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Ágrip 

Tilgangur verkefnisins er að vekja athygli á mikilvægi félagshæfni og hvaða aðferðir hægt 

er að nota til efla hana í leikskólastarfi. Í þessari umfjöllun er stuðst við þá skilgreiningu að 

félagshæfni sé hæfni einstaklings í félagslegum aðstæðum og skilningur hans á þeim. 

Jafnframt er fjallað um hugtakið samskiptahæfni, sem hér er skilgreint sem hæfni 

einstaklings í samskiptum. Í leikskóla er lögð áhersla á félagslegt nám barna og að þau læri 

í samvinnu við aðra og að starfshættir eiga að hvetja til samvinnu og samstarfs. Leikur er 

undirstaða leikskólastarfs og fara samskipti barna að mestu leyti fram í leik. Rannsóknir 

hafa sýnt fram á mikilvægi félagshæfni og að börn sem stríða við samskiptaerfiðleika séu 

líklegri til að eiga enn við vanda að stríða á unglings- og fullorðinsárum. 

Leikskólakennarar þurfa því að vera meðvitaðir um mikilvægi félagshæfni, þekkja aðferðir 

sem nota má til að stuðla að þróun félagshæfni í leikskólastarfi og líti á börn sem virka og 

sterka einstaklinga sem séu færir um að hafa áhrif á umhverfi sitt. Fjallað er um tvær ólíkar 

nálganir til að efla félagshæfni, skipulagðar aðferðir og aðferðir sem hægt er að grípa til í 

daglegu starfi. Skipulagðar aðferðir sem fjallað er um og hafa þann tilgang að efla 

félagshæfni eru að mestu byggðar á samvirkninámi og fara fram utan deilda leikskólans, 

með einu barni eða litlum barnahóp. Aðferðir sem hægt er að grípa til í daglegu 

leikskólastarfi eru margvíslegar og hægt er að notast við þær fyrirvaralaust í gegnum allt 

daglegt starf leikskóla, án þess að slíta uppeldisstarf úr samhengi. Í ljósi þessarar 

umfjöllunar þarf að styðja við félagshæfni leikskólabarna með sem fjölbreyttustu aðferðum 

og hafa þarfir hvers barns að leiðarljósi. Niðurstöður sýna fram á mikilvægi og áhrif 

félagshæfni og í ljósi þeirra er hægt að fullyrða að efling félagshæfni þurfi að vera til 

grundvallar í skipulagningu alls leikskólastarfs.  
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Formáli 

Alla tíð hefur félagshæfni barna verið mér hugleikin og í náminu vakti umfjöllun um hana 

og aðferðir sem leikskólakennarar geta notað í starfi til að efla hana, sérstakan áhuga minn. 

Þegar ég var 10 ára eignaðist ég lítinn bróður sem snemma var greindur með kjörþögli, 

kvíðaröskun sem einkennist í stuttu máli af því að einstaklingur sem er fullfær um að tala 

gerir það ekki í ákveðnum félagslegum aðstæðum. Ég varð vitni að stöðugum félagslegum 

erfiðleikum hans í æsku og því var það mér afar mikilvægt að kynna mér aðferðir sem 

hægt er að nýta í daglegu starfi til að efla félagshæfni barna. 

Fyrst og fremst vil ég færa leiðsögukennaranum mínum Kristínu Karlsdóttur mínar allra 

bestu þakkir fyrir þá ómetanlegu hjálp sem hún veitti mér í vinnuferlinu og allar gagnlegu 

ábendingarnar. Einnig vil ég þakka unnusta mínum, Jóni Þóri Skaftasyni fyrir ómælda 

þolinmæði og stuðning í gegnum allt námið. Að lokum færi ég föður mínum, Angantý 

Sigurðssyni og móður, Erlu Björk Gunnarsdóttur sérstakar þakkir fyrir yfirlestur og þann 

ótakmarkaða stuðning sem þau hafa veitt mér síðastliðin 25 ár. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem 

lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf(ur) ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 6. maí 2014 

 

_________________________________________  
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1 Inngangur 

Í þessu verkefni verður rætt um félagshæfni barna og hvernig hægt er að efla hana í 

leikskólastarfi. Hér er litið á félagshæfni sem yfirhugtak yfir hæfni einstaklings í 

félagslegum aðstæðum og skilning hans á þeim. Tilgangur verkefnisins er að vekja athygli 

á mikilvægi félagshæfni og þeim aðferðum sem leikskólakennarar geta beitt til að stuðla 

að, efla og styðja félagshæfni leikskólabarna í daglegu starfi. 

Alla tíð hef ég haft áhuga á félagslegri hæfni barna. Bróðir minn var snemma greindur 

með kvíðaröskunina kjörþögli og hefur ætíð átt erfitt í félagslegum aðstæðum. Enn þann 

dag í dag, 16 ára, fyllist hann kvíða í samskiptum við fólk utan fjölskyldunnar. Vegna 

þeirrar upplifunar hef ég oft velt fyrir mér leiðum sem hefðu mögulega getað hjálpað 

honum og eflt félagshæfni hans. Áhugi minn á því jókst þegar ég hóf nám í 

leikskólakennarafræðum og fræddist meira um þroska barna, hversu mikil áhrif 

félagshæfni hefur á alla þroskaþætti og áhrif hennar á almennt gengi í lífinu.  

Í Aðalnámskrá leikskóla er lögð áhersla á félagslegt nám barna og mikilvægi þess að 

börn læri í samvinnu við aðra. Í henni kemur fram að mikilvægt sé að hagur og velferð 

barna séu höfð að leiðarljósi í öllu starfi. Starfshættir leikskóla eiga einnig að hvetja til 

samvinnu og samstarfs milli barna og starfsfólks, hver einstaklingur á að njóta virðingar og 

fá tækifæri til að leggja sitt af mörkum. Jafnframt kemur þar fram að leikskóli eigi að 

stuðla að því að börn læri að bera virðingu fyrir öðru fólki og þrói með sér samkennd, 

tilitssemi og vináttu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 33-34).  

Börn eru miklar félagsverur og hafa ríka þörf fyrir samskipti við aðra, bæði önnur börn 

og fullorðna. Þau spyrja spurninga, vilja ræða hugmyndir sínar, kenningar og tilfinningar 

við aðra, skiptast á skoðunum og deila upplifunum (Corsaro, 2003, bls. ix). Þau tjá sig þó 

ekki aðeins með orðum, heldur einnig með öðru móti, svo sem hljóðum, snertingu, 

látbragði, leikrænni tjáningu, tónlist, myndmáli og dansi. Í gegnum samskipti eflist 

félagsfærni barna og sjálfsmynd þeirra styrkist (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011, bls. 42). 

Í Aðalnámskrá leikskóla er fjallað um lýðræðislegt leikskólastarf og þar segir meðal 

annars að börn eigi að finna að þau séu hluti af hóp og samfélagi þar sem réttlæti og 

virðing einkenni samskipti. Þar segir jafnframt að í leikskóla skuli stuðla að jafnrétti og 

virkri þátttöku barna með því að skapa þeim tækifæri til að upplifa lýðræðisleg vinnubrögð 
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og samskipti í daglegu leikskólastarfi. Einnig er fjallað um mikilvægi þess að veita börnum 

stuðning í daglegum samskiptum og að virða sérstöðu og sjónarmið hvers einstaklings 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 42).  

Árið 1994 varð leikskólinn formlega fyrsta skólastigið og því hluti af skólakerfinu (Jón 

Torfi Jónasson, 2006, bls. 9). Mikill meirihluti íslenskra barna eru í leikskóla og til að 

mynda voru 98% barna á aldrinum 3-5 ára skráð í leikskóla hér á landi árið 2012 (Hagstofa 

Íslands, 2012a). Í Aðalnámskrá leikskóla er mikil áhersla lögð á að borin sé virðing fyrir 

börnum, að hvert barn fái tækifæri til þátttöku, mikilvægi þess að barnið upplifi sig sem 

hluti af hóp og geti unnið í samvinnu við aðra. Það eru þó ekki öll börn fær um að tjá 

tilfinningar sínar, skoðanir og hugmyndir og upplifa sig ekki öll sem hluti af hóp. Öll börn 

eiga á einhverjum tímapunkti í erfiðleikum í samskiptum við aðra í leikskóla og þurfa þá á 

stuðningi leikskólakennara að halda. Í ljósi þess hve hátt hlutfall íslenskra barna er í 

leikskóla er vert að skoða félagshæfni barna, mikilvægi hennar og hvernig hægt er að efla 

hana strax í leikskóla og með því byggja upp traustan grunn sem getur nýst börnum seinna 

á lífsleiðinni. 

Ritgerðarspurningin sem leitast verður eftir að svara í þessu verkefni er: 

Hvaða aðferðum geta leikskólakennarar beitt til að styðja við og efla félagshæfni 

barna? 

