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Ágrip 

Leikskólinn er fyrsta skólastig barnsins og er fyrir börn að skólaskyldu aldri. 

Foreldrar geta sjálfir valið skóla fyrir barnið sitt eftir hverfi, stefnu, og hvar áhugamál 

þeirra liggja. Foreldrar geta valið úr einkareknum skólum, og skólum reknum af 

sveitafélögum, mjög margt er í boði fyrir foreldra. Ég ákvað sjálf að kynnast nýjum 

skóla og valdi mér Waldorf leikskóla til að starfa á. Ég hafði enga hugmynd um hvað 

skólinn hafði upp á að bjóða eða út á hvað skólinn gekk, fyrir mér var þetta nýr 

heimur.  

Það sem mér hefur fundist við veru mína hér í þessum leikskóla eru að þessar 

áherslur sem eru öðruvísi og voru í fyrstu mjög einkennilegar, eru að venjast. Þær 

spurningar sem vöknuðu hjá mér eins og hvað með hópastarf, hvað með söngstundir, 

bækur, sögustundir eða listakrók, leikföng, eða undirbúningstíma kennara. Hvað með 

Aðalnámskrá leikskóla, hvar er námskráin, eru engar athuganir eða skráningar, og 

mat á því sem við erum að gera. Stjórnunin er einnig öðruvísi hér en ég á að venjast. 

Þetta er einkarekinn leikskóli en er með samning við Reykjavíkurborg og við þurfum 

að uppfylla ákveðin skilyrði hér. Það sem var einnig nýtt fyrir mér var 

árstíðarhringurinn sem stuðst var við en ekki hefðbundin skólanámskrá, hér er farið 

eftir árstíðarhring. 

Enginn vafi er á því að allir þeir sem vinna með börnum og gera það með 

hjartanu stuðla að velferð barnsins, en ef nota á nafn Rudolf Steiner í leikskólanum 

eða í starfsheiti sínu þarf að vita út á hvað hugmyndafræði hans gengur og hvað það 

er sem ætlast er til kennaranum. hvað þarf að vera til staðar, og vita hvað það er sem 

Rudolf Steiner meinti.  
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Inngangur 

Lokaritgerð mín til B.Ed-prófs við Háskóla Íslands í leikskólakennarafræði, 

fjallar um Waldorf leikskóla, hvað kennari þarf að hafa sem vinnur við leikskóla 

kenndan við Rudolf Steiner. Markmið ritgerðarinnar er að fjalla um hvað kennari þarf 

að hafa og vita sem starfar við Waldorf leikskóla. Ég hef reynslu af því að starfa á 

leikskóla sem var kenndur við sjálfræði DeVries, eins vann ég á leikskóla byggðan á 

hugmyndafræði Berit Bae og Bronfenbrenner og voru útgangspunktar þar að vinna 

með samskipti í starfi. Í námi mínu var ég nemi við leikskóla kenndan við 

Hjallastefnu og eins var ég nemi við leikskóla kenndan við Reggio Emilia.  

Áhugi minn kviknaði þegar ég fór að starfa í Waldorf leikskóla og fór að leita 

svara og útskýringa fyrir sjálfa mig og vita afhverju hlutirnir eru eins og þeir eru. Það 

er önnur menning sem ríkir hér á þessum leikskóla heldur en í þeim skólum sem ég 

hef kynnst eða unnið í. Waldorf leikskólinn var mér eitthvað nýtt. Ég hafði lesið 

eitthvað til um þessa stefnu í skólanum en það var allt og sumt sem ég vissi.  

Börn eru jú alltaf börn og það þarf alltaf að nálgast börn af virðingu, en hvað var 

það sem ég þurfti að læra hér og kunna.  

Myndrænt séð fannst mér ég vera pínulítil vera sem stóð frammi fyrir risastórri 

hurð. Ég var mjög spennt að opna þessa hurð og komast að því hvaða leyndardómur 

var falin á bak við hana.  

Um leið fannst mér þó eins og ég vissi ekki hvað ég væri að fara út í. Ég fékk það 

veganesti þegar ég hóf störf við leikskólann að þetta snerist allt um kærleika, og á 

honum ætlaði ég að fljóta þar til ég fyndi uppskriftina að því hvers var ætlast til af 

mér sem kennara við skólann.  

Í Ritgerðinni ætla ég að fjalla um leitina að því til hvers er ætlast af mér sem 

kennara við Waldorf leikskóla. Út frá því skoðaði ég hver var Rudolf Steiner og hver 

var stefna hans, afhverju hafði hann áhuga á að koma upp leikskóla fyrir börn? Til að 

leita svara, las ég bækur, ræddi við kennara í Waldorf skóla, tók viðtal við Waldorf 

kennara og skoðaði hvernig þetta kom heim og saman við kenningar Rudolf Steiner.  
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Í leit minni að þekkingu, þurfti ég að kasta af mér gömlum hlekkjum , en það er 

ótrúlegt hvað gamalt vill sitja fast og oft á tíðum getur verið erfitt að skipta því út 

fyrir eitthvað nýtt og framandi, eitthvað sem ég vissi ekki hvað var. Það var komin 

tími til þess að setja upp önnur gleraugu, læra og skynja eitthvað alveg nýtt.  
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Fyrsta heimsókn mín í Waldorf leikskóla 

Það er sólskin í maí, og það er farið að vora. Ég er búin að velta því svo lengi 

fyrir mér að það sé kominn tími til að breyta til. Það er svo margt sem hefur breyst og 

mér finnst ég þurfa að fylgja þeim breytingum eftir. Ég vissi af þessum litla skóla sem 

var staðsettur í miðbæ Reykjavíkur. Þetta var lítill skóli með rétt um 45 nemendum, 

og var staðsettur í gömlu stóru steinhúsi. Ég var búin að ákveða stefnumót við einn af 

kennurum skólans, þann eina sem er lærður Waldorf kennari á þessum stað.  

Ég horfi í kringum mig opna hliðið, hliðið að einhverju óþekktu. Ég geng upp 

steintröppur, staðnæmist við dyrnar dreg djúpt andan og opna hurðina. Ég býð góðan 

dag, á móti mér sé ég fullorðinn mann, sem gengur niður stigann og á eftir honum 

trítla brosandi börn, sem halda sér í tréhandrið. Kennarinn býður mér góðan dag með 

frönskum hreim. Ég velti því fyrir mér hvort stiginn sé hættulegur börnunum. 

Brosmild börnin heilsa mér. Ég spyr um kennarann sem ég á stefnumót við, sem 

kemur þá glaðhlakkandi út úr eldhúsinu sem staðsett er á aðalhæð hússins. Hann 

tekur á móti mér og sýnir mér staðinn. Húsið stendur við litla íbúðargötu á rólegum 

stað í vesturbænum. Það er fjögurra hæða steinhús grátt að lit, þetta hús var 

upphaflega byggt sem íbúðarhús og engu til sparað. Húsið stendur á tveimur lóðum, 

garðurinn eða útivistarsvæðið nýtis vel þar sem hægt er að fara hringinn í kringum 

húsið og nýtast því vel allar hliðar hússins. Húsið gefur gott skjól sem og steinsteypta 

girðingin sem er há og er hringinn í kringum húsið. Það er eitthvað tignarlegt og 

virðulegt við þetta hús, eitthvað sem gerir staðinn ósnertanlegan. Ég upplifi þetta eins 

og “var” sem hægt er að sækja í.  

Kennarinn segir mér frá kenningum og starfinu í fáeinum orðum og segir svo að 

þetta snúist allt um kærleika. Ég lít í kringum mig og sé að veggirnir eru í mildum 

litum, húsgögnin og leikföngin eru af allt öðrum toga en ég hafði vanist á í mínum 

leikskóla. Hann gengur með mér upp og þar er ég komin í ævintýraheim,þarna er 

pínulítið fiskabúr með fagur lituðum fiskum í stóru og sólríku herberginu, lítið 

afmarkað svæði þar sem þau eru með allskyns tréleikföng fyrir eldhúsleik. Fatnaður, 

töskur og brúður, andlitslausar en fallegar brúður sem liggja í trévögnum og sitja í 

hillum. Það eru útskorin tréleikföng, trébílar, rótarbörn og silkiklútar á 
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matarborðunum tveimur sem eru umkringd litlum trékollum og litlum tré bekkjum. 

Þetta er mín deild, segir hann stoltur, hér eru elstu börnin þau eru frá 3- 6 ára.  

Við höldum áfram, göngum niður á miðhæð, þar var deildin svipuð en minni en 

sú sem var á efri hæðinni, hér eru ekki nema 12 börn og þau eru öll á aldrinum 2 – 3 

ára. Áfram höldum við niður, göngum niður leynistigann svokallaða, en það er lítill 

tréstigi mjög brattur í litlu bakherbergi. Nú er ég komin mörg ár aftur í tímann hugsa 

ég, og skoða handmáluð blómin á veggnum á meðan ég geng niður brattann stigann.  

Hér í kjallaranum er deild fyrir yngstu börnin þau eru 18 mánaða – 2 ára. Deildin 

er hlýleg þetta eru nokkur samliggjandi herbergi, veggirnir málaðir í bleikrauðum lit, 

gullitaðar gardínur, lítil tréborð og ljósaseríur sem gefa herbergjunum hlýlega birtu. 

Hér er silki á borðinu, steinar og kertaljós. Lítil rótarbörn, útskorin trédýr og litlir tré 

kubbar sem hafa verið útbúnir úr stórri trjágrein, sem var söguð niður, og kubbarnir 

síðan pússaðir og olíubornir. Í einu herberginu er eldhúsinnrétting frá fornu fari, sem 

er hurðalaus á köflum, börnin nota hana í leik, skríða inní og leika sér.   

