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Ágrip  

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á þátt umhyggju við menntun barna í 

leikskóla. Áhersla er lögð á að fá fram skilning leikskólakennara á hugtakinu umhyggja 

og skoða hvernig umhyggja birtist í starfinu með börnum í leikskóla. 

Rannsóknin fór fram í tveimur leikskólum, þátttakendur voru leikskólakennarar, 

leiðbeinendur og stjórnendur leikskólanna. Við rannsóknina var beitt nálgun 

eigindlegrar rannsóknar. Gögnum var safnað með myndbandsupptökum. Einnig voru 

tekin einstaklingsviðtöl við átta leikskólakennara og leiðbeinendur og hópviðtöl við tvo 

rýnihópa þar sem tólf stjórnendur leikskólanna tveggja tóku þátt. 

Meginniðurstöður rannsóknarinnar eru að þátttakendur telja umhyggju vera 

undirliggjandi í öllu starfi leikskólans, rauða þráðinn í því. Leikskólakennararnir telja að 

mikilvægi blíðra brosa og hlýrra faðmlaga sé vanmetið í starfinu í leikskólanum. Það 

skipti verulegu máli fyrir vellíðan barnsins og hæfni þess til að nema úr umhverfinu að 

því sé mætt af hlýju og virðingu. Menntun geti ekki átt sér stað án umhyggju, þetta 

tvennt sé samtvinnað. Þeir leikskólakennarar og leiðbeinendur, sem tóku þátt í 

rannsókninni, virðast vera meðvitaðir um mikilvægi umhyggju fyrir félagslegan og 

vitrænan þroska barna og töldu umhyggju vera forsendu þess að barn geti lært og 

þroskast af eigin verðleikum. Hugtökin umhyggja og umönnun virðast víða vera notuð 

jöfnum höndum í leikskólaumhverfinu. Viðmælendur mínir gerðu þó flestar greinarmun 

á hugtökunum þannig; umönnun felst í líkamlegri umhirðu á meðan umhyggja felst í 

viðhorfum og afstöðu til barna. Mikilvægt er að mati þátttakenda að leikskólinn sé 

vettvangur fyrir opna umræðu þar sem allir fái tækifæri til að ígrunda starfið og viðhorf 

sín, því það sem einum finnst vera umhyggja þarf ekki að líta þannig út hjá öðrum. Því 

sé nauðsynlegt að vera vakandi og spyrja sjálfan sig: hvað er ég að gera, hvers vegna og 

fyrir hvern?  
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Caring in playschool 

Abstract 

The main aim of this investigation is to shed light on the part that care plays in 

playschool1 education. Emphasis was placed on demonstrating how playschool teachers 

perceive the term care and on how that perception is acted out in the practice of 

playschool education. 

This is qualitative research, wherein the material has been gathered in two ways: firstly 

by fieldwork, in the form of written notes and video recordings; secondly by 

interviewing eight playschool teachers and carers and additionally the members of two 

focus groups with a total of twelve administrators from the two playschools involved in 

the research project. 

The main conclusion is that the participants hold care to be the founding factor in all of 

playschool work. The playschool teachers think that the importance of gentle smiles and 

warm hugs is underestimated in playschool practice. They claim it is very significant for 

the well-being of the child, as well as for its ability to learn from its environment, that 

the child is met with warmth and respect. Care and education of playschool children are 

interlinked and the one cannot be attended to without the other. The participating 

playschool teachers and carers seem aware of the importance of care for the social and 

intellectual maturation of children and believe care to be a prerequisite for the child’s 

learning and maturation both in terms of its individual potential and in terms of when to 

push and when to pause. 

Care encompasses both a view and an attitude. The participants held it of paramount 

importance that the playschool be an arena for open discussion, where everyone gets a 

chance to reflect on their work and to express their views. For what one perceives as 

care needs not be deemed so by another. It is therefore necessary to stay alert and ask 

oneself: what am I doing, why and for whom? 

                                                 

 
1 I will use the word playschool for educational settings for children  

aged 1–6 years old, as is standard in Iceland. 
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Formáli 

Umhyggja í leikskóla er 20 eininga ritgerð, lögð fram sem meistaraprófsverkefni til 

fullnaðar M.Ed.-gráðu í uppeldis- og menntunarfræði við Kennaraháskóla Íslands. 

Verkefnið fjallar um tilviksrannsókn þar sem skoðuð eru viðhorf leikskólakennara til 

umhyggju og hvernig umhyggja birtist í starfi með ungum börnum í leikskóla. 

Gagnasöfnun fór að mestu fram frá september 2006 til janúar 2007. 

Leiðsögukennarar voru Jóhanna Einarsdóttir prófessor og Kristján Kristjánsson 

prófessor við Kennaraháskóla Íslands, þeim þakka ég góða og faglega leiðsögn. 

Sérfræðingur var Ólafur Páll Jónsson, lektor í heimspeki við Kennaraháskóla Íslands. 

Viðmælendum mínum og börnum í leikskólunum tveimur eru færðar alúðarþakkir; án 

þeirra hefði þetta ekki orðið að veruleika. Ég vona að verkið eigi eftir að koma þeim 

sem og öðrum að gagni og nýtast sem innlegg í umræðu um mikilvægi umhyggju í öllu 

skólastarfi. 

Kristínu Dýrfjörð og Guðrúnu Öldu Harðardóttur vil ég þakka stuðning og hvatningu 

þegar útlitið virtist svart, einnig fyrir góðar og gagnlegar ábendingar og athugasemdir. 

Sigurði Þór Salvarssyni þakka ég fyrir yfirlestur á frumstigum verksins og Hönnu 

Kristínu Stefánsdóttur þakka ég prófarkalestur. Einnig vil ég þakka foreldrum mínum, 

Ólöfu S. Gísladóttur og Pétri K. Hjálmssyni, fyrir að lesa yfir á síðustu metrunum og 

koma með góðar ábendingar um orðalag. 



5 

Efnisyfirlit 

1 Inngangur...........................................................................................................................7 

1.1 Val á viðfangsefni ..................................................................................................................7 

1.1.1 Bakgrunnur minn ........................................................................................................................9 

1.1.2 Uppbygging ritgerðar..............................................................................................................10 

2 Fræðilegur grunnur..................................................................................................... 11 

2.1 Umhyggja í leikskóla......................................................................................................... 11 

2.2 Umhyggja .............................................................................................................................. 15 

2.3 Menntandi umhyggja ........................................................................................................ 17 

2.3.1 Námsumhverfi............................................................................................................................18 

2.4 Skilgreiningar...................................................................................................................... 19 

2.4.1 Markmið og rannsóknarspurningar..................................................................................20 

3 Rannsóknaraðferð ....................................................................................................... 21 

3.1 Rannsóknarsnið ................................................................................................................. 21 

3.2 Þátttakendur........................................................................................................................ 22 

3.3 Aðgengi og leyfi................................................................................................................... 23 

3.4 Gagnaöflun............................................................................................................................ 24 

3.4.1 Réttmæti og áreiðanleiki .......................................................................................................24 

3.4.2 Á vettvangi...................................................................................................................................25 

3.4.3 Myndband ....................................................................................................................................26 

3.4.4 Viðtöl..............................................................................................................................................26 

3.4.5 Rýnihópar ....................................................................................................................................27 

3.5 Greining gagna .................................................................................................................... 28 

4 Niðurstöður .................................................................................................................... 30 

4.1 Í hverju felst umhyggja að mati leikskólakennara? .............................................. 31 

4.1.1 Skilgreiningar viðmælenda...................................................................................................31 

4.1.2 Gildi umhyggju ...........................................................................................................................37 

4.1.3 Samantekt ....................................................................................................................................38 

4.2 Hvernig birtist umhyggja í starfi leikskólakennara? ............................................ 39 

4.2.1 Umhyggjusamur leikskólakennari.....................................................................................39 

4.2.2 Menntandi umhyggja...............................................................................................................48 

4.2.3 Svæði hins mögulega þroska................................................................................................52 

4.2.4 Námsumhverfi............................................................................................................................55 

4.2.5 Breyttar áherslur í leikskólastarfi......................................................................................60 



6 

4.2.6 Umhyggja eða forsjárhyggja?...............................................................................................61 

4.2.7 Samantekt ....................................................................................................................................63 

5 Umræða............................................................................................................................ 65 

5.1 Í hverju felst umhyggja að mati leikskólakennara? .............................................. 65 

5.1.1 Skilgreiningar viðmælenda...................................................................................................65 

5.1.2 Gildi umhyggju ...........................................................................................................................70 

5.1.3 Samantekt ....................................................................................................................................71 

5.2 Hvernig birtist umhyggja í starfi leikskólakennara? ............................................ 71 

5.2.1 Umhyggjusamur leikskólakennari.....................................................................................72 

5.2.2 Menntandi umhyggja...............................................................................................................76 

5.2.3 Breyttar áherslur í starfi leikskóla.....................................................................................80 

5.2.4 Námsumhverfi............................................................................................................................82 

5.2.5 Umhyggja eða forsjárhyggja?...............................................................................................84 

5.2.6 Siðferðisþættir að baki umhyggjuhugsun menntunar ..............................................86 

5.2.7 Samantekt ....................................................................................................................................87 

5.3 Rannsóknarspurningum svarað................................................................................... 90 

5.3.1 Í hverju felst umhyggja í starfi með börnum að mati leikskólakennara? ..........90 

5.3.2 Hvernig birtist umhyggja í starfi leikskólakennara?..................................................91 

6 Lokaorð............................................................................................................................ 95 

Heimildir ................................................................................................................................ 96 

Fylgiskjöl........................................................................................................................................103 



7 

1 Inngangur 

Í þessari ritgerð er ætlunin að skoða annars vegar skilning leikskólakennara á hugtakinu 

umhyggja og hins vegar hvernig umhyggja birtist í starfi leikskólakennara. 

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á þátt umhyggju við menntun barna í 

leikskóla. Uppeldisáætlun fyrir dagvistarheimili (Menntamálaráðuneytið, 1985), 

Uppeldisáætlun fyrir leikskóla (Menntamálaráðuneytið, 1993) og Aðalnámskrá 

leikskóla (Menntamálaráðuneytið, 1999) eru þau opinberu málsgögn sem leikskólar á 

Íslandi hafa byggt starf sitt á. Þar kemur fram að umhyggja fyrir barninu hefur ásamt 

leiknum verið aðalsmerki leikskólans gegnum tíðina. 

1.1 Val á viðfangsefni 

Ég valdi að skoða yngsta aldurshóp leikskólans vegna þess að mér finnst skipta máli 

hvernig umhyggju börn njóta strax frá upphafi, eins taldi ég að þar væri umhyggjan 

hvað sýnilegust. Þróunin hefur verið að sífellt yngri börn byrja í leikskóla, ef skoðaður 

er aldurshópurinn 1–3 ára kemur í ljós að 73% barna á þeim aldri voru í leikskóla árið 

2006. Til samanburðar voru 56% 1–3 ára barna í leikskóla 1998 (Hagstofa Íslands, 

2007). Ég áttaði mig hins vegar fljótlega á því að umhyggja er óháð aldri og er öllum 

mikilvæg.  

Ég ákvað hins vegar að halda mig við að skoða starfið á leikskóladeildum þar sem væru 

börn á aldrinum eins og hálfsárs til tveggja og hálfsárs. Talið er að umhyggja sem veitt 

er af ábyrgð og fagmennsku, þar sem starfsfólk leitast við að skapa tengsl og traust milli 

sín og barnanna, hefur verið álitin grunnur að vitrænum þroska (Broström, 2003; 

Karlsson-Lohmander og Pramling-Samuelsson, 2003; Menntamálráðuneytið, 1985, 

1999). 

Önnur ástæða þess að ég valdi að skoða umhyggju í leikskólastarfi er sú að þótt skýrt 

komi fram í Aðalnámskrá leikskóla (Menntamálaráðuneytið, 1999) að nám í leikskóla 

sé þroskamiðað fremur en faggreinamiðað, virðist tilhneigingin í sumum 

nágrannalöndum okkar hafa verið sú að gera námið í leikskólanum skólamiðað. Þannig 

virðist frekar horft til fræðsluhlutverksins en uppeldis- og þroskahlutverksins, áherslan 
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sýnist um of vera á lærdóm (Vejskov, 2004). Broström (2003) og Hayes (2003) benda á 

að leikurinn sem námsleið hafi goldið fyrir ofuráhersluna sem lögð hefur verið á fræðslu 

og telja að leggja beri áherslu á umhyggju í starfi leikskólans. 

Hér á landi virðist hafa verið svipuð tilhneiging til skólamiðunar í leikskólastarfi. 

Kristín Dýrfjörð (2001) bendir á að hugsanlega megi rekja þessa skólamiðun til þeirra 

breytinga sem urðu þegar fóstrur urðu leikskólakennarar og skilgreindu sig þar með sem 

kennara. Það virðist sem tilhneigingin til að leggja áherslu frekar á fræðslu en þroska og 

umhyggju hafi orðið þegar leikskólinn varð fyrsta skólastigið samkvæmt lögum. Í 

gegnum árin hefur umræðan meðal leikskólakennara snúist af og til um að dagurinn í 

leikskólanum skiptist í skipulagðar stundir, þar sem fram fari kennsla, og frjálsar stundir 

þar sem börnin leiki sér; og þær raddir hafa heyrst að það sé annarra en 

leikskólakennara að sjá um umönnun, þ.e. líkamlega umhirðu, barnanna (Jóhanna 

Thorsteinsson, 1999a, 1999b). Aðrir hafa bent á að starf í leikskóla byggist að mestu á 

umönnun og umhyggju fyrir einstaklingnum (Elva Önundardóttir, Gunnur Árnadóttir og 

Sigríður Sturludóttir, 2006; Jóhanna Einarsdóttir, 2003). Svo virðist sem forysta 

leikskólakennara sé að einhverju leyti hlynnt skólamiðaðri hugmyndafræði fyrir 

leikskólann ef marka má grein í 4. tbl., 7. árg. Skólavörðunnar (Kristín Elfa 

Guðnadóttir, 2007). Greinin byggir á viðtali við Björgu Bjarnadóttur, formann Félags 

leikskólakennara (FL), og Þröst Brynjarsson, þáverandi varaformann, þar sem því er 

m.a. velt upp að skilgreina þurfi tíma leikskóladagsins. Spurt er hvort þar fari fram 

kennsla/fræðsla undir stjórn kennara hluta dagsins og svo annars konar starf. Ekki sé 

ástæða til að óttast að starfað verði eftir aðferðarfræði grunnskólans, þótt tekin verði 

upp orðræða grunnskólans, því „... svo bæta þeir [leikskólakennararnir] við 

töfraorðunum í gegnum leikinn. [...] Leikur, skapandi starf og daglegar athafnir, þetta 

þrennt er sett undir einn og sama hatt og allt jafn mikilvægt“ (Kristín Elfa Guðnadóttir, 

2007, bls. 15). Í ritgerð Hildar Patursson (2005) kemur fram að færeyskir 

leikskólakennarar efast um að íslenskir leikskólakennarar sjái börnin nógu vel, vegna 

áherslunnar sem þeir telja að íslenskir leikskólakennarar leggja á fræðslu og skipulag í 

starfi leikskólans. 

Í skýrslu Verzlunarmannafélags Reykjavíkur (VR), þar sem fjallað er um áhrif 

styttingar grunn- og framhaldsskóla á einstaklinga, sveitarfélög, ríkissjóð og 

þjóðarframleiðslu, kemur sú skoðun sterkt fram að litið er á leikskólann sem 
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dagvistarúrræði þar sem börn læra ekki. Tvennt hljótist því með því að færa 

grunnskólanámið niður fyrir yngsta stig grunnskólans, annars vegar fái 5 ára börn 

tækifæri til að hefja nám og hins vegar – en ekki síður – gefur það fleiri foreldrum kost 

á að fara út á vinnumarkaðinn því að svigrúm skapast til að taka inn yngri börn 

(Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2002). Í grein sinni, „Fleygjum við barninu með 

baðvatninu?“, bregst Jóhanna Einarsdóttir (2002) við skýrslu Verzlunarmannafélagsins 

og bendir á að fjölmargar rannsóknir á leikskólastarfi bendi til þess að þar sem unnið er 

út frá barnhverfri hugmyndafræði sé starfið árangursríkara en þar sem starfað er út frá 

kennarastýrðri hugmyndafræði og faggreinamiðun. Fram kemur hjá Jóhönnu að ekki sé 

nóg að horfa á arðsemi út frá einu sjónarhorni; þegar hugað er að breytingum verður að 

horfa til þess sem þegar er vel gert og hafa hagsmuni barnanna að leiðarljósi. Það virðist 

sem svo að í faggreinamiðuðu leikskólastarfi halli frekar á félags- og 

tilfinningaþroskann en í barnhverfu leikskólastarfi þar sem leikurinn er hafður í 

forgrunni. 

Rannsóknir sýna að hlýja, öryggi, traust og umhyggja fyrir einstaklingnum skiptir máli 

fyrir framgang barnsins; m.a. hefur verið sýnt fram á að gæði umhyggju getur haft áhrif 

á greind barna (Shore, 1997). Gegnum leik og umhyggjusöm samskipti við fullorðna og 

jafnaldra þroskast barnið og lærir (Broström, 2003; Karlsson-Lohmander og Pramling-

Samuelsson, 2003). Í ljósi þessa tel ég brýnt að varpa ljósi á umhyggju í leikskólastarfi.  

1.1.1 Bakgrunnur minn 

Ég tel mig hafa nokkuð víðtæka þekkingu á starfi leikskóla og því sé ég ágætlega í stakk 

búna til að vinna að þessu verkefni. Ég hef komið að flestum – ef ekki öllum – störfum 

sem tengjast starfi í leikskóla. Ég hef starfað sem ófaglærður starfsmaður, séð um 

ræstingu í leikskóla, verið matráðskona, starfað sem almennur leikskólakennari, 

deildarstjóri, aðstoðarleikskólastjóri, leikskólastjóri, leikskólafulltrúi og sem 

kennsluráðgjafi við skólaþróunarsvið kennaradeildar Háskólans á Akureyri. Því má 

segja að ég hafi innsýn í flesta þætti leikskólastarfsins.  

Kveikjuna að verkefninu má rekja til þeirra verkefna sem ég hef stýrt eða unnið að í 

leikskólum á Akureyri. Er þá helst að nefna þróunarverkefnin Það þarf að koma frá 

hjartanu. Lífsleikni í leikskóla og Lengi býr að fyrstu gerð. Kennsluleiðbeiningar um 

skólanámskrá barna á aldrinum 1-3 ára, í báðum þessum verkefnum var unnið út frá 
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yngstu börnum leikskólans. Í báðum verkefnunum koma flestir þeir þættir sem ég tek á í 

þessu verki við sögu og mér fannst áhugavert að skoða betur. Fyrst og fremst beindist 

þó áhugi minn að því að skoða hversu stór þáttur umhyggja væri í starfi leikskólans. 

1.1.2 Uppbygging ritgerðar 

Uppbygging ritgerðarinnar er með þeim hætti að á eftir inngangi, þar sem gerð er grein 

fyrir bakgrunni og kveikju rannsóknarinnar, er greint frá fræðilegum ramma 

verkefnisins. Því næst er kafli um aðferðafræðina, gagnaöflun og val á þátttakendum. Þá 

er fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar, því næst er umræðukafli þar sem 

niðurstöðurnar eru ræddar og settar í fræðilegt samhengi að síðustu eru stutt lokaorð. 
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2 Fræðilegur grunnur 

Kenningar Nel Noddings (1992) um umhyggju í skólastarfi eru lagðar til grundvallar 

rannsókninni. Uppeldisfræðingurinn og heimspekingurinn Nel Noddings hefur verið 

ötull talsmaður þess að hafa umhyggju að leiðarljósi í skólastarfi. Hún telur m.a. að 

umhyggjusamur kennari kenni það sem barnið vill læra og gangi ekki lengra en barnið 

þolir en sé tilbúinn, þegar barnið er tilbúið til þess, að ögra því og ýta áfram yfir á næsta 

stig. 

Einnig er stuðst við ýmsar rannsóknir og kenningar sem fjalla um umhyggju í 

skólastarfi. Þar á meðal eru Lísa Goldstein (2002) og Stig Broström (2003) sem byggja 

kenningar sínar um umhyggju meðal annars á kenningum Noddings. Einnig verður horft 

til rannsókna Sigrúnar Aðalbjarnadóttur og fleiri. 

2.1 Umhyggja í leikskóla 

Umhyggja hefur að mati Goldstein (2002) verið vanmetin í skólastarfi þar sem litið 

hefur verið á umhyggjusama kennarann sem þann sem veitir hlýtt faðmlag, brosir blítt 

og hefur endalausa þolinmæði gagnvart börnum. Vissulega er það rétt að einhverju leyti 

því umhyggjusamur kennari hlustar og er til staðar fyrir börnin en umhyggjan er 

jafnframt meira. Ef skoðuð eru opinber skjöl og málgögn sem leikskólastarf á Íslandi er 

ætlað að byggja starf sitt á sést að umönnun hefur verið ríkjandi í starfi leikskóla. Í 

Uppeldisáætlun fyrir dagheimili, sem var fyrsta opinbera starfsáætlun fyrir leikskóla og 

dagheimili (Menntamálaráðuneytið, 1985), kemur fram að hlýleg og traust umönnun sé 

grundvallarforsenda þess að börn geti unað, leikið sér og lært. Í Uppeldisáætlun fyrir 

leikskóla (Menntamálaráðuneytið, 1993) kemur það sama fram auk þess sem lögð er 

áhersla á að umönnunin fléttist inn í daglegt líf og starf í leikskólanum, á bls. 44, segir:  

Ábyrg umönnun er fólgin í því að annast börnin líkamlega og andlega af 
hlýju, áhuga og ábyrðarkennd. Með slíkri umönnun skapar starfsfólkið náin 
tilfinningatengsl og trúnaðartraust milli sín og barnanna. Slík tengsl veita 
börnunum öryggi til þess að láta í ljós tilfinningar sínar, leika sér frjálst og 
skapandi, eiga frumkvæði, kanna umhverfi sitt og standa á eigin fótum eftir 
því sem þau hafa þroska til.  
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Í Aðalnámskrá leikskóla (Menntamálaráðuneytið, 1999) kemur fram að veita eigi 

börnum umönnun og búa þeim hollt umhverfi og örugg leikskilyrði. Auk þess segir á 

bls. 5, „Með nýrri aðalnámskrá fyrir leikskóla, hinni fyrstu sem gefin er út á Íslandi, er 

umhyggjan fyrir barninu höfð að leiðarljós“. Samkvæmt því hefur verið litið svo á að 

stoðir leikskólastarfsins – auk leiksins – væru traust, hlýja og umönnun, þar sem 

umhyggja fyrir barninu er höfð í forgrunni. Það má því vera að umönnunarhugtakið sé 

nátengdara sýn á leikskólann sem gæslustofnun, en umhyggjuhugtakið tengist frekar sýn 

leikskólans sem menntastofnun. Hugsanlegt er að það sé ástæða þess að víða í 

leikskólaumhverfinu er ekki gerður skýr greinarmunur á þessum tveimur hugtökum. 

Noddings (2003) telur að takmark menntunar ætti að vera að einstaklingurinn öðlist trú 

á sjálfan sig og eigin getu og verði hamingjusamur. En til að svo megi vera verði hann 

að fá grunnþörfum sínum fullnægt. Maslow (1987) setti fram kenningu, í formi 

píramída, um grunnþarfir mannsins. Neðst í píramídanum eru þarfirnar fyrir næringu, 

öryggi og traust. Þörfin fyrir að tilheyra og vera elskaður er einnig neðarlega í 

píramídanum og því framarlega í forgangsröðinni. Efst á píramídanum trónir þörfin 

fyrir sjálfsbirtingu (e. the self-actualization need), þörfin fyrir að verða heilsteyptur og 

þroskaður einstaklingur. Maslow hélt því fram að þrátt fyrir að öllum grunnþörfum væri 

fullnægt verði maðurinn ekki sáttur nema hann fái að njóta þess sem hugur hans stendur 

til. Hver og einn verði að vera trúr sjálfum sér og fá tækifæri til að þroska hæfileika 

sína. Allir þarfnast þess að vera sýnd umhyggja, að fá jákvæð viðbrögð við gerðum 

sínum (Noddings, 2002).  

Goldstein (2002) telur það að sýna umhyggju þýði ekki að aldrei megi sýna ákveðni og 

að leikskólakennarinn eigi bara að vera góður í þeim skilningi að gera ekki kröfur. 

Umhyggja felst í að gera kröfur til barnanna um að leggja að sér svo að þau nái árangri í 

því sem þau eru að fást við. Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) telur að forsenda þess að 

teljast góður kennari sem nær árgangri, sé m.a. að skapa traust og örugg tengsl milli 

nemenda og kennara og koma fram af virðingu fyrir einstaklingnum.  

Noddings (2002) bendir á að þeir sem aðhyllast umhyggjukenningar (e. care theorist) 

trúi því að ef þeir sem annast börn séu sterkar siðferðis- og félagslegar fyrirmyndir, séu 

börnin líklegri til að tileinka sér slík viðmið. Því er mikilvægt að fyrirmyndin sé 

meðvituð um eigin siðferðisviðmið. Leikskólakennarinn er alltaf fyrirmynd barnsins, 
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bæði í orði og æði, ekki síst þegar unnið er með yngstu börnin (Gren, 2001; Johannsson, 

2001).  

Tengsl milli þeirra sem annast um og þeirra sem annast er um eru mismunandi eftir eðli 

samskipta, sjónarhornið breytist eftir því hvaðan horft er, sem dæmi eru samskipti 

móður og barns önnur en leikskólakennara og barns (Noddings, 2002). Nokkuð ljóst er 

að barn er líklegra til að taka mark á þeim sem það tengist og treystir. Leikskólakennari 

sem vill ná árangri í starfi sínu byggir upp traust tengsl á grunni umhyggju og út frá 

eigin afstöðu og siðferðisviðmiðunum (Westmark, 2002). Í rannsókn Kristínar 

Aðalsteinsdóttur (1996) á samskiptum grunnskólakennara og nemenda, kom fram að 

framkoma kennarans gagnvart barninu réði miklu um það hvernig það tileinkaði sér 

leiðsögn og að hve miklu leyti menntun og umhyggja stuðluðu að styrkari sjálfsmynd 

og trú barnsins á eigin getu. Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) bendir á að gagnkvæm 

virðing og umhyggja sé grunnur samskipta hvort sem er heima eða að heiman.  

Það skiptir miklu um nám og þroska barnsins að það myndi örugg tilfinningatengsl við 

þann sem annast um það og það treystir (Noddings, 2003a; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

2007). Heima eru það foreldrarnir, í leikskólanum eru það leikskólakennararnir. 

Hugmynd Goldschmied og Jackson (2004) um lykilpersónur (e. key-person) í 

leikskólanum gengur út á að skapa traust tengsl barns við einn fullorðinn innan 

leikskólans. Samkvæmt bæði Goldschmied og Jackson og Manning-Morton og Thorp 

(2003) er ekki nóg að sinna aðeins grunnþörfum barns, fyrir fæðu, skjóli, hreinlæti og 

hvíld til að barnið nái að dafna. Horfa verður á barnið í heild og huga að tilfinningum 

barnsins og taka þær alvarlega. Umhyggja og náin tengsl við einn eða fleiri fullorðinn 

verður að vera til staðar, svo barnið nái að þroskast og dafna. Það er því ljóst að barni, 

sem dvelur stóran hluta vökutíma síns í leikskóla, er mikilvægt að mynda traust og náin 

tengsl við leikskólakennarana sem um það annast. 

Stig Broström (2003) telur umhyggju í leikskóla fela í sér uppeldi og kennslu. 

Leikskólakennarinn sinnir þörfum og væntingum barnanna og sýnir þeim athygli með 

það að markmiði að leiða þau áfram en um leið skapar hann tengsl til áframhaldandi 

samskipta. Broström (2003) telur að fyrstu upplifanir barns af leikskólanum þurfa að 

einkennast af trausti og öryggi, trausti á að brugðist sé við þörfum þess. Út frá því 

byggir barnið framhaldið, mótar sjálfsmynd sína og skapar önnur tengsl. Held (2006) 
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bendir einnig á mikilvægi traust fyrir umhyggju og í samskiptum. Einnig að traust þurfi 

að byggjast á gagnkvæmum skilningi á þörfum og væntingum. 

Manning-Morton og Thorp (2003) halda því fram að það, sem barn lærir fyrir þriggja 

ára aldur, hvort sem það man það eða ekki, hafi áhrif á þroska þess síðar. Hjá 

Goldschmied og Jackson (2004) kemur svipað fram en þær telja að félagsþroskinn byrji 

að byggjast upp fyrir þriggja ára aldur. Niðurstöður rannsókna Williams Damon (1988) 

á siðferðisþroska barna benda til þess að ung börn séu fær um að sýna samkennd og 

umhyggju gagnvart öðrum. Birtingamyndir umhyggju ungra barna gagnvart hvert öðru 

geta verið fjölmargar, með því að vera vakandi fyrir og orða það sem börnin gera 

hjálpar leikskólakennarinn þeim að skilja athafnir sínar og læra af upplifun sinni 

(Johannsson, 2001). Þar sem sjálfsmynd barns verður m.a. til í samskiptum 

leikskólakennara og barns, skiptir máli með hvaða hætti þau samskipti eru, þ.e. viðhorf 

og viðmót hins fullorðna (Cuffaro, 1995; Goldstein, 2002). Umhyggjusöm samskipti eru 

ekki sjálfsprottin, þau þarf að rækta og ígrunda. Westmark (2002) telur að ein af 

undirstöðum umhyggjusamara samskipta sé að þekkja sjálfan sig og viðhorf sín. Það 

lærist m.a. í samskiptum við aðra.  

Nýleg langtímarannsókn á áhrifum leikskóladvalar á vitrænan og félagslegan þroska 

barna sýnir að það sem skiptir máli eru gæði umhyggjunnar og samskiptanna 

(Bornstein, Hahn, Gist og Haynes, 2006). Gæði umhyggjunnar eru talin hafa áhrif á alla 

þroskaþætti barnsins og skipta sköpum fyrir áframhaldið. Ytri þættir, sem taldir eru vera 

merki um gæðaumhyggju (e. quality care) í leikskólum, eru litlir hópar barna, 

stöðugleiki í starfsmannahópnum og hátt menntunarstig starfsfólks. Af innri þáttum má 

nefna jákvæð samskipti og afskipti og mikla örvun af hálfu leikskólakennara. Það er 

talið merki um hátt gæðastig þegar leikskólakennarinn hvetur til samskipta meðal 

barnanna, spyr spurninga og talar við börnin á jákvæðan hátt (Sklay, Tran, Weinraub og 

Harmon, 2005). Í ljósi þess hljóta gæði umhyggju og tækifærin, sem skapast til leikja og 

samskipta, að skipta máli. Því meiri sem gæðin eru og reynslan jákvæðari sem barnið 

fær, því líklegra er að sjálfsmynd þess verði sterkari og heilli. Þetta er athyglisvert og í 

samræmi við langtímarannsóknir sem benda til þess að börn sem njóta slæmrar 

umhyggju fyrstu þrjú árin, heima og í leikskóla, séu líklegri til að hætta í skóla síðar 

meir en þau sem njóta góðrar umhyggju og örvunar (Shore, 1997). Rannsókn McMullen 

og Kazim (2002) sýnir að þegar saman fara hátt menntunarstig kennara og samskipti 
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sem einkennast af umhyggju fyrir einstaklingnum er líklegt að barnið nái að nýta 

möguleika sína og hæfileika. 

Aðalnámskrá leikskóla (Menntamálaráðuneytið, 1999) leggur áherslu á að í leikskóla 

séu ástunduð lýðræðisleg vinnubrögð. Dewey (2000b) telur skóla vera samfélag sem 

eigi að byggja á lýðræðislegum samskiptum, milli kennara og barna, þar sem mikilvægi 

menntunarinnar felst m.a. í að draga fram styrk hvers og eins svo hann öðlist 

vitsmunalegt frelsi, en það er eina raunverulega freslið að mati Dewey. Lýðræðislegum 

vinnubrögðum er m.a. ætlað að efla barnið sem einstakling, að barnið öðlist þekkingu á 

eigin sjálfi gegnum samskipti við aðra, jafnt fullorðna sem jafnaldra (Osler og Starkey, 

2005). Osler og Starkey benda á að börn sem fá tækifæri á að koma skoðunum sínum og 

hugmyndum á framfæri finna til ábyrgðar og verða sjálfsörugg, og eru því líklegri til að 

verða frumkvöðlar og samverkamenn í stað fylgjenda. 