Hér á eftir verður fjallað um skilgreiningar á félagshæfni og nánu hugtaki, samskiptahæfni. 

Einnig verður rætt um samskiptaerfiðleika sem algengir eru hjá leikskólabörnum. 

Jafnframt verður fjallað um félagslegt samhengi leikskólans, leikinn, vináttu 

leikskólabarna og hlutverk kennara. Síðan verður sjónum beint að þáttum sem hafa áhrif á 

eflingu félagshæfni, viðhorf leikskólakennara og skipulag umhverfis. Þar á eftir verður 

fjallað um aðferðir sem efla félagshæfni barna, bæði aðferðir sem hægt er að grípa til í 

daglegu starfi og skipulagðar aðferðir. Að lokum verða niðurstöður teknar saman í 

niðurlagi og lokaorðum. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í fræðilegri umfjöllun þessa verkefnis verður fjallað um hinar ýmsu skilgreiningar á 

hugtakinu félagshæfni og nátengdu hugtaki, samskiptahæfni. Á leikskólum er algengt að 

börn glími við einhvers konar samskiptaerfiðleika sem hamla þeim í samskiptum við bæði 

börn og fullorðna og í þessum kafla verður einnig fjallað um hvernig slíkir erfiðleikar 

birtast í leikskóla. Að lokum verður stuttlega farið yfir nokkrar íslenskar rannsóknir á 

samskiptahæfni barna. 

2.1 Félagshæfni 
Hugtakið félagshæfni (social competence) hefur verið skilgreint á marga vegu og því er 

erfitt að finna eina algilda skilgreiningu. Skilgreiningarnar virðast vera jafn margar og 

fræðimennirnir sem fjallað hafa um viðfangsefnið.  

Í bók sinni Let’s be Friends setur Kemple (2004) fram nokkrar lýsingar á hugtakinu, til 

dæmis að félagshæfni sé hæfni barns til að lesa í, skilja, túlka, vinna úr og bregðast við 

félagslegum aðstæðum. Hún fjallar einnig um skilgreiningu Katz og McClellan á 

hugtakinu, að börn séu félagslega hæf þegar þau efla félagslega hæfni sína í gegnum 

árangursrík samskipti við önnur börn og fullorðna. Að lokum skýrir hún frá 

skilgreiningunni að félagshæfni sé ,,sú færni að ná fram persónulegum markmiðum í 

félagslegum aðstæðum og viðhalda jákvæðum samböndum við aðra, óháð stað og stund 

(bls. 2-3).  

Vahedi, Furrokhi og Farajian (2012) fjölluðu meðal annars um muninn á hugtökunum 

félagshæfni og félagsfærni (social skills). Þau segja að félagsfærni beinist að 

hegðunarþáttum, hvernig barn hagar sér í ákveðnum félagslegum aðstæðum. Það að berjast 

á móti hópþrýstingi, að biðja um hjálp eða leysa vandamál eru dæmi um félagslega færni 

en að vera meðvitaður um hvernig hegðun manns hefur áhrif á umhverfið og það að vera 

næmur og bera virðingu fyrir þörfum og tilfinningum annarra telst til félagshæfni (bls. 

126).  

Gresham, Sugai og Horner (2001) segja muninn vera að félagsfærni sé hegðun sem er 

kennd, lærð og framkvæmd og félagshæfni sé mat á þeirri færni þvert á aðstæður (bls. 

333). Félagshæfni er yfirleitt skilgreint sem einskonar yfirhugtak yfir hæfni fólks í 
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félagslegum samskiptum og skilning þess á þeim. Það er sú skilgreining sem verður notast 

við í þessari ritgerð. 

Schneider (1993) setur fram þá skilgreiningu að einstaklingur sem hegðar sér á 

viðeigandi hátt í félagslegum aðstæðum án þess að særa aðra búi yfir félagshæfni. Ekki 

gilda sömu reglur í öllum félagslegum aðstæðum og til að geta hagað sér á viðeigandi hátt í 

mismunandi aðstæðum er nauðsynlegt að læra hvaða reglur gilda hvar (bls. 13). 

Ýmsar aðrar skilgreiningar á hugtakinu endurspegla ólík sjónarmið. Til að mynda 

skilgreina Creasey, Jarvis og Berk (1998) barn sem býr yfir félagshæfni sem ,,barn sem 

kemur vel fram í kringum og við aðra, sem vinnur rétt úr upplýsingum sem það les úr 

félagslegum aðstæðum og sýnir framkomu sem leiðir til þess að það sé vel liðið af öðrum” 

(bls. 118). Hubbard og Coie (1994) eru sammála þessu síðastnefnda og segja að fólk búi 

yfir félagshæfni, einfaldlega ef öðrum líkar vel við það (bls. 2). Að lokum lýsir Harter 

félagslega hæfu barni sem einstaklingi sem er vinsæll og vinamargur, sem á auðvelt með 

að eignast vini, er mikilvægur vinum sínum og viðkunnalegur (Schaffer, 1996, bls. 16).  

Í þessum skilgreiningum er einungis einblínt á eiginleika sem varða vinsældir barnsins 

meðal jafningja en ekki eiginleika á borð við samkennd, skilning og virðingu fyrir 

tilfinningum, sjónarmiðum og skoðunum annarra, hjálpsemi, umburðarlyndi eða samvinnu. 

Þó fræðimenn séu ekki á einu máli um skilgreiningu hugtaksins eru þeir almennt 

sammála um að félagshæfni snúist um hæfni einstaklings til að greina og leysa vandamál 

sem upp koma í félagslegum samskiptum. Dæmi um þetta er: sú hæfni að geta haldið uppi 

samræðum við aðra, að geta unnið úr upplýsingum, að leysa ágreining og mynda 

vináttutengsl (Guralnick og Neville, 1997, bls. 579). 

Lillvist, Sandberg, Björck-Åkesson og Grandlund (2009) fjölluðu um skilgreiningar 

leikskólakennara á hugtakinu og hvað þeim fyndist einkenna barn sem býr yfir 

félagshæfni. Þar kemur meðal annars fram að sjálfstraust og það að barnið sé fært um að 

tjá hugmyndir sínar og hugsanir með öruggum hætti séu grundvallaratriði félagshæfni. Þeir 

nefndu einnig að samkennd: það að geta tjáð eigin tilfinningar og reynslu og skilja 

tilfinningar og reynslu annarra, sé mikilvægur þáttur í þróun félagshæfni barna. Jafnframt 

töldu þeir félagslega hæft barn geta auðveldlega sett sig í spor annarra og séð hlutina frá 

ólíkum sjónarmiðum. Þeir nefndu einnig að barn sem býr yfir félagshæfni sé áhugasamt og 

taki þátt í öllu daglegu starfi leikskólans, að það geti leyst ágreining við annað barn, lesið í 

umhverfi sitt og sé fært um að taka eigin ákvarðanir (bls. 58-59).  
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2.2 Samskiptahæfni 
Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) hefur fjallað mikið um samskiptahæfni barna í skrifum 

sínum og skilgreinir hana sem ,,…hæfni fólks í samskiptum”. Hún notar hugtakið yfir 

hugsanir um samskipti og athafnir í samskiptum (bls. 357). Í samskiptum reynir einnig á 

gagnkvæma virðingu, traust, umburðarlyndi og umhyggju, réttlætiskennd og samábyrgð 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1995, bls. 357). Hæfni í samskiptum felst þá til dæmis í því að 

vinna vel með öðrum, sýna samkennd, samúð og sanngirni og að geta leyst vandamál á 

farsælan hátt. Hæfnin til að setja sig í spor annarra og sjá hlutina frá mismunandi 

sjónarmiðum er grundvallaratriði samskiptahæfni. Þegar fundin er lausn á ágreiningi er 

mikilvægt að geta séð mismunandi og ólík sjónarmið, skilja og samræma þau í 

sameiginlega lausn, sem allir aðilar eru sáttir við (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 38).  

Piaget fjallaði um mikilvægi þess að börn eigi í samskiptum við jafningja sína svo að 

samskiptahæfni þeirra þróist og sagði ágreining milli barna verða til þess að börn sæju ólík 

sjónarmið hvors annars og hann gerði það jafnframt að verkum að skilningur þeirra á að 

önnur börn hafa aðrar hugsanir og aðrar tilfinningar aukist (Kristín Karlsdóttir, 2003, bls 

141).  

2.3 Samskiptaerfiðleikar 
Hrönn Pálmadóttir (2004) notar hugtakið samskiptaerfiðleikar sem „samheiti yfir 

erfiðleika þeirra barna sem sýna frávik í hegðun miðað við jafnaldra í leikskólanum“. Hún 

segir vandann sem þau börn stríða við ekki eiga rætur að rekja í barninu sjálfu heldur í 

tengsl þeirra við umhverfið, uppeldisskilyrði og samskipti þeirra við aðra (bls. 98). 