Ég fer aftur upp á miðhæð, þar sem mér er boðið upp á te. Þar situr einn 

leikskólakennari, hún er að smyrja brauð, og ég sest hjá henni og hún ræðir við mig 

um starfið, og segir mér frá upplifun sinni á því að vera hér í þessum skóla.  

Ég horfi í kringum mig, út um stóran glugga sem vísar niður í garð. Á 

grásteyptum veggnum umhverfis skólann eru fallegar mósaík myndir, nokkur tré sem 

berjast fyrir lífi sínu í sandinum.  

Börnin eru glöð að sjá, nokkur börn sitja við tröppurnar og tálga tré með 

borðhnífum. Önnur börn sulla í vatni, leika sér í moldinni og útbúa stíflur. Það eru 

engin tilbúin leiktæki. Nema skóflur, fötur og hjólbörur, og kústar fyrir börnin.  

Mér hlýnar um hjartarætur, ég hafði aldrei fengið svona tilfinningu við það að 

koma á leikskóla fyrr. Það er eins og hjartað mitt hafi smollið við eitthvað. Ég er 

komin heim.  

Ég tek ákvörðun, ég ákveð að fylgja tilfinningu minni. Þrátt fyrir að vita ekkert út 

í hvað ég er að fara, í fyrsta skipti eftir 20 ára starf í leikskóla, veit ég ekki til hvers er 

ætlast af mér sem kennara, skyldi ég geta fylgt stefnunni, hvernig á ég að vera, en jú 

hann sagði að þetta snýst allt um kærleika og ég veit að ég kemst langt á því.  
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Hvað þarf ég að hafa sem Waldorf kennari 

Waldorf kennari sem vinnur með ungum börnum þarf að skapa börnunum 

hlýlegt, fallegt ástúðlegt og jafnframt heimilislegt umhverfi. Hann þarf að veita 

barninu verndar og öryggistilfinningu, þar sem barnið veit að allt gerist með 

fyrirsjáanlegum hætti þ.e.a s. í góðri rútínu. Hann bregst við þroska barnsins á 

tvennskonar hátt. Hann fær þau til að leika í heimilislegum, gagnlegum og svo 

listrænum leikjum, sem börnin geta tekið þátt í, t.d. málað, bakað, unnið við 

garðvinnu, og föndrað en allt er það háð árstíðum og hátíðum á árinu. (Howard, 

Susan, 2006). 

Árstíðarhringurinn er eitt afþví sem ég þurfti að aðlagast, og þessi sterku tengsl 

við náttúruna, jörðina, himintunglin, stjörnurnar allt það ósýnilega sem verður samt 

svo sýnilegt eftir ákveðin tíma. 

Kennari hlúir að ímyndunarafli barnsins með því að segja þeim vandlega valdar 

sögur, og hvetja þau í frjálsum leik, börnin leika atburði úr sinni reynslu, og því sem 

þau hafa fengið að æfa sig í. Leikföngin sem eru notuð eru búin til úr náttúrulegum 

efnum, við, bómull, ull, silki, skeljum, steinum, könglum og nota þau hluti til leikja 

sem þau hafa safnað saman úr náttúrunni og eru þau notuð í leik og til að fegra 

umhverfið. (Howard, Susan, 2006). 

Fyrst þegar ég kom í skólann og byrjaði að starfa sem kennari, upplifði ég 

leikföngin sem dýrgripi, mér fannst allt vera svo fallegt. Hlutirnir voru 

handgerðir,brúðurnar voru handsaumaðar og úr náttúrulegum efnum, mér fannst svo 

gaman að handfjatla hlutina og raða með börnum á sinn stað, þegar tiltekt var. Það er 

eitthvað annað við hluti sem hafa tilheyrt náttúrunni, einhver dulin fegurð, eitthvað 

sem átti líf.  

Í leikskólanum leggjum við mikla áherslu á samþættingu skilningarvitanna, 

samhæfingu augna og handa, börnum er einnig kennt að meta og skilja fegurð 

tungumálsins. Börnunum er líka kennd samhæfing og önnur grundvallarþekking sem 

er nauðsynlegur grunnur fyrir akademískt nám. Í þessu ástríka, náttúrulega og 

skapandi umhverfi, er börnunum kennd margskonar vinna, bæði til að undirbúa þau 

undir frekara nám og svo lífið sjálft. Það sem Rudolf Steiner talaði um við mörg 
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tækifæri um reynsluna sem grundvöll fyrir heilbrigðum þroska ungs barns, það sem 

barni er nauðsynlegt og að kennari þurfi að hafa ást og umhyggju, umhverfi sem elur 

á og þroskar skilningarvitin, gefi barninu tækifæri til að öðlast skapandi og listræna 

reynslu.  

Mikilvægt er að hinn fullorðni sé góð fyrirmynd til að líkja eftir. Geti sýnt 

þakklæti og virðingu. Undur, gleði, kímni og hamingjusemi. Það skiptir líka miklu 

máli að hinn fullorðni sé að leita eftir innri þroska. Börn sem búa við ást og 

umhyggju og eru umvafin góðum fyrirmyndum til að líkja eftir, búa við kjöraðstæður. 

Ást og umhyggja stuðla frekar að heilbrigðum þroska barns, heldur en sérstakt 

uppeldisnámskeið. Þessir eiginleikar ættu að ríkja á milli kennara og barns. Í hegðun 

og samskiptum barna sína á milli og meðal fullorðinna í leikskólanum. Þegar Rudolf 

Steiner heimsótti fyrsta Waldorf skólann, spurði hann börnin reglulega hvort þau 

elskuðu kennarann sinn. Það er einnig mikilvægt að þessu góðu samskipti séu á milli 

foreldra og kennara, annara í skólanum og samfélaginu í heild sinni. (Howard, Susan, 

2006). 

Ég var mjög undrandi til að byrja með, að sjá hve náin tengsl voru á milli kennara 

og foreldra í leikskólanum, foreldrar koma við fá sér kaffi, setjast inn með barni til að 

byrja með. Fólk ber hag hvors annars fyrir brjósti, hjálpast að, ef einhverjum vantar 

aðstoð t.d. við að flytja þá hefur fólk boðið fram aðstoð sína, leysa úr hversdagslegum 

málum, ekki er sjaldgæft að kennurum sé t.d. boðið í mat til foreldra, og öfugt. Ég 

velti því stundum fyrir mér að þetta er eins og lítið samfélag í stærra samfélagi.  

Grundvallar hlutverk kennarans er að skapa ákjósanlegt náttúrulegt umhverfi í 

kringum börnin. Fyrsta reynsla sem barnið er innilega tengt er líkamleg og náttúruleg 

reynsla barnsins, allt sem ung börn sjá, heyra eða koma við hefur sérstaka áferð. Þess 

vegna er mikilvægt að umhverfið sé hreint, skipulagt, fallegt og hljótt. (Howard, 

Susan, 2006). 

Mér finnst svo gott að vera í leikskólanum, vegna þess að allt er svo hljótt, fallegt 

og rútínan svo skipulögð, þetta er afstressandi umhverfi, skiptir líka öllu máli að 

kennarinn sé í góðu jafnvægi ég veit yfirleitt lítið hvað er að gerast fyrir utan skólann 

á skóladegi, sem er góð tilfinning í róstursömu þjóðfélagi. 
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Börnin ættu bæði að læra líflegar og gleðifullar hreyfingar en einnig að læra að 

hlusta á sitt innra sjálf. Kennarinn á að geta samþætt fjölbreytt atriði og gera þau 

samstillt umhverfinu, og veita þannig barninu umhverfi sem er skiljanlegt fyrir barn, 

tilfinngar þess og frjálsan vilja. Barnið upplifir þá ómeðvitaða umönnun, kærleika og 

tilgang, sem eru gefin í skyn í gegnum ytri efni og umhverfi leikskólans. Barnið 

heldur því upp á nánasta umhverfi sitt og þroskast. Kennarinn skapar jarðneskt 

umhverfi sem og rúmmál, en með rútínu þar sem það sama gerist á sama tíma 

daglega, vikulega eða mánaðarlega, öðlast barnið tilfinningu um öryggi og traust í 

heiminum. Einnig ættu mismunandi athafnir dagsins að fara fram með þægilegu flæði 

og breytingarnar ættu að vera jafnar. Á leikskólanum er listin að læra listin að lifa. 

Kennarinn er listamaður í því að skynja og tengja börnin og starfsemi við daglegt líf. 

Hann undirbýr, skipuleggur hvern dag fyrir sig, í hverri viku, og eftir árstíðum þannig 

að börnin geta andað frjálslega í lifandi uppbyggingu. Auk þess býður kennarinn 

börnunum tækifæri á að útfæra listræna reynslu í söng, og tónlist, dans og 

hreyfingum, í gegnum leiki, í skapandi tali og tungumáli með vísum, ljóðum og 

sögum. (Howard, Susan, 2006). 

Við syngjum mikið og tengjum söng og athafnir, það að hafa ekkert útvarp eða 

geislaspilara fannst mér einkennilegt til að byrja með, en að sjá og uppgötva töfra 

söngsins og raddarinnar hefur gefið mér nýja innsýn, það að geta setið og prjónað eða 

gengið um og unnið verkin mín og sungið ein með fjölda af börnum, er töfrum líkast 

að upplifa leikinn, friðsemdina og gleðina sem á sér stað hjá börnunum.  

Börnin nota bývax, teikna og vatnslita, brúðuleikhús á vegum kennara er einnig 

mikilvægur þáttur í lífi leikskólans. (Howard, Susan, 2006). 

