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Útdráttur 

Verkefni þetta er unnið sem lokaverkefni til B.Ed.-gráðu við Kennaradeild Háskólans 

á Akureyri á vormisseri 2012. Tilgangur verkefnisins er að gefa innsýn í hvernig 

félagsfærni þróast hjá börnum á leikskólaaldri. Í verkefninu er fjallað um hvernig börn 

læra félagsfærni, með hvaða leiðum er hægt að efla félagsfærni hjá börnum í leikskóla 

og hvernig koma má til móts við þarfir þeirra barna sem eiga erfiðara með að tileinka 

sér félagsfærni.  

Fjallað er um hugtökin félagsfærni, sjálfsmynd, sjálfstraust, trú á eigin getu og 

samskipti. Að auki eru lög um leikskóla skoðuð ásamt Aðalnámskrá leikskóla og hvað 

hún fjallar um í sambandi við félagsfærni og lífsleiknistarf innan leikskólanna. 

Bent er á leiðir til þess að vinna með félagsfærni sem byggja m.a. á því að efla 

sjálfstraust og trú barna á eigin getu. Gerð er grein fyrir því hvernig leikurinn þróast 

hjá börnum á leikskólaaldri og að leikur er ekki bara leikur, heldur felst í honum 

mikið nám í félagsfærni og almennum samskiptum. 

Fjallað er um hvernig hlutverk starfsfólk leikskóla snertir leik barna og hvernig hægt 

er að tengja hann markvisst við þjálfun í félagsfærni. Nokkur verkefni sem vinna má 

með börnunum og snerta lífsleikni og félagsfærni eru kynnt. Þá er einnig fjallað um 

börn með frávik og þá einkum ADHD og einhverfu og hvernig efla má félagsfærni 

þeirra. 

  



iv	  
	  

Abstract 

This thesis is the dissertation of the authors for a B.Ed.-degree from the Akureyri 

University, spring 2012. It's purpose is to give insight into how social skills are 

developed during the preschool years. The thesis discusses how children learn social 

skills, how it can be promoted in children during preschool and how the needs of 

those children who have more difficulties learning those skills, can be addressed. 

The authors discuss consepts such as social skills, self image, confidence, self 

efficacy and communications. Also, the laws that relate to preschools are reviewed 

along with dicussing the Primary Curriculum of preschools and what is written there 

about social skills and life skills. 

The authors also indicate that methods to enable social skills are based on increasing 

the individuals confidence and self efficacy. This thesis also demonstrates how the 

play develops in preschool children and that playing isn't just playing, but it includes 

great amounts of study in social skills and general communications. 

The authors discuss how the role of the preschool staff touches the childrens play and 

how it can be linked systematically to social skills training. Several projects which 

can be applied to children and relate to life skills and social skills are introduced. 

In addition the thesis considers children with deviation issues, especially ADHD and 

autism and how their social skills can be increased.  
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1. Inngangur  

Hugmyndin að þessu verkefni spratt upp frá vangaveltum um félagsfærninám barna. 

Hvaða leiðir stæðu til boða til að efla félagsfærni þeirra og þá sérstaklega þeirra barna 

sem búa við skerta félagsfærni eða þurfa auka aðstoð við að læra og ná tökum á 

félagsfærni.  

 Eitt af grundvallaratriðum í leikskólastarfi er að stuðla að jákvæðum 

samskiptum og góðri líðan allra sem starfa innan veggja skólans. Í leikskóla eiga 

starfshættir að mótast af umburðarlyndi og kærleika, jafnrétti, ábyrgð, umhyggju, 

sáttfýsi og virðingu fyrir manngildum. Rækta skal hæfileika barna til tjáningar og 

sköpunar í þeim tilgangi að leggja grundvöll að því að börn verði sjálfstæðir, virkir og 

ábyrgir þátttakendur í lýðræðisþjóðfélagi. (Lög um leikskóla nr. 90/2008). 

Í leikskóla er áhersla lögð á að rækta með börnum hæfni til mannlegra 

samskipta og samstarfs, þess vegna er nauðsynlegt að huga að því hvernig félagsfærni 

er þjálfuð hjá börnum. Sérstaklega með það í huga hversu mörgum klukkustundum 

börn verja í leikskóla. Í desember 2011 sóttu 19.159 börn leikskóla á Íslandi og að 

meðaltali dvelja börn í um 7 klukkustundir eða lengur í leikskólanum daglega 

(Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2012).  

 Markmið ritgerðarinnar er að sýna fram á mikilvægi þess að styrkja 

félagsfærni barna. Leiðir til þess eru t.d. með því að efla sjálfstraust og trú barna á 

eigin getu. Höfundar telja mikilvægt að unnið sé að því að styrkja sjálfsmynd barna 

og þá sérstaklega barna með sérþarfir. Að vera sterkur félagslega veitir mikinn styrk 

og vellíðan sem er ómetanleg hverjum einstaklingi. Börn með þroska- og/eða 

hegðunarfrávik glíma oft við lélega sjálfsmynd og skerta félagsfærni sem getur valdið 

því að skólaganga þeirra verður erfiðari en hjá öðrum börnum.  

 Í ritgerðinni verður leitast við að svara spurningunum: Hvað er félagsfærni, 

hvernig læra börn félagsfærni? Með hvaða leiðum er hægt að efla félagsfærni hjá 

börnum í leikskóla? Hvernig má koma til móts við þarfir þeirra barna sem eiga 

erfiðara en önnur börn með að tileinka sér félagsfærni?  

Við vinnslu ritgerðarinnar var heimilda um félagsfærni og efni því tengt aflað 

á bókasöfnum höfuðborgarsvæðisins, á veraldarvefnum og má þar nefna Proquest 

gagnabankann.  
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Í fyrstu köflum ritgerðarinnar er fjallað um hugtökin félagsfærni, sjálfsmynd, 

sjálfstraust, trú á eigin getu og samskipti. Að auki verður fjallað um lagaumhverfið 

sem snýr að leikskólum og réttindum barna með sérþarfir. 

Þá verður einnig gerð grein fyrir því hvernig leikurinn þróast hjá börnum á 

leikskólaaldri og hvert hlutverk hins fullorðna er í leik barna. Seinni hluti 

ritgerðarinnar fjallar um hvernig hægt er að vinna með félagsfærni í leikskóla og 

kynnt eru nokkur verkefni sem vinna má með börnunum. Þá er einnig fjallað um börn 

með frávik og þá einkum ADHD og einhverfu. Að endingu koma niðurstöður höfunda 

og lokaorð. 
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2. Félagsfærni 

Í nútímasamfélagi reynir mikið á samskiptafærni fólks. Á starfsvettvangi, í skóla og í 

félaga- eða vinahópum reynir á gagnkvæma virðingu, ábyrgðar- og réttlætiskennd, 

tillitsemi og hjálpsemi, umburðarlyndi og umhyggju. Auk þess reynir á hæfni til að 

skoða mál frá fleiri hliðum en manns eigin og leysa ágreiningsmál á farsælan máta 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 25). 

 Að hafa góða félagsfærni er hverjum manni nauðsynlegt og gegnir leikskólinn 

stóru hlutverki í félagsmótun barna en þar verja börn stórum hluta dagsins. Því er 

mikilvægt að leikskólinn gefi félagsfærni barna góðan gaum. Margir þættir spila 

saman og skipta máli þegar rætt er um félagsþroska barna og breytni þeirra, eins og 

tilfinningaþættir og áhugi, það að sýna samkennd og bera umhyggju fyrir öðrum. 

Hæfni í samskiptum, eins og færni í að tjá sig og setja sig í spor annarra (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 124). 

 Félagsfærni getur haft mikið að segja þegar kemur að því að eiga samskipti við 

aðra. Hún hefur áhrif á það hvernig börn mynda tengsl við aðra og hvernig þeim 

gengur að tjá tilfinningar sínar. Góð félagsfærni auðveldar börnum að lesa í umhverfi 

sitt og átta sig á hvaða hegðun er æskileg (Lilja Pálsdóttir, 2011, bls. 21).  

2.1 Skilgreiningar á félagsfærni 

Þegar skoðaðar eru greinar og rannsóknir fræðimanna er ýmist fjallað um félagsfærni 

(e. social skills) og félagshæfni (e. social competence). Owen Hargie skilgreinir 

félagsfærni sem „ferli þar sem einstaklingur beitir lærðri, og stýrðri, 

markmiðsdrifinni, samtengdri félagslegri hegðun sem viðeigandi er í gefnum 

aðstæðum“ (Hargie, 2006, bls. 13). 

 Félagsfærni snýst um að eiga jákvæð samskipti við aðra, samvinnu í leik og 

starfi og að geta fundið lausn á ágreiningsmálum. Félagsfærni eykur vellíðan barna og 

er því mikilvæg fyrir þroskaferli þeirra. Flest börn læra félagslega færni á óformlegan 

hátt, þau horfa á fyrirmyndir sínar og læra af þeim, fylgjast með samskiptum annarra 

og með því að gera vitleysur og fá leiðréttingu á þeim frá einhverjum sér eldri. Mikið 

af þessu fer fram á heimilum barna og í nánast umhverfi þeirra, en skipulögð kennsla í 

félagsfærni getur verið árangursrík og ýtt undir félagslegan þroska barna og 

auðveldað þeim samskipti við aðra í lífinu (Cartledge og Kleefeld, 2002, bls. 5). 

 Sigrún Aðalbjarnardóttir notar hugtakið félagshæfni sem yfirhugtak um 

skilning fólks á samskiptum og hæfni í samskiptum. Hæfni í samskiptum felur í sér 
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hvernig við vinnum með öðrum, leysum ágreiningsmál og sýnum samkennd. Sigrún 

gengur út frá því að hæfnin til að setja sig í spor annarra og að geta samhæft 

mismunandi sjónarmið sé grunnur að samskiptahæfni (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

2007, bls. 37-38). Það sem Sigrún skilgreinir sem samskiptahæfni myndar grunninn 

að því sem síðar meir er talað um sem félagsfærni. 

 Nærtækt er að skoða hvernig leikskólakennarar skilgreina félagsfærni. Lillvist, 

Sandberg, Björk-Åkesson og Granlund (2009) skoðuðu hvað sænskir 

leikskólakennarar töldu einkenna börn með góða félagshæfni. Niðurstöðurnar voru á 

þá leið að það sem einkenndi þau börn sem höfðu góða félagshæfni var gott 

sjálfstraust, þau höfðu samkennd með öðrum börnum, voru sjálfstæð, fús til að taka 

þátt í daglegum athöfnum og áttu auðvelt með að leysa úr vandamálum (bls. 58-59). 

Hugtökin þrjú, félagsfærni, félagshæfni og samskiptahæfni eiga það sameiginlegt að 

lýsa færni manna til að lifa og dafna í samfélagi með öðrum, í ýmsum greinum og 

rannsóknum virðist ýmist vera fjallað um félagshæfni eða félagsfærni. Hugtökin eiga 

það einnig sameiginlegt að lýsa færni sem talið er eftirsóknarvert að búa yfir. 

Samskiptafærni er einnig skylt hugtak og tekur til hæfni manna til að eiga 

uppbyggjandi samskipti sín á milli. 

