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Breytingar á faglegu starfsumhverfi leikskóla
og leikskólakennara –
á rúmum áratug 2008-2018
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Unnið á vegum Samstarfsráðs um starfsþróun kennara og skólastjórnenda
Leikskólastigið
Samstarfsráð um starfsþróun kennara og skólastjórnenda setti niður starfshópa til að lýsa hvernig staðið er að
starfsþróun og greina þær breytingar sem greina má í starfsumhverfi skóla og kennara undanfarin ár. Þessari vinnu
er ætlað að byggja undir tillögur samstarfsráðsins þann stuðning eða stoðkerfi sem þarf svo starfsþróun fagstétta í
skólakerfinu sé í takt við þær kröfur sem gerðar eru til þeirra úr ýmsum áttum. Ljóst er að starfsþróun
kennarastétta byggir fyrst og síðast á fagvitund og faglegum metnaði þeirra sjálfra, en þær má einnig rekja til
stjórnvaldaðgerða, setningar laga og reglna, stefnu sveitarfélaga og alls kyns samþykkta, alþjóðlegra og innlendra.
Sumareru settar fram á grundvelli rannsókna eða byggðar á erlendum fyrirmyndum. Siðast en ekki síst hafa viðhorf
og hugmyndir samstarfsfólks kennara í menntakerfinu, nemenda og foreldra áhrif á starfsþróun þeirra.
Í þessari skýrslu er sjónum beint að leikskólastiginu og fjallað um starfsaðstæður leikskólakennara og stjórnenda í
leikskólum. Í kjölfarið fylgja skýrslur um önnur skólastig.
Ein leið til þess að átta sig á því hve fjölþættar þessar kröfur um starfsþróun eru núna og eru líklegar til að verða er
að kortleggja breytingar í faglegu umhverfi leikskólans sem hafa orðið undanfarinn áratug. Um þessar breytingar
verður varla villst, þær hafa raunverulega orðið og það er hægt að gaumgæfa hvaða kröfur þær gera í raun. Umfang
þeirra hefur líka verið undirstrikað með margs kyns viðbrögðum stjórnvalda, m.a. með lengingu náms fagstétta og
margvíslegri stefnumörkun og stuðningi.
Þessu skjali er einungis ætlað að draga fram hvaða breytingar hafa raunverulega orðið á leikskólastiginu. Það er
síðan næsta verkefni að meta hvaða starfsþróun þarf að eiga sér stað svo hægt sé að verða við öllum þeim
breytingum sem hér eru raktar. Þótt þeim sem vinna innan leikskólans komi varla neitt af þessu á óvart þá hefur
mörgum komið á óvart hve mikið hefur í raun breyst þegar þetta allt er tekið saman. Kröfurnar sem breytingarnar
gera til fagstéttarinnar, þegar þær eru allar teknar saman eru gríðarlegar. Þeir sem skipulögðu og unnu þá
samantekt sem hér fer á eftir gera því skóna að ekki verði minni breytingar næsta áratuginn eða tvo. Í kjölfar
þessarar vinnu munu þeir og aðrir spyrja hvað þurfi að gerast í starfsþróunarumhverfi leikskólans svo hver einasti
leikskóli geti stöðugt og af fullum burðum brugðist við öllum þeim kröfum sem fagmennskan og umhverfið gerir til
þróunar faglegs starfs.
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Margir hafa komið að samningu þessa skjals. Ramminn var mótaður í starfi fagráðs og samstarfsráðs. Efnisgrunninn
lagði Fjóla Þorvaldsdóttir ásamt Sigurði Sigurjónssyni Klöru E. Finnbogadóttur og Sigurjóni Mýrdal. Aðalheiður
Steingrímsdóttir, Anna Magnea Hreinsdóttir, Arna H. Jónsdóttir, Bryndís Garðarsdóttir, Kristín Dýrfjörð r og Jón Torfi Jónasson
hafa einnig komið að textanum.
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Tilgangur þessarar samantektar

Þetta sögulega yfirlit yfir breytingar á leikskólastiginu og örstuttar greinargerðir um þær, eru mjög afmarkað
verkefni og hefur þann tilgang einan að hjálpa okkur að skyggnast inn í framtíðina. Reynt er að tilgreina skýrt og
skilmerkilega það sem hefur breyst í umhverfi leikskólanna undanfarinn áratug. Verkefninu var ætlað tilgreina eins
jarðbundið og yfirgripsmikið og raunhæft er, hvaða breytingar hafa raunverulega orðið á undanförnum áratug,
eða svo, og gefa þannig heildstæða sýn yfir það sem hefur verið í gangi. Við viljum sýna svart á hvítu hvaða og
hvers konar breytingar hafa orðið á starfi leikskólanna og í umhverfi þeirra. Með þessu höfum við eitthvað
handfast þegar rætt er um breytingar. Jafnframt þarf að hafa í huga að þessi greining er takmörkuð, margt er í
gangi og aðrir höfundar geta bent á aðrar breytingar.
Á grundvelli þessa efnis munum við í framhaldinu spyrja einnar mikilvægrar spurningar og setja fram tvær
staðhæfingar. Fyrst munum við spyrja, hvers kyns umgjörð, eða stoðkerfi eru, eða hefðu verið nauðsynleg til að
allar þær breytingar sem við nefnum hefðu getað gengið eftir eins og ítrasti metnaður bæði um? Margt hefur
verið gert en til eru fjölmargar vísbendingar um að mun meira hefði þurft til. Þannig leiðum við athygli að því
fjölmarga sem þarf að gera svo eðlilegar fjölþættar breytingar eigi sér stað.
Fyrri staðhæfingin er síðan sú að það sé fráleitt að búast við öðru en a.m.k. jafnmiklar breytingar verði næstu
áratugina og hafa orðið fram að þessu; sennilega mun meiri. Það sé því brýn nauðsyn að hugsa um stuðning við
þróunar og breytingastarf, m.a. á þeim grunni. Síðari staðhæfingin er sú að flest bendi til þess að þær breytingar
muni fæstar ganga eftir eins og að er stefnt nema að skipulegur öflugur stuðningur við breytinga- eða
þróunarstarfið sé fyrir hendi. Það kemur skýrt fram hér á eftir hve miklar kröfur um framsýni og kraftmikið átak
fagstéttar og stjórnvalda felst í þessum staðhæfingum.

2.

Yfirlit yfir breytingar á leikskólastigi -20072

Þótt hér hafi verið nefnt að sjónum verði beint að áratug aftur í tímann þá töldu sumir skýrsluhöfundar að það
gæti verið gagnlegt að líta eilítið lengra til baka, ekki síst til að skilja hve leikskólinn hefur í raun breyst hratt.
Til þess að átta sig á faglegum körfum til fagfólks sem annast tiltekna starfsemi þá þarf vitaskuld að skilja eðli
starfsins. Til þess að skilja nauðsyn endurnýjunar á faglegri hæfni er jafnframt mikilvægt að átta sig á því hvernig
starfið hefur og er að þróast. Hér verða dregnir nokkrir höfuðdrættir þessarar þróunar, sem sýna hve mikil og
margslungin þróun leikskólans hefur verið. Þessari mynd er einnig ætlað að gefa til kynna hve mikil þróunin verður
næstu áratugina í þeirri vissu að hún verður engu minni.
Þeir áfangar í þróun leikskólans sem eru nefndir til sögunnar undirstrika hraða þróun bæði umgjarðar og inntaks.
Ekki er gerð nein tilraun til tæmandi lýsingar enda eru skiptar skoðanir um hvað skuli telja með.34 Til stendur að
draga aðeins fram höfuðdrætti, mest á landsvísu og í upptalningunni vantar fjölmörg framfaraskref sem stigin
voru hjá ólíkum sveitarfélögum, sjá t.d. þær hugmyndir sem settar voru fram í skýrslum Sigurlaugar Einarsdóttur5
frá 1991 um uppeldisstarfið í Kópavogi, og Margrétar Vallýjar Jóhannsdóttur6 frá 1992 um leikskólastarf í
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Í mörgum ákvöðrunum stjórnvalda og alls kyns öðrum samþykktum eða gögnum fólust beinlínis breytingar, þótt það
hafi sjaldnast verið orðað þannig.
3
Mikið af eftirfarandi texta er tekið orðrétt úr hefti Jóns Torfa (2006), Frá Gæslu til skóla (bls. 8-9).
4
Að ýmsu leyti hefur leikskólastigið tekið mestum breytingum allra skólastiga á tilölulega skömmum tíma. Yfirsýn yfir
þessar breytingar má m.a. sjá hjá Valborgu Sigurðardóttur (1998), Davíð Ólafssyni (2000) og Bergi Felixsyni (2008).
5
Sigurlaug Einarsdóttir. (1991). Skýrsla um breytt rekstrarfyrirkomulag á þremur leikskólum í Kópavogi :
þróunarverkefni.
6

Margrét Vallý Jóhannsdóttir. (1992). Leikskólaverkefnið : þróunar- og tilraunaverkefni í fimm leikskólum.
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Reykjavík og auðvitað þarf að skoða sögu allra sveitarfélaga til þess að gera þessari þróun réttmæt skil. En nokkrir
höfuðdrættir eru nefndir hér á eftir.
Árið 1973
Fagnám í þróun. Lög voru samþykkt um Fósturskóla Íslands. Menntamálaráðuneytið tók þar með
við rekstri skólans af Sumargjöf og nafninu var breytt úr Fóstruskóla í Fósturskóla Íslands. Námið var skilgreint sem
þriggja ára nám, en hafði verið það í raun frá árinu 1968. Skólinn var fluttur á háskólastig 1998 og varð að
leikskólakennaraskor við Kennaraháskóla Íslands. Þaðan útskrifuðust fyrstu leikskólakennarar með B.Ed. gráðu
1998. Háskólinn á Akureyri stofnaði leikskólakennaraskor árið 1996 og útskrifaði fyrstu leikskólakennarana með
B.Ed. gráðu árið 1999.
Árið 1973
Lög voru samþykkt um hlutdeild ríkisins í byggingu og rekstri dagvistunarheimila, nr. 29/1973.
Lögin snerust um fjármál, en fyrsta grein þeirra er um markmið þessara stofnana og eru því fyrstu almennu lögin
um starfrækslu dagvistunarheimila og undanfari laga um leikskóla. Lögin voru endurskoðuð 1976 og þá fluttist öll
ábyrgð af rekstrarkostnaði til sveitarfélaganna, en ríkið stóð áfram undir helmingi stofnkostnaðar á móti
sveitarfélögum. Þessu var síðan breytt aftur með lögum um verkaskiptingu sveitarfélaga og ríkisins 1989 en með
þeim er allur kostnaður við leikskólana færður til sveitarfélaganna (nr. 87/1989)
Árið 1983 var starfrækt framhaldsdeild fyrir starfandi leikskólakennara við Fósturskóla Íslands, framhaldsnámið í
stjórnun sett á stofn.
Árið 1985
Uppeldisáætlun fyrir dagvistarheimili var gefin út samkvæmt fyrirmælum sem sett voru inn í lög
um kostnaðarskiptingu árið 1981. Með þeirri viðbót árétta stjórnvöld ábyrgð sína á uppeldishlutverki þessara
stofnana. Uppeldisáætlunin markaði nokkur tímamót að því er varðar formlega og faglega opinbera skilgreiningu á
hlutverki leikskóla. Önnur útgáfa var gefin út 1993 (og hét nú áætlun fyrir leikskóla) og síðan var hlutverk
leikskólanna útfært í lögunum 1994. Í tengslum við fyrstu Uppeldisáætlun kom út fylgiritið, Uppeldisáætlunin sem
leiðarvísir eftir Valborgu Sigurðardóttir (1987) og var það hugsað til að aðstoða leikskólakennara við að
framkvæma Uppeldisáætlunina. Fyrsta aðalnámskrá leikskóla var gefin út árið 1999. Allar götur frá árinu 1953 var
í starfi leikskóla mikið stuðst við kennslurit Valborgar, Starfshættir á leikskólum og dagheimilum, stundum nefnt
Bláa bókin, sem varð þannig eins konar uppeldisáætlun í rúm 30 ár. Þar sem Valborg var líka aðalhöfundur
áætlananna 1985 og 1993 á hún ríkan þátt í mótun opinberrar uppeldisstefnu í meira en hálfa öld.
Árið 1989.
Þróunarsjóður leikskóla varð stofnaður í Menntamálaráðuneytinu og var fyrst úthlutað úr honum
til 9 verkefna 1989. Telja margir að ákveðinn vatnaskil hafi fylgt stofnun þróunarsjóðsins og í kjölfarið hafi faglegt
starf leikskóla blómstrað.
Árið 1991
Lög um leikskóla nr. 48/1991 samþykkt. Leikskólaheitið tók völdin og stigið var formlegt skref í átt
að því að færa leikskólana inn í skólakerfið. Þetta voru fyrstu lögin um leikskóla sem fjalla um inntak starfsins og
ná til barna frá því fæðingarorlofi foreldra lýkur og þar til skólaskylda hefst. Þau grundvallast á uppeldisáætluninni
frá 1985 og renndu lagastoðum undir hana. Í lögunum er ítarleg markmiðsgrein, þannig að tilgangur þessara skóla
hvíldi nú á traustum lagagrunni. Miðlæg staða leiksins er áréttuð í lögunum. Sú skylda er lögð á herðar
sveitarfélögum að tryggja börnum leikskólavist. Eftirlitshlutverk stjórnvalda er gert mun skýrara en áður. Jafnframt
er stjórnvöldum gert að hafa frumkvæði að þróunar- og tilraunastarfi. Árið 1991 kom líka út, stefnurit
menntamálaráðuneytisins Til nýrrar aldar, þar sem fjallað er um framtíðarsýn m.a. um menntun leikskólakennara
á háskólastigi.
Þetta ár voru fyrstu starfslýsingar leikskólakennara lagðar fram til samþykktar hjá Launanefnd sveitarfélaga, og
samþykktar á haustþingi Fósturfélags Íslands 1991. Í þessu skjali er mikilvæg samantekt á starfi „fóstra“ og er
áhugavert að bera það saman við þá starfsþætti sem nú (2018) felast í starfi leikskólakennarans.

Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga (nr. 40/1991) eru sett þetta ár. Sjá VIII. Kaflann: Málefni barna og
ungmenna. Kveðið er á um það að samvinna skuli vera á milli félagsmálayfirvalda og leikskóla. Félagsmálanefnd
skal sjá til þess að börn fái notið hollra og þroskavænlegra uppvaxtarskilyrða, t.d. leikskóla og tómstundaiðju. Í
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kjölfar þessara laga ber leikskólakennurum að veita umsagnir til félagsmálayfirvalda vegna einstaka barna ef óskað
er.
Árið 1993
Lög um opinbera stjórnsýslu nr. 37/1993 – þau höfðu áhrif á hvernig t.d. fundargerðir deilda voru
færðar og upplýsingum miðlað til t.d. forræðislausra foreldra.
Árið 1994
Lög um leikskóla nr. 78/1994 samþykkt. Leikskólinn er formlega skilgreindur sem fyrsta skólastigið
og þannig tekinn inn í skólakerfið. Heitið leikskólakennari er nú notað um fagfólk hvort sem það lýkur
leikskólakennaranámi eða fósturnámi eða hefur borið starfsheitið fóstra.
Reglugerð um öryggi leikfanga og hættulegar eftirlíkingar nr. 408/1994 Reglugerð þessi gildir um vörur og leikföng
fyrir leik barna yngri en fjórtán ára. Leikskólastjórum er skylt að hafa í huga reglugerðina við val á leikföngum sem
keypt eru inn í leikskólann.
Árið 1995
er sett ný reglugerð um starfsemi leikskóla nr. 225/1995,
https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/225-1995, þar sem tekin eru upp ný viðmið varðandi fjölda barna í
leikskóla. Húsnæði leikskóla skal miðað við 7,0 m² brúttó fyrir hvert barn samtímis í leikskóla utan þess tíma sem
hópar skarast, þar af verði nettó leik- og kennslurými a.m.k. 3,0 m² fyrir hvert barn. Hugtakið barngildi kemur til
sögunnar. Við þessa reglugerðarbreytingu fjölgaði börnum í rými sem hefur leitt til mikils álags á börnin vegna
þess að þau eru flest í 8-9,5 klst. dvöl í leikskólanum, en ekki í styttri dvöl eins og gert var ráð fyrir í reglugerðinni.
Þegar saga þessara viðmiða er skoðuð skiptir miklu máli að hafa í huga lengd viðveru og fjölda barna, einkum yngri
barna, í leikskólunum.7
Árið 1999
Aðalnámskrá leikskóla gefin út og tekur við af Uppeldisáætlun. Staðfest var áherslubreyting í
umræðu um leikskólastarf.
Árið 2001
Gerð var breyting á reglugerð um starfsemi leikskóla nr. 225/1995 í maí árið 20018 og breyting
varð á rými þannig að nú skyldi húsnæði leikskóla miðað við 6,5 m² brúttó fyrir hvert barn samtímis í leikskóla
utan þess tíma sem hópar skarast, þar af verði nettó leik- og kennslurými a.m.k. 3,0 m² fyrir hvert barn. Í stað
orðanna 5 ára barn reiknast sem 1,0 barngildi komi: 5 ára barn reiknast sem 0,8 barngildi.
https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/225-1995
Árið 2002

eru settar tvær mikilvægar reglugerðir sem lúta að daglegu starfi leikskólanna.

Reglugerð um öryggi leikvallatækja og leiksvæða og eftirlit með þeim nr. 942/2002 Reglugerðin gildir um öryggi
leiksvæða og leikvallatækja og eftirlit með þeim, hvort sem um er að ræða tímabundna starfsemi eða til
frambúðar. Eftir tilkomu hennar þarf leikskólastjóri að kalla til skoðunarmann leikskólalóða á a.m.k. 12 mánaða
fresti. Skoðunarmaður vottar að leikskólalóðin sé örugg börnum. Með tilkomu þessarar reglu þarf að framkvæma
svokallað innra eftirlit daglega með leikskóla lóðum. Það eftirlit fellur á leikskólakennara, en einn þeirra fer að
morgni um leikskólalóðina og greinir strax hættur sem geta stafað af skemmdarverkum, notkun, sliti eða veðrun.
Dæmi um þetta er hættulegt rusl, skemmd leikvallatæki, lausar festingar leikvallatækja og marka, slitnir
hreyfihlutir, flísar, útistandandi naglar og skrúfur og óvarðar undirstöður. Reglubundin yfirlitsskoðun felst einnig í
að jafna yfirborðsefni undir leikvallatækjum með því að raka til möl og sand og sópa lausu efni af stéttum eftir
þörfum. Þá skal við reglubundna yfirlitsskoðun fjarlægja skemmd leikföng og gera viðeigandi ráðstafanir til að taka
bilaðan búnað úr umferð.
Reglugerð um hollustuhætti nr. 941/2002 Skv. þessu getur heilbrigðisnefnd gert kröfu um innra eftirlit í starfsemi
leikskólans þar sem smithætta er fyrir hendi eða sérstakra öryggisráðstafanna er þörf. Innra eftirlit skal taka mið
af umfangi og stærð fyrirtækja. Þessir liðir snerta allir m.a. starf leikskóla og heyra þeir allir mest til friðar
7

Ýmis gögn eru til um þessi mál enda tengjast þau mjög beinum kjaramálum leikskólakennara. Sjá t.d. samantekt Hörpu Njáls
2004. http://www.samband.is/media/kjaramal/Ahrif-kjarasamnings-a-starfsmannahald-og-starfsemi-leikskola.pdf
8
https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/menntamalaraduneyti/nr/3346
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stjórnenda, og sumt hvílir á starfsfólki eldhúss, en liður 4, hvílir talsvert á leikskólakennurum. Í innra eftirliti, skv.
þessari reglugerð felst að:
1. tilgreina áhættuþætti, fyrirbyggjandi aðgerðir og mikilvæga eftirlitsstaði, s.s. varðandi hitastig vatns og
heilbrigðisvottorð starfsfólks,
2. gera skriflegar hreinlætisáætlanir sem fela í sér umgengnisreglur og áætlanir eftir því sem við á, s.s. um
meindýravarnir, viðhald loftræstikerfa, þrif og gerileyðingu,
3. skilgreina viðeigandi þjálfun starfsfólks og gera grein fyrir starfsréttindum þeirra,
4. skrá óhöpp, slys og úrbætur,
5. skrá viðhald tækja og búnaðar eftir því sem við á.

3.

Yfirlit yfir breytingar sem snerta leikskólastigið 2007-2018

Fjölmargt hefur áhrif á starf leikskólans. Hér á eftir eru tilgreind fjölmörg atriði sem hafa komið til sögunnar eða
við sögu undanfarinn áratug og skerpa á kröfum til starfsfólks leikskóla. Mestu kvaðirnar fylgja setningu laga og
reglna, en margt fleira skiptir verulegu máli, þar á meðal afstaða foreldra, sveitarfélaga með stefnumótun sinni,
íslenskar og erlendar rannsóknir auk málþinga og fræðslu um nýjar hugmyndir eða það sem brennur á fólki, ekki
síst fagfólkinu. Í töflunni hér á eftir er leitast við að bregða upp mynd af mörgu af því sem var á ferðinni síðasta
áratuginn, en taka svo efnisþættina til umræðu. Það er áberandi hve regluverkið er endurnýjað og styrkt á árunum
2008-2011 og felst m.a. í viðleitni til að tengja skólastigin betur saman, t.d. með sameiginlegri námskrá.
Tafla 1. Yfirlit yfir mikilvæga þætti sem lúta að þróun leikskólans. Kjarasamningar eru ekki meðtaldir.
Lög og reglur

2007

Ákvarðanir
stjórnvalda

Íslenskar skýrslur eða
rannsóknir

Málþing, málstofur
(nokkur dæmi, langt frá
því tæmandi listi)

Símenntunarstofnun
KHÍ var sameinuð
hluta
Rannsóknarstofnunar
KHÍ og til varð ný
stofnun SRR –
Símenntun,
Rannsóknir, Ráðgjöf.
RannUng KHÍ stofnuð

2008

Lög um leikskóla

2009

Reglugerð um matsnefnd
leikskóla-, grunnskóla- og
framhaldsskólakennara,
241/2009
Reglugerð um skil og miðlun
upplýsinga milli leik- og
grunnskóla, nr. 896/2009
Reglugerð um inntak
menntunar leik-, grunn- og
framhaldsskólakennara, nr.
872/2009

Handbók um
foreldraráð sem
Heimili og skóli
stendur að

Samstarfsdagur um 20
leikskóla sem störfuðu í
anda Reggio Emilia haldinn
í Stekkjarási í Hafnarfirði,
efni leikskólaþróun, hver
leikskóli lagði til efni.
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Reglugerð um mat og eftirlit í
leikskólum og
upplýsingaskyldu
sveitarstjórna um skólahald,
nr. 893/2009
Reglugerð um starfsumhverfi
leikskóla nr. 655/2009
Reglugerð nr. 242/2009 um
sprotasjóð leik-, grunn- og
framhaldsskóla

2010

Reglugerð um
sérfræðiþjónustu
sveitarfélaga við leik- og
grunnskóla og
nemendaverndarráð í
grunnskólum nr. 584/2010

Miðstöð
skólaþróunar við HA;
skipulagsbreyting frá
Skólaþróunarsviði
(stofnsett 1999).

2011

Aðalnámskrá leikskóla

Skýrsla mennta- og
menningarmálaráðherr
a til Alþingis um
framkvæmd skólastarfs
í leikskólum skólaárin
2008-2009, 2009-2010
og 2010-2011. (Lögð
fyrir Alþingi á 140.
Löggjafarþingi 20112012.)

