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Ágrip 

Markmið þessa verkefnis er að kanna hvernig lýðræðishugtakið er skilgreint í Aðalnámskrá 

leikskóla 2011. Ennfremur hvernig lýðræði er iðkað í leikskólum frá sjónarhóli barna og 

tækifærum þeirra til að hafa áhrif á eigið nám. Fræðilegar rannsóknir benda til þess að 

árangursríkast sé að nám barna fari fram í gegnum frjálsan leik og ber námsefni og 

uppbygging náms verðandi leikskólakennara því vitni. Niðurstöður rannsóknarverkefna 

fræðimanna á lýðræðislegu starfi í íslenskum leikskólum voru rýndar og einnig fræðigreinar 

um lýðræðishugtakið og iðkun á því innan leikskólanna. Rannsókn mín bendir til þess að 

einstaka leikskólar geri vel, en heilt yfir megi gera talsvert betur í lýðræðislegum 

starfsháttum og aðkomu barna. Þar skiptir menntunarstig starfsmanna, húsnæðisaðstaða og 

samsetning starfsmannahópsins höfuðmáli. Mikilvægast er þó viðhorf starfsmannahópsins 

gagnvart lýðræðislegri aðkomu barna að eigin námi og þekking á því hvaða tegund lýðræðis 

er best til þess fallin að iðka í leikskólastarfi. Yfirvöld menntamála og rekstraraðilar þurfa að 

skoða sameiginlega hvernig hægt er að samræma markmið Aðalnámskrár 2011 og 

raunverulegt starf leikskóla, þegar kemur að lýðræði. Vonandi kemur ritgerðin að gagni við 

þá vinnu að skoða ábyrgð allra hlutaðeigandi á lýðræðislegum vinnubrögðum í leikskólum 

landsins. Lýðræðislegir starfshættir skipta miklu máli þar sem börn eru fær um að hafa áhrif 

á eigið nám og er sá réttur raunar bundinn í lögum og Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. 
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Formáli 

Þessi ritgerð er lokaverkefni mitt til B.Ed. prófs í leikskólakennarafræðum. Ég þakka 

fjölskyldu minni fyrir að sýna fjarveru minni skilning og hvatningu á námstíma, ekki síst við 

skrif á þessu lokaverkefni. Yfirmanni og vinnufélögum þakka ég uppbyggileg orð og 

umburðarlyndi gagnvart fjarveru minni frá vinnu. Þá vil ég sérstaklega þakka Kristínu Ósk 

Ómarsdóttur deildarstjóra mínum fyrir sýndan áhuga og aðstoð við yfirlestur þessa verkefnis 

og ótal samtöl á námstíma. Síðast og allra mest þakka ég öllum leikskólabörnum sem ég hef 

verið samtíða. Enginn hefur kennt mér jafn mikið og þau.   

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

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

miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Notkun mín á heimildum er í samræmi við 4. mgr. 

54. gr. reglna fyrir Háskóla Íslands nr. 569/2009. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til 

annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. 

Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálfur ábyrgð á því 

sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

Kambi, 8.maí 2022 

 

Steindór Tómasson  

_________________________________ 

https://www.hi.is/node/300103
https://www.hi.is/node/300103
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Inngangur  

Uppeldi mitt mótaðist af því að einstaklingurinn hefði rödd og mikilvægt væri að hafa kjark til 

þess að tala, ekki síst til varnar þeim sem minna máttu sín. Þetta hefur verið mitt helsta 

leiðarljós í gegnum tíðina, en ekki síst í þau átta ár sem ég hef unnið í leikskóla. Þegar ég hóf 

starf sem ófaglærður starfsmaður hafði ég litla þekkingu á uppeldisaðferðum leikskóla. Þær 

aðferðir og kenningar eru af ýmsum toga allt frá mjög kennarastýrðu námi, til þess að börnin 

ráði för innan ákveðins ramma þar sem kennari er til stuðnings. Mitt veganesti var að tileinka 

mér þolinmæði, umburðarlyndi og kærleika gagnvart börnunum og leita mér þekkingar hjá 

mér reyndara fólki með faglega grunninn sem mig skorti. 

Ég hafði ákveðnar hugmyndir um sjálfshjálp og sjálfstæði barna og þegar ég hóf nám í 

leikskólakennarafræðum velti ég því fyrir mér í auknum mæli hvernig lýðræði og 

lýðræðislegar ákvarðanir væru í framkvæmd í leikskólanum og hvernig mitt samstarfsfólk 

skilgreindi hugtakið. Nú átta árum frá því að ég hóf störf á leikskóla er ég á lokaári 

grunnnáms í leikskólakennarafræði og spurningin um raunverulegt lýðræði barna varðandi 

sitt nám hefur gerst áleitnari með aukinni reynslu í starfi.   

Lýðræðislegt leikskólastarf byggir á þeirri sýn að börn búi yfir færni og getu til að vera 

virkir þátttakendur í að móta starfið á leikskólanum sem varðar svo mjög daglegt líf þeirra. 

Lýðræðislegt leikskólastarf  byggist á gagnkvæmri virðingu milli barnanna og milli starfsfólks 

og barna í leikskólanum. Þar ætti að vinna sameiginlega að því að efla og þroska þá þætti 

sem skipta börnin mestu máli út frá persónulegum styrkleikum þeirra og getu. Félagsfærni, 

tillitssemi í garð annarra og hæfileikinn til að hlusta á skoðanir annarra og virða rétt þeirra til 

að vera ósammála, eru að mínu mati mikilvægir eiginleikar í lýðræðisþjóðfélagi. Sú 

hugmyndafræði hefur mótað enn frekar mína starfendasýn og varð kveikjan að þessu 

lokaverkefni. 

Rannsóknarspurningin sem ég leita svara við er tvíþætt: Hver eru áhrif barna á eigið nám 

í leikskóla út frá lýðræðislegum starfsháttum og markmiðum Aðalnámskrár 2011 og hver er 

ábyrgð starfsfólks og rekstraraðila varðandi sömu markmið Aðalnámskrár og framkvæmd 

þeirra í leikskólunum?  

Í ritgerðinni verður lýðræðisleg hugmyndafræði einkum skoðuð út frá opinberum 

markmiðum sem birtast í Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðneytið, 

2011). Einnig styðst ég lítillega við kenningar Johns Dewey um skólastarf í lýðræðislegum 

anda og uppeldissýn Loris Malaguzzi sem kennd er við borgina Emilio Reggio á Ítalíu.  
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Við mat á áhrifum barna á eigið nám í anda lýðræðis, lít ég til viðurkenndra rannsókna og 

greina varðandi það efni. Þá skoða ég ábyrgð rekstraraðila á starfsumhverfi leikskóla. Viðhorf 

rekstraraðila tel ég skipta miklu máli þegar kemur að því að samræma  markmið 

Aðalnámskrár 2011 í lýðræðismenntun og framkvæmdina í leikskólunum.  
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Opinberar samþykktir um réttindi barna  

Fyrstu heildstæðu barnalögin á Íslandi eru lög nr. 9/1981. Þá þótti þeim markmiðum að 

mestu leiti náð að jafna lagalega stöðu barna þannig að óskilgetin börn nytu jafns hlutar á við 

skilgetin börn, en það var eitt af meginmarkmiðum laganna. Orðrétt segir í frumvarpi til 

barnalaga (1980) að „réttarstaða barna er i hvívetna hin sama, hvort sem þau eru skilgetin 

eða óskilgetin, nema lög mæli á annan veg“.  

Í handbók Hrefnu Friðriksdóttur (2021) um Barnalögin 76/2003 með síðari breytingum, 

kemur fram hver grundvöllurinn að lagaákvæðum um samband barns og foreldra er og 

hvaða grundvallarsjónarmið ríkja í barnarétti. Lögin snúast að megninu til um friðhelgi 

fjölskyldulífsins að teknu tilliti til þess hvað barni er fyrir bestu. Einnig kemur fram í nefndri 

handbók að flest ríki móta friðhelgi heimilis og fjölskyldulífs út frá réttindum foreldra og að 

þeir séu einráðir í uppeldi sinna barna samkvæmt nokkurskonar eignarétti (Hrefna 

Friðriksdóttir 2021, bls.12). Ákvæði barnalaga taka til réttinda barna út frá laganna bókstaf 

og áhrifanna fer að gæta í Aðalnámskrám og mótun skólanámskráa enda er lýðræðishugtakið 

einn af grunnþáttum menntunar á öllum skólastigum og þar með talið leikskólastiginu 

(Mennta- og menningarmálaráðneytið, 2011, bls.10).   