 Í þessari ritgerð verður notast við orðið félagsfærni þar sem það er hugtakið 

sem notast er við í Aðalnámskrá leikskóla og virðist tákna einskonar yfirhugtak sem 

umlykur þætti eins og samskiptahæfni, sjálfstraust og trú á eigin getu sem allt eru 

þættir sem hafa áhrif á félagsfærni einstaklingsins.  

2.2 Sjálfsmynd 

Sjálfsmynd (e. self-image) hefur verið skilgreind sem þær hugmyndir sem 

einstaklingur hefur um sjálfan sig og felur hún í sér allt það sem einstaklingurinn 

notar til að skilgreina sig og aðgreina frá öðrum, svo sem líkamleg einkenni, hæfileika 

og færni, félagslega og sálræna eiginleika, siðræn gildi, heimspekilega, trúarlega og 

pólitíska afstöðu (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993, bls. 62-65). 

Í bókinni Lífsleikni er sjálfsímynd skilgreind á svipaðan hátt og Hrafnhildur 

skilgreinir sjálfsmynd þ.e. hver við erum, hvað við getum og hvaða tilfinningu við 

höfum fyrir sjálfum okkur og hvernig við stöndumst samanburð við aðra (Erla 

Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson, 2004, bls. 47). 

 Á leikskólaaldri þroska börn eigin sjálfsmynd í gegnum samskipti við aðra. 

Þau börn sem ná góðum tökum á að hlusta, deila með öðrum og leysa úr ágreiningi 
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verða fær um að vinna með öðrum og líklegri til að mynda traust sambönd þegar þau 

verða eldri. Takist börnum ekki að þroska með sér þessa eiginleika, eiga þau frekar á 

hættu að lenda í erfiðleikum með skólagöngu eða leiðast út í afbrot, fíkniefnaneyslu 

eða önnur vandamál (Skills for growing, 2005, bls. 5). 

 Börn sem eru með lélega sjálfsmynd eru oftar en ekki með neikvæða hugmynd 

um sjálfan sig. Þetta getur gert það að verkum að þau segja frá sjálfum sér á 

neikvæðan hátt. Sem dæmi; barn sem ímyndar sér eða telur að sér muni mistakast í 

einhverjum aðstæðum margfaldar þessa neikvæðu ímynd og á endanum sér barnið sig 

sem manneskju sem ávallt mistekst. Þegar hér er komið hugsar barnið jafnvel með 

sjálfu sér að það sé einskis virði og geti ekki gert neitt rétt, eigi ekki skilið að eiga vini 

og upplifir sig jafnvel sem heimskt. Þegar svona hugmyndir skjóta rótum festist 

barnið í slíkum hugsunum og fer að haga sér í samræmi við það. Ekki aðeins á meðan 

hugsunin er til staðar heldur getur það orðið til þess að breyting verður á hegðun og 

hugsun barnsins til frambúðar. Barnið fer að trúa af einlægni þeirri ímynd sem það 

hefur búið til af sjálfu sér, jafnvel þó að slíkt eigi ekki við nein rök að styðjast í 

raunveruleikanum (Plummer, 2007, bls. 15). 

2.3 Sjálfstraust 

Gott sjálfstraust (e. self-esteem ) er talið vera undirstaða árangurs í lífinu, hamingju 

og velfarnaðar (Erla Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur 

Hafsteinsson, 2004, bls. 46).  

 Sjálfstraust er viðhorf sem endurspeglast í jákvæðu og raunhæfu mati á okkur 

sjálfum og getu okkar. Sjálfstraust þróast með aldri, reynslu og í gegnum lausnaleit. 

Þegar börn takast á við verkefni læra þau að meta kosti og galla við aðstæður og 

komast að lokum að niðurstöðu. Í hvert sinn sem þau ná að leysa verkefni eykst 

sjálfstraust þeirra. Börn sem hafa gott sjálfstraust skilja að lífið felur í sér bæði sigra 

og sorgir. Þau skilja að þegar þau koma að hindrunum munu þau stundum ná að 

yfirvinna þær og stundum munu þau þurfa að reyna aftur eða snúa sér að einhverju 

öðru. Þau eru raunsæ en ekki fullkomnunarsinnar. Takist börnum hins vegar aldrei að 

vinna sigra geta þau misst af tækifærum til að auka sjálfstraust sitt (Willis og Schiller, 

2011, bls. 43).  

 Einstaklingar með lítið sjálfstraust eiga það til að draga sig í hlé og jafnvel 

einangrast. Ástæðan getur verið að þeir forðist félagsskap af ótta við álit annarra og 

hugsanir. Lítið sjálfstraust byggist oft á óraunhæfu sjálfsmati en til að losa börn út úr 
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vítahring neikvæðra hugsana í eigin garð þarf að hjálpa þeim að byggja upp 

sjálfsmynd þeirra svo þau öðlist betra sjálfstraust (Erla Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi 

Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson, 2004, bls. 45). 

 Sjálfstraust er trú einstaklings á sjálfan sig, persónulegt mat á velgengni og 

virði. Með auknu sjálfstrausti verða börn öruggari með sig og sjálfstæðari. Skapgerð 

tveggja ára barna er stundum lýst með því að nota orðið þrjóska, en það er oft 

mikilvægur grunnur þess að hafa trú á sjálfum sér. Með aldrinum þróa börn með sér 

sjálfsskilning sem meðal annars felst í sjálfstrausti þeirra. Erikson komst að því að 

venjuleg þriggja til fimm ára börn hefðu yfirleitt fremur jákvæða mynd af sjálfum sér. 

Þau trúa að þau séu sterk, klár og geti tekist á við hvaða verkefni sem er. Flest 

leikskólabörn stökkva á hvert tækifæri til að sýna að þau geti hluti með viðhorfið „ég 

get það“ að vopni. Þau hafa óbilandi trú á að þau geti leyst hvaða vanda sem er 

(Berger, 2006, bls. 286-287).  

 Misjafnt er á milli barna hvernig sjálfstraust þeirra þróast. Það sem virkar fyrir 

eitt barn virkar ekki endilega fyrir annað. Sjálfstraust eykst þegar barn getur uppfyllt 

drauma um það sem það þráir að geta gert. Lykillinn að sjálfstrausti liggur því í 

misræminu á milli þess sem barn þráir og þess sem barn telur að það geti gert. Þó þarf 

að hafa í huga að það að vera góður í einhverju er ekki nóg, barnið þarf að hafa 

sérstakan áhuga á því að verða gott í ákveðinni færni. Það að vera góður í einhverju, 

t.d. að syngja eða spila á hljóðfæri mun ekki auka sjálfstraust barnsins nema barnið 

telji færni í því mikilvæga (Bee og Boyd, 2010, bls. 268).  

 Sjálfstraust og trú á eigin getu eru því hugtök sem tengjast óneitanlega og 

nauðsynlegt að hafa bæði hugtökin og það sem stendur þeim að baki í huga þegar 

unnið er að því að styrkja sjálfsmynd og félagsfærni barna.  

2.4 Trú á eigin getu 

Að hafa trú á eigin getu (e. self efficacy) er ekki síður mikilvægt eins og að hafa gott 

sjálfstraust. Sálfræðingurinn Albert Bandura (f. 1925) hefur rannsakað trú fólks á 

eigin getu. Það er mikilvægt öllum að trúa á sjálfan sig, sá sem ekki hefur trú á 

sjálfum sér hefur óraunhæfar hugmyndir um eigin getu, það getur leitt til þess að hann 

hafi neikvæðar hugmyndir um eigin getu sem mun að öllum líkindum standa í vegi 

fyrir því að hann nái árangri (Ingrid Kuhlman, 2002). 

 Margir nota hugtakið sjálfstraust eins og það þýði það sama og að hafa trú á 

eigin getu. Í raun eru þessu hugtök ólík. Það að hafa trú á eigin getu vísar til þess sem 
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einstaklingurinn trúir að hann hafi getu til að gera á meðan sjálfstraust vísar til þess 

hversu mikils virði einstaklingurinn telur sig vera. Lítið samband er á milli þessara 

hugtaka, þannig getur einstaklingur haft litla trúa á eigin getu í tilteknum aðstæðum 

án þess að það skerði sjálfstraust hans vegna þess að hugmyndir hans um hvers virði 

hann er veltur ekki á því hvernig honum gengur í þeim aðstæðum (Bandura, 1997, bls. 

11). Trú á eigin getu hefur áhrif á ákvarðanir sem við tökum, hversu þrautseig við 

erum þegar við mætum mótlæti eða gerum mistök, hversu vel við leggjum okkur fram 

og hvernig okkur líður (Ingrid Kuhlman, 2002).  

 Ungbörn byrja snemma að læra um orsakasamband, fyrst með því að fylgjast 

endurtekið með því hvernig aðrir láta hlutina gerast og síðar með því að prófa sig 

áfram með mismunandi hegðun. Þannig læra þau hvernig þau geta haft áhrif á eigið 

líf. Ungbörn sem upplifa árangur í að stjórna umhverfi sínu með gerðum sínum veita 

hegðun sinni meiri athygli og verða hæfari í að læra en ungbörn sem hafa enga stjórn 

yfir umhverfi sínu (Bandura, 1997, bls. 164). Að finnast þau vera við stjórn í 

umhverfi sínu og námi er grundvallaratriði fyrir að þroska trú barna á eigin getu, og 

að geta brugðist við á jákvæðan hátt við áföllum og áskorunum (Whitebread, 2010, 

bls. 172). Að hafa trú á eigin getu snýst um að trúa og treysta því að maður hafi 

ákveðna styrkleika og að treysta á sjálfan sig.  

 Eftir því sem börn verða eldri fara áhrif jafnaldra að spila stærra hlutverk í trú 

þeirra á eigin getu. Að bera sig saman við jafnaldra felur í sér félagslegt nám, vegna 

þess hversu margt jafnaldrar eiga sameiginlegt getur samanburðurinn haft áhrif á trú 

þeirra á eigin getu (Bandura, 1997, bls. 169-173). Börn þurfa ekki eingöngu að meta 

sína eigin getu, heldur þurfa þau að fylgjast með hvernig öðrum gengur, læra að 

þekkja hvað þau geta ekki sjálf og að best sé að fylgjast með þeim sem hafa aðeins 

meiri getu. Börn yngri en sex ára hafa takmarkaða getu til að bera sig saman við aðra 

á þennan hátt en upp úr sex ára aldri vex færni þeirra til að bera sig saman við aðra og 

læra af því. Þá fara þau að gera sér grein fyrir því að þau læra mest af þeim sem hafa 

aðeins meiri færni en þau sjálf. Samanburður við jafnaldra einn og sér dugar ekki til, 

börn þurfa líka leiðsögn frá þeim sem reyndari eru um það hverja er óhætt að bera sig 

saman við. Börn eru fljót að reyna nýja hluti, jafnvel hluti sem þau ráða illa eða alls 

ekki við. Reynsluleysi þeirra kemur í veg fyrir að þau séu dómbær á það hvað þau 

geta og hvað þau geta ekki. Þegar börn hafa ekki rétta mynd af því sem þau geta, 

getur það grafið undan trú þeirra á eigin getu og jafnvel leitt til þess að þau gera hluti 
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sem eru þeim hættulegir. Til að minnka hættuna á að slíkt gerist þurfa börn leiðsögn 

til að efla færni sína og þroska (Bandura, 1997, bls. 171).  