Reglugerð nr. 856/2011 um
breytingu á reglugerð um skil
og miðlun upplýsinga milli
leik- og grunnskóla nr.
896/2009

2012

2013

2014

Árganga námskrár í
leikskólum
Kópavogs.
5 ára barna9
3-4 ára barna10
1-2 ára barna11
Barnasáttmálinn sbr. lög nr.
19/2013

Aðgerðir til eflingar
leikskólastigsins

Alþjóðleg ráðstefna um
útinám og náttúruleg
leiksvæði haldin í Háskóla
Íslands.

Fagráð um
starfsþróun
kennara stofnað í
febrúar
Hvítbók um
umbætur í
menntun

Mat á framkvæmd
laga - leikskólastjórar

Handbók um
velferð og öryggi
barna í leikskólum

9

https://www.kopavogur.is/static/files/Leikskolar/leikskolar_5-ara-namskra.pdf
https://www.kopavogur.is/static/files/Leikskolar/namskra_3-4ara_p4-1-.pdf
11
https://www.kopavogur.is/static/files/Leikskolar/leikskolar_namskra_1-2ara_p4.pdf
10

Málþing um símenntun
kennara í Háskóla Íslands

Skapandi leikskólastarf
Framtíðarsýn leikskólans
Fagráðið skipulagði
ráðstefnuna „Future
Teachers – A Profession at
crossroads“
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Ráðstefna – Nálgun
Reggio Emilia í menntun
barna

2015

Skólastefna t.d.
Garðabæjar12

Greinargerð um mat
á stöðu innleiðingar
menntastefnu í
lögum og
aðalnámskrám
leikskóla, grunnskóla
og framhaldsskóla
Skýrsla starfshóps
vegna þingsályktunar
um leikskóla að loknu
fæðingarorlofi

Læsi og leikskólastarf
Alþjóðadagur kennara.
Málþing um
samfélagsmiðla í kennslu
Morgunverðarfundur:
Karlar í yngri barna
kennslu, „Hvað ætlar þú
að gera?“13

Samtök sveitarfélaga
á
höfuðborgarsvæðinu
– Skólar og menntun
í fremstu röð Samantekt
2016

2017

12

Hvert og eitt
sveitarfélag hefur
skuldbundið sig til
þess að setja sér
læsisstefnu. Hér
eru t.d. stefnur
Kópavogs14
Akureyrar15

Umræðuhefti KÍ um
menntamál

Vinnuhópar eru að
störfum um nýliðun
og bætt starfsumhverfi leikskóla
víða um land. Skil á
skýrslum og
aðgerðum eru
væntanlegar á
árinu 2018. Sjá
dæmi hér frá
Reykjavík.

Úttekt á menntun
fyrir alla.

Alþjóðadagur kennara.
„Fagleg forysta kennara í
menntamálum“
Ráðstefna: Karlar í yngri
barna kennslu, „Hvað
ætlar þú að gera?“

Málþing Skólamálaráðs
Kennarasambands Íslands
um menntun barna sem
eru í leit að alþjóðlegri
vernd.
Alþjóðadagur kennara.
„Innfædd á internetinu:
breyttur heimur, snjallari
nemendur“.
Skólaþing sveitarfélaga: „Á
ég að gera það“, fjallaði
um skóla
margbreytileikans og

http://www.gardabaer.is/library/Files/Skolamal/Sk%C3%B3lastefna%20lokaskjal.pdf Langflest sveitarfélög hafa sett sér
skólastefnu þar sem leikskólinn kemur við sögu, mikilvægt að taka þetta saman til að undirstrika gróskuna í mörgum
sveitarfélögum. Stefnan í Garðabæ er gagnlegt sýnishorn.
13
http://karlarikennslu.weebly.com/
14
https://www.kopavogur.is/static/files/Menntasvid/lestarstefnan14februar.pdf
15
https://www.akureyri.is/is/frettir/laesisstefna-akureyrarbaejar-1
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nýliðunarvanda í
kennarastétt

2018

Lög um persónuvernd

Talis könnun fyrir
leikskóla

Mikilvægar erlendar skýrslur, sem fjalla annað hvort almennt um öll skólastigin, þar á meðal leikskólann eða
sérstaklega um leikskólastigið eða aðstæður yngri barna. Það kallar á talsverða vinnu að ígrunda hvaða kröfur þær
gera beint og óbeint til starfsfólks í leikskólanum.
Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe - 2014 Edition
Accountability in education: meeting our commitments: Global education monitoring report, 2017/8
World Development Report 2018: Learning to Realize Education's Promise

A.

Listi yfir skólastefnur sveitarfélaga.

Það er mikilvægt að takasaman lista yfir þau sveitarfélög sem sett hafa sér sérstakar menntastefnur og undirstrika
jafnframt allt sem gert er í sveitarfélögunum sem speglar aukinn skilning þeirra á mikilvægi starfsþróunar. Þar
kemur fram breyting á starfsumhverfi starfsfólks skólanna sem getur skipt talsverðu máli.
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Þróun starfsumhverfis leikskólans í tölum, 2008-2018

Hér er lýst með tölum ýmsum breytingum í umfangi leikskólastarfsins, innra starfi og stoðkerfi.

A.

Aldur og dvalartími leikskólabarna

Hér eru nefnd nokkur atriðið varðandi þróun leikskólageirans sem tengist mjög umræðunni hér á eftir. Mynd 1
sýnir að fjöldi barna í leikskóla hefur aukist um 30% frá 2000. Barngildum hefur fjölgað mun meir, en það skýrist af
því að aukningin hefur orðið hlutfallslega mest í yngstu aldurshópunum, sem kallar sennilega á meiri fræðslu um
þetta „nýja“ viðfangsefni. Þar hefur aukningin verið nær 60% á þessu tímabili.
Fjöldi barna og fjöldi barngilda 1998-2016
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Mynd 1. Fjöldi barna í leikskólum 1998-2016 og fjöldi barngilda sömu ár.16
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Fjöldi barna á ólíkum aldri sem sækja leikskóla
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Mynd 2. Fjöldi sex árganga sem sækja leikskóla sýndur sem hlutfall af árgangi fyrir árin 1998-2016.

Fjórir heilir árgangar sækja nú leikskóla, þ.e. 2, 3, 4 og 5 ára börn og tæplega helmingur 1 árs barna, sjá mynd 2.
Hlutfall 3-5 ára barna sem sækir leikskóla hefur vaxið stöðugt, þrátt fyrir að yfir 90% aldurshóps væri þegar í
leikskóla um síðustu aldamót. Aðsókn tveggja ára barna tók kipp um aldamótin og aðsókn eins árs barna er
vaxandi. Þessar myndir undirstrika tvennt. Annars vegar að fjórir heilir árgangar ungra barna eru flest heilan dag í
leikskóla. Hins vegar að breytingin undanfarna tvö áratugi hefur verið mikil í aðsókn yngstu hópanna.

16

Barngildi er reiknað gildi til að meta starfsmannaþörf leikskóla og reiknast út frá aldri og dvalartíma barns. Þannig
reiknast 5 ára barn sem er allan daginn í leikskólanum sem 0,8 barngildi, 4 ára barn sem 1,0 barngildi, 3 ára barn sem 1,3
barngildi, 2 ára barn sem 1,6 barngildi og barn sem er yngra en 2 ára sem 2,0 barngildi (Hagstofa Íslands). [Ath. að þótt þessi
reikniregla sé viðhöfð þá, hefur hún breyst og var felld úr gildi 2009, með tilkomu nýrrar reglugerðar.] Í þessu sambandi má
nefna að þegar reiknaður var starfstími þá var kaffitími ekki reiknaður með.
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Leikskólinn er ekki skyldunámsskóli. Þegar umfang starfseminnar er skoðað er nauðsynlegt að hafa í huga fjölda
barnanna í skólanum, aldur þeirra því það er mikill munur á því að sinna eins árs gömlum börnum eða fimm ára
gömlum og síðan lengd dvalar hvers og eins. Öll þessi atriði skipta miklu máli þegar hugað er að starfsumhverfi
starfsfólks leikskólans. Hugsanlega skiptir lengd dvalartíma barna í leikskólum einna mestu máli, hvað varðar
inntak, skipulag og starfsumhverfi. Það er enginn vafi að þessi þróun kallar á nýja þekkingu og vinnumenningu.
Það breytir miklu hvort börn eru í leikskóla 3-4 tíma eða 8-9 tíma. Í því liggur eðlismunur á veru þeirra og starfi
leikskólakennarans.
Fjöldi 0-2 ára barna í leikskóla eftir skráðum viðvistartíma
1998-2016

Hlutfallsleg dreifing 0-2 ára barna á skráða viðvistartíma
1998-2016
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Mynd 3. A) Fjöldi 0-2 ára nemenda í leikskóla, sýnt eftir fjölda skráðra viðvistartíma fyrir árin 1998-2016. B) Hlutfall 0-2 ára
barna sem eru skráð á ólíka viðvistartíma sýnt fyrir árin 1998-2016.

Mynd 3 sýnir aukna viðveru yngstu barnanna, 0-2ja ára frá tveimur sjónarhornum. Til vinstri sést glöggt að frá
aldamótum fjórfaldast sá hópur sem er skráður 8 klst. í skólann í þessum aldurshópi. Myndin til hægri sýnir
jafnframt að á síðustu árum eru nálægt 85% barna skráð í skólann í 8 klst. eða meira. Það má hafa í huga að
nánast öll 2 ára börn sækja nú leikskóla, og nokkur hluti eins árs gamalla barna, en mjög fá úr hópi þeirra sem eru
á fyrsta ári. Mynd 4 sýnir að nánast öll 3-5 ára börn sækja leikskóla, og vel yfir 80% þeirra eru skráð til
skólastarfsins í 8 klst. eða meira fimm daga vikunnar. Þetta á við 11 mánuði ársins.
Fjöldi 3-5 ára barna í leikskóla eftir skráðum viðvistartíma
1998-2016

Hlutfallsleg dreifing 3-5 ára barna á skráða viðvistartíma
1998-2016
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Mynd 4. A) Fjöldi 3-5 ára nemenda í leikskóla, sýnt eftir fjölda skráðra viðvistartíma fyrir árin 1998-2016. B) Hlutfall 3-5 barna
sem eru skráð á ólíka viðvistartíma sýnt fyrir árin 1998-2016.

Þegar allar þessar myndir eru skoðaðar saman er ljóst að elstu hóparnir metta nánast verutíma sinn í skólanum.
Hér er átt við að þau eru nánast öll í leikskólanum og það virðist stefna í að þau séu skráð allan þann tíma sem
þeim er gefinn.
Það er verulegur hluti daglegs lífs þessa unga fólks. Sú þróun sem hér er lýst virðist smám saman ná til allra
aldurshópanna. Það er eins og það séu eiginlega engin efri mörk þessarar þróunar, nema þau sem kerfið setur
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sjálft. Aukning og viðvera sem kom í ljós fyrir tveimur eða þremur áratugum fyrir elstu hópa leikskólans hefur
verið að koma fram hjá þeim yngstu líka.
Þessi þróun og staða mála skiptir miklu máli þegar rætt er um menntun þess starfsfólks sem ber hitann og
þungann af starfi leikskólans og þegar rætt er um allar þær aðstæður sem skólastarfinu eru búnar. Sú umfjöllun
snýst um allt atlæti og aðbúnað sem á við ríkan hluta af lífi þessa unga fólks sem er í skólanum. Það er í raun verið
að tala um þann heim sem við búum börnum fyrstu fimm æviárin.

B.