Þá er litið til alþjóðlegra samninga sem Ísland er aðili að svo sem stefnumörkun  UNESCO 

um almenna menntun og um sjálfbæra þróun og stefnumörkun Evrópuráðsins um lýðræði og 

mannréttindi (Mennta og menningarmálaráðneytið, 2011). Barnasáttmáli Sameinuðu 

þjóðanna (lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013) styðst 

einkum við tvær greinar samningsins þegar kemur að lýðræði og mannréttindafræðslu 

leikskóla. Það er 42.greinin um að allir eigi að þekkja til réttinda barna og ekki síst börnin 

sjálf, sem eiga rétt á að kynnast sínum réttindum sem fullgildir borgarar.  Þá er 29.greinin um 

að menntun eigi að gefa börnum færi á að þroskast á eigin forsendum, rækta sína hæfileika 

og undirbúa sig undir það að lifa í samfélagi skilnings, friðar, umburðarlyndis, jafnréttis og 

vináttu einnig í samræmi við þær áherslur sem settar eru fram í lýðræðis og 

mannréttindahluta Aðalnámskrár leikskóla (2011).  

Inntak grunnþátta á leikskólastigi er sótt í lög um leikskóla og annara laga löggjafans um 

menntun og fræðslu í skólum en einnig í lög um jafnan rétt kynjanna og jafna stöðu þeirra. 

Enn fremur er stuðst við stefnu stjórnvalda í ýmsum málaflokkum, til dæmis í ritinu Velferð 

til framtíðar (2002) um áherslur í stefnu um sjálfbæra þróun. Við stefnumótun sem birtist í 

skilgreiningu á sex grunnþáttum menntunar er þar að auki stuðst við hugmyndir um 

fagmennsku kennara og þá þróunarvinnu sem átti sér stað í leikskólum áður en ný 

Aðalnámskrá leikskóla var staðfest 2011.  
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Leikskólar og hlutverk þeirra  

Í Aðalnámskrá leikskóla frá 2011 er lögð áhersla á gildi leiksins og mikilvægi lýðræðis og 

jafnréttis í öllu leikskólastarfi. Sett eru fram leiðarljós leikskólastarfs og fjallað um námssvið 

leikskóla. Áhersluþættir námssviðanna endurspegla grunnþætti menntunar og þar má finna 

þá hæfniþætti sem börn í leikskóla eiga að fá tækifæri til að tileinka sér. Aðalnámskránni er 

ætlað að vísa ólíkum hagsmunaaðilum í skólasamfélaginu veginn hvað varðar stefnu og 

hugmyndafræði leikskólastarfs. Aðalnámskrá er því nokkurskonar leiðarvísir fyrir alla þá sem 

koma að leikskólastarfi með einum eða öðrum hætti, hvort heldur er að móta stefnu 

sveitarfélaga um  leikskólastarf, eða ramma inn daglegt starf leikskólans. Aðalnámskrá 

leikskóla byggir á þeirri hugmyndafræði að fyrst og síðast skuli tekið mið af hagsmunum 

barna og þar geta foreldrar kynnt sér þau markmið sem stefnt er að með veru barna í 

leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Aðalnámskrá er leiðbeinandi fyrir sveitarfélög við mótun stefnu um skólahald og er 

leikskólastjórnendum og kennurum sveigjanleg umgjörð til að ákveða leiðir til að ná 

markmiðum í leikskólastarfi.  Hún er sáttmáli í þágu barna sem byggist á heildstæðri sýn á 

barnið með hagsmuni þess og velferð að leiðarljósi og þjónar foreldrum sem upplýsingarit 

um viðmið og kröfur í menntun og uppeldi barna.  Leikskólar geta farið fjölbreyttar leiðir að 

sama marki með hliðsjón af hugmyndafræði leikskólans og aðstæðum á hverjum stað. Hver 

leikskóli mótar sínar starfsaðferðir og setur þær fram í skólanámskrá og starfsáætlun 

leikskólans. Leikskólinn er fyrir börn upp að skólaskyldualdri. Lög um leikskóla og grunnskóla 

heimila hins vegar að börn ljúki leikskólanámi og hefji grunnskólanám fyrr en við sex ára 

aldur, sem er hin almenna regla (Mennta- og menningarmálaráðneytið, 2011, bls.7). 

Leikskólaganga barna ætti að taka mið af þroska þeirra og reynslu, á þeirra forsendum og 

samþættast í gegnum leikinn og aðferðir sem hæfa þroskastigi hvers og eins barns. Máltaka, 

félagsfærni, samræðulist, hlustun og sjálfsstjórn eru mikilvægur grunnur til að byggja undir 

ný verkefni og nýja reynslu sem þau öðlast á næsta skólastigi, líkt og segir í Aðalnámskrá 

leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls 50).  
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Hvaða form lýðræðis hæfir leikskólastarfi?  

Lýðræði skilgreinir Ólafur Páll Jónsson þannig að um tvö hugtök sé að ræða, 

stjórnskipunarlýðræði og ákvörðunarlýðræði. Í stjórnskipun tekur þetta til skipulags á 

undirstöðum samfélagsins, hvernig vald dreifist og hvernig þegnarnir geti haft áhrif á val 

valdhafa í frjálsum kosningum með sínu atkvæði. Andstaða við lýðræði er þá einræði, 

harðstjórn eða stjórnlaust samfélag. Lýðræði, sem tæki til ákvarðanatöku um hagsmuni sem 

einstaklingar eru ekki sammála um, hverfist ekki um útdeilingu valds, heldur hvernig 

ákvörðun er tekin í hópi fólks (Ólafur Páll Jónsson 2009, 27. febrúar). 

Guðmundur Heiðar Frímannsson reifar ýmsar tegundir lýðræðis og kemst að þeirri 

niðurstöðu að rökræðulýðræðið sé best til þess fallið að nota í leikskólastarfi, þar sem sú 

tegund lýðræðis leggi áherslu á sjálfræði og tjáningu barna og það gefist gott tækifæri til að 

taka þátt í umræðu, rökstyðja sitt mál og bera virðingu fyrir ólíkum skoðunum annarra og 

virða rétt þeirra til að tjá þær. Þar sé rými fyrir mismunandi skilning á staðreyndum og börnin 

ræða sameiginlega hagsmuni þeirra sem búa í samfélaginu (Guðmundur Heiðar 

Frímannsson, 2013). 

Í grein sinni „lýðræði verður að læra“ segir Wolfgang Edelstein að þeir sem kjósi sér 

lýðræðisleg vinnubrögð, þurfi að læra lýðræði og nema þá hæfni sem þarf til þess að 

aðlagast þannig samfélagi og þróa það í samskiptum manna á milli. Til að ná þessum 

markmiðum telur hann að lýðræðislegt nám taki mið af þremur þáttum; að læra 

lýðræðislegar starfsaðferðir og iðka þær með lýðræðislegum vinnubrögðum, að læra 

lýðræðisleg samskipti við aðra og tileinka sér lýðræðislegar venjur í lífi og starfi og að taka 

þátt í að móta lýðræði í samskiptum og samfélagi sínu (Edelstein, 2010).  

 John Dewey (1859-1952) var heimspekingur og menntunarfræðingur og höfðu 

hugmyndir hans og kenningar mikil áhrif í bandarískum skólum og einnig langt út fyrir 

landsteinana, þar á meðal í Evrópu. Enn í dag er hann einn áhrifamesti fræðimaður 

menntunarfræðinnar og gæti áhrifa hans enn víða um heim. Deweys lét sér fátt mannlegt 

óviðkomandi en þegar litið er til lýðræðis og menntunarfræði þá einkennir það Dewey og 

kenningar hans um menntun, hvernig hann ígrundar lýðræði út frá hugmyndum sínum um 

kennsluaðferðir og nám barna. Það var bjargföst trú hans að kjarni lýðræðisins lægi í eðli 

manna sem einstaklinga, samskiptaaðferðum þeirra og samvinnu. Að sönnu sagði Dewey að 

stofnanaskipulag og vald kjósenda væri mikilvægt sem rammi um lýðræði, en kjarninn væri í 

manngerð einstaklingsins og afstöðu til samvinnu manna á milli. Einkenni einstaklingseðlis og 

rökræðulýðræðis að mati Dewey, er sá hæfileiki einstaklings að geta litið á það sem lærdóms 

tækifæri að eiga í samskiptum við aðra manneskju á vinsamlegan og uppbyggilegan þrátt 

fyrir ólíkar skoðanir (Ólafur Páll Jónson, 2011). 
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Í bók Deweys, Hugsun og menntun sem Gunnar Ragnarsson þýddi, lýsir höfundur 

kenningum sínum um skólahald, menntun og kennsluaðferðir. Má segja að Dewey samþætti 

þær kenningar, hugmyndum sínum um lýðræði. Dewey beinir sjónum sínum aðallega að 

menntamálum og kennsluaðferðum en ekki að stjórnskipulagi ríkja sem er algengt 

sjónarhorn fræðimanna þegar þeir velta fyrir sér og skilgreina lýðræði. Dewey trúði á 

mikilvægi þess að einstaklingurinn læri með því að framkvæma. Í upphafi skólagöngu mæti 

nemendur með ólíka reynslu og bakgrunn og Dewey vildi að skólar ynnu með reynslu 

nemenda og byggðu ofan á þá reynslu stig af stigi. Hann áleit það lykilatriði að nemandinn 

hefði áhuga á því sem hann væri að læra, annars yrði námið þvingað. Í námi barna er 

lokaniðurstaðan ekki markmið í sjálfu sér, heldur það ferli sem á sér stað á meðan verið er að 

leita frekari þekkingar á tilteknu viðfangsefni. Kjarninn í hugmyndum Dewey um skólastarf er 

að þrátt fyrir það að áherslan eigi að vera á nemandann sem einstakling þá þurfi námsefnið 

og námið, ekki síður að vera vel skipulagt. Gagnrýnendur hefðbundins skólastarfs héldu því 

fram að námsefnið endurspeglaði úrelt skipulag og bæri að kasta því fyrir róða, en byggja 

kennsluna á áhuga og reynslu nemenda. Dewey lagðist gegn þessari aðgreiningu og taldi að 

skipulagt námsefni væri einskonar vegvísir kennarans sem hann gæti gripið í til þess að 

bregðast við áhuga og reynslu nemenda (Gunnar Ragnarsson, 2000).  

