði í kringum börn sem þess þurfa og 
skoða kennsluaðferðir til þess að skapa sem bestar námsforsendur fyrir öll börn (Berglind 

Rós Magnúsdóttir, 2016; Guðmundur Heiðar Frímannsson o. fl., 2013; Rúnar Sigþórsson, 
2013). Þannig fá börn með mismunandi getu tækifæri til þess að nýta styrkleika sína á eigin 
forsendum þegar hægt er að koma til móts við þau með sveigjanlegum tímaramma auk þess 

sem umhverfið, aðbúnaður og rými er sífellt tekið til endurskoðunar til þess að tryggja 
aðgang allra barna að leikefni, efnivið og öðru sem þau þarfnast (Sara Margrét Ólafsdóttir og 

Bryndís Garðarsdóttir, 2016a; Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016). 

Foreldrar hafa stundum áhyggjur af því að þeirra börn fái ekki sérskennslu þann tíma sem 

greiningin segir að þau eigi að fá. Samkvæmt fljótandi námskrá er ætlast til þess að þátttaka 
foreldra sé virk og er því óskandi að starfið verði gegnsærra og augljósara fyrir þeim 

foreldrum (Wien, 2015b). Þegar foreldrar finna og sjá að þeir hafa áhrif líður þeim vonandi 

betur sem skilar sér svo í betri líðan barnanna.  

 

Gagnsemi fljótandi námskrár fyrir aukinn tíma starfsfólk til þess að sinna þörfum barna 

Þegar skipulag er sveigjanlegt fá börnin tíma og næði til þess að afla sér reynslu. Þau eiga 

í samskiptum og vinna með jafnöldrum og miðla þeirri reynslu (Halla Jónsdóttir, 2010; 

Dewey, 1916). Börnin fá að klæða sig sjálf, skammta sér sjálf mat og fleira. Þetta gera þau í 

hópi annarra barna og deila þannig þessari reynslu. Kennarar taka ekki af þeim valdið með 

því að segja þeim hvernig þau eiga að fara í fötin eða hvernig þau eiga að borða matinn. Þeim 



 

55 

er leyft að finna lausnir sjálf. Um leið fá önnur börn tækifæri til þess að deila sinni reynslu og 

þannig styrkist samræða jafnaldra (Ólafur Páll Jónsson, 2019). 

Börn sem þurfa lengri tíma eða aðstoð truflast síður þegar skipulag er sveigjanlegt vegna 
þess að hin börnin þurfa ekki að bíða eftir þeim. Í leikskólum þar sem öll börn á sömu deild 

setjast á sama tíma til borðs í hádeginu og byrja að borða á sama tíma, þurfa mörg barnanna 

að bíða eftir að allir séu búnir að borða til þess að geta farið í samveru eða hvíld. Við þetta 
skapast aðstæður sem reyna á börn. Þar getur verið að börn sem þurfa á sérstökum 

stuðningi að halda eða eru einfaldlega bara lengi eða fljót að borða finni fyrir þrýstingi að 

fylgja hópnum og geta því ekki notið matartímans eða borðað þar til þau eru södd. 

Það má líka gefa sér að þegar börn fá að velja sér leiksvæði og leikfélaga, að þau endist 

lengur í leik (Sara Margrét Ólafsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2016b). Það gefur kennurum 

tækifæri til þess að skipuleggja svæði eða verkefni fyrir börn sem fá þjálfun eða stuðning og 

leyfa þeim að koma þangað. Önnur börn geta tekið þátt í þeim verkefnum og geta þær 
leikstundir orðið að opnu leikboði sem allir geta nýtt sér. Kennarar geta auk þess nýtt 

þemaverkefni og þær stundir sem fara í vinnu við ákveðin viðfangsefni sem börnin hafa valið 

til þess að vinna með börnum sem fá sérstakan stuðning. Það þarf því ekki að taka börn úr 
hópnum eða bjóða upp á þjálfun á afmörkuðu svæði sem aðskilur þau frá jafnöldrum og 

félögum. Það þýðir þó ekki að öll leikboð séu í gangi á sama tíma og á stóru svæði heldur er 

hægt að nýta lítil og róleg svæði, útisvæði eða vettvangsferðir til þjálfunar (Samúel Lefever 
og Inga Karlsdóttir, 2010; Hanna Ragnarsdóttir og Hildur Blöndal, 2010; Sara Margrét 

Ólafsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir 2016b). 

