
1. Inngangur 

 

Sem nemanda í leikskólakennarafræðum tel ég það vera skyldu mína að finna leiðir til 

þess að betrumbæta starfið.  Á þessum árum í leikskólakennaranáminu hafa oft komið 

upp umræður um val og valkerfi í leikskólum. Val er kerfi sem mjög margir leikskólar 

nota til þess að raða börnunum niður á svæði í frjálsa leiknum og þau ákveða þar sjálf 

hvað þau gera. Í umræðum í skólanum hafa nemendur oft verið ósáttir við það hvernig 

að valinu er staðið og í ljósi þess sem kennt er í skólanum finnst þeim það oft stangast 

algjörlega á við fræðin. Þetta, ásamt minni eigin reynslu, er það sem rekur mig áfram í 

að kanna betur hvernig við stöndum í þessum málum. 

 

Val er líklega til í einhverri mynd í flestum leikskólum landsins. Misjafnt er hvernig 

það er útfært og  framkvæmt og því getur verið mjög erfitt að alhæfa um val.  En til 

hvers er val? Er það bara til þess búa til ramma um leik barnanna eða hefur það 

einhvern tilgang, eins og t.d. að gera börnin hæfari til þess að velja sjálf og þar af 

leiðandi æfa þau í að verða þegnar í lýðræðisþjóðfélagi?  

 

Mig langaði til þess að vita hvaðan hugmyndafræðin um valið kemur upphaflega og 

hvað fræðin segja okkur um hvernig frjálsi leikur barnanna eigi að vera. Í framhaldinu 

langar mig til að varpa betra ljósi á hvaða hugmyndir eru í leikskólum borgarinnar.  

Til að athuga hvort framkvæmdin stangist í raun á við hugmyndafræðina tók ég stutt 

viðtöl við 14 leikskólastjóra um valið þ.e. hvaða hugmyndir þeir hafa um valið, til 

hvers það sé og hvernig það er framkvæmt á leikskólanum.  Fyrst gerði ég könnun á 

því hve margir leikskólar reknir af Reykjavíkurborg nota val og hvað stendur í 

námskrám þeirra um valið og valdi svo að handahófi 14 leikskóla þar sem ég spurði 

leikskólastjórana út í valið og valstundirnar.  

 

Ég mun auk þess fjalla um sjálfræði og frjálsa leikinn þar sem þessi atriði eru 

samtvinnuð markmiði valsins. Í umfjöllun minni um frjálsa leikinn ákvað ég að koma 

inn á kenningar Piaget og Dewey um leikinn þar sem High/Scope stefnan er byggð á 

hugmyndafræði þeirra. Ennfremur tek ég vináttuna fyrir þar sem mig langar til að vita 

gildi hennar fyrir börnin og hvort valkerfið ýti undir eða hindri vináttu.  

 