Loris Malaguzzi (1920-1994) var hugmyndasmiður leikskólastarfins í borginni Reggio 

Emilia. Hann hafnaði því þó að hugmyndafræði væri eignuð einum aðila, þar sem hugmyndir 

þróast og taka breytingum við ígrundun annarra. Hann taldi að ólíkum pólum eins og vinnu 

og leik, draumum og veruleika, ímyndun og vísindum  og hinu innra og ytra sjálfi, væri stillt 

upp sem  andstæðum. Malaguzzi var gagnrýninn á vestræna menningu og skóla. Sagði þau 

kerfi og stofnanir afneita líkama og tilfinningum barna, en halda kerfishugsun á lofti. Fleyg 

eru orð hans um að barn fæðist með hundrað mál en við tökum níutíu og níu frá því. 

Malaguzzi var lýðræði hugleikið og taldi það rétt hvers einstaklings að halda sínum 

séreinkennum og geta þrátt fyrir að verið hluta af samfélaginu og kerfum þess (Kristín 

Dýrfjörð, 2013). 

Kennslufræði Malaguzzi byggist á virkri þátttöku (e. active participation) barna. Hann 

taldi mest um vert að leiðbeinendur barna hefðu skilning á því að þau þyrftu að finna tilgang 

með sínum viðfangsefnum og verkefnum ekki ósvipað því að fullorðnir einstaklingar þurfa að 

finna tilgang með atvinnu. Það var trú Malaguzzi að barn sem fyndi sjálft tilgang verkefnis 

yrði í senn ánægðara og áhugasamara um verkefnið (Hoyuelos, 2013; Smidt, 2013). Því má 

álykta að börn séu ekki frábrugðin öðrum manneskjum að því leyti að þörfin til að finna 

tilgang í verkefnum þarf alltaf að vera til staðar.  
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Malaguzzi taldi eitt mikilvægasta hlutverk skóla að skapa börnum fjölbreytt tækifæri til 

samræðu um lýðræðislega þátttöku sína í samfélaginu.  

Mikilvægt væri að rödd barna heyrðist og þau hefðu vægi í ákvarðanatöku varðandi sitt 

nám. Leikskólabörn þurfa að finna að þau eru hluti samfélagsins í leikskólanum og eigi rétt á 

því að hlustað sé á raddir þeirra, ekki aðeins í leikskólanum, heldur einnig í nærsamfélaginu. 

Skapandi skólastarf ætti að samþætta og efla tengsl milli hugsana og hugmynda nemenda og 

athafna þeirra. Malaguzzi sagði skólastarf eiga að hverfast um það að ígrunda, eiga samtal 

um og taka ákvarðanir um framkvæmd og um framkvæmdina sjálfa. Skólastofnun ætti að 

vera staður sem eflir vitund um lýðræðislega hugsun (Hoyuelos, 2013). 

Niðurstaða framangreindra rannsókna á lýðræðishugtakinu og iðkun lýðræðis í 

leikskólum bendir til þess að rökræðulýðræðið gagnist vel þegar þátttaka og aðkoma barna 

varðandi eigið nám er til umræðu og ígrundunar. Virðing fyrir ólíkum skoðunum og því að 

hver einstaklingur er hluti af fjölbreyttu samfélagi er vænlegri til iðkunar í leikskólum, heldur 

en hefðbundnar stjórnskipunarreglur meiri- og minnihluta (Gunnar Ragnarsson, 2000). 
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Lýðræði í leikskólum og íslenskar rannsóknir 

Í Aðalnámskrá leikskóla segir að lýðræði sé mikilvægt á vettvangi skólans. Í skólum ber að 

kenna börnum um lýðræðissamfélag þar sem þeirra bíði þátttaka í slíku samfélagi. Einnig 

þurfi að miða við að í öllu starfi sé borin virðing fyrir einstaklingnum og manngildi hans. 

Þannig er gert ráð fyrir því „að börn og ungmenni læri til lýðræðis með því að læra um 

lýðræði í lýðræði“. Mikilvægt er að í öllu námi, viðfangsefnum skólastarfsins og aðferðum sé 

tekið tillit til áhuga nemenda og ábyrgðar þeirra á eigin námi. Taka skal tillit til áhuga og 

ábyrgðar barna á sínu námi og efla þekkingu barna á sínum grundvallarréttindum og 

réttindum fullorðinna með tilliti til íslenskrar löggjafar og alþjóðasamninga. Aðalnámskrá 

leggur áherslu á að lýðræðislegur hugsunarháttur eigi við í öllum námsgreinum. Lýðræðislegt 

gildismat þurfi að móta og nýta til þess allar námsgreinar og námssvið. Umhyggja fyrir öðru 

fólki, lífríki, náttúru og umhverfi  er einnig hluti lýðræðismenntunar og á heima í öllum 

námsgreinum. Lýðræðis- og mannréttindamenntun byggist á gagnrýninni hugsun og 

ígrundun um grunngildi samfélagsins. Slíkt nám teygir sig út fyrir veggi skóla jafnt og innan 

hans. Gera á ráð fyrir virku samstarfi við heimili barna og ungmenna og við æskulýðs- og 

íþróttastarf og samvinnu við nærsamfélagið innan sveitarfélags eða hverfis en slíkt samstarf 

er einn af lykilþáttum sjálfbærni í hverju samfélagi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2011). 

Á síðustu árum og hafa fræðimenn rannsakað lýðræðishugtakið og hvernig þessum 

mikilvæga þætti er fléttað inn í daglegt starf leikskóla. Samkvæmt þeim íslensku rannsóknum 

sem ég hef kynnt mér þá er mismunandi skilningur meðal leikskólastarfsfólks, hvað það telur 

að virkt lýðræði þýði í raun í leikskólastarfinu og nálgun mismunandi eins og ætla má þegar 

leikskólunum er túlkun á lýðræðishugtakinu nokkuð í sjálfsvald sett.  

Í rannsókn Kristínar Dýrfjörð (2006) er fjallað um hvernig leikskólakennarar telji lýðræði 

birtast í starfinu og hvernig það er iðkað í starfsháttum leikskóla og kynnt börnunum?  Eru 

ánægð börn og ánægðir foreldrar sönnun um gæðastarf í leikskólum og er hægt að kasta 

fram yfirborðskenndum frösum þegar fjallað er um starfið í leikskólanum? Hún veltir því fyrir 

sér hvort hægt sé að fullyrða að ánægja barna og foreldra sé sönnun þess að gæðastarf fari 

fram í leikskólum? Kristín segir sum svörin í rannsókn henni bendi til þess að fólk grípi 

gjarnan fyrst til einfaldra skýringa þegar skilgreina eigi lýðræði, líkt og  þegar kafað sé undir 

yfirborðið komi fram þær fræðilegu kenningar sem starfið byggist á. Niðurstaða Kristínar er 

sú að ekki ekki sé nóg að vitna í Dewey og lýðræðiskenningar hans og annarra. Menntandi 

leikskóladvöl barna þurfi að byggja upp hæfni þeirra og gagnast þeim sem fullgildum 

þátttakendum í samfélaginu til framtíðar (Kristín Dýrfjörð, 2006).   
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Í rannsókn Guðlaugs Sigurðssonar (2016) kemur fram að rannsakendur skoðuðu hvernig 

börn leika sér lýðræðislega og veltu fyrir sér hvernig lýðræðislegur leikur gengi fyrir sig. Það 

sem virtist við fyrstu sýn einfalt að skoða varð snúnara en ætlað var í fyrstu. Ein erfiðasta 

spurningin var sú hvort að börnin myndu læra til lýðræðis með því að nota reglur og 

lýðræðistúlkun sem byggjast á stjórn lýðræðisríkis. Rannsakendur komust að þeirri 

niðurstöðu að frjáls leikur barna hentaði ekki til þess að kenna lýðræði í hefðbundnum 

skilningi um vægi fjöldans í ákvarðanatöku, en gæti nýst í lýðræðislegum samskiptum fólks. 