Með yngstu börnunum þá er ekki ætlast til að verið sé að mála með þeim, þetta 

þótti mér undarleg staðhæfing til að byrja með, þar sem ég hafði verið að vinna sem 

deildarstjóri í listakrók á 6 deilda leikskóla og öll börn áttu sinn tíma í listakrók. 

Leyfðu mér að reyna og ég get, en í fræðum Rudolf Steiner er talað um að barn geri 

aðeins það sem það sjálft hefur skilning til að gera. Í upphafi þegar börn mála þá 

notum við blaut blöð og við málum með fljótandi málingu en barnið fær aðeins einn 

lit til að byrja með, fyrst er það rauður, síðan bætist við gulur og blár í lokin þegar 

það er orðið eldra. Ég byrjaði að þrjóskast við, en í dag nota börnin mín liti úr bývaxi, 
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og æfa sig og við bíðum þolinmóð, eftir að þau öðlist þroska til að mála og fá þá sinn 

rauða lit og blauta blað.  

Alvöru, þýðingarmikil vinna með tilgangi, aðlögun að hverju barni fyrir sig, er í 

samræmi við náttúrulega og meðfædda þörf barnsins fyrir hreyfingu, og er gríðarlega 

mikilvægur hlutur fyrir námið. Þessi beina athygli kennarans skapar andrúmsloft 

frelsis þar sem sérkenni hvers barns getur verið virkt.  

Ætlunin er sú að barn hermi ekki eingöngu eftir ytri hreyfingum og aðgerðum 

fullorðinna, heldur að þeir upplifi líka innra viðhorf, tryggð, umönnun, tilgang, 

einbeitingu, og skapandi anda hins fullorðna. Verkefni kennarans er því að skapa 

umhverfi sem styður möguleikana á heilbrigðum leik. Líflegur draumur meðvitundar 

lítils barns þarf að fá að dafna og blómstra í hópnum. Þetta þýðir að kennarinn þarf að 

stilla sig eins og hægt er í munnlegum fyrirmælum. Þess í stað að gefa barninu 

bendingar og fyrirmyndir fyrir barnið að líkja eftir. Kunnulegur taktur og athafnir 

gefa samhengi þar sem minni þörf er á fyrirmælum.  

Út frá þakklæti kemur hæfileikinn til að elska sem er innilega grafinn í hverjum 

og einum og byrjar að blómstra í jarðnesku lífi. Í upphafi æskunnar, komum við inná 

andlega umhverfið, hugsanir, hegðun og ímyndunar sem býr í kennaranum, sem 

hugsar um börnin. Þessi ósýnilegu mörk sem liggja á bak við ytri hegðun kennarans 

hafa grundvallar áhrif á þroska barnsins. (Howard, Susan, 2006). 

Hér kemur inn þetta andlega og þetta ósýnilega eins og samskiptin þetta skiptir 

svo miklu máli í fræðum Rudolf Steiner. Að kennarinn sé góð fyrirmynd hafi góða 

nærveru og fallegt hjarta. Með tímanum fór ég að vanda það sem ég tók með mér í 

vinnuna, þar sem fræðin segja að kennarinn er ekki í vinnunni heldur í sálum 

barnanna. 

Andlegt umhverfi felur í sér þekkingu á barni í þremur megin atriðum, líkama, sál 

og anda. Þessi viðurkenning er undirstaða daglegra athafna í leikskólanum og í 

sambandi fullorðins og barns. Það er því ekki bara hegðun okkar sem hefur áhrif á 

þroskandi barn. Það sem heðgun okkar stendur fyrir er þrátt fyrir allt lykilatriði. Á 

endanum hefur það innilegustu áhrifin á barnið hver við erum sem manneskjur og 

sem við erum að verða og hvernig. Ráðleggingar Rudolf Steiner til fyrsta Waldorfs 

leikskólakennarans Elizabeth Grunelius getur verið endurorðað sem “ Fylgstu með 
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börnunum. Íhugaðu vandlega. Fylgdu innsæinu þínu. Hagaðu þér þannig að öll 

hegðun sé þess virði að herma eftir henni“. (Howard, Susan, 2006). 

 

Hvað þýðir Waldorf   

Ég fór að velta því fyrir mér hvað þýðir Waldorf skóli? Hvaðan kemur það nafn? 

Ég komst að því að Waldorf er nafn frá fyrsta skólanum sem starfræktur var eftir 

kenningum mannspekingsins Rudolf Steiner. Skólinn var fyrir verkamenn Waldorf 

verksmiðjunar í Stuttgart í Þýskaland, og fyrsti skólinn var settur á laggirnar árið 

1919 og var kostaður af forstjóra tóbaksfyrirtækisins Waldorf-Astoria. 

(Nøkken,2003). 

Rudolf Steiner og hugmyndin að leikskóla 

Rudolf Steiner hafði áhyggjur af fjölskylduaðstæðum barna verksmiðjufólksins. 

Aðstæður voru þannig að margir bjuggu saman á heimilum, þröngt var um fólk, 

íbúðir voru litlar og börn þurftu að mestu að dvelja úti við, margar fjölskyldur 

tilheyrðu umtöluðum tjaldbúðum. Nektarstefna var mjög útbreidd á þessum tíma sem 

hafði sprottið út frá náttúruvísindum og hugmyndinni um frelsishyggju mannsins. 

Þessar kringumstæður höfðu því þau áhrif á Rudolf Steiner að þegar hann var hvattur 

til að opna leikskóla sagði hann að grikkir hefðu heilnæma aðferð til að notast við 

gegn sjúkdómum, en þegar vandamál fólks væru manneskjur sem skaða aðrar 

manneskjur þyrfti eitthvað annað að koma til.  

Rudolf Steiner var svo langt á undan sinni samtíð að enn í dag eigum við oft erfitt 

með að skilja hann. Þó held ég að það séu nú allir sammála því þegar hann talar um 

ung börn og leikskóla og hve mikilvægt það starf sem fram fer með ungum börnum. 

(Nøkken,2003). 

Leikskólinn  

Í leikskólanum er ætlast til að það sé leitast við að þroska og efla alla þætti 

barnsins. Jöfn áhersla sé lögð á vitsmunalegan, tilfinningalegan og líkamlegan 

þroska. Leitast skal við að ná fram lifandi áhuga barnsins og stuðla að því að barnið 

finni hamingju og lífsgleði á leið sinni til aukins þroska. Rudolf Steiner fannst 
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mikilvægt að þeir kennarar sem unnu með börnum myndu gerbreyta hugsunarhætti 

sínum og þróa hann til skýrra hugsanna og aðgreina sig vel. Þannig myndu þau vera 

nákvæm og gefa gaum að hugmyndafræði sinni. Þesss vegna talar hann um andleg 

fræði sem vísindi og mannspeki sem innri lög sem hafi með önnur vísindi að gera 

eins og t.d. stærðfræði. Lögmæti þeirra er að vera bæði fastur fyrir og sveigjanlegur 

en að ekkert sé tilviljunarkennt. Rudolf Steiner krafðist strangra vísindalegra sýna af 

þeim manneskjum sem vildu vera uppalendur í nafni mannspekinnar. (Nøkken,2003). 

Áherslur 

Lögð er áhersla á náttúrulegt umhverfi. Leikföng eru unnin úr náttúrulegum 

efnum, tré, silki, bómull og pappír. Börnin mála með sérstökum litum, fljótandi 

vatnslitir í grunnlitum, og síðan höfum við vaxliti unna úr bývaxi, börnin leira líka 

með bývaxi. Yngri börnin nota trölladeig, en jarðleir er of kalt efni fyrir börn, þótt 

náttúrulegt sé. Við notumst ekki við raftæki, eða bækur. Við segjum börnum sögur, 

syngjum mikið og börn fá að kynnast hljóðfærum, heimilisverkum, föndri, 

handavinnu og viðgerðum, sem er partur af vinnu hvers dags. Hver dagur hefur sinn 

hrynjanda, og vikan og árið í tengslum við árstíðarnar, árstíðarhringurinn er 

skólastundaskráin okkar. (Köhler,2003). 

Árstíðarhringurinn er tenging okkar við jörðina, náttúruna, sögurnar, söngvarnir, 

hátíðarnar eru allar tengdar náttúrunni, og þetta verður eitt flæði. Þetta fannst mér 

undarlegt til að byrja með en í dag finnst mér þetta rökrétt og að vera svona tengdur 

náttúrunni, held ég að hljóti að eiga að vera okkur eðlilegt. Mataræðið okkar tengist 

uppskeru hverju sinni, og athafnir árstíðum. 

Barnið 

Barn vill strax frá upphafi vera sýnilegt. En það verður smá saman að öðlast þá 

getu til að gera sjálft sig sýnilegt og getu til að tjá sig en við þurfum að hjálpa þeim 

með það. Á leikskólastiginu er gert ráð fyrir því að barnið fylgi líkamlegum 

eðlishvötum sínum og löngunum til að þroskast. 

Barni á að vera leyft að þroskast eins og því er ætlað í gegnum leikinn og að 

kanna heiminn, eins og það hefur þroska til, að vera þátttakandi. Þannig verður til sú 

hlutdeild af reynslu sem Rudolf Steiner kallar guðsreynslu. En guðsreynsla er það að 
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fylgjast með litlu barni þegar það kannar hluti sem hafa raunverlulegt gildi, hin innri 

hvöt barnsins til að standa upprétt, finna jafnvægi, hreyfa sig og læra tungumál. Þessi 

reynsla er bundin því fordæmi sem tengslin við hinn fullorðna skapa. Allt gerist þetta 

á sama hátt, og þurfum við því að gefa barninu tækifæri til að upplifa innihaldsríka 

reynslu tilfinningana. 