Staða leikskólakennara

Skoða má stöðu leikskólakennara út frá alþjóðlegum viðmiðum. Samkvæmt skýrslu OECD (2017)17 er árlegur
starfstími íslenskra leikskólakennara með því lengsta sem gerist, sjá töflu 1.
Tafla 2. Fjöldi starfsdaga og kennslustunda á leikskólastigi í nokkrum löndum miðað við árið 2014. Raðað eftir fjölda árlegra
kennslustunda.
Leikskólastigið (preprimary)

Fjöldi
Fjöldi kennslukennsludaga
stunda (klst)

532
Mexico
200
585
Korea
180
684
Greece
171
722
England (UK)
190
729
Belgium (Fl.)
175
788
Belgium (Fr.)
182
800
Colombia
200
855
Scotland (UK)
190
880
Luxembourg
176
885
Australia
197
924
France
162
930
Italy
186
930
Netherlands
195
945
Portugal
189
1025
Israel
181
1080
Turkey
180
1109
Slovak Republic
198
1137
Poland
215
1146
Chile
183
1152
Hungary
170
1159
Czech Republic
187
1314
Slovenia
219
1320
Estonia
220
1482
Germany
190
1498
Iceland*
227
1508
Norway
225
*Viðmið árið 2014; Ísland 2013
StatLink http://dx.doi.org/10.1787/888933487141

Reiknaður
stundafjöldi
per dag

2,7
3,2
4,0
3,8
4,2
4,3
4,0
4,5
5,0
4,5
5,7
5,0
4,8
5,0
5,7
6,0
5,6
5,3
6,3
6,8
6,2
6,0
6,0
7,8
6,6
6,7

Sjá einnig, bls. 25, 109 OECD (2017), Starting strong 2017. Einnig
OECD Online education database, OECD, Paris,
http://www.oecd.org/education/database.htm.

Í skjalinu hér á eftir er sjónum beint að faglegum aðstæðum af ýmsu tagi og kröfum sem gerðar eru til starfsfólks
leikskóla. Af eðli flestra þeirra er ljóst að þær beinast fyrst og fremst að leikskólakennurum, þ.e. menntuðu
fagfólki leikskóla. Um 30% starfsfólks leikskóla landsins eru leikskólakennarar, sbr. mynd 5. Þetta er vel þekkt
langvarandi ástand sem flestir eru sammála um að þurfi að breytast, en mun aðeins versna ef svo fer fram sem
horfir í brautskráningu fagmenntaðs fólks (sjá Mynd 6). Þetta skiptir þó sérstöku máli í því samhengi sem hér er
rætt því fjölmargar af breytingum sem ætlast er til eða óskað eftir, gera ráð fyrir fagmenntuðu starfsfólki svo þær
geti orðið að veruleika.
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Hlutfall starfsfólks leikskóla við uppeldisstörf sem
er leikskólakennarar 1998-12016
100%
90%
80%
70%

Byggt á gögnum
Hagstofu Íslands.
Nóv 2017.
Leikskólastigið

60%
50%
40%
30%
20%

10%
0%

Mynd 5. Hlutfall starfsfólks í leikskólum við uppeldisstörf sem eru leikskólakennarar. Sívaxandi hluti annarra starfsmanna
hefur aflað sér einhverrar uppeldismenntunar sem beinist samt sem áður ekki sérstaklega að leikskólanum.

Mynd 6. hér að neðan er byggð á mannfjöldaspá Hagstofu Íslands um fjölda barna á leikskólaaldri næstu áratugi.
Þar kemur fram að miðspá fyrir fjölda barna á leikskólaaldri er nokkuð jöfn, sem þýðir að það verða ekki miklar
sveiflur í fjölda barna á leikskólaaldri næstu þrjá áratugi. Ef sú spá gengur eftir má gera ráð fyrir því að fjöldi
stöðugilda leikskólakennara, samkvæmt 2/3 reglunni, í leikskólum breytist lítið. Nú eru 2917 stöðugildi samkvæmt
tölum frá Sambandi íslenskra sveitafélaga. Samkvæmt myndinni er ljóst að ekki næst að uppfylla ákvæði laganna
fyrr en í fyrsta lagi árið 2041 miðað við óbreyttar forsendur, þ.e. að því gefnu að þau 180 námspláss sem
háskólarnir hafa til ráðstöfunar fyrir leikskólakennaranema verði fyllt og ekkert brottfall verði.

Mynd 6. Spá um þróun á þörf fyrir leikskólakennara byggð á mannfjöldaspá Hagstofu Íslands og mögulegur fjöldi útskrifaðra
leikskólakennara fram til 204118

C.

Sérstakir sjóðir

Fjármagn til þróunarverkefna skiptir miklu máli, m.a. hvort þessi þáttur hefur vaxið í samræmi við ýmislegt annað
sem hefur breyst. Það verður síðan matsatriði hvort þær breytingar teljast viðunandi eða í takt við aðra þróun
skólastarfs.
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Tafla 3. Fjárveitingar til Námsgagnasjóðs, Þróunarsjóðs námsgagna og Sprotasjóðs frá 2007-2014/2017 og uppreiknað
framlag í sjóðina miðað við vísitölu neysluverðs. Byggt er á ýmsum opinberum gögnum um fjármál og rekstur sjóðanna.
Taflan sýnir framlag ríkisvaldsins til þessara sjóða fyrir allt skólakerfið
Framlög í sjóði á verðlagi ársins 2017 (m.v. VNV)
Námsgagnasjóður
160

Sprotasjóður

Þróunarsjóður námsgagna

162

140

Námsgagnasjóður

Sprotasjóður

Þróunarsj. námsgagna
120

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Framlag í
m.kr.
100,0
100,0
50,0
60,0
40,0
40,0
40,0
54,0
54,0
54,0
54,0

Framlag á
verðlagi 2017
(VNV-ág.)

Framlag í
m.kr.

Framlag á
verðlagi 2017
(VNV-ág.)

Framlag í
m.kr.

Framlag á
verðlagi 2017
(VNV-ág.)

162,2
144,3

56,3

81,2

64,4

44,0

56,7

61,4

79,2

73,3

44,8

54,7

66,4

81,1

47,0

44,0

51,7

40,3

47,3

44,7

43,0

48,1

44,5

49,7

43,0

45,0

48,4

43,8

47,2

56,9

50,0

52,7

48,1

50,7

56,0

49,0

50,8

48,3

50,1

55,1
54,0

60,0
61,0

61,2
61,0

51,0
51,0

52,0
51,0

100

Milljónir króna

Ár

81

80

60

61

57

54
51
40

20

0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Sprotasjóður er sameiginlegur sjóður fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla og styður við þróun og nýjungar í
skólastarfi í samræmi við stefnu stjórnvalda og aðalnámskrár, samkvæmt 15. gr. laga nr. 90/2008 um leikskóla, 34.
gr. laga nr. 91/2008 um grunnskóla og 53. gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla. Kveðið er á um hlutverk
sjóðsins í reglugerð nr. 242/2009.
Tafla 4 Úthlutanir úr Sprotasjóði á verðlagi hvers árs og hlutur leikskólans. Ekki er tekið með það sem kom í hlut leikskólans af
styrkjum þvert á skólastig.

Úthlutanir úr Sprotasjóði
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

-

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Alls
Leikskóli
milljónir milljónir
43,3
4,0
44,8
3,9
44,4
7,1
43,1
7,5
45,2
9,9
49,6
10,3
49,3
10,9
60,2
11,3
61,6
11,5

%
9
9
16
17
22
21
22
19
19

%
%
%
%
%
%
%
%
%
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Breytt umhverfi leikskólastarfs – mikilvægir efnisþættir

Í framhaldi af yfirliti í köflum 3 og 4, einkum þeim fyrri eru hér dregin fram mikilvæg efnisatriði sem fólust í
þeim efnisatriðum sem þar voru nefnd.

A.

Kröfur og tilmæli laga eða reglugerða

Miklar breytingar hafa verið gerðar sl. áratug á formlegri umgjörð fjölmargra þátta sem móta starf
leikskólans. Hér verða rakin nokkur slík atriði í stórum dráttum.
1.
Reglur um fagmenntun
Árið 2008 voru sett lög um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og
framhaldsskóla nr. 87/2008 sem gera ráð fyrir 5 ára menntun leikskólakennara og ný reglugerð um inntak
menntunar leik-, grunn- og framhaldsskólakennara, nr. 872/2009. Þessi umgjörð undirstrikar að líta beri á
leikskólakennara sem sérfræðinga í menntunarfræðum sem snúast um menntun og uppeldi ungra barna. Þær
faglegu kröfur sem þarna eru gerðar, auk þeirra breytinga sem raktar eru í þessu skjali auk síðan sífellt nýrra
faglegra sjónarmiða undirstrikar enn fremur mikilvægi faglegrar þróunar starfseminnar allrar.
Jafnframt þessum breytingum kemur fram í greinargerð með frumvarpinu að það þarf að huga að því að
leikskólakennarar hafi tíma í starfi sínu til þess að stunda rannsóknir eins og aðrir sérfræðingar. 19 Frá og með
lagasetningunni skulu að lágmarki 2/3 hlutar stöðugilda við kennslu, umönnun og uppeldi barna í hverjum
leikskóla teljast til stöðugilda leikskólakennara. Þessi lagaskylda er ekki uppfyllt. Í lögunum kemur fram sú
krafa að skólastjórnendur þurfi að hafa viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynslu á leikskólastigi, en
fjallað er sérstaklega um ráðningu leikskólastjóra í leikskólum í 10. gr. laganna.
Reglugerðin tekur til inntaks menntunar leik-, grunn- og framhaldsskólakennara sem viðurkenndir háskólar
veita þeim sem vilja starfa sem slíkir, sbr. 3., 4. og 5. gr. laganna nr. 87/2008. Inntak menntunar tekur til
þeirra lágmarkskrafna sem gerðar eru til vægis uppeldis- og kennslufræða og vægis faggreina í námi er veitir
rétt til þess að nota starfsheitið kennari á mismunandi skólastigum.
Í tengslum við faglegar kröfur til leikskólakennara var sett reglugerð um matsnefnd leikskóla-, grunnskóla- og
framhaldsskólakennara, 241/2009. Þótt hún skipti máli fyrir leikskólastarfið þá er hún utan við meginefni
þessarar greinargerðar.
Bæði í lögunum um leikskóla og um grunnskóla nr. 91/2008 er sveitarfélögum lögð sú skylda á herðar að setja
almenna stefnu um leik- og grunnskólahald í sveitarfélaginu og kynna fyrir íbúum þess.
2.
Aðalnámskrá
Ný námskrá gaf leikskólaumhverfinu tækifæri til að skilgreina stefnu og starfshætti á annan hátt. Tækifæri til
að fara í naflaskoðun og endurskoða markmið og leiðir í skólastarfinu. Misjafnt er á milli sveitarfélaga hversu
mikill tími var gefinn í starfi skólanna til að aðlaga skólanámskrár að aðalnámskrá. Einnig var aðstöðumunur
skóla mikill vegna hlutfalls fjölda kennara á hverjum stað og þar af leiðandi voru þar fleiri undirbúningstímar
og fagþekking meiri. Einnig fengu einstaka skólar fjármagn í formi styrkja til að ljúka verkefninu.
Skólanámskrá
Í kjölfar útgáfu aðalnámkrár leikskóla 2011 var leikskólum gert að móta skólanámskrá. Á grunni aðalnámskrár
á sérhver leikskóli að móta sína eigin skólanámskrá. Námskráin á að vera skrifleg og aðgengileg öllum þeim
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sem málið varðar. Í skólanámskrá á að gera grein fyrir hvernig leikskólinn hyggst vinna að þeim markmiðum
sem aðalnámskrá leikskóla setur, hvaða leiðir verða farnar og hvernig staðið er að mati.
Innleiðing aðalnámskrár er ennþá (2018) í gangi frá 2011. Hvítbókin 2014 lagði sérstaka áherslu á læsi. Að því
marki sem gert er ráð fyrir nýjum aðferðum, t.d. varðandi lestur og lestrarkennslu, þá skiptir öllu máli að þær
hugmyndir séu innleiddar með nægilegri leiðsögn.20 Til endurskoðunar námskrár þarf bæði faglega þekkingu
og svigrúm í tíma. Fjórðungur leikskóla (26%) hafði ekki endurskoðað skólanámskrá á grundvelli aðalnámskrár
2011, haustið 2014 samkvæmt könnun skólamálaráðs KÍ.21 Þetta undirstrikar kannski betur en margt annað
hve ýmis innleiðingaferli kunna að vera þung í vöfum og krefjast mikils stuðnings.
3.
Mat á skólastarfinu
Samkvæmt lögum skulu skólar meta starf sitt með skipulögðum hætti. (Lög um leikskóla nr. 90/ 2008). Þetta
var gert að skyldu með fyrri lögum en í nýlegum lögum var þessi skylda enn áréttuð. Reglugerð um mat og
eftirlit í leikskólum og upplýsingaskyldu sveitarstjórna um skólahald, nr. 893/2009 Þessi reglugerð tekur til
innra og ytra mats í leikskólum sem reknir eru af sveitarfélögum og öðrum aðilum. Reglugerðin tekur einnig
til skyldu sveitarfélaga til að veita mennta- og menningarmálaráðuneyti þær upplýsingar um skólahald sem
óskað er eftir vegna eftirlits með skólastarfi í leikskólum. Markmið mats og eftirlits með gæðum starfs í
leikskólum er að:
- tryggja að starfsemi skóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskrár leikskóla,
- tryggja að réttindi barna séu virt og að þau fái þá þjónustu sem þau eiga rétt á samkvæmt lögum,
- veita upplýsingar um skólastarf, árangur þess og þróun til fræðsluyfirvalda, starfsfólks leikskóla,
viðtökuskóla og foreldra,
- auka gæði náms og leikskólastarfs og stuðla að umbótum.
a)
Innra mat
Kröfur um innra mat og að framkvæmd þess voru auknar með aðalnámskrá frá 2011. Þar segir m.a.
„Leikskólakennarar eru í lykilhlutverki við skipulagningu og framkvæmd innra mats. Leikskólastjóri ber hins
vegar ábyrgð á framkvæmd innra mats í leikskólanum og fylgir eftir umbótum sem byggðar eru á
niðurstöðum þess. (bls. 54)“. Enn fremur er lögð áhersla á víðtæka þátttöku, þar sem segir: „Þar eru
leikskólakennarar, annað starfsfólk, foreldrar og börn mikilvægustu þátttakendurnir. Þessir aðilar þurfa að fá
tækifæri til að velta fyrir sér leikskólastarfinu og ræða sín á milli á jafnréttisgrundvelli. (bls. 54)“. Aðkoma
barnanna kom raunar skýrt fram í aðalnámskránni frá 1999 (sjá bls. 16), en ekki er ljóst hvernig hefur tekist
að virkja aðild þeirra í þessu efni undanfarna tvo áratugi. Það er ljóst að þetta verkefni gerir ráð fyrir góðu
skipulagi og mikilli þekkingu starfsfólks hvers einasta leikskóla á verkinu.
Eftirfarandi skjöl eru viðmið og leiðsögn um innra mat í leikskólum, en spurning hvort þar sé að finna
nægilega haldbærar leiðbeiningar til starfsfólks leikskóla hvað varðar þetta mikilvæga verkefni. En af þessum
gögnum má vera ljóst að verkefnið gerir ráð fyrir mikilli faglegri þekkingu innan hvers leikskóla.
Anna Magnea Hreinsdóttir. (2013). Þemahefti um námsmat. Gefið út af menntamálaráðuneytinu. Heftið er
þó ekki skráð á Önnu Magneu, en það kemur fram í formála ráðuneytisins að hún sé höfundur þess.
Björk Ólafsdóttir (2014): Innra mat leikskóla Leiðbeiningar og viðmið fyrir sveitarfélög í tengslum við innra
mat leikskóla. http://www.samband.is/media/mat-og-rannsoknir-a-skolastarfi/Leidbeiningar-fyrir-eftirlit-med-innra-matileikskola.pdf
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https://www.stjornarradid.is/media/menntamalaraduneyti-media/media/frettir/Hvitbik_Umbaetur_i_menntun.pdf
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sýna bæði metnað sveiatrfélaganna og skilning á því hver brýnt það er að stuðla að og styðja við þróunarstarf. Sjá t.d.
skýrslu SSH, Skólar í fremstu röð frá 2015.
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Sigríður Sigurðardóttir (2016). Leiðbeiningar um innra mat leikskóla.
https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=4f5977cd-52a6-11e7-941a-005056bc530c