(Guðlaugur Sigurðsson, 2016). 

Leikur er aðalnámsleið barna, en er ekki talinn heppileg leið til að kenna hefðbundið 

stjórnsýslulýðræði. Ef kenna á lýðræði í frjálsum leik, þá má túlka niðurstöður Guðlaugs á 

þann veg að það verði að kenna börnum lýðræði út frá rökræðu hugtakinu.  

Í Aðalnámskrá segir að við kennslu á grunnþættinum lýðræði og mannréttindi beri að 

leggja áherslu á gildi og starfshætti sem lýðræðislegt samfélag byggir á. Þeim áherslum skal 

ná fram með því að stuðla að jafnrétti, fjölbreytileika, samábyrgð, samstöðu og 

viðurkenningu á ólíkum sjónarmiðum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 

26).   

Samkvæmt viðhorfi starfsmanna leikskólans Árbæjar sem rannsakað var í 

þróunarverkefni Önnu Magneu Hreinsdóttur, má ætla að það lýðræði sem kveðið er á um í 

Aðalnámskrá leikskóla sé að minnsta kosti einhverju leikskólastarfsfólki framandi. Sumt 

starfsfólk átti við vott af ákvarðanafælni að stríða þar sem það taldi sig þurfa að bera öll mál 

undir samstarfsfólk, foreldra og börn. Áður en þróunarverkefnið var unnið tóku 

deildarstjórar nær allar ákvarðanir og lögðu fyrir starfsfólk á sinni deild hvernig það ætti að 

haga sínum daglegu störfum. Starfsfólkið var óöruggt í ákvörðunum um sig hvað ætti bera 

undir börn og foreldra og hvað ætti ekki erindi við þau (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2013).  

Niðurstöður rannsóknar Kristínar Dýrfjörð eru á líkum nótum, en hún segir að 

lýðræðisumræðan í samfélaginu tengist að stærstum hluta pólitík og átökum um stefnur. 

Hún undrast það að lýðræðishugtakið sé ekki skilgreint sérstaklega í lögum um leikskóla og 

Aðalnámskrá leikskóla, þar sem það sé eitt af lykilhugtökum opinberu stefnunnar sem birtist 

þar. Gengið sé út frá því að almenn þekking á hugtakinu lýðræði, dugi til að kenna það. 

Kristín telur að yfirborðskenndar skilgreiningar leikskólakennara á lýðræðishugtakinu, bendi 

til þess að úrbóta sé þörf í menntun þeirra hvað þann þátt varðar. Hún veltir því fyrir sér 

hvort leikskólakennurum sé ljóst mikilvægi þess að vinna með það sem er sameiginlegt með 

börnum í fjölmenningarsamfélagi svo sem tónlist og tilfinningar. Hvort þeir geri sér grein fyrir 

mikilvægi tengsla þess sem er sameiginlegt börnunum og lýðræðis (Kristín Dýrfjörð, 2006).  
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 Að framansögðu má ætla að það sé algengar að starfsfólk leikskóla skilgreini 

lýðræðishugtakið frekar út frá hefðbundnu ákvörðunarlýðræði þar sem meirihluti ræður, 

þrátt fyrir að rökræðulýðræðið sé talin árangursríkasta aðferðin til að kenna börnum um 

lýðræðislega starfshætti í leikskólum.  

  

 

 

 



16 

 

Samræmast lýðræðislegir starfshættir leikskóla opinberri stefnu? 

Aðalnámskrá (Mennta og menningarmálaráðuneytið, 2011)  byggir á lögum um leikskóla (nr. 

90/2008), grunnskóla (nr. 91/2008) og framhaldsskóla (nr. 92/2008) og er rammi skólastarfs 

á þessum þremur skólastigum. Aðalnámskrá skilgreinir nánar tilgang og markmið laganna og 

er ætlað til upplýsinga öllum þeim sem koma að námi barna á einn eða annan hátt. Hún er 

þannig nokkurskonar sáttmáli samfélagsins varðandi nám og námsaðferðir menntastofnana 

á öllum stigum. Almennur hluti skólanámskrár leik, grunn og framhaldsskóla lýsir hlutverki, 

áherslum, markmiðum og stefnu menntamálayfirvalda varðandi grunnþætti menntunar og 

mat á skólastarfi með tilliti til markmiða opinberrar stefnu. 

Í skólanámskrám einstakra leikskóla er stefna Aðalnámskrár útfærð með tilliti til stefnu 

hvers skóla, samsetningu nemendahóps og faglegrar áherslu stjórnenda.  Skilgreining á því 

hvað hugtakið lýðræði merkir í þeirra huga fer því að talsverðu leiti eftir skólabrag og 

menningu hvers skóla. Af því leiðir að túlkun innan leikskólanna á því hvað felst í 

lýðræðislegum vinnubrögðum er líkast til mismunandi þar sem ekki er skilgreint sérstaklega í 

Aðalnámskrá hvernig skal iðka lýðræði í starfinu .  

Eins og áður er komið fram þá er lýðræði í leikskóla skilgreint þannig, að allir hafi jafnan 

rétt og að börn taki jafnan þátt í ákvörðunum um skólastarfið. Lýðræðislegir starfshættir og 

framkvæmd í daglegu starfi í leikskólum hafa verið kannaðir af íslenskum fræðimönnum. 

Í grein um þátttöku barna í ákvarðanatöku í leikskólastarfi kemur fram að í 

leikskólastarfinu geti það markmið reynst flókið í framkvæmd vegna aldurs og þroska barna 

og reynslu og þroska fullorðinna. Í greininni eru tekin dæmi af ímynduðum leikskóla þar sem 

skráður réttur barna og fullorðinna er jafn og meirihlutalýðræði beitt líkt og tíðkast í 

einhverjum leikskólum. Leikskólabörnin og starfsfólkið velja þar af leiðandi í sameiningu það 

sem á að vera í matinn næsta mánuðinn. Börnin eru umtalsvert fleiri svo að  val þeirra verður 

ríkjandi. Þau velja nær eingöngu það sem telja má óhollan mat. Í þessu dæmi standa 

kennararnir frammi fyrir því að starfa gegn ákvæðum Aðalnámskrár (mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 43) um hollustu matar, eða styðja lýðræðislegan rétt 

barnanna á möguleikum til áhrifa (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 33-34) 

og með því að velja annan kostinn er gengið gegn hinum (Guðrún Alda Harðardóttir og 

Baldur Kristjánsson, 2013).   

Stýrt val endurspeglast vel í tilbúna dæminu hér að ofan og felst í því að fullorðnir, 

kennarar eða matráðar, þrengja valmöguleikann þannig að börnin hafa eingöngu val um 

fæðutegundir sem uppfylla ákvæði Aðalnámskrár um hollustu matar. Í grein Guðrúnar Öldu 

og Baldurs segir að það sé sammerkt með íslenskum og erlendum rannsóknum að litið sé svo 

á að þátttaka leikskólabarna í ákvarðanatöku í skólastarfinu sé mikilvæg. Á hinn bóginn 
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kemur einnig fram að möguleikar þeirra til að hafa áhrif á starfið séu takmarkaðir (Guðrún 

Alda Harðardóttir og Baldur Kristjánsson, 2013).  

Í starfendarannsókn  sem Erla Ósk Sævarsdóttir og Kristín Karlsdóttir (2016) gerðu á einni 

leikskóladeild, lýsir leikskólastjóri hugmyndum sínum um lýðræði þannig að hún leyfi 

börnunum að hafa eitthvað frjálsara val en það þurfi að vera rammi um það. Sú skoðun var 

ríkjandi að börnin gætu ekki vaðið allt og það þyrfti reglur. Í upphafi starfenda- 

rannsóknarinnar virtist aðeins um að ræða val milli tiltekinna valkosta, fremur en að börnin 

fengju einhverju ráðið um námskrár og þau viðfangsefni sem fram komu í dagleg starfi. Í 

sömu rannsókn segir leikskólakennari að það hafi ekki allir sömu yfirsýn á það hvað lýðræði 

sé og að hugtakið lýðræði sé „pínu“ víðtækt. Þegar verkefninu vatt fram fór hugsun 

þátttakenda og viðhorf til lýðræðis og lýðræðislegra starfshátta að taka breytingum í þá veru 

að leita eftir áliti barnanna. Þessi hugarfarsbreyting varð samfara meiri ígrundun og samtali 

þeirra í milli og starfsfólk upplifði meiri ánægju bæði hjá starfsfólki og börnum (Erla Ósk 

Sævarsdóttir og Kristín Karlsdóttir, 2016).  

