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Svör starfsfólks í leikskólum um hvaða leiðir henta best til að stuðla að 

sjálfseflingu barnanna 

 

Stefna 

 Að starfið í leikskólanum sé að einhverju leyti einstaklingsmiðað og unnið sé með styrkleika 

barnanna. 

 Höfum starfið sveigjanlegra.  

Starfshættir 

Meiri þátttaka og ábyrgð barnanna 

 Eflum þátttöku barnanna á sem flestum sviðum. Leyfum þeim að taka ákvarðanir með okkur 

– skipuleggja starfið með okkur – treystum þeim. 

o Að börnin finni að þau séu þátttakendur í starfi skólans og að skoðanir þeirra skipta máli. 

o Höfum hópfundi þar sem börnin geta komið með sínar hugmyndir og tekið ákvarðanir 

eins og t.d. hvað á að vera í matinn, hvaða lög á að syngja og hvaða leikföng þurfa að 

vera til. 

o Fundir, kosningar. 

o Börnin taki þátt í að meta eigið starf og nám. 

 Einstaklingsmiðum verkefni og höfum þau krefjandi. 

 Börnin fái tækifæri til að setja sér markmið og meta sjálf. 

 Minnkum kjarna og bætum í val. Bjóðum fjölbreytt val. 

 Komum betur til móts við áhugasvið hvers barns. Nýtum áhugamál þeirra.  

 Hvetjum þau og styðjum til að gera sjálf, leiðbeinum á uppbyggilegan máta, hrósum, gefum 

þeim góðan tíma. 

 Hvetjum börnin til  að hjálpa sér sjálf og reyna sjálf áður en þau biðja um aðstoð. 

Eflum tjáningu 

 Sitjum í hring og gefum börnunum tækifæri til að tjá sig um ýmis málefni og það sem er að 

gerast í leikskólanum. Segja eitthvað fallegt um aðra eða sjálf sig. Segja frá og sýna. 

 Gefum þeim tækifæri til að koma fram fyrir aðra, t.d. syngja, leika í leikriti eða segja sögu. 

 Að æfa sig í framkomu í litlum hóp í t.d. hópatíma, íþróttum og leiklist. 

 Nemendur vinni með jafningjum í leiklist og tjáningu. Æfa framsögn og leiklist, hvernig á að 

koma fram og efla sjálfstraust. Leiklist kennd markvisst og leikir. 

 Börn geti og þori að spyrja og ræða opinskátt. 

 Að börnin fái að koma með eitthvað með sér sem veitir þeim öryggi, einhvern hlut til að segja 

frá. 

 Nýtum augnablikin í starfinu til að hvetja þau til að tjá sig. 

 Samræðutímar með börnunum, þar sem tekið er fyrir málefni sem brenna á þeim. 

 Markviss vinna með að öll börn geti/fái að tjá sig að að allar skoðanir séu réttháar. 

 Notum verkefnið Leggjum orð í belg. 

Vinnum með tilfinningar. 

 Tryggja þarf börnum tíma og rými til að glíma við eigin tilfinningar. 
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 Ræðum og vinnum markvisst með tilfinningar, t.d. Vináttuverkefni Barnaheilla. Vinabækur. 

 Leggjum áherslu á að börnin læri að lesa tilfinningar annarra. 

 Börn þurfa að finna að skoðanir þeirra og tilfinningar skipta máli. Hlusta á tilfinningar og líðan 

hvers annars og gefa sér tíma, t.d. með því að nota „kínversku“ leiðina (bjóða barni með 

þegar þarf að hugga einhvern). 

 Kennum þeim aðferðir til að tjá tilfinningar sínar og vilja. 

Nýtum nærumhverfið 

 Förum í fleiri vettvangsferðir um nærumhverfið.  

 Eflum samstarf við eldri borgara.  

 Meira útinám. 

 Samvinna við aðra í nærumhverfinu, s.s. elliheimili, leikskóla, sambýli og fyrirtæki. 