2.2 Umhyggja 

Samkvæmt Noddings er umhyggja náin samskipti tveggja og hún þarfnist alltaf bæði 

gefanda og þiggjanda, þ.e. þess sem veitir (e. the one caring) og þess sem þiggur (e. the 

cared for) (Noddings, 2003a). Leikskólakennarinn er sá, sem veitir, og börnin þau sem 

þiggja. Því þarf leikskólakennarinn að sjá og heyra hvert einstakt barn svo að öll fái þá 

umhyggju sem þeim hæfir. Ef allt er eins og best verður á kosið má ætla að börnin beri 

mikla umhyggju fyrir leikskólakennurunum sínum, því geta leikskólakennararnir líka 

verið þeir sem þiggja. Noddings telur að árekstrar eða flækjur geti skapast milli veitanda 

og þiggjanda ef ekki er hlustað. Að sama skapi geti umhyggja snúist upp í andstæðu 

sína ef ekki er hlustað eftir vilja, löngun eða væntingum þess sem þiggur (Noddings, 

2003a). Sá sem umhyggjan beinist að þarf að meðtaka hana, hann þarf að skynja og 

upplifa að umhyggjunni sé beint til hans (Noddings, 2005a). Það er hvatinn eða 

hugarfarið, sem liggur að baki umhyggjunni, sem er útgangspunkturinn og hefur áhrif á 

hvort um gæða umhyggju er að ræða. 

Heimspekingurinn Matthew Lipman (1995) telur að hugtakið umhyggjuhugsun (e. 

caring thinking) eigi við þegar hugsað er af umhyggju um þá sem skipta þig máli, t.d. 

umhyggja fyrir þér nákomnum eða fyrir þeim sem þurfa á þér að halda vegna eigin 

vanmáttar, s.s. gamalt fólk og ung börn. Viðkomandi setur hugsun um þau í forgang 

vegna þess að það skiptir máli að hlúa vel að þörfum þeirra. Lipman telur 
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umhyggjuhugsun einnig snúast um afstöðu, um siðferðislega sýn, um viðhorf, áhuga, 

aðkomu og þroska. Noddings (2003a) telur umhyggjuhugsun vera kvenlægt (e. 

feminine) fyrirbæri þar sem það eru oftast mæður sem annast um börnin og bera 

umhyggju fyrir velferð þeirra og oft hefur það verið konan sem hefur annast um aldraða 

foreldra eða skyldmenni. Noddings dregur hins vegar í efa að konur séu 

umhyggjusamari í eðli sínu en karlmenn. Það sem er öðruvísi er að móðureðli konunnar 

virðist í mörgum tilfellum vera meðfætt og að karlar beita annarri nálgun en konur í 

umhyggju sinni (Noddings, 2002, 2003a). 

Mikilvægt er að umhyggja og siðferði fari saman að mati Noddings. Hún bendir á að 

fjórir grundvallar siðferðisþættir liggi að baki umhyggjuhugsun menntunar, það eru 

fyrirmyndir (e. modeling), samræða (e. dialogue), framkvæmd (e. practice) og 

staðfesting (e. confirmation) (Noddings, 1992). Siðferðileg umhyggja felst m.a. í að 

vera siðferðileg fyrirmynd og til þess þarf að vera vakandi yfir tækifærum sem gefast 

yfir daginn. Staðfesting getur falist í að hafa orð á jákvæðri hegðun barnanna. Samræða 

byggist á því að hlusta og tala saman þar sem rödd allra þarf að heyrast. Þannig er 

börnunum kennt um leið og um þau er annast. 

Eins og áður hefur komið fram þá telur Noddings (2003b) að markmið menntunar ætti 

að vera að einstaklingurinn hafi trú á sjálfum sér og eigin getu og að hann verði 

hamingjusamur. Viðhorf leikskólakennarans hefur áhrif, þ.e. umhyggja hans fyrir hverju 

barni skiptir máli fyrir það hvernig barnið nær að tileinka sér þekkingu og fá trú á sjálfu 

sér. Umhyggjusamur leikskólakennari hlustar á þarfir allra barnanna en reynir ekki að 

kenna öllum það sama, hann tekur tillit til einstaklingsins og hlustar á þarfir og 

væntingar hvers og eins. Umhyggjusamur leikskólakennari leitar sífellt leiða til að bæta 

sig og hlusta á þarfir allra barnanna (Joseph, 1999; Noddings, 2003a). Goldstein (2002) 

telur umhyggju spila stórt hlutverk í félagslegum og vitrænum þroska barna. Hún telur 

umhyggju vera eina af grundvallarþáttum sem leiða til vitræns þroska. Ekki er nóg að 

vita að umhyggja hefur áhrif, það er það sem gert er sem skiptir máli. Það getur verið 

örðugt, þegar staðið er frammi fyrir erfiðum aðstæðum eða barni, að vera meðvitaður 

um viðbrögð sín og hugsa fram í tímann en umhyggja krefst þolinmæði og úthalds og 

þess að trúa á hið góða í barninu (Goldstein, 2002). 
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2.3 Menntandi umhyggja 

Hugtök sem fela í sér menntun og umhyggju hafa verið notuð til að sýna fram á tengsl 

menntunar og umhyggju í námi og starfi með ungum börnum. Hugtökin virðast hafa 

sprottið fram í viðleitni til að skilgreina það sem fram fer í leikskólum. 

Caldwell (1991) bendir á mikilvægi þess að hefja starf með ungum börnum upp á hærra 

plan en verið hefur, sérstaklega í Bandaríkjunum, með því að fella saman ensku 

hugtökin education (menntun) og care (umhyggja). Caldwell bendir á að það fari eftir 

efnahag og félagslegri stöðu foreldra hvort börnin eru í day care (dagvistun) eða early 

childhood education (leikskóla). Það eru frekar börn efnaminni foreldra sem fara í day 

care, en efnameiri hafa frekar möguleika á early childhood education. Munurinn liggur 

í því að í day care er fyrst og fremst hugað að því að börnin hafi öruggt skjól meðan 

foreldrar vinna, en í early childhood education er hugað að menntun og þroska 

barnanna. Þar sem ekki er hægt, að mati Caldwell, að mennta án umhyggju og ekki 

veita umhyggju án þess að mennta leggur hún til að hugtakið educare, verði notað sem 

samheiti yfir það starf sem á sér stað með ungum börnum. Hugtakið educare virðist hins 

vegar hafa komið fyrst fram í tengslum við stefnu stjórnvalda á Nýja-Sjálandi og notað 

yfir þá þjónustu sem nýsjálensk stjórnvöld bjóða foreldrum ungra barna sem þurfa að 

dvelja í dagvistun einhvern hluta dagsins (Smith, 1987). Smith (1987; 1993) telur tengsl 

umhyggju og menntunar vera mikilvæg í námi ungra barna. Hún bendir á að ung börn 

eigi auðveldara með að læra þar sem þau njóta líkamlegrar umönnunar og andlegrar 

umhyggju. Með hugtakinu educare er átt við að horft er á barnið sem heild, þar sem 

umönnun, umhyggja og menntun fara saman (Caldwell, 1991; Noddings, 2005b; 

Saracho og Spodek, 2003; Smith, 1987, 1993). 

Broström (2003) notar ensku hugtökin care, teaching og upbringing um tengsl 

umhyggju og menntunar. Hann gengur út frá því að börn læri frá því að þau fæðast og 

þau bæti stöðugt við þekkingu sína og færni við flestar aðstæður daglegs lífs; því séu 

skilin á milli umhyggju og menntunar lítil sem engin. 

Margaret MacMillan (sjá m.a. í Saracho og Spodek, 2003) notaði enska hugtakið 

nurturance, sem gæti útlagst sem uppeldi eða fóstrun, til að lýsa námskránni sem hún 

byggði starf sitt á í Englandi. Skólar MacMillan voru svokallaðir nursery þar sem 
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sérstök áhersla var lögð á frjálsan leik. Samkvæmt því er svipur með skólum hennar og 

íslenskum leikskólum. 

Í íslenskum leikskólum hefur leikurinn ávallt verið hafður í forgrunni og menntun 

barnanna ýmist farið fram í fullorðinsstýrðum stundum eins og hópastarfi og í 

valstundum þar sem börnin ráða ferðinni (Elva Önundardóttir o.fl., 2006; Jóhanna 

Einarsdóttir og Kristín Karlsdóttir, 2005). Í nýlegri rannsókn Kristínar Dýrfjörð (2006) 

kemur fram að leikskólakennarar leggja áherslu á að börnin séu virkir þátttakendur í 

starfinu og menntunin fari fram í gegnum leik og dagleg samskipti. 

2.3.1 Námsumhverfi 

Þroski og nám eiga sér stað í víxlverkan barns og umhverfis. Þannig byggir barnið upp 

þekkingu sína og vitsmunaþroska í samstarfi og samskiptum við fullorðna og með 

jafningjum (Berk og Winsler, 1995; Cuffaro, 1995). Nordin-Hultman (2005) telur að 

skipulag leikskólans, bæði á rými og dagskipulagi, gefi ákveðin skilaboð um stöðu og 

vald – um hvað er ætlast til af þér. Hún nefnir sem dæmi hvort efniviðurinn sé ögrandi 

og aðgengilegur, hvort deginum sé skipt upp í fullorðinsstýrðar stundir eða hvort leikur 

barnanna skipi stórt hlutverk. Þetta eru allt þættir sem hafa áhrif á hvort barnið fær 

tækifæri á að reyna sig eða hvort það þarfnast stuðnings.   

Með hugtakinu scaffolding í merkingunni stoðbúnaður eða stuðningskerfi (Berk og 

Winsler, 1995; Bruner, 1985; Hið íslenska bókmenntafélag, 2006) er leitast við að 

skýrir í hverju stuðningur við þekkingarleit barns getur falist (Ragnhildur Bjarnadóttir, 

2005). Umhverfi barnsins er stuðningurinn og veitir því tækifæri til að byggja ofan á 

fyrri þekkingu og bæta við nýja (Berk og Winsler, 1995). Í Aðalnámskrá leikskóla 

(Menntamálaráðuneytið, 1999) er talað um umhverfið sem þriðja uppalandann, þar sem 

átt er við að velskipulagt námsumhverfi getur verið hvetjandi fyrir leik og nám barna.  

Goldstein (2002) hefur sýnt fram á mikilvægi tengsla og samskipta milli kennara og 

barns, með áherslu á hvatningu og stuðning kennarans við barnið þegar það tekst á við 

viðfangsefni. 
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2.4 Skilgreiningar  

Samkvæmt íslenskri orðabók merkir það að bera umhyggju fyrir einhverjum að láta sér 

annt um velferð einhvers (Íslensk orðabók, 2002). Goldstein (2002) telur umhyggju hafa 

verið vanmetna í menntun þar sem litið hefur verið á hana fyrst og fremst sem hlýtt 

faðmlag og blítt bros en það er goðsögnin um góða kennarann sem býr yfir ómældri 

þolinmæði og umburðarlyndi. Fræðimenn hafa skilgreint umhyggju í víðara samhengi. 

Nel Noddings (2003a) skilgreinir m.a. umhyggju sem náin samskipti milli tveggja 

persóna sem krefst alltaf bæði þiggjanda og gefanda, þ.e. þess sem veitir (e. the one 

caring) og þess sem þiggur (e. the cared for). Sigríður Halldórsdóttir (1989) telur að 

fagleg umhyggja feli í sér faglega færni og hlýju þar sem virðing fyrir 

„skjólstæðingnum“ skiptir höfuðmáli. Stig Broström (2003) telur umhyggju fela í sér 

athafnir, tilfinningar, hugsun og viðhorf. Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) skilgreinir 

umhyggju sem gildi og umhyggjusemi sem dygð. Samkvæmt því er umhyggja því 

viðhorf en umhyggjusemi eiginleiki. 

Að mati Elvu Önundardóttur og fleiri (2006) er hugtakið umhyggja regnhlífarhugtak 

sem nær yfir alla þætti í starfi í leikskóla þar sem leikskólakennarar leitast við að skapa 

umhyggjusamt og þroskavænlegt námsumhverfi og fjölbreytt námstækifæri. Þær líta 

hins vegar á hugtakið umönnun sem undirhugtak umhyggju, sem á við í þeim tilvikum 

þar sem fullorðinn annast barn sem hann er í nánum tengslum við. Fleiri sjónarhorn má 

finna; meðal þess er að í leikskóla þurfi að vera rými til að skapa, til að hugsa og til að 

ræða saman (Dahlberg, 2004; Noddings, 2005a; Rinaldi, 1999; Smith, 1993). 

Samkvæmt því felst umhyggja fyrir barninu m.a. í umhverfinu þar sem allt sem að 

framan er talið vinnur saman og hefur tengsl innbyrðis. Námsumhverfi hefur verið sem 

skilgreint sem kerfi samskipta og tengsla, umhyggju og efniviðar og fræða og athafna 

(Dahlberg, 2004; Noddings, 2005a). Nordin-Hultman (2005) hefur bent á að skipulag 

rýmis og aðgengi að efnivið og staðsetning hans, endurspegli viðhorf til barna, að það 

sendi ákveðin skilaboð um hvað ætlast sé til af þeim sem þarf starfa og leika. 

Fram hefur komið hjá bæði Goldstein (2002) og Noddings (2005a) að umhyggja 

kennarans birtist m.a. í viðhorfi hans og sýn á barnið og barnæskuna. Umhyggjusamur 

leikskólakennari veitir hverju barni athygli og mætir þörfum þess, m.a. með það í huga 

að leiða það áfram í námi. 
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Broström (2003) bendir á að börn séu virk í leit sinni að þekkingu og byrji að læra um 

leið og þau fæðast. Samkvæmt Broström ætti því enginn aðskilnaður að vera milli 

umhyggju og náms. Í ljósi þess er mikilvægt að umhyggju sé gert hátt undir höfði í 

starfi leikskólans. 

Umhyggja kennarans skiptir máli fyrir hvort og hvernig barnið nær að tileinka sér 

þekkingu og færni (Broström, 2003; Noddings, 2005a; Smith, 2004). Það má því leiða 

að því líkur að umhverfi leikskóla sem einkennist af umhyggju fyrir einstaklingnum sé 

þroskavænlegt umhverfi þar sem reynt er að mæta þörfum allra barnanna.  

Í ljósi þess set ég fram skilgreiningu á umhyggju í leikskóla sem: 

Ígrunduð jákvæð samskipti, sem eiga sér stað í daglegu starfi leikskólans, 
þar sem hlustað er á hvert barn, þarfir þess og væntingar.  

Ég tel að umhyggja fyrir einstaklingnum sé einn af hornsteinum leikskólastarfsins og að 

ekki sé hægt að tala um annað hvort umhyggju eða nám því að þetta tvennt er samofið 

starfinu í leikskólanum. Það er hægt að sjá fyrir sér að mögulegt sé að annast um 

einhvern án umhyggju; því má líkja við vélræna umönnun þar sem annast er um 

einhvern af skyldurækni án þess að láta sér tilfinningar og líðan hans varða (Noddings, 

2003a). Ég tel hins vegar að umhyggja í leikskóla feli í sér umönnun. 

2.4.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Eins og komið hefur fram hefur verið litið svo á að stoðir leikskólastarfsins – auk 

leiksins – væru traust, hlýja og umönnun, þar sem umhyggja fyrir barninu er höfð í 

forgrunni. Samt sem áður hafa flestar rannsóknir á umhyggju og viðhorfum kennara til 

hugtaksins farið fram á öðrum skólastigum. Markmið þessarar rannsóknar er að skoða 

viðhorf leikskólakennara til umhyggju í starfi leikskólans og birtingarmyndir þess í 

starfi leikskólans. Því hafa verið settar fram eftirfarandi rannsóknarspurningar:  

• Í hverju felst umhyggja í starfi með börnum að mati leikskólakennara?   

• Hvernig birtist umhyggja í starfi leikskólakennara?  
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3 Rannsóknaraðferð 

Til að leita svar við rannsóknarspurningunum var eigindlegum aðferðum beitt. 

Eigindlegar aðferðir henta vel þegar skoða á viðfangsefnið á dýptina (Bogdan og 

Biklen, 2007). Með því að skoða hvað er gert og hvernig er gerð tilraun til að dýpka þá 

vitneskju sem fyrir er um umhyggju í leikskólastarfi um leið og vonast er til að það geti 

komið öðrum leikskólakennurum að gagni (Hitchcock og Hughes, 1995). 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeim rannsóknaraðferðum sem beitt var, hvernig 

að gagnaöflun var staðið, hvernig úrvinnslu var háttað, sagt frá vali á þátttakendum og 

leyfum. 

3.1 Rannsóknarsnið 

Þar sem ég hafði áhuga á að skoða annars vegar birtingarform umhyggju og menntunar í 

leikskóla og hins vegar skilgreiningu leikskólakennara á hugtakinu, var tilviksrannsókn 

(e. case study) valin sem rannsóknarsnið. Tilviksrannsókn hentar vel þegar varpa á ljósi 

á það sem á sér stað í daglegu lífi leikskólans (Bogdan og Biklen, 2007; Gall, Gall og 

Borg, 1996; Hitchcock og Hughes 1995). Bromley bendir á að tilviksrannsóknarsniðið 

gefi tækifæri til að komast mjög nærri viðfangsefninu (Hitchcock og Hughes, 1995). Í 

tilviksrannsókn þar sem rannsakandinn er hluti af rannsókninni, gætir áhrifa hans með 

nærveru hans og skapar ákveðin tengsl við viðfangsefnið (Hitchcock og Hughes, 1995; 

Bogdan og Biklen, 2007). 

Nærvera rannsakandans getur haft áhrif á hegðun og samskipti þeirra sem verið er að 

rannsaka, því minni eða þrengri sem hópurinn er því sterkari eru áhrif rannsakandans 

(Bogdan og Biklen, 2007). Því taldi ég mikilvægt að dvelja helst í 4 til 6 tíma í einu í 

hvert sinn sem ég heimsótti leikskólana, þannig að bæði börn og kennarar vendust 

viðveru minni á deildinni og teldu hana sem eðlilegasta. Bogdan og Biklen (2007) telja 

að gott sé fyrir rannsakandann að reyna að falla sem best inn í hópinn og skapa tengsl 

við þátttakendur. Ég tel það hafa tekist ef marka má orð 2 ára drengs annarrar 

deildarinnar, sem var að segja mömmu sinni frá því hverjir væru að vinna á deildinni 

hans, eftir að hafa talið alla upp bætti hann við, „...og Sigríður Síta“. 
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Helstu takmarkanir tilviksrannsóknar sem rannsóknaraðferðar er að þegar rannsakaður 

er einn tiltekinn hópur gefa niðurstöður vísbendingu um hvernig staðan er hjá aðeins 

þessum hópi, en hafa ekki alhæfingargildi, þó vissulega megi draga ákveðnar ályktanir 

út frá þeim. Þetta á sérstaklega við þegar úrtakið er lítið eða takmarkað við ákveðinn 

hóp eða viðfangsefni (Bryman, 2004; Hitchcock og Hughes, 1995; Kvale, 1997) 

Kvale (1997) líkir hlutverki rannsakanda annars vegar við málmleitarmann (s. 

malmletare) og hins vegar við ferðamann (s. resenär) þar sem annar leitast við að fá 

fram það sem er falið, undirliggjandi, meðan sá síðarnefndi safnar saman upplýsingum 

sem sjást, eru til staðar; hann túlkar þær og gerir þær sýnilegar öðrum. 

Málmleitarmaðurinn og ferðamaðurinn nota ekki sömu aðferðir við öflun upplýsinga en 

hvor um sig notar þær aðferðir sem við á til að komast að niðurstöðu. Ferðamaðurinn 

fer ekki endilega alltaf eftir korti, stundum gengur hann frjálst um og sér þá nýja og 

áhugaverða staði. Þannig upplifði ég veru mína á vettvangi þar sem ég leyfði því sem 

var að gerast bara að stýra ferðinni í hvert sinn. 

3.2 Þátttakendur 

Þátttakendur voru leikskólakennarar og leiðbeinendur í tveimur leikskólum. Við val á 

þátttakendum var notað markmiðsúrtak (e. purposeful sampling), þátttakendur voru 

valdir vegna þess að þeir hentuðu tilgangi rannsóknarinnar (Gall o.fl., 1996). 

Eftirfarandi viðmið voru höfð í huga við val á þátttökuleikskólum og þátttakendum: 

• að leikskólakennarar væru í meirihluta starfsfólks leikskólanna,  

• að á yngstu deildunum væru að minnsta kosti starfandi tveir leikskólakennarar 

og  

• að bæði starfs- og lífaldur starfsfólks yngstu deildanna væri nokkuð breiður. 

Þátttakendur voru á aldrinum 31 til 60 ára og starfsreynsla þeirra spannaði frá því að 

vera 3 til 21 ár. 

Í leikskólunum sem urðu fyrir valinu var meirihluti þess starfsfólks sem starfar með 

börnunum leikskólakennarar. Á annarri deildinni, sem var valin, voru þrír 

leikskólakennarar, einn grunnskólakennari og einn leiðbeinandi, á hinni deildinni voru 

tveir leikskólakennarar og tveir leiðbeinendur, allt konur. Samtals tóku 5 
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leikskólakennarar, 3 leiðbeinendur og 1 grunnskólakennari þátt í rannsókninni ásamt 43 

börnum. Auk þess tóku 12 stjórnendur þátt í rýnihóp. Að baki niðurstöðunum liggja því 

raddir 17 starfsmanna tveggja leikskóla. 

Fullum trúnaði var heitið um meðferð allra upplýsinga sem og þess sem ég yrði áskynja 

í leikskólunum. Ég tók einnig þá ákvörðun að skólarnir vissu ekki hvor af öðrum. Til að 

gæta trúnaðar voru búin til gervinöfn á leikskóla, deildir, leikskólakennara, 

leiðbeinendur og börn. Leikskólarnir fengu heitin Rjóður og Fjall, deildirnar kalla ég 

Fiðrildið og Óskastein. Saga, Ásta, Tanja, Unnur og Kata eru kennarar á Fiðrildi, 

börnin þar voru á aldrinum, 1,10 ára til 3,10 ára, þegar gagnaöflun fór fram. Á 

Óskasteini störfuðu Stella, Helga, María og Rósa en börnin voru á aldrinum 1,10 ára til 

3,9 ára, þegar gagnaöflun fór fram. Rósa valdi að taka ekki þátt í rannsókninni og baðst 

undan viðtali og virði ég val hennar, engin dæmi sem hún tengist eru notuð í 

niðurstöðukaflanum. Hins vegar kemur einn leiðbeinandi sem var í afleysingu á meðan 

á gagnaöflun fór fram, við sögu í vettvangsnótunum, hún fær nafnið Ragna. 

Þátttakendur í rýnihópum fengu einnig gervinöfn, þeir eru frá Fjalli: Ugla, Salka, Lilja 

og María. Frá leikskólanum Rjóðri voru: Vaka, Emma, Ronja, Saga, Telma, Elsa og 

Dísa. 

3.3 Aðgengi og leyfi 

Sótt var um skriflegt leyfi til rannsóknarinnar hjá skóladeild viðkomandi sveitarfélags 

og send tilkynning til Persónuverndar. Þar sem notað var myndbandstæki til að safna 

vettvangsnótum, var óskað eftir skriflegu samþykki foreldra. Í sama bréfi var 

rannsóknin og tilgangur hennar kynntur, fylgiskjal númer eitt. 

Í þeim tilgangi að tryggja mér greiðan aðgang að leikskólunum, leikskólastjórarnir voru 

með frá upphafi, enda eru þeir það sem kallað hefur verið hliðverðir (e. gatekeepers) 

leikskólastarfsins. Gall og fleiri (1996) telja það eitt af lykilatriðum þess að rannsókn 

gangi upp að vandað sé vel til kynningar á verkefninu; einnig sé mikilvægt að njóta 

tilstyrks hliðvarðar sem sér um að ræða við tilvonandi þátttakendur, í þessu tilviki 

starfsfólk yngstu deildar leikskólans, í þeim tilgangi að fá það til samstarfs. Tilgangur 

rannsóknarinnar og aðferðir voru kynntar fyrir leikskólastjórunum og fyrir 

deildarstjórum deildanna sem sáu svo um að upplýsa sitt fólk. 



24 

Þátttakendur þekktu mig eða vissu hver ég er, áður en verkefnið hófst, samt sem áður 

ákvað ég að heimsækja deildirnar tvær og kynna mig fyrir starfsfólki og börnum, áður 

en rannsóknin hófst. Mér var tekið vel á báðum stöðum, á annarri deildinni var hluti 

starfsfólks þó aðeins á varðbergi gagnvart mér í upphafi, það breyttist þó þegar leið á 

tímann. Ástæða þess einhver var ekki alveg öruggur í upphafi, getur stafað af því að ég 

þekki til leikskólakennaranna og leiðbeinandanna í öðru samhengi, sem ráðgjafi og sem 

kennari, en var nú í hlutverki rannsakandans. Það má vera að fyrri kynni mín 

starfsfólkinu hafi haft einhver áhrif á rannsóknina, það getur líka hafa flýtt fyrir því að 

ég féll ágætlega inn í hópinn að ég þekkti vel til í báðum leikskólunum, þekkti 

húsakynni og dagskipulag.  Bakgrunnur minn innan leikskóla almennt hefur trúlega haft 

sitt að segja, en eins og áður hefur komið fram þá hefi ég gengt flestum ef ekki öllum 

stöðum sem snerta starf í leikskóla.  

3.4 Gagnaöflun 

Gögnum var safnað eftir tveimur meginleiðum. Gögnum sem ég safna á vettvangi nefni 

ég vetttvangsnótur, þeim gögnum safnaði með myndbandsupptökum, en einnig með því 

að skrifa hjá mér minnispunkta. Hin leiðin voru einstaklingsviðtöl við starfsfólk og 

hópviðtöl í rýnihópum við stjórnendur leikskólanna. Til að skoða nánar hvort og þá 

hvernig umhyggjan birtist í námskrá leikskólanna skoðaði ég heimasíður leikskólanna.  

3.4.1 Réttmæti og áreiðanleiki 

Hugtökin réttmæti (e. validity) og áreiðanleiki (e. reliability) hafa ekki sömu merkingu í 

eigindlegum og megindlegum rannsóknarhefðum. Kvale (1997) fjallar um þessi hugtök 

í eigindlegum rannsóknum og telur að ef rannsakandinn er nákvæmur við undirbúning, 

við úrvinnslu og skráningu upplýsinga, auki það á áreiðanleika og réttmæti niðurstaðna. 

Hann telur jafnframt að áreiðanleiki og réttmæti verði að skoðast út frá aðstæðum 

rannsóknarsviðsins. 

Ein leið til að reyna að auka áreiðanleika og réttmæti rannsóknarniðurstaðna er 

margprófun (e. triangulation). Margprófun rannsóknarinnar fólst í að safnað var 

gögnum með vettvangsrannsókn; skrifaðir minnispunktar og tekið upp á myndband, 

með viðtölum við starfsfólk sem vinnur með börnum og hlustað á sjónarhorn stjórnenda 
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í rýnihópum, í þeim tilgangi að fá sem flest sjónarhorn (Silverman, 2000; Hitchcock og 

Hughes, 1995). 

Silverman (2000) telur að eitt af vandamálum sem eigindlegur rannsakandi stendur 

frammi fyrir sé að sannfæra lesendur um að niðurstöðurnar sem byggja á frásögnum séu 

unnar úr öllum gögnunum en ekki bara velvöldum dæmum. Ég reyni að bregðast við 

þessu með því að vitna í alla viðmælendur mína og koma með dæmi úr vettvangsnótum 

úr báðum leikskólunum. 

3.4.2 Á vettvangi 

Gögnum var safnað, frá október 2006 og fram í janúar 2007. Fylgst var með börnum og 

leikskólakennurum í starfi. Ég dvaldi í leikskólunum tveimur, ýmist í 4 eða 6 tíma í 

hvert sinn, samtals í 66 tíma. Til að fá sem besta yfirsýn yfir daginn var ég í 

leikskólunum bæði fyrir og eftir hádegi. Flesta daga byrjaði ég á að setjast niður með 

myndbandsvélina í höndunum og spjalla við börn og starfsfólk og fylgdist með því sem 

var í gangi. Þannig taldi ég að myndavélin truflaði síður þegar ég setti hana í gang. Ég 

einsetti mér að segja ekki orð á meðan á upptökum stóð, þannig að ég hefði sem minnst 

áhrif á það sem fram færi. Fyrst í stað reyndi ég að taka sem mest upp en smám saman 

varð ég markvissari í því sem ég tók upp. Sem dæmi þá fylgdi ég stundum eftir 

einhverju ákveðnu barni, börnum eða leikskólakennara, stundum kom ég mér fyrir á 

einhverjun ákveðnum stað og tók upp það sem þar fór fram og reyndi þá að hreyfa 

vélina sem minnst. Ég hafði ekki yfir að ráða þrífæti sem hefði verið kostur í sumum 

tilfellum þar sem ég þreyttist stundum í hendinni á að halda vélinni kyrri og hætti því 

kannski fyrr en ella. Þegar upp var staðið hafði ég tekið upp um 344 mínútur af efni, 

sem eru um það bil 5,7 klukkustundir, af flestum stundum dagsins. 

Ég skráði einnig hjá mér í litla bók vangaveltur og minnispunkta á meðan á 

heimsóknum stóð, en aðal gögnum á vettvangi var safnað með því að taka upp á 

myndband það sem fyrir augu og eyru bar. „Eins og öll önnur hlutverk, lærist hlutverk 

rannsakandans með æfingunni. Þó það geti verið verulega erfitt í upphafi þá vex 

hlutverkið með þér“ (Bogdan og Biklen, 2007, bls. 90). Ég get tekið undir þessi orð, það 

tók mig dálítinn tíma að setja mig í hlutverk rannsakandans, en hafðist þó. 
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3.4.3 Myndband 

Með því að nota myndband við gagnaöflun var leitast við að ná samhenginu og jafnt því 

sagða sem ósagða (Lindahl, 1998). Ég flutti efnið af myndbandinu inn á tölvu um leið 

og heim var komið, þannig gafst mér tækifæri á að fara yfir daginn og skoða hvað hafði 

gerst og skrifa hjá mér athugasemdir ef einhverjar voru. Ég vann úr upptökunum með 

því að klippa hverja upptöku niður í búta. Ég grófskipti niður eftir því hvar upptakan átti 

sér stað, sem dæmi var það sem var tekið upp í fataherbergi sett sér, það sem var í sal 

sér og svo framvegis. Því næst skoðaði ég hvern bút og vann úr honum með því að færa 

það sem þar kom fram í letur og nýta þannig sem vettvangsnótur, til viðbótar við 

minnispunktana. 

3.4.4 Viðtöl 

Eftir að hafa dvalið í leikskólunum frá október til desember tók ég viðtöl við 

leikskólakennara og leiðbeinendur deildanna tveggja. Deildarstjórar deildanna sáu um 

að skipuleggja tímana þannig að það væri sem minnst rask fyrir börnin. 

Einstaklingsviðtöl voru tekin við fimm leikskólakennara, einn grunnskólakennara og 

tvo leiðbeinendur. Viðtölin voru frá 40 – 60 mínútur og tekin upp á stafrænt 

upptökutæki, samtals 9 klukkustundir. Í viðtölunum var stuðst við ákveðinn 

viðtalsramma en þó réðu viðmælendur mínir nokkuð ferðinni.  

Viðtalsramminn sem stuðst var við var þessi: 

• Í hverju felst umhyggja í starfi leikskólakennarans? 

• Hvernig birtist umhyggjan til dæmis í samskiptum? 

• Hvert er gildi umhyggjunnar í starfi leikskólans? 

• Geturðu nefnt mér dæmi um leiðir sem þú ferð við að kenna börnunum um leið 

og þú sinnir þeim? 

• Hver er skoðun þín á lykilpersónukerfi? 

• Hvernig myndir þú segja að væri stutt við sjálfshjálp og/eða sjálfsbjörg 

barnanna? 

• Hvernig telur þú að umhyggja birtist í námskrá leikskólans/deildarinnar? 

Eins og áður segir voru þessar spurningar aðeins grunnur sem unnið var út frá, þó flestar 

spurningarnar kæmu við sögu í öllum viðtölunum þá réð mismunandi áhersla 
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viðmælenda minna nokkuð ferðinni. Ég reyndi að vera vakandi fyrir þráðum til að 

spinna áfram. 

Viðtölin við kennarana voru hugsuð til að fá fram þeirra eigin skilgreiningar og skilning 

á hugtakinu umhyggja um leið og þeim gæfist tækifæri til að ígrunda starf sitt. Hjá 

Kvale (1997) kemur fram að samtal getur leitt til þess að viðmælendur ígrundi það sem 

þykir sjálfsagt í starfinu og er ef til vill ekki oft velt vöngum yfir. En þetta á einmitt við 

um umhyggju: henni hefur oft ekki verið gefinn mikill gaumur og litið á hana sem 

sjálfsagða og því óþarfi að ræða um hana. Annað sem leitað var eftir var gildi 

umhyggjunnar í starfi leikskólans. 

Að líta yfir unnið verk er forsenda þess að vaxa í starfi og leið til framþróunar 

(MacNaughton, 2005). Því valdi ég að gefa leikskólakennurunum tækifæri og tíma til að 

ígrunda í viðtölunum aðferðir sínar við menntun barna og hvaða augum þær litu á 

umhyggju í starfinu. Flestir viðmælendur mínir höfðu orð á því á eftir að þær væru 

þakklátir fyrir að fá tækifæri til að ígrunda með þessum hætti þennan hluta starfsins og 

töldu það hafa verið til góðs. 