Þannig er hlutverk foreldra, starfsfólks leikskóla og annarra sem koma að 

uppeldi barna veigamikið í að efla trú barna á eigin getu, Bandura fjallar um það sem 

Levy (f. 1943) sagði um áhrif þess að foreldrar ofverndi börnin sín en hann telur að 

þeir foreldrar geti komið í veg fyrir að börn þeirra þrói með sér trú á eigin getu 

(Bandura, 1997, bls. 169).  

Þegar börn taka þátt í athöfnum verða þau fyrir reynslu úr ýmsum áttum sem 

hefur áhrif á trú þeirra á eigin getu. Til þess að nota þessa reynslu þurfa þau að vera 

fær um að taka inn upplýsingar um það sem felst í athöfninni, hvernig athöfnin bætir 

getu þeirra eða dregur úr henni og einnig hvað það er sem bætir getuna og hvernig 

(Bandura, 1997, bls. 170).  

 Til að efla trú á eigin getu þarf að samþætta færni ýmissa þátta eins og 

andlegrar-, félagslegrar- og hvatningarfærni. Þessir færniþættir eru allir jafn 

nauðsynlegir en misjafnt er hversu miklar kröfur athafnir gera á andlega og líkamlega 

færni. Auk þess að leggja mat á hvaða færni er viðeigandi að nota þurfa börn einnig 

að læra hvað það er í umhverfinu sem reynir á þau og hvaða vandamál eru líkleg til að 

koma upp. Með vaxandi reynslu eykst sjálfsþekking barna og einnig þekking þeirra á 

umhverfi sínu. Þessi þekking hjálpar þeim að efla trú sína á eigin getu (Bandura, 

1997, bls. 170). Af þessu má draga þá ályktun að nauðsynlegt er fyrir starfsfólk 

leikskóla að gefa börnum svigrúm til að prófa sig áfram í því sem þau eru að gera, þ.e. 

ekki taka stjórnina heldur leyfa þeim að reka sig á endrum og sinnum. Starfsfólkið 

þarf að vera meðvitað um að það felst reynsla í því að prófa og mistakast. 

 Viðhorf foreldra hefur mikið að segja um það hvort börn öðlist trú á eigin 

getu. Börn sem hafa mikla trú á eigin getu eiga foreldra sem gefa þeim svigrúm til að 

prófa nýja hluti. Foreldrar þeirra trúa á þau og börnin upplifa ekki streitu jafnvel þó að 

athafnir þeirra geti verið áhættusamar. Jafnframt gefa foreldrar þessara barna þeim 

svigrúm til að reyna sig á eigin spýtur, þ.e. halda öruggri fjarlægð við börnin á meðan 

þau prófa sig áfram en eru þó nógu nálægt til að aðstoða ef þess þarf (Hoskovcová, 

2006, bls. 180). Í leikskólanum jafnt sem heima þarf að gefa börnum tækifæri til að 

efla færni sína á eigin forsendum.Starfsfólk leikskóla ætti að gefa börnum svigrúm til 

að prófa nýja hluti en þó innan þeirra marka að þau komi sér ekki í hættu.  
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2.5 Samskipti /boðskipti 

George Mead (f. 1863) setti fram kenningar um að nám færi fram í félagslegu 

umhverfi. Mead taldi að þróun einstaklings til félagsveru færi fram í gegnum 

samskipti og að þroski einstaklings og nám væru félagslegt ferli sem á sér stað í 

samskiptum við aðra einstaklinga. Það felur í sér að ný reynsla er túlkuð í ljósi hinnar 

eldri. Hann kannaði bæði færni einstaklinga til að skipta um sjónarhorn og setja sig í 

spor annarra og kafaði dýpra í myndun sjálfsins og skapaði kenningu sem hefur síðan 

verið einn af hornsteinum félagssálfræði. Mead réðst gegn ýmsum almennum og 

viðteknum áherslum í sálfræði, meðal annars því viðhorfi að einstaklingurinn þróist 

fyrst sem sjálfhverf vera og læri síðar að taka tillit til annarra, hann taldi það forsendu 

náms að þroski einstaklingsins væri félagslegur frá fyrstu stund (Gestur 

Guðmundsson, 2008, bls. 39-41). 

 Nútímasamskipti fara að miklu leyti fram í gegnum tölvupóst, síma eða aðra 

miðla þar sem ekki er notast við bein samskipti sem gerir það að verkum að 

uppbygging kunningsskapar er mun einfaldari viðureignar en náin sambönd þar sem 

hugsunum og tilfinningum er deilt augliti til auglitis og fólk tengist sterkari og nánari 

böndum. Besta leiðin til að mynda náin sambönd, en jafnframt ein erfiðasta, er að 

deila tilfinningum með öðrum. Samskipti snúast um meira en að fá fólki til að deila 

tilfinningum, þau snúast líka um að bæta hlustun og munnlega færni. Að læra að 

hlusta á leiðbeiningar og hafa getuna til að fylgja þeim er sérstaklega mikilvægt fyrir 

börn (Jones, 1998, bls. 121-122).  

 Líkt og Mead gerði fyrir löngu síðan benti Steve Duck (f. 1946) einnig á að 

börn þroskast í gegnum samskipti við aðra. Mörg börn læra þó sitthvað um samskipti í 

gegnum misheppnaðar tilraunir sínar í samskiptum en það veldur sársauka sem hægt 

er að minnka eða koma í veg fyrir. Það er því mikilvægt að gera ráð fyrir 

félagsfærninámi barna í skólanámskrám og kenna börnum meðal annars um vináttu 

(Duck, 1991, bls. 197-198). 

 Lev Vygotsky (f. 1896) taldi að félagsleg samskipti og menningarleg áhrif 

væru grunnurinn að vitsmunalegri þróun. Hann taldi að börn lærðu menningu sína, 

viðhorf og skilning við að leysa vandamál frá þeim sem eru eldri og reyndari. 

Kenningu sína kallaði hann Svæði mögulegs þroska (e. zone of proximal 

development) sem er skilgreint sem það svæði sem er á milli getu barns þegar það 

leysir verkefni án hjálpar og svo getu barns þegar það fær aðstoð frá þroskaðri 

einstaklingi (Santrock, 2008, bls. 251).  
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Owen Hargie benti á að börn sem alast upp í einangrun þróa ekki með sér eðlilega 

færni í samskiptum og vísbendingar eru um að vöntun á fræðslu eða lærdómsreynslu 

frá öðru fólki hefur áhrif á félagslega hegðun einstaklinga. Sem dæmi eru börn, sem 

koma frá heimilum þar sem samskiptafærni er af skornum skammti, líklegri til að 

þróa með sér óviðunandi félagslega hegðun. Börn sem koma frá heimilum þar sem 

samskiptafærni er góð eru hins vegar líklegri til að eiga auðveldara með að samlagast 

félagslega (Hargie, 2006, bls. 22-23). 

 Vaxandi áhugi hefur verið á kenningum Vygotskys og þá einkum þeim 

kenningum sem snúa að hlutverki félagslegra þátta í vitrænum þroska. Vygotsky kom 

með þá kenningu að lausnaleit væri bæði lærð og færi fram í samvinnu við aðra (Bee 

og Boyd, bls. 157). Í samskiptum við jafnaldra er hæfnin til að lesa í tilfinningar 

annarra mikilvæg til dæmis í samleik eða í ferlinu að mynda vináttu (Bee og Boyd, 

bls. 137). Þeir sem hafa átt við trufluð eða skert félagstengsl í barnæsku finna oft til 

streitu og erfiðleika í félagslífi og í persónulegum tengslum við aðra (Howe, 1995, 

bls. 9). 

 Til að geta lifað í samfélagi við aðra verðum við að geta átt samskipti við aðra 

og skilja hvað annað fólk hugsar og hvernig því líður. Við verðum einnig að geta sett 

okkur í spor annarra (Howe, 1995, bls. 15). Að skilja sjónarmið annarra er stór partur 

af því að hafa góða félagsfærni. Í leikskóla læra börn heilmargt um félagsfærni, 

þriggja ára börn skilja til dæmis að hluta til tengslin á milli þess sem fólk hugsar og 

finnur og hegðunar þeirra (Bee og Boyd, bls. 153). Börn á leikskólaaldri eru því orðin 

vel móttækileg fyrir því námi sem fram fer í gegnum félagsleg samskipti.  

Ofangreindir þættir spila allir saman og mynda kjarna félagslegrar færni en hún snýst 

um jákvætt samspil við aðra, virk og sannfærandi tjáskipti, samvinnu í leik og starfi 

og lausn ágreiningsmála. Félagsfærni eykur vellíðan barna og hafa rannsóknir m.a. 

gefið til kynna að fylgni er á milli félagslegrar færni og námsárangurs (Cartledge og 

Kleefeld, 2002, bls. 5). 

2.6 Óyrt samskipti 

Hæfni til að láta tilfinningar í ljós er afar mikilvægur þáttur í félagslegri færni. Í bók 

sinni Tilfinningagreind fjallar David Goleman um tjáningarreglur sem Paul Ekman og 

fleiri rannsökuðu. Tjáningarreglur vísa til óskrifaðra félagslegra laga um hvaða 

tilfinningar megi láta í ljós og hvenær. Tjáningarreglunum er skipt í nokkra flokka, a) 

að fela það sem manni býr raunverulega í brjósti, b) að gera meira úr tilfinningum 
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sínum en efni standa til, til dæmis með því að ýkja svipbrigði og c) í þriðja flokki eru 

reglur um að láta eina tilfinningu koma í stað annarrar. Mörg börn eru klár í að nýta 

sér aðra regluna, hver hefur ekki séð barn setja upp angistarsvip eða skeifu um leið og 

það tekur undir sig stökk til að klaga stríðni af hálfu systkinis í mömmu. Börn læra 

slíkar tjáningarreglur yfirleitt með því að fylgjast með öðrum (Goleman, 1995/2000, 

bls. 122). 

 Óyrt samskipti geta spilað stórt hlutverk í því hvernig börnum vegnar í 

samskiptum við önnur börn. Að skilja óyrt merki í samskiptum getur skipt sköpum 

um það hvort börn upplifi höfnun eða eigi í góðum samskiptum við aðra (Strickland, 

1992, í formála).  

 Talið er að aðeins 7% tilfinninga okkar tjáum við með orðum, 38% þeirra 

tjáum við með raddblæ en 55% tilfinninga tjáum við með svipbrigðum, 

líkamsbeitingu og handahreyfingum. Í skólum fer fram nám í töluðu máli en lítil 

áhersla hefur verið á að kenna börnum að lesa í óyrt samskipti og virðist það vera sem 

flestir læri slíkt með því að fylgjast með öðrum (Nowicki og Duke, 1992, bls. 6-7).  

 Erfiðleikar við að skilja óyrt samskipti lýsa sér þannig að börn skilja ekki 

skilaboð sem aðrir senda, eða senda sjálf frá sér ruglandi skilaboð til annarra t.d. með 

því að standa of nálægt öðru fólki, snerta aðra á óviðeigandi hátt og misskilja hvað 

aðrir segja eða gera (Nowicki og Duke, 1992, bls. 5,18). Fjöldi rannsókna hefur 

miðað að því að leita uppi börn sem glíma við þennan vanda. Þessi börn eru 

félagslega illa stödd, þau eru oft höfð útundan og leikfélagar vísa þeim á bug. 

