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Ágrip 

Hér verður skilgreint hugtakið agi og  fjallað um kenningar Berit Bae  um samskipti sem 

agastjórnunarleið. Einnig verður fjallað um leiðir Hjallastefnunnar í agastjórnun því 

hvernig hún er frábrugðin Kenningum Bae. Þar ber hæst kynjaskiptingin. Hvernig 

þekking á þroska yngstu barnanna hefur breytt uppeldislegri sýn fagfólks á veru þeirra í 

leikskólum og hvernig komið er á móts við þarfir þeirra sem einstaklinga. Kynntar verða 

og túlkaðar niðurstöður athugunar sem gerð var í tveimur leikskólum, á eins til þriggja 

ára deildum sem vinna samkvæmt  áðurnefndum stefnum.  

 

Að lokum gerir höfundur grein fyrir ályktunum sínum og framtíðarsýn  á viðfangsefnið. 

Leiðsögukennara mínum vil ég þakka samstarfið og leiðbeiningar sem veitir mér nýja  

nýja og dýpri sýn á börn og hlutverk leikskólakennara. 
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1. Inngangur 

Á Íslandi er nokkuð rætt um að  agaleysi sé í auknu mæli vandamál hjá börnunum, 

framtíð landsins. Hverju er um að kenna? Því er ekki auðsvarað. 

 

Í Íslendingasögunum er sagt frá hreysti manna og harðgerðri lund forfeðranna. Íllvígar 

deilur enduðu með manndrápum þar sem höfðingjar fóru fremstir í flokki.  Sjálfsagt þótti 

að hefna fyrir drápin. Annað þótti bleyðuskapur og létu konur ekki sitt eftir liggja í að 

brýna bændur sína eða syni til slíkra verka. 

 

Í dag láta landsmenn sér nægja að kyrja vísu á þorrablótum um einn ódælasta dreng 

Íslandssögunnar Egil á Borg sem hjó mann í herðar niður er hann var enn á leikskólaaldri. 

 

,,Það mælti mín móðir, 

að mér skyldi kaupa 

fley og fagrar árar, 

fara burt með víkingum, 

standa fyrir stafni, 

stýra dýrum knerr,i 

halda svo til hafnar.” 

höggva mann og annan 

 

Stefán Jónsson orti um annan óþekktaranga  

,,Gutti aldrei gegnir þessu 

 grettir sig  og bara hlær. 

Orðinn nærri að einni klessu 

undir bíl í gær.” 

 

Svíar eiga Emil í Kattholti og Línu Langsokk sem flestir kynnast sögum af í æsku 

Aðalpersónurnar börn sem kalla ekki allt ömmu sína og eru óöguð ekki síður en Gutti. 

Hver sem kveikjan var að þessum sögupersónum trúlegt er að það hafi verið athafnasöm 
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börn. Maðurinn lifir ekki einn í tímarúmi heldur í samskiptum við aðra menn og dýr að 

ógleymdu umhverfinu. 

 

Til að hver einstaklingur geti notið lífsins þurfa að vera til reglur um það hvernig á að 

hegða sér gagnvart öðrum og umhverfi sínu. Það er viðurkennd staðreynd að börn og 

fullorðnir bregðast við á ólíkan hátt við mismunandi umhverfi og það sem veldur því er 

líðan einstaklinga á hverjum stað. Allir þarfnast þess að vera einhvers virði, að vera teknir 

alvarlega og hafa tækifæri til að þróa sig og efla. Einnig að fá að  takast á við ögrandi 

viðfangsefni. Í þessum efnum eru til margar kenningar sem vísa hver um sig á hina réttu 

leið til að ala börn upp á þann hátt að hegðun þeirra sé til sóma. 

 

Tíðarandinn hefur breyst á Íslandi sem og annars staðar þar sem í dag er gert ráð fyrir að 

starfsfólk vinnustaða almennt sé þátttakandi í ákvarðanatökum. Leikskólabörn koma í 

auknu mæli að áætlanagerð og mati á starfi leikskólans. Aðrar menntastofnanir s.s. 

framhaldsskólar og háskólar  hafa í auknu mæli skipulagt menntunina þannig að það 

reyni á sjálfræði og ögun nemanda. Sérfræðingar hafa verið kallaðir til fyrirtækja með 

samskiptanámskeið, hópefli og annað sem fær einstaklinga til að koma sínum skoðunum 

á framfæri og virða framlag annarra. 

 

Agi og reglusemi hefst á heimilum barna en í leikskólanum koma þau saman með ólíkan 

bakgrunn til þátttöku í skólasamfélaginu allt frá eins árs aldri. Uppeldi og agi er 

langtímamarkmið sem krefst þess að ekki sé gripið  til skammtímalausna í 

hegðunarkennslu. Hver leikskóli velur sér sínar leiðir til að framfylgja lögum um 

leikskóla og aðalnámskrá leikskóla. enda Byggist valið á þeirri uppeldislegu sýn sem 

starfsmannahópurinn hefu og hverjum finnst sinn fugl fagur. 

 

Berit Bae hefur um langt skeið helgað sig menntun leikskólakennara í Noregi. Hún hefur 

unnið að rannsóknum á samskiptum barna og fullorðinna í leikskólum og skrifað 

fjölmargar bækur og greinar um það efni. Hún hefur sett fram hugmyndir sínar um 

grundvallaratriði sem þurfa að vera til staðar í uppbyggjandi samskiptum við börn og 

hefur verið ötull talsmaður þess að markmið leikskóla taki mið af sjónarhorni barnanna.  
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Berit Bae hefur bent á að ef við höfum ekki tækifæri til að tjá viðhorf okkar og ef aðrir 

virða ekki okkar sjónarhorn sé virt verði það til þess að við lokum tilfinningarnar innra 

með okkur. Hún bendir á að ef sjónarhorn og tilfinningar barna séu skilgreindar af hinum 

fullorðna án virðingar og skilnings birgi barnið þær inni. Það telji sér trú um að það sjálft 

og tilfinninga þess skipti ekki máli. Barnið temur sér fjarlægð og býr yfir sársauka ásamt 

vantrú á samskipti við aðra. Hún hefur í rannsóknum sínum beint sjónum að 3-6 ára 

börnum í leikskólum í Osló. Tildrög athugana hennar voru að hún vildi fá að kynnast 

starfi í leikskóla á eigin skinni. Hún hafði ekki áður reynslu af leikskóla nema í gegnum 

kennslu leikskólakennara. 

 

Margrét Pála Ólafsdóttir setti fram Hjallastefnuna ásamt samstarfsfólki í leikskólanum 

Garðavöllum í Hafnafirði, eins og hann hét þá en hann tók til starfa í september 1989. 

Leikskólinn var þá í daglegur tali nefndur Hjalli eftir stefnunni og ber það nafn í dag. 

Margrét Pála gaf út bókina ,,Æfingin skapar meistarann” þar sem megináherslur 

stefnunnar voru kynntar. Samhliða bókinni var gefið út myndband með sama nafni. 

 

Hjallastefnan ehf. rekur allmarga leikskóla á eigin vegum og einnig barnaskóla sem er 

fyrir börn frá fimm ára aldri. Einnig reka sveitarfélög nokkra leikskóla sem vinna 

samkvæmt stefnunni. Hjallastefnan er því þekkt stefna á Íslandi, en leikskólar sem vinna 

eftir kenningum Berit Bae eru fáir þó margir vísi til rannsókna hennar um samskipti í 

skólanámskrám sínum. Hér á eftir verður fjallað um meginhugmyndir þessara tveggja 

stefna og aðferðir þeirra skoðaðar með tilliti til aga, hegðunarkennslu og styrkingar 

sjálfsmyndar hjá börnum. 

 

2. Agi í leikskólaum í ljósi kenninga 

Í markmiðum laga um leikskóla er kveðið á um að stuðla beri að sterkri sjálfsmynd barna, 

sjálfsvirðingu og virðingu fyrir öðrum. Þar af leiðandi er mikilvægt að leikskólakennarar 

séu meðvitaðir um þær aðferðir sem leggja grunn að sterkri sjálfsmynd, en einnig að 

upplifa á hvaða hátt hið gagnstæða á sér stað. 
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Sú þroskasálfræði sem leikskólakennararhafa verið menntaðir í að vinna með til skamms 

tíma hefur ekki lags áherslu á tjáskipti og innihald samskipta. Áherslan hefur beinst að 

dagskipulagi og vinnuskipulagi. tölfræðilegar upplýsingar um hegðun barna á ólíkum 

aldri og menntun í námssviðum og námsgreinum hefur verið aðalefni námsbókanna. Það 

sem einkennir samband milli barns og fullorðins skapar skilyrði fyrir því hvað barn lærir 

(Bae, 1996, bls.145-146). 

 

Skilgreining á hugtakinu agi. Ótti, lotning. Tamning við reglusemi er skilgreining 

Íslenskrar orðabókar á hugtakinu agi. Einnig er skilgreint þar  að það að aga sé að 

refsa, temja eða siða. 

 

Í bókinni Orðastaður er getið um samsetningar á orðinu agi s.s. húsagi, 

skólaagi, heragi, járnagi, en einnig agalaus, agavandamá, ,agaleysi. Þar segir 

einnig í skilgreiningu á hugtakinu agi ,,allt fas hans var stillilegt og framkoman 

öguð”. Valinn málsháttur  með orðinu agi í sömu bók er ,,Væri enginn agi færi 

veröldin úr lagi”. 

 

Í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 29. grein er kveðið á um 

menntun barns. ,,Aðildarríki eru sammála um að menntun barns skuli beinast 

að því  að a) Rækta eftir því sem frekast er unnt persónuleika, hæfileika og 

andlega og líkamlega getu þess.” Í d lið greinarinnar segir ennfremur. ,,d) 

Undirbúa barn til að lifa ábyrgu lífi í frjálsu þjóðfélagi, í anda  skilnings, 

friðar, umburðarlyndis, jafnréttis karla og kvenna og vináttu  milli allra þjóða, 

þjóðhátta-, þjóðernis- og trúarhópa, og fólks af frumbyggjaættum.” 