Samkvæmt þessu má ætla það nokkuð algengt að leikskólar beiti stýrðu vali þar sem 

börnin fá eingöngu að velja milli tveggja eða fleiri kosta, en ekki að koma með eigin valkosti 

og hugmyndir. Þær rannsóknir sem ég kynnti mér í tengslum við þetta lokaverkefni benda til 

þess að almennt ráði starfsfólk leikskóla daglegu starfi og leikskólakennarar semji reglur sem 

börnin fara eftir, án þess að þau taki þátt í mótun reglnanna. Það virðist því hægt að gera 

mun betur í því að leita álits barna varðandi daglegt starf í leikskólum og stunda þannig 

lýðræði í lýðræðislegu umhverfi. 
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Lýðræði leikskóla og staðalímyndir um börn 

Íslensku menntakerfi ætlað að styðja við einstaklinginn eins og hann er gerður og markmiðið 

að vinna út frá styrkleikum barna, fremur en veikleikum. Lýðræðis og mannréttindakafli 

Aðalnámskrár 2011, segir að skólar þurfi að taka mið af því í öllum starfsháttum að borin sé 

virðing fyrir manngildi hvers og eins (mennta og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 19).  

Hefðbundið námsmat í leikskólum (e. traditional assessment) miðar að miklu leiti við 

skoðanir leikskólakennara á hvað börn eigi og þurfi að læra og tekur einnig mið af mati 

kennara á getu barna á að gera sjálf án aðstoðar. Slíkt námsmat metur börn með hliðsjón af  

stöðluðum matslistum. Þá er talin þörf á að  leggja próf fyrir börn og sýna þannig fram á 

námsframvindu þeirra með stöðluðum hætti (Kristín Karlsdóttir, Margrét S. Björnsdóttir og 

Sara Margrét Ólafsdóttir, 2020). 

Í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur og Eyrúnar Maríu Rúnarsdóttur „Gildismat og sýn 

starfsfólks leikskóla á fullgildi í fjölbreyttum barnahópi“ sem kynnt var nýlega í Netlu kemur 

fram að margir kennarar tengja fullgildi barna við flokkun í hópa svo sem erlend börn, börn 

með greiningar og sérkennslubörn. Miðað var við að börn af erlendum uppruna væru í 

sérhópi þar sem þau væru það frábrugðin öðrum börnum (Jóhanna Einarsdóttir og Eyrún 

María Rúnarsdóttir, 2021).  

Kalkman og Clark (2017) skoðuðu hvaða hlutverki leikskólakennarar gegna í leik barna. 

Þeir komust að því að börn með erlendan bakgrunn bjuggu ekki yfir nauðsynlegri þekkingu til 

þess að taka þátt í leik með sínum félögum á jafningjagrunni. Sú þekking lærist aðeins í leik 

þar sem erlend börn læra af reynslu íslenskra barna og fá að sama skapi einnig tækifæri til 

þess að miðla sinni reynslu til þeirra. Hlutverkaleikurinn er því nokkurskonar 

menningarhandrit (e. cultural script) sem börnin nýta sér til að kanna og láta reyna á ólíka 

menningarreynslu í barnahópnum (Kalkman og Clark, 2017). 

Það má ætla að öll flokkun í hópa út frá gefnum viðmiðum gæti fallið undir aðstæður 

sem auka líkur á mismunun. Jafnréttiskafli Aðalnámskrár tekur á þessu og segir að í 

jafnréttismenntun eigi að skoða á gagnrýninn hátt, viðteknar hugmyndir samfélagsins og 

stofnana þess með það að markmiði að kenna börnum og ungmennum að koma auga á það 

hvaða aðstæður kunna að leiða til mismununar sumra og forréttinda annarra (mennta og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls.20).  

Rannsóknir vegna kyngerfis barna sýna nokkra tilhneigingu leikskólakennara til að flokka 

börnin í stúlkna- og drengja flokk og stýra börnunum meðvitað inn á viðtekin kvenlæg og 

karllæg viðmið. Einhver börn féllu ekki að viðmiðum en nokkrir kennarar beindu börnunum 

þá inn á „æskileg“viðmið. Niðurstöður rannsóknanna bendir til þess að leikskólakennarar 
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telji mun á eðliseiginleikum drengja og stúlkna (Guðrún Alda Harðardóttir, 2014; Þórdís 

Þórðardóttir, 2012). 

Niðurstöður rannsóknar á sýn barna á hlutverk fullorðinna í leik benda til þess að 

leikskólakennarar séu oftar áhorfendur að leik barna frekar en beinir þátttakendur. Staða 

barnanna var mismunandi í leiknum, sum ráðandi og önnur fylgjandi. Hlutverk kennara í 

leiknum út frá sjónarhorni barnanna tók mið af stöðunni í leiknum. Þau sem voru ráðandi 

töldu oftast að leikskólakennarinn gæti ekki verið þátttakandi í leik án þess að skemma hann 

en fylgjendurnir í leiknum reiddu sig aftur á móti á stuðning leikskólakennarans, leituðu eftir 

honum og vildu hafa kennarann nálægan í leiknum. Rannsóknin sýnir fram á mikilvægi þess 

að fullorðnir hlusti á hugmyndir barnanna um leik og íhugi stöðu einstaka barna í leiknum. 

Þannig gefst  leikskólakennurum og öðrum gott tækifæri til þess að ígrunda frjálsa leikinn og 

íhuga hlutverk fullorðinn í honum. Rannsakendur leggja til að leikskólafólk staldri við og skoði 

vel hvar leikurinn kemur inn í forgangsröðun í leikskólanum, þegar litið er til þess að hann er 

aðalnámsleið barna samkvæmt opinberri stefnu Aðalnámskrár leikskóla (Sara M. Ólafsdóttir 

og Jóhanna Einarsdóttir, 2017).  

Niðurstöður nýlegrar rannsóknar um lýðræði og sjálfstæði barna með fjölbreyttan 

bakgrunn, í íslensku menntakerfi og umönnun ungra barna, eru athyglisverðar, ekki síst 

varðandi þátttöku allra barna að sínu námi. Rannsóknin var gerð í tveim íslenskum 

leikskólum með námssögum tveggja drengja með erlendan bakgrunn. Þeir sýndu hæfni og 

áhuga á ýmsum sviðum og kom það skýrt fram að þeir þróuðu þátttöku sína og aðlögun í 

leik, sýndu stundum sjálfræði og virtust meðvitaðir um rétt sinn í samskiptum við önnur 

börn. Völd og tengsl íslensku barnanna í hópnum þeirra voru þeim þó mótdræg. Þeir voru 

jaðarsettir meðal hinna barnanna. Í leikskólunum voru ólíkar aðferðir notaðar til að iðka 

lýðræði meðal barnanna. Í öðrum leikskólanum voru börnin hvött til sjálfstæðis og að taka 

lýðræðislegar ákvarðanir í sínum samskiptum, en í hinum var byggt á virkri þátttöku barna í 

lýðræðislegu samfélagi. Þrátt fyrir ólíkar nálganir skólanna voru niðurstöður á líkan veg og í 

sambærilegum erlendum rannsóknum. Hún á það sammerkt með þeim að sýna fram á að 

börn innflytjenda eiga erfitt með þátttöku í leik og eru á mörkum þess að vera jaðarsett í 

leikskólahópnum sínum. Niðurstöður segja rannsakendur benda til þess að í norrænni 

leikskólahefð gætu leikskólakennarar unnið gegn jaðarsetningu barna með 

fjölmenningarlegan bakgrunn. Það væri best gert með því að byggja á hæfni og reynslu 

barna, hlusta á þau og treysta á hæfni þeirra til lausnarmiðaðra samskipta. Þar virtist 

aðferðin í seinni leikskólanum, að kenna börnum þátttöku í lýðræðislegu samfélagi reynast 

árangursríkari. Þar skipti mestu að að kennari beitti sér meira til aðstoðar drengnum sem þar 

var og notaði sína fagþekkingu til þess. Í lokaorðum hvetja höfundar leikskólakennara til að 
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nýta sér niðurstöður rannsóknarinnar og benda á þrjú lykilatriði í því sambandi. Að stefna að 

því að vera vakandi fyrir hæfileikum barna og leita að styrkleikum þeirra, frekar en 

veikleikum. Skilja og virða þá leið sem börnin velja til tjáskipta og styðja þau í því að þroska 

og iðka sín áhugamál og hæfileika, frekar en að aðlaga þau að menningu íslenskra barna. Þá 

hvetja þær leikskólakennara til þess að nota fagþekkingu sína til þess að starfshættir 

leikskóla stuðli að lýðræði og jöfnuði allra barna, en ekki aðeins þeirra barna sem eru minna 

háð stuðningi kennara (Karlsdóttir, K., og Einarsdóttir, J. (2020). 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna  fjallar um rétt barna og má flokka réttindi barna í 

þrennt; vernd, umönnun og þátttöku (lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins nr. 19/2013). Til þess að vernda þessi lögvörðu grunnréttindi er mikilvægt að 

kennari sé nálægur í leik barna og styðji við hann.  