Vandinn er þó ekki bara félagslegur heldur getur hann líka bitnað á námi barnanna 

síðar þegar þau koma í grunnskóla (Goleman, 1995/2000, bls. 130).  

 Færni í samskiptum og færni í að lesa í óyrt samskipti er hægt að þjálfa, Owen 

Hargie lýsir því hvernig þjálfa má samskiptahæfileika á sama hátt og hægt er að þjálfa 

hreyfifærni (Hargie, 2006, bls. 8). Líkt og á við um þann sem lærir að leika tennis eða 

fótbolta er færnin klaufaleg í byrjun en með æfingu er hægt að ná upp góðri færni. Í 

bók Stephen Nowicki og Marshall Duke (1992) er farið yfir hvernig hægt er að hjálpa 

börnum sem eiga í erfiðleikum með óyrt samskipti með ýmsum leiðum eins og að 

kenna þeim að lesa skilaboð frá öðrum og senda viðeigandi skilaboð, kenna þeim 

hvaða snerting og fjarlægð er viðeigandi svo fátt eitt sé nefnt. 
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3. Opinber tilmæli um starf í leikskóla 

Í þessum kafla verður farið yfir það hvað íslenskt lagakerfi hefur að segja um réttindi 

barna á leikskólaaldri. Skoðuð verða lög um leikskóla og Aðalnámskrá leikskóla með 

það fyrir augum að skoða hver markmiðin eru í leikskólastarfi, hvaða hlutverk 

leikskólinn spilar í umönnun og menntun barna. Hvaða áherslur eru lagðar á 

félagsfærninám barna í leikskóla og einnig verður sjónum sérstaklega beint að því 

hvaða réttindi börn með sérþarfir og/eða þroskafrávik hafa.  

3.1 Lög um leikskóla 

Í lögum um leikskóla er fjallað um starfsemi leikskóla. Leikskólinn er fyrir börn sem 

eru undir skólaskyldualdri og er fyrsta skólastigið í skólakerfinu. Í samstarfi við 

foreldra eða forsjáraðila barna annast leikskóli uppeldi, umönnun og menntun barna. 

Öll börn hafa rétt á leikskólavistun, eitt af markmiðum leikskóla er að hlúa að börnum 

andlega, vitsmunalega og líkamlega í samræmi við þarfir hvers og eins (Lög um 

leikskóla nr. 90/2008).  

 Umfjöllunarefni ritgerðarinnar er hvernig unnið er með félagsfærni í leikskóla, 

þar á meðal hvernig unnið er að því að efla sjálfsmynd barna og trú þeirra á eigin 

getu. Í 2. grein laga um leikskóla segir:  

Í leikskólum skal velferð og hagur barna hafður að leiðarljósi í öllu starfi. Veita 

skal börnum umönnun og menntun, búa þeim hollt og hvetjandi 

uppeldisumhverfi og örugg náms- og leikskilyrði. Stuðla skal að því að nám 

fari fram í leik og skapandi starfi þar sem börn njóta fjölbreyttra uppeldiskosta. 

Starfshættir leikskóla skulu mótast af umburðarlyndi og kærleika, jafnrétti, 

lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi, virðingu fyrir manngildi og 

kristinni arfleifð íslenskrar menningar (Lög um leikskóla nr. 90/2008).  

 

 Í leikskóla er börnum kennt að koma vel fram við aðra og lögð áhersla á að 

allir eru jafnir. Það má skilja á þessari lagagrein að í leikskóla sé það einn af 

máttarstólpum leikskólastarfsins að efla færni barna til að lifa í samfélagi með öðrum, 

meðal annars með því að leggja áherslu á félagsfærni og virðingu gagnvart 

náunganum.  

 Í sömu grein eru einnig talin upp meginmarkmið uppeldis og kennslu í 

leikskóla. Þau eru m.a. að veita skipulega málörvun, efla þroska barnanna í samvinnu 

við foreldra, hlúa að börnunum andlega, vitsmunalega og líkamlega með þarfir hvers 
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og eins í huga. Rækta skal hæfileika barnanna í formi tjáningar og sköpunar með það 

að leiðarljósi að styrkja sjálfsmynd þeirra, öryggi og hæfni til mannlegra samskipta, 

einnig er mikilvægt að búa þau undir að verða sjálfstæðir, virkir og ábyrgir 

þátttakendur í því lýðræðisþjóðfélagi sem við búum í (Lög um leikskóla nr. 90/2008). 

Starfsfólk leikskóla verður að sinna starfi sínu af fagmennsku og samviskusemi. Það 

verður að vera meðvitað um hlutverk sitt sem fyrirmyndir barnanna og temja sér 

kurteisi, nærgætni og lipurð í samskiptum við börn og aðra (Lög um leikskóla nr. 

90/2008). Í lögum um leikskóla er kveðið á um að leikskólar skuli starfa eftir 

Aðalnámskrá leikskóla. Í henni koma fram helstu markmið leikskólastarfsins og 

uppeldis- og menntunarhlutverk leikskóla. Einnig starfa leikskólar eftir skólanámskrá 

sem tekur mið af sérstöðu leikskólans og skólastefnu viðkomandi sveitarfélags (Lög 

um leikskóla nr. 90/2008). 

3.2 Aðalnámskrá leikskóla 

Í Aðalnámskrá leikskóla kemur fram að leikskólanum beri að skapa aðstæður svo að 

börn fái tækifæri til að læra og eiga jákvæð og uppbyggileg samskipti við önnur börn. 

Þar segir:  

Börn eru félagsverur sem hafa ríka þörf fyrir samskipti við aðra. Þau hafa m.a. 

þörf fyrir að spyrja spurninga, skiptast á skoðunum og ræða hugmyndir sínar, 

tilfinningar og líðan. Börn nota ýmsar leiðir til að tjá sig og eiga samskipti við 

aðra. Auk tungumálsins nota þau til dæmis ýmiss konar hljóð, snertingu, 

látbragð og leikræna tjáningu, tónlist, myndmál og dans. Í gefandi samskiptum 

og leik eykst félagsfærni og sjálfsmynd styrkist (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 42-43). 

 

 Í leikskóla skal efla trú barna á eigin getu, nauðsynlegt er fyrir börn að vita hvað 

þau geta og hvað þau vita og hvernig þau geta notað þekkingu sína í leik og starfi. 

Þannig er aukið við hæfni barna í gegnum leik og í daglegu starfi. Í Aðalnámskrá 

segir: ,,Hæfni er þannig meira en þekking og leikni, hún felur einnig í sér viðhorf og 

siðferðisstyrk, tilfinningar og sköpunarmátt, félagsfærni og frumkvæði“ (Mennta-og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 23). Í leikskóla koma saman börn með ólíka 

getu og ólík áhugasvið, mikilvægt er að öll þessi börn fái tækifæri til að vaxa og dafna 

á eigin forsendum í leikskólanum. Starfsfólk leikskóla þarf að aðstoða börnin við 

dagleg samskipti en einnig gefa börnunum svigrúm til að prófa sig áfram í 
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félagslegum samskiptum og læra hvert af öðru einkum í gegnum leik.  

 Í leikskóla gegnir leikurinn lykilhlutverki í menntun barna. Leikur er 

sjálfsprottinn og börnum eðlislægur. Leikur er meginnámsleið barna og skapar 

börnum m.a. tækifæri til að læra og skilja umhverfi sitt og þróa félagsleg tengsl við 

önnur börn (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 37-38). Leikur er 

mikilvæg námsaðferð sem opnar víddir sköpunargleðinnar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 22), hann getur bæði verið markmið og leið í 

leikskólastarfi, hann kallar á fjölbreytta notkun tungumálsins, félagsleg samskipti og 

tilfinningatengsl. Hlutverk starfsfólks er að vera vakandi fyrir tækifærum sem koma 

upp í leik og nota þau til að kveikja áhuga barna og styðja við nám þeirra í gegnum 

leik á margvíslegan hátt. (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 37-38).  

 Foreldrasamstarf er mikilvægur hlekkur í leikskólastarfi enda er líðan barns í 

leikskóla samtvinnuð velferð fjölskyldu þess og heimilis. Sýn foreldra og það sem 

þeir leggja til er mikilvægur liður í því að hafa heildarsýn á velferð og vellíðan barna. 

Þá er einnig mikilvægt að gagnkvæm virðing ríki milli leikskóla og heimilis, 

starfsfólk leikskóla þarf að sýna fjölbreyttum fjölskyldugerðum og menningu skilning 

og virðingu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 48).  

3.3 Réttindi barna með sérþarfir 

Í lögum um leikskóla er sérstaklega tilgreint hvernig koma á til móts við börn sem 

þurfa að nýta sérfræðiþjónustu. Sérstaklega þarf að fylgjast með börnum ef grunur 

leikur á að þau eiga við einhverja erfiðleika að stríða, hvort sem um er að ræða 

þroskatengda eða félagslega. Leikskólanum ber að vinna með og koma til móts við 

þau börn sem þurfa á sérstakri umönnun að halda (Lög um leikskóla nr. 90/2008). 

 Í leikskóla skal veita öllum börnum jafnrétti til náms og vellíðan og skulu 

sveitarfélög bjóða upp á sérfræðiþjónustu sem veitir ráðgjöf og fræðslu vegna barna 

ef foreldar og/eða starfsfólk telur þess þurfa (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011, bls. 46). Mikilvægt er að þeir sem koma að málefnum einstakra barna séu 

samstíga og vinni vel með sérfróðum aðilum sem og félagsþjónustu hvers 

sveitarfélags ef svo ber undir (Lög um leikskóla nr. 90/2008). Hagur barnsins ætti 

ávallt að vera efstur í huga svo hægt sé að vinna sem best með þarfir barnsins. Í 

lögum er getið um rétt barna til sérfræðiþjónustu innan leikskólans en þar segir í 22. 

grein: ,,Börn sem þurfa sérstaka aðstoð og þjálfun, að mati viðurkenndra 

greiningaraðila, eiga rétt á slíkri þjónustu innan leikskólans. Þjónusta þessi skal fara 
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fram undir handleiðslu sérfræðinga samkvæmt ákvörðun leikskólastjóra og 

sérfræðiþjónustu skv. 21. gr. í samráði við foreldra“ (Lög um leikskóla nr.90/2008).  

Í Aðalnámskrá leikskóla er lögð áhersla á skóla án aðgreiningar og jafnrétti. En þar 

segir:  

Jafnrétti er regnhlífarhugtak sem nær til margra þátta. Hér á eftir er upptalning 

nokkurra þeirra í stafrófsröð: Aldur, búseta, fötlun, kyn, kynhneigð, litarháttur, 

lífsskoðanir, menning, stétt, trúarbrögð, tungumál, ætterni, þjóðerni. Á öllum 

skólastigum á að fara fram menntun til jafnréttis þar sem fjallað er um hvernig 

ofangreindir þættir geta skapað mismunun eða forréttindi í lífi fólks (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 20).  