Í leikskólanum er kennarinn meðvituð fyrirmynd barnsins og vinnur að hagnýtum 

störfum, saumar, prjónar, undirbýr mat, gengur frá, þvær þvott, gengur frá þvotti, 

þrífur innan dyra eða úti í garði og gerir við leikföng. (Köhler,2003). 

Mér finnst notalegt að sjá börnin setjast inn í eldhús og fylgjast með þegar matur 

er eldaður, sum börnin hafa meiri áhuga á því, en önnur vilja brjóta saman þvott, enn 

önnur vilja vinna úti við, en þetta er heimilislegt og notalegt umhverfi. Rudolf Steiner 

talar um að þegar við erum með ung börn þá er kennarinn ekki í vinnunni heldur í 

sálum barnanna.  

Hinn fullorðni ætti aldrei að gera ekki neitt. Það er góð regla og úti við er 

kennarinn yfirleitt í garðvinnu, eða með sóp í hönd Með hagnýtum störfum eða 

listrænu handverki auk umönnunar og kennslu fær barnið góða fyrirmynd. Sjálfvirkni 

kennarans er því þýðingarmikið og hefur mótandi áhrif á, að örva sjálfvirkni barnsins. 

Starfið tengist á hagnýtan hátt daglegu lífi barnsins og breytingum á árstíðum 

með daglegum og vikulegum hrynjanda sem veitir barninu öryggistilfininngu.  

Barnið nær því að tileinka sér það sem hinn fullorðni gerir og fær útrás í frjálsum 

leik. Þannig lærir barnið að tileinka sér lífshrynjanda hegðunarmynstur og félagsfærni 

sem knýr það áfram til þroska. Þau verða að fá að upplifa allt sjálf.  

(Köhler,2003). 

Hver var Rudolf Steiner  

Rudolf Steiner (1861-1925) Rudolf Steiner fæddist Kraljevec, í Ungverjalandi, 

árið 1861, sem er Króatía í dag. Steiner lagði stund á stærðfræði og raunvísindi við 

Tækniháskólann í Vín, auk þess sótti hann  fyrirlestra í bókmenntum. Eftir að Steiner 

lauk við háskólann starfaði hann í nokkur ár við að búa rit Goethes um náttúrufræði 

til prentunar. “Johann Wolfgang von Goethe 1749 – 1832 var þýskur, vísindamaður 

og heimspekingur sem skrifaði meðal annars leikritið Fást, skáldsöguna Raunir 

http://is.wikipedia.org/w/index.php?title=Fást_(Goethe)&action=edit&redlink=1
http://is.wikipedia.org/w/index.php?title=Raunir_Werthers_unga&action=edit&redlink=1
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Werthers unga og Zur Farbenlehre um litafræði. Hann var hluti af þýsku 

bókmenntahreyfingunni Sturm und Drang við upphaf rómantíska tímabilsins.” 

(http://is.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe). 

Árið 1891 lauk Steiner doktorsprófi í heimspeki við háskólann í Rostock. Í 

Doktorsritgerð sinni  fjallaði hann um undirstöður kenninga um þýska 

heimspekingsins Fichtes. Tveimur árum seinna (1893), sendi Rudolf Steinar frá sér 

bókina "Heimspeki frelsisins", þar sem hann gerir grein fyrir nokkrum meginstoðum 

lífsskoðunar sinnar. Á næstu árum og áratugum flutti Steiner fjölmarga fyrirlestra í 

ýmsum löndum, auk þess sem hann setti saman mikinn fjölda bóka.  Hann var 

fræðimaður á mörgum sviðum og mjög listhneigður. 

Hann var um tíma félagsbundinn guðspekingur, en sagði skilið við þann 

félagsskap, eftir að alheimsforseti guðspekinga hélt því fram að indverski drengurinn 

Krishnamurti væri Kristur endurborinn. 

(http://solheimar.hlutverk.is/page.asp?Id=1148). 

 

 

 

“Viljir þú sjálfan þig þekkja, 

þá lít út í heiminn til allra átta. 

Viljið þú heiminn þekkja, 

leita í djúpum þinnar eigin veru” 

(Steiner, 2005,91). 

Mannspekin og Rudolf Steiner 

Hann skapaði hugmyndafræði sem kölluð hefur verið mannspeki 

(anthroposophy). Þar fléttaði hann saman hugmyndum sínum um náttúru og 

mannvísindi á nýstárlegan hátt. Sýn hans á manninn byggði á meðvitund um 

efnislega og andlega krafta hans. Rudolf Steiner talar um þrískipta tilveru mannsins. 

þ.e. að maðurinn sé samsettur af líkama, sál og anda. Hann undirstrikaði mikilvægi 

þess að ná jafnvægi á milli þeirra þriggja mismunandi þátta sem tengja manneskjuna 

umheiminum; í gegnum líkamlegt starf, tilfinningalífið og hugsunina; höfuð, hjarta 

og hönd. 

http://is.wikipedia.org/w/index.php?title=Zur_Farbenlehre&action=edit&redlink=1
http://is.wikipedia.org/w/index.php?title=Sturm_und_Drang&action=edit&redlink=1
http://is.wikipedia.org/wiki/Rómantíska_stefnan
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Þrátt fyrir heimspekilegan "kjarna" voru hér á ferðinni "hagnýtar" hugmyndir, 

sem unnt var að hrinda í framkvæmd í jafn ólíkum greinum og landbúnaði, 

læknisfræði, byggingalist, og uppeldisfræði. Það er ekki síst á sviði skólamála sem 

kenningar Steiners hafa orðið langlífar Waldorf/Steiner skólar starfa í mörgum 

löndum. Uppeldis- og læknisfræðikenningar Steiners höfðu líka mikil áhrif á þá sem 

önnuðust þroskaheft börn, þ.á.m. Sesselju Sigmundsdóttur, sem stofnaði Sólheima í 

Grímsnesi. Þannig má segja að kenningar Steiners hafi farið víða eftir hans dag, en 

hann lést árið 1925 í höfuðstöðvum "antrópósófista", í bænum Dornach í Sviss. 

(http://solheimar.hlutverk.is/page.asp?Id=1148). 

Rudolf Steiner var andlega sinnaður maður og sýn hans á mannin byggir á 

meðvitund um efnislega og andlega krafta hans. 

Það sem mér fannst kannski framandi og það sem ég skildi ekki til að byrja með 

voru þessi andlegu vísindi sem vísað er til í eftirfarandi fræðum hans sem 

mannspekifélagið gaf út, um hugmyndir um uppeldi barns frá sjónarhóli andlegra 

vísinda. Ég fann að ég var hálffeimin í fyrstu að segja foreldrum frá andlega 

hlutanum sem stefna Steiners byggir á, en í dag er ég stolt af því að tilheyra leikskóla 

sem ég tel vera andlegan leikskóla.  

Uppeldisstefnan frá sjónarhóli andlegra vísinda 

“Eitt af eftirfarandi orðum Goethes túlka á undursamlegan hátt upphaf einnar af 

þeim leiðum sem hægt er að fara til að öðlast þekkingu um eðli mannsins. “Um leið 

og maðurinn tekur fyrirbærum umhverfis sig, athugar hann þau með tilliti til sín sjálfs 

og það með réttu því örlög hans ráðast af því hvort fyrirbærin eru aðlaðandi eða 

fráhrindandi fyrir hann, hvort þau dragi hann að sér eða hrinda honum frá, hvort þau 

séu til gagns eða ógagns fyrir hann. Þessi eðlilega aðferð, að horfa á hlutina í kringum 

sig og dæma um þá virðist bæði auðveld og nauðsynleg. En þrátt fyrir það henda 

manninn þúsundir mistaka, er oft geta valdið honum biturleika og skömm á lífinu. 

Enn erfiðara hlutverk tekur sá sér fyrir hendi sem leitast við vegna brennandi 

þekkingaþrá að athuga fyrirbæri náttúrunnar hvert fyrir sig og samband þeirra 

innbyrðis. Því hann mun sakna þess mælikvarða sem var honum hjálplegur þegar 

hann sem maður athugaði fyrirbærin út frá sjálfum sér. Hann vantar mælikvarðann, 
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sem byggist á velþóknun og vanþóknun, aðlöðun og fráhrindingu, nytsemd og 

gangsleysi. Hann verður algjörlega að leggja til hliðar þennan mælikvarða og leita 

fordómalaus, líkt og guðdómleg vera, og rannsaka það sem liggur fyrir en ekki það 

sem vekur athygli. Sannur grasafræðingur má ekki láta fegurð eða nytsemd jurtanna 

hafa áhrif á sig. Hann skín á allar jurtir þarf hann að athuga þær allar með sömu 

rólegu ahyglinni. Mælikvarðann á þekkingu sína og staðreyndir að dæma eftir, má 

hann ekki taka hjá sjálfum sér, heldur á því sviði sem þeir hlutir sem hann athugar 

tilheyra”. Þessi hugsun Goethes vekur athygli á þrennu. 

Fyrst eru þau fyrirbæri sem maðurinn fær stöðugt vitneskju um í gegnum 

skilningarvitin, sem hann finnur, lyktar, bragðar, heyrir og sér”. 

(Steiner,2003,8). 

Annað eru þau áhrif sem fyrirbærin hafa á hann og birtast honum sem velþóknun 

og vanþóknun, þrá eða ógeð. Allt fer það eftir því hvort hann finnur til samúðar eða 

andúðar. Ein er nytsöm en önnur skaðsöm.  

Þriðja er sú þekking sem hann öðlast sem guðdómleg vera um fyrirbærin. 

Leyndardómana um starfsemi þeirra og tilveru þegar þeir birtast honum.  

En í hinu mannlega lífi þá eru þessir þættir aðskildir hvor frá öðrum. Þar með 

uppgötvar maðurinn að hann er tengdur heiminum á þrennskonar hátt.   