 

Öguð framkoma, umburðarlyndi og friðsemd eru hæfileikar sem manneskjan þarf að 

búa yfir í margbreytilegu samfélagi okkar. Agi sem gerir einstaklinginn frjálsan í 

hugsun og tjáningu. Einstakling sem er tilbúinn að leggja sitt af mörkum með heill 

fjöldans í huga. Þannig verður einstaklingur sem býr yfir innra siðgæði ábyrgur 

þátttakandi í lýðræðisþjóðfélagi. 
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3. Kenningar Berit Bae 

Í verkefni sínu til doktorsgráðu ,,Samskipti milli leikskólakennara og barns ”(Dialoger 

mellom förskolelærer og barn)” vann Berit Bae eigindlegra þátttökurannsókn. Gagna var 

aflað með myndbandsupptökum úr tveimur leikskólum í útjaðri Osló. Sjónum var beint 

að samskiptum í samverustundum, matmálstímum og frjálsum leik. Niðurstöður 

rannsóknarinnar leiddu í ljós gildi samskiptanna á líðandi stundu, vilja til víðsýni og 

sveigjanleika sem gerir börnunum kleift að finna gildi eigin upplifanna í samspili við 

aðra. Þessi rannsókn styrkir fyrri tilgátur hennar um að ákveðnar forsendur þurfa að vera 

fyrir hendi svo jákvæð þróun eigi sér stað. Sjálf barnsins eða sjálf hins fullorðna þróast 

fyrst og fremst með jákvæðum hætti með því að ákveðnar forsendur séu fyrir hendi í 

samspili viðkomandi einstaklinga samkvæmt Bae. Það er því mikilvægt að horfa á hvert 

barn og samskipti þess við fullorðna en einnig samskipti barnanna á milli. 

 

Fullorðnir falla í þá gryfju að mati Bae að taka fram fyrir hendur barnanna. Einnig heyra 

þeir oft ekki það sem barnið er að segja því og skilgreina upplifanir út frá sínum eigin 

forsendum.  Hún leggur áherslu á að bæði þurfi að gefa gaum að því sem barnið segir en 

ekki síður látbragði þess og tjáningu á annan hátt. Bae leggur mikla áherslu á sjónarhorn 

og sjálfræði hvers barns sem virks þátttakanda í umhverfi sínu. Í rannsóknum sínum 

gengur hún út frá ákveðnum hugtökum sem varpa ljósi á það sem gerist í samskiptum og 

hvaða afleiðingar viðbrögð hinna fullorðnu hafa á líðan og sjálfsmynd barna. 

 

3.1.Viðurkenning (anerkjennelse) 

Viðurkenning er umfangsmikið fyrirbrigði sem rúmar margskonar og mismunandi 

hátterni og er ein mikilvægasta forsenda þróunar sjálfsins að mati Bae. 

Grundvöllur viðurkenningarinnar er jafnræði og réttindi til eigin upplifana. Tengslin eða 

samspilið getur ekki orðið á jafnræðisgrundvelli ef annar aðilinn í samspilinu lítur á sig 

sem minnimáttar eða æðri hinum og þá verður engin viðurkenning í samspilinu. 

 

Börn hafa rétt til að hafa eigin reynslu og upplifanir. Hinn fullorðni þarf ekki að 

samþykkja þær sem réttar en barnið fær leyfi til að hafa sínar eigin skoðanir og tjá sig um 
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þær án þess að vera niðurlægt (Bae, 1996, bls.246-147, 2004, bls.6-7). Viðurkenning 

felur því í sér að hinn fullorðni leyfir barninu að vera "sérfræðingur" í eigin upplifunum 

og reynslu en tekur smám saman ábyrgð á eigin ákvörðunum eigin lífi. Að skilja aðra  á 

þeim  forsendum krefst hlustunar. Með því að hlusta erum við opin fyrir öðrum. Það 

þýðir að geta heyrt meira en bara orðin sem sögð eru. Það þarf að skynja um hvað málið 

fjallar og heyra það sem raunverulega er sagt.  Þetta getur verið erfitt því það er 

tilhneiging okkar að heyra aðeins það sem við viljum heyra. 

 

Það sem sagt er með orðum birtist í margvíslegri líkamstjáningu barnsins og þar fær 

leikskólakennarinn mikla vitneskju um tilfinningar, ætlanir og viðhorf barnsins. 

Viðurkenning er ekki það sama og að vera sammála eða umbera, heldur það sem gerist 

innra með manneskju í samskiptum við aðra.  Til þess að geta verið viðurkennandi 

gagnvart öðrum þarf að virða og viðurkenna sjálfan sig. (Bae, 1996, bls.146-147, 2004, 

bls.6-7). 

 

3.2. Nálægð (Erkennelse) 

Hugtakið nálægð er hægt að skilgreina sem ferli þar sem viðkomandi ákveður að nálgast 

ákveðinn einstakling eða einstaklinga. Fólk þarf að kynnast hvert öðru með opnum huga, 

viðhorfum hans, hugsunum og löngunum. Hinn fullorðni verður að vilja kynnast barninu 

eða samstarfsfélögum og þannig forðast t.d. að mynda sér skoðanir á viðkomandi út frá 

einhverjum öðrum þáttum en að hafa raunverulega kynnst viðkomandi. Það að vilja vera í 

nálægð við einhvern skapar forsendur fyrir því að geta viðurkennt einstaklinginn. 

Nálægðin skapar grunn fyrir skilyrði viðurkenningarinnar. (Bae, 1996, bls.146-147, 2004, 

bls.6-7). 

Dæmi: Nýtt barn er að byrja á deildinni og deildarstjórinn sér að pabbinn er bekkjabróður 

hans og var einmitt hrekkjusvínið í bekknum. Hann kvíðir því samskiptum við 

fjölskylduna.  Það verður erfitt að fá drenginn á deildina ef hann líkist pabbanum.  

Hann gefur ekki pabbanum tækifæri á að hafa breyst og dæmir soninn út frá reynslu sinni 

af föður hans. Hann tekur ekki á móti barninu með opnum huga án fordóma. Í þessu 

tilfelli getur það haft áhrif á samskiptin við barnið og foreldrana. Ég er sammála Berit 

með það að viðhorf starfsfólks í leikskólum gagnvart þeim sem eru að bætast í hópinn 
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hvort sem um starfsmann eða barn er að ræða hefur áhrif á framvindu 

samskiptanna.Starfsfólk þarf að vera meðvitað um þennan þátt og vinna með hann í krafti 

starfsmannahópsins. 

 

3.3. Staðfesting (Beskreftelse) 

Hugtakið staðfesting er eitt þeirra fyrirbæra sem leiða til viðurkenningar. Barn fær 

staðfestingu á að upplifun þess hafi gildi og sé réttmæt frá leikskólakennara. Þannig fær 

barnið staðfestingu á því fyrir hvað það stendur þegar það fær viðbrögð til baka. Bae telur 

að börnin leiti eftir staðfestingu varðandi hegðun sína og gjörðir. 

 

Hvernig hinn fullorðni staðfestir gjörðir barnanna í víðum skilningi hefur áhrif á 

þroskamöguleika þeirra. Staðfestingin tekur til margra þátta og er því ákaflega 

vandmeðfarin og gefur hinum fullorðna mikið vald til að ákvarða hvað er rétt og hvað er 

rangt. Ennfremur, hvað er leyfilegt og hvað er ekki leyfilegt. Hér er því tekist á um 

siðferðileg atriði. Ef staðfestingin er ekki viðurkennandi getur hún leitt til 

skilgreiningarvalds og bindingar (Bae, 1996, bls.145-146, 2004, bls.5-6). 

 

Dæmi: Tvö börn eru í leik, Gunna og Jón. Jón tekur leikfang af Gunnu sem lemur hann í 

bræði sinni. Jón fer að gráta og kvartar við starfsmann.   

Viðbrögð A: Starfsmaður spyr Jón hvort hann vilji láta lemja sig og hann svarar 

neitandi. Starfsmaður spyr:,,Ertu búinn að segja Gunnu að þú viljir ekki láta lemja þig.” 

Jón fer til Gunnu og segir:,,Ég vil ekki láta lemja mig.” Jón er leiður, finnst hann hafa 

tapað og leitar hjálpar. Starfsmaður hjálpar Jóni að koma orðum á líðan sína og 

tilfinningar og að koma þeim til skila við Gunnu. 

Viðbrögð B: Leikskólakennarinn getur beðið bæði börnin að segja sér frá því sem 

gerðist og þannig fengið þau til að leggja sinn skilning á aðstæður. 
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3.4. Skilgreiningarvald (definisjonsmakt) Binding/Bundin  

(avhengighet)   

Skilgreiningarvald vísar til þess að ákveðin persóna t.d. leikskólakennarinn gegnir 

ákveðinni stöðu og með því að vera í þessari stöðu fær hann vald til að ákvarða 

(mismikið) um gjörðir barnanna í leikskólanum. Í kenningum um gagnvirkt samspil eru 

viðurkennandi tengsl forsenda þróunar sjálfsstjórnar. Því er skilgreiningarvald í þessum 

skilningi mikilvægur áhrifavaldur í allri mannlegri þróun. Raunverulegt 

skilgreiningarvald liggur í því hvernig svör leikskólakennarans eru gagnvart barninu, 

bæði í orð og athafnir og hverju hann svarar og hverju hann svarar ekki. Barn er háð þeim 

viðbrögðum sem það fær frá leikskólakennaranum að byggja upp eigin sjálfsmynd. 

Hætta er á að skilgreiningarvaldi sé beitt þegar hinn fullorðni hlustar ekki með opnum 

huga á það sem er sagt og það sem ekki er sagt. 

 

Í þeim leikskólum þar sem börn hafa mjög takmarkað ákvörðunarvald getur þetta komið 

fram og birtist í spurningum s.s.,,Má ég fara á klósettið?” 

Þetta birtist einnig í þeim leikskólum þar sem starfsfólk tekur oft fram fyrir hendurnar á 

börnunum t.d. í myndlistarstarfi. ,,Þú getur klippt þetta miklu betur. Ég skal sýna þér.” 

Börnin sýna starfsfólki listaverkin sín og fá viðbrög eins og ,,Fínt hjá þér” eða ,,Viltu ekki 

setja meira rautt í myndina.” Þetta virðast vera sakleysislegar athugasemdir, en hvenær er 

mynd ekki fín og hvað veldur því? 