 

 Eins og fjallað var um í kaflanum hér á undan er félagsfærni öllum nauðsynleg 

og því ætti að leitast við að flétta kennslu í félagsfærni inn í allar athafnir daglegs lífs í 

leikskóla. Tilgangurinn með því að setja fram lög og reglugerðir er skapa samfellu í 

leikskólastarfi þannig að í öllum leikskólum geti foreldrar gengið að því vísu að barn 

þeirra hljóti bestu mögulegu umönnun og menntun sem völ er á, burtséð frá því hvaða 

leikskóla þeir velja. Í lögum um leikskólastarf og útgefinni Aðalnámskrá leikskóla má 

sjá skýr skilaboð um að öll börn skuli sitja við sama borð hvað varðar umönnun og 

menntun á grundvelli jafnréttis. Mikil þróun hefur átt sér stað undanfarna áratugi, í 

dag er litið á leikskólann sem fyrsta skólastigið og upphaf formlegrar menntunar, þar 

fer fram mikilvægt starf sem miðar að því að efla alhliða þroska barna. 

Meginnámsleið barna í leikskóla er leikur, í gegnum leik læra börnin m.a. margt um 

félagsleg samskipti og félagsfærni sem eru megin umræðuefni þessarar ritgerðar. 

 

 

 

 

 

 

  



17	  
	  

4. Leikur 

Á leikskólaaldri spilar leikur stórt hlutverk í þroska barna. Í gegnum leik þroska börn 

m.a. hreyfiþroska, hugrænan þroska og félagsþroska. Börnin fara að sjá sig sem 

einstaklinga og einnig að þau tilheyra samfélagi með öðrum (Frost, Wortham og 

Reifel, 2005, bls. 134). Leikurinn er ekki aðeins til gamans heldur einnig leið til náms 

og þroska. Í gegnum leikinn rannsakar barnið umhverfi sitt, tjáir tilfinningar sínar og 

leysir vandamál og í gegnum hann þroskast barnið og styrkir persónuleika sinn.  

 Eins og fram kemur í lögum um leikskóla og í Aðalnámskrá leikskóla er lögð 

megináhersla á að nám skuli fara fram í gegnum leik og skapandi starf og að börn 

skuli njóta fjölbreyttra uppeldisaðferða. Þar segir meðal annars; „Í leikskóla á að 

skapa aðstæður fyrir börn til að leika sér svo að þau fái svigrúm fyrir ímyndunarafl 

sitt og sköpun“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 34). 

 Þroskastig barna, fjölskylda, vinir, bakgrunnur, einstaklingsmunur, reynsla og 

aðstæður í leikskólanum eru allt þættir sem hafa samverkandi áhrif á það hvernig börn 

leika sér, hversu mikið og hversu flókinn leikur þeirra er (Jóhanna Einarsdóttir, 1999, 

bls. 35; Santrock, 2008, bls. 270). 

4.1 Þróun leiksins 

Mildred Parten (f. 1902) er ein af þeim sem rannsakað hefur leik barna. Kenning 

hennar skiptir þróun leiks upp í sex stig. Fyrsta stigið skilgreindi hún sem óafvitandi 

hegðun (e. unoccupied behavior) þar sem börn kanna umhverfið einsömul. Allt í 

umhverfinu vekur áhuga þeirra og ef ekkert spennandi er að gerast í kringum þau 

leika þau sér með eigin líkama, príla upp og niður af húsgögnum, elta fullorðna eða 

sitja og horfa í kringum sig. Þessi óafvitandi hegðun þróast yfir í áhorfsleik þar sem 

barnið eyðir mestum tíma sínum í að horfa á önnur börn leika. Þessi tegund leiks er 

ólíkur einleik að því leyti að hér er barnið farið að fylgjast sérstaklega með öðrum 

einstaklingum (Frost, Wortham og Reifel, 2005, bls. 137-138). 

 Einleikur (e. solitary play) er þegar barnið leikur sér eitt með leikföng sem eru 

ólík leikföngum sem aðrir leika sér með og reynir ekki að nálgast hin börnin og skiptir 

sér einnig lítið af hinum. Einleikurinn þróast yfir í hlið við hlið leik (e. parallel play), 

börnin leika hlið við hlið, með svipuð leikföng, en ekki við hvert annað en fylgjast þó 

með hvert öðru. Fimmta stig leiks kallar Parten tengslaleik (e. associative play). Á því 

stigi eru börn farin að leika hvert við annað, samskipti eru farin að spila stærra 

hlutverk, þau lána hluti og fá lánað og gera jafnvel tilraunir til að stjórna því hver fær 
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að vera með í leiknum. Síðast stigið er samvinnuleikur (e. cooperative play), þá eru 

börn farin að leika í hóp og farin að leika eftir heimi fullorðinna og leika sér í 

formlegum leikjum (Frost, Wortham og Reifel, 2005, bls. 137-138).  

 Vygotsky leit á leikinn sem frábæra leið í vitsmunalegum þroska. Hann var 

sérstaklega hrifinn af táknrænum og ímyndunarleikjum, þeir væru þroskandi fyrir 

börnin og ýttu undir ímyndunarafl barnanna, því ættu foreldrar að hvetja til þess konar 

leikja. Leikur er aðferð sem börn nota til að skoða og finna útúr nýjum upplýsingum. 

Leikur hvetur til könnunar og gefur börnum tækifæri á nýjungum, margbreytileika og 

óvissu (Santrock, 2008, bls. 271). Vygotsky tengdi leikinn við það hvernig börn þróa 

með sér sjálfstjórn og stjórn yfir eigin námi. Í leik búa börn til sitt eigið svæði 

mögulegs þroska með því að setja sér eigin markmið, þannig gera þau alltaf það sem 

er viðeigandi í leik hverju sinni (Whitebread, 2010, bls. 164). 

4.2 Hlutverk fullorðinna í leik barna 

Vygotsky taldi einnig að þátttaka fullorðinna og eldri barna væri mikilvæg í leiknum 

hjá þeim börnum sem yngri eru, þ.e. vitrænn þroski barna örvast þegar þau eiga 

samskipti við eldri og reyndari aðila og í leikskólanum bætist við þessa þekkingu 

(Jóhanna Einarsdóttir, 1999, bls. 35). Hlutverk starfsfólks er meðal annars að styðja 

við nám barna í gegnum leikinn á margvíslegan hátt, t.d. með því að gefa leik nægan 

tíma, nægjanlegt rými til að þróa og dýpka leikinn, eiga samskipti og mynda tengsl 

við börnin í gegnum leikinn, efla jákvæð samskipti og sjá til þess að allir fá tækifæri 

til þátttöku í leik bæði úti og inni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 

38). 

 Í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur á hlutverki starfsfólks í leikskólum í leik 

barna kemur fram að flestir standa utan við leikinn sem áhorfendur og grípa aðeins 

inní ef eitthvað er að, einhver skilinn útundan, einhver að trufla leikinn eða að börnin 

biðja sérstaklega um aðstoð. Bein þátttaka starfsfólksins virtist ekki vera mikil nema í 

þeim tilfellum sem að börnin buðu þeim sérstaklega að vera með (Jóhanna 

Einarsdóttir, 1999, bls. 48-49). 

 Hlutverk starfsfólks í leikskólum í leik barna er mikilvægt, það þarf að hafa 

góða þekkingu á leik barna, vita hvenær það er æskilegt að vera með í leiknum og 

hvenær ekki, það þarf að vita hvaða þarfir viðkomandi börn hafa, hvaða getu þau hafa 

og hvar þau eru slök. Það er líka af hinu góða að leyfa börnum að leika sér í friði og 

vera áhorfandi, grípa inní ef þess er óskað, en það setur jafnframt svolitla ábyrgð á 
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börnin, þau þurfa þá að takast á við ýmsar aðstæður og vanda sem upp kunna að 

koma. Aftur á móti er hætta á að þau sem yngri eru og þau sem hafa sig lítið í frammi 

verði undir þegar engin fullorðinn er til staðar (Jóhanna Einarsdóttir, 1999, bls. 51). Í 

öllum leik fer fram félagslegt nám, fyrst í gegnum það að fylgjast með öðrum í 

kringum sig yfir í flókna samvinnuleiki sem krefjast mikillar samskiptahæfni.  

 Þegar börn hafa náð þeim þroska sem þarf til þess að leika í skipulögðum 

leikjum fara þau að læra mikið um samskiptareglur og hvernig á að koma fram við 

aðra. Skipulagða leiki er hægt að nota til að opna umræður um tilfinningar, læra að 

hlusta á aðra, bæta félagsfærni og á sama tíma skemmta sér vel. Mörg börn eiga þó í 

erfiðleikum með að meðtaka það sem sagt er og að fylgja leiðbeiningum, en í leik 

virðast þessi sömu börn hins vegar eiga mun auðveldara með það. Hægt er að nota 

leikinn til þess að kenna börnum að þau geti í raun fylgt leiðbeiningum og síðan 

yfirfært það á mismunandi aðstæður. Leikurinn er því góð leið sem meðferðartæki 

þegar kenna á samskiptafærni (Jones, 1998, bls. 121-122).  
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5. Að vinna með félagsfærni í leikskóla 

Vandamál tengd félagsfærni byrja oft að gera vart við sig þegar börn byrja í leikskóla 

og kynnast nýju umhverfi þar sem þau þurfa að deila umhverfi og fullorðnum með 

öðrum börnum (Lillvist, Sandberg, Björck-Åkesson og Grundlund, 2009, bls. 64). 

 Félagslegar aðstæður geta haft mikil áhrif á þroska barna, því er mikilvægt að 

hafa í huga að meta hvert barn út frá aldri þess og öðrum aðstæðum. Börn sem skortir 

eitthvað af félagslegri færni þurfa á því að halda að fá sérstaka leiðsögn og kennslu í 

henni. Hversu mikið þarf að fara í og hversu oft fer eftir einstaklingnum sem er verið 

að vinna með (Cartledge og Kleefeld, 2002, bls. 7). 

 Ýmislegt þarf að hafa í huga m.a. að félagsleg færni tekur mið af menningu og 

aðstæðum á hverjum stað. Kennarar og aðrir sem sinna börnum þurfa að skilja að 

munur getur verið mikill á milli menningarheima, þess er meðal annars getið í 

Aðalnámskrá leikskóla að leikskólastarf skuli byggjast á jafnrétti og virðingu fyrir 

öðrum menningarheimum. Til að ná sem bestum árangri er samvinna við foreldra 

nauðsynleg. Bæði til þess að átta sig á siðum og venjum fjölskyldunnar heima og til 

þess að foreldrar geti verið virkir þátttakendur í leikskólastarfinu (Cartledge og 

Kleefeld, 2002, bls. 10,14; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 33, 48).  

Þegar kenna á félagsfærni er mikilvægt að vinnan sé markviss og skipulögð. 

Til dæmis með því að vera búinn að skilgreina hvaða hegðun eigi að bæta, hver staða 

barnsins er gagnvart tiltekinni hegðun og hvernig eigi að kenna hana (Cartledge og 

Kleefeld, 2002, bls. 6).  