3.4.5 Rýnihópar 

Til að fá betri skilning á umhyggju hugtakið og tengsl þess við menntun, voru settir 

saman tveir rýnihóparnir (e. focus groups) með stjórnendum hvors leikskóla. Í öðrum 

leikskólanum voru þátttakendur: leikskólastjóri, aðstoðarleikskólastjóri, deildarstjórar 

og sérkennslustjóri samtals sjö konur, umræðurnar stóðu í 60 mínútur. Í hinum 

leikskólanum voru þátttakendur: leikskólastjóri, aðstoðarleikskólastjóri og 2 af 4 

deildarstjórum, samtals fjórar konur, umræðurnar stóðu í 45 mínútur. Ástæða þess að 

það voru ekki allir deildarstjórarnir með, var að erfiðlega gekk að ná hópnum saman, 

vegna veikinda og fría, því var það sameiginlega ákvörðun okkar eftir nokkrar tilraunir 

að hafa þetta svona. 

Ástæða þess að ég valdi stjórnendahóp leikskólanna er að ég geri ráð fyrir að viðhorf 

stjórnenda hafi áhrif á áherslur í leikskólastarfinu og því skiptir viðhorf þeirra og 

skilningur máli. Notkun rýnihóps er eigindleg rannsóknaraðferð til að öðlast aukinn 

skilning á viðhorfum fólks til tiltekins viðfangsefnis og reynslu fólksins af því (Sóley 

Bender, 2003). Tilgangurinn var ekki að reyna að komast að einhverri sameiginlegri 
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niðurstöðu heldur að draga fram viðhorf og skilning sem ríkir innan leikskólans 

varðandi hugtakið umhyggja og hvort og þá hvernig það birtist í námskrá leikskólans. 

3.5 Greining gagna 

Greining gagna fólst í að flokka svörin og umræðurnar og búa til efnisflokka sem segja 

söguna sem ætlunin er að segja (Bogdan og Biklen, 2007). Aðferðin miðar að því að 

flokka svörin niður eftir þeim efnisflokkum sem birtast þegar textinn er lesinn. Fyrst 

voru svörin flokkuð í nokkuð marga flokka, því næst sameinaði ég flokka, þangað til ég 

taldi mig vera komna með þá flokka sem gætu svarað spurningunum tveimur. Eftir að 

hafa greint viðtölin, dró ég saman það sem átti við undir hvern flokk og vann úr því 

samfelldan texta með beinum tilvitnunum í viðmældur. Beinu tilvitnanirnar reyndi ég að 

velja þannig að þær væru lýsandi fyrir það sem kom fram. Tilvísun í vettvangsnótur 

koma fram þegar fjallað er um síðari rannsóknarspurninguna, um birtingarmyndir 

umhyggju, þar er vísað í það sem ég sá og styður eða varpar enn frekara ljósi á það sem 

leikskólakennararnir sögðu. 

Við túlkun gagnanna var leitast við að koma auga á tengsl fræða við vettvang og setja 

fram í orðum hvernig umhyggja birtist mér í starfi leikskólanna tveggja þann tíma sem 

ég dvaldi þar. Til dæmis má nefna að þegar skoðað er hvort og hvernig umhyggja 

birtist, er m.a. horft eftir augnsambandi, líkamstjáningu, hvort saman fari orð og æði, 

þ.e. hvernig leikskólakennarinn nálgast börnin. Einnig var skoðað hvernig hlustað var á 

börn. Ég reyndi að horfa eftir hvernig leikskólakennararnir og leiðbeinendurnar gerðu 

kröfur til barnanna, hvernig þeir settu þeim mörk og fylgdu eftir reglum. Hvernig hinn 

fullorðni nálgaðist börnin, hvort og þá hvernig hlustað var eftir þörfum og væntingum 

einstaklingsins. Með hlustað á er átt við hvernig hlustað er eftir því sem barnið þarfnast 

eða því sem barnið vill koma á framfæri, ekki endilega bara orðum þeirra. 

Það var ekki ætlun mín í upphafi að skoða hvenær umhyggja birtist ekki eða hvað 

stangaðist á og hvað gæti hamlað umhyggju í starfi. En þar sem ýmsar hindranir komu 

sterklega fram í gögnunum, í viðtölum, í minnispunktum og á myndbandinu, ákvað ég 

að hafa þann þátt með í niðurstöðunum, ekki sem gagnrýni á viðkomandi, heldur frekar 

til að velta fyrir sér og kannski til að læra af. 
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Silverman (2000) mælir með því að rannsakandi margskoði gögnin og gæti sín á að 

draga ekki ályktanir of fljótt því að hættan sé sú að maður sjái einungis það sem maður 

vill sjá. Mér reyndist ágætlega að koma að gögnunum aftur og aftur. Eftir að hafa afritað 

gögnin og greint þau í þemu, skoðaði ég þau aftur og þá breyttust og fækkaði þemum. 

Því næst var þemum safnað saman og þau prentuð út þannig fékkst ágætis heildarmynd 

á gögnin. Þegar ég fór að skrifa niðurstöðurnar fór ég enn og aftur yfir viðtölin við 

kennarana og fann enn ný sjónarhorn. 

Eins og áður hefur komið fram voru konur í öllum viðtölunum, en starfsheitin eru 

karlkyns, þ.e. leikskólakennari, leikskólastjóri og svo framvegis. Þetta olli nokkrum 

erfiðleikum í skrifum á niðurstöðum og í umræðukafla. Málfræðilega rétt hefði verið að 

nota málfræðilegt kyn það er karlkyn. Ég mun þó bregða út af þeirri venju víða og nota 

þær en ekki þeir og önnur kvenkynsfornöfn, þegar vísað er til þátttakenda. Það er ekki 

rétt íslenskulega séð að segja þær leikskólakennararnir en ég vel að nota það þar sem 

það eru eingöngu konur sem koma við sögu í skrifum mínum að þessu sinni. 

Þar sem ekki er ætlunin að vera með samanburð á hvort um er að ræða leikskólakennara 

eða leiðbeinanda mun ég nota leikskólakennari og starfsfólk, í þeim tilfellum þar sem 

ekki eru notuð nöfn. Ekki er heldur ætlunin að alhæfa út frá þeim niðurstöðum sem hér 

munu birtast, en það er von mín að þær geti orðið leikskólafólki til gagns við að koma 

auga á umhyggju í þeirra leikskólastarfi og auka hana ef þeir telja þess þörf. 
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4  Niðurstöður 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum úr viðtölum og 

vettvangsnótum. Fjallað verður um þau atriði sem skipta máli til að fá svör við 

rannsóknarspurningunum: Í hverju felst umhyggja í starfi með börnum að mati 

leikskólakennara? Hvernig birtist umhyggja í starfi leikskólakennara? 

Byrjað verður á að leita svara við fyrri rannsóknarspurningunni: Í hverju felst umhyggja 

í starfi með börnum að mati leikskólakennara? Ég greindi svör og umræður þátttakenda 

í tvo megin efnisflokka, þ.e.: Skilgreiningar þátttakenda á hugtakinu umhyggja og 

viðhorf þátttakenda til gildis umhyggju. Með öðrum orðum: Hver er skilningur 

þátttakenda á hugtakinu umhyggja og hvert telja þeir gildi þess vera fyrir starfið í 

leikskólanum og/eða fyrir einstaklinginn? 

Til að finna svör við seinni rannsóknarspurningunni – Hvernig birtist umhyggja í starfi 

leikskólakennara? – flokkaði ég svör og umræður þátttakenda í nokkuð fleiri 

efnisflokka. Auk þess flokkaði ég vettvangsnótur mínar eftir sömu efnisflokkum. 

Efnisflokkarnir eru: umhyggjusamur kennari (þar koma tveir undirflokkar sem eru 

lykilpersónur og umhyggja gagnvart foreldrum), menntandi umhyggja, þroskasvæði, 

námsumhverfi og breyttar áherslur í leikskólastarfi. Síðastnefnda efnisflokkurinn varð 

til þegar ég fór að skoða svörin en í þeim mátti finna setningar og vangaveltur um 

leikskólastarf og fleira því tengt sem var ekki hægt að setja undir aðra efnisflokka; 

þegar ég skoðaði þessi svör nánar komu í ljós ákveðin tengsl milli þessara vangaveltna. 

Þar sem ég verð með tilvitnanir í annars vegar viðtöl og umræður og hins vegar í 

vettvangsnótur mun ég aðgreina þær þannig: Beinar tilvitnanir í orð þátttakenda eru 

ýmist inndregin með venjulegu letri (og eru þá ekki notaðar gæsalappir) eða felldar inn í 

textann með gæsalöppum, tilvitnanir í vettvangsnótur verða inndregnar og skáletraðar. Í 

þeim tilgangi að gera verkið aðgengilegra og læsilegra ákvað ég að draga út úr 

efnisflokkunum ákveðin þemu eða lykilorð sem ég nota í millifyrirsagnir. 
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Þar sem leikskólakennarar voru í miklum meirihluta þátttakenda, 15 talsins, og 

leiðbeinendur voru 2 (4 sem koma við sögu en 2 sem tóku þátt í viðtali) þá mun ég í 

flestum tilfellum nota starfsheitið leikskólakennari en starfsfólk þar sem átt er við alla, 

þ.e. leikskólakennara, leiðbeinendur og stjórnendur. 

4.1 Í hverju felst umhyggja að mati leikskólakennara? 

Hér verður fjallað um hvað umhyggja er að mati leikskólakennaranna, sem rætt var við, 

og hvert þær telja gildi hennar vera fyrir einstaklinginn og starfið í leikskólanum. 

4.1.1 Skilgreiningar viðmælenda 

Umhyggja er viðhorf 

Flestir leikskólakennararnir notuðu hugtökin umhyggja og umönnun jöfnum höndum. 

Flestar töldu hugtökin umönnun og umhyggju vera af sama meiði og að erfitt væri að 

gera greinarmun þar á meðan aðrar töldu hugtökin ekki merkja það sama en gætu þó 

verið samtvinnuð. Telma sagði: „Þetta er mjög samtvinnað. Manni þarf að vera annt um 

skjólstæðingana til þess að veita þeim umönnun, til að það skili sér.“ Saga sagði t.d.: 

„Umhyggja fyrir barninu er líka umönnun þess ... maður er þá meira að hugsa um það 

líka að barnið fái öll þessi tækifæri og umönnunin felst í því að maður sé að gefa þeim 

þau.“ Þátttakendur í rýnihópi leikskólans Rjóðurs töldu hins vegar að umönnun væri 

ekki það sama og umhyggja. Vaka sagði: „... í mínum huga er þetta orð [umönnun] 

einhvern veginn þannig að þú getir í rauninni sinnt því án þess að hafa umhyggju á bak 

við það, ... já gert það svona að rútínu ...” En að mati flestra þátttakenda þarfnast 

umönnun alltaf umhyggju ef hún á að koma að gagni og fullnægja þeim faglegu kröfum 

sem gerðar eru til starfsins. Það er hugurinn að baki sem skiptir mestu máli, töldu þær. 

Flestir leikskólakennararnir töldu umhyggju vera innbyggða í allt starf leikskólans. Þar 

skipti allar stundir jafnmiklu máli, bleiuskipti jafnt sem leikur og hópastarf. Saga sagði: 

Mér finnst umönnun [umhyggja] ekki bara vera að faðma og skipta á 
bleium, [heldur] líka það að vilja gefa barninu möguleika á að læra. ... Mér 
finnst í rauninni allt leikskólastarf vera ákveðin umönnun. ... Bara það að fá 
út úr leikskólanum sjálfsöruggt, vel þroskað barn, ... barn sem getur þroskast 
á eigin forsendum. Gefa þeim sem sagt tækifæri, það er líka umönnun. 
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Sumir leikskólakennararnir töldu að faðmlag, bros og hlýlegt viðmót væri mikilvægur 

hluti af umhyggjunni sem ekki mætti vanmeta. „Umhyggja er að taka börnin í fangið og 

knúsa þau,“ sagði Kata. Tanja bætti við: 

Fyrir mér er bara mjög mikilvægt að öllum líði vel. ... Mér finnst bara þegar 
við erum í hvíld, að vera með þeim, koma við þau, vera hjá þeim, þú veist 
faðma þau ... þessi tími þegar við erum að skipta á, mér finnst hann rosalega 
mikilvægur. 

Leikskólakennararnir, sem tóku þátt í rannsókninni, töldu það skipta máli að tengjast 

börnunum sem þeim væri falin umsjá með því að umhyggja væri það sama og að hafa 

tilfinningar til þeirra sem annast er um. Eins og Vaka sagði: „... það er að láta sér annt 

um börnin af því að þú þekkir þau.“ Ásta taldi mikilvægt „að hlusta eftir tilfinningalegri 

líðan barnsins“ og Unnur sagði umhyggju felast í því að veita hverju barni þá athygli 

sem það þarfnast og jafnframt að gefa hverju og einu tíma. Hún bætti við: 

Ekki kannski endilega vera að kjassa og knúsa ... það er náttúrulega gott 
með. En að hann fái athyglina og gleymist ekki. Ég held að það sé númer 
eitt, tvö og þrjú. Já, og svona hlýlegt viðmót. 

Umhyggja snýst um samskipti að mati viðmælenda minna. Þær bentu einnig á að ekki 

væri nóg að hlusta aðeins á það sem börnin segðu heldur væri líka mikilvægt að greina 

látbragð og atferli og hlusta eftir líðan barnanna. Unnur tók sem dæmi að hegðun barns 

geti sagt til um líðan þess; því skipti máli að reyna að skilja hvert barn og sjá það frá 

fleiri en einu sjónarhorni. Eins og Helga sagði: „Hvað er þetta barn að hugsa? Hvernig 

líður honum?“ 

Umhyggja er líkamleg 

Flestir leikskólakennararnir töluðu um að það skipti máli að sinna bæði líkamlegum og 

andlegum þörfum barnanna. Ásta orðaði það svona: „Umhyggja getur verið að sinna 

þessum líkamlegu þörfum kannski fyrst og svo andlegum þörfum líka. Að hjúfra og 

kúra. Bara að hlusta eftir tilfinningum og líðan og geta komið til móts við það.“ Þær 

lögðu áherslu á að umönnun snerist ekki eingöngu um að sinna líkamlegum þörfum 

barnanna heldur einnig andlegum. Þótt það skipti vissulega máli að sinna grunnþörfum 

barnanna – eins og Saga sagði „að gefa þeim að borða og skipta á þeim, að láta þeim 

líða vel, því ef þeim líður ekki vel þá er náttúrulega ekki umhyggja fyrir þeim“ – þá 
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snerist umönnun barns líka um að sinna andlegum þörfum þeirra og þörfum þeirra fyrir 

öryggi og traust.  

María taldi að í umræðum síðustu ára hefði umhyggjuhugtakið fengið neikvæða 

umfjöllun þar sem hugtakið væri oftast tengt við umönnun sem væri svo aftur tengt 

manneklu og lágum launum. Líklegast væri það ástæða þess að umönnun og umhyggju 

væri ekki gert jafn hátt undir höfði í dag og áður fyrr. Hún sagði: „Við vorum að ræða 

þetta um daginn ... þetta er farið að fá þannig séð einhvern neikvæðan stimpil þó að 

þetta sé ekkert ljótt orð – neikvæðari mynd heldur en var, finnst mér.“ 

Umhyggja er nærvera 

Í rýnihópi leikskólans Fjalls kom hins vegar fram að þeim fyndist eins og umræðan væri 

farin að snúast í þá átt að það að vera fær um að sýna umhyggju og þekkja tilfinningar 

sínar og þora að sýna þær væri eitthvað sem væri eftirsóknarvert. Þetta töldu þær að hafi 

breyst í áranna rás. Þátttakendum fannst líklegt að hluta skýringarinnar mætti rekja til 

þess að Íslendingar hefðu yfirleitt verið taldir heftir og ekki gjarnir á að sýna eða tala 

um tilfinningar sínar. Í uppeldinu hefði þetta birst þannig að það mátti ekki gráta, það 

átti að harka af sér og vera duglegur; það var talið veikleikamerki ef sást að eitthvað var 

að. En eins og kom fram hjá rýnihópnum: „En ég held við séum að læra, bara þessa 

umhyggjusemi, hún er miklu meiri [í dag] og hún er ekkert plat, skilurðu. Hún er 

virkilega það sem fólk vill sýna í dag.“ 

Hjá flestum leikskólakennurunum kom fram að umhyggja snerist um nærveru og 

snertingu. Þær töluðu um að leikskólakennarinn þyrfti að vera fær um að gefa af sér og 

að vera til staðar af heilum hug fyrir barnið. Einn stjórnandi í rýnihópi orðaði það 

svona: „Mér finnst þetta stundum vera tengt þessari nærveru, hvort þú ert virkilega 

nærstödd fyrir barnið eða hvort hugurinn er einhvers staðar annars staðar.“ 

Umhyggja er stuðningur 

Leikskólakennararnir töldu að umhyggja fælist í að veita barninu stuðning við það sem 

það er að fást við hvort sem það er stórt eða smátt. Því umhyggja snýst um samskipti og 

að vera fyrirmynd. Eins og María sagði: „Við erum náttúrulega fyrirmyndir þeirra, þau 

taka eftir öllu sem við gerum; og eins bara að vera til staðar, þegar þau þurfa á þér að 

halda.“ 
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Umhyggja er skipulag 

Einnig kom fram hjá leikskólakennurunum að umhyggjan birtist í skipulaginu og 

reglunum sem giltu í leikskólanum og í samfélaginu almennt. Leikskólakennararnir 

töldu að það veitti börnunum öryggi ef þau þekktu reglur og skipulag leikskólastarfsins 

og vissu hvar mörkin lægju. Börnin þyrftu að geta treyst leikskólakennaranum, vita 

hvers væri að vænta, þekkja umhverfi sitt og vita hvaða reglur eru í gildi. Salka sagði: 

„Ég held að umhyggja sé mikið þetta traust sem barnið ber til [leikskóla]kennarans og 

umhverfis síns. Ef það finnur það þá endurspeglar það umhyggju sem við veitum 

barninu.“ 

Umhyggja er festa 

Í viðtölunum kom fram að ef barni verður á að brjóta reglu eða að virða ekki mörk sem 

sett hafa verið þá verði að taka á því af festu. Sem dæmi nefndi Tanja að stundum 

verður að taka barnið úr aðstæðum sem það ræður ekki við. Fram kom að þetta finnst 

sumu starfsfólki erfitt en þær gerðu sér þó grein fyrir að það þarf að fylgja reglunum 

eftir, það sé gert af umhyggju fyrir barninu. Tanja orðaði það svona: 

Þetta er stundum voðalega erfitt að þurfa að sýna smáhörku, að láta þau sitja 
og að láta þau skilja að það má ekki ganga svona langt. Æ, það er eitthvað 
sem maður myndi alveg vilja sleppa. En það þýðir bara ekkert. Þau verða að 
fá þennan ramma. 

Það viðhorf kom fram í öðrum rýnihópnum að það væri „... ekkert hollt að fá að velja 

um allt. Börn eiga ekkert að fá að stjórna öllu því að þá mynda þau ekki þessa sjálfstjórn 

og sjálfræði.“ Þátttakendur töldu að börn þurfi að læra að lúta reglum til að öðlast innri 

aga – til þess að geta farið eftir reglum og síðan bjargað sér sjálf síðar meir. Þær töluðu 

einnig um að börnin þyrftu að standa við þær ákvarðanir sem þau taka og áttu þá m.a. 

við að börnin haldi sig við það sem þau hafa valið sér að gera. „Það eru reglur út um allt 

og maður getur ekki leyft sér að vera bara stjórnlaus og vaða bara uppi,“ sagði Telma. 

Í rýnihópi Fjalls sögðu þátttakendur þetta: „Starfið snýst um það að við berum þessa 

umhyggju fyrir barninu. Það er stór þáttur í því að kenna og leggja inn hjá þeim – í öllu 

sem við erum að gera.“ 
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Umhyggja er að veita athygli 

Í viðtölum við leikskólakennarana kom fram að þeim finnst skipta máli að hver og einn 

fái þá athygli og umhyggju sem hann þarfnast. Unnur nefndi sem dæmi að það mætti 

ekki gera ráð fyrir að barn, sem unir sér vel, þurfi ekki á öðrum að halda, það væri 

misjafnt hversu mikillar athygli einstaklingarnir þörfnuðust; því þyrfti að gæta þess að 

hlusta á og sjá öll börnin. Hún sagði: „Það eru einstaklingar sem geta gleymst af því 

þeir eru svo sjálfum sér nægir og þurfa bara ekkert á manni að halda. Eða maður heldur 

það.“ Í rýnihópi Fjalls komu fram svipuð viðhorf þar sem rætt var um að bæði börn og 

fullorðnir þyrftu að upplifa það að borin væri umhyggja fyrir þeim og því sem þau væru 

að gera svo að hægt væri að nema úr umhverfinu það sem það býður upp á: 

Umhyggjan er náttúrulega bara stærsti þátturinn. ... Ef það er ekki borin 
umhyggja fyrir þér þá ertu ekki að nema rétt vegna þess að þá líður þér ekki 
nógu vel. Bara eins og fullorðið fólk líka – ef þú ert alltaf hálf „nervös“ og 
þú finnur ekki umhyggjusemi frá þínum samstarfsaðilum þá ertu ekki með 
hugann við það sem þú átt að vera með hugann við. 

Leikskólakennararnir töldu mikilvægt að taka á móti hverjum og einum á hans/hennar 

forsendum. Hvort sem það er knús og faðmlag eða að ná augnsambandi þá er það þessi 

staðfesting, sem barnið fær af hálfu leikskólakennarans, að það skiptir máli og það sé 

eftir því tekið. Lilja sagði: „Það [barnið] hugsar með sér: „Ég skipti máli, það er tekið 

eftir mér.““ Það að skipta máli er að mati leikskólakennaranna forsenda þess að 

einstaklingur geti dafnað og þroskast. 

Umhyggja er að setja sig í spor annarra 

Annað sem flestir leikskólakennararnir töldu vera mikilvægt atriði var að leikskóla-

kennari þarf að vera fær um að geta sett sig í spor barnanna svo að hann geti áttað sig á 

líðan þeirra. Það gerir hann m.a. með því að hlusta á langanir barnanna og þarfir og 

reyna að koma til móts við þær. Stella sagðist t.d. reyna að ræða við foreldra og gera 

þeim grein fyrir að virðing fyrir tilfinningum barnsins skipti máli. Hún tók sem dæmi að 

það væri sjálfsagt að barnið vissi ávallt hver kæmi að sækja það. Hún sagðist gjarnan 

biðja foreldra að reyna að setja sig í spor barnanna með því að hugsa: „Hvernig myndi 

mér líða ef ...?“ Stella talaði um að þær ákvarðanir, sem teknar eru er varða barnið, þurfi 

að vera því kunnugar eins og framast er kostur. Hún bætti við: 
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Mér finnst þetta líka þáttur í umhyggju, þessi virðing fyrir þeim sem 
börnum. Þótt þau séu börn þá þurfa þau að vita framhaldið, [þurfa að vita 
hvað er framundan] ... já, að bera virðingu fyrir þeim sem vitsmunaverum. 
Það er stundum talað eins og þau séu bara – eins og þau skipti ekki máli – 
þau eru bara börn. 

Leikskólakennararnir komu nær allar inn á mikilvægi þess að kynnast barninu frá sem 

flestum sjónarhornum. Sem dæmi um þetta má nefna að þátttakendurnir í rýnihópi Fjalls 

töluðu um að þær legðu upp úr því að þekkja vel bakgrunn barnsins, það auðveldi að sjá 

hlutina í samhengi. Salka sagði: „Það má ekki gleyma umhyggjunni sem við berum líka 

stöðugt fyrir þeim utan veggja leikskólans, við erum stöðugt að hugsa um velferð þeirra 

annars staðar.“ Þegar ég bað þátttakendur um að segja mér hvað átt væri við tóku þær 

sem dæmi líðan barnanna og heimilisaðstæður þeirra. Ásta orðaði það svo: 

Ef maður veit t.d. um heimilisaðstæður, breyttar aðstæður sem maður gæti 
kannski hugsað að barn ætti erfitt með að búa við, skilnaður og svona. 
Maður sér það líka bara hvernig þau breytast í skapinu, hvernig þau fara að 
láta sínar tilfinningar bitna á eða brjótast út harkalega gagnvart öðrum. Þau 
deyfa vanlíðan sína svona – eða þannig. 

Ásta taldi að ef barn ætti erfitt heima fyrir þá þyrfti leikskólakennarinn að sinna því 

sérstaklega, veita því meira aðhald og halda utan um barnið, hjálpa því og styðja það í 

gegnum erfiðleikana. 

Umhyggja er fagleg þekking 

Leikskólakennararnir sögðust sífellt hafa í huga hvernig börnunum reiðir af og láta sig 

þroska hvers barns varða; þær reyndu ávallt að finna leiðir til að fleyta hverju barni 

áfram. Ein af þeim leiðum, sem farin er til að læra að þekkja hvar hvert barn er statt í 

þroska, er að gera þroskaskimanir reglulega. Salka sagði: „Það er náttúrulega umhyggja 

líka því við erum sífellt að hugsa um hvernig þeim reiðir af síðar meir“. 

„Við verðum auðvitað að mæta þeim þar sem þau eru stödd. Með því að gefa þeim 

tækifæri til að njóta sín og blómstra,“ sagði Saga. Hún taldi það að hafa hagsmuni 

barnanna að leiðarljósi í starfinu og hlusta á þeirra sjónarmið væri umhyggja. 

Skilgreiningar viðmælenda í hnotskurn 

Að mati þátttakenda í rannsókinni er umhyggja innbyggð í allt starf leikskólans og felst 

í að mæta hverju barni þar sem það er statt, jafnt líkamlega sem andlega. Umhyggja 
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felst í samskiptum og tengslum sem felur í sér að hlusta á þarfir, væntingar og langanir 

allra barnanna. Umhyggja birtist í að skapa traust og öryggi með því að setja mörk og 

sýna hlýju og gefa barninu með því tækifæri til að þroskast og dafna á eigin forsendum 

og nýta möguleika sína á sem bestan hátt. Umhyggja er fólgin í skipulagi og reglum 

sem skapa öryggi. Umhyggja kemur fram í að láta sig varða þroska hvers einasta barns 

sem manni er falin umsjá með. 

4.1.2 Gildi umhyggju 

Í flestum viðtölunum kom fram það viðhorf að umhyggja fyrir grunnþörfum 

einstaklingsins væri forsenda þess að hann nái að þroskast og læra. Gildi umhyggjunnar 

væri að gefa hverjum og einum tækifæri til að þroskast á eigin forsendum. Eins og Saga 

orðaði það: 

Þau þurfa að nærast, þau þurfa að hvílast, þeim þarf að líða vel, vera þurr. 
Sem sagt, já, í þurrum fötum, ekki kalt og ekki of heitt. Þetta þarf allt að 
koma í rauninni áður ... svo getur maður farið að læra, og læra með ánægju. 
Hafa gaman af að leika sér eða, já, að vera til almennt. 

Saga bar þetta saman við þarfapíramída Maslows, hún taldi undirstöðurnar þurfa að vera 

sterkar svo að yfirbyggingin haldi. 

Unnur taldi að áhrifa umhyggjunnar gætti til lengri tíma; þannig gæti t.d. skortur á 

umhyggju á fyrstu árum barns haft áhrif á tilfinninga- og félagsþroska þess síðar á 

ævinni. „Ég held að hún [umhyggjan] skipti alveg rosalega miklu máli,“ sagði Unnur. 

Þegar ég bað hana að nefna mér dæmi svaraði hún: 

Já, við gætum kannski bent á svona vanrækta einstaklinga, þeir eru til sem 
eru alveg sýnilega vanræktir og það kemur mjög fljótt fram. Ég held að 
þessir einstaklingar geti minna gefið af sér og verða svona einhvern veginn 
kaldari og svona, já, passívari og þeir eiga erfitt með að mynda tengsl. 

Sama sjónarmið kom fram hjá Tönju sem sagði: „Umhyggja á fyrstu árunum er 

forsenda vellíðunar síðar meir. Gildi hennar [umhyggju] er því ótvírætt.“ 

Flestir viðmælendur mínir töluðu um gildi umhyggju fyrir tilfinningaþroskann og að 

umönnun barns og umhyggja fyrir barni, á fyrstu árum þess væri frumforsenda þess að 

barnið næði að þroskast og læra. Vaka sagði: 
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Umönnunin er alveg gríðarlega mikilvæg í leikskólanum af því að 
frumforsenda þess að börnunum líði vel hjá okkur er að þau séu 
tilfinningalega örugg og við veitum þeim öryggi með því að annast þau vel. 
Undirstaða þess að börnin blómstri og þeim líði vel hjá okkur er að þau fái 
þessa tilfinningalegu örvun í gegnum umönnunina. 

4.1.3 Samantekt 

Flestir leikskólakennararnir notuðu orðin umönnun og umhyggja nokkuð jöfnum 

höndum og töldu að erfitt væri að gera greinarmun á hugtökunum, sumar töldu þó að 

hann væri til staðar. Sem dæmi var tekið að hægt væri að annast um einhvern án þess að 

umhyggja fylgi endilega með. En umhyggja felur hins vegar alltaf í sér umönnun. 

Samkvæmt því sem leikskólakennararnir segja er það viðhorfið og hugsunin að baki 

gjörðinni sem skiptir máli. Mat þeirra er að ekki sé hægt að sinna starfinu í 

leikskólanum á faglega fullnægjandi hátt, nema bera umhyggju fyrir hagsmunum 

barnanna; til þess þarf kennarinn að vera fær um að tengjast börnunum og setja sig í 

spor þeirra. 

Nær allir leikskólakennararnir komu inn á það á einn eða annan hátt að umhyggja 

snerist um samskipti og að mæta ætti hverju og einu barni þar sem það er statt og vinna 

út frá því. Umhyggja kemur fram í því að hafa hagsmuni barnanna að leiðarljósi í 

starfinu og hlusta á líðan þeirra, þarfir og langanir. Þegar leikskólakennari skapar tengsl 

milli sín og barns ber hann umhyggju fyrir barninu því að umhyggja snýst um að sinna 

bæði andlegum og líkamlegum þörfum barnanna. 

Þátttakendur töldu einnig að skipulag og reglur leikskólans fælu í sér umhyggju fyrir 

börnunum því að umhyggja snúist um að skapa öryggi og traust. 

Samkvæmt þeim sem tóku þátt í rannsókninni byggir starfið í leikskólanum á umönnun 

og umhyggju fyrir velferð og framgöngu barnanna. Umhyggja fyrir barninu er forsenda 

þess að það geti lært og þroskast af eigin verðleikum. Það kom fram að faðmlag og hlýtt 

viðmót skiptir máli fyrir vellíðan barnsins svo að það geti nýtt möguleika sína til 

fullnustu. 

Það er mat flestra þátttakenda í rannsókninni að gildi umhyggjunnar fyrir tilfinninga- og 

félagsþroska barna sé ótvírætt. 
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4.2 Hvernig birtist umhyggja í starfi leikskólakennara? 

Til að finna svör við seinni rannsóknarspurningunni – Hvernig birtist umhyggja í starfi 

leikskólakennara? – skoða ég annars vegar viðtöl og umræður við þátttakendur og hins 

vegar athuganir mínar og nótur af vettvangi. Vísan í vettvangsnótur mínar, skáletraðar, 

nota ég til að styðja við eða skýra betur það sem kom fram í viðtölum og umræðum við 

þátttakendur. Í kaflanum skoða ég hvernig leikskólakennarar telja að umhyggja í starfi 

með börnum birtist. Einnig skoða ég hvernig viðhorf og viðmót þeirra gagnvart 

börnunum birtist mér sem rannsakanda. 

4.2.1 Umhyggjusamur leikskólakennari 

Inn í umfjöllunina um umhyggjusama leikskólakennarann fléttast umræður um 

lykilpersónur,2 en hver leikskólakennari og leiðbeinandi hefur ákveðinn fjölda barna í 

sinni umsjá sem hann fylgir í gegnum daginn. Auk þess er fjallað um viðhorf gagnvart 

foreldrum og hlutverk þeirra í leikskólanum þar sem flestar komu inn á það í 

viðtölunum og í rýnihópunum. 

Umhyggjusamur leikskólakennari lætur sér annt um börn 

Umhyggjusamur leikskólakennari þarf að mati þátttakenda í rýnihópi Rjóðurs að vera 

meðvitaður um að annast um börnin af umhyggju, ekki væri nóg að vinna samkvæmt 

starfslýsingum, það yrði að vera eitthvað meira á bak við. Vaka sagðist geta nefnt dæmi 

af starfsfólki, sem hún hefði kynnst í gegnum tíðina, sem hefði unnið þannig að það 

dreif bara af að skipta um bleiu, klæða börnin í útiföt eða sinna þeim við matarborðið. 