Talið er að börnum sem eiga við samskipta- og tilfinningavanda að stríða fari sífellt 

fjölgandi og rannsóknir benda til þess að samskipti barna skipti miklu um hvernig þeim 

gengur á unglings- og fullorðinsárum. Samskiptaerfiðleikar eru sérstaklega algengir á 

meðal leikskólabarna þar sem ung börn eru rétt að byrja að þróa mál sitt og að stjórna 

tilfinningum sínum, hugsunum og hegðun. Börn sem eiga erfitt með samskipti, sem eru 

árásagjörn og börnum sem er hafnað eða lögð í einelti eru líkleg til að eiga erfitt með 

aðlögun seinna á lífsleiðinni. Þau eru líklegri til að sýna andfélagslega hegðun og líklegri 

til að eiga við sálræna eiginleika að etja (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1995, bls. 357; Gunter, 

Caldarella, Korth og Young, 2012, bls. 151-152).  

Í leikskólum birtast samskiptaerfiðleikar í ýmsum myndum. Algengt er að börn  eigi í 

erfiðleikum með skap sitt, séu hvatvís, eigi erfitt með að skiptast á, setja sig í spor annarra 
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og leysa ágreining. Einnig eru börn oft óörugg og skortir sjálfstraust til að eiga í 

samskiptum við aðra. Sum börn eru afar háð fullorðnum í félagslegum aðstæðum og biðja 

stöðugt um aðstoð þeirra í samskiptum við félaga sína. Jafnframt er algengt að börn með 

málþroskafrávik eigi erfitt með samskipti í leikskólum, þau eiga erfitt með að tjá skoðanir 

sínar og hugmyndir við aðra eða geta átt erfitt með að skilja það sem fram fer í samskiptum  

(Katz og McClellan, 1997, bls. 7-8).  

Enn fremur er algengt að börn séu feimin og hlédræg. Rannsóknir benda til þess að 

80% fólks hafi einhvern tímann á lífsleiðinni átt við feimni að stríða og margt bendir til 

þess að feimni gangi í erfðir. Börn sem eru feimin eiga erfitt með að koma sér inn í leik og 

eiga í samskiptum við jafningja sína sem getur leitt til félagslegrar einangrunar. Oft virðast 

feimnu börnin ekki vilja eiga í samskiptum eða leika við önnur börn sem gerir það að 

verkum að þau eru hunsuð og ekki boðið með í leik (Katz og McClellan, 1997, bls. 9). 

Það er þó mikilvægt að hafa í huga að börn eru ekki annað hvort hæf eða óhæf í 

samskiptum, þau geta verið hæf í einum aðstæðum og ekki eins hæf í öðrum. Dunn (1993) 

heldur því til að mynda fram að félagsleg hæfni barna fari eftir kringumstæðum og að börn 

bregðist við mismunandi fólki með ólíkum hætti. Hún telur ekki vera hægt að alhæfa og að 

það eigi ekki að stimpla börn hæf eða óhæf (bls. 13-14). En börn sem eiga í endurteknum 

samskiptaerfiðleikum í leikskóla þurfa nauðsynlega að fá stuðning til að stuðla að bættum 

samskiptum þeirra og til að efla hæfni svo þau geti tjáð tilfinningar sínar, skoðanir og 

hugmyndir við aðra án vandræða.  

2.4 Íslenskar rannsóknir 
Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á samskiptahæfni ungra barna hér á landi. Sigrún 

Aðalbjarnardóttir (1991) hefur rannsakað samskiptahæfni grunnskólabarna, í einni 

rannsókn sinni athugaði hún hvort hægt væri að örva samskiptahæfni barna með því að 

nota tilteknar kennsluaðferðir við að leysa félagslegan ágreining. Einn hópur barna var 

hvattur til að fjalla um og leysa félagslegan ágreining en börn í samanburðarhópi fengu 

ekki slíka hvatningu. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að börnin sem fengu sérstaka 

hvatningu til að ræða um félagslegan ágreining og lausn hans sýndu meiri framfarir við að 

setja sig í spor annarra en börnin sem fengu ekki slíka þjálfun. Börnin sem fengu hvatningu 

sýndu einnig meiri framfarir í daglegum samskiptum við bekkjarfélaga sína en börnin sem 

fengu ekki sérstaka þjálfun (bls. 15).   
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Kristín Karlsdóttir (2003) gerði rannsókn þar sem meðal annars var kannað hvar 4-5 

ára börn voru stödd í samskiptahæfni og hvort börnin sýndu framfarir á 9 mánaða tímabili. 

Teknar voru myndbandsupptökur af börnum að spila teningaspil, börnin voru tvö saman í 

hóp og spiluðu fyrst saman í janúar og svo aftur 9 mánuðum seinna. Spilið er útbúið 

þannig að það hvetur börn til samvinnu en þó er líklegt að upp komi ágreiningur. Spilið 

reyndi því á samskiptahæfni barnanna og með því var hægt að meta samningsviðræður og 

hvernig barnið deilir reynslu með leikfélaga sínum. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 

börnin sýndu afar einhliða samskiptahæfni, það er börnin tjáðu aðeins eigin langanir og 

þarfir og sýndu hvorki áhuga né getu á gagnvirkum samskiptum. Eftir 9 mánaða tímabil fór 

börnunum fram eins og við mátti búast, enda voru þau orðin eldri og þroskaðri (bls. 145-

146, 153). 

Hrönn Pálmadóttir (2004) gerði rannsókn þar sem meginmarkmiðið var að varpa ljósi 

á boðskipti barna í leikskóla og sérstaklega barna sem eiga í samskiptaerfiðleikum. Hún 

kannaði meðal annars boðskipti barnanna og hvernig leikfélagar og kennarar brugðust við 

þeim. Helstu niðurstöður rannsókninnar voru þær að ólík viðbrögð bæði leikfélaga og 

þeirra fullorðnu höfðu áhrif á bæði þróun samskipta og leiks. Jafnframt kom fram að 

samskiptaerfiðleikar komu síður fram í frjálsum leik og að jákvæð samskipti leikfélaga ýttu 

undir þróun boðskipta hjá þeim sem áttu í samskiptaerfiðleikum. Niðurstöður sýndu einnig 

að ef börnin sem áttu í samskiptaerfiðleikum fengu jákvæð viðbrögð þegar þau hófu 

samskipti við aðra, þróuðust samskiptin á jákvæðan máta. Samskiptin þróuðust á sama veg 

þegar sjónum var beint að styrkleikum barnanna í stað þess að leggja einungis áherslu á 

veikleika þeirra (bls. 98, 114, 118-119).  

2.5 Samantekt 
Skilgreiningar eru margvíslegar á hugtakinu félagshæfni en almennt er talið að félagshæfni 

snúi að hæfni einstaklings í félagslegum samskiptum við aðra og hæfni hans í að sýna 

samkennd í félagslegum aðstæðum. Samskiptahæfni er einfaldlega skilgreind sem hæfni 

einstaklings í samskiptum og er því nátengd félagshæfni. Í rannsóknum sem gerðar hafa 

verið á samskiptahæfni á Íslandi, bæði leikskóla- og gunnskólabarna eru niðustöður þær, 

að barn sýni aukna samskiptahæfni ef það fær sérstaka þjálfun frá kennara, til dæmis í að 

leysa ágreining eða setja sig í spor annarra og að börnum fari fram í samskiptahæfni eftir 

því sem þau verða eldri. Jafnframt sýna niðurstöður erlendra rannsókna fram á að ef barn á 

erfitt í félagslegum aðstæðum á unga aldri er það líklegra til að eiga í sambærilegum vanda 



	  16	  

á unglings- og fullorðinsárum. Í ljósi þessara rannsókna er því afar mikilvægt að 

leikskólakennarar séu meðvitaðir um mikilvægi eflingar á félags- og samskiptahæfni í 

leikskólum og kynni sér aðferðir sem hægt er að nota í daglegu starfi. Hér á eftir verður 

fjallað um félagslegt samhengi leikskólans, leik, hlutverk leikskólakennara og vináttu 

barna. 
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3 Félagslegt samhengi leikskólans 

Leikskólinn er sá vettvangur þar sem börn fara að eiga í auknum samskiptum við aðra en 

sína nánustu fjölskyldu, séstaklega önnur börn. Leikskólastarf byggir fyrst og fremst á leik 

og í gegnum hann þróa börn samskiptahæfni sína við önnur börn og mynda oft náin 

vináttutengsl. Leikskólakennarar gegna mikilvægu hlutverki í lífi barna á leikskólaárunum 

og eru þeir aðilar sem umgangast börnin mestan hluta dags, þeir styðja börnin í 

félagslegum samskiptum og stuðla að hæfni þeirra á öllum þroskasviðum. Hér verður 

fjallað um félagslegt samhengi leikskólans, um leik og þátt hans í leikskólastarfi, hlutverk 

leikskólakennara í leik og í samskiptum barna og að lokum vináttu leikskólabarna.  