 Hér á eftir verður fjallað um hvar og hvernig hægt er að vinna með félagsfærni 

í leikskólastarfi. Við veljum að einbeita okkur að nokkrum þáttum en bendum 

jafnframt á að í raun er allt starf í leikskólanum mögulegt félagsfærnistarf. Í gegnum 

leik gefast margskonar tækifæri til að efla félagsfærni hjá börnum, í gegnum hann æfa 

börn tjáskipti, skiptast á skoðunum og æfa sig í að koma fram við hvert annað af 

virðingu. Mikilvægt er að allir sem koma að umönnun og uppeldi barna séu 

meðvitaðir um að sjálfsmynd, félagsfærni og trú barna á eigin getu á sér rætur í 

barnæsku. Bæði foreldar og starfsfólk leikskóli ættu að hafa í huga að mikilvægt er að 

efla börn á þessum sviðum. Þá er sérstaklega mikilvægt að huga að þeim börnum sem 

mögulega glíma við skerta félagsfærni, þá má helst nefna börn með þekkt frávik eins 

og ADHD og einhverfu. Börn í leikskólum glíma þó við margskonar önnur vandamál 

en hér hefur verið valið að fjalla um þessi tvö frávik ásamt því að skoða hvaða áhrif 

það getur haft þegar börn eiga í erfiðleikum með að skilja óyrt samskipti. 
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5.1 Félagsfærni í leik  

Í Aðalnámskrá leikskóla segir að börnum er leikur sjálfsprottin leið til náms- og 

þroska, hann er órjúfanlegur þáttur bernskuáranna og þungamiðja leikskólastarfsins 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 37). Í leik felst mikið nám, hvort 

sem um ræðir einleik, hlutverkaleik eða skipulagðan leik. Vert er að hafa í huga að 

börn sem búa við skerta félagsfærni eiga oft í erfiðleikum með að leika við önnur börn 

og einnig virðast þau eiga erfitt með að fá að vera með í leik og að viðhalda leik þegar 

hann er byrjaður. Þar spilar starfsfólk leikskóla stórt hlutverk í aðstoða og leiðbeina 

þessum börnum í félagslegum samskiptum við önnur börn.  

Það er gott að hafa í huga að þegar verið er að kenna félagsfærni þá er það 

stundum hentugt í hóp en stundum ekki, stundum þarf að vinna með barnið eitt og sér 

og svo aðlaga það í hópnum, það fer alveg eftir því hvað er verið að vinna með. Í 

flestum tilfellum þarf barnið að fá að æfa sig með hóp eða einu barni til að ná færni 

sinni, það er mikilvægt fyrir allan félagslegan þroska þess. Gott er að blanda saman 

börnum sem eru á góðum stað í félagslegum þroska og þeim sem eru slakari, ætla má 

samkvæmt m.a. Bandura að þau sem eru slakari nái þá að efla færnina sem þau eru að 

vinna með og jafnvel læra nýja færni. Þeir sem eru með góða félagsfærni verða 

fyrirmyndir þeirra barna sem eru slök eða vantar æfinguna. Að vinna með barn í hóp 

er gott að því leyti að það fær það ekki á tilfinninguna að það sé „öðruvísi“ og hin 

börnin verða ekki vör við að það sé sérstaklega verið að vinna með þetta ákveðna barn 

(Cartledge og Kleefeld, 2002, bls. 9-10). 

 Flestir leikskólar hafa svæði þar sem börnin geta leikið í hlutverkaleikjum. 

Talið er að slíkir leikir geti haft styrkjandi áhrif á sjálfstraust barna og trú þeirra á 

eigin getu, þar fara fram mikil samskipti á meðal jafningja (Sterling-Honig, 2007, bls. 

74). Aðrir leikir eins og að þykjast tala í síma fela einnig í sér tækifæri til að vinna 

með félagslega færni og tilfinningar. Lítil börn elska að tala í símann, þau æfa 

samskiptafærni sína og einnig huggar það þau börn sem glíma við aðskilnaðarkvíða 

að tala við mömmu eða pabba í þykjustunni í símann (Sterling-Honig, 2007, bls. 78). 

 Ýmsar leiðir eru til að styrkja börn til þátttöku í leik, efla má færni þeirra til að 

biðja um að fá að vera með. Skipulagðir leikir eru til dæmis sterk tæki sem oft eru 

vannýtt í leikskólastarfi. Leikir eru ánægjulegir fyrir flesta, sameina fólk, byggja upp 

samskipti milli einstaklinga og allir eru jafnir í leikjum og með leikjum er oft hægt að 

nálgast börn sem eiga í erfiðleikum. Hægt er að nota leiki sem meðferðartæki með því 
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að einblína á sérstök markmið til dæmis að bæta samstarf, sjálfsálit og félagsfærni 

(Jones, 1998, bls. 11-12).  

5.2 Í gegnum athafnir daglegs lífs 

Leikskólastarf snýst um að kenna börnum í gegnum leikinn. Starfsfólk leikskóla þarf 

að vera fært í að grípa tækifæri sem gefast til kennslu í daglegu starfi. Tækifæri til að 

vinna með félagsfærni gefst víða í leikskólastarfi. Að því ónefndu hversu mikið nám á 

sér stað í skipulögðum athöfnum eins og hópastarfi, útiveru og tónlistartímum eða í 

hreyfisal. Hér á eftir verður gerð grein fyrir nokkrum stöðum í dagskipulagi flestra 

leikskóla þar sem slík tækifæri gefast. 

Matarborðið; Við matarborðið má eiga margar ljúfar stundir með börnunum, oft 

gefst þar tími til að spjalla um borðsiði og matarvenjur, þar ætti starfsfólk að tala um 

mikilvægi þess að passa sjálfan sig og aðra. Hægt er að fjalla um persónulegt pláss 

hvers og eins, t.d. að sitja á sínum stól, passa hendur sínar og fætur, fikta ekki í mat 

annarra og læra að bíða eftir að röðin komi að manni.  

Fataherbergi; Í fataherberginu gefast einnig mörg tækifæri til félagsfærnináms. Oft 

verða árekstrar þegar allur barnahópurinn kemur saman til að klæða sig, á mörgum 

stöðum er plássið af skornum skammti og auðvelt að rekast á, rugla saman fötum eða 

trufla aðra. Þarna er gott að nota tækifærið til að skapa umræður um það hvernig við 

komum fram við aðra, t.d. að segja afsakið þegar maður rekst á aðra eða bjóðast til að 

aðstoða þegar einhver er í vandræðum. Eldri börnin geta verið fyrirmyndir fyrir þau 

sem yngri eru, hægt er að gefa þeim sérstakt hlutverk við að aðstoða þau og þá 

kannski sérstaklega í útiveru.  

Samverustund; Í samverustundum, þar sem börnin koma saman ásamt kennara 

sínum, gefast mörg tækifæri til að vinna félagsfærniþætti í hóp. Þar er hægt að skapa 

umræður um vináttu, tilfinningar og hvernig við komum fram við aðra. 

Samverustundir gegna mikilvægu hlutverki fyrir félags- og málþroska barna, þar læra 

börn að tjá sig og hlusta á aðra (Furugrund.is, 2011). Einnig að sitja þétt saman, passa 

fætur og hendur, deila tíma og athygli með starfsmanni og öðrum börnum. Í 

samverustundum, einkum hjá eldri börnum, má ræða mál sem koma upp í 

leikskólanum t.d. um stríðni, hjálpsemi og hegðun. Börnin ættu að upplifa sig örugg 

og að það sé hlustað á skoðanir þeirra og lífsviðhorf.  
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5.3 Félagsfærniverkefni 

Hér verður fjallað um nokkur verkefni úr námsefni í lífsleikni fyrir leikskóla og 1. 

bekk í grunnskóla. Efnið sem ætlað er grunnskólanum má auðveldlega aðlaga að starfi 

leikskólans og vinna með í samverstundum. 

Vertu vinur; Fyrsta verkefnið sem kallast Vertu vinur, gengur út á að hjálpa 

börnum að skilgreina félagslega hegðun og finna leiðir til þess að eignast vini. 

Markmiðið er að börnin verði fær um að tilgreina vingjarnlegt atferli og 

útskýra vingjarnlega hegðun. Mikilvægt er að fjalla um efnið með jákvæðum 

hætti og fá börnin til að einbeita sér að því hvað vinur er og hvað vinur gerir 

en ekki hvað vinur gerir ekki. Gott er að skapa umræður um hvað hægt er að 

gera með vini og hvernig vinir koma fram við hvor annan t.d. að deila með sér, 

skilja ekki útundan og hugga þann sem á bágt (Skills for growing, 2005, bls. 

47-48).  

Tilfinningar; Að læra að þekkja tilfinningar sínar er mikilvægt. Reiði getur 

verið börnum erfið, bæði að glíma við eigin reiði og reiði annarra. Mikilvægt 

er að börn læri að það sé í lagi að vera reiður en gott sé að þekkja leiðir til að 

sýna reiði. Markmið verkefnisins er því að börnin verði fær um að nefna og 

sýna leiðir til þess að takast á við eigin reiði og reiði annarra á jákvæðan hátt. Í 

samverustundum væri hægt að skapa umræður um hvað veldur reiði og 

hvernig þau bregðast við þegar þau eru reið og þegar einhver annar reiðist 

þeim. Hvort að það sé ekki í lagi að vera reiður og hvernig ákjósanlegast sé að 

sýna reiði. Kennari getur kynnt fyrir börnunum aðferðir sem þau geta notað 

þegar þau verða reið eins og að telja upp á fimm, tala um það sem veldur þeim 

reiði eða draga sig út úr aðstæðum með því að fara afsíðis (Skills for growing, 

2005, bls. 36-40). Einnig gæti verið gagnlegt að fá börnin til þess leika 

hlutverk hins reiða og þess sem einhver er reiður við. 

Vinur í vanda; Mikilvægt er að þróa hæfileika barna til að vera vakandi yfir 

andlegri líðan og auka skilning þeirra og næmi fyrir eigin tilfinningum og 

annarra. Í verkefninu Vinur í vanda er markmiðið m.a. að efla samkennd, 

hjálpa börnum að finna jákvæðar og skapandi leiðir til að hjálpa öðrum. Um er 

að ræða verkefnablöð sem hægt er að prenta út og hægt er að nota t.d. í 

samverustund eða hópavinnu þegar ræða á um vináttu, tilfinningar og líðan 
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(Lýðheilsustöð, 2006). Börn eru misfær í því að taka þátt í leik, sumum þeirra 

þarf að kenna hvernig maður byrjar í leik, að skiptast á og bíða eftir að röðin 

komi að þeim og hvernig maður tekur því þegar aðrir ryðjast inn í leikinn. Góð 

leið til að kenna þessa hluti er að nota leikbrúður og leika með börnunum þær 

aðstæður sem koma mögulega upp. Þá skiptir miklu að börnin taki þátt í 

umræðum og fái að láta í ljós skoðanir sínar og hugmyndir (Cartledge og 

Kleefeld, 2002, bls. 140-143).  

Þessar hugmyndir eru þó alls ekki tæmandi um það efni sem hægt er að nota í 

samskipta- og félagsfærni barna í leikskóla. Við vinnslu verkefnisins urðu á vegi 

okkar margskonar námsefni sem hægt er að nýta í leikskólastarfi. Sumir leikskólar 

leggja mikla áherslu á félagsfærninám og hafa meðal annars tekið upp námsefni í 

lífsleikni. 

5.4 Lífsleikni í leikskóla  

Hlutverk skólakerfisins er m.a. að undirbúa einstaklinga undir áskoranir og verkefni 

daglegs lífs. Strax í leikskóla er byrjað að vinna að því að efla sjálfskilning barna og 

hæfni þeirra til að leysa hlutverk sín í flóknu samfélagi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 22-23). Segja má að nám í leikskóla sé í raun 

samfellt lífsleikninám en til að öðlast lífsleikni þurfa börn að læra umburðarlyndi, í 

samskiptum og samneyti við aðra, að bera virðingu fyrir ólíku atgervi, skoðunum og 

menningu. Vinátta og samkennd eru þættir sem spila stórt hlutverk í leikskóla og eru 

dýrmætt veganesti og góður undirbúningur undir virka þátttöku í félagslífi og 

samstarfi síðar á lífsleiðinni (Kópavogsbær, e.d.). 