Vaka sagði: „... því var hespað af sem átti að gera samkvæmt starfslýsingu, það var 

ekkert á bak við það [engin hugsun virtist vera um bera umhyggju fyrir barninu við 

umönnun þess]. Og svo var farið að kenna þeim.“ Emma taldi að fólk, sem ynni svona, 

liti á umönnunina, það er líkamlegu umhirðuna, sem aukaatriði en kennsluna, fræðsluna, 

sem aðalatriði. Slík vélræn vinnubrögð væru ekki til góðs fyrir neinn og ekki til þess 

                                                 

 
2 Það sem átt er við er að leikskólakennari hefur umsjón með ákveðnum börnum frá því að þau 
byrja í leikskóla og þar til þau annað hvort skipta um deild eða í sumum tilfellum hætta í 
leikskóla. Lykilpersóna fylgir barninu eftir í gegnum leikskóladvölina, hún annast um barnið og 
sinnir helstu þörfum þess s.s. eins og bleiuskipti, er með því við matarborðið og heldur utan um 
hópastarfið.  
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fallin að láta börnunum líða vel, því að ekki væri borin umhyggja fyrir þörfum 

barnanna. Jafnframt kom fram í rýnihópi Rjóðurs: 

Ég efa það að einhver í leikskólanum myndi „fungera“ ef það væri bara 
svona vélræn sýn á barnið og bara horft á kennsluþáttinn. Eins og ég segi: 
undirstaða þess að börnin blómstri og þeim líði vel hjá okkur er að þau fái 
þessa tilfinningalegu örvun í gegnum umönnunina. Þetta er bara mjög 
mikilvægur og stór þáttur. 

Í vettvangsnótunum kom einnig fram að starfsfólkið tekur gjarnan utan um börnin og 

strýkur þeim um bakið svo eitthvað sé nefnt. Oft var um að ræða létta snertingu eða 

augnsamband við barn sem sýndi skilaboðin „ég veit af þér“ eða „hvernig líður þér?“ 

Umhyggjusamur leikskólakennari er vakandi 

Í viðtölum við þátttakendur kom fram að það væri ekki síst í daglegu amstri 

leikskóladagsins sem börnin lærðu og því þyrfti leikskólakennarinn að vera vakandi 

fyrir því sem þar færi fram. Í leik og í samskiptum milli barnanna færi nám þeirra fram 

og þar væru þættir sem leikskólakennarinn gæti nýtt sér til að leiðbeina börnunum áfram 

á þroskabrautinni. Sem dæmi nefndi Ásta mikilvægi þess að vera vakandi yfir því að 

það „væri ekki eitthvert barn sem bara sigldi með“, hún taldi að ekki væri nóg að vita 

bara „um þessi aktífu“ eins og hún orðaði það, leikskólakennarinn yrði að vera 

meðvitaður um stöðu allra barnanna. Hún sagði: 

Við viljum að þau læri gegnum leikinn og þessi samskipti og ef það er barn 
sem leikur sér ekki og á ekki í samskiptum við neinn þá leitar maður að 
leiðum til að koma þessu barni áfram á einhvern hátt. 

Hún sagði að leikskólakennarinn þyrfti að nýta skráningar3 til að safna upplýsingum um 

börnin, stöðu þeirra og hvers þau eru megnug, t.d. taka myndir, skrifa hjá sér, hlusta og 

skoða svo nánar og fylgja eftir. Í vettvangsnótum mínum kemur fram að 

                                                 

 
3 Þegar talað er um skráningar er átt við uppeldislegar skráningar (pedagogigal documentation). 
Um er að ræða aðferð sem kennd hefur verið við leikskóla í borginni Reggio Emilia á Norður 
Ítalíu. Aðferðin byggist á því að leikskólakennarinn safnar upplýsingum með því að taka 
myndir, skrifa hjá sér eða taka upp á segulband, það sem börnin eru að fást við. 
Leikskólakennarinn ígrundar því næst skráningar ýmist einn eða með öðrum, stundum með 
börnunum.Tilgangurinn er að koma auga á sterku hliðar, áhuga og möguleika hvers barns, 
þannig að það fái sem flest tækifæri til að dafna og þroskast.  
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leikskólakennararnir taka myndir af leik barnanna, bæði úti og inni, fylgjast einnig með 

og skoða og skrá hjá sér samskipti þeirra. 

Flestir þátttakendurnir töldu að kennari þyrfti að vera meðvitaður um þarfir og stöðu 

hvers barns og grípa tækifærin, sem gefast yfir daginn, til að styrkja börnin og efla þau í 

því sem þau fáist við, „að reyna að mæta hverju barni þar sem það er statt,“ sagði Saga. 

„Því að það hafa ekki allir sömu þarfir, börn eru það misjöfn,“ sagði Kata. 

Saga sagðist nota tækifærið í dagsins önn til að ýta undir ákveðna þætti hjá börnunum. 

Hún nefndi sem dæmi að ef barn kæmi til hennar og vildi setjast hjá henni og „ég veit 

að þessu barn vantar að ýtt sé undir að þekkja litina,“ þá segist hún grípa tækifærið og 

ræði um litina, t.d. á fötunum sem barnið er í. Tanja tók í sama streng og sagði það 

skipta máli að geta lesið hvern einstakling, hvers hann þarfnaðist, það væri hlutverk 

leikskólakennarans að koma til móts við barnið væri þess einhver kostur. Tanja taldi 

það skipta máli að kunna að hæla og hrósa og að grípa inn í á réttan hátt á réttum tíma. 

Hún áleit það einnig skipta máli að geta tekið barn út úr aðstæðum sem það ráði ekki 

við en það þurfi að gera af natni og af virðingu fyrir barninu. Gefum Tönju orðið: 

Þú veist, sum börn eru þannig að þau gera eitthvað af sér en maður þarf að 
taka utan um þau. Þau eiga kannski erfitt og þurfa þá að fá svona innri ró 
eða – eitthvað svona aðeins ... Mér finnst voða gott að taka þau í fangið, 
maður þarf ekki að segja neitt, bara aðeins smástund. 

Umhyggjusamur leikskólakennari les bæði sig og börnin 

Það kom fram hjá öllum viðmælendum mínum að þeim fannst hrós og hvatning skipta 

máli. Hins vegar töldu þær að viðmót og viðhorf þeirra sjálfra skipti líka máli, það er að 

vera jákvæður og hugsa um það að vera ekki „upptrekktur heldur niðurtrappaður“ eins 

og Helga orðaði það og átti við að láta ekki streituna ná á sér tökum heldur slaka á og 

njóta stundarinnar. Eftirfarandi dæmi úr vettvangsnótunum sýnir hvernig 

leikskólakennari notaði hrós. 

Eftir að hafa fylgst litla stund með Trausta (2,4 ára) og leyft honum að 
takast á við að klæða sig í hlífðarbuxurnar og gert nokkrar tilraunir við að 
klæða sig í stígvélin, segir Stella: „Gott hjá þér Trausti, mikið ertu 
duglegur. Viltu að ég hjálpi þér að draga buxurnar upp fyrst?“ Hann hafði 
ekki náð að draga þær upp fyrir hné, á því virtist stranda. 
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Stella talaði líka um að virða sérkenni hvers barns og að það beri að virða hvern eins og 

hann er. Hún sagði: „Það er hugrekki að takast á við sjálfan sig og að standa með 

sjálfum sér og að viðurkenna þegar manni verða á mistök.“ Hún nefndi sem dæmi að 

þegar barn gerir eitthvað á hlut annarra og biðjist fyrirgefningar þá hrósi hún barninu og 

bendi því á að það hafi sýnt hugrekki. 

Umhyggjusamur leikskólakennari þorir að sýna festu 

Það kom fram hjá flestum viðmælenda minna að bak við aga væri umhyggja fyrir 

einstaklingnum. Einn þátttakandi í rýnihópi orðaði það svona: „Það felst náttúrulega 

umhyggja í öllum aga og í öllum svona mörkum og reglum sem maður setur. Það er 

yfirleitt svona ástæða á bak við allt.“ Þátttakendur töldu að skilaboð þyrftu að vera skýr 

og sett fram af festu en einlægni. Ásta sagði t.d.: „Þar gildir að meina það sem sagt er og 

að vera með hugann við þann sem verið er að tala við. Að vera sannur í því sem maður 

er að segja.“ 

Í rýnihópi Fjalls kom fram sú skoðun að barn, sem upplifir umhyggju af hálfu 

leikskólakennarans, leyfi honum að setja sér mörk og líti á rammann eða mörkin sem 

umhyggju fyrir sér. Þær bentu jafnframt á að virðing fyrir barninu og tilfinningum þess 

þurfi að vera til staðar. Leikskólakennararnir voru sammála um að þegar reglum væri 

fylgt þannig eftir skilaði það frekar árangri en ef „beitt væri hörku eða æsingi“, það gæti 

frekar virkað eins og eldur í sinu. Þær töluðu líka um traust, að barn verði að geta treyst 

hinum fullorðna til að vera sanngjarn og að það væru sömu reglur sem giltu fyrir alla 

eða eins og Lilja orðaði það: „að barnið treystir alveg manneskjunni. [Barnið geti sagt 

við sjálft sig] „ég treysti henni fyrir þessum reglum, hún brýtur ekkert á mér.“ Já, þetta 

eru reglur[nar] sem gilda.“ Samkvæmt rýnihópi Fjalls er „þetta mjög einfalt, þetta eru 

bara tveggja orða [reglur] – ein reglan er „fullorðnir stýra“, það er kannski ramminn. 

Við setjum stýra en ekki stjórna, við gerum pínu-greinarmun þarna á.“ Samkvæmt því 

sem kom fram í rýnihópi er átt við að leikskólakennarinn eða leiðbeinandinn er sá sem 

stýrir barnahópnum, t.d. stýrir því hvaða verkefni eru í gangi en börnin velja sér 

viðfangsefni innan þess. 

Ásta talaði um það fælist umhyggja í að sýna barni ákveðni og leiðbeina því; umhyggja 

fælist ekki bara í því að vera góður og blíður. Hún sagði það sýna umhyggju að vera 

strangur og að aga. Hún sagði að það skipti máli að senda skýr skilaboð, „að meina það 
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sem maður segir“. Hún benti á að börn væru fljót að átta sig á ef hugur fylgdi ekki máli. 

Hún sagði: 

... Þau finna alveg ef maður segir svona og svona og ... eða maður meinar 
það ekki nóg til þess að barnið meðtaki það. ... Börn finna það um leið hvort 
maður er sannur í því sem maður er að segja. ... Maður er náttúrulega að 
sýna barninu réttar leiðir og kenna því og þannig er maður líka að sýna því 
umhyggju og það finnst mér líka oft að þau sjái að maður vill þeim vel og 
að maður er að gera rétt svo að þau læri. Ég held bara að barn hafi ekki 
upplifað skammir frá manni sem hreina reiði eða vonsku eða slíkt. 

Dæmi úr vettvangsnótum styðja við það sem kom fram í viðtölum og umræðum 

þátttakenda um hvernig þeir setja ramma og fylgja honum eftir en jafnframt að ramminn 

þurfi að vera sniðinn að barnahópnum sem um ræðir, þarf að vera sveigjanlegur eins og 

fram kemur hjá Sögu: 

Saga er með yngstu börnin í samverustund, þau eru að syngja og fara með 
þulur. Þegar börnin verða hávær, biður hún þau um að nota „inniröddina“. 
Börnin virðast skilja að það þýðir að þau eigi að lækka róminn. Þótt hún 
fari fram á að börnin sitji þá mega þau samt hreyfa sig aðeins, innan vissra 
marka. „Þau eru bara rétt tveggja ára,“ segir Saga þegar ég spyr hana út í 
þetta atriði eftir á. „Ég set ramma en hann má ekki vera of þröngur,“ segir 
hún. 

Umhyggjusamur leikskólakennari notar leikinn sem aðferð 

Leikskólakennararnir komu margir inn á að það þyrfti að hafa hvern og einn einstakling 

í huga þegar unnið væri með atriði eins og litina og formin. Þar sem unnið er í gegnum 

leikinn skiptir máli að þekkja hvert barn vel, ekki má gera ráð fyrir að allir séu eins og 

þurfi það sama. Saga sagðist nota þau tækifæri sem gæfust til að tala um litina þegar 

börnin væru í leik, hún sagði: „... að tala um litina á kubbum eða einhverju vegna þess 

að við vitum að það er einhver sem þarf á því að halda þó að aðrir séu klárir á því. Að 

steypa ekki alla í sama formið þótt þeir séu á sama ári.“ Saga talaði líka um að ekki væri 

nóg að halda að leikurinn einn og sér væri nógur og átti við að umhyggjusamur 

leikskólakennari er meðvitaður um að nýta leikinn. Hún sagði líka: „Mér finnst líka 

skipta máli í sambandi við leikinn og leikefnið að við höfum það fjölbreytt.“ Í 

vettvangsathugunum kemur fram hvernig Ásta er að kenna formin í leik með börnunum 

í salnum, hún notar orð eins og hringur og ferningur og fleiri hugtök sem koma fyrir og 

þar sem við á. Hún hafði þó ekki orð á því að hún væri að kenna, hún notaði bara 

hugtökin meðvitað í leikjunum. Sama á við um annað sem leikskólakennararnir eru að 
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kenna í gegnum leik og umræður, eins og kemur fram í vettvangsnótum frá 

leikskólanum Fjalli, þar reyna leikskólakennararnir að koma hugtökum eins og hófsemi, 

kurteisi og vingjarnleiki meðvitað að við sem flestar aðstæður þar sem það á við. 

Umhyggjusamur leikskólakennari gefur frelsi 

Hjá viðmælendum mínum í öðrum leikskólanum kom fram að umhyggjusamur 

leikskólakennari gefur börnunum ákveðið frelsi til að vinna úr hugmyndum sínum og 

tækifæri til að þróa þær áfram. Það geri þær m.a. með því að gefa börnunum frelsi til að 

velja sjálf hvað þau fást við og með hverjum. Þátttakendur í rýnihópi Rjóðurs töldu að 

það skipti máli að ekki væri „allt fyrirfram mótað“ né ákveðið hvað ætti að gera og 

hvernig, „... heldur að þetta sé ferli, að þau [börnin] upplifi eitthvað og fái svo að vinna 

úr því í leiknum en ekki að við segjum „nei, ég var nú ekki að hugsa þetta svona.“ Líka 

að þau fái tækifæri til að velja og ákveða.“ 

Umhyggjusamur leikskólakennari er fyrirmynd 

Í máli leikskólakennaranna kom fram að það væri mikilvægur þáttur í starfi kennarans 

að vera fyrirmynd barnanna í samskiptum og hegðun. María sagði: „Við erum 

náttúrulega fyrirmynd þeirra, þau taka eftir öllu sem við gerum. Eins bara að vera til 

staðar þegar þau þurfa á manni að halda.“ Eftirfarandi dæmi úr vettvangsnótum sýna 

hvernig kennararnir eru fyrirmyndir í samskiptum: 

Stella og Helga eru að aðstoða börnin við að klæða sig í útifötin. Stella situr 
á gólfinu og aðstoðar börnin eftir því sem þau þurfa. Trausti (2,4 ára) er að 
reyna að komast í stígvélin. Hann er komin í hægra stígvélið og ætlar að 
fara að klæða sig í hitt þegar það reynist líka vera á hægri fótinn. Stella 
biður samstarfskonu sína um aðstoð „Helga viltu vera svo vingjarnleg að 
athuga fyrir okkur hvort vinstra stígvélið hans Trausta sé í hólfinu hans? 
Við erum nefnilega með tvö á hægri fót.“ 

Fram kom í viðtölum við leikskólakennarana í leikskólanum Fjalli að þar er unnið 

markvisst með dygðir, reynt er að tengja saman flest, sem börnin eru að fást við, við 

dygðahugtök eins og hugrekki, virðingu og vingjarnleika svo eitthvað sé nefnt. Þannig 

telja kennararnir að þeir sameini siðfræði og málrækt. „Maður er einhvern veginn alltaf 

..., – þetta er hugrekki, já, og þetta er virðing og – já, maður svona vill auðvitað kenna 

þeim að vera fróðar og góðar manneskjur,“ sagði Stella. 
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Nokkrir leikskólakennaranna töluðu um að það væri umhyggjusemi að kenna börnunum 

almenn siðferðisleg gildi og að bera áfram gildi sem væru viðtekin í samfélaginu, s.s. 

kurteisi og virðingu fyrir umhverfinu. Þær sögðu að þær legðu áherslu á að kenna 

börnunum kurteisi, að þau þakki fyrir sig og sýni tillitssemi. Stella sagði að þegar þær 

kenndu börnunum að ganga frá eftir sig og ganga vel um eigur sínar og annarra væri 

m.a. verið kenna þeim að bera virðingu fyrir umhverfi sínu. Hún sagði: 

Að passa upp á hluti eins og vettlingana sína og þú veist – ef þau týna 
vettlingum úti að hlaupa ekki bara strax inn og ná í nýja heldur reyna að 
leita að þeim. Maður er að tala um virðingu fyrir hlutum. Maður talar svo 
um að bera virðingu fyrir hvert öðru, þú veist að hlusta á aðra og virða þessi 
mörk gagnvart öðrum. 

Saga segir að hún fari oft yfir leikskóladaginn eftir að heim er komið, þannig ígrundar 

hún það sem hún gerði með börnunum. Hún segir að þá komi upp í hugann lítil atvik 

þar sem börnin voru að fást við eitt og annað, litlir sigrar og skemmtilegar stundir. 

Þáttur lykilpersónu í að veita börnum umhyggju 

Flestar nefndu það að þær gætu séð það á hegðun barns hvernig líðan þess væri og gætu 

því gripið inn í og veitt hjálp ef þess þyrfti. Þetta töldu þátttakendur vera m.a. því að 

þakka að notað er svokallað lykilpersónukerfi í leikskólunum. Það sem átt er við er að 

einn eða tveir leikskólakennarar eru með í sinni umsjá tiltekinn hóp barna frá því að þau 

byrja í leikskólanum og þar til þau færast upp um deild. Þetta kerfi geri það að verkum 

að leikskólakennarinn eða leiðbeinandinn „lærir að þekkja hvert barn á dýptina“, eins og 

einn leikskólakennarinn orðaði það. 

Skipulagið á Fjalli er með þeim hætti að einn leikskólakennari eða leiðbeinandi er með 

4–6 börn í hóp sem er saman í flestum þáttum yfir daginn. Í leikskólanum Rjóðri er 

farin sú leið að á yngstu deildunum eru tveir fullorðnir saman með 11 barna hóp sem 

síðan er skipt niður í smærri hópa eftir því hvað verið er að fást við. Í báðum 

leikskólunum kom fram að það fjölgar í hópunum eftir því sem börnin eldast. Flestir 

kennararnir töldu að lykilpersónukerfið væri jafn mikilvægt fyrir alla hagsmunaaðila, 

það er barnið, foreldrana og leikskólakennarann. Eins og Saga sagði: „... líka gagnvart 

foreldrunum, ég er sú sem veit allt um barnið frá byrjun. Ég er sú sem tek 

foreldrasamtölin ... Ég hef fylgt barninu eftir og er sú sem þekki barnið best.“ 
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Tanja taldi að það væri mikilvægt fyrir foreldrana að sami leikskólakennari aðlagi 

barnið að leikskólanum og fylgi því svo eftir í einhvern tíma. Þetta væri líka gott fyrir 

leikskólakennarana. Tanja sagði t.d. að sér hefði fundist það svo gott að finna þetta 

traust frá foreldrunum og að þótt hún væri ekki deildarstjóri þá leituðu foreldrar „hennar 

barna“ til hennar þegar þeir þurfa að fá upplýsingar eða koma upplýsingum áleiðis. 

Þegar spurt var hver væri helsti kosturinn við að leikskólakennarar hefðu sinn fasta 

barnahóp sem þeir sinntu yfir daginn töldu leikskólakennararnir það veita þeim m.a. 

betri yfirsýn yfir þroska og færni hvers barns. Nokkrar höfðu orð á því að 

lykilpersónukerfið skapaði nálægð milli barns og leikskólakennara og gæfi tækifæri til 

að getað leiðbeint barninu og boðið upp á ný verkefni þegar barnið þarfnast þess og er 

tilbúið til þess. María sagði að sér fyndist þetta fyrirkomulag mjög þægilegt, hún þekkti 

börnin í sínum hópi það vel að hún tæki strax eftir því „ef eitthvað væri öðruvísi í 

hegðun hjá barni“ eða öðru sem skipti máli. Hún nefndi sem dæmi eina stúlku sem er í 

hópnum hennar og er mjög feimin, „svona ekta barn sem gleymist oft í fjöldanum“, eins 

og María orðaði það. En vegna lykilpersónukerfisins þá blómstrar þessi stúlka því að 

María segist fá fleiri tækifæri til að virkja hana áfram vegna þess að hún hefur haft 

tækifæri til að kynnast henni svo vel. Hún þurfi ekki að hafa áhyggjur af að ná að 

fylgjast með öllum tuttugu börnunum heldur geti hún einbeitt sér að sínum hópi. 

Kata taldi hins vegar að aðeins ætti að vera með lykilpersónukerfi fyrir börn, sem 

þarfnist sérkennslu, og ef um óörugg börn er að ræða. Hennar skoðun er að ekki eigi að 

vera með lykilpersónur fyrir börn þar sem allt sé í lagi, „börn sem eru svona eðlileg“, 

eins og hún orðaði það, þau þurfi meiri fjölbreytni. Að mati Kötu getur 

lykilpersónukerfi skapað vandræði vegna þess að „börnin hengja sig í einn ákveðinn og 

verða óörugg ef hún er veik eða eitthvað“. 

Umhyggja gagnvart foreldrunum 

Það kom fram bæði í einstaklingsviðtölunum og í rýnihópunum að umhyggjusamur 

leikskólakennari lætur sig samskiptin við foreldrana varða. Þeim finnst mikilvægt að 

borin sé virðing fyrir tilfinningum og þörfum foreldranna og að á þá sé hlustað. Móttaka 

barnanna á morgnana var tekin sem dæmi og bent á að foreldrar þurfi að finna að þeir 

eru velkomnir í leikskólann. Leikskólakennararnir töldu þetta hafa breyst töluvert í 

áranna rás. Lilja sagði: 
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... þó að við höfum ekki verið leiðinlegar að taka á móti hér áður þá er þetta 
bara orðið allt öðruvísi. Það er í annarri mynd. ... í eldri leikskólum var það 
bara „hurðina hérna, stopp við þröskuldinn“. Já, þú fórst ekkert lengra „hér 
tek ég við, þakka þér fyrir“. Nú fara foreldrar með börnin alla leið [inn á 
deildina].  

Leikskólakennararnir telja það vera kost að foreldrar eru farnir að koma alla leið inn á 

deildina en stoppa ekki við hurðina að deildinni eða í fataherberginu. Í báðum 

leikskólunum kom fram að það er í höndum foreldra að gæta að því að nóg sé af 

aukafötum og bleium þar sem það á við. Hvert barn á sína körfu í hillu inni á snyrtingu; 

með því móti eiga foreldrar alltaf erindi inn á deildina til að athuga með stöðuna í körfu 

síns barns. Eftirfarandi klausa úr vettvangsnótum er dæmi um hvernig hlutverk 

foreldranna er gert sýnilegt: 

Inni á snyrtingunni eru hillur á einum veggnum, í hillunum eru körfur 
merktar hverju barni. Í körfunum eru nærföt, sokkar, peysur, buxur, bleiur 
og eitt og annað smálegt frá börnunum. Körfurnar eru á ábyrgð 
foreldranna, þeir sjá alfarið um að passa að alltaf sé til nóg af bleium og að 
barnið hafi nóg af aukafötum. Saga sagði mér að það skapaðist oft létt 
spjall milli foreldranna þegar tveir eða fleiri væru að huga að körfum barna 
sinna. Þannig verða foreldrarnir málkunnugir sem auðveldi frekari 
samskipti. Hún sagði einnig að ef foreldrum liggi eitthvað á hjarta þá er 
þetta oft staðurinn til að orða eitthvað við leikskólakennarana, eitthvað sem 
foreldrarnir eru að velta fyrir sér. Saga sagði að það hefði hjálpað 
foreldrum að geta opnað fyrir umræðu á þennan hátt. 

Í rýnihópi Fjalls kom fram það viðhorf að foreldrar þurfi að finna að þeir og þeirra barn 

skiptir máli. Lilja sagði: „Þeir [foreldrarnir] skilja eftir hjá þér það dýrmætasta sem þeir 

eiga. Það hlýtur að skipta öllu máli að þeir fái slíka móttöku að þeim líði vel.“ 

Leikskólakennurunum, sem tóku þátt í rannsókninni, finnst skipta máli að góð tenging 

sé milli heimilis og leikskóla. Fram kom að nokkrar leiðir væru færar í þeim efnum, t.d. 

að uppfæra reglulega heimasíður deilda og leikskóla þannig að þær séu virkar og að þar 

séu upplýsingar um það sem börnin séu að fást við í leikskólanum. Þannig væri starfið 

gert sýnilegt fyrir fjölskylduna. Stella sagði að þetta væri „eins og að opna glugga inn í 

leikskólann“. Hún sagði ennfremur að hún væri með alla foreldra á póstlista og sendi 

þeim reglulega póst með upplýsingum, m.a. þegar hún setur inn myndir á síðu 

deildarinnar. Hún sagði að þetta vekti „mikla lukku meðal foreldra“. 

Eftirfarandi dæmi úr vettvangsnótum úr leikskólanum Rjóðri sýnir hvernig hægt er að 

tengja saman fjölskyldu og leikskóla með svokölluðu fjölskyldutré. Fjölskyldan lætur í 
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té myndir af fjölskyldumeðlimum, leikskólakennararnir sögðu að þær hvettu foreldra til 

að senda myndir af stórfjölskyldunni og ef barnið ætti foreldri annars staðar að senda 

myndir af þeim legg einnig: 

Á einum veggnum frekar neðarlega, nánast í augnhæð barnanna, eru 
svokölluð fjölskyldutré. Á greinum trjánna eru myndir af fjölskyldu-
meðlimum, bæði tví- og ferfætlingum. Hjá sumum er þetta ansi hefðbundið, 
það er pabbi, mamma, systkini, afar og ömmur. Hjá öðrum er þetta stundum 
örlítið flóknara, fer eftir fjölskyldumynstrinu. Sumir setja líka myndir af 
kisu, hundinum og jafnvel hestum. Bæði börn og kennarar nota tréð mikið. 
Börnin ganga oft að trénu og finna sig og sína fjölskyldu, oft fara tvö börn 
saman og segja frá hver er hvað. Kennararnir segjast gjarnan nota tréð 
þegar börnin eru eitthvað leið, þá sé oft gott að skoða mynd af mömmu og 
pabba eða afa og ömmu, nú eða kisu. Á hinum ýmsu opnu dögum í 
leikskólanum eða þegar afi eða amma koma í heimsókn skapist oft 
skemmtilegar umræður um myndirnar á trénu. Þegar tré annarra 
fjölskyldna eru skoðuð hafa komið í ljós ættar- eða vinatengsl. Þá heyrist 
kannski einhver segja: „Nei sko, á Siggi barnabarn hér, við sem vorum 
saman í skóla þegar við vorum lítil!“ 

4.2.2 Menntandi umhyggja 

Flestir leikskólakennararnir töldu að sjálfsmynd barns mótist þegar það fæst við ýmis 

verkefni sem reyna á færni þess. Þær töldu að viðhorf leikskólakennarans til barnsins 

hafi áhrif, þar skipti máli hvort og hvernig barnið fái tækifæri til að reyna sig. Ásta áleit 

að það eigi að gera kröfur til barnanna og bæta alltaf aðeins við. Hún taldi að börnin eigi 

að fá tækifæri í leiknum og við hinar ýmsu aðstæður dagsins til að eiga í samskiptum. 

Þannig læri þau að tjá sig og bjarga sér við að leysa sín mál. 

Tanja taldi að faðmlag og hlýja í samskiptum kenni börnunum að láta sér annt um aðra. 

Hún áleit það mikilvægt að kenna börnum að snertast á jákvæðan hátt. „Börn þurfa að 

finna þessa hlýju,“ sagði Tanja og bætti við: „líka í samskiptum við aðra. Að þau læri 

þessa hlýju í samskiptum við aðra og að það er í lagi að taka utan um.“ Tanja taldi að 

hlýtt faðmlag geti hjálpað barni sem eigi erfitt með að ná taktinum aftur og til að „ná 

jafnvægi, innri ró“ eins og hún orðaði það. 

María taldi það vera mikilvægt að skapa tengsl milli leikskólakennara og barna, að 

hennar mati er jóga góð leið til að kenna þeim snertingu og skapa þessi tengsl. María 

sagðist vinna meðvitað með snertingu í upphafi vetrar þegar hún byrjar með nýjan hóp 

eða ef það eru ný börn í hópnum. 
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Í vettvangsnótunum kemur fram að leikskólakennararnir sýndu börnunum hlýju og 

stuðning þegar eitthvað bjátaði á. Hér á eftir eru tvö dæmi um það hvernig þeir veittu 

stuðning: 

Orri (2,9 ára) datt, Unnur tekur hann í fangið og heldur litla stund utan um 
hann og spyr hvar hann hafi meitt sig. Hún huggar hann og sýnir að henni 
er ekki sama. Orri jafnar sig fljótt og heldur áfram að leika sér.  
Börnin eru að hlaupa í salnum þegar tveir drengir hlaupa saman, Gísli (2,9 
ára), fellur í gólfið og fer að gráta. Ásta gengur til hans og lyftir honum 
upp. „Æ ,æ“ segir hún og sest með hann í fangið augnablik, hún strýkur 
honum um bakið og vangann og huggar hann. Eftir litla stund, þegar Gísli 
virðist búin að jafna sig að mestu, spyr Ásta: „Eigum við að hlaupa saman 
á froskinn?“ „Já,“ segir Gísli. 

Í eftirfarandi dæmi úr vettvangsnótum kemur fram hvernig Helga notar bæði 

augnsamband og létta snertingu í samskiptum sínum við börnin: 

Börnin eru að vakna eftir hvíld, þau vakna eitt og eitt og koma sjálf fram. 
Helga situr við borð ásamt nokkrum börnum sem eru að leira. Hún snýr 
þannig að hún sér gluggann á hurðinni þar sem börnin sofa. Þegar Ernir (2 
ára) vaknar stendur hann góða stund við gluggann og horfir fram. Helga 
nær augnsambandi við hann og brosir til hans; eftir augnablik réttir hún út 
höndina í áttina til hans. Þau horfast í augu litla stund. Ernir opnar 
hurðina, lokar henni aftur og gengur rakleiðis til Helgu sem tekur hann í 
fangið og strýkur honum um bakið. „Ertu þá vaknaður, karlinn? Viltu leira 
með okkur?“ Ernir situr í fanginu á Helgu í litla stund og horfir á hin 
börnin leira, sest svo á stólinn við hliðina á henni og fer að leira. Hann 
segir ekki eitt einasta orð. 

Sjálfshjálp og sjálfsöryggi 

Nær allir leikskólakennararnir töldu það bera merki umhyggju að stuðla að því að 

börnin verði sjálfbjarga. Tanja sagði: „Það er partur af umhyggju að gera þau að 

sjálfstæðum einstaklingum þannig að þau geti staðið sig.“ Hún sagði að það skipti máli 

að byrja smátt og hrósa og hvetja en aðalatriðið væri að barnið fengi tækifæri til að 

prófa sig áfram með því að framkvæma sjálft. Tanja áleit að þannig myndi barnið smám 

saman öðlast færni. Hvatningin veitti barninu staðfestingu á að það geti, það styrki 

sjálfsmynd barnsins. Saga sagði: „Maður kannski skammtar á diskinn og leyfir þeim svo 

aðeins að byrja að brytja og svo kemur að því að velja sér sjálfur á diskinn og svo að 

hella.“ 

Það kom fram að markvisst er unnið að því að efla sjálfshjálp barnanna, m.a. með því að 

leyfa börnunum að gera sem mest sjálf, síðan er bætt við eftir því sem geta þeirra og 
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þroski eykst. Unnur sagði: „Ég held að það sé markvisst reynt að byggja hana 

[sjálfshjálpina] upp hjá þeim.“ Hún sagði hins vegar að það væri kannski ekki svo gott 

að mæla árangurinn því þetta fléttast inn í leik og starf barnanna og kemur smám saman 

eftir því sem þeim eykst færni. Unnur sagði að reynt væri að láta börnin bera ábyrgð á 

samskiptum sínum gagnvart hvert öðru. 

Bæði í viðtölum við leikskólakennara sem og í vettvangsnótum kemur fram að það er 

fyrst og fremst í fataherberginu, þegar börnin eru að fara út og að koma inn, að unnið er 

markvisst í að styðja við sjálfshjálp barnanna. Í viðtölunum kom fram að fyrst fá börnin 

fötin til sín og eru hvött til að klæða sig sjálf en smám saman fara þau svo að ná sjálf 

upp í hólfin sín og bjarga sér. Eftirfarandi dæmi úr vettvangsnótum sýnir hvernig tíminn 

í fataherberginu er nýttur til að efla sjálfshjálp og sjálfsmynd barnanna: 

Börnin eru dreifð um fataherbergið og bjástra við að klæða sig sjálf hvert á 
sínum hraða. Saga og Tanja sitja hvor á sínum bekk og aðstoða eftir því 
sem þörf er á. Stundum koma þær með ábendingar eða spyrja spurninga. 
„En ef þér verður kalt?“ spyr Saga Rúnu (3,8 ára) sem hefur ákveðið að 
fara ekki í ullarsokkana. „Þá hleyp ég bara inn og fer í sokkana,“ segir 
Rúna. Saga hlustar á skoðun hennar og virðir hana. Rúna fer 
ullarsokkalaus út og verður ekki kalt, hún kemur alla vega ekki inn til að 
klæða sig í ullarsokkana. Á öðrum stað er Gísli (2,10 ára) búinn að klæða 
sig í vettlinga sem Sögu finnast líklega ekki líta út fyrir að vera nógu hlýir 
því hún spyr hann hvort hann telji þessa vettlinga nógu hlýja. Þegar Gísli 
svarar játandi, bendir Saga honum á að hann geti sótt hina ef honum verður 
kalt. Börnin fá að taka sínar ákvarðanir og njóta stuðnings 
leikskólakennaranna. 

