
9. Lokaorð 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru áhugaverðar og var gaman að heyra um valið á 

mismunandi leikskólum. Þar sem ég hef kynnst vali að eigin raun komu 

niðurstöðurnar mér ekkert mikið á óvart. Þegar ég hafði kynnt mér High/Scope 

stefnuna sá ég strax að það var mikill munur á hugmyndafræðinni og framkvæmd 

valsins eins og ég þekki það og greinilega margir leikskólar nota.  

 

Það sem kom mér mest á óvart í rannsókninni var að leikskólarnir reyna að vinna með 

vinasambönd þar sem annar aðilinn ræður meira en ekki með vinasambönd almennt. 

Auk þess fannst mér slæmt að forsvarsmenn leikskólanna hefðu ekki skýrari sýn í 

sambandi við valið: það var í mjög mörgum tilfellum notað vegna þess að það hentar 

leikskólanum vel en ekki vegna hugmyndafræðinnar. Þegar valið er skipulagt eins og 

það er gert á mörgum leikskólum er biðtími barnanna alltof mikill og valið oft skert 

þar sem þau geti kannski hvorki valið með vinum né það sem þeim langar til að gera. 

Með vali sem byggt er upp á þennan hátt er verið að minnka tækifæri barnanna á 

góðum leik eins og mögulegt er því eins og oft hefur komið fram í þessari ritgerð er 

frjáls leikur mikilvægasta námsleið barnsins. Ekki hefði ég viljað láta þvinga mig til 

að perla þegar mig langaði bara að leika í barbí.  

 

Ég er ekki að efast um að mikið og gott starf er unnið í leikskólum um land allt heldur 

er ég einungis að benda á að mikilvægt er að hafa hugmyndafræðina á hreinu og vita 

hvers vegna við gerum þetta svona, en ekki hinsegin, því við erum sérfræðingarnir. 

Það er alltaf  hægt að bæta sig og því mikilvægt að skoða það sem við gerum og 

virkilega hugsa um það sem við erum að veita börnunum. Erum við í raun að gera þau 

sjálfstæðari? Hvaða hæfileika viljum við að börnin þroski? Eins og fram kom hér að 

framan var gerð könnun á því hvað leikskólastjórum fannst mikilvægast og þar kom í 

ljós að eitt af því mikilvægasta væri að stuðla að sjálfstæði barnsins og að 

einstaklingurinn fái að njóta sín. Erum við að gera það? Að mínu mati þarfnast 

valkerfið mikilla endurbóta með fræðin að leiðarljósi. 

 

 