Leikskólakennarar þurfa að styðja og taka tillit til sjónarmiða og bakgrunns allra barna. 

Þannig er hægt að leitast við að stunda lýðræðisleg vinnubrögð í leikskólunum gagnist öllum, 

en ekki aðeins þeim börnum sem eru ráðandi í leik og starfi.  

Þátttöku kennara er mikilvægt að skoða út frá lýðræðissjónarmiði og þátttökurétti allra 

barna samkvæmt Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (2013). Lýðræðislegir starfshættir 

leikskóla eru í meginatriðum framkvæmdir af starfsfólki leikskólanna. Þó er mikilvægt að 

horfa ekki aðeins til leikskólastjórnenda, leikskólakennara og annars starfsfólks, heldur einnig 

til rekstraraðila leikskólanna. Ég vík þeirra ábyrgð í næsta kafla.  
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Lýðræðislegt starf í leikskóla og ábyrgð rekstraraðila í því   

Markmið opinberra aðila sem fram koma í III. kafla 9. gr. um að 2/3 hlutar starfsfólks 

leikskóla sé fagmenntað var lögfest árið 2008. Í VI.kafla, 17. grein er undanþáguákvæði frá 

lögunum sem heimilar að ófaglært starfsfólk sé ráðið inn í leikskólana, fáist ekki fagmenntað 

starfsfólk. (lög um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, 

grunnskóla og framhaldsskóla nr. 87/2008). 

Samkvæmt tölum Hagstofunnar er raunin sú að einungis fjórðungur starfsfólks er 

leikskólakennarar (Hagstofan, 2020).  Það má segja að 17. greinin sé því mikið notuð . 

Rekstraraðilar þurfa að skoða vandlega hvort verjandi sé að sætta sig við að  beita 

undanþáguákvæðinu í svo ríkum mæli. Því hefur sést haldið fram að með því séu 

sveitarfélögin ítrekað að brjóta lög (Ingvi Hrannar Ómarsson, 2020). 

Starfshópur um styrkingu leikskólastigsins leggur til í nýlegri skýrslu  að festa í reglugerð 

viðmið um breytingu á barngildum frá gömlu viðmiðunum, sérstaklega vegna tveggja, þriggja 

og fjögurra ára barna. Gengið var út frá því að sveitarfélög miðuðu við gömlu barngildin þó 

þau væru ekki lengur lögfest (Styrking leikskólastigsins, skýrsla starfshóps, bls. 49. 2021).  

Í annarri skýrslu er fullyrt að: „þessi tillaga ein og sér myndi kalla á gríðarlegan 

kostnaðarauka fyrir sveitarfélögin eða allt að 2,2 ma. kr. á ári, fyrir utan stofnkostnað vegna 

nýrra leikskólabygginga“. Þar sem um gefnar forsendur var að ræða var ákveðið að kortleggja 

hvaða viðmið sveitarfélög styðjast við þegar mönnunarþörf í leikskólum er metin. Einnig var 

ákveðið að endurtaka að hluta könnun frá 2019 vegna innritunaraldurs leikskólabarna 

(Valgerður Freyja Ágústsdóttir, bls. 1, 2022).  

Sé miðað við tölur Sambands íslenskra sveitarfélaga um heildar rekstrarkostnað allra 

leikskóla þá var hann 58,1 milljarður króna árið 2020 (Samband íslenskra sveitarfélaga, 

2021).  

Möguleg jákvæð áhrif færri barna á hvern starfsmann eru ekki tekin með í reikninginn, 

en þau gætu leitt til þess að fólk entist betur í starfi og gæti sinn því betur að halda uppi 

lýðræðislegu gæðastarfi allan daginn. Leikskólar lúta ekki sama ramma um námsviðmið og 

grunnskólar og virðast rekstraraðilar því oft gera ríkari kröfur á að stjórnendur leikskóla gæti 

ýtrasta sparnaðar í rekstri. Með því eru rekstraraðilar að vinna gegn því að starfsfólk þrói sig 

áfram í starfi og geri rannsóknir í sínum leikskólum (Samstarfsráð um starfsþróun kennara og 

skólastjórnenda, 2018).  

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson skoðaði framsetningu á vefsíðu Sambands íslenskra 

sveitarfélaga um kennara sem fagaðila og hlutverk í stefnumótun. Hann rýndi meðal annars 

handbók um mótun skólastefnu sveitarfélaga og leiðbeiningar um mótun hennar.  
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Þar var hugtakið fagmennska sjaldan notað og hlutverk kennarans sýndist nokkuð þröngt 

skilgreint. Ingólfur kannaði sérstaklega umfjöllun um leikskólakennarann í framsetningu 

sambandsins en fann fátt. Oft var talað um kennara og nám barna en leikskólakennarans þar 

í engu getið. Telur hann fráleitt að nefna ekki leik barna og starf leikskólakennarans til 

sögunnar í leiðbeiningum til sveitarfélaga (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2013). 

Leikskólastigið er viðurkennt sem fyrsta skólastigið, en starfsemin er þó ekki lögbundin. 

Rekstraraðilar þurfa að velta því fyrir sér hvort ekki sé misræmi í opinberri stefnu um heimild 

til gjaldtöku fyrir leikskólavist (lög um leikskóla nr. 90/2008, IX. kafli.27. gr.) og lögum um 

samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (lög um samning Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi barnsins nr. 19/2013, I. hluti, 28. gr. þar sem segir að öll börn eigi rétt á menntun 

og grunnmenntun eigi að vera ókeypis.  

Stytting vinnuvikunnar hefur aukið álagið á leikskólunum, en uppleggið með styttingunni 

var að hún myndi ekki leiða til kostnaðar svo að í allflestum tilvikum hefur ekkert fjármagn 

fylgt aðgerðinni. Þó eru kröfur um sömu þjónustu með óbreyttan dvalartíma barna. Þó að 

sumstaðar hafi styttingin tekist vel að mati stjórnenda þá segir Haraldur Freyr Gíslason 

formaður Félags leikskólakennara í viðtali í Skólavörðunni að heilt yfir hafi reynslan af 

styttingu vinnuvikunnar ekki verið nægjanlega góð. Helstu ástæðurnar segir hann að kerfið 

hafi vaxið það hratt, að menntun leikskólakennara haldi ekki í við fjölgum barna á 

leikskólunum (Skólavarðan, 2022, bls. 18). 

Til að viðhalda gæðastarfi þarf að stunda símenntun. Það sjónarmið kemur fram í 

drögum vinnuhóps samstarfsráðs um starfsþróun kennara og skólastjórnenda að 

starfendarannsóknir séu ein árangursríkasta leiðin til þess að innleiða varanlegar breytingar á 

starfsháttum fagmenntaðra í leikskólunum. Þar er bent á að það kostar leiðsögn í upphafi, 

þekkingu á starfinu og fræðunum og ekki síst tíma til að rýna í starfshætti sína. Bent er á að 

þróunarstarf af ýmsum toga hefur aukist verulega og mörg sveitarfélög gera kröfu um 

þátttöku sinna leikskólastarfsmanna. Þá segir og að til þess að tryggja stöðuga starfsþróun og 

átta sig á breytingum leikskólastarfsins í samræmi við lög og samfélagskröfur hverju sinni, sé 

mikilvægt að gera rannsóknir á innra starfi leikskólans. Lykillinn að því sé að koma á  

samstarfi á milli leikskólakennara og til dæmis rannsakenda í háskóla. Nauðsynlegt er að 

leikskólakennarar hafi svigrúm til endur og símenntunar. Vinnuhópurinn telur að sé fallist á 

þau sjónarmið að rannsóknarstarf sé mikilvægur hluti starfshátta nútímalegs leikskóla, þá 

þurfi að finna því tíma, búa yfir kunnáttu og tryggja fjármagn (vinnuhópur samstarfsráðs, 

drög 21.3.2018, bls. 23-24).  

Í grein um faglegt lærdómssamfélag og starfsánægju í leikskólum setja höfundar fram þá 

skoðun að margt bendi til þess að endurskoða þurfi skipulag leikskólastarfs. Einkum á það við 
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um tíma og aðstöðu starfsfólks til faglegrar samvinnu.  Skólastjórnendur get mögulega bætt 

úr í einstaka leikskólum,  en verkefnið er það umfangsmikið að sveitarfélögin sem 

rekstraraðilar skólanna verða að axla ábyrgð og stíga fram til að styrkja umgjörð og starfsemi 

leikskóla (Sveinbjörg Björnsdóttir, Sigríður Margrét Sigurðardóttir og Anna Margrét 

Jóhannsdóttir (2021).  