3.1 Leikur og samskipti  
Í Aðalnámskrá leikskóla er fjallað um leik sem órjúfanlegan þátt bernskuáranna, að hann sé 

þungamiðja leikskólastarfsins og meginnámsleið barna. Leikurinn skapar börnum tækifæri 

til að mynda félagsleg tengsl við önnur börn, öðlast nýjan skilning og nýja þekkingu. Þau 

vinna með og gera tilraunir með hugmyndir sínar og í leik skapast jafnframt vettvangur þar 

sem spurningar vakna og börn læra að leysa vandamál sem upp koma á sínum forsendum 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 37). 

Leikur er undirstaða alls leikskólastarfs. Leikur er börnum eðlislægur og fer nám 

leikskólabarna meira og minna fram í gegnum leik. Börn tjá sig í gegnum leik, þroskast og 

læra. Þau tjá sig, hugmyndir sínar og reynslu og takast á við hræðslu, vandamál, 

tilfinningar og langanir, læra samskipti og samvinnu og að leysa ágreining (Frost, 

Wortham, Reifel, 2012, bls. 40, 71-72, 139). Jafnframt eflist félagshæfni þeirra í 

samskiptum við aðra í leik og á leikskólaárunum fara börn að mynda vináttubönd. 

Í daglegu starfi leikskóla fara samskipti leikskólabarna að stórum hluta fram í leik og 

samskiptin snúast oftar en ekki um að reyna að komast inn í hann. Á þessum aldri þróa 

börn með sér nauðsynlega félagslega færni í samskiptum við önnur börn. Þau læra meðal 

annars að skiptast á og að semja um mögulegar lausnir ágreinings (Katz og McClellan, 

1997, bls. 5).  

Vygotsky taldi leik, sérstaklega frjálsan leik, vera meginleið barna til að þroskast og að 

í gegnum hann efldu þau vitræna- og félagslega hæfni í samskiptum við önnur börn. Í leik 

búa börn til ímyndaðar aðstæður þar sem þau fara eftir ákveðnum reglum sem 
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nauðsynlegar eru í framvindu leiksins. Í gegnum leik læra börn að leysa vandamál í 

sameiningu, að fara eftir reglum, læra sjálfsstjórn og í gegnum leik læra börn jafnframt 

félagslegar reglur og venjur samfélagsins (Frost, Wortham og Reifel, 2012, bls. 150).  

3.2 Hlutverk leikskólakennara 
Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla ber leikskólakennara að sjá til þess að hvert barn sé virt 

að verðleikum og hann ber jafnframt ábyrgð á því að námsumhverfi sé skipulagt svo öll 

börn njóti velferðar. Fagmennska kennara snýst fyrst og fremst um börnin, menntun þeirra 

og velferð. Samskipti kennara við börnin og góð kennsla stuðla að námi og aukinni hæfni 

barnanna. Hlutverk leikskólakennara er einnig að efla færni barna í samskiptum, 

uppbyggingu sjálfsmyndar og ákvarðanatöku (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011, bls. 11, 21, 31).  

Í Aðalnámskrá leikskóla er einnig fjallað um hlutverk leikskólakennara í leik og þar 

segir að hlutverk þeirra sé að kynna börnum nýja möguleika og skapa sameiginlega reynslu 

sem nýtist í leik. Hann þarf að vera vakandi fyrir áhuga barnanna, spyrja opinna spurninga 

og sýna því sem börnin gera áhuga. Hann þarf að gefa leik nægan og samfelldan tíma, 

styðja við sjálfsprottnar athafnir og eiga í samskiptum við börn í gegnum leik. 

Leikskólakennari þarf einnig að vera vakandi fyrir öllum þeim tækifærum sem upp koma í 

leik og nota tækifærin til að styðja við nám barnanna. Mikilvægt er að hann sjái jafnframt 

til þess að öll börn fái jöfn tækifæri til þátttöku og að hann efli jákvæð samskipti þeirra á 

milli (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, bls. 38).  

Vigotsky fjallaði einnig um hlutverk fullorðinna í leik barna, hann taldi að þeir hefðu 

ekki aðeins það hlutverk að undirbúa umhverfið, útvega leikmuni og gefa nægan tíma og 

rými fyrir leikinn. Hann ályktaði að fullorðnir, ásamt eldri börnum, gegni mikilvægu 

hlutverki í sjálfum leiknum því vitrænn þroski barna örvist í samskiptum við þroskaðri 

einstaklinga (Jóhanna Einarsdóttir, 1999, bls. 35)  

Hann notaði hugtakið þroskasvæði, eða svæði mögulegs þroska (Zone of proximal 

development) til að útskýra hvernig nám barna fer fram í samskiptum við aðra. 

Þroskasvæðið liggur milli þess sem einstaklingur getur, einn og óstuddur og þess sem hann 

getur með stuðningi fullorðinna eða annarra þroskaðri einstaklinga. Að takast á við 

verkefni í samskiptum við aðra gerir það að verkum að þroskasvið barns færist til. 

Samskiptin auka færni barnsins og er það líklegra til að ráða við svipuð verkefni eitt og 
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óstutt. Í samvinnu við aðra læra börn að skapa þekkingu (Jóhanna Einarsdóttir, 2008a, bls. 

23). 

3.3 Vinátta barna 
Vinátta er börnum afar mikilvæg og í samskiptum við vini sína læra börn félagslega færni 

á borð við samvinnu, lausnaleit og að deila með öðrum. Vinátta veitir hlýju og öryggi og 

hún byggir upp sjálfsmynd barna. Þegar börn mynda vináttubönd við aðra upplifa þau sig 

sem hluti af hóp og í gegnum vináttu þróa þau með sér samkennd, þá færni að geta sett sig 

í spor annarra og geta séð hlutina frá ólíkum sjónarhornum. Rannsóknir hafa sýnt að börn 

sem ekki ná að mynda tengsl við önnur börn upplifa mikla höfnun, einangrast og eru í 

kjölfarið líklegri til að verða þunglynd og flosna upp úr skóla á unglings- og 

fullorðinsárunum (Webster-Stratton og Reid, 2004, bls. 105; Webster-Stratton, 1999, bls. 

256; Frost, Wortham og Reifel, 2012, bls. 155).  

Börn tengja oft vináttu við leik, segja vini vera þá sem leika sér saman og nota orðið 

vinur bæði til að fá önnur börn með sér í leik og til að útiloka þau úr leik. Vinir eru þeir 

sem þau vilja leika við að hverju sinni og ef þau vilja ekki leika við tiltekið barn á 

ákveðnum tímapunkti er það ekki vinur þeirra. Þótt leikskólabörn séu ung eru vinir þó ekki 

aðeins leikfélagar. Rannsóknir benda til þess að börn geti myndað traust, náin, langvarandi 

vináttubönd þar sem þau deila tilfinningum sínum, hugmyndum og áhyggjum með vinum 

sínum og sýna þeim jafnframt væntumþykju (Howes, 2009, bls. 180).  

Niðurstöður rannsókna benda til þess að börn sem eiga vini eiga auðveldara með að 

komast inn í leik, eru líklegri til að komast að samkomulagi þegar til ágreinings kemur, eru 

skilningsríkari á tilfinningar annarra, hæfari í samskiptum og færari í hlutverkaleik. Vinir 

deila hugmyndum sínum, hugsunum og reynslu, skiptast á og herma eftir hvor öðrum og í 

gegnum leik þróa þeir með sér samkennd, læra að sjá hlutina frá ólíkum sjónarhornum og 

taka tillit til skoðana og tilfinninga annarra. Rannsóknir sýna jafnframt að börn velja sér 

vini sem eru líkir þeim sjálfum og hafa eitthvað sameiginlegt með þeim, hafa sömu 

áhugamál, eru af svipuðum uppruna, með svipaða skapgerð og á svipuðum aldri (Howes, 

2009, bls 183-184). 