 Fyrsta, hann mætir einhverju og hann gerir það að staðreynd.  

 Annað hann gerir heiminn að einhverju sem hefur þýðingu fyrir hann og  

 þriðja hann lítur á eitthvað sem takmark og finnst hann hafa stöðugt eitthvað 

að stefna að. 

Afhverju skildi heimurinn birtast okkur á þennan þrefalda hátt? Sem dæmi má 

nefna, þegar ég geng yfir blómaakur. Í gegnum sjónina sé ég litina, þetta er staðreynd 

sem ég tek gefna, ég gleðst yfir litadýrðinni og þar með geri ég þessa staðreynd 

mikilvæga fyrir mig. Í gegnum þá tilfinningu tengi ég blómin minni eigin tilveru. 

Eftir eitt ár geng ég aftur yfir sama engi. Þar vaxa önnur og ný blóm sem vekja nýja 

gleði hjá mér. Gleði mín frá því síðast, þegar ég gekk yfir engið í gegnum blómin, 

vaknar að nýju sem minning. Þetta veldur því að gleðin fyrirfinnst innra með mér, en 

þau fyrirbæri sem framkölluðu gleðina eru horfin. Það hefur þá opinberast fyrir mér 

að tilveran mín er ekki háð á sama hátt og gleði mín. Á þennan þrefalda hátt tengist 
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maðurinn fyrirbærum heimsins. Þetta verður hér táknað með þremur heitum, líkama, 

sál og anda.  

Hér átt við það að fyrirbærin í umhverfinu eins og dæmið um blómin á enginu 

sýna. Með orðinu sál er átt við það hvernig maðurinn tengir fyrirbærið við sína eigin 

tilveru. Þar sem hann upplifir velþóknun, vanþóknun, aðlögun, fráhrindingu, gleði og 

þjáningu yfir þeim. Með orðinu anda er átt við það sem opinberast manninum þegar 

hann er eins og Goethe orðar það, að athuga hlutina “líkt og guðdómleg vera”. Í 

þessari merkingu er maðurinn samsettur af líkama, sál og anda. 

(Steiner,2003). 

Maðurinn er því þegn í þremur heimum. Líkamlega tilheyrir hann því heimi sem 

hann skynjar með líkamanum, en sálrænt byggir hann upp sinn eigin heim fyrir 

sjálfan sig. Andlega opinberast honum svo heimur sem er æðri hinum tveim. Þessir 

þrír heimar eru aðgreindir hver frá öðrum og augljóst er að með því móti er hægt að 

gera sér grein fyrir hlutverkinu sem maðurinn þarf að gegna til að athuga þá. 

Alveg eins má kenna mannslíkamann við þrjú tilverusvið, steina, jurta og dýra en 

einnig má tileinka honum fjórða tilverustigið, sem er hið mannlega. Með tilveru sinni 

í steinaríkinu er líkaminn skyldur öllu því sem sýnilegt er. Með tilveru sinni í 

jurtaríkinu er hann því skyldur öllu því sem vex og æxlast. Í tilveru dýraríkisins er 

hann skyldur þeim verum sem skynja umhverfi sitt og það hvernig hin ytri áhrif vekja 

hann til innri upplifunar.(Steiner,2003). 

Tilvera mannsins 

Tilvera mannsins sem hann því sjálfur myndar er þá í líkamlegu tilliti sérstakt 

ríki. Enginn getur í upphafi vitað hvort nokkur annar maður geti eða upplifi skynjanir 

á sama hátt og hann sjálfur. Sama er um önnur skynfæri þannig að jafnvel einföldustu 

skynjanir tilheyra hinum innri heimi. Það verður því að skilgreina skynjun sem 

eitthvað sálrænt. Með skynjunum tengist nefnilega tilfinningin. Ein skynjun getur 

framkallað löngun en önnur ógeð. Þetta eru tilfinningar sem koma innan frá, frá 

sálinni.  
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Maðurinn skapar því annan heim í tilfinningum sínum og jafnhliða þeim ytri 

áhrifum sem verka á hann að utan. Þar við bætist svo sá þriðji, sem er nefnilega 

viljinn.  

Með viljanum getur maðurinn verkað aftur á hinn ytri heim og þar með hefur 

hann áhrif með innri veru sinni á hinn ytri heim. 

(Steiner,2003). 

“Sál mannsins streymir út í vilja athöfnum. Athafnir hans auðkennast af innra lífi 

hans og greinast þar með frá atburðum hins ytri heims. Þannig rekst sálin sem innri 

heimur mannsins á ytri heiminn.  

Maðurinn fær hvatninguna frá hinum ytri heimi og í samræmi við hana myndar 

hann sinn innri heim. Líkaminn er undirstaða hins sálræna” 

(Steiner,2003,11). 

Hin sálræna hlið mannsins ákvarðast því ekki af líkamanum einum saman. 

Maðurinn gengur því ekki stefnulaust áfram eða lætur stjórnast af augnabliks 

hugdettum. Ekki framkvæmir hann heldur vegna áhrifa af ytri hvötum sem verka á 

hann gegnum ytri skynfæri. Heldur hugsar hann um það sem hann skynjar og 

framkvæmir síðan. “Með því að hugsa um skynjanir sínar kynnist hann hlutum og 

með því að hugsa um athafnir sínar gefur hann lífi sínu samhengi er byggir á 

skynsemi.” (Steiner,2003,11). 

Lögmál líkamans er stjórnað af náttúrulegri nauðsyn sem lætur stjórnast af þeim 

lögmálum sem leiða til réttrar hugsunar, vegna þess að það viðurkennir frjálsa 

nauðsyn þeirra. 

Hið sálræna er frekar grundvöllur hins andlega líkt og líkaminn er grundvöllur 

þess sálræna. Að gera sér grein fyrir mismuninum á líkama, sál og anda með því að 

skoða sjálfan sig er sú krafa sem verður að setja þeim, sem vill öðlast þekkingu á 

hinni mannlegu veru í gegnum hugsunina.  

Manneskjan getur því aðeins öðlast réttan skilning á sjálfum sér ef hún gerir sér 

grein fyrir því hvaða þýðingu hugsunin hefur. Tæki líkamans til að hugsa er heilinn, 

eins og maðurinn getur aðeins séð liti ef hann hefur eðlilega sjón, þá þarf heilinn líka 

að vera rétt byggður til að getað hugsað. Mannslíkaminn er gerður þannig að líffæri 

hins andlega, þ.e.a.s. heilinn, er kórónan hans.  
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Mannslíkaminn er byggður þannig upp að honum er ætlað að geta hugsað. Sama 

efni og sömu öfl og eru í steinaríkinu eru líka í mannslíkamanum. Þau eru samsett á 

þann veg að hugsunin geti orðið til. Þessi uppbygging steinefna er gerð í samræmi við 

það hlutverk sem henni er ætlað til og verður hér því nefnd efnislíkami mannsins. 

Þessi uppbygging steinefna er byggð í kringum heilann, sem er miðpunkturinn. Þessi 

uppbygging verður til við æxlun og nær endanlegu formi með vexti. Æxlun og vöxt á 

maðurinn því sameiginlegt með jurtum og dýrum. Með æxlun og vexti skilur það 

lifandi sig frá hinu dauða steinefni. Gegnum fræið verður til eitthvað sem er lifandi úr 

öðru lifandi. 

Í röð lífveranna tengjast afkomendur forfeðrum sínum, frá einni kynslóð til 

annarrar. Þau öfl sem valda tilurð steinefnis beinast svo að þeim efnum sem 

steinefnið er samansett úr. Þannig verður bergkristall til úr þeim öflum sem búa í kísil 

og súrefni sem sameinast svo í kristalnum. Þau öfl sem mynda eikina er hægt að finna 

hjá móður og föðurtrénu. Í gegnum fræið, viðhelst síðan form eikarinnar frá 

foreldrum til afkvæmis. Það eru hinir innri meðfæddir eiginleikar alls hins lifandi og 

flytjast formin áfram í gegnum erfðir. 

Hvernig lifandi vera lítur út ákvarðast af því hverjir foreldrar hennar eru, með 

öðrum orðum hvaða tegund hún tilheyrir. Efnið sem hún er gerð úr er stöðugt að 

endurnýjast en tegundin helst óbreytt og erfist til afkomandanna. Tegundin ákvarðar 

þannig hvernig efnin eru samsett. Þessi kraftur sem ákvarðar tegundina er kallaður 

lífskraftur. 

Kraftar steinefnisins birtast manninum aðeins í gegnum skynfæri líkamans, og 

hann getur aðeins skynjað þá krafta sem að skynfæri hans leyfa. Eins og ákveðin 

hreyfing getur orðið að tónskynjun hjá manneskjunni, en ekki er hægt að skynja 

lífskraftinn með venjulegum skynfærum. Við skynjum lit blóma og ilminn með 

lyktarskyninu en lífskrafturinn er hulinn þessum skynfærum. Það er jafn rangt vegna 

annmarka ytri skynfæra að afneita tilveru lífskraftsins. Það væri eins og fyrir blindan 

að afneita því að litir væru til. Liturinn verður aðeins að veruleika fyrir hinn blinda ef 

hann öðlast sýn. Á sama hátt verður fjölbreytileiki jurta og dýra að birtast manninum 

sem lífskraftur svo að raunverulegt skynfæri sem á þarf að halda opnist hjá honum. 

Þegar þetta skynfæri opnast þá blasir við manninum nýr heimur. Hann skynjar þá 
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ekki bara liti og ilmi heldur lífið sjálft. Hann greinir hina lífsfylltu andlegu veru hjá 

hverri jurt og hverju dýri. Þessa andlegu veru má kalla lífslíkama eða eterlíkama. 