Íslenskt samfélag hefur tekið miklum breytingum frá síðustu aldamótum, en þrátt fyrir það 

eru sjónarmið og væntingar foreldra til leikskóla svipaðar og hafa lítið breyst á síðustu tíu 

árum samkvæmt nýlegri rannsókn. Komu niðurstöður rannsakenda talsvert á óvart þar sem 

skandinavíska leikskólalíkanið hefur átt nokkuð í vök að verjast á síðustu árum. Þess í stað 

hafa staðlaðar kannanir, mælanlegur árangur í völdum færniþáttum, grunnskólamiðaðar 

kennsluaðferðir og tilbúið kennsluefni verið sett fram til að mæla gæði leikskólastarfs. Þær 

áherslur á bóknám (e. academic drift), sem leggja meiri áherslu á bóknám og mælanlegan 

árangur, hafa því ekki náð að hafa áhrif á skoðanir foreldra um hvaða áherslur þeir vilja sjá í 

leikskólastarfi. Jóhanna spyr sig hvað ráði þá för þegar ákveðið er að mæla ákveðna 

færniþætti og samræmd próf fyrir leikskólabörn, þegar almennt er viðurkennt í dag að leikur 

og nám gegnum leik sé best til þess fallið að mennta leikskólabörn (Jóhanna Einarsdóttir, 

2020)? 

Þessar bóknámsáherslur samræmast ekki sjónarmiðum foreldra í rannsókn Jóhönnu, en í 

henni er gengið út frá svokölluðu ytra sjónarhorni sem Katz (1993) nefnir svo. Ekki er heldur 

að sjá að þetta sé í samræmi við innra sjónarhorn Katz, þar sem sjónarmið starfsfólk er af 

öndverðum meiði.  Nýleg TALIS-könnun sýnir að starfsfólk leikskóla telur mikilvægast að 

mennta börnin félagslega, tilfinningalega og efla málþroska þeirra og samskipti með því að 

styðja þau í gegnum frjálsan leik og nám sem ekki verður mælt í stöðluðum prófum taldi 

mest um vert að styðja félags- og tilfinningaþroska barna, málþroska og samskipti í gegnum 

leik og óformlegt nám (OECD, 2019). Síðast en ekki síst er krafan um formlegt nám í 

leikskólum ekki í samræmi við sjónarmið  íslenskra leikskólabarna, sem finnst mest um vert 

að eiga  samskipti við jafnaldra sína í leik (Jóhanna Einarsdóttir og Sara M. Ólafsdóttir, 2019; 

Sara M. Ólafsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2017a, 2017b). Rannsakandi telur flest benda til 

þess að ákvarðanir sem varða innra starf í leikskólum séu oft teknar út frá ofansæknu (e.top 

down) sjónarhorni, það er sjónarhorni rekstaraðila leikskóla (Jóhanna Einarsdóttir, 2020).  

Heilt yfir virðist full ástæða fyrir sveitarstjórnarfólk sem helstu rekstraraðila leikskólanna 

að skoða vel sína aðkomu að leikskólastarfi og þá ábyrgð sem felst í því að reka leikskóla. 

Kjörnum fulltrúum ber skylda til að leita allra leiða með hagsmunaaðilum og  

menntamálayfirvöldum til að fjölga fagmenntuðu fólki í leikskólunum. Einnig þarf að gæta að 

því að starfsfólki í leikskólum gefist færi á að ígrunda í sameiningu sín störf og starfshætti. 
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Leikskólakennarar eru sérfræðingar í námi leikskólabarna og það er brýnt réttindamál barna 

að fá þá til starfa í leikskólunum.  Þar kemur að þætti og ábyrgð rekstraraðila sem þurfa að 

virða nauðsyn símenntunar og tryggja fjármagn og mönnun til leikskólastarfs svo hægt sé að 

sinna endurmenntun starfsfólks af metnaði. 

Í næsta kafla vík ég að óformlegum umræðum leikskólakennara í lokuðum hópi á 

samfélagsmiðli þar sem fram koma sjónarmið sem sýna núning sjónarmiða formlegrar 

kennslu og frjálsa leiksins sem starfsfólk og börnin kjósa sjálf og áður hefur komið fram. Það 

hlýtur að teljast lýðræðisleg nálgun að taka mið af þeirra sjónarmiðum við gerð námskráa í 

leikskólum. Að mínu mati er sísti kosturinn og ólýðræðislegt að láta sjónarmið rekstraraðila 

vera ráðandi í þeirri vinnu.  
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Óformlegar samræður á samfélagsmiðlum um lýðræði í leikskólastarfi 

Í fyrri kafla vék ég að ábyrgð rekstraraðila og aðkomu að leikskólastarfi. Mikilvægt er að þeir 

virði þau gildi sem fram koma í Aðalnámskrá leikskóla varðandi lýðræði í leikskólastarfi og 

árangursríka námsleið barna í gegnum frjálsan leik. Eftir að hafa leitað svara við 

rannsóknarspurningum þá vakna upp fleiri spurningar. Ég átti í samræðu á lokuðum 

samfélagsmiðli leikskólafólks fyrir stuttu þar sem sýnd voru spjöld sem sýndu fram á 

mikilvægi frjálsa leiksins, kraftmikils útileiks, félagslegs leiks og þess að skoða hvernig 

áhugasvið barna birtist í frjálsum leik. Flestir sem tjáðu sig um að spjöldin ræddu mikilvægi 

þessara þátta og að spjöldin þyrfti að þýða og prenta út. Ég tók þann pól í hæðina að skoða 

spjöldin með tilliti til þess hver raunveruleikinn er oft á tíðum og sagði: 

 Leikskóli er nákvæmlega það, leik skóli. Það er of mikið uppbrot á frjálsum leik 

með matar, ávaxta og kaffitímum, Lubbastundum, lesstundum, allskonar 

verkefnavinnu og síðast en ekki síst biðtíma. Sumstaðar þarf að bíða þar til allir eru 

tilbúnir og lítill hvati eða umbun fyrir börnin að vera fljót í fötin og get farið út. Bið í 

mat eftir að allir á öllum borðum séu búnir. Bið í handþvott og salernisferðir fyrir og 

eftir útiveru. Oft er ástæðan sú að ekki er mannskapur til að sinna þessum þáttum í 

flæði til dæmis fara út með fyrstu börn eða taka börnin inn í smærri hópum og þá má 

spyrja hvort rekstraraðilar séu í raun að brjóta á börnum? Ég gæti trúað að þar sem 

mest er beðið sé að minnsta kosti fjórðungur af leikskólaveru barna biðtími. Mig 

langar að varpa fram þeirri spurningu hvað fólk hér telji að sjálfsprottinn leikur undir 

stjórn barna og aðstoð kennara sér almennt stór hluti leikskólastarfs? Þá er ég að tala 

um leik sem börnin geta búið til með blönduðu leikefni. 

Ég tók fram að ekki væri hægt að alhæfa um þetta frekar en annað starf á leikskólunum 

og flestir að vinna með börnum eftir sinni bestu vitund og aðstæðum á hverjum stað. Einnig 

eru flestar þessar stundi mikilvægar en þær geta oft átt sér stað úti og þegar góðar aðstæður 

skapast inni. Þá eru skráningar nauðsynlegar til að halda saman þeim tíma sem hver þáttur 

tekur, þegar starfið er ekki rammað inn í fyrir fram gefnar forsendur og ósveigjanlegt 

skipulag.  

Svörin létu ekki á sér standa og tóku því miður allir sem tjáðu sig undir þessa skoðun 

mína. Elsa leikskólakennari sagði; „virkilega góðir punktar. Held því miður að þetta sé rétt hjá 

þér á mörgum stöðum en sem betur fer ekki öllum.“ Undir þetta tók Helga leikskólakennari 

og leikskólastjóri og sagði „ ég held að því miður sé sjálfsprottin leikur undir stjórn barna of 

lítill og kennararnir sem vilja hafa stjórn í hópatímum og eru hræddir við frjálsræðið. Að 

börnin geti ekki stjórnað leik og námi sjálf.“  
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Sonja leikskólakennari segir „ég fæ alltaf sömu spurningarnar um flæði þegar koma 

gestir; „hvað ef þau velja alltaf það sama og allir vilja vera á sama svæðinu?"  

Stutta svarið segir hún vera að það skipti ekki máli enda gerist það ekki. Rúna 

leikskólakennari og deildarstjóri; „börn eru klár og mun betri til að stjórna sínum leik og þar 

með námi en við“.  

Þessi viðbrögð leikskólakennaranna endurspegla að of miklu leiti mína reynslu af 

lýðræðislegu starfi í minni vinnu, vettvangsnámi og frásögnum minna samnemenda í Háskóla 

Íslands. Uppbrot er mikið og sú góða sýn á leikinn og mikilvægi hans og lýðræðislega 

starfshætti leikskóla, virðist af einhverjum ástæðum ekki ná að skila sér í raunverulegu starfi 

sem á sér stað í leikskólum. Það er augljóst misræmi í því að reyna að innleiða lýðræði í 

frjálsum leik og flæði, inn í yfirfulla dagskrá leikskóla, þar sem þéttari skipulögð dagskrá þýðir 

minni leiktíma. Leikurinn er aðalnámsleið barna og í Aðalnámskrá leikskóla 2011, er lögð 

sérstök áhersla á gildi leiksins og mikilvægi lýðræðis og jafnréttis í öllu leikskólastarfi. 