Sum börn eiga erfitt með að mynda tengsl við önnur börn og eignast vini. Oft eru það 

börn sem eiga við hegðunar- eða samskiptavanda að stríða. Þau eiga erfiðara með að 

haldast í leik og hafa slakari leikfærni en önnur börn, eiga erfiðara með að bíða, hlusta á 

tillögur annarra og að biðja í stað þess að skipa (Webster-Stratton, 1999, bls. 256).  
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3.4 Samantekt 
Vinátta er börnum afar mikilvæg. Með það í huga, allt sem börn læra og hvernig 

félagshæfni þeirra eflist í gegnum vinskap er afar mikilvægt að leikskólakennarar styðji við 

börn sem eiga erfitt með að mynda vináttutengsl við önnur börn og komi í veg fyrir að 

börn verði félagslega einangruð. Ef börn einangrast fá þau sjaldnar og sjaldnar tækifæri til 

að komast aftur inn í barnahópinn og í framhaldi eiga þau erfiðara með að öðlast 

nauðsynlega félagslega hæfni. Leikurinn er undirstaða alls leikskólastarfs og 

leikskólakennarar geta hjálpað börnum að mynda vinatengsl við önnur börn með því að 

aðstoða þau við að komast inn í leik, styðja við þau og kenna þeim hvernig tala á við aðra, 

efla samkennd og mikilvægi þess að virða tilfinningar og skoðanir annarra. Í næsta kafla 

verður fjallað um þá þætti sem hafa áhrif á stuðning leikskólakennara við félagshæfni 

barna. 
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4 Þættir sem hafa áhrif á stuðning við félagshæfni 

Mikilvægi þess að styðja við félagsfærni barna fer ekki á milli mála. Það á sérstaklega við 

um börn sem eiga í samskiptaerfiðleikum, sem eiga erfitt með að mynda tengsl við önnur 

börn og komast inn í leik, eiga erfitt með að tjá sig, tilfinningar sínar, reynslu sína, 

hugmyndir og skoðanir, sem eiga erfitt með að hemja skap sitt, setja sig í spor annarra og 

að leysa úr ágreiningi á farsælan hátt svo allir aðilar verði sáttir við niðurstöðuna.  

Leikskólinn er að öllu jöfnu sá staður sem börn fara fyrst að hafa samskipti við aðra en 

þá sem tengjast þeim fjölskyldu- eða vinaböndum. Því er mikilvægt að huga að félagshæfni 

barna strax í leikskóla. Rannsóknir hafa meðal annars sýnt að börn sem eiga í samskipta-

örðugleikum í leikskóla eru líklegri til að eiga í sama vanda á unglings- og fullorðinsárum 

og að þau eru líklegri til að eiga í námserfiðleikum á skólagöngu. Auk þess hafa rannsóknir 

sýnt gildi þess að styðja við samskiptahæfni ungra barna (Woodburn, 2008, bls. 39-40; 

Sigrún Aðalbjarnadóttir, 1995, bls. 357; Webster-Stratton og Reid, 2004, bls. 96-97; Hrönn 

Pálmadóttir, 2004, bls. 98). 

Með niðurstöður þessara rannsókna í huga er afar mikilvægt að greina samskipta-

örðugleika eins snemma og mögulegt er svo hægt sé að grípa inn í og koma í veg fyrir 

tilfinninga- og félagsleg vandamál seinna meir. Í eflingu samskipta- og félagshæfni 

leikskólabarna gegna leikskólakennarar lykilhlutverki og það sem hefur hvað mest áhrif á 

það hvernig leikskólakennari hagar samskiptum sínum við börn eru viðhorf hans til þeirra. 

4.1 Viðhorf leikskólakennara 
Leikskólakennarar gegna viðamiklu hlutverki þegar kemur að þróun félagshæfni 

leikskólabarna. Kennari sem er áhugasamur og skilur félagslegar þarfir og getu barna-

hópsins og veit hvaða aðferðum er best að beita hverju sinni getur haft góð og eflandi áhrif 

á félagslega hæfni barnanna (Kemple, Kim, Ellis og Han, 2008, bls. 1).  

Á undanförnum árum hefur viðhorf til barna breyst umtalsvert. Sú sýn að börn séu 

aðeins óvirkir móttakendur og að bernskan sé aðeins biðtími fyrir önnur æviskeið hefur 

vikið fyrir nýrri hugmyndum. Nú er lögð áhersla á að félags- og menningarleg reynsla móti 

börnin og hafi áhrif á þroska þeirra og hæfni. Algengara er að litið sé á börn sem 

þátttakendur í samfélaginu og að þau séu fær um að hafa áhrif á og móta umhverfi sitt 
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(Jóhanna Einarsdóttir, 2008b, bls. 115, Hrönn Pálmadóttir og Guðrún Bjarnadóttir, 2012, 

bls. 29-39) 

Í dag er litið á hlutverk fullorðinna í lífi og námi barna öðrum augum en áður, nú er 

lögð áhersla á tengsl og gagnkvæm samskipti. Samkvæmt síðtímahugmyndum um börn og 

nám er viðurkennt að bernskan sé mótuð af aðstæðum í þjóðlífi, bæði nú og áður fyrr. 

Skilgreiningar á bernskunni eru háðar menningu og tíma, félagsvísindalegum kenningum 

og hugmyndafræði. Það er lögð áhersla á það félags- og menningarlega samhengi sem 

börnin alast upp í, hvernig umhverfið mótar börnin og hvernig börnin móta umhverfið. Í 

síðtímahugmyndum um börn og bernskuna er megináhersla lögð á samskipti, samskipti 

milli barna, foreldra, kennara og samfélagsins. Jafnframt er litið svo á að nám barna mótist 

í félags- og menningarlegu samhengi. Einnig er ljóst að börn læra í samskiptum og í 

samvinnu við aðra og hlutverk hinna fullorðnu er afar mikilvægt (Jóhanna Einarsdóttir, 

2008a, bls. 22-23). 

Hvernig fullorðnir líta á börn hefur áhrif á það hvernig börn hegða sér og hvernig þau 

haga sér í samskiptum við aðra. Ef litið er á börn sem virka, sjálfstæða einstaklinga með 

eigin skoðanir sem eru fær um að hafa áhrif á líf sitt og leysa úr vanda og ágreiningi á 

árangursríkan hátt á þeirra forsendum er líklegra að þau geri einmitt það.  

Þegar kannað er hvaða þættir hafi mest áhrif á og hvetji börnin hvað mest í skólum er 

það áhugi og athygli kennara. Jákvæð hvatning og hrós kennara getur haft ákaflega góð 

áhrif á sjálfsmynd barnanna og stuðlað að traustu sambandi. Til að viðhalda góðu 

sambandi við börnin er nauðsynlegt að kennari taki sér tíma og hlusti á þau, komist að því 

hvernig þau skilja hlutina og fái að heyra þeirra sjónarmið, skoðanir og tilfinningar. Með 

því að hlusta á börnin og sýna því sem þau gera og segja áhuga og virðingu byggir kennari 

upp sjálfsmynd barnanna og eflir sjálfstraust þeirra (Webster-Stratton, 1999, bls. 38). 

Niðurstöður rannsóknar Göncu og Cannella bentu til að mynda til þess að þegar 

leikskólakennari dregur úr því að beita eigin valdi og styður börnin frekar í leit að lausn 

vandans með opnum spurningum verða börn færari um að setja sig í spor annarra og skilja 

önnur sjónarmið (Kristín Karlsdóttir, 2003, bls. 144). Ef leikskólakennarinn sér börnin sem 

virk og hæf til að útkljá vandann sjálf öðlast börnin aukna trú á sjálf sig og með tímanum 

ná þau að leysa vanda og ágreining án aðstoðar leikskólakennara. 

Afar mikilvægt er að kennarar, fagfólk og aðrir sem vinna með ungum börnum kynni 

sér hvað samskipti barna fela í sér, mikilvægi þess að styðja við þau, hlutverk fullorðinna í 
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samskiptunum, hvaða aðferðum hægt er að beita til að efla samskipta- og félagshæfni 

ungra barna og leggi sig fram við að finna aðferðir sem henta hverju sinni. 

4.2 Skipulag námsumhverfis 
Leikskólakennarar gegna mikilvægu hlutverki í eflingu félags- og samskiptahæfni barna og 

skipulagi umhverfis. Hvernig húsgögnum, leikefni og leikföngum er raðað upp á deild 

getur haft mikil áhrif á félagsleg samskipti barnanna á leikskólanum. Við skipulagningu 

umhverfis sem og dagskipulag er því nauðsynlegt að hafa það hugfast. 

Í Aðalnámskrá leikskóla segir að leikskólakennarar hafi það hlutverk að styðja við nám 

barna í gegnum leik. Það gera þeir meðal annars með því að skapa fjölbreytilegt 

leikumhverfi sem hvetur börn til að rannsaka, finna lausnir og skapa, með því að eiga í 

samskiptum við börn og mynda tengsl við þau í gegnum leik, styðja við og efla jákvæð 

samskipti á milli barnanna og sjá til þess að öll börn fái tækifæri til þátttöku. Þar segir 

jafnframt að námsumhverfi sé mikilvægur áhrifaþáttur í námi barna og þurfi hönnun þess 

og skipulag að taka mið af áhuga, reynslu og þroska ólíkra barna (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 37-38). 