(Steiner,2003). 

Ég er ég.  

Á ævi hvers barns verður til það augnablik þegar barnið finnur sig í fyrsta skipti 

sem sjálfstæða veru gagnvart heiminum. Fólk með næma skynjun álítur að þessi 

stund sé þýðingarmikil upplifun fyrir barnið. Eins og alkunnugt er, þá tala lítil börn 

um sjálf sig í 3.persónu. Þau segja, Gunna vill drekka, Jón er góður. Okkur finnst 

eðlilegt að þau tali um sig í þriðju persónu eins og það væri um einhvern annan að 

ræða. Lítil börn eru ekki meðvituð um sjálfstæða veru sína ennþá, vegna þess að 

meðvitundin um sjálfið hefur ekki enn fæðst hjá þeim. 

Það er sjálfsmeðvitundinni að þakka að að maðurinn birtist sem sjálfstæð 

aðgreind vera, eða sem “ég.” Í “éginu” sameinar maðurinn allt það sem hann upplifir 

sem líkamlega og sálræna veru. Líkami og sál eru því berar “égsins”, í þeim verkar 

það. Sálin býr í “éginu” á miðdepil sinn, rétt eins og á sama hátt og líkaminn hefur 

hann í heilanum. “Égið” er maðurinn sjálfur, og það réttlætir það að hann skuli skilja 

“égið” sem hina sönnu veru sína. Maðurinn getur því litið á líkama og sál sem þann 

hjúp sem hann lifir innan í. Hann getur þannig litið á þau sem hin líkamlegu skilyrði, 

sem hann getur unnið í gegnum.  

Á þroskabraut sinni lærir maðurinn því jafnt og þétt að nota þessi verkfæri sem 

þjón égsins. Þetta litla orð “ég” aðgreinir sig frá öllum öðrum orðum. Þeim sem á 

réttan hátt hugsar um eðli og merkingu þessa orðs, opnast samtímis miklir möguleikar 

til þekkingar um veru mannsins í dýpri skilningi. Aðeins innan frá, og aðeins í 

gegnum sjálfan sig getur sálin kallað sig ég. Þegar manneskjan segir ég við sjálfan 

sig, þá byrjar eitthvað að tala að innan, sem ekki hefur neitt að gera með neinn af 

þeim heimum, þar sem hinir fyrrnefndu hjúpir eiga uppruna sinn í. “Égið”verður því 

meir og meir herra yfir líkama og sál. Jafnvel kemur þetta í ljós í árunni. Því meira 

sem égið ræður yfir líkama og sál, því skýrari, breytilegri og litríkari er hún. Hinn 

sjáandi getur því séð þessi áhrif sem égið getur haft á áruna, en égið sjálft er honum 

alveg hulið, því það er í hinu dulda, hinu allra helgasta í manninum.  
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Égið tekur samt sem áður við geislun ljóss, sem blossar upp í manninum sem hið 

eilífa ljós. Á samskonar hátt og maðurinn sameinar éginu það sem líkami og sál 

upplifa, þá lætur hann hugsanir góðleikans og sannleikans streyma inn í égið. Égið 

býr í sálinni. Þó æðsta birting égsins tilheyri vitundarsálinni. Þá verður samt sem áður 

að segjast að með því að geisla út frá henni, þá uppfylli það alla sálina. Það verkar í 

gegnum sálina á líkamann, og í éginu býr þá andinn. Andinn geislar inn í égið og 

mótar égið innan frá og út á við en efnisheimurinn að utan og innan við. Eilífi 

sannleikurinn verður sjálfstæður, sameinast éginu í eina veru og égið verður eilífðin. 

(Steiner,2003). 

Árstíðarhringur 

Árstíðirnar og hátíðirnar ganga eins og perlufesti í gegnum leikskólaárið. 

Árstíðarhringurinn er grunnþáttur alls og er það sama í öllum Rudolf Steiner 

leikskólum það gengur í hring eins náttúran og árstíðirnar. En það fer eftir þeim 

kennurum sem skapa þessar hátíðir því geta þær verið mismunandi eftir því hvernig 

er haldið upp á þær í hverjum leikskóla fyrir sig. (Steiner,1984). 

Haustfagnaður – Mikjálsmessa 

Í kringum september er haustfagnaður og Mikjálsmessa þá fögnum við uppskeru. 

Borðum uppskeru haustsins, rótargrænmeti, syngjum haustsöngva, segjum 

drekasögur og syngjum riddaralagið. Uppskeruhátíðin er yfirleitt í kringum 29. 

september sem er sankti mikaelsmessa þá gerum við Mikaels sverð, sem við notum til 

að sigra drekann með. Elstu börnin fá að fara út fyrir bæinn og dvelja þar eina 

dagstund, í drekaleik með börnum úr Waldorf grunnskóla. Við sem heima sitjum 

bökum drekabrauð og borðum grænmetissúpu með rauðrófum, sem gerir hana rauða 

eins og drekablóðið. (Steiner,1984). 

Mikjálsmessa heitir eftir Mikael erkiengli. Vesturkirkjan sá í honum bakhjarl 

kristinna manna almennt, einkum þó hermanna, en í austurkirkjunni var hann fyrst og 

síðast talinn hjálpari og styðjandi veikra og lasburða.  

Mikael er meðal annars verndardýrlingur Úkraínu og Þýskalands. Nafn hans merkir 

"Hver er sem Guð?" (http://visindavefur.hi.is/svar.php?id=7053). 
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Luktarganga – Marteinsmessa 

Í nóvember er luktarganga við undirbúum okkur vel undir luktargönguna hvert og 

eitt barn gerir sína lukt og við æfum söngva sem við syngjum í tilefni dagsins. Börnin 

baka Marteins brauð og fara með í luktargöngu ásamt foreldrum sínum, 

Marteinsbrauðið okkar er sett í körfur og gefum við fólkinu sem við mætum á leið 

okkar í göngunni. Við söfnumst svo saman á fyrirfram ákveðnum stað í bænum eftir 

gönguna og syngjum söngva og svo er farið aftur upp á leikskóla. 

(Steiner,1984). 

Í fyrra var elduð súpa og fjölskyldur sameinuðust við matarborð og fengu sér 

súpu eftir kaldan dag, en það er eitt af því sem er skemmtilegt við leikskólann að það 

er mikil fjölskyldustemning sem hefur myndast, eins góð og náin samskipti hafa 

skapast á milli foreldra, barna og kennara.  

Marteins messa er 11. nóvember og kennd við Martein biskup í Tours í 

Frakklandi, sem á að hafa dáið í kringum árið 1400. Hann var samkvæmt 

helgisögninni svo velsinnaður maður, að eitt sinn er hann sem ungur hermaður hitti 

fyrir nakinn beiningamann, sem var að krókna úr kulda, sneið hann yfirhöfn sína í 

tvennt og gaf vesalingum helminginn. Næstu nótt birtist Jesús Kristur Marteini í 

draumi klæddur í kápuslitur beiningamannsins, sem hann kvaðst hafa fengið hjá 

Marteini. 

Eftir þessa vitrun lét Marteinn af hermennsku, tók kristna trú og gerðist klerkur. 

Varð hann brátt svo nafnfrægur, að fast var lagt að honum að taka við biskupsdómi, 

en hann færðist lengi undan fyrir lítillætis sakir. (http://www.natturan.is/baekur/673/) 

Mér fannst framandi allir þessir helgu menn sem við vorum að heiðra, velti fyrir 

mér hvort stefnan tengdist kristinni trú. Var þetta eitthvað sem þurfti að fara varlega 

með en reynsla mín af öðrum leikskólum var að allt sem var trúarlegt var afar 

viðkvæmt, ég hef ekki orðið vör við það hér í þessum skóla. Hér virðist þetta bara 

viðurkennt sem partur af stefnu og árstíðarhringnum okkar. Hef ekki orðið þess vör 

að foreldrar kvarti eða svekki sig á því. 
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Jólin –aðventan 

Við fögnum því að jólin eru að ganga í garð og fyrsta sunnudag í aðventu þá 

höldum við aðventuhátíð sameiginlega fyrir leikskóla og grunnskóla. Þá hittast allir 

foreldrar, kennarar og börn, við byrjum á því að setja aðventuspíral á gólfið sem við 

búum til úr greni og mosa, í miðjunni er stórt kertaljós. Við byrjum á því að undirbúa 

kertaljós barnanna með því að útbúa lítið rautt epli sem við skerum kross í, og 

komum fyrir kerti þar í sem við gerum síðan tilbúið fyrir börnin. Þegar við höfum svo 

öll safnast saman leyfum við börnunum að koma og kveikja hvert á sínu kertaljósi og 

á meðan syngjum við jólalög. Þannig verður að lokum herbergið sem var dimmt í 

fyrstu, orðið upplýst af kertaljósum barnanna. Börnin sitja hvert við sitt kertaljós.  

(Steiner,1984). 

Vers sem við lesum á þrettándanum: 

 

Sé ég í djúpið 

Andans uppfylla mín sólargrunnur 

Frá kærleiksveröld hjartans 

Og sjónhverfing eigin tilveru 

Með eldkrafti alheimssverðsins 

(Steiner,á,á). 