Hugmyndin í lífsleikni er tvíþætt, annars vegar gagnvart einstaklingum og 

felur í sér að styrkja einstaklinginn til athafna og ákvarðana og að gera honum kleift 

að ná markmiðum sínum. Hins vegar gagnvart samfélaginu sem felur í sér að efla 

færni einstaklingsins til að lifa og starfa með öðrum og axla ábyrgð gagnvart 

samfélaginu og umhverfinu. Markmiðið er að einstaklingurinn verði sterkur og 

ákveðinn og búi yfir sjálfstrausti annars vegar og hins vegar tillitsemi svo hann geti 

lifað í sátt og samlyndi við aðra (Erla Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson og 

Sæmundur Hafsteinsson, 2004, bls. 8). 

Nám í lífsleikni felur í sér að öðlast færni með námi, þjálfun og markvissri vinnu. 

Unnið er að því að efla sjálfstraust og sjálfsaga til að einstaklingurinn sé fær um að 

móta eigin skoðanir og láti aðra ekki hafa slæm áhrif á sig. Einnig að efla samkennd, 
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hæfnina til að setja sig í spor annarra, skilja ólík sjónarmið og bera virðingu fyrir 

öðrum (Erla Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson, 

2004, bls. 9). 

Lífsleikninám felur meðal annars í sér að taka tillit, tjá sig, deila og byggja upp 

sjálfstraust svo fátt eitt sé nefnt. Því er við hæfi að í framhaldi af lífsleikniumræðum 

er farið yfir í félagshæfnisögur, þær eru góð leið til að ná til þeirra barna sem eiga í 

erfiðleikum með almenn samskipti. 

5.5 Félagshæfnisögur 

Félagshæfnisögur eru stuttar sögur sem lýsa aðstæðum, bæði með texta og myndum.  

Notkun þeirra er annars vegar að hjálpa börnum sem eiga erfitt með að skilja daglegt 

líf og eru þá notaðar til að lýsa aðstæðum eða því sem börnin eru að fara að gera og 

þannig draga úr kvíða og áhyggjum. Hins vegar eru þær notaðar sem 

hegðunarmótandi aðferð, þegar draga á úr óviðeigandi hegðun eða ná fram viðeigandi 

hegðun. Sögurnar lýsa þá aðstæðum eða æskilegri hegðun sem á að ná fram 

(Gullkistan, 2005; Williams og Williams, 2011, bls. 160).  

 Félagshæfnisögur eru uppbyggðar sem stuttar sögur sérstaklega hannaðar fyrir 

ákveðið barn og í kringum eitthvað ákveðið eða ákveðna hegðun sem þarf að vinna 

sérstaklega með í tilfelli barnsins, þær lýsa þá traustvekjandi og ásættanlegri hegðun 

sem ætlast er til að barnið reyni að tileinka sér. Í sögunum þarf að koma fram hvar 

atburðurinn á sér stað, hverjir eru þar, hversu lengi hann stendur yfir, hvernig hann 

byrjar og endar, hvað gerist og hvers vegna. Markmiðið með þessu er að gefa hreina, 

skiljanlega mynd af því sem er að fara að gerast, eða þeirri hegðun sem ætlast er til að 

barnið noti. Mælst er til þess að hluti sögunnar fjalli um eitthvað sem barnið stendur 

sig vel í, félagshæfnisögur eiga að styrkja barnið en ekki gera lítið úr því. Sýnt hefur 

verið fram á að félagshæfnisögur geta verið áhrifamiklar þegar unnið er með 

hegðunarvanda. Einnig hefur verið sýnt fram á að með því að nota félagshæfnisögur í 

bland við aðrar aðferðir er hægt að efla félagsfærni barna og samskipti þeirra við 

önnur börn (Williams og Williams, 2011, bls. 159).  
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6. Börn með frávik og félagsfærni 

Félagsfærni er nauðsynleg fyrir alla. Sumir eiga þó oft erfiðara með að tileinka sér 

slíka færni. Börn sem eru með greiningar, eins og ADHD eða einhverfu eða eiga í 

erfiðleikum með óyrt samskipti geta þurft meiri aðstoð í félagsfærninámi. 

 Sýnt hefur verið fram á að greinist barn til dæmis með ADHD eða einhverfu 

getur það haft forspárgildi um félagslega stöðu þess innan skólans (Greene, 

Biederman, Zerwas, Monuteaux o.fl., 2002, bls. 2017). Að kenna félagsfærni í 

gegnum leik er mikilvægt fyrir börn með taugafræðilegar eða þroskafræðilegar 

raskanir eins og t.d. einhverfu. Þessi börn gætu þurft aðstoð við lesa úr tilfinningum 

annarra og bregðast við þeim (Sterling-Honig, 2007, bls. 73). 

6.1 ADHD 

Skammstöfunin ADHD stendur fyrir, Attention Deficit Hyperactivity Disorder eða 

athyglisbrestur með ofvirkni. Þetta er taugaþroskaröskun sem kemur yfirleitt snemma 

fram á lífsleiðinni, eða fyrir sjö ára aldur. Röskunin getur haft víðtæk áhrif á daglegt 

líf, nám og félagslega aðlögun. Helstu einkenni ADHD eru athyglisbrestur, 

hreyfiofvirkni og hvatvísi. Athyglisbresturinn getur valdið því að börn truflast 

auðveldlega og eiga erfitt með að fylgjast með t.d. í samtölum við aðra. Hreyfióróleiki 

getur lýst sér þannig að börnin eiga erfitt með að sitja kyrr, eru á iði, fiktin og tala oft 

mikið og hátt. Hvatvísi kemur oft þannig fram að börnin grípa fram í og ryðjast inn í 

leiki og samræður annarra. Slík hegðun getur auðveldlega truflað aðra eða valdið 

pirringi og gremju. Algengt er að börn með ADHD eigi við alvarlega félags- og 

hegðunarerfiðleika að stríða. Vegna þess hve samskipti ganga oft illa, bæði við 

jafnaldra og fullorðna er hætta á félagslegri einangrun. Slíkt getur orðið til þess að 

börn þrói með sér slaka sjálfsmynd og vanlíðan. Því er þörf á að leggja áherslu á 

þjálfum félagsfærni og kennslu í samskiptum (Málfríður Lorange, 2008, bls. 4-5). 

 Einkenni sem geta verið komin fram í leikskóla eru eirðarleysi, börnin eru 

mikið á ferðinni og eiga erfitt með að stjórna sér. Félagsleg höfnun getur byrjað strax 

í leikskóla og því er nauðsynlegt að starfsfólk leikskóla fylgist vel með og grípi strax 

inn í ef þörf krefur (Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001, bls. 11).  

 Börn með ADHD eiga oft í vandræðum með samskipti við aðra, sum eiga 

erfitt með óyrt samskipti, þ.e. að lesa í svipbrigði, látbragð og líkamstjáningu annarra 

líkt og fjallað var um í kaflanum á undan. Þau geta haft slaka sjálfsvitund og gera sér 

oft ekki grein fyrir því hvað hegðun þeirra getur pirrað aðra. Mörg þeirra hafa litla 
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samskiptahæfni, hlusta illa á aðra, þræta eða lenda í slagsmálum og hafa slaka stjórn á 

tifinningum sem trufla þau í daglegum athöfnum. Hægt er að efla félagsfærni barna 

með ADHD á marga vegu, t.d. með því að nota félagshæfnisögur, hlutverkaleiki eða 

beina þjálfun í félagsfærni. Í gegnum þessar aðferðir mætti kenna sérstaklega hvernig 

hlusta skal á aðra án þess að grípa fram í, hvernig má deila með öðrum og skiptast á, 

hvernig skal biðja um hjálp, hvernig má fara í leik og sætta sig við að tapa, hvernig 

biðja skal fyrirgefningar og almennir mannasiðir eins og að nota orð og 

líkamstjáningu sem eru kurteisleg (Heilsugæslan, 2011). 

6.2 Einhverfa  

Einhverfa er heiti á samansafni einkenna sem tengjast truflun á taugaþroska og 

takmarkar getu barns til að læra að tjá sig, nota ímyndunarafl í leik og að eiga 

félagsleg samskipti. Einhverfa tilheyrir flokki raskana sem kallast gagntækar 

þroskaraskanir (Umsjónarfélag einhverfra, 2012; Robledo og Ham-Kucharski, 

2005/2008, bls. 15). Einhverfu er ekki hægt að greina með lífeðlisfræðilegum prófum, 

hún er því greind með því að líta á þau einkenni sem birtast í hegðun og eru notuð til 

þess ýmis þroskapróf, viðtöl við foreldra og beinar athuganir á hegðun 

(Umsjónarfélag einhverfra, 2012; Robledo og Ham-Kucharski, 2005/2008, bls. 23). 

Einhverfugreining er því gerð með læknisfræðilegu mati byggðu á þroskasögu 

einkenna og öðrum orsökum hegðunarinnar. Líffræðilegar orsakir einhverfu eru 

óneitanlega til staðar en ekki hefur tekist að setja bein tengsl milli þeirra og 

ákveðinnar hegðunar og því hefur einhverfa verið á færi sálfræðinnar (Jordan, 2005, 

bls. 110-111).  

 Á leikskólaárum fer mikill þroski fram og einmitt á þeim árum fer flesta 

foreldra að gruna að eitthvað sé ekki eins og það eigi að vera. Í kringum tveggja ára 

aldur fara foreldrar að taka eftir merkjum þess að röskun sé mögulega til staðar. Í 

flestum tilvikum er um að ræða frávik í málþroska, þó eru foreldrar oft farnir að taka 

eftir því mun fyrr að eitthvað sé ekki alveg eins og það á að vera (Robledo og Ham-

Kucharski, 2005/2008, bls. 27).  

 Einkenni einhverfu eru meðal annars skert færni í félagslegum samskiptum, 

eins og skortur á augnsambandi eða samskipti við jafnaldra þróast ekki sem skyldi. 

Börn með einhverfu skortir oft frumkvæði í samskiptum við aðra og málþroski oftast 

seinn eða mál hreinlega ekki til staðar. Þau geta verið viðkvæm fyrir snertingu, lykt, 

bragði og hljóðum og sýnt óvenju mikil viðbrögð við þessum þáttum. Þau geta einnig 
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verið viðkvæm fyrir því ef venjur þeirra breytast og viðbrögðin geta verið veruleg. 

Annað einkenni einhverfu er sérkennileg og áráttukennd hegðun sem lýsir sér í 

þröngu áhugasviði á ákveðnum hlut eða viðfangsefni (Whitman, 2004, bls. 22-23; 

Robledo og Ham-Kucharski, 2005/2008, bls. 26). 