 

Hvers vegna á barn að breyta mynd í samræmi við skoðun fullorðins? Barnið í þessum 

dæmum fékk ekki athygli á innihald myndarinnar s.s. hvað væri á henni og hvort það 

ætlaði að bæta einhverju við.  Áhuginn var ekki á það sem barnið var að gera. Til að 

skilgreina hvenær skilgreiningarvaldið veldur tjóni í samspilinu telur Bae að hinn 

fullorðni þurfi að ígrunda samspilið,  aðgreina hugsanir sínar, langanir og ætlanir þannig 

að viðkomandi viti hvað er mitt og hvað er þitt í samspilinu (Bae, 1996, bls.145-146, 

2004, bls.6-7). 
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3.5 Ígrundun (refleksjon) - Aðgreining (differentisering)  

Til að vera heill í hinu viðurkennandi atferli þarf viðkomandi að gera sér grein fyrir eigin 

viðbrögðum. Það að veita börnum viðurkenningu krefst þess að hinn fullorðni viti hverjar 

eru hans tilfinningar og hverjar eru barnsins.  Hann þarf að vera fær um að deila upplifun 

sinni og þora að taka endurgjöfinni.  Í dagsins önn er oft auðvelt að grípa inn í t.d. þegar 

börn eru að gera eitthvað sem ekki er ætlast til að þau geri. Óígrundaður leikskólakennari 

grípur inn í og dæmir um hvað er rétt og hvað er rangt. Hver hefur á réttu að standa og 

hver ekki. Tilfinningar hér og nú geta tekið yfirhöndina og hætta er á að þær verði 

ráðandi um hvernig hann leysir málin (Bae, 1996, bls.158-159, 2004, bls.9-27). Bae 

bendir á að það er alltaf eitthvert annað barn sem fylgist með samskiptum tveggja 

(fullorðins og barns). Þegar leikskólakennari er í leik með barni og önnur börn eru nálægt 

er oftast a.m.k. eitt þeirra sem hættir leik sínum, stoppar augnablik og fylgist með því sem 

fram fer. 

 

Áhorfandinn lærir jafnvel meira af þessum samskiptum en barnið sem er virkt í 

samspilinu. Hann lærir hvað má og hvað má ekki og við hverju má búast af 

leikskólakennaranum við svipaðar aðstæður. Þannig þarf leikskólakennarinn að vera 

meðvitaður um að hann er ekki eingöngu að hafa áhrif á barnið sem hann er í virkum 

samskiptum við, heldur er hann einnig samtímis óbeint að hafa áhrif á þróun og þroska 

hugsanlegra áhorfenda. 

 

Leikskólakennarinn þarf að þjálfa með sér þá færni að mæta því þegar fleiri en eitt barn 

sækist eftir athygli hans. Leikskólakennarinn þarf að mæta slíkri truflun á viðurkennandi 

hátt með því t.d. að stoppa augnablik, hlusta á vandamálið og gefa viðhlítandi svar. Þá 

munu börnin venjulegast fara í burtu án neikvæðra tilfinninga, óróleika eða reiði. Að 

öðrum kosti geta afleiðingarnar orðið þær að börnunum fer að líða illa. Þau verða reið og 

geta byrjað að eyðileggja fyrir öðrum (Bae, 1996, bls.158-159, 2004, bls.9-27). 
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4. Hjallastefnan 

Hjallastefnan er uppeldisstefna sem Margrét Pála Ólafsdóttir hefur mótað. Hún hefur  sett 

fram  kenningar um hvernig kynhlutverkin mótast í uppeldinu og þá breytingu  sem 

verður við að skipta börnum eftir kynjum á stóran  hluta dags svo þau  fái notið sín sem 

einstaklingar á eigin forsendum. Aðferðafræði Hjallastefnunnar felst í tveimur orðum: 

Kjörnun og æfing. Kjörnun þýðir að skerpa skilning og skynjun  á raunveruleikanum. 

Hismið er fjarlægt  og komist að kjarnanum sjálfum. Samanber ,,Æfingin skapar 

meistarann” þýðir að hægt sé að þjálfa upp hvaða hæfileika sem er hjá hverjum 

einstaklingi. 

 

Hjallastefnan í hnotskurn samanstendur af sex meginreglum: 
 

,,1. Hjallastefnunni er ætlað að mæta hverju barni eins og það er og 

viðurkenna ólíkar þarfir aldurshópa, kynja og einstaklinga sem allir hafa 

þarfir sem leikskólinn lagar sig að í stað þess að öll börn eigi að nálgast sömu 

getu og laga sig að kröfum og aðstæðum (leik) skólans og horft er fram hjá nei-

kvæðuum niðurstöðum úr stöðugri blöndun á öllum sviðum svo jafningjahópur er 

orðinn fátíður.” 

 

,,2. Hjallastefnunni er ætlað að byggja upp þau viðhorf í starfi að jákvæðni, 

gleði og kærleiki ráði alltaf ferðinni milli starfs-fólks og gagnvart börnum og 

foreldrum í stað þess að hleypa ábyrgðar-leysi, neikvæðni og dóma af stað svo 

og að andæfa  gegn þeirri tilhneigingu að ,, kenningar”, skólafræðsla og þjálfun 

yfirtaki einfalda gleði og kærleika leiks og  samvista starfsfólks við ung börn.” 

 

,,3. Hjallastefnunni er ætlað að skapa leik- skólasamfélag sem er einfalt og 

gagnsætt og börn skilja og er þeim viðráðanlegt í takti við aldur 

þeirra,þroska og getu í stað þess að ætla þeim að lifa við flókið umhverfi þar 

sem reglur eru síbreytilegar, allt fullt af dóti og drasli og engar ,,umferðarisreglur” 

sýnilegar heldur gefin munnleg skila-boð og huglæg fyrirmæli sem henta öðrum 

aldri.” 



 15

 

,,4. Hjallastefnunni er ætlað að bjóða upp á opið leikefni þar sem ímyndun 

barna ræður ferðinni og sjálfbjarga börn skapa sinn eigin leikheim í friði 

innan ramma leikskólans í stað þess að bjóða þeim upp á innantóma afþrey-ingu 

eða handavinnu sem ekki krefst  samskipta eða sköpunar og kennir þeim aðeins að 

leita að lausnum sem aðrir hafa verksmiðju- framleitt og þau læra að vantreysta 

eigin getu.” 

 

,,5. Hjallastefnunni er ætlað að kenna börnum að virða umhverfið með nýtni, 

nægjusemi og hófsemi, umhirðu um náttúruna og endurvinnslu eftir föngum. 

í stað þess að taka þátt í gegndarlausri sóun umhverfisins þar sem allir verða að 

eiga allt og börn læra virðingarleysi fyrir dauðu og lifandi því það er af nógu að 

taka og svo má henda í stað þess að gera við eða endurvinna.” 

 

,,6. Hjallastefnunni er ætlað að kenna börnum aga og hegð-un á jákvæðan, 

hlý-legan og hreinskiptinn hátt þar sem taminn vilji er leiðin til öryggis og 

frelsis fyrir alla.í stað undanlátssemi sem leyfir börnum að ræna völdum og 

stjórna í skjóli valdaráns sem þau hafa engar forsendur til að axla og í stað þess að 

nöldra, skammast og þora ekki að taka fullorðisábyrgð á að stjórna og temja.” 

(www.hjalli.is/hjalli/fraedsla) 

Lagt er upp úr föstum hópum til að tryggja vináttu og samstöðu. Aldurskiptir 

jafningjahópar hafa það hlutverk að mæta jafningjaþörf.  

Um aga, rósemd og frið segir 

,, Agi er óendanlega mikilvægur –en alltof fátíður í  íslensku skólakerfi. Agi gefur 

öllum öryggi sem ekki fæst án aga. Að auki gefur agi rósemd og frið og  

minnkar öllu betur hættu á spennu, streitu og ótta sem veldur ofbeldi og einelti.” 

(www.hjalli.is/hjalli/fraedsla) 
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Það sem sérstaklega einkennir Hjallastefnuna og aðgreinir hana meðal annars frá 

kenningum Berit Bae er kynjaskipting. Hjallastefnan telur hana mikilvæga til að mæta 

hverju barni, en Bae horfir á barn sem sjálfstæðan einstakling óháð kyni. 

Í Hjallastefnunni segir m.a.  

,,Kynjaskipting er notuð til að tryggja bæði kyn og gefa stúlkum og drengjum 

uppbót fyrir það sem þau hafa farið á mis við vegna kynferðis í samfélagi sem 

ekki hefur enn náð jafnréttis- markmiðum sínum.”  

(www.hjalli.is/hjalli/fraedsla) 

   

Samkvæmt Hjallastefnunni eru verkefni, leikir, leiksvæði, hegðun og fleira  einokað af 

því kyni sem við á og að börnin viti það frá upphafi hvaða  svið í leikjum og hegðun sé 

ætlað hvoru kyni. Hjallastefnan  telur að kynin hagi sér ólíkt og bregðist ólíkt við, málfar 

sé ólíkt og þau sæki í að leika við börn af sama kyni.  

Þar segir:  

,,Frá rösklega tveggja ára aldri vita stelpur hvað þær eiga að gera og hvernig þær 

eiga að vera og strákar hvað strákar eiga að gera og hvernig þeir eiga að vera þó 

svo að þau viti ekki muninn á kynjunum fyrr en við lok leikskólaaldurs eða við 

sex ára aldurinn.”  

(www.hjalli.is/hjalli/fraedsla) 

Þar er spurt því ætti stöðugt að þvinga þau til samvista við gagnstætt kyn þar sem 

engin raunveruleg samskipti fari fram og kennarar sýni viðbrögð sem þjóni 

hvorugu kyni. 

Dæmi: 

,,Stelpur: “Á ég að leika við þig” og hver er með hverjum og ekki með hverjum er 

aðalatriðið. Leyndarmálavinátta (skiptast á leyndarmálum innsigla upphaf leiks). 

“Við” miðaðir leikir, ekki einn leiðtogi, samvinna og tengsl mjög mikilivæg.  

Innihald leiksins er oftast mömmuleikir og þróun leiksins er mikil. Ágreiningur er 

leystur með duldum aðferðum og heyrist í “tóni” og einelti birtist helst í að skilja 

útundan.” 

,,Strákar: Samkeppni um að fá sem mest af hlutum og dóti. Að byggja og 

skipuleggja er mikilvægast, þróun leiksins er lítil, en mikil tilbreyting og mikið 
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ímyndunarafl. Mikil líkamleg virkni í leikjum, stórir hópar og einn foringi. Leitað 

að töffaraímynd, “ég” miðað, samkeppni og sjálfsupphafning. Ágreiningur 

leystur með hótunum og slagsmálum.” 

(www.hjalli.is/hjalli/fraedsla) 

 

Þessi mismunur kallast ,,Ó-líkindi kynjanna“ samkvæmt Hjallastefnunni. Hjallastefnan 

telur að ávinningur kynjaskiptingar sé margþættur s.s .að hvort kyn fær 100% athygli og  

þorir að takast á við ný verkefni og nýja hegðun. Það gerir hana að sinni þar sem ekki sé 

ætlast til að kynin læri hvort af öðru eins og talið er að sé í kynblöndun.  Þannig skapi 

hvort kyn sína menningu.  