b)
Ytra mat
Í ársbyrjun 2013 tók matsdeild Námsmatsstofnunar við umsjón og framkvæmd ytra mats á leik- og
grunnskólum og ári síðar við umsjón með stofnanaúttektum á framhaldsskólum. Skóla- og frístundasvið
Reykjavíkurborgar hefur þróað matstæki til að meta leikskóla sveitarfélagsins og hófst ytra mat á leikskólum á
vorönn 2013 og árið 2017 hafði verið gert ytra mat á tuttugu og fimm leikskólum Reykjavíkur22. Á sama tíma
hefur Menntamálastofnun gert ytra mat á tuttugu og fimm leikskólum víða um land.23
Þetta verklag gerir ráð fyrir að skólastjórar hafi forgöngu um viðbrögð síns skóla við þeim umbótahugmyndum sem kunna að koma fram í ytra matinu og þurfa væntanlega iðulega að virkja allt sitt samstarfsfólk
til þeirra. Það er því mikilvægt að átta sig á því af hvaða tagi umbótahugmyndirnar eru og hvaða aðstæður og
þekkingu þarf í hverjum leikskóla til gera sér að fullu mat úr þeim.
4.
Reglur um rými
Reglugerð um starfsumhverfi leikskóla nr. 655/2009 Viðmið um barngildi og fjölda fermetra er fellt út úr
reglugerð og í staðin var sett meiri ábyrgð á leikskólastjóra samanber 6. grein sem fjallar um fjölda barna:
„Leikskólastjóri, að höfðu samráði við sveitarstjórn eða nefnd sveitarfélags sem fer með málefni leikskóla í sveitarfélaginu, sbr. 2. mgr.
4. gr. laga nr. 90/2008 um leikskóla og starfsfólk leikskóla, tekur ákvörðun um fjölda barna í leikskóla hverju sinni. Ákvörðun um fjölda
barna og skipulag skólastarfs skal taka mið af samsetningu barnahópsins, dvalartíma barna dag hvern, aldri þeirra og þörfum,
samsetningu starfsmannahóps og umfangi sérfræðiþjónustu. Til að ná markmiðum laga um leikskóla og aðalnámskrár skal þess gætt
að nægilegt rými sé fyrir hvert barn á hverri deild þar sem meginhluti umönnunar, náms og uppeldis fer fram. Huga ber sérstaklega að
því að börn með sérþarfir geti eftir atvikum þurft aukið rými svo sem vegna nauðsynlegra stoðtækja.“

Þarna er mikið faglegt vald og ábyrgð lagt á herðar stjórnenda en um leið gerðar miklar kröfur um virkt
samráðsferli.
5.
Upplýsingaskylda innan leikskólans og á milli skólastiga
Reglugerð um skil og miðlun upplýsinga milli leik- og grunnskóla, nr. 896/2009. Með tilkomu þessarar
reglugerðar er foreldrum gert skylt að veita leikskólanum persónulegar upplýsingar um hagi barnsins og
leikskólanum gert skylt að miðla upplýsingum á milli leikskóla og á milli leik- og grunnskóla. Til þeirra teljast
upplýsingar sem eru nauðsynlegar fyrir skólagöngu barns í leikskóla og stuðlað geta að því að leikskólinn geti
mætt þörfum þess. Þetta hefur haft í för með sér þörf fyrir aukna kunnáttu leikskólakennara í meðferð
persónuupplýsinga og reyndin sýnir að sérkennslustjórar (leikskólakennarar með framhaldsmenntun) hafa
tekið þessa miðlun í flestum tilvikum að sér. Upplýsingagjöf til félagsmálayfirvalda hefur einnig aukist
samhliða fjölgunar mála undanfarin ár. Í skólanámskrá skal gera grein fyrir samstarfi milli leikskóla og
grunnskóla og hvernig skuli standa að færslu og aðlögun barna milli skólastiga. Í könnun meðal sveitarstjóra
frá 2014 segjast flest sveitarfélög, eða 60 af 64 sem svöruðu könnuninni, stuðla að samstarfi milli leik- og
grunnskóla.24

B.

Skóli fyrir alla

Sífellt fleiri börn greinast með sérþarfir í leikskólanum, þá aðallega málþroskafrávik, en einnig félagsleg- og
tilfinningalegvandamál. Á árunum 2008 til 2013 var verulega dregið úr fjármagni til sérkennslu, en frá þeim
tíma hefur fjármagn aukist til muna. Leikskólakennarar segjast ekki hafa bolmagn til þess að sinna þessu svo
vel sé og þá kemur helst til þekkingarleysi, ónógur stuðningur og ráðgjöf, mannekla og óstöðugleiki í
starfsmannahópnum. Leikskólakennarar segja að fjölgun barna með hegðunarerfiðleika megi tengja
breytingum á rými og barngildum. Mun fleiri börn eru í hverju rými og í mun lengri tíma yfir daginn en áður.25
22

http://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_utgefid_efni/1_vidmid_og_visbendingar_2_prentun.pdf
https://mms.is/leikskolar
24
https://www.althingi.is/altext/pdf/148/s/0324.pdf
25
Skýrsla um stöðu barna og ungmenna með tal- og málþroskaröskun. Hrafnhildur Ragnarsdóttir, Jóhanna Einarsdóttir,
Marta Gall Jörgensen og Þóra Sæunn Úlfsdóttir. Úttekt unnin fyrir Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2012.
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Fjöldi drengja og stúlkna sem fengu séraðstoð,
sýnt sem hlutfall barna.
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Mynd 7. Fjöldi drengja og stúlkna sem fengu séraðstoð í leikskóla á árunum 1998-2016. Sýnt sem hlutfall af stærð
árgangs hvors kyns fyrir sig. „Með sérstökum stuðningi er átt við börn sem vegna fötlunar, tilfinningalegra eða
félagslegra erfiðleika fá sérstaka aðstoð eða þjálfun undir handleiðslu sérfræðinga.“ Hagstofa Íslands.

Frá 2014 hefur verið gerð aukin krafa um greiningar á börnum innan leikskólans og leikskólakennurum ætlað
að beita úrræðum áður en hægt er að óska eftir aðstoð klínískra sérfræðinga á borð við sálfræðinga,
talmeinafræðinga og iðjuþjálfa. Hugsanlega er það vegna þess að biðlistar hafa lengst gífurlega hjá þar til
gerðum stofnunum samfélagsins.

Mynd 8. Hlutfall barna sem nýtur sérstaks stuðnings sýnt eftir landshlutum.