Ýmsar leiðir 

 Lesum með þeim bækur um dygðir eins og kjark, samkennd, hugrekki, virðingu og vináttu. 

Vinna áfram með þær og tengja við öll námsviðin. 

 Sjáum til þess að börnin hafi góðar fyrimyndir í umhverfinu, t.d. í bókum, söngvum, leikjum, 

leikfögnum 

 Beitum virkri hlustun. Hlustum á börnin. 

 Að börnin fái tækifæri til að æfa þolinmæði og rými fyrir frjálsan leik og ímyndunarafl / 

frumkvæði. 

 Sjálfshjálp með leiðbeiningu kennara: Einföld verkefni t.d. klæða sig, ganga frá eftir mat, fá að 

vera þjónar eða veðurfræðingar. 

 Að börnin fái að vera: Barn vikunnar, umsjónarmaður, afmælisbarn og aðstoðarmaður. 

 Notum Sögugrunn. 

 Höfum skýra ramma og myndrænar reglur. 

 Fáum nemendur til að stíga út fyrir þægindarammann – gera eitthvað nýtt og öðruvísi. Prófa 

sig áfram. Grípum tækifærin. 

o Förum t.d. í  Kringluna til að syngja fyrir framan fólk. 

o Förum í ferðir á staði sem börnin hafa ekki farið á áður, t.d verkstæði, Sorpu,  

slökkvistöðina, sjúkrahús. 

o Vinnum meira með kjarkæfingar. 

o Vinnum með litla hópa og leggjum áherslu á æfingar eins og klifra hátt, hoppa, og hlaupa 

og stökkva. Prófa að koma við alls konar efnivið; málningu, leir og jarðveg og gróður. 

Smakka á matvörum sem eru súr, sæt, römm og fleira. 

 Eflum sjálfstraust: Hvatning, jákvæði, gleði og hamingja. 

 Kennarar tileinka 10 mín á dag börnum sem verða útundan. 

 Vinnum gegn staðalmyndum – það eru ekki allir eins og þurfa ekki að vera það. 

o Skoða muninn á okkur í jákvæðu ljósi. 

o Bendum á að við erum meira ólík en eins og allir eru öðruvísi. 

o Kennum þeim að það eru ekki allir eins – sumir eru góðir í einu – aðrir í öðru. 

o Þó við séum ólík erum við öll mikilvæg. 

o Opnum fyrir ólíka menningu og hugmyndir. 

o Virðum ólíkar skoðanir. 

o Fræðum börnin um ólíkar fjölskyldugerðir. 

 Verum til staðar fyrir börnin. Myndum sterk tengsl við þau.  
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 Ræðum saman um börnin. 

 Kennari er til staðar og geti í gegnum leikinn bent á æskilegar leiðir í gegnum sögur, söngva 

og reynslu annarra. 

 Bjóðum fjölbreytt verkefni. 

 Kynnumst börnunum sem manneskjum enn betur. Gefum hverju barni meiri tíma. 

 Gefa börnunumm tækifæri til að vinna með styrkleika sína. 

 Bjóðum börnunum viðfangsefni við hæfi.  

 Ýtum undir frumkvæði.  

 Kennum börnunum að það er í lagi að gera mistök. 

 Þjálfum börnin í samvinnu. Vinnum með hópefli og verkefni sem styðja nemendur í jákvæðu 

leiðtogahlutverki. 

 Kennum börnunum hvað hrós þýðir og hvernig við notum hrós. Notum innihaldsríkt hrós. 

Vinnum markvist með að börnin læri að hrósa hvert öðru. Setjum áherslu á verk eða 

eiginleika, ekki útlit eða föt. 

o Búa til hróshóp, þar sem börnin læra að hrósa hvort öðru. 

 Gott aðgengi að hlutum og svæðum og aðstaða til að skoða og skapa.  

 Vinnum með litlum hópum.  

 Barn vikunnar þar sem barnið er miðpunkturinn í daglegum athöfnum innan skólans. 