Að mínu mati hafa of margir leikskólastarfsmenn og jafnvel leikskólakennarar, ekki næga 

tiltrú á getu leikskólabarna til þess að tjá sig um eigið nám, eða hafa eitthvað gagnlegt til 

málanna að leggja. Það mætti nota skoðanakannanir mun oftar meðal barnanna til þess að 

kanna viðhorf þeirra til starfsins og umgjörð þess. Hægt er að gera einfaldar ”broskalla” 

kannanir til dæmis varðandi eftirlætis mat, leikefni, hópa, flæði og margt fleira. Þá er hægt 

að gera hópakannanir um hvað börnin langar að vita og fræðast um, en ekki ákveða fyrir 

fram þemu skólaársins. Þó svo að það beri að fræða börnin um sögu, menningu og hefðir, þá 

er sjálfsagt að leita eftir því hjá þeim hvað þau vita og vilja vita um tiltekin viðfangsefni.  

Sé leikskólastarf skoðað í því ljósi að skoðanir barnanna og áhugi ráði för við val og iðkun 

kennsluaðferða, þá skiptir stærð hópa miklu máli varðandi gæði og sýn barna á lýðræði og 

góða samskiptahætti. Það getur þýtt fleiri stöðugildi eða gagngerar skipulagsbreytingar innan 

leikskóla. En það dugar skammt eitt og sér og gerist hægt, nema til komi hugarfarsbreyting 

hjá rekstraraðilum leikskólana gagnvart gildi fagmenntunar í leikskólastarfi. 
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Umræður 

Ég trúi því að fagfólk og annað starfsfólk leikskóla ætti að leitast við að finna viðfangsefni 

sem höfða til reynslu alls barnahópsins, þar sem allir hafa eitthvað fram að færa. Slík nálgun 

er vel til þess fallin að valdefla bæði einstaklinga og hópinn, ef börnin skynja áhuga 

fullorðinna á þeirra reynslu. Gildi leiksins sem helstu námsleið barna þarf að halda á lofti og 

má ætla að það teljist einn helsti lýðræðisréttur barna að fá að leika sér í leikskóla. Til þess 

að starfsfólk komi auga á þetta og tileinki sér lýðræðisleg viðhorf þá þarf það að kunna skil á 

lýðræði og ræða það innan sinna raða, hvaða form lýðræðis sé heppilegast til iðkunar í 

leikskólum. Starfsfólk Leikskólans Árbæjar sem tók þátt í þróunarverkefni um lýðræðislega 

starfshætti í leikskólum kallaði einmitt eftir aukinni fræðslu svo hægt væri að gera 

leikskólann að þeim lýðræðisvettvangi sem honum er ætlað að vera samkvæmt Aðalnámskrá 

(Anna Magnea Hreinsdóttir, 2013). 

Það er rík ástæða til þess fyrir rekstraraðila leikskóla að líta í eigin barm, en varpa ekki 

allri ábyrgð á stjórnendur leikskóla þegar kemur að því að manna leikskólana. Með því að 

beita undanþáguákvæði varðandi það að manna leikskólana að 2/3 með fagmenntuðu fólki, 

er að mínu mati verið að stinga höfðinu í sandinn í stað þess að takast á við vandann. 

Stytting vinnuviku leiðir til þess að færri eru eftir til þess að annast börnin. Það var skýrt 

tekið fram við innleiðinguna að styttingin ætti ekki að leiða til aukinna útgjalda, né skerða 

þjónustu. Þar virðist aðeins hafa verið tekið tillit til þjónustu við foreldra, þar sem börnin sitja 

jafnmörg eftir, en færra starfsfólk sem annast þau. Að mínu viti var því ekki litið til hagsmuna 

barna með þessu fyrirkomulagi.  

Þeir stjórnendur sem mæltu með styttingu, naga sig nú margir í handarbökin þegar þeir 

átta sig á því að vinnan og flækjustig við að skipuleggja starfið og mönnun eykst. Það er þó 

misjafnt hvernig unnið er úr stöðunni, en heilt yfir þykir mér stytting vinnuvikunnar ekki hafa 

skilað neinu til barnanna, en leikskólinn á alltaf að huga fyrst og fremst að þeirra 

hagsmunum. Alvarlegast er þó að mínu viti að mönnun og mannekla stendur oft í vegi fyrir 

lýðræðislegum vinnubrögðum í leikskólum. Börnin hafa ekki einu sinni val um tvo kosti og 

hópar eru of stórir sem veldur oft aukinni streitu í lok dags.  

Ég tel rekstraraðila og yfirstjórn menntamála geta gert mun betur og nauðsynlegt að þeir 

aðilar hugi að því að samræma fögur fyrirheit Aðalnámskrár og efndir þeirra í 

raunveruleikanum. Þar skiptir næg og stöðug mönnun, fagmennska og stöðugleiki í 

starfsmannahaldi miklu máli og eru að mínu mati eitt veigamesta atriðið ef ná á fram 

lýðræðislegum samskiptum og fræðslu í leikskólunum. Hæfileg stærð hópa og nægjanlegt 

rými er að mínu mati ein helsta forsenda þess að öll börn fái að njóta sín í leikskólanum með 

lýðræðislegum hætti.  
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Lokaorð 

Þegar ég horfi til reynslu minnar í leikskólastarfi og reynslu minna samnemenda í 

leikskólakennarafræðunum þá er niðurstaðan því miður undantekningalítið á einn veg. Okkur 

finnst opinber markmið sem birtast í Aðalnámskrá leikskóla frá 2011 og háskólanám ekki ná 

að endurspeglast í daglegu starfi leikskólanna. Hvað veldur er ekki gott að segja, en í 

langflestum tilfellum finnst fólki að leikskólarnir séu að reyna að troða of miklu inn í sínar 

námskrár. 

Það er að mínu mati augljóst misræmi í því að reyna að innleiða lýðræði og áhrif barna á 

eigið nám inn í yfirfulla dagskrá leikskóla. Ef raunverulegur vilji er til þess að lýðræði sé ekki 

aðeins í orði, heldur einnig í verki þarf að hreinsa út það sem má missa sig og halda því sem 

skiptir máli. Leikskólinn er sjálfstætt skólastig og á fyrst og fremst að taka mið af þroska 

barnanna og þeirri staðreynd að mörg eru þau að hitta hóp annarra barna í fyrsta skipti í 

leikskólanum. Lýðræði verður ekki kennt við borð. Það þarf samhentan hóp starfsfólks sem 

er í því allan daginn að styðja börn í leik. Samskipti, samtal og hlustun þjálfast best í virkum 

leik þar sem börnin átta sig fljótt á því hvað er heppilegur samskiptamáti. Sum eru betri í því 

en önnur og þar kemur til kasta fagfólksins og annarra starfsmanna að aðstoða og styðja 

börnin. Ramminn um leikskólastarf er víðari en um önnur skólastig og ég tel það í senn kost 

og ókost. Það er umhugsunarvert hvort að skilgreina þurfi betur opinber markmið um 

menntun leikskólabarna út frá grunnþáttunum sex sem birt eru í Aðalnámskrá frá 2011.  

Þegar samtal kennara og barna á sér stað og verður eðlilegur hluti leikskólastarfs, öðlast 

börnin færni til að skiptast á skoðunum við sína jafningja og kennara.  Bilið milli opinberra 

markmiða og veruleikans í leikskólunum er ennþá of mikið. Þjálfun í mannlegum samskiptum 

og skoðanaskipti þar sem allir hafa jafnan rétt til að tjá sína skoðun og máta við skoðanir 

annara er besta veganesti leikskólabarna þegar þau færast á næsta skólastig. Þessir 

eiginleikar þjálfast best í frjálsum leik með stuðningi kennara. Það er mín bjargföst trú, sem 

mín starfskenning byggir á. Það kann að vera að einhverjum þyki fimm ára háskólanámi illa 

varið með því að innleiða slíka starfshætti. Það er þó sannreynt að með því að ígrunda 

samskipti barna í leik er besta leiðin fyrir kennara að kynnast barninu, áhugamáli þess og 

fyrri reynslu. 

Titill lokaverkefnisins var fenginn að láni frá leikskóladreng á fjórða ári. Hann var farinn 

að ókyrrast undir leiksýningu grunnskólabarna sem leikskólabörnunum hafði verið boðið að 

sjá. Aðspurður hvað hann langaði frekar til að gera sagði hann „ég vil bara fá að leika“. Ég 

vona að þetta lokaverkefni varpi að einhverju leiti ljósi á þá þætti sem þarf að beina sjónum 

að til að auka lýðræðisþátttöku barna í leikskóla. Ef það vekur umræðu og skoðanaskipti þá 

er tilgangi mínum með þessu verkefni náð.  
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