(www.hjalli.is/hjalli/fraedsla) 

,,Skuggahliðar kynjaskiptingar sem kennarar þurfa að varast: 

,,Bleika slikjan” í stúlknahópum: 

1. Nöldurtónn og pikk 

2. Dulið einelti 

3. Plotta saman tvær og tvær og skilja útundan 

4. Grátstjórnun 

5. Stjórnsemi gagnvart hinum stúlkunum 

6. Samkeppni í klæðnaði 

7. Kennarinn tekur lífinu of rólega 

8. Kennarinn er metnaðarlítill – allt gengur svooo vel. 

9. Freistingar s.s. að skreppa í símann verða meiri.” 

 

,,Bláa slikjan” í drengjahópum: 

1. Hávaði og streita 

2. Ssamanburðarhyggja og sjálfsupphafning 

3.Samkeppni s.s. “vinna-tapa” viðhorf og” elta foringjann” 

4. Barsmíðar og slagsmál 

5. Opið einelti 

6.Sslys eiga sér stað 

7. Drengirnir fara í mótþróa við kennarann 
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8 .Kkennarinn er of stressaðu og agar af of mikilli hörku 

9 .Kkennarinn gleymir að fara inn í drengjamenninguna.” 

(www.hjalli.is/hjalli/fraedsla) 

 

Ákveðnar stundir eru samskiptavinnustundir þar sem hópar drengja og stúlkna hittast og 

markmið þeirra stunda er að skapa gagnkvæma  virðingu. Lögð er áhersla á að sýna fram 

á að gagnstætt kyn vinni að áhugaverðum óhefðbundnum verkefnum og ráði við það. 

 

Dæmi: ,,t.d. geta stúlkurnar safnað í bálköst og boðið drengjunum að koma og sjá eða 

að drengirnir geta saumað gjafir handa stúlkunum”  

(www.hjalli.is/hjalli/fraedsla) 

5. Yngstu börnin í leikskólum 

Áður fyrr voru til staðar nokkrar vöggustofur í Reykjavík  fyrir börn allt frá þriggja 

mánaða aldri. Á vöggustofunum voru nær undantekningalaust börn einstæðra foreldra. Í 

kring um 1970 hóf  Félagsstofnun stúdenta rekstur leikskóla fyrir börn frá sex mánaða 

aldri. Á níunda áratug  síðustu aldar tíðkuðust  svonefndir systkinahópar í 

heilsdagsdeildum (dagheimilisdeildum) þar sem saman voru um tuttugu börn frá eins til 

sex ára aldri.  Á þessu má sjá að það er ekki nýtt að ung börn dvelji í leikskólum, en á 

þessum tíma var þekking á þörfum og þroska yngstu barnanna önnur.    

 

Í kenningum sínum leggur Bae áherslu á að reynsla yngstu barnanna af samskiptum við 

fullorðna sitji í sál og líkama fram eftir ævi og því mikilvægt að viðurkenning ríki. Það er 

því áhugavert að skoða sérstaklega samskipti á eins til þriggja ára deild, en rannsóknir 

Bae fóru fram á þriggja til sex ára deildum. Þörfin fyrir félagsskap er strax til staðar. 

Grundvöllur tilfinninga er auðsjánlegur mjög snemma á ævinni. Skapbrigði og lundarfar 

ungbarna eru bæði arfgeng og umhverfisleg. Á fyrstu tveimur árunum þróa ung börn 

tengsl við umönnunaraðila. Tengslin fyrstu tvö æviárin eru mikilvægur grunnur fyrir 

þróun sjálfsins (Frost og fl. 2005, bls.103). 

 



 19

Erikson telur að þróun  einstaklingsins verði í þrepum og að hann komist á næsta sig við 

hverja  reynslu sem leiðir til þróunar. Fyrsta stigið þróast á fyrstu tveimur árunum  og 

leggur grunn að framþróuninni. Þar telur Erikson að afleiðing af reynslu barnsins verði 

traust til umönnunaraðila sem byggt er á því að líkamlegum þörfum barnsins er sinnt. 

Ennfremur nýtur það umhyggju og ástúðar sem fullnægir félagslegum þörfum þess og 

gefur því jákvæða mynd af umhverfinu. Á hinn bóginn leiðir skortur á líkamlegri 

ummönnun, umhyggju og ástúð til óöryggis og vantrausts barnsins til annarra og 

umhverfisins í heild, sem letur það til dáða. Ef hinn fullorðni er hamlandi og ráðríkur 

gagnvart barninu þróar barnið með sér yfirgang og tvöfeldni í réttlátri baráttu sinni fyrir 

sjálfstæði (Frost og fl. 2005, bls.103). 

 

Í fyrirbærafræðinni telja Bowlby (1988), Hundeid (2003) og Stern (2003) að meðvitund 

og hugsun eigi rætur í líkamanum. Fyrirbærafræðilegt sjónarhorn er bundið tilveru 

barnsins, lífsgildi, meiningu, fyrirætlunum og reynslu af lífinu.  Gæðin felast í því að 

barnið sjálft tileinkar sér og skapar menningu í tengslum við aðra. Ferli sem tengist 

líkamlegri tilveru, tilfinningalegri og félagslegri samveru við aðra. Lífsgildi barns er 

bundið líkamlegum viðbrögðum og þroska sem eflist stöðugt fyrstu mánuðina. 

Sjálfsmynd, þekking og upplifun barnsins af sjálfu sér er endurvarp reynslu sem það 

hefur öðlast í tengslum við aðra. Það er því í gegnum tilfinningalega umönnun sem barnið 

upplifir tengsl við fullorðinn (Haugen, 2005, bls. 40-59).  

 

Daníel Stern (1985, 2003) hefur sett fram kenningu um sjálf barnsins og þróun þess. 

Kenningin beinir sjónum að persónulegri upplifun ungabarns, líkamlegri tjáningu þess og 

skynjunum. Kenningar Stern eru byltingakenndar og veita alveg nýja sýn á þróun 

sjálfsins, en samræmast hugmyndum Bae um upplifun barnsins.Kenning Stern gefur 

gleggri mynd og skilning á frumtjáningu barnsins (líkamstjáningu,tilburðum og 

tilfinningatjáningu) sem fylgir í öllum samskiptum. 

 

Þetta skýrir gildi samskipta þar sem viðkomandi börn upplifa viðkvæmni, samkennd og 

persónulega upplifun af tilfinningalegum stöðugleika, leikandi samskiptum og skilningi.  
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Undirstaða kenningarinnar byggir á skynjun, tilfinningalegu samspili, sem smám saman 

þróast í boðskipti smábarns í samskiptum við sína nánustu (Haugen, 2005, bls. 40-59). 

 

Þetta er frábrugðið t.d. kenningum Piaget um stigsskiptingu í þroska og athöfnum barna.  

Einnig þeirri kenningu að líklega fari börn ekki að taka þátt í samskiptum fyrr en tveggja 

til þriggja ára gömul. Stern byggir á þeirri skoðun að persónuleiki barnsins byggist á 

skynjunarmunstri og heild sem gerir barninu kleift á samræma gerðir sínar ekki ólíkt því 

sem gerist hjá fullorðnum. 

 

Barnið tekur sjálft þátt í að byggja upp sína eigin veröld.  Þegar við fæðingu er til staðar 

hæfni barnsins og skynjun sem styrkist í samskiptum við fullorðna.  Án þeirra skortir 

barnið þessa þróun, því sjálfið byggist ætíð á samskiptunum við aðra. Stern skilgreinir 

sjálfið sem heildræna reynslu sem barnið fær (Haugen, 2005, bls. 40-59). 

Hér má sjá samhljóm við kenningar Bae um viðurkenninguna og staðfestinguna sem 

barnið leitar eftir hjá hinum fullorðna og skiptir sköpum fyrir framþróunina hver 

viðbrögð og hæfni hinna fullorðnu eru. 

 

Grunnur þessa, samkvæmt Stern, er að sá skilningur að sjálfið sé meðfætt og þessi 

hæfileiki sé til staðar strax við fæðingu sem lífeðlislægur hluti  mannsins án meðvitaðs 

vilja.  Hann heldur því fram að upphaf sjálfsins megi jafnvel finna strax á fósturskeiði.  

Hann skilgreinir sjálfið sem færni til tengsla þ.e. a. S. hæfni til félagsreynslu, en 

undristrikar að tilfinningar séu grunnur félaglegrar reynslu (Haugen, 2005, bls. 40-59). 

 

Kenning Stern er stöðug formbygging, ekki stigþróun heldur þróunarlínur þar sem haldast 

í hendur stöðugleiki og breytingar. Þrátt fyrir að þróunin vari ævilangt færir hann rök 

fyrir því að barnið hafi þróað með sér fimm þætti sjálfsins á fyrstu þremur árunum. Þróun  

á sér stað við nýja upplifun sem samlagast þeirri reynslu sem fyrir er. Hver og ein þessara 

upplifunnar af eigin sjálfi og umhverfinu og sérstökum tengslum við aðra eru allar 

byggðar á samskiptum við fullorðna. Reynslan skapar álag og viðkvæmni á hverjum 

tímapunkti lífsins (Haugen, 2005, bls. 40-59). 
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Stern skiptir sjálfsupplifunum í fimm eftirfarandi flokka: 
 

1. Upphafssjálf (det gryende selv) 

Upphafssjálfið þróast á fyrstu vikum lífsins (0-8 vikur )Á þessu ferli er heildarsamspil 

upplifunar barnsins að vera til, njóta ástar og umhyggju og hafa gildi. Velllíðan og 

innri ró. 

 

2. Kjarnasjálf (Kjerneselv) 

Um tveggja til þriggja mánaða aldur verður breyting þar sem ungabarnið verður 

önnur persóna. Aukin líkamlegur styrkur og upplifanir af hreyfingu þar sem hlutirnir 

gerast bæði í tengslum við annað fólk og upplifun af hlutum. Þessi líkamlega upplifun 

vekur innri tilfinningar, reynsla sem skapar kjarna sjálfsins. 

 

3. Víxlverkandi sjálf (det intersubjektive selv) 

Á síðustu þremur mánuðum fyrsta ársins á sér stað ný sjálfsupplifun. Hún verður til 

vegna þess að barnið skynjar sína innri tilveru með tilfinningun, hvötum, 

fyrirætlunum og skilningi á að aðrir hafa sömu þarfir. Barnið er tilbúið að taka athygli 

annarrra og hefur hæfileika til að gefa ókunnugum gætur. 