Öskudagur 

Við höldum upp á öskudaginn á leikskólanum þannig að börnin koma í 

náttfötum. Síðar er grímuball haldið á laugardegi, en þá koma foreldrar, börn og 

kennarar saman. Við undirbúum daginn með því að hafa þema og skreytum svo 

skólann okkar í samræmi við það. Allir mæta síðan í búningum, við syngjum, förum í 

leiki og borðum saman. Allir leggja sitt að mörkum á hlaðborðið, þetta er skemmtileg 

samvera eins og allar samverur okkar. (Steiner,1984). 
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Páskar  

Miðvikudaginn fyrir páskafrí höfum við sameiginlegan páskamorgunverð fyrir 

börn, foreldra og kennara. Við undirbúum þessa hátíðarstund með því að sjóða egg 

sem við litum með laufblöðum í grisju, notum krydd, og laukhýði, til að gera eggin 

falleg við fylgjum hér gamalli páskahefð. Við bökum brauð fyrir gesti leggjum á 

borð, kveikjum á kertum, og síðan koma foreldrar með álegg á borðið. Þetta er mjög 

hátíðlegt og skemmtilegt fyrirkomulag, þegar foreldrar eru farnir þá fara börnin út að 

leita að súkkulaðieggjum sem páskahérinn er búin að fela. Í lok dagsins fara svo 

börnin heim með páskaföndrið sem þau hafa útbúið fyrir þessa páska en það er 

mismunandi eftir aldri barnanna. (Steiner,1984). 

 

Vers sem við lesum um páskana: 

 

Er sólin út frá alheimsvíddum 

Mælir til huga mannsins 

Og gleðin út frá hugarfylgsnum 

Sameinar ljóssins sýn 

Þá stígur hugsun úr sjálfsins hjúpi 

Inn í húmsins víddir 

Og óljóst binda 

Manninn við andans veru. 

(Steiner,á,á). 
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Sumarundirbúningur 

Eftir páskana byrjum við að undirbúa sumarið með því að skipta um mold á 

blómunum, sá niður fræjum og í maí er vinnudagur á leikskólanum. Þá sameinast 

foreldrar, börn og kennarar og fara yfir leiksvæði barnanna, þrífa, laga úti leiktæki, 

eða smíða ný og annað tilfallandi. Yfirleitt eru einhver inniverk sem til falla þennan 

dag, t.d. setja upp hillur mála eða annað. Vel hefur verið mætt á vinnudaga okkar í 

leikskólanum. (Steiner,1984). 

Enn og aftur finnst mér stórkostlegt hvað samvinna foreldra og kennara er mikil. 

Mér finnst einsdæmi þessi eining sem ríkir í þessum leikskóla.  
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Viðtal við Waldorf kennara 

Ég ákvað að ræða við kennara sem er menntaður Waldorf kennari og starfar á 

Waldorf leikskóla. Ég spyr hann hvað það sé sem þarf að hafa til að vera Waldorf 

kennari og hverjar séu helstu áherslurnar sem unnið er út frá í leikskólanum. 

Þú þarft að vera duglegur og iðjusamur er það fyrsta sem mér dettur í hug. Því við 

erum alltaf að gera eitthvað. Við erum mikið í handavinnu, gerum við leikföng sem 

bila, sjáðu og bendir á trébíla sem eru orðnir dekkjalausir. Við gerum öll húsverk, 

þetta er eins og stórt heimili hérna, það þarf að þvo og þrífa, ræstingin sér bara um að 

þrífa gólf og klósett en við þrífum allt hitt. Við höfum föstudag fyrir þrif dag, en við 

þrífum samt alla daga vikunnar. Börnunum finnst mjög gaman að taka þátt í 

húsverkunum en þau hjálpa til við að skera grænmeti, baka brauð, brjóta saman þvott 

og hengja þvott á snúrurnar. Börnin sópa og vaska upp með okkur og ganga frá eftir 

matinn. Það sem skiptir máli fyrir börnin er að börnin fái að sjá fullorðna sem 

vinnusama og góða manneskju. Við fullorðna fólkið erum fyrirmynd barnanna.  

Allir dagar byrja eins hjá okkur, við byrjum á morgunhring, en þá fara börnin í 

hring ásamt starfsfólki í kringum lítið kertaljós. Við bjóðum hvert barn velkomið með 

nafni og syngjum lag, og förum með morgunvers. Þetta er svona á öllum hæðunum, 

en hver hæð er með sína sérstöðu þar sem börnin eru á mismunandi aldri. Við 

leggjum áherslu á að hvert barn sé sérstakt og tökum mið af aldri og getu barnanna.  

Fyrstu 7 árin eru mjög mikilvæg fyrir barnið. Þá skiptir miklu máli að gefa sér 

tíma fyrir barnið, við teljum að við kennum börnunum best með því að sýna þeim 

alltaf hvernig við gerum og gera alltaf eins. Hér er því mikið um endurtekningar. t.d. 

segjum við sömu söguna í viku. Við erum með árstíðarbundnar sögur og söngva, við 

notum fingraleiki líka mikið og brúðusögur.  

Við byggjum allt starfið upp á árstíðunum, þess vegna er mikilvægt að fylgja 

árstíðarhringnum og kunna að setja upp árstíðarborð, en það er borð sem við 

skreytum eftir lit árstíðar og jafnvel sögu eða atburði árstíðar. Starfið okkar snýst í 

kringum þær, við tengjum árstíðirnir við mat, sögur, söngva og föndur.  

Við búum til okkar handbrúður sjálf, úr ull og silki, við þæfum mikið á 

leikskólanum  
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Við erum andlega þenkjandi leikskóli. Það skiptir máli að okkur líði vel, þar sem 

börnin eru svo viðkvæm og opin. Undantekningarlaust hefur starfsfólk farið að vinna 

í sjálfu sér sem hefur komið að vinna hér með okkur. 

Mataræði okkar í leikskólanum byggist á lífrænu grænmetisfæði, en hefur 

reyndar tekið stakkarskiptum vegna breyttra fjárhagsaðstæðna í þjóðfélaginu en 

matseðill okkar er alltaf eins. Á mánudögum bjóðum við upp á graut, á þriðjudögum 

höfum við súpu og brauð, á miðvikudögum er pasta, á fimmtudögum höfum við 

baunarétt og á föstudögum er pizza.   

Löng hefð er fyrir því að farin er ferð til Noregs í eina viku að hausti, þar sem 

farið hefur verið á endurmenntunarnámskeið í Waldorf háskóla. Þar hafa verið ýmsir 

fyrirlestrar, upprifjanir og handverk sem er góð viðbót við þau námskeið og þá 

endurmenntun sem við höfum fengið hér heima. En ýmis námskeið hafa verið í boði 

hér heima, meðal annars fyrirlestur um stjörnuspeki og hvaða áhrif stjörnurnar hafa á 

börnin og fyrirlestur um börn í leik og mikilvægi leiksins.  

Við höfum einnig fengið náttúrulækni á vegum mannspekifélagsins í heimsókn til 

okkar. Þá hafa foreldrar getað pantað tíma hjá henni. Í leikskólanum notumst við við 

remedíur, þannig að ef barn meiðir sig þá er það eins sjálfsagt að fá huggun eins og 

að fá remedíur. 

Foreldrasamstarf er mjög mikið í leikskólanum. Foreldrar taka til dæmis þátt í 

viðhaldi og bjóða fram aðstoð sína og menntun við hinar ýmsu aðstæður hverju sinni. 

Ef eitthvað vantar þá er leitað til foreldra sem eru alltaf velkomnir á leikskólann og 

eru mjög skemmtileg og náin samskipti milli foreldra og kennara.  

Foreldrafundir eru haldnir tvisvar á ári þar sem farið er yfir hefðbundin mál, 

stefnur leikskólans og stöðu hverju sinni. Síðan málum við saman, leikum okkur með 

bývax eða jarðleir.  

Árlega höldum við basar um jólin og foreldrar, kennarar og börn úr grunnskóla 

undirbúa basarinn í sameiningu. Við höfum svoköllluð föndurkvöld, þar sem við 

undirbúum basarinn og hittumst og föndrum saman, smíðum sverð og skildi, 

prjónum, saumum, þæfum, gerum bækur og ýmislegt fleira. Allt það sem 

hugmyndaflugið hefur að geyma hverju sinni, þetta er ekki bara góð fjáröflun fyrir 

skólastarfið heldur er þetta skemmtileg samvera þar sem foreldrar og kennarar hittast 
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undir öðrum formerkjum. Síðasti föndurdagurinn er svo á laugardegi svo börnin geti 

komið með og við eldum okkur súpu og borðum saman þann daginn.  

Í vetur tókum við upp á því að biðja börn að koma með 1 ávöxt á viku og hefur 

það skapað fjölbreytni í mataræði barnanna en venjulega er ekki mikið boðið upp á 

ávexti á leikskólanum nema þegar við höfum afmælisveislur. Þá hafa börnin komið 

með ávexti og boðið vinum sínum. Við bjóðum upp á rískex, hrökkkex og brauð, 

drekkum mikið af rauðrunnate og vatni. En börn með sérþarfir hafa komið með mat 

með sér í skólann.  

Á leikskólanum er svo kölluð flöt stjórnun en það þýðir að fleiri deila ábyrgðinni 

og enginn einn stjórnar. Hér taka allir ábyrgð og það er sameiginlega á okkar ábyrgð 

að leikskólinn okkar sé góður skóli. Við höfum reglulega starfsmannafundi sem eru á 

tveggja vikna fresti þar sem farið er yfir líðan starfsmanna og önnur málefni sem þarf 

að ræða. (Viðtal við kennara). 

 

Athuganir á börnum  

Skráningar, athuganir og mat fara öðruvísi fram en ég átti að venjast og 

eftirfarandi dæmi um það eru úr handbók kennara. 

 

Skoða fólk – einbeita sér að því.  

Athuganir á börnum - mikilvægt að skoða hvert barn af athygli.  

Hafa tíma til þess, ákveða fyrirfram hvenær og hvaða barn á að taka fyrir (nota eina 

viku eða svo)  

Síðan má ræða niðurstöður við aðra starfsmenn.  