Leikskólakennarar eiga orðið fullt í fangi með að koma á móts við þarfir barnanna vegna þess hversu mörg
þau eru orðin sem þurfa sérúrræða við. Nám án aðgreiningar gerir ráð fyrir að námið sé aðlagað að barninu í
hverju tilviki og oft leyfir húsakostur það ekki. Þar sem ekki er auðvelt að skipta börnunum upp í sífellt minni
hópa. Það er mikil áhersla á snemmtæka íhlutun og teymisfundum hefur fjölgað gífurlega. Fundir sem fara
fram í undirbúningsaðstöðu kennara geta valdið árekstrum vegna þess að eldri skólabyggingar gerðu ekki ráð
fyrir fundum og undirbúningstímum. Mun meiri áhersla er á skráningar, fundi og foreldrasamstarf. Allt þetta
kallar á þekkingu leikskólakennarans, tíma hans og aðstöðu. Jafnframt er ljóst að hugmyndir um hvernig skuli
bregðast við eru sífellt að breytast.
Á mynd 8 má sjá, ef litið er á dökkbláu línuna neðst, að hlutfall barna sem njóta sérstaks stuðnings í
leikskólum er hlutfallslega lægri í þeim landshluta þar sem leikskólakennararnir eru hlutfalllega flestir, þ.e. í
Norðurlandi eystra.26
Sífellt auknar kröfur eru gerðar um kannanir á málþroska barna og gert ráð fyrir að notaðar séu við það
gagnreyndar aðferðir. Það krefst þess að leikskólakennarar kunni að nota margskonar matslista, kannanir og

26

Evrópuskýrsla um skóla á aðgreiningar: Menntun fyrir alla http://www.samband.is/media/skoli-anadgreiningar/Menntun-fyrir-alla-a-Islandi-01.11.2017.pdf
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próf í leikskólanum. Notkun þeirra útheimtir mikla vinnu hjá leikskólakennurum og krefst mikillar kunnáttu. Í
því sambandi má hafa hugfast að fjölmargir leikskólar hafa enga leikskólakennara starfandi.
Það má ætla að sérfræði þekking á námsþörfum barna með sérþarfir hafi minnkað í leikskólum hér á landi,
m.a. vegna færri leikskólakennara með sérþekkingu á þessum málaflokki. Leikskólakennurum með
framhaldsmenntun á sviði sérkennslu fækkaði verulega í starfsliði leikskólanna milli áranna 2008 til 2014 .
Sérkennarar leita á önnur skólastig að sögn vegna starfsaðstæðna sem eru mun fýsilegri og þar muni mest
um aukinn undirbúningstíma fyrir kennslu og minni kennsluskyldu. 27 Þetta kallar á aukið framboð af
námskeiðum til þess að mæta hópi barna sem eiga í námserfiðleikum fyrir allt starfsfólk leikskólanna.
Evrópuúttektin um menntun án aðgreiningar snýr m.a. að leikskólanum og gerir ráð fyrir viðbrögðum hans
eins og annarra skóla. Markmið úttektarinnar var að styðja við ákvarðanatöku um innleiðingu og framkvæmd
stefnunnar um menntun án aðgreiningar með staðgóðri þekkingu og stuðla jafnframt að víðtæku sjálfsmati
innan menntakerfisins. Auk þess þarf að styðja við langtímaþróun menntastefnu á Íslandi, hvað varðar
þennan málaflokk. Í úttektinni er lagt til að byrjað verði á að skoða þrjár forgangsaðgerðir eða lyftistangir
(Critical Levers) sem útfærðar verða í nánu samstarfi við samstarfsaðila en með því eru sköpuð mikilvæg
skilyrði fyrir frekari þróun á menntun án aðgreiningar hér á landi. Í fyrsta lagi er að hvatt er til umræðna
meðal þeirra sem vinna að menntamálum um það hvernig best verði staðið að menntun án aðgreiningar. Í
öðru lagi að fram fari athugun og endurskoðun á núverandi reglum um fjárveitingar til skólakerfisins. Í þriðja
lagi að gert verði samkomulag um viðmið um lágmarksþjónustu til stuðnings menntunar án aðgreiningar í
öllum skólum.
Taka þarf upp ýmsar aðferðir til að efla faglega starfsþróun í skólum og þróa frekar þær sem nú eru notaðar,
m.a. þarf að fjölga tækifærum til að vinna úr og nýta góðan árangur af lærdómssamfélögum fagfólks. Huga
þarf þá sérstaklega að því að tími gefist til þess í leikskólum, þar sem einungis er um að ræða 3-6
skipulagsdaga á ári og enginn skilgreindur tími er til starfsþróunar eins og á öðrum skólastigum.

C.

Margmenningarumhverfi

Ekki er óalgengt að í leikskóladeildum hér á landi séu 30-40% barna með annað móðurmál en íslensku.
%
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Mynd 9. Fjöldi barna sem hefur erlent móðurmál sýndur sem hlutfall af árgangi á leikskólaaldri. „Með móðurmáli er átt
við það tungumál sem barnið lærir fyrst, er því tamast og talað er á heimili þess, stundum aðeins af öðru foreldri.“
Hagstofa Íslands.

Síðustu tíu ár hefur börnum með annað móðurmál en íslensku fjölgað jafn og þétt, sjá mynd 928. Unnið er í
anda móttökuáætlana og reynt eftir fremsta megni að koma á móts við þarfir barnanna og efla íslenskan
málþroska þeirra eins og hægt er. Þetta útheimtir oft geysilega vinnu hjá leikskólakennurum. Ekki kemur til
aukið stöðuhlutfall inn á deild þó svo að allt að 60% barnanna sé með annað móðurmál. Svo koma einnig til
áhyggjur af börnum hælisleitenda, því ekki er vitað hversu lengi þau munu vera á Íslandi, hvað á að kenna
27

http://ki.is/fls/images/faggreinafeloeg/fls/Kannanir/Vefskrsla_2014.pdf
Sjá kafla 3.1 í skýrsla félags- og húsnæðismálaráðherra um stöðu og þróun í málefnum innflytjenda árið 2016í
https://www.althingi.is/altext/pdf/145/s/1305.pdf
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þeim mikið í íslensku ef það er ólíklegt að þau setjist hér að. Leikskólakennarar segja að umstangið í kringum
fjölmenningu hafi gert starfið þeirra flóknara, meiri samskipti við utanaðkomandi aðila og oft verði samskipti
við foreldra flóknari og fjölbreyttari. Það er vitanlega vinna við að setja sig inn í menningarheim sem er eins
fjölbreyttur og börnin eru mörg. Niðurstaða málþings sem Skólamálaráð KÍ hélt vorið 2016 var að kennurum
finnst vanta upplýsingagátt eða vefsíðu þar sem hægt er að sækja námsefni og leiðbeiningar til þess að allir
séu ekki að finna upp hjólið. Enn til marks um hver heimurinn sem leikskólinn starfar í hefur breyst.

D.

Kröfur vegna eineltis – samskiptasáttmálar

Eineltisstefnur eða samskiptasáttmálar eru til í nánast öllum leikskólum hér á landi, enda gerir aðalnámskrá
frá 2011 ráð fyrir því.29 Víða um land er farið að vinna eftir verkefninu Vinátta, sem er forvarnarverkefni gegn
einelti fyrir leik- og grunnskóla á vegum Barnaheilla30. Í sumum skólum þurfa kennarar að sækja námskeið
vegna þessa ef hægt er að koma því við, en sennilega þyrfti þess alls staðar. Vinna með eineltismál er
talsverð, ekki aðeins vegna barnanna, heldur einnig vegna eineltis á meðal starfsmanna, en nýleg könnun á
vegum KÍ sýnir að um 11% einelti er á meðal starfsfólks í leikskólum að mati þess sjálfs.31

E.

Breytt viðhorf nemenda til umgengi við aðra og til náms?

Ekki er ljóst hvort viðhorf eða viðmót barna á leikskólaaldri eða foreldra þeirra hafi breyst í einhverjum
efnum. En í leikskólum eins og á öðrum skólastigum er rætt um framkomu bæði barna og foreldra og sums
staðar hafa leikskólar talið eðlilegt að móta sér agastefnu sem hluta af sinni skólastefnu.. Þannig hafa sum
bæjarfélög sett agastefnu t.d. SMT skólafærni, Jákvæðan aga, Uppeldi til ábyrgðar og PTMO foreldrafærni.32
Þetta gerir vitanlega þær kröfur til leikskólakennaranna að þeir þekki og geti unnið eftir þessum stefnum.

F.

Breytt mats- og prófafyrirkomulag

Í aðalnámskrá er rætt um mat á námi sem er að sumu leyti ný áhersla.33 Menntamálaráðuneytið gaf út
þemahefti um þetta efni, sem sýnir hve umfangsmikið og snúið þetta er. 34 Við lestur þessa heftis getur
enginn velkst í vafa um hve miklar kröfur mat eða námsmat gerir til kennara. Þarna er vikið að öllum
grunnþáttum námskrárinnar og margvíslegum aðferðum til mats, svo sem notkun náms- og ferlimappa,
námsgagna, og uppeldisfræðilegrar skráningar. Hér eru raddir barnanna í brennidepli. Þar er þó ekki tekin
umfjöllun um margvísleg próf sem nefnd eru hér næst.
Enn eru auknar kröfur eru frá því að Hvítbók kom út 2014 um kannanir á málþroska og þá ber að nota
gagnreyndar aðferðir við það. Það krefst þess að leikskólakennarar kunni á margskonar matslista, kannanir og
próf. Notkun þeirra útheimtir vitaskuld bæði mikla vinnu og mikla þekkingu bæði á matstækjunum og
úrvinnslu niðurstaðna. Auknar kröfur eru um að meta hvert og eitt barn reglulega allan námstímann, t.d. með
EFI-2, TRAS og HLJÓM-2. Í nýrri læsisstefnu sveitarfélaga er víða skylda að gera kannanir með EFI-2 og
HLJÓM-235. Þessu fylgir aukin krafa um að sýna fram á að unnið sé með verkefni sem hvetja til lesturs sem
auðvitað krefjast þekkingar starfsfólks áa þessum verkefnum. Þessu starfi fylgir líka talsverð skýrslugerð.

29

https://mms.is/sites/mms.is/files/lokautgafa_oryggishandbok_leikskola_agust2015_0.pdf

30

http://www.barnaheill.is/vinatta/

31

https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2012/03/23/Fagrad-vegna-eineltismala-i-grunnskolum-hefur-starfsemi/

32

https://www.akureyri.is/is/thjonusta/menntun/pmto-foreldrafaerni
Sjá m.a. Anna Magnea Hreinsdóttir. (2011). Prófrek í leikskólum. Skólavarðan, 11(1), bls. 24-26.
34
Anna Magnea Hreinsdóttir. (2013).. Þemahefti um námsmat. Menntamálaráðuneytið. Heftið er þó ekki skráð á
Önnu Magneu, en það kemur fram í formála ráðuneytisins að hún sé höfundur þess.
35
https://www.kopavogur.is/static/files/Menntasvid/lestarstefnan14februar.pdf
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Tölvuvæðing

Þetta umfjöllunarefni teygir sig frá notkun tölva sem leiktækja, til tölva sem snjall- og kennslutækja, til
nýtingar þeirra til boðskipta á milli kennara og foreldra, til tölvu sem fjölþætts skrifstofutækis. En vegna þess
hve sumir þessara þátta eru samofnir er í sumum greinum erfitt að skilja þá fullkomlega að. Núorðið er oft
skynsamlegra að fjalla um forritin eða öppin frekar en tækin sjálf.
1.
Upplýsingatækni í skólastarfi
Ekki hefur átt sér stað mikil breyting í kennsluháttum hvað varðar upplýsingatækni í leikskólum. Nú er í
flestum bæjarfélögum þráðlaust net í leikskólum. Niðurstöður flestra þróunarverkefna á sviði
upplýsingatækni í leikskólum sýna að leikskólakennarar hafa þörf fyrir meiri þekkingu og ráðgjöf um
upplýsingatækni.36
Þessi ráðgjöf þarf að snúa að tækjunum eða forritunum sjálfum, en þó ekki síður að þeirri kröfu að flétta
námssvið námskrárinnar saman innbyrðis, þar á meðal upplýsingatæknina. Þetta gerir mjög miklar og nýjar
kröfur til leikskólakennarans.
Tölvuumhverfið sem börnunum býðst er að mestu á ensku. Svo virðist sem ung börn sem eru að byrja í
leikskóla um tveggja ára aldur kunna sum hver álíka mörg orð í ensku og íslensku. Það er enginn hér á landi
ábyrgur fyrir því að ung börn hafi aðgang að íslenskum smáforritum, MMS segist vera ábyrg fyrir að útvega
grunnskólanum námsgögn en ekki leik- og framhaldsskólum.
Einstaka sveitarfélag hefur markað sér stefnu í upplýsingatækni í skólastarfi leik- og grunnskóla. Framkvæmd
þeirra stefna er í mörgum tilvikum stutt á veg komin í leikskólum. Notkun spjaldtölva og stýring á notkun
þeirra krefst bæði þekkingar og athygli kennara. Kennarar verða að fá tíma til að sinna þessu hvoru tveggja
enda breytist það sífellt sem um er að tefla. Þetta á við þótt notkun þessara tækja vegi ekki þungt í tíma hvers
barns.
Einn þáttur tölvuvæðingar lýtur að sérkennslu. Frá 2015 hefur orðið mikil breyting hvað varðar sérkennsluna
að þessu leyti. Börn læra í meira mæli á ákveðin kennslufræðileg smáforrit á borð við Lærum og leikum.
Leikskólakennarar verða varir við hve miklum tíma börnin verja við spjaldtölvuna heima hjá sér. Þetta mun
vitanlega aukast jafnt og þétt eftir því sem tækninni vex ásmegin.
2.
Vinnuumhverfi leikskólakennara
Engin skilgreind tölvuumsjón er í leikskólum, en hún er samt oft talsverð í reynd og oft er það þannig að
leikskólakennari sem er betur að sér en aðrir í upplýsingatækni fær það verkefni að aðstoða með tæknina. Nú
eru gerðar kröfur um innskráningar í tölvu. Mætingar starfsmanna eru í forriti og þarf iðulega að leiðrétta
mánaðarlega áður en skil fara til launadeildar, það útheimtir mikla vinnu hjá einstaka leikskólakennara og
þurfa deildastjórar að aðstoða við greinargerðir og leiðréttingar. Innskráningarkerfi fyrir börnin eru víða og
það er mikil vinna við umsjón með því og enginn sérstakur sem fær greitt fyrir það. Þetta hefur orðið sífellt
meiri vinna frá árinu 2014.
Margir leikskólakennarar telja að mikið vanti upp á að nægilega sé að þeim búið hvað varðar tækni.
Tölvubúnaður í leikskólum var ekkert endurnýjaður í kreppunni og víða er aðstöðu ennþá ábótavant. Þannig
vantar vinnutæki í leikskólum og kennarar þurfa að bíða hver á eftir öðrum til þess að vinna í ritvinnslu ýmis
sjálfsögð atriði eins og t.d. samskipti við foreldra. Það eru að meðaltali fimm leikskólakennarar um 1 tölvu í
leikskólum.