Í vettvangsnótum kemur fram að börnin eru hvött áfram en þau fá aðstoð eftir því sem 

þau þurfa. Kata sagði: „Mér finnst þau fá að reyna sig þannig að þau verði sjálfstæð.“ 

María benti á að það þyrfti að huga að því að börnin hefðu bæði nægilegt rými og að 

þeim væri gefinn sá tími sem hvert og eitt þyrfti þegar þau væru að klæða sig. Það skipti 

meira máli en hvort þau væru komin „fimm mínútum fyrr eða seinna í hópastarf“. María 

taldi að hinn fullorðni þyrfti að gæta að því að grípa ekki fram fyrir hendur barnanna; 

hún sagði: „Það gerist þó stundum.“ 

Að vera vakandi fyrir námstækifærum 

Stella taldi að með því að fara með fá börn í einu í fataherbergið væri auðveldara að 

gefa hverju og einu þann tíma sem það þarf til að takast á við að klæða sig. Í 

vettvangsnótum úr fataherbergi Rjóðurs og Fjalls kemur fram að börnunum var gefinn 
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góður tími og að það var ekki rekið á eftir þeim þegar þau voru að klæða sig til að fara 

út. 

Eftirfarandi dæmi úr fataherberginu á Fjalli sýnir hvernig leikskólakennararnir notuðu 

stundirnar, þegar börnin voru að klæða sig í útifötin, til að kenna þeim hugtök: 

Þær [leikskólakennararnir] setja orð á það sem börnin eru að fást við um 
leið og þær aðstoða þau. Dæmi um þetta er að þær nefna litina og nota 
hugtök eins og hægri og vinstri. „Og nú vettlingana þína, náðu í bláu 
vettlingana. Settu vinstri fótinn í vinstra stígvélið.“ 

Leikskólakennararnir töldu það mikilvægt að vera vakandi yfir því sem börnin væru að 

fást við. Helga tók sem dæmi að það væri ekki nóg að segja barni að fara og gera 

eitthvað eins og að klæða sig í og snúa svo við því bakinu. Hún sagði að barnið yrði að 

geta treyst því að leikskólakennarinn fylgdist með og aðstoði það ef þess gerðist þörf. 

Hvatning og hrós 

„Hvatning og hrós er forsenda þess að barnið nái færni í að bjarga sér,“ sagði Tanja. 

Hún sagðist nota hrósið meðvitað þegar hún er að aðstoða börnin. Stella sagði að þær 

væru meðvitaðar um að æfa sjálfshjálp barnanna við hinar ýmsu aðstæður daglegs lífs. 

Hún sagði hrós og hvatningu vera góða leið til að styrkja sjálfsmynd barns. Stella nefndi 

sem dæmi að þegar börnin fái að skammta sér sjálf við matarborðið, þó það sé bara 

grænmetið, þá séu þau að læra að áætla hvað sé nóg: 

Að læra að það salatmagn, sem þau fá sér, þurfa þau að borða. Svo má líka 
fá sér meira, þetta er mjög hvetjandi. Þau þurfa að sýna hófsemi. Við erum 
búnar að vera að vinna með þá dygð. Við notum dygðir rosalega mikið og 
leggjum upp úr því að þau fái sér fyrst eina skeið og svo má fá sér meira. ... 
Það held ég sé svona almenn hófsemi og kurteisi sem þarf að temja sér. 
Þarna finnst mér ég kannski vera að bera umhyggju fyrir þeim í framtíðinni. 

Í viðtali við Kötu kom fram að henni finnst sjálfshjálp barnanna vera bundin við 

verklega þætti eins og að klæða sig sem þau væru vissulega hvött áfram við en hún taldi 

að það reyndi ekki á sjálfstæði þeirra í öðru, eins og t.d. umræðum. 

Í rýnihópi Fjalls kom það fram að umhyggjan birtist með mismunandi hætti eftir því á 

hvaða aldri börnin eru sem umhyggja beinist að. Þær töldu það væri meira um 

umhyggju gagnvart líkamlegum þörfum og umhyggjan því sýnilegri eftir því sem 

börnin væru yngri. En þær álitu að umhyggjan breytist svo, eftir því sem börnin verða 
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eldri, í það að sinna meira vitsmunalegum þörfum barnanna. Þó kom það fram að 

umhyggjan væri jafnmikilvæg á hvaða aldri sem börnin væru. 

4.2.3 Svæði hins mögulega þroska 

Helga sagðist nota samræður meðvitað sem kennslutæki. Hún ræði gjarnan við börnin 

um það sem væri framundan og um leið og þau væru að fást við eitthvað. Hún taldi það 

góða leið að nota myndir og frásagnir af því, sem börnin hafa fengist við, til að rifja 

upp. Stella taldi það skapa öryggi hjá börnunum að nota myndir af atburðum til að rifja 

upp og til að kynna fyrir þeim eitthvað sem væri framundan. Hún sagðist nota myndir af 

atburðum til að tengja saman fyrri reynslu. „Eins og núna var jólaball hérna á 

föstudaginn, á mánudaginn þar á undan náði ég í myndirnar frá í fyrra af jólaballinu og 

var eiginlega svona að undirbúa þau. Hvað gerist eiginlega á jólaballi? Hvernig á ég að 

haga mér á jólaballi?“ Stella sagði ýmislegt vinnast með þessu, það rifjar upp hjá þeim, 

sem voru á jólaballinu í fyrra, hvað var gert og af hverju, þau finna til ábyrgðar gagnvart 

þeim sem eru yngri og nýbyrjuð, það styrkir sjálfsmyndina og síðast en ekki síst skapar 

það öryggi gagnvart þeim sem eru nýbyrjuð. Stella sagðist hafa notað tækifærið til að 

ræða um hugrekki því stundum þyrfti að sýni hugrekki til að geta tekist á við eitthvað 

nýtt. 

Að læra af reynslunni 

Leikskólakennararnir komu inn á að það að læra af reynslunni væri eitthvað sem þær 

legðu áherslu á hjá börnunum. Viðhorfið að leyfa börnunum að prófa og að vera til 

staðar fyrir þau kom fram hjá flestum þátttakendum. Í báðum leikskólunum voru tekin 

dæmi úr matartímum þegar þær sögðu frá hvernig börnin lærðu af reynslu. Í rýnihópi 

Rjóðurs kom fram: 

... þetta með að fá sér sjálfur á diskinn. Stundum fá þau sér of mikið og þá 
getum við hjálpað þeim að læra af reynslunni ... að það er betra að fá sér 
lítið og fá sér kannski aftur. Já þetta kemur smám saman. 

Sjálfstæðið mikilvægt 

María notaði hugtakið félagsleg umhyggja og átti við þegar leikskólakennarinn aðstoðar 

barn við að ná færni í félagslegum samskiptum, t.d. til að vera hluti af hópi. Hún sagði: 
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Maður reynir að hjálpa þeim að fara sjálf út í einhvern leik eða inn í 
einhvern hóp af krökkum. Maður leiðbeinir þeim, sum eru kannski klaufsk 
að koma sér inn í hópinn eða bara hrædd. Þá svona einhvern veginn kennir 
maður þeim leiðina að fara inn í hópinn á öðruvísi hátt eða leiðbeinir þeim 
aðeins með því að byrja og svo bakkar maður út. 

Í rýnihópi Rjóðurs kom fram að leikskólakennararnir telja það mjög mikilvægt að efla 

sjálfsmynd barnanna og að ýtt sé meðvitað undir sjálfstæði þeirra. Elsa sagði: „... mér 

finnst það partur af umhyggju að gera þau sjálfstæða einstaklinga þannig að þau geti 

staðið sig.“ Þegar spurt var hvernig væri unnið að því að gera börnin sjálfstæð svöruðu 

þátttakendur að fyrst væri byrjað að huga vel að líkamlegum þörfum barnsins, þeim 

kennt að bjarga sér við matarborðið, á snyrtingunni og í fataherberginu. Emma sagði: 

„Að skynja þarfir þeirra og hvað ég geti gert til að sinna þeim.“ Saga sagðist styrkja 

börnin í því sem þau væru fær í því að sjálfsmyndin væri svo mikilvæg. Það kom fram í 

rýnihópi að það skiptir máli að aðstoða börnin við að orða hlutina; þannig lærist þeim 

smám saman að biðja sjálf um það sem þau vanhagar um. Þær töldu það vera jákvætt að 

börnin verði fær um að biðja um hjálp eða aðstoð þegar þau þurfa þess. „Börnin fá að 

vita að það sem þau eru að gera er virt og það er mikilvægt og að þau geti gert hlutina ... 

að þau fái að vita hvað þau eru frábær,“ sagði Telma. 

Þegar rýnihópur Fjalls var spurður þess sama sögðu þær að markvisst væri unnið að því 

að byggja upp sjálfsöryggi hvers barns. Það er gert m.a. með því að gefa börnunum 

tækifæri til að standa fyrir máli sínu, börnin eru hvött til að tala fyrir framan hópinn. 

Leikskólakennararnir segjast byrja smátt þannig að barnið stendur upp og segir kannski 

bara nafnið sitt en oft endi það með því að barnið syngur í hljóðnema fyrir alla á 

deildinni eða jafnvel alla í leikskólanum. Ugla sagði: „Barnið er eiginlega svona æft í 

þessu að taka ábyrgð á sér, þetta byrjar smátt en er orðið víðara og meira þegar barnið er 

komið í elsta árgang.“ Lilja sagði: „Já og maður ýtir líka á þau að svara fyrir sig.“ 

Þegar Saga var spurð að því hvað hún gerði til að vinna með sjálfsöryggi barnanna 

sagðist hún hvetja þau til að standa upp og gera eitthvað hvert fyrir annað. Hún sagði að 

leikurinn flöskustútur væri mikið notaður og „... að draga miða og þá gerir þú þetta ... 

jafnvel nota hugmyndir frá þeim, spyrja: „Hvað langar þig að gera? Hvað viltu segja 

krökkunum?“ Saga sagði að markmiðið væri að börnin yrðu sjálfsörugg og fær um að 

standa upp og tala fyrir framan aðra, fyrst í litlum hópi, síðan stærri. Eftirfarandi dæmi 
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úr vettvangsnótum sýnir hvernig leikskólakennari notar leikinn flöskustút til að styrkja 

sjálfsöryggi barnanna: 

Unnur situr með nokkrum börnum í hring, kennarinn snýr flöskunni og sá 
sem flöskustúturinn bendir á dregur miða úr krukku, Á miðanum eru 
skilaboð um hvað viðkomandi á að gera. Örvar (3,10 ára) er frekar 
óöruggur og dregur miðann hikandi. Unnur horfir á hann og brosir 
hvetjandi til hans, hún lyftir hendinni í átt til hans, Örvar tekur í útrétta 
höndina en aðeins í blá fingurgómana. Hann byrjar að syngja mjög lágt. 
Þótt Örvar sleppi hendinni á Unni þegar kemur að því að gera tákn fyrir 
textann heldur Unnur hendinni kyrri og horfir allan tímann á hann. Örvar 
brosir breitt þegar hann klárar lagið og horfir stoltur fram fyrir sig. Börn 
og kennari klappa fyrir honum og Unnur segir: „Þetta var nú aldeilis gott 
hjá þér.“ 

Alltaf er klappað fyrir hverjum og einum þegar hann hefur gert það sem hann ætlaði sér. 

Saga sagði það gert meðvitað því hún taldi það vera gott fyrir sjálfsmyndina að fá 

hvatningu frá félögum sínum. 

Læra hvert af öðru 

Í vettvangsnótum sést hvernig leikskólakennari ögrar barni til að takast á við verkefni: 

Ásta er með nokkrum börnum í leiknum flöskustút og flöskustúturinn bendir 
á Guðrúnu (2,10 ára). Hún er feimin og óframfærin. Ásta fær hana til að 
standa upp og hvetur hana aðeins til að reyna sjálfa en eftir smástund spyr 
hún hvern hún vilji velja með sér. Guðrún velur Tinnu (3,10 ára) og þær 
syngja lagið saman. Guðrún tókst á við verkefnið með aðstoð annars barns 
sem er komið aðeins lengra. 

Ásta sagði aðspurð að oft tæki þetta nokkur skipti en svo skyndilega væru þau tilbúin til 

að standa ein upp fyrir framan hópinn. Hún sagðist reyna að lesa í hvert barn og læra 

hvenær þarf og má ýta á barnið og eins þurfi maður að gera sér grein fyrir að stundum 

þarf að ýta fast en stundum ekki. 

Í rýnihópi Rjóðurs kom fram að það að hafa svokallað opið val, þar sem börnin hafa val 

um að leika sér með það sem áhugi þeirra stendur til í það sinnið, væri hluti af því að 

gera börnin sjálfstæð. Þær sögðu að ekki væri um beint val að ræða, þetta væri allt mjög 

óformlegt. Börnin væru í sínum litlu föstu hópum, hópstjórinn spyr: „Hvað viljið þið? 

Hvað langar ykkur að leika með?“ Leikskólakennararnir sögðu þetta fyrirkomulag eigi 

við um alla aldurshópa í leikskólanum. Rýmið, sem hver deild hefur til umráða, ræður 

svolítið um hvað er í boði hverju sinni. Fram kom að yngstu börnin mega skipta oft 
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bæði um leik og leikefni og fara á milli svæða; eftir því sem börnin verða eldri þurfi þau 

að halda sig lengur við efnið. Saga sagði að yngstu börnin „eltu svolítið hvert annað til 

að byrja með en þau læra líka hvert af öðru.“ 

4.2.4 Námsumhverfi 

Samkvæmt leikskólakennurunum, er hægt að skipta umhyggju niður í ákveðna þætti 

eftir því á hvað er horft og úr hvaða átt. Stella nefndi sem dæmi að umhyggja fyrir 

einstaklingunum næði til allra þátta umhverfisins, það ætti „að vera hannað með tilliti til 

þarfa barnanna“. Stella sagði að ramminn, sem rekstraraðilinn setti, væri hluti af 

umhyggjunni. Hún taldi að þar ætti að spyrja spurninga eins og: Hvað er best fyrir 

börnin? Og: Hvernig getur leikskólinn komið sem best til móts við þarfir allra barna? 

Það ætti svo að vera þeirra sem starfa innan leikskólans að skipuleggja aðstöðuna og 

velja búnaðinn þannig að námsumhverfi leikskólans yrði sem fjölbreyttast. 

Skipulagið endurspeglar umhyggjuna 

Stella sagði að skipulag leikskóladagsins ætti að endurspegla umhyggju fyrir 

einstaklingnum, skipulagið ætti að vera í þágu barnanna. Henni finnst að leikskóla-

kennarar eigi að spyrja sig: „Hvar líður barninu best? Hvernig skipuleggjum við daginn 

með það í huga?“ 

Í viðtölum við nokkra leikskólakennara kom fram að dagskipulag leikskóla er 

tímaramminn sem unnið er eftir. Í báðum leikskólunum er hugað að því að gera 

dagskipulag yngstu barnanna sýnilegt þannig að börnin geti sjálf lesið sig í gegnum 

daginn. Stella sagði þetta gert með þeim hætti að teknar eru myndir af því sem börnin 

eru að fást við, eins og samverustund, hádegismat o.s.frv. myndirnar því næst hengdar 

upp í tímaröð í augnhæð barnanna. „... þannig getur barnið séð hvað kemur næst og 

farið í gegnum daginn og séð hvenær mamma kemur að sækja [barnið]. Þannig geta 

foreldrarnir líka fylgst með hvernig dagurinn gengur fyrir sig hjá barninu,“ sagði Stella. 

Umhyggja í námskrá leikskólans 

Í viðtali við Sögu kom fram að hún vill gjarnan að umhyggjan sé höfð í forgrunni á 

deildinni, bæði í samskiptum barna og fullorðinna, þannig verði hún partur af námskrá 

deildarinnar. Unnur taldi hins vegar að þótt unnið væri markvisst með umhyggjuna og 

hún væri partur af starfinu þá vantaði að orða hana í námskrá deildarinnar. Hún sagði 
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jafnframt: „... hins vegar eru allir meðvitaðir um að vinna af umhyggju fyrir hverjum og 

einum þannig að það skili sér í því að börnin upplifi að fyrir þeim sé borin umhyggja.“ 

Það kom skýrt fram hjá leikskólakennurunum að þær telja að umhyggja og umönnun 

eigi að vera rauði þráðurinn í öllu starfi leikskólans. Í viðtölum við leikskólakennara í 

báðum leikskólunum kom fram að þær álíta að umhyggja fyrir einstaklingnum birtist í 

námskrá leikskólanna, í kaflanum um daglegt líf þar sem fjallað er um hvernig tekið er á 

móti börnunum og hvernig þau eru kvödd. Einnig segði skipulag og fyrirkomulag 

aðlögunar til um umhyggjuna sem borin væri fyrir einstaklingnum. Ugla sagði: „Við 

viljum taka vel á móti hverju barni og viljum geta spjallað við foreldrana því að þeir eru 

hluti af leikskólalífinu.“ Leikskólakennararnir veltu því fyrir sér hvort ástæðan fyrir því, 

að hugtökin umhyggja eða umönnun birtist ekki með beinum hætti í námskrá leikskóla, 

væri kannski vegna þess að hún væri talin svo sjálfsögð. Eins og Elsa sagði: „Manni 

finnst þetta svo sjálfsagt að maður gerir það bara ósjálfrátt, maður er ekkert með þessa 

skilgreiningu, maður bara gerir þetta.“ 

Þó að hugtakið umhyggja komi hvorki fyrir í skólanámskrám né á heimasíðum 

leikskólanna tveggja, þá kemur þar fram að báðir leikskólarnir leggja upp úr því að 

virða þarfir og rétt barnsins til að njóta barnæsku sinnar. 

Einstaklingsmiðað nám 

Í rýnihópi leikskólans Fjalls kom fram að síðastliðin tvö ár hafa þær beint sjónum sínum 

að einstaklingsmiðun í námi barnanna. Verið væri að vinna í því að festa félagslega 

námskrá leikskólans í sessi. Með félagslegri námskrá er átt við að unnið er út frá þörfum 

og væntingum hvers og eins. Ugla sagði að ekki væri bara miðað við að þekkja þarfir og 

væntingar barnanna heldur einnig þarfir og væntingar alls starfsfólksins. Margir 

umræðufundir hefðu verið haldnir þar sem starfsfólk hefði velt fyrir sér hugtökum og 

starfsaðferðum og hvaða leiðir hægt væri að fara. 

Hönnun og skipulag 

Hjá nær öllum leikskólakennurunum kom fram að umhverfi leikskólans styður ekki 

nægjanlega vel við sjálfshjálp barnanna. Flestar töldu að of margir þættir væru hannaðir 

út frá þörfum hinna fullorðnu. Saga sagði: „Það er eins og gert sé ráð fyrir því að hinn 

fullorðni sé í þjónustu við börnin.“ Það sem Saga á við er að skápar og búnaður er oft 
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ekki í hæð barnanna svo þau eiga erfitt með að bjarga sér sjálf og þurfa því aðstoð hins 

fullorðna. Unnur tók í sama streng og benti á að aðgengi barnanna að efnivið á deildinni 

styðji ekkert sérstaklega við sjálfshjálp barnanna og sagði að þetta hefði verið margrætt 

og þær hafi velt fyrir sér hvað væri til ráða. Nokkrar töluðu um fínar innréttingar og háa 

skápa sem gagnast börnunum lítið. 

Í báðum leikskólunum töluðu leikskólakennararnir um að fataherbergin væru ekki 

hönnuð með það í huga að börnin gætu sjálf sótt sér föt eða gengið frá eftir sig. Hæð 

hólfanna og snaganna frá gólfi væri stór galli, sama hæð væri á hólfum eldri og yngri 

barnanna. Saga sagði: „Hólfin eru alltof hátt þar [í fataherberginu], þau þurfa aðstoð við 

að velja sér fötin.“ Unnur bætti við: „Þar [í fataherberginu] eru náttúrulega gallar fyrir 

yngstu börnin, þau geta ekki sótt sjálf [fötin sín].“ 

Efniviður leikskólans 

Hjá viðmælendum mínum kom fram að efniviður4 leikskólans er hluti af 

námsumhverfinu, hann þurfi því að velja af kostgæfni. Efniviðurinn þarf að mati þeirra 

að vera fjölbreyttur og opinn5 til þess að hvert barn hafi möguleika og tækifæri til að 

þroska eiginleika sína og læra í samstarfi með öðrum, bæði börnum og fullorðnum. 

Saga sagði að þær þyrftu alltaf að hafa í huga hvernig hægt væri að nota efniviðinn til 

að toga börnin upp á næsta stig, hún var þá með kenningu Vygotskys (1978) um svæði 

hins mögulega þroska í huga. Saga sagði: „Að hafa það í huga að við þurfum alltaf að 

ýta undir eitthvað hjá einhverjum. ... Það er umhyggja fyrir honum að reyna að toga 

hann upp og reyna að styrkja hann á því sviði sem þarf.“ 

Í rýnihópi Rjóðurs kom fram að leikefni leikskólans væri sérstaklega valið með það í 

huga að leiða börnin áfram í þroska. Leikefnið væri opið og biði upp á fleiri en eina 

lausn. Sem dæmi um opið leikefni voru nefndir kubbar af ýmsum gerðum, auk þess 

pappahólkar og ýmislegt annað sem börnin nota til að leika sér með. Vaka taldi að 

leikur barnanna með kubbana hefði þróast skemmtilega á síðustu árum, byggingarnar 
                                                 

 
4 Með efnivið leikskólans er átt við leikefni og leikföng sem börnin hafa aðgang að til leikja og 
náms. Efniviðurinn getur verið kubbar hvers konar, pappír, litir og perlur, brúður og föt, svo fátt 
eitt sé nefnt. 
5 Með opnum efnivið er átt við að hægt er að nota hann á fleiri en einn veg. Sem dæmi um opinn 
efnivið eru trékubbar sem hægt er að raða saman á mismunandi vegu, pappír, leir, sandur og 
vatn svo dæmi sé tekið.  
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eru orðnar flóknari en áður. „Ég er viss um að leikefnið hefur áhrif á þeirra upplifun,“ 

sagði Vaka. Saga bætti við: „Þau læra af félögunum.“ 

Flestir viðmælendur mínir töluðu um að aðgengi barnanna að leikefni og öðrum efnivið 

væri gott inn á deildunum. Þær legðu sig fram um að gera börnunum auðvelt að velja 

sér leikefni. Helga sagði að börnin bæru ábyrgð á að ganga frá eftir sig, þau þyrftu að 

ganga frá því sem þau léku sér með. Aðgengið væri ekki eins gott annars staðar; sem 

dæmi voru nefndar listasmiðjurnar. Fram kom að í báðum leikskólunum eru það 

leikskólakennararnir sem stýra í listasmiðjunum og setja fram það sem þar er í boði. 

Skiptar skoðanir voru á því hversu mikið aðgengi börn ættu að hafa að efniviðnum. 

Kata sagði að hún vildi sjá að börnin hefðu greiðari aðgang að efnivið til leikja og 

sköpunar. Unnur sagði að of greiður aðgangur að efnivið hjá yngstu börnunum geti gert 

leikskólakennurum erfiðara fyrir „svo að náttúrulega getur maður líka sagt að þetta 

skapar meiri vinnu fyrir okkur ef það er of greið leið í allt. Ég meina, það fer náttúrulega 

allt á hvolf, við vitum það alveg.“ Fram kom að það væri ekkert sjálfgefið að hafa 

greiðan aðgang að öllum efniviðnum fyrir öll börnin. Saga benti á að það krefðist 

ákveðins þroska sem yngstu börnin hefðu ekki; svo væri þetta líka öryggisatriði þar sem 

þær væru með börn frá tæplega tveggja ára til rúmlega þriggja ára. 

Leikskólakennarinn sem hluti af námsumhverfinu 

Í rýnihópi Rjóðurs kom fram að leikskólakennarinn er hluti að námsumhverfi barnsins 

og viðhorf hans hefur áhrif. Þær töldu að það skipti t.d. máli hvernig talað væri við 

barnið og hvernig starfsfólkið nálgaðist barnið. Sem dæmi var nefnt að mikilvægt væri 

að leikskólakennarinn setti sér að ná augnsambandi við barnið og að hann beygði sig 

niður í hæð barnsins þegar hann talaði við það. Vaka sagði: 

Þá er svo margt í umhverfinu sem hefur áhrif eins og okkar framkoma við 
þau. Erum við að hlusta á þau? Veitum við þeim athygli? Ná þau sjálf í 
leikefnið? Það er heilmikið og margt sem við getum gert sem hefur áhrif á 
líðan barnanna og tilfinningaþroska þeirra. 

Leikskólakennararnir töldu að með því að huga vel að umhverfinu og skapa námsvænt 

umhverfi sé börnunum veitt tækifæri til að þroskast og dafna. Eins og Telma sagði: 

„Vont skipulag hefur áhrif á getu manna til að gefa af sér.“ Þær komu flestar inn á það 

að sveigjanlegt skipulag, þar sem barnið hefur val um félaga og efnivið, sé hentugast 
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fyrir barnið til að finna áhugasviði sínu farveg. Stella sagði: „Umhverfið er náttúrulega 

þriðji kennarinn.“ 

Dulda námskráin 

Samkvæmt því sem leikskólakennararnir sögðu fer nám barnanna fram við hinar ýmsu 

stundir dagsins, bæði meðvitað og ómeðvitað. Ásta taldi að öll samskipti yfir daginn 

byggðust á umhyggju fyrir hverju barni. Hún sagði: „Ég nota allar þessar stundir sem 

kennslutæki, þetta er allt saman nám, þau eru að læra öllum stundum.“ Saga tók í sama 

streng. Hún benti m.a. á að bleiuskiptastundirnar væru mikilvægar til að skapa tengsl 

við hvert og eitt barn. „Maður er að syngja, við erum að tala um hitt og þetta, spjalla um 

umhverfið, hvað varstu að gera í gær?, hvað varstu að gera í dag?“ Í vettvangsnótum 

kemur fram að leikskólakennararnir í báðum leikskólunum gáfu hverju barni góðan tíma 

þegar þær sinntu því einstaklingslega eins og að skipta um bleiu og að þær notuðu 

þessar stundir oft til að spjalla við hvert barn. 

Unnur sagði að börnunum væri kennt um leið og um þau væri annast. Hún taldi að nám 

barnanna fléttist inn í allt sem þau gera ef rétt er að staðið. Hjá Stellu kom fram að hún 

telur sig vera frekar meðvitaða um að kenna börnunum um leið og hún sinnir þeim. Hún 

tók fataherbergið sem dæmi, þar noti hún tækifærið og kenni litina og hugtök eins og 

hægri og vinstri svo eitthvað sé nefnt. 

Leikurinn sem námsleið 

Leikurinn er námsleið barnsins. Um það voru allir leikskólakennararnir sammála. Þær 

töldu að leikurinn væri mikilvægur fyrir barnið, að börn þyrftu að fá að leika sér lengur 

en til sex ára aldurs. Í vettvangsnótum mínum kemur fram að leikurinn er í hávegum 

hafður í báðum leikskólunum og honum er leyft að þróast og flæða um svæðið ef svo 

mætti segja. Í vettvangsnótunum kemur fram hvernig tveir leikir voru stundum í gangi 

hlið við hlið sem runnu svo saman á einhverjum tímapunkti. Í mörgum tilfellum fylgdist 

leikskólakennari með án þess að grípa inn í nema kannski til að spyrja spurninga. 

Í vettvangsnótum mínum kemur fram að börnin í leikskólanum Rjóðri nota trékubba og 

pappahólka, sem eru í sal leikskólans, á mjög fjölbreyttan hátt. Allt frá því að búa til 

mynstur í að byggja hús utan um sig með brú og hurð og bekkjum innan í. Á báðum 
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deildunum hafa börnin aðgang að efniviði í glærum plastkössum. Kassarnir eru settir 

fram og börnin sækja í þá að vild. 

4.2.5 Breyttar áherslur í leikskólastarfi 

Vangaveltur voru um hvort utanaðkomandi kröfur um það, hvað börn eigi að geta eða 

vera fær um, hafi áhrif inn í leikskólann. Í umræðum þátttakenda kom fram að þær teldu 

svo vera og að það væri eins og kröfurnar til leikskólans hefðu breyst þegar hann varð 

fyrsta skólastigið. Krafan um „að aðlaga sig grunnskólanum, að kenna börnunum 

eitthvað, hafi náð tökum á kennurum leikskólanna,“ sagði Ronja. Í öðrum rýnihópnum 

veltu þátttakendur því fyrir sér hver gæti verið orsökin fyrir þeim breyttu áherslum sem 

þær töldu hafa orðið víða í leikskólum. „Hvers vegna fóru leikskólar allt í einu að leggja 

ofuráherslu á stundaskrár og þessi fög, liggur mér við að segja?“ spurði Emma. Í 

umræðum þátttakenda kom fram að þær álitu þetta vera vegna þess að leikskólakennarar 

hafi viljað standa undir orðinu kennari. Ronja sagði: „... svo að börnin kæmu sem best 

út í grunnskólanum.“ Hún sagði einnig að henni fyndist sem oft væru gerðar meiri 

kröfur til þess að undirbúa sérkennslubörnin undir grunnskólann; þær kröfur kæmu helst 

frá Greiningarstöðinni og stundum foreldrum. 

Stjórnendahópur Rjóðurs sagði að ákveðið hefði verið að fara þá leið að sporna við 

þessari þróun. Börnunum sé ekki boðið upp á foræfingar, né heldur eru þau látin sitja 

við borð eða vera í skilgreindum skólastundum. Þær segjast leggja áherslu á leikinn, á 

uppgötvanir og tilraunir og á að börnin kynnist samfélagi sínu. Það kom fram hjá 

leikskólakennurunum að umönnun og fræðsla í leikskólum er svo samtvinnuð að annað 

getur ekki verið án hins. María orðaði það svona: 

Ég held að þetta sé ofboðslega samtvinnað og annað getur í rauninni ekki 
verið án hins. Ég held að það sé í rauninni ekki hægt að fara í gegnum 
vinnuna sína eða daginn án þess að það viðkomi þessu bæði. 

María lýsti áhyggjum yfir því að svo virtist sem fræðslan væri að taka meira yfir í 

leikskólum nú en áður. Fleiri komu inn á það sama og veltu fyrir sér hvort gildi 

fræðslunnar hefði orðið meira vægi í leikskólanum nú orðið. 

Samt sem áður kom það fram hjá tveimur leikskólakennurum að þær telja leikskólann 

að hluta til vera til að búa börnin undir grunnskólann. Kata sagði: „Ég tel það mjög 

mikilvægt að þau læri þá þætti sem við leggjum áherslu á í leikskólanum bara til að 
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undirbúa þau undir grunnskólann, því mér finnst þetta ansi stórt stökk.“ Saga sagði: 

„Þegar þau eru orðin eldri þá erum við örlítið að huga að grunnskólanum.“ Einnig kom 

fram í flestum viðtölunum að þær telja sig bera umhyggju fyrir framtíð barnanna, þ.e. 

hvernig þeim gengi síðar og hvernig hægt væri að búa börnin undir það sem koma skal. 

4.2.6 Umhyggja eða forsjárhyggja? 

Þótt það hafi ekki verið ætlunin að skoða hvar umhyggja birtist ekki eða hvað gæti 

hugsanlega verið hindrun gegn því að umhyggja væri sýnd þá kom nokkrum sinnum 

fram í gögnunum það sem kannski væri kallað ofverndun eða forsjárhyggja af hálfu 

hins fullorðna. Þetta birtist við hinar ýmsu aðstæður svo sem í fataherbergi, þegar 

leiðbeinandi er að klæða barn í útifötin og gerir það orðalaust og án þess að yrða á 

barnið eða athuga á nokkurn hátt hvort þetta tiltekna barn sé fært um að bjarga sér sjálft. 

Dæmi úr vettvangsnótum sýnir Erni (2 ára) keyra lítinn kubbabíl fram og aftur á mottu, 

smám saman færir hann sig að skáp sem er eins og vaskaborð og eldavél. 

Ernir ýtir bílnum undir skápinn og bíllinn hverfur. Ernir leggst á gólfið og 
kíkir undir skápinn, hann stendur upp og skoðar ofan frá, lyftir því næst 
vaskafatinu upp sem er ofan í vaskinum og kíkir ofan í gatið. Ernir er að 
rannsaka hvað hafi orðið af bílnum. Ragna, sem situr á gólfinu skammt frá, 
spyr án þess að horfa í áttina að Erni: „Ernir hvar er bíllinn? Hvar er 
bíllinn Ernir?” Þegar Ernir svarar engu en heldur rannsóknum sínum 
áfram, fer Ragna með höndina undir skápinn og sækir bílinn og réttir Erni 
hann. Ernir snýr sér frá og gengur burt án þess að taka við bílnum. 