Rannsóknir sýna að ráðstöfun og skipulag í skólastofu eða á leikskóladeild geti haft 

afar mikil áhrif á framferði og hegðun barna. Vel skipulagt rými getur minnkað líkurnar á 

árásarhegðun og ýtt undir félagslega, gagnvirka hegðun á borð við samvinnu, að skiptast á 

og að aðstoða aðra ef þess gerist þörf. Jafnframt sýna niðurstöður rannsókna fram á að 

umhverfi og skipulag rýmis geti haft veruleg áhrif á hæfni barna, félagslega og 

vitsmunalega (Kemple, 2004, bls. 32; Maxwell, 2007, bls. 239-240). 

4.2.1 Dagskipulag 
Leikskólakennarar skipuleggja daginn, hvað á að gera og hversu langan tíma það á að taka. 

Það er mjög mismunandi eftir leikskólum hversu sveigjanlegt dagskipulagið er og við gerð 

skipulagsins er margt sem hafa þarf í huga. Mikilvægt er að huga að því að skipulagið 

henti börnum sem hafa mismunandi þarfir og ólíkan áhuga. Yfirleitt er dagskipulag þróað í 

samvinnu við alla starfsmenn deildarinnar og unnið út frá reynslu og athugunum sem 

gerðar hafa verið á leikskólastarfinu. Rannsóknir hafa til að mynda sýnt fram á að börn eigi 

í auknum samskiptum sín á milli ef dagskipulagið er sveigjanlegt og dagurinn ekki 

skipulagður til hlítar með hverri skipulagðri stund á eftir annarri. Niðustöður rannsóknar 

Odom, Peterson, McConnell og Ostrosky bentu til þess að börn eigi í mestum samskiptum 

í frjálsum leik og í tiltekt. Því meiri tími sem fer í frjálsan leik því meiri samskipti eiga sér 
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stað. Fjölmargar rannsóknir sýna að börn eigi í auknum samskiptum þegar þau fá nægan 

tíma í leik. Líklegra er að leikur barna þróist og verði flóknari ef börn fá lengri tíma 

(Kemple, 2004, bls. 43-44).  

Rannsókn Haskins sýndi meðal annars fram á að börn sem gengu í leikskóla með mjög 

formlegt og ítarlegt dagskipulag áttu frekar við hegðunarvandamál að stríða á fyrstu 

árunum í grunnskóla en þau sem voru í leikskóla með mjög sveigjanlegu dagskipulagi. Í 

ljósi þess er afar mikilvægt er að börn fái nægan tíma til samskipta við önnur börn í 

gegnum frjálsan leik og læri hvort af öðru (Katz og McClellan, 1997, bls. 38). 

4.2.2 Skipulag rýmis 

Í Aðalnámskrá leikskóla segir að húsnæði þurfi að vera þannig skipulagt að það stuðli að 

samskipum barnanna á milli og milli barna og starfsfólks. Þar þarf að vera rými sem börn 

geta verið í ró og næði, svæði þar sem börn geta verið bæði í stórum og litlum hópum og 

jafnframt þarf að vera rými sem býður upp á fjölbreytta hreyfingu. Börnin verða að geta 

farið frjáls frá einum stað til annars og nýtt efnivið sem þar er að finna (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 39).  

Við skipulag rýmis er mikilvægt að leikskólakennari þekki börnin á deildinni og þarfir 

þeirra. Sérþarfir barna og samskiptaerfiðleikar geta haft áhrif á það hvernig þeim gengur að 

eignast vini og hvernig þeim gengur í leik. Því er nauðsynlegt að rýmið stuðli að og hvetji 

til samskipta allra barna á deildinni (Kennedy, 2013, bls. 20).  

Rýmið þarf að gefa börnum færi á að vinna í litlum hópum. Leikskólakennari getur 

skipulagt rýmið á þann veg að það skiptist niður í lítil svæði sem börnin geta leikið sér í. 

Börn á leikskólaaldri eiga auðveldara með að vinna með og eiga í samskiptum við færri 

börn í einu og lítið rými gefur þeim tækifæri til þess. Hægt er að nota skilrúm, húsgögn, 

límband, gluggatjöld eða mottur til að afmarka svæðin. Rannsóknir hafa sýnt að börn kjósa 

að vera á afmörkuðum svæðum og útbúa gjarnan skilrúm sjálf ef svæðið er mjög opið 

(Kemple, 2004, bls. 32-33).  

Sá leikur sem felur í sér mestu samskiptin og er hvað flóknastur er hlutverka- eða 

þykjustuleikur. Mikilvægt er því að skipuleggja svæði sem stuðlar að þykjustuleik og hafa 

þar leikefni sem ýtir undir félagsleg samskipti. 

Börn, eins og fullorðnir þurfa stað þar sem þau geta verið í friði og geti tekið sér hlé 

frá látunum og amstrinu sem vill myndast í leikskólastarfi. Það er mikilvægt að börnin fái 

tækifæri til að vera í ró og næði og safna orku. Það er einkar mikilvægt fyrir börn sem eiga 
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erfitt með að tjá sig eða eiga við samskiptaerfiðleika að stríða, að fá að vera í friði á eigin 

forsendum og vinna úr eigin vandamálum í ró. Auðvelt er að útbúa slík svæði í leikskólum, 

til dæmis með því að búa til bókakrók með púðum, útbúa tjald eða setja sófa í eitt horn 

(Kemple, 2004, bls. 34-35).  

4.2.3 Leikefni sem stuðlar að félags- og samskiptahæfni 

Í Aðalnámskrá leikskóla er einnig fjallað um leikefni og samkvæmt henni þarf leikefnið í 

leikskólum að vera hvetjandi, vekja forvitni, ýta undir sköpun og tjáningu og hugmyndir 

barnanna verða að fá að njóta sín. Leikefnið verður jafnframt að hvetja börnin til að 

rannsaka og kanna í samvinnu við aðra (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 

40). 

Leikefni og efniviður leikskóla þarf að vera fjölbreyttur og veita börnunum margvísleg 

tækifæri til leiks. Ef leikefni er einhæft er líklegra að börnin missi áhugann á leik og verði 

óróleg og eirðarlaus. Ef leikefni er hins vegar of fjölbreytt aukast líkur á því að börnin 

missi einbeitni. Leikefni í hverju rými verður því að stuðla að forvitni og hvetja börnin til 

tilrauna og rannsókna án þess að þau missi áhuga og einbeitni (Maxwell, 2007, bls. 232-

233). 

Leikefni er mjög fjölbreytt og mismunandi. Dæmi um leikefni sem hentar vel og 

stuðlar að samskiptum barnanna á milli er opin efniviður á borð við kubba og einnig 

dúkkur, búningar og bílar. Efniviður sem rannsóknir hafa sýnt að gefi færri tækifæri á 

samskiptum eru til dæmis púsluspil, leir, litir og málning. Jafnframt benda niðurstöður 

rannsókna til þess að því flóknara sem leikfang er því líklegra er að börn eigi í samskiptum 

við hvort annað á meðan þau leika sér. Mikilvægt er þó að hafa leikefni í leikskólanum 

sem börnin geta bæði leikið sér með ein þegar þau kjósa og leikefni sem stuðlar að samleik 

og samskiptum barnanna á milli (Katz og McClellan, 1997, bls. 36, Kemple, 2004, bls. 41). 

4.3 Samantekt 
Út frá þessari umfjöllun má draga þá ályktun að ýmislegt hafi áhrif á stuðning 

leikskólakennara við félagshæfni barna og þar má fyrst og fremst nefna viðhorf þeirra til 

barna og leikskólastarfs. Hvernig leikskólakennarar líta á börn hefur áhrif á það hvernig 

þau haga sér í samskiptum. Ef leikskólakennarar líta á börnin sem virka einstaklinga sem 

geta haft áhrif á eigið líf er líklegra að börnin líti á sig sem virk og hæf. Jafnframt hefur 

skipulag umhverfis áhrif á eflingu félagshæfni og mikilvægt er að huga að þörfum og 

áhuga hvers barns við bæði skipulagningu rýmis og við gerð dagskipulags. Við 
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skipulagningu þarf einnig að hafa í huga leikefnið sem börnunum er boðið upp á, til er 

leikefni sem stuðlar að félagshæfni og leikefni sem gerir það ekki. 
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5 Aðferðir til að styðja við félagshæfni 

Öll börn þurfa á einhverjum tímapunkti stuðning í samskiptum við aðra. Börn sem glíma 

við samskiptaerfiðleika og börn sem þurfa á sérstökum stuðningi að halda þarfnast þess 

enn oftar. Fjöldamargar aðferðir sem styðja við og stuðla að félagslegri hæfni barna hafa 

verið þróaðar í gegnum tíðina út frá niðurstöðum rannsókna, mismunandi kenningum og 

hefðum. Í flestum þeim aðferðum sem notaðar eru til að styðja börn og stuðla að 

félagslegri hæfni í gegnum samskipti, er kennari í megin hlutverki.  

Til að geta notað þessar aðferðir er nauðsynlegt að kennari sé vel að sér og viti hve 

mikilvægt það er að efla félagshæfni barna, sérstaklega samskipti þeirra við jafningja sína. 