36

Bergþóra Þórhallsdóttir. (2016). Spjaldtölvunotkun í leikskólum Akureyrar, “Þetta er það sem koma skal”. Sótt af
https://www.akureyri.is/static/files/skyrsla-um-mat-a-notkun-spjaldtolva-i-leiksk-ak.pdf
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Samskipti við foreldra – fjölþætt og vaxandi37

Í könnun meðal leikskólastjóra haustið 2014 kemur fram að foreldraráð var starfandi við 229 leikskóla eða í
tæplega 92% leikskóla og 184 þeirra höfðu sett sér starfsreglur. Ýmsar skýringar eru gefnar á því hvers vegna
foreldraráð hefur ekki verið stofnað, s.s. fámenni og samrekstur leik- og grunnskóla.38
Aðalnámskrá gerir ráð fyrir miklu samstarfi foreldra og leikskólans, m.a. að þeir taki þátt í mótun starfsins og
verði þannig aðilar að lærdómssamfélagi hans. Foreldrar eru fjölþættur hópur og gerir miklar körfur til
þekkingar og tíma kennarans.
Margt bendir einnig til þess að metnaður foreldra og kröfur þeirra til leikskólans fari sífellt vaxandi og sé t.d.
mun meiri en fyrir áratug. Þeir virðast jafnvel stundum ætla honum skyldur sem hefðin telur að eigi að vera á
herðum foreldranna sjálfra. Langur dvalartími barna ýtir einnig undir að ábyrgð á mörgu er fyrir bragðið
komið yfir á leikskólann. T.d. að ung börn hætti með bleyju og snuð. Þá er ekki loku fyrir það skotið að
foreldrar sendi börn sín, ekki fullfrísk í skólann. Allt þetta gerir starf leikskólans snúnara fyrir bragðið.
Með tilkomu samfélagsmiðla eru mun meiri kröfur á leikskólakennara um aukið upplýsingaflæði sem getur
tekið mjög mikinn tíma og vera má að leikskólinn sé kominn í visst öngstræti hvað það varðar. Þrátt fyrir að
upplýsingaflæðið hafi aukist og upplýsingum sé komið til foreldra á 4-5 vegu fá leikskólakennarar samt
gagnrýni ef foreldrar segjast ekki hafa verið upplýstir, t.d. um skipulagsdaga í leikskólanum.
Mikið magn ljósmynda og myndbanda og úrvinnsla þeirra tekur einnig mikinn tíma og gera flestir kröfu um að
fá að sjá, þótt formlega megi enginn annar sjá og það tekur á að reyna að koma á móts við allar þessar óskir.
Foreldrar gera kröfu um ferilmöppur, þá bæði sem bækur og stafrænar möppur sem tekur í mörgum tilvikum
mikinn tíma að útbúa. Það er ekki nóg að vera með heimasíðu leikskólans vel uppfærða og því reyna
leikskólakennarar að nýta þann vettvang sem líklegastur er til að ná athygli foreldra, svo sem facebook,
twitter og fleiri samfélagsmiðla. Allt þetta kostar allt í senn, tíma, aðstöðu og kunnáttu.
Í þessu sambandi má nefna að börn af erlendum uppruna og foreldrar þeirra eru æði oft í erfiðri stöðu og er
ástæða til að árétta það í þessu samhengi. Bæði af menningarlegum ástæðum og vegna tungumálavanda
kunna þeir að vera einangraðir eða utan við kerfið. Það gerir miklar kröfur til leikskólans að bregðast við
þessu og kallar bæði á þekkingu, tíma og stundum aðstoð, t.d. túlkaþjónustu. Það er líklegt að sú skylda hvíli á
herðum leikskólans að sjá til þess að enginn verði útundan, hvorki börn né foreldrar.

I.

Persónuvernd og meðferð upplýsing

Ný persónuverndarlöggjöf Evrópusambandsins sem tekur gildi í maí 2018 kallar á endurskoðun á vinnuferlum
varðandi skráningar á persónuupplýsingum. Ekki er fyllilega ljóst hvaða kröfur auknar þetta gerir til
leikskólans, en um þetta verða stjórnendur og starfsfólk hans að vera vel upplýst. Persónuvernd hefur þegar
tiltekið að hún muni gæta þess að upplýsa skóla vel um skyldur sínar og rétt og þess má vænta að hún birti
skilmerkilegar upplýsingar eins og gert var 2006 og 2007 og fram koma í Skólalífi.

J.

Samstarf leikskóla og annarra aðila kerfisins

1.
Samstarf við frístundaheimili
Víða er það þannig að elstu börnin í leikskólanum fara beint í frístund grunnskólans að loknu sumarleyfi í
leikskólanum áður en þau hefja grunnskólagöngu sína. Áhyggjur eru þó af því að þær upplýsingarnar sem
leikskólinn veitti grunnskólanum hafa ekki borist til frístundaheimilisins. Foreldrar og leikskólakennarar gera
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hvað þeir geta að upplýsa starfsfólkið, en það þarf að bæta þessar boðleiðir því í einhverjum tilvikum fá börn
sem þess þurfa ekki nauðsynlegan stuðning sem þau þurfa til þess að fóta sig í nýjum aðstæðum.
2.
Samstarf við grunnskóla
Í um 20 ár hefur verið krafa um samstarf milli skólastigana og er það iðulega í góðu horfi, en leikskólakennarar hafa oft þurft að hafa frumkvæði að samstarfinu og halda því við. En hvernig sem því er varið þá
krefst samstarfið vinnu af beggja hálfu. Mikilvægt er að bæði skólastig séu meðvituð um kosti samstarfsins,
hversu mikið börnin hagnast af því. Jafnframt að það sé hluti af starfi kennarans að mynda samfellu milli leikog grunnskóla. Skilgreining á tíma til þessa verkefnis skiptir miklu máli til að færa skólastigin nær hvort öðru.
Mikil þróun hefur átt sér stað síðustu ár og mikilvægt verkefni stjórnenda að finna tíma fyrir þetta verkefni
kennara.
3.
Samstarf við tiltekin verkefni
Það er nokkuð um að leikskólar starfi undir merki Grænfána eða Heilsueflandi leikskóla og hugsanlega öðrum
ámóta merkjum. Það kostar vitaskuld vinnu og þekkingu að taka þátt og auk þess nokkuð frumkvæði þar sem
leikskólakennarinn verður að halda faglegu sjálfstæði sínu að talsverðu marki.

K.

Stjórnun í leikskóla39

Það hefur lengi verið viðurkennt hve mikilvægir tveir þættir eru í starfi stjórnenda, þ.e. stjórnunarþátturinn
sjálfur, sem felst m.a. í því að framfylgja öllum þeim formlegu kröfum sem gerðar eru til leikskólastjóra og
hins vegar þáttur faglegrar forystu sem vegar ekki minna. Það er ljóst af lögum og reglum sem drepið hefur
verið á hér að ofan og ekki síst aðalnámskráin leggja á herðar stjórnenda margvísleg og mörg ný verkefni,
m.a. að kynna sér allt regluverkið, nýjar rannsóknarniðurstöður, að móta lærdómssamfélagið, meta starf,
gera áætlanir og svo má lengi telja.
Stjórnunarþátturinn vegur afar þungt. Þar eru starfsmannamálin er stór álagsþáttur, ekki síst þegar ekki tekst
að manna leikskólann eða mikið er um starfsmannaveltu. Einnig fer mikil orka í að fá starfsmannahópinn til
að ganga í takt og viðhalda jákvæðri menningu skólans í horfinu. Það fer mikil vinna í að vinna með viðhorf
starfsfólks, að fá það til að líta á sjálfa sig sem forystumenn í því sem skólinn stendur fyrir. Að það sem þeir
segja og gera hefur áhrif. Það getur verið snúið að fá starfsfólk til að „eigna“ sér stefnuna og kannski er það
helsta áskorunin eða krafan. Auknar kröfur rekstraraðila/sveitarfélaga um umsjón um ýmis mál sem voru ekki
á könnu stjórnenda áður. Fjölbreyttari foreldra- og nemendahópur, fjölbreyttara samfélag. Breiðara bil
stjórnenda og kennara eftir skilnað frá FL. Sameiningar, stærri skólar og sameining leikskóla og leikskóla við
grunnskóla, víðari þekkingarkröfur á stjórnendur. Minna utanumhald ofan frá, meiri kröfur og ábyrgð sett
beint á skólana. Upplýsingaskylda, tilkynningaskylda, rétt meðferð trúnaðarupplýsinga, túlkun upplýsinga,
skjalavarsla og svo eitthvað sé nefnt. Breitt samfélag kallar á betur upplýstar sveitarstjórnir, skólanefndir,
skólastjórnendur.
Hvað varðar hina faglegu forystu þá er vísað til nánast allra liðanna hér að ofan, en einnig til næstu liða.

L.