 

Gagnsemi kennararannsókna við stöðugar umbætur á leikskólastarfi 

Með því að leggja áherslu á kennararannsóknir er hægt að búast við því að kennarar 

rækti meðvitaða sýn á eigið starf og það samfélagslega hlutverk sem þeir gegna. Þeir 

styrkjast í starfi sem fagstétt og þannig er óskandi að það skili sér til baka með trausti frá 

samfélaginu (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004; Sigurður Kristinsson, 2013). Skráningar nýtast 

einnig vel í því mikilvæga verkefni að kynna innra starf leikskólans. Það hjálpar foreldrum og 

öðrum hagsmunaaðilum að skilja það sem fram fer í leikskólanum, tilgang þeirrar vinnu sem 

lögð er í starfið auk þess sem námshæfni barna verður sýnileg (Sigríður Sigurðardóttir, 2016; 

Gandini, 2004; Kristín Karlsdóttir o. fl., 2020). 

Með það í huga tel ég fulla ástæðu til þess að kennarar í leikskólum séu sífellt að meta 
eigin kennsluaðferðir og hegðun gagnvart leikskólanum og börnunum. Þá tel ég það sýna 

meiri fagmennsku þegar kennurum tekst að ígrunda starfið sameiginlega og á gagnrýnin hátt. 

Þegar skólamenning einkennist af gagnkvæmri virðingu og vilja til þess að vinna á 
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uppbyggjandi hátt tel ég að börnum og kennurum líði vel í leikskólanum og sameiginlegum 

markmiðum verði frekar náð (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007; Svava Björg Mörk og Rúnar 
Sigþórsson, 2011; Hafdís Guðjónsdóttir o. fl., 2017). 

Í starfi með börnum er mikilvægt að fylgjast með því að öllum börnum sé sinnt, að þeim 

líði vel og að þau fái örvun og hvatningu. Það er ekki hægt að ætlast til að það sem hentar 

einu barni vel henti endilega öllum börnum og því þurfa kennarar að vera meðvitaðir um 
hvaða tækifæri öll börn hafa til þess að geta leikið sér og gengið um leikskólann. Þar getur 

sjálfsmat barna gagnast vel. Sjálfsmat barna getur gefið kennurum betri innsýn í hugarheim 

barnanna og skoðanir þeirra á málunum. Námssögur eru líka góður kostur til að sjá 
sjónarmið barna og skoða samskipti barnanna frá kennslufræðilegu sjónarhorni. Rannsóknir 

kennara gagnast til þess að tryggja að þeir séu sífellt að hugsa um og gagn prófa hver 

hagnast af þeim aðgerðum og aðferðum sem þeir nota í starfi (Brooker, 2008; Kristín 
Karlsdóttir o. fl., 2020; Daníel Steingrímsson og Kristín Karlsdóttir, 2020; Sveinbjörg 

Björnsdóttir o. fl., 2021; Guðmundur Heiðar Frímannsson o. fl., 2013). Börnin eiga alltaf að 

vera í forgangi og það þarf öllum að vera ljóst. 

Mikilvægt rannsóknarefni sem kennarar þurfa sífellt að rannsaka er að skoða hvort megi 
greina lýðræðishalla í daglegu starfi. Það þarf að skoða hvort öll börn hafi sömu tækifæri og 

sjálfræði til að vera fullgildir þátttakendur í leikskólastarfinu og á ákveðnum svæðum eins og 

matstofu eða í útivist. Það þarf sífellt að endurskoða og meta hvort sé í raun unnið 
samkvæmt þeim gildum og viðmiðum sem fram koma í stefnu leikskólans. Þá er jákvætt að 

sjónarhorn barna og foreldra komi fram (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011; 

Sigríður Sigurðardóttir, 2016). 