Félagshæfni barna þróast ekki af sjálfu sér heldur þurfa börnin stuðning hæfs 

leikskólakennara sem bæði skilur þarfir barnanna fyrir félagsleg samskipti og þekkir 

félagslega getu þeirra. Jafnframt þarf hann að vita hvenær þörf er á að grípa inn í og styðja 

börnin í félagslegum aðstæðum og beita aðferðum sem henta hverju barni, hverju sinni 

(Kemple, 2004, bls. 12). 

5.1 Aðferðir í daglegu starfi 
Í daglegu starfi í leikskóla, hvort sem það er í frjálsum leik, við matarborðið, í fataklefa, 

útiveru, hópastarfi eða samverustundum þurfa flest börn endrum og eins nauðsynlegan 

stuðning í samskiptum sínum við aðra. Leikskólakennurum gefast margvísleg tækifæri til 

að styðja við félagsleg samskipti barna og þurfa að geta gripið fyrirvaralaust inn í aðstæður 

og leiðbeint börnum sem eiga erfitt í samskiptum. Það er hægt að gera með ýmsum 

aðferðum, sem ekki eru allar skipulagðar fyrirfram.  

Á undanförnum áratugum hefur börnum með sérþarfir fjölgað í hinum almennu leik- 

og grunnskólum og með aukinni fjölmenningu verður barnahópurinn sífellt margbreytilegri 

og fjölbreyttari. Árið 2012 voru til að mynda 10% allra leikskólabarna á Íslandi börn af 

erlendum uppruna og 5% leikskólabarna þörfnuðust sérstaks stuðnings (Hagstofa Íslands, 

2012b; Hagstofa Íslands 2012c). Mikilvægt er því að skipuleggja leikskólastarfið með 

þarfir allra barnanna að leiðarljósi og minnka líkur á samskiptaerfiðleikum með því að 

beina sjónum að styrkleikum og áhuga barnanna frekar en að einblína á veikleika þeirra 

(Kennedy, 2013, bls. 21)  
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Þegar unnið er með börnum sem þarfnast stuðnings hefur sérkennsla oftar en ekki farið 

fram utan deilda leikskólanna, í sérkennsluherbergjum þar sem unnið er með barninu einu 

eða í litlum barnahóp. Algengt er að þar sé unnið að verkefnum, ólíkum þeim sem hin 

börnin á deildinni vinna að. Þessi leið getur haft þær afleiðingar að börnin sem tekin eru úr 

hópnum upplifi sig ekki sem hluta af honum, fái ekki eins mörg tækifæri til að tjá 

hugmyndir sínar við aðra og fá þær virtar og þau fái jafnframt ekki eins mörg tækifæri til 

að leika sér (Recchia, 2008, bls. 67-68; Kemple, 2004, bls. 56). 

Mikilvægt er því að bæði dagskipulag og umhverfi skóla uppfylli þarfir allra í 

barnahópnum og að öll börn fái jöfn tækifæri á stuðningi við félagslega hæfni þeirra. Í 

hugmyndafræði leikskóla án aðgreiningar er lögð áhersla á að börn læri við allar aðstæður 

í leikskólanum og að sérkennslu eigi ekki að slíta úr samhengi við uppeldisstarfið í 

leikskólanum. Sérkennslan á jafnframt að vera samofin öllu daglegu starfi og allir 

starfsmenn deildarinnar skulu taka þátt í henni. Í sérkennslunni er ekki einblínt á það sem 

barnið getur ekki og þau ekki þjálfuð í sérstakri færni heldur lögð áhersla á að efla 

heildrænan þroska. Samkvæmt þessu er því mælst til þess að reynt sé að styðja við börn 

með sérþarfir innan barnahópsins í daglegu starfi áður en notast er við þá aðferð að vinna 

með börnunum utan hans, í sérstöku sérkennsluherbergi í skipulögðum vinnustundum 

(Recchia, 2008, bls. 68; Kemple, 2004, bls. 56; Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2002, bls. 13). 

5.1.1 Að hrósa 
Dæmi um aðferð sem hægt er að nota við hvert tækifæri, er að hrósa börnum. Mikilvægt 

skref í þróun félagshæfni er að styrkja sjálfsmynd barnanna og getur hrós og hvatning á 

réttum augnablikum haft góð og styrkjandi áhrif á sjálfsmynd þeirra. 

Rannsóknir sýna fram á að kennarar veita slæmri hegðun mun oftar athygli en 

jákvæðri og góðri hegðun. En ef athyglinni er aðeins beint að slæmri hegðun hefur það 

oftar en ekki þveröfug áhrif og gerir það að verkum að sú hegðun færist frekar í aukana en 

ekki. Niðurstöður rannsókna benda til þess að þegar kennarar hætta að veita aðeins slæmri 

hegðun eftirtekt og einbeita sér frekar að því að hrósa góðri og jákvæðri hegðun hafi það 

ekki aðeins góð áhrif á barnið sem um ræðir heldur allan barnahópinn (Webster-Stratton, 

1999, bls. 72-73). 

Það er ljóst að börnum með hegðunarvandamál er sjaldnar hrósað en öðrum börnum. 

Þau eru frekar skömmuð, gagnrýnd og þau upplifa oft mikla höfnun frá félögum sínum. 

Þau hegða sér einfaldlega eins og aðrir ætlast til af þeim, illa. Þetta eru börn sem þarfnast 
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hróss hvað mest og það er afar mikilvægt að þau fái hól fyrir jákvæða hegðun, þegar þau 

gera eitthvað vel, þegar þau hlýða fyrirmælum kennara, fara eftir reglum eða aðstoða aðra í 

barnahópnum. Hafa þarf í huga, þegar börnum er hrósað að mikilvægt er að hrósa ekki 

aðeins afurð heldur framvindu, viðleitni og tilraunum barnsins og sýna því áhuga. 

(Webster-Stratton, 1999, bls. 75-77). Þegar börnum er hrósað fyrir framfarir er ekki verið 

að bera þau saman við aðra, heldur beinist hrósið aðeins að þeim sjálfum. Jafnframt hefur 

reynst vel að endurtaka ummæli barna og bæta við hugmyndir þeirra. Það gefur barninu til 

kynna að kennarinn skilur það sem það segir og barnið fær tækifæri til þróa hugmyndir 

sínar (Webster-Stratton, 1999, bls 82).  

Annað sem hafa þarf í huga þegar börnum er hrósað er að afmarka hrósið, að hrósa 

einhverju tilteknu sem barnið gerði vel og útskýra það með nákvæmum hætti. Þá skilur 

barnið hrósið betur, tekur frekar mark á því og er líklegra til að endurtaka það sem það 

gerði vel. Jafnframt þarf að hafa það hugfast að ef hrós er notað í óhófi missir það 

áreiðanleika sinn og ef það er notað of sjaldan eru börn vís til þess að hætta að reyna að 

mæta væntingum kennarans (Katz og McClellan, 1997, bls. 78-79). 

Einnig er mikilvægt að barnið sjálft sé ánægt með eigin hegðun og verk og 

leikskólakennari getur stuðlað að því og styrkt sjálfsmynd þess um leið. Ef barn er ekki 

fært um að hrósa sjálfu sér leitar það sífellt eftir viðurkenningu frá öðrum. Ef 

leikskólakennari notar hrós með réttum hætti, hrósar til dæmis ferlinu í stað afurðarinnar er 

líklegra að börn verði ánægð með eigin viðleitni og enn fremur eru þau líklegri til að hrósa 

jafningjum sínum (Webster-Stratton, 1999, bls. 89). 

5.1.2 Að leysa vanda 

Aðferðir sem hægt er að grípa til í daglegu starfi og nota til að efla félagshæfni barna eru 

bæði fjölbreyttar og margar. Það er lykilatriði að leikskólakennari fylgist vel með og grípi 

inn í þegar þörf er á, með aðferðum sem henta hverju sinni. Í samskiptum við börn er 

ýmislegt sem hafa þarf í huga. Mikilvægt er að hlusta gaumgæfilega á það sem börnin hafa 

að segja og bera virðingu fyrir þeim sem einstaklingum, skoðunum þeirra og tilfinningum. 

Einnig er afar mikilvægt að velja rétta tímann til að grípa inn í og gera það þegar barnið 

þarf mest á því að halda. 

Oft á dag kemur upp ágreiningur milli barna og gjarnan eiga þau erfitt með að leysa 

hann af sjálfsdáðum. Algengt er að börn bregðist við ágreiningi með því að gráta, öskra, 

lemja, bíta eða segja ósatt frá. Rannsóknir sýna að börn bregðast með þessum hætti við 
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ágreiningi því þeim hefur ekki verið kennt að leysa hann öðruvísi. Ef upp kemur 

ágreiningur og börnin eiga erfitt með að leysa hann sín á milli, gegnir leikskólakennari því 

mikilvægu hlutverki að styðja við og hjálpa börnunum. Hann aðstoðar börnin við að finna 

mögulegar lausnir og meta hvaða lausn hentar best og mun hafa jákvæðustu niðurstöðuna 

fyrir alla aðila. Í upphafi þarf að skilgreina vandann og fá sjónarmið allra á því sem gerðist. 