 

4. Yrt sjálf(det verbale selv) 

Á fyrri hluta annars aldursárs kemur fram nýtt sjónarhorn sem opnar fyrir nýja 

samskiptaþætti. Þetta er þegar barnið fer að senda boð og taka við þeim ásamt því að 

orð kemur frá því. Á þennan hátt breytist upplifun barnsins af veröldinni. Stern tengir 

málþroska við sjálfið og upplifun barnsins. 

 

5. Hermisjálf/eftirlíkingarsjálf (det narrative selv) 

Eftirlíkingarsjálfið upphefst við þriggja ára aldurinn og skapar nýtt form fyrir 

sjálfsupplifun barnsins. Barnið talar um sig sjálft með eigin orðum og segir eigin sögu 

um það sem hefur gerst. Það segir frá atburðum af sjálfu sér sem foreldrarnir og aðrir 

hafa sagt þeim frá og fá þannig tækifæri til að sjá sig með þeirra augum.(Haugen) 
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5.1 Undirbúningur og gagnaöflun 

Í fyrirhugaðri skoðun minni beini ég sjónum að yngsta aldurshópnum í leikskólanum með 

myndbandupptökum. Börn á þessum aldri  eru á máltökustigi og tjá því tilfinningar sínar 

á takmarkaðan hátt með orðum. Það er því mikilvægt að leikskólakennarar þekki vel 

hvernig börnin gefa til kynna tilfinningar sínar og skoðanir. Fyrir stúdenta í 

leikskólafræðum er sjálfskoðun  mikilvægt augnablik meðal annars að íhuga eigin 

aðferðir. 

 

Rannsakandi getur bæði verið stýrandi þátttakandi eða áhorfandi sem skráir það sem fram 

fer án afskipta, en þar með er ekki sagt að áhorfandinn hafi ekki áhrif. 

(Söbstad og Lökken, 1995, bls.43) Myndbandsupptökur í athugunum verða æ algengari 

og gefa rannsakandanum bæði mynd og hljóð í rannsóknaraðstæðum. Þær eru nokkurs 

konar hlaupandi skrásetning. Rannsakandinn getur stillt vélina á statívi og hlaupið sjálfur 

inn í aðstæður. Það gerir það mögulegt að rannsakandinn sé þátttakandi. (Lökken og 

Söbstad, 1995, bls.47). Rannsakendur telja það mikilvægast að fá marga þátttakendur á 

myndbandið í stað þess að skrá einn í einu ef notuð er skrifleg athugun. Þess í stað getur 

athugandinn skoðað myndbandið aftur og aftur til að glöggva sig betur á því sem gerist.  

Það er ekki síst gott tæki til að sjá ferlið í lengri rannsóknum. 

 

Myndbandsupptaka gefur einnig möguleika á því fyrir rannsakandann að spyrja 

spurninga um það sem fyrir augu ber bæði í upptöku og einnig eftir á í samtali við 

þátttakendur.  Þetta er sérstaklega góður kostur þegar verið er að skoða starfsaðferðir. 

Nauðsynlegt er að gera sér grein fyrir því að túlkun á sömu upptökunni getur verið 

mismunandi eftir því hver túlkar og einnig eftir því að hverju sjónum er beint (Lökken og 

Söbstad, 1995, bls.47). 

 

Í fræðigrein hefur Bae (1986) fjallað um hefðbundna aðferðafræði rannsókna í tengslum 

við val á aðferðum. Hún nefnir fjögur sjónarmið sem skilja að megindlegar aðferðir frá 

eigindlegum aðferðum til glöggvunar á athugunum sem aðferð.  
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Í eigindlegum rannsóknum eru þátttakendur ekki greindir hver frá öðrum og því  verður 

útkoman heildstæð. En auðvitað geta einnig megindlegar rannsóknir sett ólíkar hliðar 

saman og myndað þannig heildarsýn, samtímis sem það finnast eigindlegar rannsóknir 

með hlutstæðar niðurstöður. Annar þáttur sem skilur að eigindlegar og megindlegar 

rannsóknir er einstaklings sýn eða tengslasýn. Megindlegar rannsóknir beina sjónum að 

einstaklingsframlagi á meðan eigindlegar rannsóknir beina sjónum að samskiptum manna 

á milli. Eigindlegar rannsóknir hafa með öðrum orðum meiri 

samspilsgreiningu/samskipta.  

 

Það þriðja sem skilur á milli þessara höfuðnálgunarleiða er tölfræðileg lýsing í 

framsetningu og gagnagreiningu. Megindlegar rannsóknir hafa vanalega snúist um 

lýsandi aðferð  hér og þar án þess að horfa mikið á það sem hefur gerst  áður eða því sem 

mun gerast seinna. En það er ekkert sem gengur út frá því að eigindlegar rannsóknir virki 

þannig. Eigindlegar rannsóknir beina sjónum meira að ferlinu sem einstaklingurinn finnur 

sig í. Það er léttara að lýsa þróunarferlinu, fá meiri dýpt  og skilning á þau viðfangsefni 

sem eru rannsökuð. 

 

Síðasti þátturinn sem Bae nefnir í samlíkingunni milli megindlegrar og eigindlegrar  

nálgunar við rannsóknir er hlutlægar í tengslum við huglægar/persómulegar.  

Bae telur að í staðinn fyrir eigindlegar hlutlægar leiðir sé hugtakið fyrirbæraleg hlutlægni.  

Vitneskjan um eigið hlutverk þegar einstaklingur skynjar sjálfan sig meðal annarra leiðir 

almennt til hlutlægni. Að ofangreindu má sjá að fagleg sjónarmið ráða vali á 

rannsóknaraðferð. Það er sjónarhornið sem ræður ferð þegar gögnum er safnað og þau 

túlkuð (Lökken og Söbstad, 1995, bls.41). 

 

Rannsókn mín flokkast undir eigindlega starfandarannsókn þar sem ég skoða  samskipti 

barna og fullorðinna með myndbandsupptökum. Ég tók eingöngu upp á myndbandið án 

þess að hafa afskipti eða ræða það sem fyrir augu bar og var því án afskipta. Þátttaka 

starfsfólksins felst í að samþykkja upptökurnar. 
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Undirbúningur 

• Skriflegt leyfi foreldra vegna þátttöku barna þeirra (Sjá fylgiskjal í viðauka I). 

• Samþykki starfsfólks til þátttöku. 

• Tilkynning og leyfi yfirmanna. 

Gagnasöfnun 

Ég valdi að taka myndband af samskipum barna og fullorðinna. Hvert myndbrot var 20 

mínútna langt. Aðstæður sem ég valdi: 

a) matmálstímar 

b) leikur 

 
Ofangreindar aðstæður gefa mynd af samskiptum barna og fullorðinna bæði við fastar 

daglegar venjur og einnig leiktíma barnanna. Þá kemur fram hvernig hinn fullorðni veitir 

börnunum tækifæri til upplifunar með félögunum í leik með íhlutun sinni eða 

afskiptaleysi. Auk myndbandsupptöku hafði ég  minnisbók og skráði hjá mér. 

Túlkun gagna 

Túlkun á því sem myndböndin sýna verður samkvæmt hugtökum Berit Bae og er nöfnum 

bæði barna og fullorðinna sem koma við sögu breytt. . 

 

 6. Niðurstöður 

Hér verður gerð grein fyrir niðurstöðum á  athugunum mínum á yngstu deildum 

leikskólanna tveggja sem ég kýs að kalla leikskóla A og leikskóla B.  

 

6. 1. Leikskóli A 

Í leikskólanum er gert ráð fyrir sérstöðu yngstu barnanna. Þau eru með sér inngang á 

deildina og þó valkerfi sé á eldri deildum tveimur er ekki eiginlegt val þar. Á deildinni 

eru þrjár leikstofur. Ein stofan er hugsuð fyrir hvíldartíma. Börnin borða í annarri og þar 

sinna þau í viðfangsefnum við borð. Í þriðju stofunni er svæði með heimilisbúnaði, 



 25

dúkkum og kubbum ásamt listaaðstöðu sem stúkuð er af.  Þar er einnig ker með sandi 

staðsett. Börnin á deildinni verða öll þriggja ára á þessu ári.  

 

Í dagskrá deildarinnar kemur fram að börnin fara einu sinni í viku í ,, könnunarleikinn” í 

föstum hópum og í samtvinnaða  tónlistar- og hreyfistund  í sömu hópum. Börnin velja 

þess á milli viðfangsefni í frjálsum leik það sem fangar huga þeirra hverju sinni og val 

þeirra er ekki skráð. Lögð er áhersla á frjálsa sköpun barnanna og verk þeirra sett á veggi 

í leikstofum. Boðið er upp á útiveru fyrir hádegi og einnig eftir hádegi fyrir þau börn sem 

þá eru vakandi. Það er val foreldra hvort börnin sofa, hvað lengi og hvort þau sofa inni 

eða út í vagni. 

 

Leikur 

Ég kem inn, börnin veita myndavélinni athygli en ég sest til hliðar og reyni að láta 

lítið fyrir mér fara.Börnin geta valið sér viðfangsefni eftir áhugasviði og það er 

opið  á milli stofa.  Í einu horninu eru stórir legókubbar, eldavél og vaskaskápur í 

öðru en listaðstaða í því þriðja. Vigdís les fyrir sex börn.  Þau sitja á dýnu í fjórða 

horninu. Tvö börn hætta að hlusta og standa upp. Þau búa til strætó með því að 

raða stólum.  Þau eru með dúkkur og rúmföt, breiða yfir dúkkurnar, leika saman 

en tala ekki mikið. 

Vigdís leyfir þeim að vera óáreittum í leik, en heldur áfram að lesa fyrir hin 

fjögur.  Sagan er um Emmu sem fer í leikskóla. Vigdís les: ,, Emmu finnst svo 

skemmtilegt í leikskólanum jafnvel matartíminn er skemmtilegur.” Björn segir: 

,,Já eins og ég.” ,,Finnst þér gaman í leikskólanum?” spyr Vigdís.  ,,Já,” segir 

Björn. ,,Ég líka” segja hin börnin hvert í kapp við annað. Börnin hlusta áfram á 

söguna og segja frá eigin reynslu annað slagið eftir því sem við á. 

Túlkun 

Vigdís er viðurkennandi í samskiptum við börnin samkvæmt Bae um viðurkenninguna.  

Hún lætur það ekki trufla lesturinn þó tvö börn hætti að hlusta þannig að hin börnin njóta 

áfram sögunnar.  Einnig veitti hún innleggi barnanna áhuga og með látbragði sínu og 
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spurningum hvatti hún þau til að koma með sitt framlag. Þannig fengu þau skilaboð um 

að það sem þau hefðu fram að færa væri áhugavert. 