Í stað þess að leyfa Erni sjálfum að finna lausn og rannsaka áfram er þetta dæmi um 

þegar hinn fullorðni grípur of fljótt fram fyrir hendurnar á barni vegna þess að hann 

skynjaði ekki eða tók ekki mið af því sem barnið var að fást við. 

Þótt það kæmi fram í viðtölum við flesta leikskólakennarana að börnin væru hvött til að 

reyna sjálf og það væri leið til að styrkja sjálfsmyndina þá sýna dæmi af vettvangi að 

það var ekki alltaf svo. Dæmi um þetta er að börnunum bæði á Fiðrildi og Óskasteini er 

skammtaður morgun- og hádegismatur. Í vettvangasnótum frá einum hádegis-

matartímanum, sést (á myndbandsupptöku) hvar börnin setjast í sæti sín við borðið og 

María gengur hringinn og setur á þau smekki án þess að segja neitt við börnin. 

Diskarnir eru allir fyrir framan sæti leikskólakennarans og gaflar í hrúgu á 
miðju borðinu. Þegar María sest minnir hún börnin á að hafa hendurnar 
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undir borði. Hún skammtar því næst á disk hvers barns, ég verð ekki vör við 
að hún spyrji börnin hvort þau vilja þetta eða hitt eða hversu mikið þau 
vilja. María sker niður fyrir hvert barn bæði kjöt og kartöflur og ýtir 
disknum til barnsins. Þegar allir hafa fengið á sinn disk, er grænmetisskálin 
látin ganga hringinn og börnin fá sér sjálf grænmeti. Þegar það er búið 
býður María börnunum að gjöra svo vel um leið minnir hún þau á að klára 
það sem er á disknum. 

Þegar leikskólakennararnir voru spurðir að því hvers vegna börnunum væri skammtað 

var svarið að það væri ekki hægt að treysta svona ungum börnum til að skammta sér 

sjálf, þau myndu setja of mikið eða of lítið á diskinn. Þetta stangast á við það sem kom 

fram í viðtölum við leikskólakennarana um að með því að leyfa börnunum að skammta 

sér sjálf lærðu þau t.d. hófsemi, hvað væri hæfilegt. 

Í skráningum af vettvangi kemur fram að börnin hafa lítið um það að segja hvað þau 

fást við í listasmiðjum leikskólanna. Það kom einnig fram í viðtölum við þátttakendur 

að það væri helst í listasmiðjunum sem börnin réðu litlu sem engu. 

 „Hva vi fara a gea?“ (Hvað erum við að fara að gera?) spyr Sturla (3,3 
ára). „Bíddu og sjáðu,“ segir Helga og brettir upp ermarnar á peysum 
þeirra fjögurra barna sem eru með henni í listasmiðju, „nú ætlum við að 
vera hugrökk og mála á hendurnar okkar.“„Ég ætla sjálf,“ segir Jóhanna 
(3,6 ára). „Nei nú ætla ég að gera fyrir ykkur, aðstoða ykkur, ég ætla að 
hjálpa ykkur“, segir Helga. Á meðan hún málar inn í lófa hvers barns, lætur 
það stimpla á blað og þrífur málninguna af hönd barnsins sitja hin börnin 
og bíða eftir að röðin komi að þeim. Þau eru nokkrum sinnum áminnt 
blíðlega um að sitja kyrr og láta vera það sem er á borðinu. 

Tanja ber mikla umhyggju fyrir börnunum, það kemur bæði fram í viðtalinu við hana, 

einnig verð ég vitni að því oftar en einu sinni í heimsóknum mínum í leikskólann. Hún 

leggur sig fram um að skilja hvert barn og styðja við það. Hins vegar getur línan á milli 

ofverndunar og umhyggju verið þunn, eins og eftirfarandi dæmi sýnir. „Hann [Konráð 

1,10 ára] leikur sér í útivistinni hjá Ástu en hann hangir bara í mér. ... Ef ég hreyfi mig 

þá grætur hann. Ég má ekki nema [verð alltaf] að taka hann með en inni þá er það allt í 

lagi, þá er hann öruggari. ... Þetta er mjög skrýtið [...] Hann er bara svo ofboðslega 

óöruggur úti. Hann er náttúrulega yngstur og þau stóru eru oft að hrinda eða svona 

þegar þau labba framhjá.“ Tanja ber umhyggju fyrir Konráð og vill að honum líði vel, 

hún áttar sig á að hann virðist vera öruggari úti hjá Ástu en henni en veit ekki hvers 

vegna. Þannig að spurningin er hvort umhyggja Tönju fyrir Konráð hafi þarna snúist 

upp í andhverfu sína því hún telur að hún þurfi að vernda hann fyrir hinum börnum og 
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ofverndi hann vegna þess að hann er yngstur og eins og hún bendir á: „Þau stóru eru oft 

að hrinda eða svona þegar þau labba framhjá.“ 

Dæmi af vettvangi sýnir þegar hinn fullorðni hlustar ekki á leikinn sem er í gangi og 

virðir því ekki leikreglur barnanna. 

Nokkur börn eru í leik í og við sandsvæðið, þau eru m.a. búin að safna 
fötum og öðru dóti inn í hús sem þar stendur. Starfsmaður kemur gangandi 
að sandsvæðinu, hún drífur í að tína allt út úr húsinu með þeim orðum að 
„maður á að leika sér að dótinu. Maður getur ekki leikið sér að því ef það 
er inni í húsinu“. Nokkur börn eru þarna í kring, þau stoppa öll og horfa á 
hana án þess að segja neitt. Fleiri athugasemdir gerði hún, eins og „það á 
að leika sér inni í húsinu ekki uppi á því“ og beinir orðum sínum að 
nokkrum drengjum sem sitja uppi á húsinu. Svo sagði hún: „Hér er fullt af 
gröfum.“ Strákarnir sem voru uppi á húsinu, fylgdust hljóðir með. Þegar 
búið er að tína allt út, segir Hjálmur (3 ára): „Þetta er Latibær“. „Maður á 
að leika með þennan bíl, það gengur ekki að hann sé inni,“ segir 
starfsmaðurinn. „En þetta er Latibær,“ endurtekur Hjálmur og setur bílinn 
aftur inn í húsið. „En það á að leika sér með hann,“ segir starfsmaðurinn 
og tekur bílinn aftur út úr húsinu, „maður getur það ekki ef hann er ...“ Hún 
þagnar og snýr sér að barni sem er að koma og segir; „Nei, ertu komin?“ – 
og fer án þess að klára að ræða við drengina sem voru í Latabæjarleiknum. 

Þarna skipti meira máli að hlutirnir væru á réttum stöðum en hvaða hlutverki þeir 

gegndu í leiknum. Leikurinn leystist upp og börnin dreifðust annað. Í rauninni varð ég 

aðeins einu sinni vitni að slíku atviki, en það segir samt til um hversu mikilvægt það er 

að vera vakandi og gleyma sér ekki. 

4.2.7 Samantekt 

Samkvæmt því sem kom fram hjá þátttakendum í rannsókninni hefur umhyggja í 

leikskóla nokkur birtingarform. Hún birtist m.a. í viðhorfi og framkomu leikskóla-

kennarans gagnvart börnunum. Það kom fram að mikilvægt er talið að 

leikskólakennarar þekki þarfir, langanir og væntingar hvers barns sem er í þeirra umsjá. 

Að hrós og hvatning sé góð leið til að efla sjálfsöryggi barnanna, það sé forsenda þess 

að barnið nái að þroskast og dafna. 

Þátttakendur töldu að umhyggja birtist einnig í því hvernig tekið er á móti börnum og 

foreldrum í leikskólanum. Virðing fyrir einstaklingnum er lykilatriði sem þátttakendur 

töldu að leikskólakennarar þurfi að temja sér, mikilvægast sé hins vegar að barnið 

upplifi þessa virðingu gagnvart sér. Umhyggjusamur leikskólakennari er ákveðinn, hann 
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gerir kröfur, hann fylgir eftir reglum, hann leiðbeinir og hvetur, hann ögrar og ýtir 

barninu áfram til aukins þroska. Hann er jafnframt sveigjanlegur og hlýr í viðmóti. 

Umhyggja birtist í umhverfinu, í fjölbreyttum efniviði og námstækifærum. Umhverfið 

og efniviðurinn, sem börnunum er boðið upp á, endurspeglar viðhorf leikskólans til 

barna að mati þátttakenda. 

Þátttakendur í rannsókninni virðast vera flestir á þeirri skoðun að umhyggjan eigi að 

vera rauði þráðurinn í öllu starfi í leikskólanum og að líta beri á leikinn sem námsleið. 

Börnin eigi að fá að uppgötva og gera tilraunir, hvert á sínum forsendum. Ekki má 

vanmeta hina duldu námskrá, það er það sem fer fram við hinar ýmsu aðstæður daglegs 

lífs, börnin eru alltaf að læra, hvort sem það er meðvitað eða ómeðvitað. 
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5 Umræða 

Hér á eftir verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og þær settar í 

fræðilegt samhengi. Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á umhyggju og menntun 

barna í leikskóla. Rannsóknarspurningarnar voru: Í hverju felst umhyggja í starfi með 

börnum að mati leikskólakennara? Hvernig birtist umhyggja í starfi leikskólakennara? 

Niðurstöður viðtalanna sýndu að þátttakendur töldu umhyggju vera undirliggjandi í 

starfi leikskólans og vera sem rauður þráður í starfi hans allan daginn. Birtingarmyndir 

umhyggjunnar eru fjölbreyttar og voru viðmælendur mínir almennt meðvitaðir um 

hlutverk sitt í leikskólanum. Umhyggja og menntun leikskólabarna er að mati þeirra 

sem tóku þátt í rannsókninni samtvinnuð og ekki hægt að sinna öðru án hins. 

Samkvæmt því sem birtist mér þann tíma sem ég átti inn í þessum tveimur leikskólum 

virðast leikskólakennarar meðvitaðir um mikilvægi umhyggju fyrir félagslegan og 

vitrænan þroska barnanna.  

Noddings taldi að fjórir grundvallarþættir lægju að baki siðfræði menntunar: 

fyrirmyndir, samræða, framkvæmd og staðfesting. í kafla 5.3.6 nota ég þessa þætti sem 

nokkurs konar módel fyrir niðurstöðurnar. 

5.1 Í hverju felst umhyggja að mati leikskólakennara? 

Hér verða ræddar skilgreiningar leikskólakennaranna á umhyggju og umræður um gildi 

umhyggju í starfi leikskólans. 

5.1.1 Skilgreiningar viðmælenda 

Flestir þátttakendurnir í rannsókninni líta svo á að umhyggja fyrir hverju barni sé 

samofin í öllu starfi leikskólans þar sem allar stundir eru jafnmikilvægar. Fram kom að 

það væri jafnmikilvægt að huga að líkamlegum sem andlegum þörfum barnsins; nefnt 

var sem dæmi að bleiuskiptastundirnar væru jafnmikilvægar og hópastarfið. Í 

Uppeldisáætlun fyrir dagvistarheimili (Menntamálráðuneytið, 1985) og Uppeldisáætlun 

fyrir leikskóla (Menntamálaráðuneytið, 1993) svo og Aðalnámskrá leikskóla 

(Menntamálaráðuneytið, 1999) segir að umhyggja fyrir barninu ásamt leiknum sé 

aðalsmerki leikskólans. Þar kemur einnig fram að stoðir leikskólaskólastarfsins séu – 
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auk leiksins – traust, hlýja og umönnun. Þetta eru sömu þættir auk umhyggjunnar sem 

þátttakendurnir í rannsókninni telja vera undirstöðuþætti leikskólastarfsins. 

Leikskólakennararnir, sem tóku þátt í rannsókninni, telja að bros, faðmlag og hlýlegt 

viðmót sé hluti af umhyggju sem ekki megi vanmeta því það skipti máli fyrir vellíðan 

barnsins sem aftur ræðu miklu um hvort það geti nýtt möguleika sína til fullnustu. 

Samkvæmt Goldstein (2002) hefur umhyggja verið vanmetin í skólastarfi þar sem litið 

hefur verið á hana fyrst og fremst sem hlýtt faðmlag og blítt bros.  

Umhyggja forsenda náms 

Leikskólakennararnir telja umönnun og umhyggju fyrir velferð og framgöngu barns 

vera það sem starfið í leikskólanum á að byggjast á því umhyggja fyrir barninu sé 

forsenda þess að það geti lært og þroskast. Noddings (2003a) telur að það sé viðhorfið 

og tengslin við þann sem annast er um sem hefur áhrif á umhyggjuna. Í viðtölum við 

þátttakendur kom fram þessi sama afstaða: það er hugsunin og viðhorfið að baki 

umhyggju sem skiptir máli. Leikskólakennari, sem ber faglega umhyggju fyrir 

börnunum í hans umsjá, ber jafnframt tilfinningar til þeirra, hann annast um börnin af 

hlýju og virðingu (Sigríður Halldórsdóttir, 1989). Viðmælendur mínir telja að vissulega 

sé hægt að sinna umönnun án þess að umhyggja fylgi með en þá sé um að ræða einhvers 

konar staðlaða vinnu þar sem verkið er framkvæmt án þess að hlýja eða aðrar 

tilfinningar fylgi með. Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) telur að umhyggja þurfi ekki 

endilega að fela í sér væntumþykju þótt þetta tvennt fari gjarnan saman, „... ósennilegt 

að okkur þyki vænt um manneskju án þess að bera umhyggju fyrir velferð hennar“ 

(bls.79). Samkvæmt því má álykta sem svo að leikskólakennari geti sinnt starfi sínu 

samkvæmt starfslýsingu án þess að gefa neitt af sér til barnanna eða þykja vænt um þau. 

Westmark (2002) bendir á að umhyggja, sem kemur ekki frá hjartanu, sé hvorki gefandi 

fyrir kennara né barn og sé því ekki fagleg. Westmark bendir ennfremur á að 

umhyggjuhugsun sprettur ekki fram af sjálfu sér, hana þarf að ígrunda og rækta eigi hún 

að nýtast kennaranum sem uppeldis- og kennslutæki. Sumir leikskólakennaranna 

sögðust nota umhyggju meðvitað sem uppeldis- og kennslutæki. Í hópumræðum í 

öðrum leikskólanum kom fram að þar væru skipulagðir umræðufundir þar sem 

starfsfólkið velti m.a. fyrir sér hugtökum eins og umhyggju. En ein af undirstöðum 

umhyggjusamra samskipta er að mati Westmarks að þekkja sjálfan sig og viðhorf sín. 
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Nærvera og snerting 

Nærvera og snerting var það sem flestir leikskólakennararnir tengdu umhyggju, bæði í 

eiginlegri og óeiginlegri merkingu. Þetta snýst um að hafa tilfinningar gagnvart þeirri 

manneskju sem manni er falin umsjá með og láta sig hana varða. Það er t.d. gert með 

því að hlusta eftir tilfinningum barnsins, segja þær. Svipuð áhersla kemur fram í 

rannsókn Evu Johannsson (2001) sem telur nærveru leikskólakennarans skipta máli og á 

þar við að vera heils hugar til staðar, þ.e. að vera vakandi, ígrundandi og hlusta á það 

sem fram fer. Nokkrir þátttakenda í minni rannsókn nefna einmitt að það skipti máli að 

vera vakandi og með hugann við það sem fram fer og að grípa tækifærið í dagsins önn 

til að kenna börnunum um litina, um hugtökin hægri og vinstri og til að vera 

siðferðislegar fyrirmyndir, svo eitthvað sé nefnt 

Einn leikskólakennarinn sagði að henni væri það mjög mikilvægt að öllum líði vel í 

leikskólanum. Með því að taka utan um börnin bæði þegar vel og illa gengur sé hennar 

leið til að ná tengslum og ávinna sér traust barnanna. Rannsóknir hafa sýnt að hlýja, 

öryggi, traust og umhyggja í samskiptum barna og kennara hafa áhrif á framgang 

barnsins (Shore, 1997). 

Umhyggja snýst um samskipti 

Leikskólakennararnir telja umhyggju snúast um samskipti þar sem ekki sé nóg að hlusta 

á yrt skilaboð, líka verði að hlusta eftir óyrtum skilaboðum barnsins, á líkamsmálið. Það 

sem átt er við er að hlustað sé eftir líðan barnsins: Hvað er þetta barn að hugsa? Hvernig 

líður þessu barni? Létt stroka um bakið, klapp á öxlina eða augnsamband við barn eru 

skilaboð til barns um að það skipti máli og að leikskólakennaranum sé ekki sama um 

það. Umhyggja felst í því að veita hverju barni þá athygli sem það þarfnast og gefa 

barninu tíma. Þetta fellur saman við það sem Broström (2003) heldur fram. Hann telur 

að umhyggja felist í að veita hverju barni athygli og mæta þörfum hvers og eins. Þegar 

leikskólakennari sýnir barni athygli er hann að skapa tengsl milli sín og barnsins. 

Leikskólakennari, sem vill ná árangri, byggir því upp traust tengsl á grunni umhyggju. 

Hann hlustar eftir þörfum og væntingum hvers og eins og lærir að skilja sjónarmið 

barnanna; samskipti snúast um að hlusta, sjá og skilja (Cuffaro, 1995; Goldstein, 2002; 

Johannsson, 2001). 
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Umhyggja er að setja mörk 

Sumir viðmælenda minna telja umhyggju felast í rammanum og reglunum, sem gilda í 

leikskólanum og samfélaginu, og hvernig þeim er framfylgt. Þær telja það veita barni 

öryggi að þekkja mörkin og afleiðingar þess að fara út fyrir rammann. Fram kom að ef 

barn brýtur reglu eða fer yfir gildandi mörk þá þurfi að taka á því af festu en skoða bæri 

brot og afleiðingar í samhengi. Hjá viðmælendum mínum kom fram sú skoðun að barn, 

sem upplifir umhyggju gagnvart sér af hálfu leikskólakennarans, treystir honum. 

Umhyggjan felist í traustinu sem skapast milli barns og leikskólakennara. Einnig kom 

fram að innan rammans þarf að vera ákveðin sveigjanleiki. Það þýðir að ekki dugi að 

setja alla undir sama hatt, meta þarf kröfur til barnanna út frá aðstæðum og út frá þeim 

sem í hlut á hverju sinni. Það er á ábyrgð leikskólakennarans að setja mörkin og 

framfylgja reglum af sanngirni og réttsýni (Goldstein, 2002; Noddings, 2003a; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007). Noddings (2003a) telur einnig að það sé ekki endilega þannig 

að öllum finnst það sama vera það rétta; það sem á við einn á ekki endilega við um 

annan. Það sem skipti máli er að leikskólakennarinn sé trúr og samkvæmur sjálfum sér, 

þannig að börnin geti treyst honum. 

Umhyggja er að veita stuðning 

Umhyggja felst í að veita hverjum og einum þann stuðning sem hann þarfnast til að 

vaxa og dafna. Í viðtölunum kom fram að umhyggja væri stærsti þáttur starfsins og 

snerti bæði börn og starfsfólk. Börn kalli mismikið á athygli af hálfu hins fullorðna, 

ekki megi gera ráð fyrir að þó barn unni sér vel að þá þurfi það ekki á manni að halda. 

Hjá Noddings (2003a) kemur fram að allir þurfa að finna fyrir því að fyrir þeim sé borin 

umhyggja en umhyggjan breytist eftir því sem einstaklingurinn eldist og þroskast. En 

allir hafi þörf fyrir jákvæða umhyggju sem felst í jákvæðum viðbrögðum gagnvart þeim. 

Enginn á samkvæmt því sem kemur fram hjá Noddings að þurfa að lifa í skugga ótta 

eða hræðslu, hver og einn á rétt á að honum sé sýnd virðing fyrir það sem hann er. Í 

rýnihópi Fjalls kom fram að til þess að manni líði vel hvort sem um er að ræða barn eða 

fullorðinn þarf hann að finna fyrir því að það sé borin umhyggja fyrir honum, að hann 

skipti máli. Westmark (2002) álítur að umhyggjusemi hafi áhrif á alla í leikskólanum, 

bæði börn og fullorðna, það sýni sig m.a. í að þar sem umhyggja er í hávegum höfð 

verða samskipti opnari og jákvæðari. Samskiptin einkennist af viðurkenningu. Það á við 

um samskipti í báðum leikskólunum sem tóku þátt í rannsókninni, að mínu mati. Eitt af 
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því sem kom fram í öðrum rýnihópnum var að skólabragurinn eða staðblærinn6 tengist 

umhyggju. 

Umhyggja felst í skipulagi umhverfisins 

Í viðtölum við leikskólakennarana kom fram að þeir telja að umhyggja felst í hvernig 

umhverfið er skipulagt, hversu skapandi námsumhverfi leikskólinn er. Hér er átt við 

efnivið, búnað, aðgengi og dagskipulag. Svipað kemur fram hjá Elizabeth Nordin-

Hultman (2005) sem telur að skilaboðin sem umhverfið sendir barninu, skipti máli fyrir 

framgöngu þess, skilaboðin sem felast í skipulagi rýmisins, hversu aðgengilegur 

efniviðurinn er og hvernig hann er staðsettur. Í þátttökuleikskólunum er aðgengi 

barnanna misgott að mati þátttakenda, flestar vildu sjá það betra, þó það sjónarmið hafi 

einnig heyrst að of greiður aðgangur að efnivið gæti aukið á vinnu kennarans. 

Langflestir menntunarfræðingar telja að börn eigi að hafa greiðan aðgang að efnivið 

sem ögrar þeim og gerir kröfur til þeirra þannig að þau séu ávallt að takast á við 

verkefni á svæði hins mögulega þroska (Berk og Winsler, 1995; Cuffaro, 1995; Nordin-

Hultman, 2005; Rinaldi, 1999). Viðhorf hinna fullorðnu endurspeglast í skipulagi 

umhverfisins (Nordin-Hultman, 2005). 

Nordin-Hultman (2005) telur rýmið gefa ákveðin skilaboð um stöðu og vald, um hvers 

ætlast er til af börnum og fullorðnum og um mikilvægi og gildi þess sem í boði er. 

Spurningin er hvort dagurinn skiptist í fullorðinsstýrðar stundir eða hvort börnin ráða 

ferðinni. Í báðum leikskólunum eru það börnin sem ráða ferðinni í flestum tilfellum á 

yngstu deildunum, sérstaklega í leik eins og inni á deildum og í frjálsum stundum inni í 

sal. Þetta er í samræmi við það sem kemur fram hjá Frost og fleirum (2005) um hlutverk 

leiksins í námi barnanna þar sem börnin geta valið úr fjölbreytum efnivið og leikið með 

hann og unnið hvert á sínum forsendum (Cuffaro, 1995 og Rinaldi,1999). Það eru hins 

vegar stundir eins og í listasmiðju og í einstaka hópastarfsstundum þar sem kennarinn 

stýrir og velur viðfangsefnið, ákveður hvað á að gera og hvernig. Það er ekki 

umtalsverður munur á skilgreiningu viðmælenda minna og því sem áður hefur verið 

                                                 

 
6 Með staðblæ er átt við stofnanamenningu leikskólans, andrúmsloftið, viðhorf, sýn og afstöðu 
starfsfólksins. Stundum er talað um það sem „svífur yfir“, eða „situr í veggjunum“, átt er við 
bæði óskrifaðar og skrifaðar reglur. Ástæða þess að ég vel þetta orð fremur en 
stofnanamenningu er að ég tel það víðara og auk þess fallegra; þriðja ástæðan er að 
leikskólakennararnir notuðu sjálfir orðið staðblær. 
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haldið fram um mikilvægi rýmisins. Nordin-Hultman (2005) og Cuffaro (1995) fjalla 

báðar um hvernig skipulag rýmisins getur verið stuðningur við nám barnsins með því að 

gera það aðgengilegra barninu, t.d. með því að fækka lokuðum hirslum og skipuleggja 

svæðin með það í huga að leikurinn geti fengið að þróast. Það kom ekki skýrt fram í 

rannsókninni hvernig umhverfið var nýtt til stuðnings við nám barnanna eins og Nordin-

Hultman og Cuffaro leggja til, þar væri hægt að gera betur í báðum 

þátttökuleikskólunum. 

Umhyggja er að hugsa um barnið í víðu samhengi 

Nokkrir viðmælenda minna telja það mikilvægt að þekkja bakgrunn barnsins því að það 

auðveldi að sjá hlutina í samhengi. Berk og Winsler (1995) hafa bent á mikilvægi þess 

að þekkja til heimilisaðstæðna og félagslegrar stöðu barnsins. Það geri 

leikskólakennaranum kleift að styðja barnið í að vinna betur úr reynslu sinni; einnig að 

nýta þekkingarheim barnsins til að leiða það inn á nýjar slóðir. Með því að skapa tengsl 

og sýnileika milli heimilis og leikskóla geta foreldrar og leikskólakennarar t.d. tekist 

saman á við að aðstoða barn sem hefur lent í erfiðleikum við að takast á við tilfinningar 

sínar (Galardini og Giovannini, 2001). 

5.1.2 Gildi umhyggju 

Gildi umhyggjunnar í starfi leikskólans er að mati þátttakenda að gefa hverju barni 

tækifæri til að þroskast á eigin forsendum. Hvert barn þarf að fá grunnþörfum sínum 

fullnægt, þ.e. fá að borða, hvílast, að það sé þurrt, að vera ekki kalt og ekki of heitt, 

þannig að það geti lært og leikið sér. Undirstöðurnar þurfa að vera sterkar svo að 

yfirbyggingin haldi. Maslows (1987) telur að einstaklingur þurfi að fá grunnþörfum 

sínum fyrir næringu, öryggi og vellíðan fullnægt eigi hann að eiga möguleika á að verða 

heilsteyptur persónuleiki. 

Viðmælendur mínir telja að áhrifa umhyggjunnar gæti þegar til lengri tíma væri litið, að 

umhyggju á fyrstu árum barnsins sé undirstaða velgengni síðar meir en hins vegar að 

skortur á umhyggju á fyrstu árum barns geti m.a. haft áhrif á tilfinninga- og 

félagsþroska til lengri tíma litið. Langtímarannsóknir, sem gerðar hafa verið, sýna að 

börn, sem búa við skort á umhyggju á fyrstu árum ævi sinnar, eiga erfiðara með að 

tengjast og læra í og af umhverfi sínu en þau sem búa við góða umönnun og njóta 

umhyggju (Shore, 1997). Umhyggja er talin vera einn af þeim grundvallarþáttum sem 



71 

hafa áhrif á félagslegan og vitrænan þroska barna (Goldstein, 2002; Sklay o.fl., 2005). 

Þessu eru flestir viðmælendur mínir sammála og telja gildi umhyggjunnar fyrir 

tilfinninga- og félagsþroska barns ótvírætt. 

5.1.3 Samantekt 

Þótt viðmælendur mínir telji hugtökin umhyggju og umönnun vera nátengd gera þær 

nokkurn greinarmun á hugtökunum og virðast meðvitaðar um hlutverk hugtakanna í 

starfi leikskólans. Flestar líta á hugtakið umhyggju með svipuðum hætti og Elva 

Önundardóttir og fleiri (2006), þ.e. sem einhvers konar yfirhugtak og að umönnun sé 

undirhugtak umhyggju. Margt af því sem kom fram í viðtölunum og rýnihópunum fellur 

saman við skilgreiningar Noddings (2003a, 2005a) á umhyggju. Sem dæmi telja 

leikskólakennararnir umhyggju snúast um samskipti, tengsl og nærveru og að sinna 

þurfi bæði líkamlegum og andlegum þörfum barnanna af alúð og virðingu fyrir 

einstkalingnum. Þátttakendur í rannsókninni telja einnig að ekki skyldi vanmeta 

mikilvægi blíðra brosa og hlýrra faðmlaga, það skipti máli fyrir vellíðan barnanna. 

Þátttakendur í rannsókninni telja umhyggju vera forsendu þess að barn geti lært og 

þroskast á eigin verðleikum. Þær eru nær allar þeirrar skoðunar að ekki sé hægt að sinna 

starfinu í leikskólanum nema bera umhyggju fyrir hagsmunum barnanna. 

Leikskólakennari þurfi því að vera fær um að tengjast börnunum og setja sig í þeirra 

spor. Þær telja að viðhorf og hugsun leikskólakennarans skipti máli. Vissulega sé hægt 

að sinna starfinu í leikskólanum án þess að gefa neitt af sér en gildi þess er mjög dregið 

í efa. Það felist umhyggja í því að setja börnunum mörk í þeim tilgangi að veita þeim 

öryggi, hins vegar þurfi ramminn að vera sveigjanlegur og falla að aldri og þroska 

barnanna. Mikilvægt sé að barn fái grunnþörfum sínum fullnægt, þörfin fyrir ást og 

öryggi er þar framarlega. Hlýja og virðing, þar sem hagsmunir barnanna eru í fyrsta 

sæti, tel ég vera það sem skín í gegnum flest viðtölin, það er það sama og kemur fram í 

rannsókn Sigrúnar Aðalbjarnardóttur (2007). Ennfremur stemmir það við það sem 

Sigríður Halldórsdóttir (1989) segir að einkenni m.a. faglega umhyggju. 

5.2 Hvernig birtist umhyggja í starfi leikskólakennara? 

Hér verða ræddar helstu niðurstöður sem taka til birtingamynda umhyggju í 

leikskólastarfi og þær tengdar við kenningar og rannsóknir sem gerðar hafa verið.  
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5.2.1 Umhyggjusamur leikskólakennari 

Leikskólakennararnir, í rannsókninni, sögðu að taka þyrfti mið af þroska og færni 

barnanna og að viðfangsefnin þyrftu að vera krefjandi og vekja áhuga. Noddings (1992) 

telur að umhyggjusamur kennari sé meðvitaður um að sinna og bregðast við 

mismunandi þörfum barnanna og veita þeim verkefni við hæfi. 

Umhyggjusamur leikskólakennari gerir kröfur 

Flestir leikskólakennararnir eru sammála því sem kemur fram hjá Noddings (2002) að 

umhyggjusamur leikskólakennari gerir kröfur til barnanna, hann er ákveðinn og 

samkvæmur sjálfum sé. Þær telja einnig að í aga felist umhyggja fyrir barninu. 

Leikskólakennararnir skilgreina aga m.a. sem það að vera fær um að fara eftir reglum 

og bera ábyrgð á sjálfum sér eins og hver hefur forsendur til. Skilaboð um hvað má og 

hvað ekki þurfi að vera skýr og sett fram af festu en einlægni, þannig læri barnið smám 

saman að þekkja mörkin. Í öðrum leikskólanum kom það fram að það eru þeir fullorðnu 

sem stýra og áttu þá við að leikskólakennarinn leiðbeinir en börnin hafi ákveðið frelsi 

um leiðir og nálgun – en þó innan ákveðins skilgreinds ramma. Þátttakendur telja að 

virðing fyrir barninu og tilfinningum þess verði alltaf að vera til staðar; ekki dugi að 

setja ramma rammans vegna. 

Ramminn er sveigjanlegur og hæfir aldri og þroska barnanna 

Hjá þátttakendum í báðum leikskólunum kom fram að reglur og skipulag verða að hæfa 

aldri og þroska barnanna svo þau læri af reynslunni. Það viðhorf kom fram í öðrum 

rýnihópnum að börn þyrftu að læra að lúta reglum til að öðlast innri aga til þess að geta 

farið eftir reglum og bjargað sér síðar meir. Börnin þyrftu að læra að standa við þær 

ákvarðanir sem þau hafa tekið. Goldstein (2002) telur að börn læri að taka ábyrgð á 

gerðum sínum og hegðun í gegnum reynslu. Cuffaro (1995) sagði um reynsluna að hana 

yrði hver að öðlast sjálfur í gegnum upplifanir sínar, hún yrði ekki fengin frá öðrum. 

Það væri hins vegar hlutverk leikskólakennarans að skapa aðstæður og styðja við barnið 

og leiðbeina því. Svipað kemur fram hjá Noddings (2003a) en hún bendir jafnframt á að 

hver og einn verði að finna þá leið sem hentar og að sá sem ber umhyggju fyrir 

einhverjum fylgir ekki reglum eftir í blindni heldur metur aðstæður í hvert sinn. 
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Horfa á barnið sem heild 

Viðmælendur mínir tala flestar um að þær vinni út frá þörfum hvers og eins barns og að 

ekki megi gera ráð fyrir að allir séu staddir á sama stað á sama tíma þótt þeir séu á sama 

aldri. Einn af kostunum sem þátttakendur telja að fylgi því að vera með börnin í litlum 

föstum hópum, sé sá möguleiki sem skapast til að geta sinnt hverju barni betur 

einstaklingslega. Noddings (2005) er meðal þeirra sem telur mikilvægt að horfa á barnið 

sem heild, sinna þurfi líkamlegum, tilfinningalegum, félagslegum sem og vitrænum 

þroska þess. Hins vegar megi ekki gera ráð fyrir að allir þurfi þess sama á sama tíma, 

sem passar við það sem þátttakendur í rannsókninni halda fram. Staðlaðir þroskalistar 

og færnipróf þjóna ekki slíkri einstaklingsmiðun að mati Noddings (2002). Í báðum 

leikskólunum er litið svo á að unnið sé út frá einstaklingsmiðun en samt nota báðir 

leikskólarnir staðlaða þroskalista og færnipróf til að meta börnin, vegna þess að þeim er 

ætlað að gera það eins og kom fram í öðrum rýnihópnum. En það er líka gert vegna þess 

að þær telja það gefa þeim góða mynd af stöðu barnsins. Þarna virðist gæta ákveðinnar 

mótsagnar hjá þátttakendum, annars vegar að ekki eigi að horfa á alla út frá sama staðli 

þrátt fyrir að vera á sama aldri og hins vegar að þær telja stöðluð þroskapróf gefa rétta 

mynd af stöðu hvers barns. 