 Þegar barn fær einhverfugreiningu umturnast oft lífi foreldranna, þeir þurfa 

jafnvel að endurskoða allt sitt líf, venjur sem og uppeldisaðferðir. Við þessar aðstæður 

standa foreldrar frammi fyrir því að finna leiðir í þeirri von að geta kennt barni sínu 

hluti sem öðrum eru eðlislægir og einfaldir, eins og að tala, eiga samskipti og leika sér 

(Robledo og Ham-Kucharski, 2005/2008, bls. 16). 

 Í rannsókn sem Shannon Crozier og Matt Tincani framkvæmdu árið 2007 var 

fylgst með inngripi hjá þremur drengjum á aldrinum 3- 5 ára sem greindir höfðu verið 

með einhverfu. Notaðar voru félagshæfnisögur með það að markmiði að breyta 

óæskilegri hegðun. Markhegðun drengjanna var misjöfn, hjá einum var markmiðið að 

hann sæti kyrr í samveru með öðrum börnum, hjá öðrum var að eiga samskipti við 

borðfélaga í matartíma og hjá þeim þriðja að sýna æskilega hegðun í kubbakrók 

(Crozier og Tincani, 2007, bls. 1803-1806). 

 Fylgst var með drengjunum áður en félagshæfnisögurnar voru lesnar og síðan 

aftur eftir lestur og athugað hvort að hegðun drengjanna breyttist í kjölfarið. 

Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að óæskileg hegðun hafði minnkað hjá 

öllum drengjunum í kjölfar þess að lesnar voru fyrir þá félagshæfnisögur. Einn 

drengurinn fékk þó auka inngrip sem fólst í því að hann fékk einnig munnlegar 

áminningar eftir að sagan hafði verið lesin. Mögulega má rekja ástæðu þess að 

inngripið var ekki árangursríkt hjá honum vegna þess að hann hafði mjög laka félags- 

og samskiptafærni. Rannsóknin gefur til kynna að gagn sé að því að nota 

félagshæfnisögur til að minnka óæskilega hegðun hjá börnum, þó kom í ljós að 

kennurum fannst þær tímafrek aðferð og erfitt að nota þær þegar unnið er með stóran 

hóp barna (Crozier og Tincani, 2007, bls. 1805-1811). 
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Niðurstöður og umræður  

Tilgangurinn með því að kynna okkur þetta efni var að fá svör við 

rannsóknarspurningunum: Hvað er félagsfærni, hvernig læra börn félagsfærni? Með 

hvaða leiðum er hægt að efla félagsfærni hjá börnum í leikskóla? Hvernig má koma til 

móts við þarfir þeirra barna sem eiga erfiðara en önnur börn með að tileinka sér 

félagsfærni?  

 Það fræðilega efni sem við höfum lesið hefur styrkt okkur í þeirri trú okkar að 

mikilvægt sé að huga að félagsfærninámi barna á leikskólaaldri. Að byggja góðan 

grunn fyrir félagsfærni strax í leikskóla er mikilvægt og eflaust má hugsa til 

máltaksins að betra sé að byrgja brunninn áður en barnið dettur ofan í hann. 

Skilningur okkar felst í því að sá grunnur sem lagður er í leikskóla skili sér áfram á 

næsta skólastig og áfram út í lífið.  

 Félagsfærni lærist í gegnum samspil margra þátta en þó einna helst í gegnum 

samskipti. Allt frá því barnið er mjög ungt er það að eiga samskipti og er fyrsti vísir 

að þeim til að mynda herminámið sem á sér stað þegar ungbarnið hermir eftir 

svipbrigðum þeirra sem annast það. Þegar börn byrja að umgangast önnur börn hefst 

félagsfærninám fyrir alvöru, fyrst læra þau með því að fylgjast með öðrum og síðar 

reyna þau sjálf við ýmis viðfangsefni, eins og að sýna samkennd og bera umhyggju 

fyrir öðrum. Rannsóknir benda til að grunnurinn sé lagður að félags- og 

tilfinningaþroska barnsins á fyrstu árum þess (Kópavogsbær, 2009) því er mikilvægt 

að efla félagsfærni barna á skipulegan hátt frá fyrstu stundu. Í leikskóla skal starf 

mótast af umburðarlyndi og kærleika með áherslu á efla færni barna þannig að þau 

verði sjálfstæðir, virkir og ábyrgir þjóðfélagsþegnar (Lög um leikskóla nr. 90/2008). 

 Til að börn geti haft góða félagsfærni þarf sjálfsmynd þeirra að vera góð. Þess 

vegna ætti fyrst og fremst að leita leiða til að efla sjálfstraust og trú barna á eigin getu, 

enda er sýnt fram á að sjálfstraust og trú á eigin getu spila lykilhlutverk í uppbyggingu 

góðrar sjálfsmyndar og félagslegrar færni. Börnum er eðlislægt að hafa gott 

sjálfstraust og trú á eigin færni, sum þeirra hafa jafnvel oftrú á eigin færni (Frost, 

Wortham og Reifel, 2005, bls. 135) sem getur leitt til þess að fallið verið hátt komist 

þau að því að það geti ekki eitthvað. Þess vegna þarf að leiðbeina börnum, jafnvel þó 

þau virðist vera á góðri leið.  

 Leikaskólastarf snýst í miklum mæli um samskipti, bæði í leiknum sjálfum og 

í daglegum athöfnum. Allan daginn eru börnin að eiga í samskiptum við hvert annað 

og starfsfólk leikskólans. Samskiptin eiga sér stað á öllum svæðum leikskólans, hvort 
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sem það er í leikstofunni eða við vaskinn þegar börnin þvo hendur sínar. Börn nota 

hvert tækifæri til að æfa sig í samskiptum við aðra. Í leik æfa börn sig í að tjá 

tilfinningar sínar, börn á leikskólaaldri eiga oft erfitt með það og nota því oft leikinn 

til tjáningar á tilfinningum sínum, bæði slæmum og góðum (Frost, Wortham og 

Reifer, 2005, bls. 140).  

 Í allri umfjöllun um leikskólastarf er lögð áhersla á að foreldrar beri fyrst og 

fremst ábyrgð á uppeldi barna, hlutverk leikskólans er að annast börn í samstarfi við 

foreldra. Mikilvægt er að foreldrar viti að börn þeirra fái bestu mögulegu umönnun og 

kemur það í hlut starfsfólks að vera sýnilegar fyrirmyndir fyrir bæði börn og foreldra. 

Framkoma starfsfólks segir mikið um samskiptin í leikskólanum og því er 

nauðsynlegt að starfsfólk temji sér fas sem einkennist af virðingu, samkennd og 

umhyggju.  

 Í lögum er sérstaklega fjallað um réttindi barna með sérþarfir. Í leikskólanum 

eiga þau að njóta sama náms og önnur börn. Í lögum er þessum börnum m.a. tryggður 

réttur til að fá þjónustu sína innan veggja leikskólans undir handleiðslu sérfræðinga 

(Lög um leikskóla nr. 90/2008). Sérstaklega þarf að huga að þessum börnum með 

tilliti til félagsfærnináms, börn með raskanir á borð við ADHD og einhverfu geta átt 

erfitt með að tileinka sér undirstöðuatriði félagsfærni. Börn með ADHD eru t.d. oft 

mjög hvatvís sem verður til þess að þau lenda í erfiðleikum með samskipti við aðra. 

Einnig getur athyglisbresturinn orðið til þess að börnin eiga erfitt með að fylgja 

öðrum eftir í samskiptum og þau missa því af mikilvægum tækifærum til tjáskipta.  

 Þekkt er að börn með einhverfu eigi erfitt uppdráttar í félagslífinu. Eitt af 

höfuðeinkennum einhverfu er skert færni í félagslegum samskiptum sem getur orðið 

til þess að börnin verða utanveltu í samskiptum við jafnaldra. Vegna þessa eiga þau á 

hættu að einangrast og geta því misst af mikilvægum tækifærum til að efla félagsfærni 

sína í gegnum leik við önnur börn. Ýmsar leiðir eru þó færar til að hjálpa þessum 

börnum, má þar helst nefna félagsfærnisögur sem njóta sífellt vaxandi vinsælda. 

Félagsfærnisögur geta verið afar áhrifaríkar þegar unnið er að því að efla færni barna 

og einnig til að draga úr óæskilegri hegðun. Er þar um að ræða jákvæða og 

uppbyggilega leið sem gott er að nota í starfi með börnum. 

 Undanfarna mánuði hefur einelti verið mikið í kastljósinu, foreldrar barna sem 

glíma við raskanir á borð við ADHD og einhverfu hafa komið fram og lýst áhyggjum 

sínum af því að börn þeirra virðast ekki falla inn í hópinn. Þessi umræða hefur einnig 

ýtt undir þá skoðun okkar að umræðan um félagsfærni og mikilvægi þess að börn læri 
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að bera virðingu fyrir öðrum og tilfinningum þeirra sé gert hærra undir höfði. 

Fjölbreytileika mannlífsins ætti að fagna og kenna ætti börnum að hver hefur sín 

sérkenni og á rétt á því að vera eins og hann er. 
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Lokaorð  

Þegar við völdum að fjalla um félagsfærni í lokaritgerð okkar til B.Ed. gráðu í 

kennarafræðum var markmið okkar að sýna fram á mikilvægi þess að styrkja 

félagsfærni barna á leikskólaaldri og að unnið sé með þeim áfram, því að góð 

félagsfærni er mikilvæg öllum vegna samskipta sem við verðum að hafa við náungann 

í leik og starfi alla tíð. Í ritgerðinni var fjallað um hvernig börn læra félagsfærni og 

með hvaða leiðum er hægt að efla félagsfærni hjá börnum í leikskóla. Við völdum 

einnig að beina sjónum okkar sérstaklega að þeim hópi barna sem eru með sérþarfir, 

málefni þeirra barna eru okkur sérstaklega hugleikin.  

 Félagsfærni er vítt hugtak og tekur yfir margar tegundir færni, meðal annars í 

samskiptum og tjáningu. Til að öðlast góða færni þarf að hafa gott sjálfstraust, góða 

sjálfsmynd og ekki síst trú á eigin getu. Eftir nám okkar í kennarafræðum við 

Háskólann á Akureyri síðastliðin þrjú ár og nokkuð góða reynslu af starfi í leikskólum 

finnst okkur að leggja mætti enn meiri áherslu á félagsfærninám og lífsleikni í 

leikskóla. Einnig er mikilvægt að byrja vinnu með félagsfærni þegar börn eru enn ung 

að árum svo að þau nái frekar að temja sér góða siði í samskiptum við aðra.  

 Félagsfærni er ekki meðfæddur eiginleiki heldur lærð félagsleg hegðun. Börn 

læra það sem fyrir þeim er haft og því ber að hafa í huga að starfsfólk leikskóla, 

foreldrar og aðrir sem koma að umönnun og uppeldi barna eru þeirra fyrirmyndir. Því 

er mikilvægt fyrir okkur öll að huga að því hvað við segjum og framkomu okkar við 

aðra, hvort sem það eru börn eða fullorðnir, það eiga allir rétt á virðingu í sinn garð.  

 Í þessari ritgerð hefur verið skoðað hvernig félagsfærni þróast hjá börnum á 

leikskóla aldri, hvernig hægt er að efla félagfærni þeirra og trú á eigin getu. Leikurinn 

býður upp á fjölmörg tækifæri til að vinna með og efla félagsfærni og samskipti 

barna, enda gegnir hann lykilhlutverki í námi barna á leikskólaaldri. 
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