 

Leikur 

Í næstu stofu situr Jóna við borð ásamt þremur börnum sem eru að púsla. Þau sýna 

mér og myndavélinni athygli smá stund þegar ég kem inn í stofuna.  

Jóna hvetur Hallgrím til að klára púslið. Sigrún, Áskell og Þorsteinn eru að leika 

með kubba, bíla og hús hvert út af fyrir sig. Þorsteinn kemur að borðinu og vill 

púsla Jóna fagnar  honum og hann sækir púsl í skápinn.  

Sögustundinni hjá Vigdísi er lokið og nokkur börn lita. Önnur byggja háan turn úr 

stórum legókubbum. Allir eru uppteknir við viðfangsefni sín.  

Sigríður mætir í vinnuna. ,,Hæ Sigríður, segja nokkur börn og Júlía hleypur til 

hennar og faðmar hana.  

Túlkun 

Jóna hvetur Hallgrím á viðurkennandi hátt samkvæmt Bae og gefur honum til kynna að 

hún sé til staðar þannig að hann fái hjálp ef með þarf. Það er tónninn í orðum hennar sem 

gefur það til kynna og auðsjáanlegur skilningur Hallgríms. Þorsteinn fær einnig 

hvatningu með þeirri athygli sem Jóna sýnir komu hans. Hann velur að skipta um 

viðfangsefni og það er viðurkennt. Jóna sýnir Þorsteini athygli þó hún sé upptekin í leik 

með öðru barni. Samkvæmt Bae þarf leikskólakennarinn að þróa með sér tækni til að taka 

á móti börnum með opnum huga og viðurkenna truflun frá öðrum börnum þegar hann er í 

samskipum eða viðfangsefnum með hópi barna. 

 

Matmálstími  A 

Morgunmaturinn kemur inn á vagni.  Börnin setjast í sæti sín og byrja að setja á 

sig smekk.  Sigríður hjálpar Fjólu  að taka saman. Hannes er sestur. Hann 

kallar:,,Steinþór, komdu að sitja.” ,,Já” segir Steinþór og sest hjá honum.  Hannes 

byrjar að tromma á borðið og lítur glettinn á Steinþór sem tekur undir og síðan 

taka fleiri börn undir. Leikurinn breytist og Hannes hefur enn frumkvæðið. Hann 

syngur:,, a-a-a.” Steinþór tekur undir og síðan hin börnin við borðið, koll af kolli. 
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Túlkun 

Þetta er dæmi um samleik barnanna. Þau njóta þess að leika leikinn saman. Látbragð 

Steinþórs er leikandi og gefur strax til kynna að um leik er að ræða .Starfsmenn eru að 

koma öllu á borðið og enginn þeirra geri athugasemd varðandi leikinn. Það er við álíka 

aðstæður sem starfsfólki  hættir til að skilgreina leik barnanna á sínum forsendum 

samkvæmt Bae um staðfestingu og skilgreiningarvald. 

Matmálstími B 

Allt er komið á borðið og börnin fá að skammta sér sjálf og hella í glösin. Við 

borðið hjá Vigdísi fylgjast börnin vel með mér og ræða það að ég sé þarna en 

Vigdís reynir að beina athygli þeirra að matnum. Börnin við borðið hjá Vigdísi 

tala saman um allt mögulegt.  

Hún er sífellt að vanda um við þau s.s: ,,Sittu rétt.” ,,Passaðu þig að hella ekki 

niður.” eða ,, Haltu áfram að borða.” 

Túlkun 

Í matmálstímanum er Vigdís ekki viðurkennandi í framkomu við börnin eins og í 

sögustundinni.  Hún virðtist vera stressuð og notar ekki ,,ég” skilaboð. Börnin fá 

staðfestingu á því að þau séu ekki að gera rétt og að hún hafi ekki trú á að þau geti t.d. 

hellt. Samkvæmt Bae beitir hún börnin skilgreiningavaldi og hún virtist ekki aðgreina 

sínar tilfinningar frá þeirra þannig að það vantar ígrundun. Hún gaf þeim aldrei tækifæri 

til að skilgreina hvað væri í gangi. Ef til vill truflar upptakan hana. 

 

Matmálstími C 

Sigrún situr við borðið hjá Jónu.  Hún skammtar sér sjálf og það gengur mjög vel. 

Hún segir við Jónu: ,, Þú sullaðir á þig.”  Jóna sér að hún er komin með 

hafragraut á peysuna  og segir: ,já, það geta allir sullað niður.”  Jóna ræðir við 

börnin og þau taka virkan þátt í umræðunni. 

Túlkun 

Viðbrögð Jónu við athugasemd Sigrúnar eru á jafnræðisgrundvelli samkvæmt Bae. Það 

ríkir  ró og allir hafa eitthvað til málanna að leggja. Framlag hvers og eins er mikilvægt. 
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Matmálstími D 

Við borðið hjá Sigríði sitja Hallgrímur, Áskell  og Hermannn.  Börnin ræða um 

matinn og Hermann segir: ,, Ég vil fá nammi.”  ,, Nei” segir Sigríður. ,,Við 

borðum bara nammi á nammidögum.” Allir líta upp þegar Snjólaug kemur og 

börnin segja nafnið hennar aftur og aftur.  Snjólaug sest við borðið hjá Sigríði. 

Hún fær smekk sem hún setur á sig. Hallgrímur snýr höfðinu til skiptis til vinstri 

og hægri með glettnissvip og reynir að ná athygli hinna og rekur upp gól. Sigríður 

bregst pirruð við og horfir fast á hann.   

Hún gefur Snjólaugu lýsi og Hermann segir:,, Ég vil líka lýsi.”  ,,Nei þú ert búinn 

að fá lýsi,” segir Sigríður. Hallgrímur og Áskell skiptast á orðum og segja: ,, nei, 

jú, nei, jú” til skiptis og Hallgrímur er glaður á svip. ,,Treystir þú þér ekki til að 

sitja við borðið?” segir Sigríður við hann pirruðum rómi. ,,J,ú” segir Hallgrímur. 

,,Þá skaltu hætta,” segir Sigríður. Hallgrímur verður dapur á svip. Vonbrigðin 

leyna sér ekki. Hann heldur áfram að borða en gengur síðan frá disknum sínum á 

vagninn og þurrkar sér um munninn.  

Túlkun 

Sigríður hlustar ekki af skilningi á  Hermann með viðbrögðum sínum. Það vantar nálægð 

í samskiptin  samkvæmt Bae og þau eru ekki viðurkennandi heldur einkenndust af hér og 

nú viðbrögðum.  

Matmálstími E 

Laufey mætir broshýr. Hún sest við borðið hjá Sigríði, sem réttir henni skál með 

hafragraut í. ,,Nei,. ég vil ekki graut Ég vil kodda,” segir Laufey.  Hún geispar og 

teygir úr sér í rólegheitum,  setur síðan á sig smekk og byrjar að borða.  

Börnin ganga frá eitt af öðru og að lokum er Laufey ein eftir. Hún hnerrar og 

finnst það fyndið og hlær. ,,Laufey, viltu meira:” spyr Sigríður  Laufey játar því 

og Sigríður segir henni þá að fá sér meira.  Laufey fær sér viðbót á diskinn.  

,,Haltu áfram að borða, ætlar þú ekki að klára?” spyr Sigríður.  Laufey játar því 

og að lokum eru öll börnin búin að borða morgunmat og við tekur frjáls leikur. 
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Túlkun 

Laufey er örugg með sig og henni virðist líða vel. Hún veit að hún hefur val en Sigríður   

ákveður í upphafi að hún vilji hafragraut en spyr ekki. Þar birtast því hér og nú viðbrögð. 

Sigríður tekur fram fyrir hendurnar á Laufey og hlustar ekki eftir hennar skoðunum í 

upphafi. Ef Laufey væri óörugg og háð því að gera Sigríði til geðs  hefði hún jafnvel 

fengið sér hafragraut til að þóknast henni. Þegar Laufey hlær er eins og Sigríður verði 

pirruð og fer að skipta sér af henni. Hún virðist  ekki sjá sjónarhorn Laufeyjar og Laufey 

er alveg sjálf fær um að fá sér meira. Viðbrögð Sigríðar einkennast ekki af viðurkenningu 

heldur birtist í þeim skilgreiningarvald samkvæmt Bae, en trúlega ómeðvitað.  Það er 

nægur tími fyrir Laufey að klára að borða og því óþarfi að reka á eftir henni.. 

 

6.2. Leikskóli B 

Ég fer í leikskóla sem vinnur samkvæmt Hjallastefnunni.  Hann er þriggja deilda. 

Leikskólanum er skipt í deildir /kjarna eftir kyni og lögð er áhersla á kynjaskiptinguna 

sem meginaðferð stefnunnar (Hjallastefnan fræðsluvefur febrúar 2008). Ég fer á yngsta 

kjarna sem er kynblandaður kjarni, fimmtán stelpur og þrír  strákar. 18 börn og 16 þeirra 

verða þriggja ár á þessu ári, en tvö eru ári yngri. Deildin hefur eina mjög stóra leikstofu 

og aðra litla til umráða.  Í dagskrá deildarinnar  er hópatími og valtími til skiptis en inn í 

koma matmálstímar þ.e.a.s. morgunmatur, ávaxtabitatími, hádegismatur og nónhressing. 

Engar myndir eftir börnin eru á veggjum og leikföng eru eingöngu dublokubbar, 

einingakubbar. Hvert svæði í stærri stofunni er stúkað af með límbandi á gólfinu s.s. í 

kring um hvert borð og umhverfis sandker. Í minni leikstofunni eru afmörkuð bil með 

númerum þar sem börnin sitja í samverustundu og þau eiga sitt ákveðna sæti þar. 

Stólarnir við borðin í stærri stofunni eru merktir samsvarandi tölum. 

 

Fyrir leik 

Eftir ávaxtastund  er valstund.  Börnin setjast í reitina sína á gólfinu í minni 

leikstofunni .  Þau fara þangað í röð og tvö börn reyna að komast framar í röðina 

en þau sem eru fyrir láta ekki sinn hlut. Börnin koma sér fyrir. ,,Allir að kjarna 

sig,” segir Anna. ,, Sýnið þið nú hvað þið eruð dugleg að kjarna ykkur.” 
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Að kjarna sig er að stilla sig  eftir því sem mér skilst og börnin sitja með 

krosslagðar fætur. 