Þegar ætlast er til þess að kennarar sinni rannsóknarstarfi og ígrundi starf sitt á faglegan 
hátt verður að skipuleggja þá vinnu vel. Hætta er við að fólk gefist upp eða greini svo á að 

vandamál í samvinnu komi upp. Því tel ég mikilvægt að fá utanaðkomandi aðila til þess að 

koma í leikskólann og leiða rannsókn eða koma henni af stað og vera til staðar á ákveðnum 

fundum. Það getur einnig komið í veg fyrir að kennarar sem stunda rannsóknir verði einmana 

og fái fleiri tækifæri til þess að deila upplifun sinni með öðrum sérfræðingum (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2004; Fjóla Þorvaldsdóttir o. fl., 2018; Ólafur H. Jóhansson, 2013; Hrafnhildur 

Eiðsdóttir, 2013). 
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5 Lokaorð 

Í leikskólastarfi sem byggir á fljótandi námskrá, skóla margbreytileikans og 
kennararannsóknum eru margvíslegar skyldur lagðar á kennara. Miklar kröfur eru lagðar á að 

þeir geti sinnt fjölda ólíkra barna í umhverfi sem krefst þess einnig að þeir séu sífellt að leggja 

faglegt mat á eigin vinnu og líðan barna. Til þess að auðvelda kennurum þessa vinnu tel ég að 
ef til tekst að skapa lærdómssamfélag innan leikskólans þar sem kennarar fá stuðning og 

tíma til þess að sinna rannsóknum og ígrunda starfið leiði það til farsælla vinnuaðstæðna og 

að kennarar haldist lengur í starfi. 

Þegar stór hópur kennara, foreldra og barna tekur virkan þátt í skólastarfi þarf að gæta 
þess að umræða og samtöl fari fram á vinsamlegum grundvelli. Fólk getur átt erfitt með að 

skilja hugmyndir annarra eða sætta sig við að starfsháttum eða starfsleiðum sé ekki breytt 

eftir þeirra smekk. Tryggja þarf að stjórnendur hafi bakland svo slíkar aðstæður verði 
farsælar. Rannsóknir á starfi leikskólans gætu hugsanlega nýst til þess að gera nám og leik 

barnanna sýnilegri og hjálpa foreldrum að skilja það sem fram fer í leikskólanum. Foreldrar 

hafa margir ólík viðhorf til skólastarfs og til hvers þeir ætlast frá leikskólanum. Það þarf því 
að vera skýrt hvernig hægt sé að tryggja að þeir fái fræðslu um mikilvægi þess sem 

leikskólinn leggur áherslu á og hverju leikskólastarfið gengur út frá. Foreldrum þarf líka að 

vera ljóst hvernig þeir geta eflt leikskólastarfið og kennarar þurfa að vita hvernig þeir geta 
stutt foreldra í því. Þá gæti rýnihópar foreldra verið ein hugmynd til þess. 

Mín ósk er sú að í leikskóla sem þessum verði til menning þar sem kennarar njóta trausts 
og fái tækifæri til þess að fara nýjar leiðir í starfi. Að það verði til þess að kennurum líði vel, 
njóti þess að ígrunda starfið og sjái kosti þess að vinna í umhverfi sem einkennist af samstarfi 
og virkri þátttöku barna, foreldra og kennara. 

Efni sem mér þætti forvitnilegt að skoða nánar er hvort að starfsfólki í leikskólum finnist 
ennþá þörf fyrir sérkennsluherbergi nú þegar skóli án aðgreiningar hefur verið í lögum um 

leikskóla í lengri tíma. 
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