Starfsþróun, skólaþróun og rannsóknir

1.
Starfendarannsóknir og þátttaka í rannsóknum og þróunarverkefnum
Margt bendir til þess að starfendarannsóknir séu mikilvæg leið til þess að innleiða varanlega endurnýjun á
starfsháttum fagfólks, m.a. í skólastarfi. Það kallar á leiðsögn (a.m.k. í upphafi), þekkingu og umfram allt tíma.
Hvers kyns þróunarstarf hefur aukist mikið og hjá mörgum sveitarfélögum er gerð krafa um þátttöku. Frá
2007 hafa leikskólar verið mjög virkir í þróunarverkefnum eins og ERASMUS+ og þróunarverkefnum sem
39
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styrkt eru af Sprotasjóði.40 Það er mikil vinna að sinna þessum verkefnum vel. Því fylgir álag við að halda úti
vefsíðu, taka þátt í fésbókarhópum, skrifa skýrslur og halda eða sitja fundi. Allt þetta starf gerir miklar kröfur
til tíma starfsfólks en er mjög fræðandi, þroskandi og eflir kennara á marga vegu. Það er engin spurning að
allt þetta getur verið mikilvægur þáttur í þróun skólastarfsins.
Til þess að tryggja kvika starfsþróun og breytingar á eðli leikskólastarfsins er mikilvægt að gera rannsóknir
innan leikskólans og mjög brýnt að þar geti orðið samstarf á milli leikskólakennaranna og t.d. rannsakenda í
Háskóla. Til þess er nauðsynlegt að leikskólakennarar hafi til þess svigrúm, þar sem verður að flétta saman fé
og tíma. Sé fallist á það sjónarmið að vekjandi rannsóknarstarf sé mikilvægur þáttur í starfi nútímalegs
leikskóla, einkum til þess að hann sé í stöðugri þróun, þá þarf að vera til þess tími, kunnátta og fé.
2.
Heimsóknir í aðra skóla
Leikskólakennarar hafa gjarnan heimsótt aðra skóla og er það skilvirk og áhugaverð leið til starfsþróunar.
Algengt er að það sé hluti af skipulagsdegi að starfsfólk leikskóla skiptir sér niður í hópa og fer í heimsóknir.
Síðan eru heimsóknirnar ræddar þegar heim er komið. Leikskólarnir hafa nýtt vel styrki sem Vísindasjóður FL
og FSL veita til slíkra heimsókna bæði hér á landi og erlendis. S.l. fimm ár hefur Faghópur um skapandi
leikskólastarf boðið upp á viðburði í fimm leikskólum á hverju skólaári undir yfirskriftinni Skapandi
leikskólastarf. Viðburðirnir eru haldnir kl. 17-19 síðdegis og eru ókeypis. Þátttakan í þessum viðburðum hefur
verið mjög góð og segja leikskólakennarar að þeir nýti sér þessa viðburði til starfsþróunar.41
3.
Fylgst með faglegri umræðu og rannsóknum
Eins og komið hefur fram hér að framan er mikið um málstofur, ráðstefnur, fyrirlestra og mikil vefumræða
um rannasóknir og ýmis mikilvæg málefni sem snerta starf leikskólans, um nánast öll þau málefni sem vikið er
að hér að framan. Þetta kemur skýrt fram m.a. í starfi RannUng á Menntavísindasviði og hjá Miðstöð
skólaþróunar við HA, en einnig í skólaþróunarstarfi sveitarfélaga. Þau mál sem þar eru rædd nást ekki inn í
menningu skólans nema leikskólakennarinn geti fylgst vel með. Umfang rannsókna á þessu skólastigi hefur
vaxið gríðarlega tvo síðustu áratugi. Í þessu efni taka margir leikskólakennarar virkt frumkvæði, t.d. á
samfélagsmiðlum, en sú umræða fer vitaskuld fram utan vinnutíma. Í viðauka er birt yfirlit yfir doktors- og
meistararitgerðir undanfarinna ára sem eru skráðar undir efnisorðunum leikskóli eða skyldum efnisorðum.
Það fer ekki á milli mála að þarna byggist upp mikil og verðmæt þekking á fjölmörgum þáttum leikskólans
sem oftar en ekki hvetur leikskólann til aukinnar fagmennsku. Það er ágeng spurning hvernig leikskólastigið
nýtir þann fjársjóð sem þarna liggur.

M.

Starfsumhverfi Húsnæði og fagleg aðstaða

Árið 2014 kom út Handbók um velferð og öryggi barna í leikskólum og hefur hún verið endurskoðuð tvisvar
sinnum síðan þá, nú síðast á haustdögum 2017.42 Handbókin er ætluð sveitarstjórnum, rekstraraðilum,
skólastjórnendum, kennurum og öðrum sem starfa í leikskólum til stuðnings við gerð öryggishandbókar,
öryggisáætlana og viðbragðsáætlana fyrir leikskóla. Markmiðið með handbókinni er að setja fram á
aðgengilegan hátt upplýsingar um þá þætti sem huga þarf að í daglegum rekstri og starfi leikskóla.
Í handbókinni er m.a. gerð krafa um skyndihjálparnámskeið nýrra starfsmanna og eldri annað hvert ár. Komið
er inn á fræðslu um rödd, raddvernd og hljóðvist svo eitthvað sé nefnd.
Vinnuaðstæður leikskólakennara til undirbúnings faglegu starfi er víða óviðunandi í eldri leikskólabyggingum.
Í núgildandi reglugerð43 er gert ráð fyrir aðskildum rýmum fyrir vinnuaðstöðu kennara, rými vegna sérkennslu
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og fundaraðstöðu. Víða er svo ekki og því verða oft árekstrar. Vinnuaðstaða leikskólakennara er í auknum
mæli tekið í fundahald, af því að það er ekkert annað rými til.
Hollusta á vinnustað þarf að vera í lagi, en of víða hefur komið til lokanna vegna myglusvepps. Þess eru dæmi
að leikskólakennarar hafi kvartað um heilsuleysi vegna óheilbrigðs vinnuumhverfis í leikskólanum. Í
einhverjum tilvika hefur gengið illa að fá rekstraraðila til þess að hlusta á nauðsyn þess að sinna endurbótum
á húsnæði leikskóla.

6.

Til umhugsunar

Stöðugt eiga breytingar sér stað í skólakerfinu. Í þessari skýrslu er sjónum beint sérstaklega að breytingum á
starfsumhverfi leikskólakennara og leikskólastjórnenda. Oftast er erfitt að benda á orsakir breytinga. Í þessari
skýrslu er m.a. reynt að skilgreina breytingar sem koma „að ofan“ (frá stjórnvöldum), „að utan“ (vegna
samfélagsbreytinga innan lands eða utan) eða út grasrótinni (frá fagstéttum skólafólks).
Það er útilokað annað en að skiptar skoðanir séu um það sem rakið er í þessari greinargerð. Bæði hvað varðar
orðalag og það sem er tekið með eða skilið útundan. En tilgangur plaggsins er að vekja til umræðu og
umhugsunar um málið. En því er auðvitað ætlað að benda á í hve mikilli deiglu þetta skólastig er og hve
fjölþættar kröfur eru gerðar til starfsfólksins, bæði beinar og óbeinar. Það er jafnframt erfitt að álykta annað
en að starfið sem er í höndum leikskólakennara og stjórnenda leikskóla krefst mikillar fagmennsku bæði hvað
varðar faglegan undirbúning og faglega þróun.
Leikskólinn er yngsta skólastigið í íslenska skólakerfinu, þar sem hann var í raun ekki skilgreindur sem
skólastig fyrr en í lögunum 1994. Eins var menntun leikskólakennara ekki færð formlega á háskólastig fyrr en í
lok 20. aldar. Starfsheiti leikskólakennara var ekki lögvarið fyrr en 2008. Fjárhagslegar og skipulagslegar
forsendur valda því enn að leikskólakennarar sitja ekki við sama borð og kennarar á öðrum skólastigum þegar
kemur að símenntun og starfsþróun.
Breytingar í menntamálum eru af ýmsu tagi; víðfeðmar og takmarkaðar, snöggar og langvinnar, jákvæðar og
neikvæðar, allt eftir því þver metur það hverju sinni. Jákvæðar breytingar eru gjarnan kallaðað þróun. Oft á
markvisst þróunarstarf sér stað í skólakerfinu, þegar menn reyna að sveigja starfsaðstæður og starfshætti í
ákveðna átt; móta skólastefnu eða bæta skólastarf. Við getum kallað það ,,tamdar“ breytingar þegar
fagmenn í menntakerfinu reyna að þróa skólastarf.
Flestar breytingar í skólum eru þó ,,villtar“ og eiga sér stað í deiglu óskilgreindra samfélagsbreytinga, oft utan
sviðs menntamála; s.s. breytinga í atvinnuháttum eða tækni: menningu eða stjórnmálum. Slíkar breytingar
geta verið ,,jákvæðar“ eða ,,neikvæðar“ en krefjast ekki síður virkrar aðkomu fagfólks á vettvangi til að
bregðast við og laga skólastarfið að breytingunum.
Breytingar í menntakerfinu, „villtar“ og „tamdar“ geta birst okkar á mismunandi hátt, t.d. eftir skólastigum
eða skólagerðum. Breytingar í grasrótinni, nýbreytnistarf, umbótastarf og þróunarstarf í leikskólum, geta
verið viðbrögð við ytri breytingum eða „kröfum að ofan“. Leikskólakennarar eru fagstétt og skylda þeirra því
að stuðla að bestu starfsaðstæðum fyrir börn og starfsfólk í leikskólunum og þeir svari sífellt og faglega
breyttu umhverfi, þekkingu og kröfum. Mikilvægt er því að skapa fagstéttinni nauðsynleg skilyrði til umbóta á
námsaðstæðum og starfsháttum. Ljóst er að breytingar eins og lýst er í þessari skýrslu krefjast öflugrar
starfsþróunar kennara og skólastjórnenda. Þá eru ótaldar faglegar aðstæður einstakra kennara og
kennarahópa, sem þróa vilja starfsaðstæður sínar og starfshætti til að koma betur til móts við þarfir
skjólstæðinga og samstarfsfólks. Það er fagstéttum nauðsyn að hafa góðar aðstæður til að þróa starf sitt.
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Faglegur grunnur starfs leikskólakennara er nokkuð rækilega útlistaður og staðfestur í lögum og reglum.
Starfsaðstæður og svigrúm leikskólakennara til starfsþróunar eru þrengri en kennara á öðrum skólastigum. Í
ljósi þess sem hefur verið rakið hér að framan virðist vart undan því vikist að skilgreina betur en nú er gert
formlega rétt leikskólakennara til starfsþróunar og skýra jafnframt kröfur til þeirra um slíkt. Það þarf þá
einnig að speglast í kjarasamningi. Þótt lesandi fallist ekki á mikilvægi nema hluta þeirra breytinga sem
nefndar eru í þessu skjali kemur varla annað til greina en að líta á menntun leikskólakennara sem ævilanga
menntun. Þeir verða stöðugt að endurnýja þekkingu sína og starf. Það kallar á að þeim verði tryggð
starfsskilyrði til þess að svo megi vera. Mikilvægt er að árétta að áherslur fagstéttar leikskólakennara um
þróun leikskólastigsins fara í öllum meginatriðum saman við áherslur menntayfirvalda og samfélagsins í heild.
Þetta skjal er unnið að undirlagi Samstarfsráðs um starfsþróun kennara. Starfsþróun bæði kennara og
skólastjórnenda er forgangsverkefni ráðsins; m.a. að greina þarfir fyrir símenntun og starfsþróun kennara og
skóla, skilgreina og ræða mismunandi starfsþróun og hlutverk og ábyrgð mismunandi aðila á starfsþróun í
menntakerfinu. Það er hluti af hlutverki ráðsins að skilgreina betur þarfir kennarastéttarinnar fyrir starfþróun,
en sumum þeirra hefur verið lýst hér að ofan og auka möguleika hennar til að sinna henni.

7.

Næsta verkefni

Næsta verkefni blasir við, en það er tvíþætt. Í fyrsta lagi að fara yfir þetta allt og skoða hvað af því sem hér er
nefnt kallar á starfsþróun og stundum bæði nám og þjálfun leikskólakennara og stjórnenda í leikskólum.
Jafnframt er tilefni til að leggja niður fyrir sér hvernig beri að skipuleggja skólastarfið og menntakerfið í heild
svo sú fjölþætta brýna starfsþróun sem hefur blasað við og mun halda áfram að þróast, sé og verði öflug.
Þetta er ærið og mikilvægt verkefni. Nú stígum við út úr sögunni og inn í framtíðina.
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Viðauki: Rannsóknir og greinar sem tengjast leikskólastarfi

Hér er birt efni úr þremur áttum: a) listi yfir doktorsritgerðir Íslendinga eða frá íslenskum háskóla sem lúta að
leikskólanum eða tengjast honum; b) listi yfir meistararitgerðir frá árunum 2013-2017 frá íslensku
háskólunum og tengjast leikskólastarfi og c) tímaritsgreinar sem tengjast leikskólastarfinu, en aðeins sýnd
dæmi frá árunum 2016 og 2017. Hér er gefin viss mynd af því efni sem kemur úr háskólaumhverfinu
(tímaritsgreinarnar aðeins víðar að) og er efniviður fyrir starfsfólk leikskólans. Þetta er að mestu nýtt efni og á
vissulega erindi til leikskólans og spurning hvernig það kemst til umræðu þar. Telji einhver að þarna vanti inn
efni er rétt að kanna hvaða lykilorð voru notuð við skráningu þess; það er höfundur sem ræður því.
Gunnhildur Kristín Björnsdóttir á bókasafni Menntavísindasviðs lagði til efni í þennan lista.
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