Anna stjórnar söng um valfund. Þar er talað um að stundum geti þau verið 

óheppin ef svæðið sem þau vilja fara á er upptekið, en þá dugi bara að vera hress 

og fara ekki í fýlu. 

Það er smá órói í börnunum og Anna segir: ,, Allir að sitja kyrrir,” ,, Á ég að velja 

fyrir ykkur?” ,,Nei”, segja nokkur börn.  ,,þá verðið þið að sitja kyrr,” segir Anna. 

 

Túlkun 

Skilaboðin eru skýr.  Þeir sem ekki sitja kyrrir fá ekki að velja sjálfir.  Anna tekur á sig 

fullorðinsábyrgð samkvæmt Hjallastefnunni og stoppar óróa, en í stefnunni er lögð 

áhersla á að agi skapi ró og friðsemd og hinn fullorðni eigi ekki að gera undantekningu á 

reglum. Samkvæmt Bae beitir Anna börnin skilgreiningarvaldi þar sem hún setur skilyrði 

fyrir vali þeirra án þess að  gefa þeim tækifæri til að skilgreina gerðir sínar sjálf.  Þeirra 

skoðanir eru ekki virtar. 

Valsvæði 

Börnin velja á þann hátt að Fríða er með kladda sem hún skráir valið í og hefur 

myndspjöld með viðfangsefnum svæðanna.  

Svæðin skiptast í:  Kubbasvæði, leirborð, teiknisvæði, sandker, púðaherbergi og 

útisvæði. Fjóla er á kubbasvæði  með dublokubba, þar eru einnig einingarkubbar. 

Sveinn og Brynja eru að teikna  á teiknisvæðinu þau hafa eitt blað hvort og 

sameiginlegan litapakka sem er á miðju borðinu á afmörkuðu svæði. 

Jón er við leirborðið þar er leikdeig í boði. Ása og Guðrún eru  í púðaherbergi, þar 

eru dýnur og púðar, teppi og tuskur.  Finnur er einnig í púðaherberginu. Hann er 

vonsvikinn því hann gat ekki valið svæðið sem hann  við vildi fara á. 

Túlkun 

Fríða bendir Önnu á að Finnur sé í púðaherberginu ósáttur vegna valsins. Hann liggur þar 

súr á svip. Anna veit af honum en veitir honum ekki athygli enda segir í Hjallastefnunni 

að börnin eigi ekki að stjórna með fýlu. Finnur lætur í ljósi tilfinningar sínar og skoðanir 

á þann hátt sem börn á hans aldri gera. Bae leggur áherslu á að leikskólakennarinn þurfi 
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bæði að vera meðvitaður um líkamstjáningu barnsins og ekki síður en orð þess. 

Tilfinningar Finns eru ekki viðurkenndar samkvæmt Bae. 

 

Leikur A 

Það er opið í púðaherbergið og hin valsvæðin eru í stærri leikstofunni og einn 

starfsmaður er á svæðinu.  Á þessum tíma eru kaffitímar starfsfólks. 

,,Búið þið til fallega mynd og svo ætla ég að koma og sjá,” segir Anna  við Svein 

og Brynju. Fer síðan að sinna Jóni sem er að leira. Þar sest hún og fer að búa til 

orm úr leirnum. Börnin koma með hugmyndir að útliti Jón segir:,, Augu” Anna 

tekur strax undir það og segir: ,, Augu. Á ég að gera augu á han?” Hann játa því.  

Anna býr til augu og Jón fylgist með. 

Anna vinnur með börnunum og sýnir þeim möguleika leirsins. Hún ræðir um það 

sem hún er að gera og kemur þannig orðum á athafnir sínar. 

Túlkun 

Anna þarf að fara á milli borðanna til að hvetja börnin áfram í sköpun sinni.  Hún gefur 

skýr skilaboð til Sveins og Brynju. En hvað er falleg mynd? Samkvæmt Bae  geta börnin 

orðið háð staðfestingu Önnu og hætta að treysta á eigin hæfileika og getu. Jón er ekki 

hvattur áfram með opnum spurningum um hvað hann vilji búa til. Samkvæmt Bae eru 

samskiptin ekki viðurkennandi. 

  

Leikur B 

Ég beini sjónum mínum að börnunum sem eru að lita . Sveinn  blakar blaðinu og 

Brynja setur litinn í munninn. Hvorugt þeirra er að lita en þau sitja kyrr eins og í 

biðstöðu. Fjóla ER á kubbasvæðinu og Finnur bætist  í hópinn.  hann  tekur körfu 

undan kubbunum og sveiflar henni til og frá. Anna spyr hvort hann vilji vera í 

kubbunum og hann játar því. ,, Setstu þá. “ segir Anna. Finnur gerir það og byrjar 

að kubba  samhliða Fjólu en án tjáskipta við hana. 
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Túlkun 

Anna stoppar Finn af þegar hann sveiflar körfunni og gefur honum skýr fyrirmæli um að 

sitja. Ef til vill var Finnur eingöngu að vekja á sér athygli eða var hann á heimavelli í 

kubbunum sem strákur? Þarna grípur Anna strax inn í, eins og Fjólu til verndar, til að 

forða valdaráni samkvæmt Hjallastefnunni. Þar er lögð áhersla á, að valdarán sem hvort 

kyn um sig  notar á sínu heimasvæði eða þar sem það er sterkara sé óæskileg leið. 

Samkvæmt Bae þarf að virða tilfinningar og skoðanir hvers og eins.  Finnur fær viðbrögð 

sem eru frábrugðin viðhorfum til Fjólu. Sveinn og Brynja sýna með látbragði sínu að þau 

hafa ekki áhuga á að lita, en þau verða að bíða. 

 

Matmálstími A 

Það er að hefjast hádegisverður börnin sitja  sitja við þrjú borð aðeins 14 börn eru 

mætt. Af þessum 14 eru 3 strákar og 11 stúlkur. Börnin setjast inn í litlu 

leikstofuna og syngja á meðan tveir starfsmenn leggja á borð. Það er plokkfiskur 

og kartöflur með hýði í matinn ásamt soðnu blönduðu grænmeti. Anna er með 

fimm börn við borðið. Hún setur smekki á börnin og talar við þau um leið. Hún 

segir:,, Munið þið svo hvað við ætlum að gera á eftir? “ Við ætlum að fá köku sem 

Ása bakaði  af því hún á afmæli.” 

Birna og Dísa sitja saman við borð ásamt 5 börnum. Þær setja smekkina hljóðlátar 

á börnin.  Einnig er hljóðlátt við borðið hjá Fríðu en þar sitja fjögur börn. 

Anna vekur athygli barnanna á afmælinu hennar Ásu og því sem framundan er 

Börnin borða af plastdiskum og fá gaffal til að borða með. Starfsmenn taka fram 

diskabunkann og flysja kartöflurnar á hvern disk, skera þær í bita og ausa síðan 

plokkfisk yfir. 

Túlkun 

Börnin erru ekki spurð hvað þau vilja mikið á diskana.  Starfsmenn taka ákvörðun um 

það hvað þau eiga að borða mikið. Samkvæmt Bae  eru samskiptin ekki viðurkennandi.  

Skoðanir barnanna eru ekki kannaðar og því eru þau beitt skilgreiningarvaldi með því að 

taka fram fyrir hendurnar á þeim.  
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Matmálstími B 

Börnin bíða á meðan en þegar kemur að grænmetinu erru börnin spurð:,,Viltu 

svona.” um var að ræða blandað grænmeti, gulrætur, spergilkál og blómkál. 

Virtust börnin fá að ráða hvort þau borðuðu það eða hvað af því þau borðuðu. 

Önnu liggur hæst  rómur og því heyrist mest í henni  á myndbandinu en hún ræðir 

líka mest við börnin í borðhaldinu. Fríða ræðir líka við börnin, en mesta athygli 

hennar fær Erla sem situr henni næst. Hún ávarpaði hana alltaf ,,Kæra vinkona.”  

Ég heyrði ekki aðra starfsmenn ávarpa börnin á þennan hátt .Fríða býður öllum 

börnunum grænmeti og þau velja sér það sem þau vilja. 

Anna hvetur börnin til að borða og brýnir þau með því að segja: ,, Lofið þið henni 

að sjá hvað þið eruðuð dugleg að borða.”   ,, Allir duglegir að borða, “ segir hún 

og snýr sér að afmælisbarninu Ásu, tekur af henni gaffalinn, setur mat á hann og 

segir síðan við Ásu:,, Má ég sjá? opnaðu munninn.” 

Börnin borða nema Ása. Hún situr yfir disknum og reynir ekkert að borða, en 

segir:,,Ég vil meira, ég vil meira,” án þess að snerta gaffalinn.  Anna snýr sér að 

henni og segir: ,,Við getum ekki fengið okkur köku ef við borðum ekki þetta.” 

 

Túlkun 

Fríða vinnur samkvæmt Hjallastefnunni að því að styrkja Erlu, en hún notar ekki nafnið 

hennar. Anna notar kökuna sem agn þannig að börnin borði og einnig til að sýna mér 

hvað þau eru dugleg. Bæði Anna og Fríða beita skilgreiningarvaldi samkvæmt Bae þar 

sem þær ýta á börnin að borða það magn sem þær settu á diskinn. Börn á þessum aldri 

sýna tilfinningar sínar og skoðanir ekki síður með látbragði en orðum og það var ekki 

virt.  Ása stjórnar með því að borða ekki sjálf og hún fær athygli út á það. Hún sýnir ekki 

frumkvæði við að borða sjálf. 

Matmálstími C 

Fríða stendur upp og gengur til Hildar sem situr hinu megin við borðið.  Hún 

stappar matinn fyrir hana.  Ég heyri Hildi ekki  biðja um það. Dísa situr við borðið 

hennar Fríður brosir breiðu brosi framan í mig.  Hún reynir að ná athygli minni og 
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virðist vön því að sitja fyrir á myndum.  Fullorðnir hlæja að þessum tilburðum 

hennar og Anna segir:,, Hún getur ekki borðað fyrir þessu”. 

Túlkun 

Ég reyni að láta lítið fara fyrir mér en brosi til Dísu þannig að hún veit að ég sé hana. 

Fríða er og stappa matinn fyrir Hildi óumbeðin og skilgreinir þannig samkvæmt Bae 

þarfir hennar án þess að hún fái tækifæri til að segja sitt um málið. 