Safna upplýsingum og fylgja eftir 

Einn leikskólakennarinn benti á að skráningar væru góð leið til að safna upplýsingum 

um börnin, stöðu þeirra og hvers þau væri megnug. Cuffaro (1995) og Rinaldi (2001) 

fjalla báðar um mikilvægi þess að skrá starfið með börnunum, það sé hluti af starfinu, 

þannig safnist mikilvægar upplýsingar um getu og færni hvers barns. Það sama kemur 

fram í Aðalnámskrá leikskóla (Menntamálaráðuneytið 1999) en þar segir að 

leikskólakennarinn eigi að finna sér tíma til að skrá niður ýmis atriði úr leik og námi 

barnanna. Tilgangurinn er m.a. að öðlast betri yfirsýn yfir stöðu og færni hvers barns. 

Leikskólakennararnir taka myndir af leik barnanna í þeim tilgangi að skoða m.a. annars 

samskipti þeirra. Hins vegar kom óljóst fram hvernig þær nýta skráningarnar nema til að 

sýna foreldrum hvað börnin eru að fást við. Þarna tel ég vera vannýtt tækifæri sem 

mætti nota betur í þeim tilgangi að læra um styrkleika og færni hvers barns með því að 

skoða saman og ígrunda skráningarnar, sem þær gera, og nýta þær þannig enn frekar í 

þágu barnanna. 
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Að vera vakandi yfir möguleikum og tækifærum 

Samkvæmt því sem þátttakendur í rannsókninni sögðu fer nám barnanna fram í leik 

þeirra og samskiptum allan daginn. Þær líta á nám sem félagslegt ferli þar sem börn 

læra m.a. hvert af öðru. Þær telja jafnframt að leikskólakennarinn þurfi að vera vakandi 

yfir að grípa tækifærin þegar þau gefast í daglegu amstri leikskóladagsins svo að barnið 

læri af því sem það er að takast á við. Eins og kemur fram hjá Dewey (2000b) þarf 

kennarinn að vera vakandi yfir því hvaða reynsla og þekking stuðlar að þroska og hvað 

getur hamlað þroska barnsins. Gardner talar um reynslu sem virkjar og lamar greindir, 

afstaða leikskólakennarans getur haft áhrif á hvort reynslan sem barnið öðlast sé því til 

góðs (Armstrong, 2001). 

Lykilpersónur 

Í báðum leikskólunum er notað svokallað lykilpersónukerfi. Það kemur fram bæði hjá 

Goldschmied og Jackson (2004) og Manning-Morton og Thorp (2003) að 

leikskólakennari, sem fylgir barni eftir og sinnir helstu þörfum þess, frá því það byrjar í 

leikskóla og þar til það annað hvort hættir í leikskólanum eða skiptir um deild, nái að 

kynnast barninu nánar en ella. Flestir leikskólakennararnir, sem tóku þátt í 

rannsókninni, tóku í sama streng. Þær sögðust telja sig hafi betri yfirsýn yfir þroska og 

stöðu hvers barns með því að hafa fasta hópa með sömu börnunum í langan tíma. 

Þannig læri þær að þekkja hvert barn og sjái barnið sem heild, viti hvað má bjóða því og 

hvenær má gera auknar kröfur til barnsins (Noddings, 2005b). Goldschmied og Jackson 

(2004) halda því fram að í gegnum náin samskipti við fáa fullorðna öðlist barnið öryggi 

og félagslega færni, það gerist í daglegum samskiptum þar sem leikskólakennarinn fær 

tækifæri til að sjá barnið sem heild. Leikskólakennararnir telja lykilpersónukerfi vera 

öllum til góðs, leikskólakennurum, börnum og foreldrum. Þær telja að aðlögunartíminn 

hafi þar mest að segja, þ.e. þegar verið er að byggja upp traust milli foreldra og 

leikskóla. Þess vegna sé mikilvægt að sami leikskólakennari sjái um að aðlaga barnið að 

leikskólanum og komi til með að vera með það áfram í hópi. 

Ekki eru allir á eitt sáttir um ágæti lykilpersónukerfis og telja það jafnvel getað skapað 

öryggisleysi meðal barna því þau hengi sig á einhvern einn og verði svo óörugg þegar sá 

aðili er ekki við. Aðrir hafa bent á að það geti verið erfitt þar sem leikskólakennarinn 

binst tilfinningaböndum börnum sem hann á ekki. Enn aðrir benda á að börn sem ná að 

mynda sterk tengsl við einn fullorðinn verði kröfuhörð á umhverfi sitt og eru líklegri til 
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að láta í ljós tilfinningar sínar og langanir og það geti gert vinnu leikskólakennarans 

erfiðari. Þetta er hins vegar líka það sem er talinn vera einn af kostum 

lykilpersónukerfisins (Goldschmied og Jackson, 2004). Þótt þessi skoðun kæmi ekki 

nákvæmlega svona fram var þó einn þátttakenda í rannsókninni sem taldi að það væru 

aðeins börn, sem þyrftu á sérkennslu að halda, sem ættu að hafa fastan starfsmann eða 

lykilpersónu. Hennar skoðun er að það geti aukið á öryggisleysi barna ef lykilpersónu 

vanti vegna veikinda eða fría. Rannsóknir sýna hins vegar að það veitir yngstu 

börnunum öryggi ef einn ákveðin fullorðinn sér um að sinna öllum helstu þörfum þeirra 

yfir daginn; það sem skipti mestu máli er að þau myndi tilfinningasamband við þennan 

tiltekna aðila. Börnin sæki gjarnan stuðning til lykilpersónu sinnar þegar þau takist á við 

nýjar aðstæður. Þegar barn sé orðið öruggt skapi það ekki óöryggi þótt lykilpersónu 

vanti einn og einn dag (Goldschmied og Jackson, 2004; Manning-Morton og Thorp, 

2003). 

Umhyggja gagnvart foreldrum 

Lykilpersónukerfið veitir ekki aðeins tækifæri fyrir meiri og/eða nánari tengingu við 

hvert og eitt barn heldur verður og tengingin við foreldra barnsins meiri, telja 

leikskólakennararnir í rannsókninni. Goldschmied og Jackson (2004) telja lykil-

persónukerfið geta tryggt betri umönnun til handa barninu í leikskólanum og aukið 

traustið milli fjölskyldu og leikskóla. Foreldrar verði öruggari ef þeir vita að barninu 

þeirra í öruggum höndum og það skiptir máli. Það kom fram í viðtölunum að samband 

milli leikskólakennara og barns getur orðið mjög sterkt og þau bundist 

tilfinningaböndum. Það getur hins vegar valdið óöruggum foreldrum áhyggjum yfir að 

barnið þeirra bindist einhverjum öðrum en þeim sterkum böndum. Því er mikilvægt að á 

milli foreldra og leikskóla ríki traust svo foreldrum finnist stöðu sinni ekki ógnað 

(Goldstein, 2002). Goldschmied og Jackson álíta að sterk tengsl barns við aðra fullorðna 

styrki tengsl barnsins við foreldrana enn frekar. 

Það kom fram bæði í viðtölum við leikskólakennarana og í rýnihópunum að 

leikskólakennurunum finnst mikilvægt að samskipti við foreldra séu opin og að hlustað 

sé á það sem foreldrar hafa að segja, þarfir þeirra og væntingar. Þar sem foreldrar og 

leikskólakennarar hafa ólík ábyrgðarhlutverk gagnvart börnunum og þekkja þau á hvorn 

sinn mátann er mikilvægt að gera heima barnsins sýnilega í báðar áttir (Galardini og 

Giovannini, 2001). Margar leiðir eru færar í þeim efnum, ein leið er sú sem báðir þátt-
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tökuleikskólarnir fara, að hafa heimasíðu leikskólans og deilda hans aðgengilegar 

fjölskyldum barnanna. Einn leikskólakennarinn sagðist vera með foreldra á póstlista og 

senda þeim reglulega fréttir og upplýsingar um það sem gerist í leikskólanum. 

Flestir leikskólakennararnir eru á þeirri skoðun að taka myndir í dagsins önn og koma 

þeim fyrir þar sem foreldrar geta séð þær hafi gefist vel. Þannig má gera 

leikskóladaginn sýnilegan foreldrum, þar sem yngstu börn leikskólans eru oft ekki 

komin með það þróað mál að þau geti sagt frá því sem á daga þeirra drífur. 

Leið til að gera líf barnsins heima sýnilegt í leikskólanum er t.d. að fara þá leið sem 

farin er á Fiðrildi. Tuskudýr fer daglega heim með börnunum, tuskudýrinu fylgir bók 

þar sem foreldrar geta skráð það sem á daga tuskudýrsins og barnsins drífur á meðan á 

heimsókn dýrsins stendur. Með þessu telja leikskólakennararnir að þeir tengi saman 

heima barnsins. Það er lesið úr bókinni í samverustundum. Við það skapast 

umræðugrundvöllur milli barnanna og börnin fá innsýn inn í heim hvers annars fyrir 

utan leikskólann (Sigríður Síta Pétursdóttir, 2004). 

5.2.2 Menntandi umhyggja 

Fram kom að leikskólakennarinn er fyrirmynd barnanna í orði og æði; því skipti viðhorf 

og framkoma leikskólakennarans máli. Noddings (2002) er meðal þeirra sem telur að 

börn, sem fá umönnun og kennslu hjá fólki sem hefur skýr siðferðisleg og félagsleg 

viðmið, séu líkleg til að tileinka sér slík viðmið. Þótt deilt hafi verið um hvort hægt sé 

að kenna siðfræði er það nú svo að góðir kennarar í gegnum tíðina hafa haft siðfræði 

sem bakgrunn í sinni kennslu (Lickona, 1991; Noddings, 2002). Í öðrum leikskólanum 

eru umræðuhópar þar sem starfsfólk fær tækifæri til að velta fyrir sér starfsaðferðum, 

m.a. hvernig þær komi til móts við börnin og hvernig fyrirmyndir þær eru. 

Í leikskólunum tveimur sýndu börnin hvert öðru umhyggju og umgengust hvert annað 

af vingjarnleika. Ef til árekstra kom leystu þau oft úr þeim sjálf. Í viðtölum við leik-

skólakennarana kom fram að þær reyna að vinna markvisst að því að hafa umhyggju 

fyrir börnunum að leiðarljósi í starfinu. Það gera þær m.a. með því að nota hugtök eins 

og vingjarnleki, kurteisi og hugrekki og fleiri slík hugtök markvisst í umræðum með 

börnunum og hver við aðra. Einnig kom fram að þær reyna að temja sér jákvætt viðhorf 

gagnvart börnum og samstarfsfólki. Noddings (2002) hefur bent á að börn læra 
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umhyggju fyrir öðrum af fyrirmyndum sínum og af því að upplifa að borin sé umhyggja 

fyrir þeim. Ef leikskólakennarinn vinnur meðvitað að því að orða gerðir sínar og ekki 

síst gerðir barnanna þegar það á við verður umhyggjuhugsun barnsins fyrir öðrum 

ómeðvituð, barnið fer að bregðast ómeðvitað við aðstæðum þar sem umhyggju er þörf. 

Líkt og Noddings telur Goldstein (2002) að sá sem þiggur umhyggju lærir að veita hana. 

Þetta sama viðhorf kom fram hjá nokkrum þátttakendum í rannsókninni. 

Sterk sjálfsmynd 

Í viðtölum og umræðum við þátttakendur kom fram að þær telja mikilvægt að stuðla að 

sterkri sjálfsmynd barns. Það telja þær sig gera m.a. með því að efla sjálfstæði og 

sjálfsöryggi barnanna. Einn leikskólakennarinn benti á að þær legðu áherslu á að borin 

væri virðing fyrir börnunum sem vitsmunaverum. Goldschmied og Jackson (2004) telja 

að börn eigi rétt á að vera virt sem einstaklingar, að það sé hlustað á skoðanir þeirra og 

þær teknar alvarlega; þannig læri barnið að skoðun þess skiptir máli. Flestir 

viðmælendur mínir taka í sama streng og telja að það væri hagur allra að börnin öðlist 

sjálfsöryggi og geti tjáð sig um skoðanir sínar og tilfinningar. Þetta er í samræmi við 

ákvæði í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (Samningur Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi barnsins, 1992). Í Aðalnámskrá leikskóla (Menntamálaráðuneytið, 1999) er 

kveðið á um að í leikskóla skuli beitt lýðræðislegum vinnubrögðum, þar sem raddir allra 

barnanna eigi að heyrast og að á börnin sé hlustað. Osler og Stakey (2005) telja að barn, 

sem fær tækifæri til að koma skoðunum sínum á framfæri og veit að á það er hlustað og 

að skoðanir þess eru virtar, öðlast sjálfsöryggi. Barnið lærir að þekkja eigið sjálf í 

samskiptum við aðra og sjálfsmynd þess styrkist. 

Menntun og umhyggja samtvinnaðar í leikskóla 

Í leikskóla eru umhyggja og menntun samtvinnaðar og getur hvorug verið án hinnar, að 

mati þátttakenda í rannsókninni. Broström (2003) gengur út frá því að börn byrji að læra 

um leið og þau fæðast og bæti við þekkingu sína og færni við flestar aðstæður daglegs 

lífs. Því verði menntun og umhyggja ekki aðskildar, hvorki í leikskóla né heima. 

Í báðum leikskólunum er litið á allar stundir daglegs lífs sem námsstundir þar sem 

börnin læra um leið og um þau er annast. Þetta er í samræmi við niðurstöður rannsóknar 

Kristínar Dýrfjörð (2006) þar sem kemur fram að leikskólakennarar leggja áherslu á að 

börn séu virkir þátttakendur í menntun sem fer fram í gegnum leik og dagleg samskipti. 
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Smith (1987, 1993) hefur bent á mikilvægi tengsla menntunar og umhyggju fyrir nám 

ungra barna; hún telur að börn eigi auðveldara með að læra ef þau njóti andlegrar og 

líkamlegrar umhyggju. Undir þetta sjónarmið taka flestir þátttakendur í rannsókninni. 

Goldschmied og Jackson (2004) telja að það séu þættir við líkamlega umönnun sem 

þarfnist þess að barnið læri ákveðna færni um leið og þörfum þess er sinnt. Dæmi um 

þetta er þegar barn byrjar að bjarga sér sjálft við matarborðið, í fataherberginu og á 

snyrtingunni. Með því að leyfa barninu að spreyta sig sjálft aukist færni þess smám 

saman. 

Leikurinn sem námsleið 

Leikskólakennararnir segjast nýta flestar stundir dagsins sem náms- og kennslustundir 

því leikurinn væri námsleið barnsins. Í gegnum leikinn lærir barnið m.a. félagsleg 

samskipti, ýmis hugtök og margskonar færni. Manning-Morton og Thorpe (2003) halda 

því fram að það sem barn læri fyrir 3 ára aldur hafi áhrif á þroska þess síðar meir; því 

skipti máli það sem börn fást við. 

Markmiðið með að hafa umhyggju að leiðarljósi í starfinu er samkvæmt því sem kom 

fram í rannsókninni að virkja áhuga barnanna, vinna út frá því sem þau velja sér og eru 

upptekin af hverju sinni. Það er gert m.a. með því að hlusta á hvert barn og gefa því 

tækifæri til að þroskast á eigin forsendum gegnum leik. Leikurinn er námsleið barnsins; 

um það eru allir leikskólakennararnir sammála. Á myndbandsupptökum mínum kemur 

fram að leikurinn er í hávegum hafður í báðum leikskólunum. Einnig að börnin fá 

yfirleitt að leika í friði fyrir inngripi hins fullorðna. Frost, Wortham og Reifel (2005) 

benda á að rannsóknir í gegnum árin hafi sýnt að leikurinn örvar og eflir flesta 

þroskaþætti barnsins og að sterk tengsl eru þar á milli; einnig að leikurinn er tæki 

barnsins til að skilja heiminn út frá eigin forsendum og læra þannig að takast á við 

viðfangsefni sem bíður þess. 

Fram kom að gegnum leikinn er hægt að finna út og virkja áhuga barnsins. Talið er að 

það sé áhugahvötin, sem dregur barnið áfram, ásamt forvitni (Lindqvist, 2004). Því ætti 

það að vera einn af grunnþáttum leikskólans að vinna út frá áhugahvötinni, með því að 

vekja áhuga barnanna á viðfangsefnum og vera vakandi yfir sterkum hliðum þeirra og 

vinna út frá því. 
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Efling félagsþroskans 

Nær öllum þátttakendum finnst mikilvægt að efla félagsþroska barnanna og telja það 

best gert í gegnum leikinn og jákvæð samskipti. Leikskólakennararnir í rannsókninni 

telja flestar að börnin læri hvert af öðru og að það sé eitt af hlutverkum þeirra sem 

kennara að styðja þau og hvetja þau áfram á leið sinni til þroska. Sýnt hefur verið fram á 

að börn byrja að mynda tengsl við umhverfi sitt um leið og þau fæðast og að mjög ung 

börn eru fær um að sýna samkennd með öðrum. Það er svo í gegnum leik með 

jafnöldrum og þeim sem lengra eru komin sem barnið þroskar þessi tengsl (Cuffaro, 

1995; Damon, 1988). Barn tekst á við mörg og fjölbreytt verkefni daglega í 

leikskólanum þar sem leikskólakennarar og önnur börn mynda stuðningskerfi sem veitir 

barninu tækifæri til að bæta við þekkingu sína og færni (Berk og Winsler, 1995). 

Leikskólakennararnir telja mikilvægt að styðja við sjálfsmynd barnanna; það sé m.a. 

gert með því að skapa aðstæður til að börnin geti átt í jákvæðum og skapandi 

samskiptum. Það kom fram að viðhorf og framkoma leikskólakennarans gagnvart 

börnunum skiptir máli því sjálfsmynd barns verði m.a. til í samskiptum barns og 

leikskólakennara. Þetta er í samræmi við það sem kemur fram hjá Cuffaro (1995), 

Goldstein (2002) og Sigurúnu Aðalbjarnardóttur (2007). Fram kom að flestir 

leikskólakennararnir eiga jákvæð samskipti við börnin og telja það leið til að byggja upp 

jákvæða sjálfsmynd þeirra. Sklay og fleiri (2005) telja það vera merki um gæði í 

leikskólastarfi þegar leikskólakennarinn spyr spurninga og talar við börnin á jákvæðan 

hátt. 

Hvatning og hrós 

Flestir þátttakendurnir segjast nota hvatningu og hrós markvisst og meðvitað til að 

styðja við barnið á ferð þess í gegnum daginn og við verkefnin sem það tekst á við. 

Hvatning og hrós sé forsenda þess að barnið nái færni í því sem það fæst við og góð leið 

til að byggja upp sjálfsmynd barnsins. Manning-Morton og Thorpe (2003) telja að hrós 

og hvatning sé vandmeðfarin. Til að hrós virki sem hvatning þarf hrósið að hafa 

þýðingu fyrir barnið. Til dæmis þegar barnið tekst á við eitthvað sem hefur reynst því 

erfitt er rétt að veita því staðfestingu á að það sýni t.d. hugrekki eins og einn 

leikskólakennarinn segist gjarnan gera. Leikskólakennararnir segja að það skipti máli 

hvernig og hvenær sé hrósað. Ein sagði að það yrði að velja stundina vel því hrósið gæti 

líka truflað ef það kæmi ekki á réttum tíma. Leikskólakennarinn þarf að geta lesið hvert 
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barn og stutt það með hvatningu, sem barnið þarfnast, á leið þess til þroska frá þeim 

stað þar sem það er statt (Cuffaro, 1995). 

Katz og Tello (2003) benda á að með því að hjálpa barni að takast á við hlutina eins og 

þeir eru byggir barnið upp sjálfsöryggi. Leikskólakennararnir segja að þær vinni 

markvisst að því að efla sjálfsöryggi barnanna, t.d. með því að koma fram fyrir félaga 

sína og syngja og segja frá. Eins segjast þær hrósa börnunum þegar þau takast á við 

eitthvað, hversu stórt eða smátt sem það er. Noddings (2003) telur að markmið 

menntunar ætti að vera að einstaklingurinn hafi trú á eigin getu og verði 

hamingjusamur. 

5.2.3 Breyttar áherslur í starfi leikskóla 

Ég velti fyrir mér í inngangi hvort áherslan á fræðslu og kennslu í leikskólum hafi verið 

á kostnað umhyggju. Í ritgerð Hildar Patursson (2005) kemur fram að færeyskir 

leikskólakennarar efast um að íslenskir leikskólakennarar sjái börnin nógu vel, vegna 

áherslunnar á fræðslu og skipulag. Viðmælendur mínir komu hins vegar nær allar inn á 

hversu mikilvægt það væri að sjá og heyra hvert og eitt barn. Það sem átt er við er að 

hlusta eftir skoðunum, tilfinningum, væntingum og þörfum allra barnanna. Þetta er í 

samræmi við það sem Noddings (2003a) telur að verði að vera til staðar svo hvert barn 

fái þá umhyggju sem það þarfnast. 

Umhyggja og/eða fræðsla 

Eins og fram hefur komið hér að framan virðist sem tilhneiging hafi verið til 

skólamiðunar í leikskólastarfi hér á landi líkt og í nágrannalöndum okkar. Þátttakendur í 

rýnihópi Rjóðurs veltu fyrir sér hvers vegna þessi tilhneiging væri. Þeirra álit er að 

hugsanlega hafi leikskólakennarar viljað standa undir nafninu kennari. Önnur ástæða 

gæti verið að krafan um að „kenna börnunum eitthvað“, svo þau komi betur út í 

grunnskólanum, hafi náð tökum á þeim; þess vegna hafi leikskólarnir færst í átt að 

fræðslu og kennslu. Ekki kom þó fram hvaðan sú krafa væri sprottinn nema ef vera 

skyldi frá foreldrum og grunnskólakennurum en þó var það frekar óljóst.  

Það virðist hins vegar vera sem umræðan meðal leikskólakennara hafi af og til snúist 

um það í gegnum árin hvernig skilgreina skuli tímann í leikskólanum, hvort fara eigi þá 

leið að greina á milli umönnunar (er þar átt við líkamlega umhirðu) og kennslu eða ekki 
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(Balke, 1982; Jóhanna Einarsdóttir, 2003, 2007; Jóhanna Thorsteinsson, 1999a, 1999b). 

Viðmælendur mínir eru flestar á því að þetta séu óaðskiljanlegir þættir. 

Í hvorugum leikskólanum eru skilgreindar svokallaðar skólastundir eins og hópastarf 

elstu barna leikskólans er oft kallað. Þótt það hafi ekki komið fram í viðtölum né 

umræðum má lesa á heimasíðu annars leikskólans að í ákveðnum skilgreindum tímum 

er lögð áhersla á að kenna elstu börnunum ákveðna færni sem kemur sér vel þegar í 

grunnskólann er komið samkvæmt hefðbundnum skilningi þess sem þar fer fram. Þetta 

eru atriði eins og að sitja kyrr og hlusta og taka við fyrirmælum frá kennara og aðeins er 

byrjað að vinna með að leggja inn stafi með börnunum. Í hinum leikskólanum kom það 

fram í viðtölum að sú ákvörðun hefði verið tekin að reyna að sporna við þeirri þróun að 

leggja áherslu á „foræfingar og skólamiðun“, eins og það var kallað, en leggja þess í 

stað áherslu á að börnin þekktu samfélag sitt, efla félagsþroskann og nota leikinn og 

uppgötvunina sem námsleið. Vejskov (2004), Broström (2003) og Hayes (2003) hafa 

bent á að leikurinn hafi goldið fyrir áhersluna á fræðslu í starfi leikskólans. Það er því 

vel að þessir leikskólar skuli huga að því að gera leiknum hátt undir höfði og líti á hann 

sem þá raunverulegu námsleið sem hann er. 

Undirbúningur undir það sem koma skal 

Tveir af leikskólakennurunum komu inn á það í viðtölunum að í leikskóla væri m.a. 

verið að undirbúa börnin undir grunnskólann og fyrir það sem koma skal. Þær telja að 

undirbúningur barnanna feli í sér umhyggju fyrir framtíð þeirra. Dewey (2000b) telur 

undirbúing vera „viðsjált hugtak“ þar sem það að undirbúa sig undir framtíðina stangast 

á við sjálft sig (2000b, bls. 57-59). Hann telur að það sé ekki víst að undirbúningurinn í 

núinu gagnist einstaklingnum í framtíðinni nema að það sem unnið er úr hafi einhverja 

merkingu eða þýðingu fyrir einstaklinginn. Því sé í raun eini undirbúningurinn, sem 

gagnast einstaklingnum, sá að hann fái tækifæri til að vinna úr reynslu sinni hér og nú. 

Dewey telur þó að ekki sé nóg að tileinka sér ákveðna færni því að færni eða þekking 

komi ekki að gangi, nema að hún hafa tilgang fyrir einstaklinginn. Cuffaro (1995) tekur 

í sama streng og bendir á að erfitt geti verið að búa barn undir það ókomna, barnið verði 

að fá að takast á við aðstæður hverju sinni, en með stuðningi hins fullorðna öðlast 

barnið reynslu og þrek til að takast á við það sem býður þess. Samkvæmt Dewey og 

Cuffaro ætti leikskólinn því ekki að leggja áherslu á að undirbúa börnin undir 

grunnskólann – frekar að byggja upp reynslu sem hugsanlega nýtist barninu í lífinu. 
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Það sem virðist hafa mest að segja, hvað varðar að takast á við flutning úr leikskóla í 

grunnskóla, er að börnin hafi sterka sjálfsmynd og góðan félagsþroska. Það er þó ekki 

algilt því leikskólinn virðist oft líta öðrum augum á hvað er talið skipta máli heldur en 

grunnskólinn (Jóhanna Einarsdóttir, 2007). Vandinn virðist því liggja að hluta til í 

mismunandi sýn á börn eftir skólastigum líkt og kemur fram í nýlegri rannsókn Bjargar 

Sigurvinsdóttur (2007). 

Umhyggja á við á öllum skólastigum 

Þó umhyggja á öðrum skólastigum hafi ekki verið hluti af rannsókninni og því ekki 

spurt um það sérstaklega. Tel ég ástæðu til að fjalla lítillega um það sjónarhorn, sem 

kom fram í viðtölum við leikskólakennarana, að þær vildu sjá meiri áherslu lagða á 

umhyggjuhugtakið í námi kennaranema allra skólastiga. Að þeirra mati nýtur umhyggja 

sem slík ekki sannmælis. Sérstaklega var yngsta stig grunnskólans nefnt sem dæmi um 

hvar virtist skorta sýn á mikilvægi umhyggju. Ummæli grunnskólakennara í nýlegri 

rannsókn Bjarkar Einisdóttur styðja þessar áhyggjur leikskólakennaranna. Þar kemur 

fram að grunnskólakennurum finnst kennslan vera orðin „...meira umönnunarstarf en 

fræðslu- eða kennslustarf ...“, uppeldishluti starfsins væri orðin of fyrirferðarmikill 

(Björk Einisdóttir, 2008, bls. 51). Við svipaðan tón kveður í rannsókn Nönnu Kristínar 

Cristiansen (2007). Leikskólakennararnir, sem tóku þátt í þessari rannsókn, töldu hins 

vegar að ekki væri hægt að tala um annað hvort eða eins og áður hefur komið fram. 

Skoðanir leikskólakennaranna fara saman við skoðanir Broström (2003) sem telur að 

umhyggja í leikskóla feli í sér hvoru tveggja, uppeldi og kennslu. Goldschmied og 

Jackson (2004) telja að börn þurfi að fá að leika sér og uppgötva á eigin forsendum án 

afskipta en með stuðningi hins fullorðna. Noddings (1992, 2005) telur að umhyggja 

gagnvart einstaklingum, á hvaða skólastigi sem er, verði að vera til staðar, annars verði 

lítið um nám. 

5.2.4 Námsumhverfi 

Efniviðurinn og skipulag rýmisins endurspeglar umhyggjuna sem borin er fyrir 

börnunum, taldi einn leikskólakennarinn. Efniviðurinn er hluti af námsumhverfinu og 

þarf því að vera vel valinn, að mati þátttakenda, hann þarf að bjóða upp á fjölbreytta 

notkunarmöguleika, gefa kost á samvinnu jafnt sem einstaklingsvinnu. Þetta fellur 

saman við það sem bæði Cuffaro (1995) og Nordin-Hultman (2005) hafa skrifað um að 
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efniviðurinn og umhverfið hafi áhrif á hvernig barnið þroskast og hvort það fær notið 

möguleika sinna. 

Flestir þátttakendurnir tóku fram að ákveðnir þættir í umhverfi leikskólans styddu ekki 

nægjanlega vel við sjálfshjálp barnanna. Þar var fyrst og fremst átt við fataherbergin þar 

sem snagar eru m.a. of hátt á vegg. Einnig var nefnt sérstaklega í öðrum leikskólanum 

að þar væru of margir lokaðir skápar sem gerði efniviðinn óaðgengilegan börnunum. 

Fram kom að þetta hefði verið rætt í leikskólakennarahópnum en ekki fundist nein lausn 

á. Nordin-Hultman (2005) telur að rýmið sendi ákveðin skilaboð um hvað er ætlast til af 

börnunum, innilokaður eða óaðgengilegur efniviður sendir þannig skilaboð um að 

barnið sé ekki fært um að bjarga sér sjálft, það þurfi aðstoð hins fullorðna. Það sama má 

segja um snagana og aðstöðuna í fataherbergjunum, skilaboðin þar eru: fullorðnir ráða. 

Það má svo velta fyrir sér hvaða áhrif þessi skilaboð hafa á sjálfsmynd barnanna. Í 

báðum leikskólunum er reynt að bregðast við aðstöðunni í fataherbergjunum með því að 

rétta börnunum öll útifötin í einu og leyfa þeim að spreyta sig á því að klæða sig. 

Sumir leikskólakennararnir telja að umhverfi leikskóla sé of oft hannað út frá þörfum 

hinna fullorðnu og að það gleymist að horfa á það með augum barnanna og út frá þeirra 

þörfum. Að mati þátttakendanna er börnunum veitt tækifæri til að þroskast og dafna 

með því að skapa námsvænt umhverfi. 

Einn leikskólakennarinn sagði að umhverfið væri þriðji kennarinn og átti við að vel 

skipulagt umhverfi, þar sem börnin hafa greiðan aðgang að efniviðnum, getur veitt 

leikskólakennaranum frelsi til að rannsaka ýmislegt með börnunum því umhverfið 

styður vel við sjálfsbjörg barnanna. Í Aðalnámskrá leikskóla (Menntamálaráðuneytið, 

1999) er talað um umhverfið sem þriðja uppalandann, átt er við að skipulag 

umhverfisins getur bæði haft hvetjandi og hamlandi áhrif á leik barnanna. Cuffaro 

(1995) og Rinaldi (1999, 2001, 2006) segja umhverfið og efniviðinn, sem valinn er, 

endurspegla hugmyndir hinna fullorðnu um þekkingu og færni barna, um hvernig þau 

afli sér þekkingar. Hlutverk rýmisins ætti að vera að vekja áhuga og forvitni og bjóða 

upp á samskipti. Í leikskólanum Rjóðri kom fram í rýnihópi að efniviður leikskólans er 

sérstaklega valinn með það í huga að leiða börnin áfram í þroska og gefa þeim 

möguleika á að takast á við flókin og krefjandi verkefni. Í vettvangsnótum mínum 

kemur fram að börnin hafa yfirleitt úr nokkuð fjölbreyttu efni að velja í frjálsum 
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stundum og leikefni þeirra er kubbar, klæði og ýmis annar efniviður sem gefur 

fjölbreytta notkunarmöguleika. 

Leikskólakennarinn er hluti af námsumhverfinu, telja þátttakendur, viðhorf hans og 

afstaða til barnanna hefur áhrif. Einnig telja þeir að það geti verið erfitt að ætla sér að 

mæta þörfum allra barnanna því þau höfði misjafnlega til leikskólakennaranna eins og 

gengur, auk þess höfði leikskólakennararnir misjafnlega til barnanna, eins og kom fram 

hjá öðrum rýnhópnum. Þetta fellur saman við það sem kemur fram hjá Goldstein 

(2002), ekki sé sjálfgefið að öllum líki við alla, það skiptir máli að gera sér grein fyrir 

því og finna leiðir til að vinna með það. Viðmælendur mínir telja mikilvægt að geta rætt 

saman fordómalaust um viðhorf sitt til einstakra barna og líðan sína til að reyna að 

tryggja að allir njóti sín. Svipað kemur fram í rannsókn Sigrúnar Aðalbjarnadóttur 

(2007) þar sem kennarar telja mikilvægt að fá tækifæri til að ígrunda starf sitt með 

umræðum.  