Skráning  

Skrá hlutlaust: líkama, stærð, lögun höfuðs, litur, hárgerð – gera þetta nákvæmlega, er 

höfuðið langt eða breitt, eyru, nef, munnur.  

Hreyfing barns og hreyfigeta – gróf og fínhreyfingar 

Félagslega hliðin – gagnvart börnum og fullorðnum 
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Leikur barnsins úti/inni vandamál í samskiptum við aðra 

Heilsufar - er barnið fljótt að jafna sig – er það oft veikt, magi – svefn 

Fjölskylduhagir – gera heildarmynd 

Tengja heildarmynd við dýr, stein, eða mynd af einhverju öðru sem manni finnst geta 

tilheyrt barni. 

Kynna niðurstöður á fundi og láta kyrrt liggja a.m.k 1 dag eða viku og fá 

hugmynd hvað hægt væri að gera.  

Taka barn inn í bænirnar rétt fyrir svefn og biðja engla um hjálp. Skoða/greina 

foreldra eins og barn ef vandamál er, heimsóknir á heimili og hjálpa til við samstarf. 

Samstarf starfsfólks 

Elementin 3  

1. Samræður um hugmyndafræðina – study group 

2. Samræður á milli starfsfólks  við þurfum að geta treyst á hvort annað sem 

ólíkar manneskjur – human beings 

3. Samræður við umheiminn 

 

Fundir byrja á því að allir segja eitthvað frá sér – hvernig manni líður. Í vinnunni 

yfir daginn þá tölum við ekki um persónulega hluti. Á fundum er hægt að finna leiðir 

til að gefa fólki tækifæri til að tjá sig um hugsjónir sínar plön, framtíð, viljum við 

gera annað, vera sýnileg í því sem við erum að gera, það skiptir máli.  

(Zilc M Pet,1999). 
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Samantekt 

Þessi ritgerð mín er ferðalag mitt í gegnum Waldorf leikskóla, í leit minni að 

þekkingu um það sem ég þarf að hafa og kunna skil á sem leikskólakennari við 

Waldorf leikskóla.  

Í Aðalnámskrá leikskóla segir að leikskólinn sé fyrsta skólastigið og í þeirri 

fyrstu námskrá sem gefin er út fyrir leikskóla á Íslandi 1999 er talað um að 

umhyggjan fyrir barninu skuli vera höfð að leiðarljósi. Að námskráin sé leiðarvísir 

fyir alla þá sem vinna með börn að uppeldi og námi þeirra en jafnframt sé 

sveigjanlegur rammi um störf þeirra. (Aðalnámskrá leikskóla,1999). 

Í leit minni að útskýringum og svörum þá hef ég komist að því að Waldorf 

leikskólinn vinni að sömu markmiðum og aðrir leikskólar þó farnar séu aðrar leiðir – 

ekki ætla ég að meta hér hvort er betra – faglegra eða verra.  

Varðandi leikefni þá eru tilgreind leikefni í Aðalnámskrá leikskóla sem ættu að 

vera í leikskóla, efniviður til skapandi starfa, ýmsar gerðir af verkfærum, búnaður til 

þykjustu og hlutverkaleikja, kubbar og annað til byggingaleikja, hljóðfæri, tölvur, 

inni og útileiktæki. (Aðalnámskrá leikskóla,1999). í Waldorf leikskólanum eru ekki 

raftæki í leikskólanum, hvorki tölvur, né útvarp. Það fannst mér undarlegt til að byrja 

með að ekki væri tölva til að hlaupa í, en hér gerum við allar auglýsingar, og 

handskrifum allt sem þarf að merkja, þá er söknuðurinn eftir tölvunni enginn.  

Bækur eru ekki í leikskólanum, nema þá fagbækur, en börnum er sagðar sögur, 

leikin eru leikrit, brúðuleikhús, ýmsir fingraleikir tengt árstíðum. Í Aðalnámskrá er 

talað um að bækur þurfi að vera eitt af daglega umhverfi barnanna svo þau læri að 

njóta þeirra. (Aðalnámskrá leikskóla, 1999). 

Hér gildir það sama fyrir alla, og ekki er um neina undirbúningstíma, að ræða, en 

starfsfólk getur notað hádegishlé ef eitthvað þarf að gera. Eins eru allir tilbúnir til að 

hliðra til ef eitthvað stendur til að gera.  

Stjórnunin er svokölluð flöt stjórnun, sem þýðir að allir bera ábyrgð. Hver og 

einn kennari hefur sitt hlutverk. Nýjum hlutverkum er jafnan útbýtt ef eitthvað nýtt 

stendur til. Leikskólastjóri er ekki sýnilegur á staðnum, en sá sem er menntaður 

Waldorf kennari er höfuð hússins. Á leikskólanum starfa 10 kennarar, 4 karlmenn, 
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einn af þeim vinnur sem kokkur, og 6 kvenmenn. Öll vinna þau 100% starf nema 

kokkurinn sem er í 75% starfi. Við höfum að öllu jöfnu 1 – 2 skiptinema okkur til 

aðstoðar. 3 kennarar eru á hverri hæð. Mér finnst þegar jafnara kynjahlutfall ríkir eins 

og hér þá skapast önnur menning og stemming. 

 

Það sem mér finnst hinn almenni leikskóli geta lært af kenningum Rudolf Steiner. 

Þá finnst mér þessi árstíðarhrynjandi og tengingin við náttúruna, skapa góða og 

heilbrigða tengingu við lífið og tilveruna. Hugmyndin að það sé bannað að gera ekki 

neitt, finnst mér ótrúlega góð til að fá fólk til að vera virkt. Það að dagurinn fái að 

flæða án þess að alltaf sé verið að brjóta upp leik barnanna, finnst mér börnin fái 

meira tækifæri til að sinna leiknum, það mikilvægasta sem barnið hefur er leikurinn 

og finnst mér ekki eins mikil ringulreið ríkja hér eins og ég hef upplifað oft í öðrum 

skólum. hverju það sé að þakka ætla ég ekki að greina né tíunda hér. Þessi 

einfaldleiki og mikla foreldrasamstarf kemur að góðu fyrir alla aðila, kennara, barn 

og foreldra. Í Aðalnámskrá leikskóla er talað um foreldrar beri frumábyrgð á uppeldi 

og velferð barna sinna, en leikskólinn veiti þeim stuðning í uppeldinu. Það sé 

mikilvægt að náið og gagnkvæmt traust ríki milli heimila og leikskóla. Foreldrar 

þekkja barn sitt best, hafa þekkt það frá fæðingu og þau hafa fylgst með þroska þess 

og líðan þeirra, en leikskólakennarinn kynnist barni fyrst í leikskólanum og þekkir 

því þroska þess, færni og viðbrögð í barnahóp. 

(Aðalnámskrá leikskóla,1999). 

Waldorf leikskóli hentar kannski ekki öllum, en það er alltaf mikilvægt fyrir 

foreldra að velja leikskóla fyrir barnið sem hentar þeim, að þau séu sátt og að hann 

samræmist þeirra lífsviðhorfum. Waldorf leikskólinn er líkari heimili en stofnun. 

Börnin þroskast og læra í náttúrulegu umhverfi sem líkist samfélagi fullorðinna í 

gegnum leikinn.  

Á fyrstu 7 árum lærir barnið með því að herma eftir og því er afar mikilvægt að 

barnið hafi góða fyrirmynd til að herma eftir. Leikskólinn forðast aðgreiningu, og ef 

barn er ekki sterkt á öllum sviðum þá leitast kennarinn við að styrkja barnið á öðrum 

sviðum.  
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Þetta umhverfi hentar ekki bara börnum heldur finn ég einnig fyrir því sem 

kennari að ég hef öðlast öryggi mitt hérna í einfaldleikanum. Þær umbreytingar sem 

hafa orðið hjá mér sem kennara felast kannski helst í þeim nýju gildum sem ég hef 

öðlast, sú iðjusemi og nægjusemi sem ríkir hér er smitandi, það hljóða og góða sem 

felst í einfaldleikanum og öryggið sem skapast þegar það er alltaf vissa um hvað er 

næst. Það þarf ekki að finna hjólið, Rudolf Steiner gerði,hér er það bara okkar að 

fylgja þeirri stefnu sem að hann skóp. Ég held að það sé mikið til í þeirri visku að á 

leikskólanum er listin að læra listin að lifa. 
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Lokaorð 

Held að við getum öll verið sammála um það að börnin okkar eru það dýrmætasta 

sem við eigum. Við megum ekki gleyma því að foreldrar eru þeir sem bera 

frumábyrgð á uppeldi barna sinna en við erum þeim stuðningur í uppeldi, barna 

þeirra. Við erum fyrsta skólastigið og leikskólinn þarf að íhuga vel með hvaða hætti 

og hvaða leiðir hann ætlar að fara í að sinna þörfum barna til að undirbúa þau undir 

lífið, með sem besta hætti og leyfa þeim að þroskast á þann hátt sem eðlilegast þykir.  

Ég er heilluð af mannspeki Rudolf Steiners, og af þeim áhrifum sem leikskólinn 

hefur haft á mig sem fullorðna manneskju. Ég hef séð aðra kennara sem hafa, hafið 

störf á eftir mér blómstra bæði í starfi sínu og persónulega lífi. En mest þykir mér til 

um að horfa í augu barns og sjá þar kærleikann, og þegar hann handfjatlar og umvefur 

litlu handsaumuðu dúkkuna, með virðingu vefur utan um hana teppi og ruggar henni. 

 

“Þú getur ekki fengist við manninn með rökfræðinni einni saman, 

heldur gegnum skilning sem aðeins er hægt að ná þegar hið 

vitsmunalega getur séð heiminn sem listaverk. “ 

(Steiner,2005,4). 
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