 

Matmálstími D 

Sveinn situr við borðið hjá Önnu. Hann segir:,, Ég vil meira.” Anna virðist ekki 

heyra í honum. Alla vega nær hann ekki athygli hennar og hann endurtekur:,, Ég 

vil meira.”  Anna veitir honum ekki athygli en nú hefur Hrefna sem situr við 

borðið lagt af stað á salernið. Birna starfsmaður við annað borð kallar til hennar  

að loka ekki hurðinni.  Anna stendur upp og fylgir stúlkunni á salernið en kemur 

síðan til baka.  Enn hefur Sveinn ekki fengið neina athygli. Börnin sitja róleg við 

borðið og Sveinn horfir á myndavélina hjá mér. Ef til vill hefur hann verið að 

vonast efir aðstoð frá mér. Starfsmenn við hin borðin sitja rólegir áfram og Fríða 

reynir að mata Erlu sem situr rétt hjá henni og fær mikla athygli.  Fríða setur mat 

á gaffallinn og ætlar að setja upp í Erlu sem víkur sér undan.  Þannig gekk það í 

þrígang þar til Fríða segir: ,,Ég skal gefa þér vatn á eftir.” Þá tekur Erla við 

matnum og Fríða gefur henni vatn með því að halda á glasinu hennar. Hún hellir í 

glös fleiri barna úr tveggja lítra vatnskönnu. 

. 

Túlkun 

Fríða ætlast til þess að Erla klári matinn sinn og matar hana því. Hún hellir í glös hinna 

barnanna án þeirra óska. Kannan er það stór að börnin geta ekki hellt sjálf úr henni. 

Ég fylgist vel með Sveini og finnst hann þurfa að bíða lengi. Ég held að Anna hafi verið 

að æfa hann í að bíða og hann gerði það. Þegar Anna fylgir Hrefnu á salernið eru börnin 

ein við borðið og sitja alveg stillt. Samkvæmt Bae er ekki um viðurkenningu á skoðunum 

og tilfinningum barnanna að ræða og börnin eru beitt skilgreiningarvaldi. Á myndbandinu 

sést að ég hef einbeitt mér að borðunum hjá Fríðu og Önnu. Það var ekki meðvitað en ég 
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sé líka að það er lítið talað við þriðja borðið og tjáskiptin eru ekki mikil.  Þar eru yngri 

starfsmenn Ef til vill hefur upptakan truflað þá. Ég spyr hvort matmálstímar fari fram 

með sama hætti á eldri kjörnunum. Þeir gera það en börnin hjálpa sér meira  og  meira 

sjálf  eftir því sem þau eldast. 

 

7. Ályktanir 

Við upphaf leikskólastigsins er lagður grunnur menntunar á deildum fyrir börn frá eins til 

þriggja ára.  Grunnur sterkrar sjálfsmyndar og virðingar fyrir sér og öðrum. Þekking á 

sérstöðu þessa aldurshóps þarf að vera til staðar hjá leikskólakennurum og öðru 

starfsfólki sem vinnur með yngstu börnin. Eins og fram kemur í kaflanum um yngstu 

börnin í leikskólum hefur Daníel Stern komið með nýja sýn á þróun sjálfsins sem er 

verðugt veganesti fyrir leikskólastarfsfólk. Að mínu mati gefa kenningar Berit Bae 

grunntón í öllum samskiptum við börn og einnig fullorðna.  

 

Í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna er lögð áhersla á að menntun barns skuli beinast að 

því m.a. að rækta eftir því sem frekast er unnt persónuleika, hæfileika og líkamlega getu 

þess (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 29. gr.) Bae hefur til margra ára verið dyggur 

talsmaður barna og réttinda þeirra til að vera sérfræðingur í sínum tilfinningum.  Koma 

skoðunum sínum á framfæri og hafa ákvörðunarvald um viðfangsefni sín. 

 

Í athugun minni á starfinu með yngstu börnunum í leikskóla sem starfar eftir hennar 

kenningum fann ég í andrúmslofti skólans vilja til sjálfræðis barnanna. Þetta birtist í leik 

þeirra og eins því að þau fengu að skammta sér sjálf við matborðið og hella sjálf. Þrátt 

fyrir það  þarf að fræða starfsfólkið betur og gefa því tækifæri til að ígrunda aðferðir 

sínar. 

 

Gunnvör Låkken hefur skoðað yngstu börnin og sýnt fram á að félagslegur leikur er til 

staðar hjá börnum á öðru ári.  Hún nefnir þar dæmi um þegar börn sitja við borð í 

matartíma og eitt barn byrjar að slá með skeið í borðið, horfi síðan með hvetjandi 

augnaráði á félagana sem taka undir einn af öðrum. Greinilegt leikandi látbragð 
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barnanna gefur til kynna að um félagslega athöfn er að ræða. Börnin á eins til þriggja 

ára deildinni í leikskólnum sem vinnur eftir kenningum Bae sýndu þennan félagslega 

leik í morgunmatnum.. 

 

Hjallastefnan leggur áherslu á mismunandi leiðir í uppeldi drengja og stúlkna eftir 

kynjum og mismunandi framkomu við þau. Á deildinni sem ég gerði athugun á voru 

yngstu börnin en það er kynblönduð deild þannig að áherslur voru ekki eingöngu fyrir 

annað kynið. Andrúmsloftið var hlýlegt, afslappað og kyrrð ríkti, en börnin voru ekki 

sjálfstæð. Ekki var ýtt undir það  í þeim stundum sem ég skoðað Ég greindi  aðeins mun á 

framkomu við kynin eins og við borðið hjá Önnu þegar Sveinn þurfti að bíða. 

Sjálfsávörðunarréttur barnanna varðandi matmálstímann var ekki sá sami þar sem hinir 

fullorðnu skömmtuðu börnunum án þess að þau hefðu nokkuð um magnið að segja. Þau 

áttu samt að klára matinn sinn. 

 

Í leikskólanum sem vinnur eftir kenningum Berit Bae er þessu þveröfugt farið. Þar 

skammta börnin sér sjálf,  hella sjálf úr fernum og könnum. Varðandi sætaskipan eiga 

börnin í Berit Bae skólanum sín sæti í matmálstímum  en ekki í öðrum stundum. Það er 

gert til að reyna á samskiptin. Í fyrstu meginreglu Hjallastefnunnar er kveðið á um að 

mæta hverju barni eins og það er, en fullyrt að mismunur sé á milli kynja og því beri að 

koma fram við þau á mismunandi hátt. Samkvæmt kenningum Berit Bae má greina það 

sem skilgreiningarvald að halda slíku fram um heildina án einstaklingsmunar. Hvað ef 

barn hefði þörf fyrir alveg gagnstæða framkomu? Þar er einnig lögð áhersla á að gefa 

börnunum tækifæri til að gera það sem þau geta. Samskiptahæfnin er mikilvæg fyrir 

hvern og einn einstakling í nútímaþjóðfélagi hvort sem hann er karl eða kona. 

Einstaklingur sem virðir skoðanir og tilfinningar annarra og síns sjálfs fremur ekki 

valdarán, því við að setja fram sína skoðun, hlusta á skoðanir hinna og ígrunda verður til 

ný skoðun sem er sameinuð til framþróunar. 

 

Athuganir mínar voru eingöngu einu sinni í hverri stund í hvorum leikskóla og því grunn 

sýn á starfið. Ég greindi mismun á nálgun við aga og hegðunarkennslu í þessum stefnum. 

Ég aðhyllist stefnu Berit Bae og tel hana árangursríka leið til agastjórnunnar þar sem 
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framlag hvers og eins skiptir máli bæði barna og fullorðinna. Leikskólinn sem ég skoðaði 

og starfar eftir kenningum hennar þarf að setja betur fram lýsandi verklagsreglur um 

viðbrögð gagnvart börnunum og vonandi verður þessi athugun hjálp í þeirri vinnu. Í 

leikskólanum sem vinnur samkvæmt Hjallastefnunni finnst mér starfsfólk þurfa meiri 

fræðslu um hvernig yngstu börnin láta í ljósi tilfinningar sínar og skoðanir. Ég vil því sjá 

báða skóla gera starfinum með yngstu börnin betri skil.  Það er mín skoðun að 

leikskólakennarar og annað starfsfólk deilda fyrir yngstu börnin þurfi á námskeiði að 

halda áður en það hefur störf . Ég bind vonir við fleiri nýjar rannsóknir á yngstu 

börnunum sem munu styrkja starfið með þeim og tel kenningar Berit Bae varða vel 

veginn í hugmyndafræði leikskóla í heild. Þær eru í samræmi við lífssýn mína að alla ævi 

sé maðurinn tilbúinn að leita þekkingar og leggja sitt að mörkum til lýðræðis. 
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8. Lokaorð 

Vinna við þessa ritgerð hefur skerpt sýn mína á hugmyndafræðilegar aðferðir í 

leikskólastarfi þrátt fyrir að aðeins sé skyggst undir yfirborðið. Hún hefur gefið mér 

staðfestingu á að strax á leikskólastiginu þarf að móta leiðina að aga til framtíðar. Ég 

vona að réttur barna til að hafa áhrif á umhverfi sitt verði skýrari á öllum skólastigum 

innan skamms  því það að hafa réttmæt áhrif á umhverfi sitt er ögun. Í lokin eru tvær 

heilræðavísur til framtíðarinnar. 

 

Hvert sem leið þín liggur 

leiddu vininn þinn. 

Viðhorf og vísdóm þiggur 

sá er virðir hinn og sinn. 

      

Ávallt, ég, þú og við 

öll þann höfum sið 

að öðlast lífsins frið 

og öðrum gefa grið. 

 

(Ólöf Helga 2008) 
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Viðauki I 

Fylgiskjal 
 
 
 

Reykjavík 19. febrúar  2008 
 
 
 
 
 

Ég undirrituð óska eftir leyfi foreldra barna á xxxxxxxx í leikskólanum xxxxxxx til að 
taka upp á myndband samskipti barna og starfsfólks í frjálsum leik, og matmálstímum. 
Athugunin er hluti af námi mínu í Kennaraháskóla Íslands. Farið verður með allar 
upplýsingar í samræmi við reglur persónuverndar og yfirmönnum á leikskólasviði hefur 
verið tilkynnt um athugunina. 
Hvað verkefni mitt í náminu varðar skrái ég samtölin og túlka. Ekki verða notuð rétt nöfn 
þátttakenda. 
 
      Virðingarfyllst 
 
      ____________________________________ 
      Ólöf Helga Pálmadóttir  
 
 
 
Ég undirrituð/aður foreldri barnsins___________________________________________ 
 
veiti samþykki mitt um þátttöku barnsins í ofangreindri athugun. 
 
Reykjavík_______________________________________________________________ 
 