5.2.5 Umhyggja eða forsjárhyggja? 

Það getur oft verið þunn lína á milli umhyggju og ofverndunar, enda – eins og kom fram 

hjá öðrum rýnihópnum – getur skilningur á hvað er umhyggja verið mismunandi. Það 

sem einum finnst hæfilegt finnst öðrum kannski of mikið eða of lítið. Þannig virðist 

hugtakið oft vera matsatriði þess sem veitir og þess sem þiggur (Noddings, 2003a). Í 

gögnunum birtist eitt og annað sem ég velti fyrir mér hvort væri hægt að túlka sem of 

mikla umhyggju eða umhyggju yfirhöfuð. Sem dæmi þá telur Noddings (2003) að 

umhyggja, sem snýst um að lifa fyrir barnið, sé ekki leið til árangurs. Því þótt 

leikskólakennari eða foreldrar telji sig gera barninu gott með því að benda því á lausnir 

eða gera fyrir barnið það sem það sjálft ætti að spreyta sig á, þá eru þeir samkvæmt 

Noddings að grafa undan sjálfstrausti og frumkvæði barnsins og getur þvi ekki talist 

umhyggja. 

Á myndbandsupptökunum sjást dæmi þess að gripið var inn í hjá barni og því sýnd 

lausnin í stað þess að leyfa barninu sjálfu að finna lausnin með því að rannsaka áfram. 

Þetta telur Noddings (2003a) að gerist þegar leikskólakennarinn hlustar ekki á eða 

skynjar ekki það sem barnið var að fást við. Það kom einnig fram í viðtölum við 

leikskólakennarana að þær telja það aðfinnsluvert að þær grípi stundum of fljótt inn í 

hjá börnunum. 
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Þótt það kæmi fram í viðtölum við flesta leikskólakennarana að börnin séu hvött til að 

reyna sjálf og það sé leið til að styrkja sjálfsmyndina þá sýna dæmi af vettvangi að svo 

var ekki alltaf. Þegar leikskólakennararnir voru spurðir að því hvers vegna börnunum 

væri skammtað á diskana, var svarið að svona ungum börnum væri ekki treystandi til að 

skammta sér sjálf, þau myndu setja of mikið eða of lítið á diskana. Þetta stangast á við 

það sem kom fram í viðtölum við leikskólakennarana um að með því að leyfa börnunum 

að skammta sér sjálf lærðu þau t.d. hófsemi, hvað væri hæfilegt. Það sama kemur fram 

hjá Katz og Tello (2003) sem segja að barn þurfi að fá að takast á við hlutina og æfa sig; 

ef það gerir mistök þá þarf barnið að fá að reyna aftur. Þannig byggist sjálfsöryggið 

smám saman upp og barnið lærir hvað er nóg og hvað er of mikið ef dæmi er tekið með 

matinn. Sama kemur fram hjá Dewey (2000b) sem telur að barn læri best með því að 

læra af reynslunni. Broström (2003) tekur í sama streng, þegar hann telur að börn læri 

við flestar aðstæður daglegs lífs og að þau öðlist færni með því að takast á við hlutina 

með stuðningi hins fullorðna. 

Í skráningum af vettvangi kemur fram að börnin hafa lítið um það að segja hvað þau 

fást við í listasmiðjum leikskólanna, þar er það leikskólakennarinn sem leggur fram 

viðfangsefnið og ræður ferðinni. Noddings (2003b) telur að barn sem er vant því að 

hugsað sé fyrir það á þennan hátt bíði eftir skipun en framkvæmi ekki sjálft. Hún bendir 

á að barnið fari að leitast við að uppfylla þarfir eða kröfur kennarans og setji þær ofar 

sínum. Dewey (2000b) varaði einmitt við því sama og benti á að ef áhrif kennarans 

væru of sterk færu börnin að vinna fyrir kennarann í stað sjálfra sín. Það skiptir því máli 

að leikskólakennarinn velti fyrir sér hver sé raunverulegur tilgangur þess sem gert er 

með börnunum. 

Tilfinningatengsl milli lykilpersónu og barns geta oft orðið mjög sterk, svo sterk að 

lykilpersónan fer ósjálfrátt að ofvernda barnið því hún telur sig skynja líðan þess og 

óöryggi og vill hlífa því við erfiðleikum. Því er mikilvægt að innan leikskólans sé 

vettvangur þar sem starfsfólk getur rætt um tilfinningar sínar og fengið hjálp til að skilja 

þær (Goldschmied og Jackson, 2004). Noddings (2003b) telur að umhyggja sé ekki það 

sama og ofverndun; sá sem ber umhyggju fyrir einhverjum leyfir honum að takast á við 

erfiðleikana og öðlast öryggi með því að sigrast á þeim. Hún telur að of mikil hjálp geti 

hindrað barnið í að komast áfram. 
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5.2.6 Siðferðisþættir að baki umhyggjuhugsun menntunar 

Að mati Noddings (1992) er mikilvægt að umhyggja og siðferði fari saman. Hún telur 

að fjórir grundvallar siðferðisþættir liggi að baki umhyggjuhugsun menntunar: 

fyrirmynd, samræða, framkvæmd og staðfesting. Í báðum leikskólunum sá ég merki 

þess að unnið væri út frá þessum fjórum þáttum þótt það væri ekki nefnt sérstaklega. 

Fyrirmyndin: Umhyggja leikskólakennarans felst m.a. í að vera siðferðisleg fyrirmynd. 

Nokkrir þátttakenda töldu að það væri umhyggjusemi fyrir börnunum að kenna þeim 

almenn siðferðisleg gildi. Fram kom að þeir telja hlutverk kennarans m.a. vera að miðla 

áfram þeim gildum sem eru viðtekin í samfélaginu eins og Sigrún Aðalbjarnardóttir 

(2007) hefur bent á. Í öðrum leikskólanum kom fram að unnið væri markvisst með 

dygðir og reynt að tengja þær við sem flestar athafnir barnanna. Þátttakendur gera sér 

grein fyrir að þær eru fyrirmyndir barnanna og að börn tileinka sér það sem fyrirmyndir 

þeirra gera bæði í orði og æði. 

Samræðan felst í að hlusta og skapa aðstæður fyrir samskipti. Leikskólakennararnir 

nota markvisst hugtök eins og vingjarnleiki, hófsemi og hugrekki og tengja þau inn í 

umræður með börnunum. Þannig æfir barnið orð og hugtök við ýmsar aðstæður og fær 

tækifæri til að velta fyrir sér merkingu þeirra þangað til það öðlaðist skilning á því og 

getu til að nota orð og hugtök á merkingarbæran hátt, eins og Vygotsky og 

sporgöngumenn hans hafa lagt áherslu á (Vygotsky, 1978). Í fataherberginu, þegar 

börnin eru að klæða sig í útifötin, gefast oft góðar stundir til umræðna um fjölbreytt 

efni. Í vettvangsnótum mínum kemur ítrekað fram að í báðum leikskólunum notuðu 

leikskólakennararnir tækifæri til að skapa umræður milli barnanna og við börnin. 

Framkvæmdin: Börnunum er leyft að spreyta sig á fjölbreyttum viðfangsefnum, bæði í 

leik og einnig við að æfa sig í sjálfshjálp. Þannig bæta þau smám saman við fyrri 

þekkingu og færni. Það skiptir máli að leikskólakennarinn sé vakandi fyrir þörfum og 

löngunum barnanna, um það eru flestir leikskólakennararnir sammála, einnig fyrir 

hvaða viðfangsefni þau hafa þörf fyrir að takast á við. Barn sem upplifir umhyggju 

gagnvart sér, lærir að sýna öðrum umhyggju (Noddings, 2002). Í þátttökuathugunum 

mínum kemur fram hvernig börnin sýna hvert öðru umhyggju. 
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Staðfesting felst í að hafa orð á jákvæðri hegðun, að veita barninu endurgjöf á það sem 

það er að fást við, með orðum eða látbragði, t.d. með blíðu brosi og hlýju faðmlagi eða 

léttri snertingu. Staðfesting felur í sér traust og vilja til að halda áfram (Smith, 2004). 

Þátttakendur í rannsókninni nota hrós og hvatningu mikið til að styðja við tilraunir 

barnsins og verkefni. Manning-Morton og Thorpe (2003) telja að hrós, sem felur í sér 

viðurkenningu á því sem barn tekst á við, sé líklegt til að skipta máli fyrir barnið. Það 

fær staðfestingu á getu sinni og tekst á við nýtt viðfangsefni. 

5.2.7 Samantekt 

Niðurstöður benda til að þátttakendur telja umhyggju undirliggjandi í öllu starfi 

leikskólans, umhyggjan er rauði þráður starfsins, það sem allt byggir á. 

Birtingarmyndirnar eru margar og oft persónubundnar eins og gengur, það þarfnast ekki 

allir þess sama og það ber að virða – telja leikskólakennararnir sem þátt tóku í 

rannsókninni. Það sem hæst ber er að mínu mati hvernig umhyggja fyrir einstaklings-

þörfum hvers barns skín í gegnum flest það sem leikskólakennararnir sögðu og gerðu. 

Þarfir einstaklingsins eru í fyrirrúmi, sami aldur þýðir ekki endilega sömu færni og 

mikilvægt er að líta á barnið sem heild. 

Umhyggjusamur leikskólakennari gerir kröfur til barnanna, sér til þess að verkefni séu 

við hæfi og taki mið af áhuga barnanna. Hann ber virðingu fyrir tilfinningum og 

skoðunum barnanna, setur mörk og fylgir eftir að þau séu virt. Að vera umhyggjusamur 

leikskólakennari felur í sér að vera hvetjandi, vera fyrirmynd, rannsakandi og samferða 

barninu frekar en að vera skipuleggjandi eða fræðari. Þetta sé það sem fagmaðurinn er 

meðvitaður um, segja Manning-Morton og Thorpe (2003). Og þetta er það sem kemur 

fram hjá flestum þátttakendunum í rannsókninni. 

Umhyggja á að beinast að fjölskyldu barnsins ekki síður en barninu sjálfu. Að byggja 

upp traust milli heimilis og leikskóla er eitt af því sem skiptir máli því foreldrar og 

leikskólakennarar eru samverkamenn í uppeldi barnanna. Því þarf að ríkja gagnkvæmt 

traust og virðing þar á milli. Lykilpersónukerfið er öllum til góðs að mati þátttakenda og 

skapar traust og öryggi milli fjölskyldu barnsins og leikskólans sem aftur styrkir stoðir 

barnsins. 
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Sá sem þiggur lærir að gefa; barn sem upplifir umhyggju gagnvart sér lærir að bera 

umhyggju fyrir öðrum, sjálfsmynd þess verður heil og sterk. Barnið verður öruggt með 

sjálft sig, það er forsenda þess að það dafni og þroskist og eigi möguleika á að njóta 

allra hæfileika sinna (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Viðhorf og afstaða 

leikskólakennarans er lykilatriði. Leikskólakennarinn er fyrirmynd barnsins, því þarf 

hann að vera meðvitaður um að siðferðislegt viðhorf hans hefur áhrif. Samkvæmt því 

sem kemur fram bæði hjá t.d. Noddings og þátttakendum í rannsókninni, þarf að sjá og 

heyra hvert barn, það er skilyrði þess að öll börnin fái þá umhyggju sem þau þarfnast. 

Umhverfið endurspeglar umhyggjuna fyrir barninu að mati þátttakenda og því þarf að 

huga vel að því hvernig það er skipulagt og hvaða efniviður er þar í boði, um það eru 

flestir leikskólakennararnir sammála. Umhyggjan felst í viðhorfum og sýn, þ.e. afstöðu 

umhverfisins til barna. 

Línan milli umhyggju og ofverndunar getur stundum verið þunn og það sem einum 

finnst vera umhyggja þarf ekki að líta þannig út í annars augum. Því er nauðsynlegt að 

vera vakandi og spyrja sig: Hvað er ég að gera, hvers vegna og fyrir hvern? Að grípa of 

fljótt inn í ferli hjá barni getur virkað sem hindrun í stað hjálpar. Mikilvægt er að í 

leikskólanum sé vettvangur fyrir opna umræðu þar sem allir hafi tækifæri til að tjá sig til 

að ígrunda starfið. 

Viðmælendur mínir lýstu yfir áhyggjum sínum yfir því að undirbúnings undir 

grunnskólann gæti of mikið í starfi leikskóla og fannst það miður. Leikurinn er námsleið 

barnsins og hann á að virkja sem slíkan. Þótt það kæmi fram að einhverjar teldu að 

leikskólinn væri undirbúningur undir grunnskólann þá fylgdi það með að það væri af 

umhyggju fyrir framtíð barnsins. 

Goldstein (2002) telur að Noddings hafi breytt sýninni á blíða brosið og hlýja faðmlagið 

– eða kannski væri nær að orða það svo að hún hafi hafið það upp til nýrrar sýnar þar 

sem hún hafi beint sjónum að siðferðis- og menntunarlegri sýn umhyggju. Samkvæmt 

Goldstein (2002) er umhyggjusöm kennsla ekki eitthvað eitt því hún er meðvituð, 

ígrunduð, tillitssöm, krefjandi, vitsmunaleg og gagnvirk. Umhyggjusöm kennsla krefst 

dómgreindar, tilfinninganæmni og sveigjanleika. Flest af þessu birtist í þeim tveimur 

leikskólum sem voru þátttakendur í rannsókninni. Umhyggjuhugsun á heima á öllum 

skólastigum, samkvæmt því sem þátttakendur í þessari rannsókn telja. 
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Þátttakendur í rannsókninni telja að staðblær leikskólans, skólabragurinn og afstaða 

starfsmanna skipti máli og hafi áhrif á viðhorf til umhyggju. Annað, sem 

leikskólakennararnir telja geta haft áhrif á markvisst starf með umhyggju að leiðarljósi, 

er hvort um fagmenntaða eða ófagmenntaða starfsmenn er að ræða. Þó kom fram að það 

færi líka eftir einstaklingunum, þ.e. lífssýn þeirra og hvaða skilgreiningu hver og einn 

leggur í hugtakið. Nýlegar rannsóknir benda til þess að því betri sem menntun þeirra, 

sem annast börn í leikskóla, er því líklegra er að umönnunin sé góð og hafi jákvæð áhrif 

til lengri tíma þar sem meiri líkur eru þá á að starfið sé markvissara og meðvitaðra 

(Ackermann, 2005; McMullen og Kazim, 2002). Í rannsóknargögnum þessarar 

rannsóknar var hins vegar ekki greinanlegur munur á leiðbeinendum eða 

leikskólakennurum hvað varðar að vinna meðvitað og markvisst með umhyggju. 

Hugsanlega getur það verið vegna langs starfsaldurs leiðbeinendanna sem hér um ræðir; 

þeir hafa menntast í gegnum starfið undir handleiðslu faghóps. Hátt hlutfall 

leikskólakennara er í báðum leikskólunum og er lögð mikil áhersla á að mennta 

starfsfólkið, m.a. með umræðuhópum. Það getur einnig skýrt lítinn mun á viðhorfum 

leikskólakennara og leiðbeinenda. 

Styrkurinn rannsóknarinnar tel ég vera hversu vel ég þekki til innan leikskólanna, bæði 

innra starfs og orðræðu, því þurftu bæði ég og þátttakendur mjög stuttan tíma til að 

aðlagast. Hugsanlega getur þetta líka verið veikleiki, því fór kannski eitthvað fram hjá 

mér sem aðrir sem þekkja minna til hefðu staldrað við. Flestir þátttakenda höfðu mjög 

sterkar skoðanir og voru mjög sjálfstæðir í umræðum og viðtölum, ég gat leyft þeim að 

ráða nokkuð ferðinni. Menntunarsýn leikskólanna er að mínu mati nokkuð keimlík, lögð 

er áhersla á styrk einstaklingsins og dygðir og gildi eru frekar sýnileg í orði og riti. Það 

hefði kannski verið ástæða til að hafa áherslu þætti leikskólanna með inni í viðmiðunum 

sem ég setti mér við val á skólum, þá hefði ég kannski fengið skóla með ólíka sýn, það 

er þó als óvíst hvort það hefði haft einhver áhrif á niðurstöður.  

Greina má ósamræmi á milli þess sem koma fram í viðtölunum og umræðunum og þess 

sem sést á myndbandsupptökum. Það fór ekki alltaf saman það sem þátttakendur telja 

að eigi að vera og það sem er. Með því að skoða myndbandsupptökurnar með hverjum 

og einum hefði hugsanlega mátt fá skýringar á því, það sá ég eftir á.  
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5.3 Rannsóknarspurningum svarað 

 

5.3.1 Í hverju felst umhyggja í starfi með börnum að mati 
leikskólakennara? 

Svarið þessari rannsóknarspurningu er að leikskólakennararnir telja umhyggju vera 

innbyggða í allt starfið í leikskólanum og felast í að mæta hverju barni þar sem það er 

statt, jafnt líkamlega sem andlega. Umhyggja felst í samskiptum og í því að mynda 

tengsl og skapa traust og öryggi. Umhyggja felur í sér að hlusta eftir þörfum og 

væntingum hvers einasta barns og að gera ekki ráð fyrir að allir þurfi þess sama þótt 

þeir séu á sama aldri. Umhyggja er fólgin í skipulagi umhverfisins og vali á efnivið. 

Umhyggja skiptir máli fyrir félags- og tilfinningaþroska barna svo þau fái notið 

möguleika sinna og tækifæra. 

Umhyggja er nærvera og snerting sem byggir á faglegri þekkingu 

Skilningur þátttakenda samræmist um margt skilgreiningum Noddings (2003a) á 

umhyggju, það er að umhyggja snúist um samskipti, tengsl og nærveru. Að mati 

þátttakenda má ekki vanmeta mikilvægi blíðra brosa og hlýrra faðmlaga því það skipti 

máli fyrir vellíðan barnanna. Einstaklingi, sem líður ekki vel, nær ekki að nema úr 

umhverfi sínu það sem það hefur að bjóða. Þetta styður við fyrri rannsóknir um að hlýja, 

öryggi, traust og umhyggja sé það sem talið er skipta máli svo einstaklingurinn nái að 

þroskast og dafna (Shore, 1997). Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna þannig fátt nýtt í 

þessum efnum; það sem er hins vegar athyglivert er að þátttakendur telja bros og hlýtt 

viðmót vera mikilvægt og skipta máli fyrir þroska barnsins – þáttum sem ekki hefur 

verið gert hátt undir höfði og kannski verið taldir of sjálfsagðir til að gefa þeim gaum. 

Þessi atriði ásamt virðingu fyrir tilfinningum hvers barns, sem þátttakendur lögðu 

áherslu á að þyrfti að vera til staðar, er það sem Sigríður Halldórsdóttir (1989) telur 

einkenna faglega umhyggju. 

Umhyggja er viðhorf 

Líkt og Broström (2003) telja leikskólakennararnir að umhyggja felist m.a. í viðhorfi 

leikskólakennarans, sýn hans á börn og hvernig hann nálgast börnin. 

Leikskólakennararnir telja að sýna beri hverjum og einum virðing það sé lykilatriði sem 
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leikskólakennarar þurfa að temja sér, það skipti máli að barnið upplifi að fyrir því sé 

borin virðing. Þetta er í samræmi við það sem kemur fram hjá Sigrúnu 

Aðalbjarnardóttur (2007). Það sama kemur einnig fram hjá Noddings (2002), hún telur 

að allir þarfnist þess að fyrir þeim sé borin umhyggja og að fá jákvæð viðbrögð við 

gerðum sínum. 

Umhyggja er samskipti 

Leikskólakennararnir töldu að börn þroskist og læri í gegnum leik og umhyggjusöm 

samskipti við fullorðna og jafnaldra. Umhyggja, uppeldi og nám, allt fléttast þetta 

saman í daglegu starfi leikskólans og verður ekki sundurslitið. Ekki er hægt að tala um 

annað hvort-eða í leikskólanum. Börnin læra um leið og um þau er annast auk þess sem 

þau læra hvert af öðru. Þetta er í samræmi við það sem kemur fram hjá m.a. Broström 

(2003) og Karlsson-Lohmander og Pramling-Samuelsson (2003), Dewey orðaði það 

þannig: „Menntun er þroski sem ætti að vera ævarandi ferli.“ (Dewey 2000b, bls. 59). 

Gildi umhyggjunnar er ótvírætt fyrir félags- og tilfinningaþroskann að mati þátttakenda 

og er undirstaða vitræns þroska. Einnig telja þátttakendur að gæði umhyggju og 

tengslin, sem leikskólakennarinn myndar við börnin sem eru í hans umsjá, séu 

mikilvæg. Þetta skipti máli svo börnin fái grunnþörfum sínum fullnægt eigi þau að hafa 

möguleika á að þroskast og vera sjálf fær um að mynda tengsl. Þetta styður við fyrri 

rannsóknir sem gerðar hafa verið og sýna að börn, sem njóta góðrar umhyggju á fyrstu 

árum sínum, eiga auðveldara með að læra og mynda tengsl en börn sem búa við skort á 

umhyggju á fyrstu árum sínum (Bolwby, 1965; Shore, 1997). Nýlegar 

langtímarannsóknir á áhrifum leikskóladvalar á vitrænan þroska og félagsþroska barna 

sýna að það sem skiptir máli eru m.a. gæði umhyggju og samskipta (Bornstein o.fl., 

2006). Goldstein (2002) og Sklay og fleiri (2005) telja umhyggju vera einn af 

grundvallarþáttum þess sem hefur áhrif á félagslegan og vitrænan þroska barna. Damon 

(1988), Johannson (2001) og Manning-Morton og Thorp (2003) sýna fram á að hægt er 

að efla félagsþroska hjá börnum frá unga aldri og það sem börn læra undir 3 ára aldri 

hefur áhrif á þroska þeirra síðar meir. 

5.3.2 Hvernig birtist umhyggja í starfi leikskólakennara? 

Svar við þessari rannsóknarspurningu er að umhyggja hefur mörg birtingarform og oft 

persónuleg, ekki þarfnast allir þess sama og því birtist umhyggjan með mismunandi 
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hætti eftir því hver á í hlut. Umhyggja birtist í viðhorfi og framkomu leikskólakennarans 

gagnvart einstaka barni og gagnvart barnahópnum. Hrós og hvatning sem beitt er 

meðvitað, eru leiðir sem flestir leikskólakennararnir telja vera árangursríka til að byggja 

upp sjálfsöryggi og sjálfstraust barnanna. 

Umhyggjusamur leikskólakennari gerir kröfur og sýnir festu 

Umhyggjusamur leikskólakennari gerir kröfur til barnanna og leggur sig fram um að 

mæta þörfum og væntingum hvers einasta barns, er niðurstaða þeirra sem þátt tóku í 

rannsókninni. Þetta samsvarar því sem Noddings (2003a) segir um að leikskóla-

kennarinn verði að hlusta eftir og sjá hvert einasta barn svo það fái það sem það 

þarfnast þegar það þarfnast þess. Þátttakendur telja það vera hlutverk leikskóla-

kennarans að styðja við barnið á leið þess til þroska og náms. Það gerir hann m.a. með 

því að ögra barninu, vera til staðar og vera vakandi fyrir námstækifærum. Einnig kom 

fram að reynt er að stuðla að því að börnin fái tækifæri til að læra hvert af öðru. 

Umhyggja í leikskóla snýst um að veita hverju barni þá aðstoð, sem það þarfnast, og að 

skapa lærdómsaðstæður fyrir barnið; um þetta eru flestir þáttakendanna sammála. 

Unnið er markvisst að því að styrkja og efla sjálfsmynd og sjálfsöryggi barnanna með 

því að leyfa þeim að takast á við hlutina sjálf. Þetta þarf þó að taka lítillega til 

endurskoðunar í báðum leikskólunum, sérstaklega hvað varðar matartímanna. Þar 

skortir aðeins á að börnin fái að reyna sig sjálf. En Katz og Tello (2003) telja einmitt að 

það sé mikilvægt fyrir sjálfmynd barnsins að það fái tækifæri til að gera hlutina sjálft og 

að læra þannig af mistökunum en fá jafnframt tækifæri til að reyna aftur. 

Umhyggjan birtist í aðbúnaði og námsumhverfi 

Leikskólakennararnir í rannsókninni telja að umhyggja gagnvart börnunum birtist m.a. í 

umhverfi leikskólans, skipulagi hans og efnivið. Hvernig og hvað börnunum er boðið 

upp á endurspegli viðhorf og sýn bæði rekstraraðila og leikskólans til barna. Það kom 

fram að umhverfið ætti að vera þriðji kennarinn sem þýddi að vel skipulagt umhverfi 

veitir leikskólakennarnum frelsi til að rannska með börnunum auk þess sem það styður 

við sjálfshjálp barnanna. Þetta er í samræmi við það sem Rinaldi (1999, 2001, 2006) og 

Cuffaro (1995) halda fram um að efniviðurinn og umhverfið endurspegli hugmyndir 

hinna fulloðnu um hvernig börn afla sér þekkingar og hvað þau eru fær um. Þótt flest 

benti til að í þessum tveimur leikskólum sé hugað að því að hafa efniviðinn sem 
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fjölbreyttastan, þá vantar þó aðeins upp á að umhverfið sé skipulagt með það í huga að 

börnin geti bjargað sér sjálf um sem flest. 

Nordin-Hultman (2005) bendir á að umhverfið sendir ákveðin skilaboð til barnanna um 

til hvers er ætlast af þeim. Í báðum leikskólunum eru skilaboðin að mestu þau að börnin 

geta leikið sér frjálst á þessum stað og að leikskólakennarinn sé til staðar fyrir þau. 

Fram kom að þátttakendur telja leikskólakennarann vera hluta af námsumhverfi 

barnsins og álíta því að viðhorf hans og framkoma gagnvart börnunum skipti miklu 

máli. 

Línan milli umhyggju og ofverndunar er stundum þunn 

Umhyggja, sem einkennist af of mikilli hjálpsemi við barn, lýsir vantrausti á getu 

barnsins og telst því ekki umhyggja í skilningi þess sem að framan greinir. Samkvæmt 

því sem kemur fram hjá Noddings (2003a) getur umhyggja snúist upp í andhverfu sína 

ef ekki er hlustað eftir þörfum barnsnins, þá getur hjálpsemin orðið að hindrun fyrir 

barnið. Niðurstöður á vettvangi sýndu að stundum var gripið of fljótt inn í hjá börnunum 

og ekki var alltaf hlustað eftir því sem þau voru að fást við. Börnunum var ekki alltaf 

treyst til að fara eigin leiðir, fyrir kom að starfsmaður taldi sig vita betur. En eins og 

Noddings nefnir þá er það oft svo að það sem einn telur umhyggju þarf ekki að líta svo 

út í augum annars. Því er mikilvægt að leikskólakennarar ígrundi stöðugt starf sitt í 

þeim tilgangi að geta mætt betur hverju og einu barni og æft sig í að vera fær um að geta 

lesið hvert barn og sig sjálfa, því eins og áður segir byggist starfið í leikskólanum mikið 

til á sýn og viðhorfum. 

Umhyggja á við á öllum skólastigum 

Niðurstöður benda til að leikskólakennararnir telja mikilvægara að leggja áherslu á 

umhyggju en fræðslu í leikskólanum. Þótt komið hafi fram hjá einhverjum að 

leikskólinn væri undirbúningur undir grunnskólann sýna niðurstöður að fræðsla er ekki 

tekin fram yfir umhyggju, leikurinn er talinn vera námsleið barnsins og að það beri að 

virða. Í hvorugum leikskólanum eru svokallaðar skólastundir heldur notaðar námsleiðir 

þar sem leikur og nám fléttast saman. Þetta fellur saman við það sem hefur áður verið 

rannsakað um árangursríkar námsleiðir leikskólans (Broström, 2003; Frost o.fl., 2005; 

Jóhanna Einarsdóttir, 2007; Vejskov, 2004). 
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Í rannsókninni komu fram áhyggjur leikskólakennaranna af því að umhyggju væri ekki 

gert nógu hátt undir höfði á öðrum skólastigum og nefndu sérstaklega yngsta stig 

grunnskólans. Ummæli grunnskólakennara í nýlegri rannsókn Bjarkar Einisdóttur 

(2008) um að uppeldishluti starfins skyggi á fræðsluhlutann styðja þessar áhyggjur 

leikskólakennaranna. Nýleg rannsókn Bjargar Sigurvinsdóttur (2007) sýnir einnig 

mismunandi sýn leikskólakennara og grunnskólakennara á hlutverk sín við uppeldi og 

fræðslu barna. Skoðanir leikskólakennaranna fara saman við skoðanir Broströms (2003) 

sem telur að uppeldi og menntun fari ávallt saman, svo og það sem Noddings (1992, 

2005) heldur fram um að ef kennari, á hvaða skólastigi sem er, annast ekki um 

börnin/nemendurna, þ.e. hlustar ekki á þarfir þeirra og væntingar, verði lítið um nám. 

Hátt menntunarstig, stöðugleiki í starfsmannahópnum og litlir barnahópar eru þeir ytri 

þættir sem talið er að séu merki um gæðaumhyggju. Innri þættir eru jákvæð samskipti 

og mikil örvun af hálfu leikskólakennara. Það er talið merki um hátt gæðastig þegar 

leikskólakennarinn hvetur til skoðanaskipta meðal barnanna, spyr spurninga og talar við 

börnin á jákvæðan hátt (Sklay o.fl., 2005). Þetta er hægt að heimfæra að mestu upp á 

leikskólana sem urðu fyrir valinu í minni rannsókn. 
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6 Lokaorð  

Margt hefur farið í gegnum huga minn við þessa rannsóknarvinnu. Í upphafi lagði ég af 

stað með hugmyndir um að hugsanlega væri umhyggju ekki gert eins hátt undir höfði í 

starfi leikskólans eins og ég taldi að ætti að vera. Áhyggjur mínar voru byggðar á þeirri 

umræðu, sem átt hefur sér stað af og til í gegnum tíðina, um að nám geti ekki orðið 

nema með því að sitja við borð og læra af bók. Það var því ánægjulegt að uppgötva að 

leikskólakennararnir í þessum tveimur leikskólum líta svo á að umhyggja í leikskóla sé 

einn af undirstöðuþáttum vitsmunaþroskans. Þær telja að umhyggja þýði að annast um 

einhvern af áhuga, hlýju og ábyrgð, þannig að barnið öðlist öryggi og traust til að geta 

tileinkað sér þekkingu í gegnum daglegar athafnir. 

Allir þátttakendur voru konur; því litast niðurstöðurnar óhjákvæmilega af kvenlegu 

sjónarhorni. Hvort niðurstöðurnar hefðu verið öðruvísi ef karlmenn hefðu verið 

þátttakendur get ég ekki sagt til um. Noddings (2002) dregur t.d. í efa að konur séu 

umhyggjusamari en karlar. Það sem geri oft muninn er að móðureðli konunnar virðist í 

mörgum tilfellum vera meðfætt – karlar beita annarri nálgun við umhyggju en konur. 

Það gæti verið efni í aðra rannsókn. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að umhyggja er hátt skrifuð í þessum tveimur 

leikskólum og að leikskólakennararnir sem tóku þátt í rannsókninni líta svo á að uppeldi 

og menntun fari saman og verði ekki sundurskilin. Eins og Caldwell (1991) þá líta 

leikskólakennararnir svo á að ekki sé hægt að mennta börn án umhyggju og ekki sé 

hægt að sýna börnum umhyggju án þess að mennta þau. 
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Til foreldra barna á  
leikskólanum ... 
 
 
Í bréfi þessu óskar undirrituð eftir leyfi foreldra barna á.... deild til að vinna að rannsókn í 
leikskólanum. Rannsóknin beinist að því að skoða hvernig leikskólakennarar og 
leiðbeinendur nýta sér daglega umönnun barnanna sem námsleið fyrir börnin. Rannsóknin 
fer fram á haustmisseri 2006 og tekur til allra barna og leikskólakennara deildarinnar. 
 
Gagnaöflun mun fara þannig fram að teknir eru upp á myndband þættir í daglegu starfi 
deildarinnar. Áætlað er að öflun gagna standi yfir mestallt haustið 2006 með vikulegum 
heimsóknum í leikskólann. 
 
Gerðar verða vettvangsathuganir og tekin viðtöl við leikskólakennara. Óskað hefur verðið 
eftir tilskildu leyfi hjá leikskólastjóra. 
 
Undirrituð stundar meistaranám í Uppeldis- og menntunarfræðum við Kennaraháskóla 
Íslands; rannsóknin er liður í meistararitgerðinni. 
 
Ef leyfi er samþykkt óskar undirrituð eftir því að fá undirritað samþykki foreldra. 
 
 
 
__________________________ 
Dagsetning 
 
 
_______________________________  _____________________________ 
Undirritun samþykkis     Nafn barns 
 
 
Virðingarfyllst 
 
Sigríður Síta Pétursdóttir, 
meistaranemi í uppeldis- og menntunarfræðum 
við framhaldsbraut Kennaraháskóla Íslands. 
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Ég undirrituð/aður foreldri _______________________________ 
     (nafn barns) 

votta með undirskrift minni að myndir og texti um og eftir barnið mitt í leikskólanum megi 

nota í rannsókninni vegna meistaraverkefnisins Umönnun barna í leikskólum, (vinnuheiti). 

 

      
(dagsetning) 

___________________________________________________ 

 

Undirskrift foreldris 

 

 

 