 Leyfum hverju barni að vera það sjálft.  

 Umhyggja snerting, hlýja. Tökum á móti börnunum með hlýju og skilningi.  

 Kennum jákvæð samskipti og hvernig á að leysa úr vandamálum. Hvetjum börnin til að leysa 

sjálf úr ágreiningi sín á milli áður en gripið er ínn í. 

 Sýnum börnunum virðingu – virðum skoðanir þeirra.  

Heimili og skóli 

 Búa til samvinnuverkefni milli heimilis og skóla – eflum foreldrasamstarf. 

 Bók barnsins. Ræða um leikskólastarfið daglega og í foreldraviðtölum (á jákvæðum nótum). 

 Foreldrar og börn skoði saman myndir og verkefni. 

Starfsfólk 

 Verum jákvæð í starfi. 

 Verum góðar fyrirmyndir. 

Fræðsla 

 Fræðsla um þróun sjálfsmyndar og tilfinningaþroska.  

 Námskeið um slökun og jóga. 

 Uppeldisfræðsla fyrir foreldra. 

 Markþjálfun. 

 Samstarf milli foreldra og leikskóla: Sameiginleg fræðsla um góðar leiðir í uppeldi. 

 Námskeið fyrir foreldra og starfsfólk um kvíða og kvíðastjórnun. 

 Samræðuaðferðir.  

Aðstaða 

 Höfum rými til sköpunar – myndlist – tónlist – hreyfing.  
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 Umvefjandi, styrkjandi, örugt, fallegt, úthugsað, hreyfanlegt, spennandi, hvetjandi umhverfi 

þar sem frumkvæði barna er virkt. 

Skipulag 

 Endurhugsum dagskipulagið og höfum það sveigjanlegra. 

 Skimun fyrir geðrænum vandamálum.  

Líka þetta 

Við ræðum við börnin um að stundum þurfum við að bíða. Ekki hægt að fá allt strax, tengist sjálfsaga. Ræðum 
við börnin um að það er gott að hlakka til einhvers. Við hrósum fyrir jákvæða hegðun og hunsum neikvæða ef 
hægt er. Við hrósum börnunum fyrir það sem vel er gert. Látum þau vita að þau skipta máli. Við hvetjum börnin 
til að koma fram og tjá sig. Setjum markið aðeins hærra en barnið getur og aðstoðum það svo við að ná 
markmiðinu. Verum með kjarkæfingar, t.d. hoppa niður af bekk og hrópa „ég er frábær“. Eða syngja lag í 
söngsal. Kenna börnum að tjá tilfinningar sínar. Nota persónudúkkur, félagsfærnisögur o.fl. Hjálpa feimnu 
börnunum að tjá sig. Vera við hlið þeirra og fá þau til að tala. Leyfa börnunum að taka þátt í að velja verkefni, 
taka ábyrgð á því sem þau eru að gera. Sýna hugmyndum barna áhuga og reyna að finna leið til að framkvæma 
þær ef við á. Deildarval er frábær leið til að velja sjálfur (taka eigin ákvörðun) og standa við hana. Skipta 
börnum í minni hópa ef þau eru óörugg og hrósa þeim. Ræða við börnin að maður þarf ekki að vera góður í öllu,  
það er allt í lagi. Við gerum sanngjarnar kröfur til barnanna, þannig eru meiri líkur á að þeim takist það sem þau 
ætla sér að gera. Ekki láta börnin fá of stór verkefni. Við höfum skýrar reglur. Við hvetjum börnin áfram á þann 
hátt að við notum sem minnst „ekki“ og „hættu“. Viðhorf kennara skiptir öllu. Mikilvægt að allir kennarar hafi 
svipað viðhorf. Að börn séu einstaklingar sem geti lært ef þau fá rétta efniviðinn og kennsluna. Einblína á það 
sem börnin geta. Ekki það sem þau geta ekki. 

  

 

 

 

 