Í kjölfarið þarf leikskólakennari að vera viss um að allir aðilar skilji sjónarmið hinna og 

útskýra þau betur ef þess gerist þörf. Að því loknu eru börnin hvött til að koma með 

mögulegar lausnir á vandanum, kennari styður börnin og kemur með uppástungur ef börnin 

eru ekki sammála. Þegar komist hefur verið að niðurstöðu er hún endurtekin skýrt og 

greinilega svo allir aðilar skilji hana og börnunum hrósað fyrir samvinnuna (Webster-

Stratton, 1999, bls. 222-223; Kemple, 2004, bls. 69-70). 

Ósjaldan þarf leikskólakennari að fara í hlutverk túlks og túlka aðstæður, tilfinningar 

og hugsanir barnanna. Það gerir hann til að vekja athygli á ólíkum sjónarhornum hvers og 

eins. Til dæmis ef barn missir trékubb á tær annars barns hjálpar leikskólakennarinn 

barninu sem missti kubbinn að skilja að barnið sem fékk kubbinn á sig slasaði sig og 

hjálpar þeim sem slasaði sig að skilja að sá sem missti trékubbinn ætlaði sér ekki að gera 

það (Kemple, 2004, bls. 57; Katz og McClellan, 1997, bls. 59).  

Að hvetja börn til að hlusta á hvort annað er aðferð sem nota þarf oft á leikskólum, 

sérstaklega þegar börn tala hvert í kapp við annað. Leikskólakennari getur vakið athygli 

hinna barnanna á því sem eitt barn segir, tengt það við það sem annað barn segir og stuðlað 

að skilningi barnanna á að þau eigi eitthvað sameiginlegt. Það eflir hæfni þeirra í að setja 

sig í spor annarra, bera virðingu fyrir öðrum og skiptast á (Kemple, 2004, bls. 57-58). 

5.1.3 Skipulögð viðbrögð í daglegum samskiptum 
Í daglegu starfi er hægt að takast á við samskiptaerfiðleika barna, hvort sem þeir eru 

endurteknir eða tilfallandi. Eitt af hlutverkum leikskólakennara er að fylgjast grannt með 

barnahópnum, greina erfiðleika og leita lausna. Kemple (2004) fjallar um aðferðir sem 

hægt er að nota þegar kennari hefur greint samskiptaerfiðleika hjá barni og ætlar af ráðnum 

hug að takast á við vandann í gegnum daglegt starf í skólanum. Hún kallar þessar aðferðir 

tilfallandi kennsluaðferðir (incidental teaching). Þegar kennari hefur greint vandann setur 

hann upp áætlun, lista yfir mögulegar aðferðir sem hægt er að grípa til í daglegu starfi. 

Hægt er að notast við aðferðirnar til að leysa vanda og efla samskipta- og félagshæfni 

barns í aðstæðum sem hentar því best, til dæmis í leik (bls. 60-61). 
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Kemple (2004) tekur dæmi um stúlku sem á erfitt með að halda uppi samræðum við 

önnur börn, sérstaklega í leik. Hún er í sínum eigin heimi og veitir því sem hin börnin segja 

og þeirra hugmyndum litla athygli og breytir, hvað eftir annað, snögglega um umræðuefni í 

miðjum samræðum. Þetta gerir það að verkum að hún helst ekki í leik og hin börnin forðast 

að leika við hana. Eftir að hafa fylgst vandlega með stúlkunni og greint vandann setur 

kennari upp áætlun með mögulegum aðferðum sem hægt er að grípa til við hentug tækfæri 

yfir daginn. Í leik gæti hún til dæmis byrjað á því að hvetja stúlkuna til að veita því athygli 

sem hin börnin eru að gera. Hægt er að gera það með því spyrja hana hvað hún haldi að 

leikurinn snúist um eða hvað hún haldi að börnin séu að þykjast vera. Einnig er hægt að 

grípa til þess ráðs að gerast lýsandi og lýsa ferli leiksins og hlutverkum og tilfinningum 

persóna hans fyrir stúlkunni. Ef hún svarar leikfélögum sínum með því að skipta um 

umræðuefni getur kennari endurtekið það sem leikfélagarnir sögðu eða beðið þá um að 

endurtaka sig og hvatt hana í framhaldi til að svara þeim aftur, nú án þess að skipta um 

umræðuefni. Kennari getur einnig farið í hlutverk túlks og túlkað fyrir stúlkuna það sem 

hin börnin eru að segja og hvað þau ætlast til af henni (bls. 60-61). 

Þessar aðferðir geta haft góð áhrif á og hjálpað barni sem á í samskiptaerfiðleikum í 

leikskóla. Þegar leikskólakennari tekst á við samskiptaerfiðleika barns af þessu tagi er 

mikilvægt að hann fylgist með og skrái framfarir barnsins og hvernig, hvenær og hvort 

aðferðirnar sem áætlað var að nota höfðu tiltekin áhrif eða ekki.  

5.1.4 Að stuðla að samkennd 
Þegar fjallað er um hugtakið félagshæfni og félagshæf börn er algengt að minnst sé á 

eiginleika á borð við samkennd, hæfni til að setja sig í spor annarra, skilning og virðingu á 

ólíkum sjónarhornum og hæfni til að leysa vandamál. Í daglegu starfi í leikskóla koma upp 

margvísleg tækifæri fyrir leikskólakennara til að efla þessa eiginleika. 

Oft þurfa börn stuðning frá fullorðnum til að skilja að það hafa ekki allir sömu 

skoðanir, langanir, sjónarmið eða sömu reynslu og þau. Samkvæmt mörgum fræðimönnum 

er samkennd eitt grundvallaratriði félagshæfni, það að skilja og virða sjónarmið annarra. Ef 

barn getur ekki sett sig í annarra spor getur það haft þau áhrif að barnið misskilur 

félagslegar aðstæður og veit ekki hvernig það á að bregðast við (Webster-Strutton, 1999, 

bls. 271) 

 Hægt er að stuðla að samkennd í fjöldamörgum aðstæðum í leikskólum. Til dæmis ef 

drengur hefur beðið í óratíma eftir rólu úti á leikvelli sem stúlka er að róla sér í og 
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leikskólakennara finnst að stúlkan ætti að leyfa drengnum að komast að. Þá er hægt að 

biðla til stúlkunnar í rólunni og segja henni að drenginn langi að róla sér og að hún viti 

hvað það er leiðinlegt að þurfa bíða. Leikskólakennarinn er ekki að skamma stúlkuna eða 

skipa henni að fara úr rólunni, heldur er hann að biðja hana um að setja sig í spor drengsins 

og skilja að honum langi að róla og þyki leiðinlegt að þurfa að bíða svona lengi eftir 

rólunni (Katz og McClellan, 1997, bls. 85). 

Þessi aðferð hentar einnig börnum sem eiga í samskipta- eða hegðunarerfiðleikum og 

börnum sem eiga erfitt með að mynda vinatengsl við önnur börn. Í erfiðum aðstæðum 

getur leikskólakennari túlkað líðan og tilfinningar  annarra og stuðlað þannig að skilningi 

barnanna á sjónarmiðum annarra. Ef stúlka á til dæmis erfitt með að komast inn í leik og 

reynir að ná athygli barnanna með því að taka af eða slá frá sér getur leikskólakennari 

gripið til þess ráðs að útskýra fyrir henni að hún sé að meiða og því séu börnin reið og vilji 

ekki leyfa henni að vera með í leiknum. Þannig útskýrir leikskólakennari fyrir stúlkunni að 

hegðun hennar hafi afleiðingar og bendir henni á að það myndi ef til vill ganga betur að 

segja næst hvað hún vill og biðja um að fá að vera með (Kemple, 2004, bls. 66). 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar og er rannsókn Sigrúnar Aðalbjarnardóttir dæmi 

um rannsókn sem sýnir fram á að ef börn fá sérstaka þjálfun í að setja sig í spor annarra 

gengur þeim betur að gera svo en börnum sem fá ekki sérstaka þjálfun (Schneider, 1993, 

bls. 111; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1993, bls. 22). 

5.1.5 Að efla tjáningu  
Það er mikilvægt að börn geti sett sig í spor annarra og séð hlutina frá ólíkum 

sjónarhornum en jafnframt er mikilvægt að barnið sjálft geti tjáð sig, tilfinningar sínar, 

skoðanir og hugmyndir við aðra. Til að hjálpa börnum að vera virkir þátttakendur í 

samskiptum er mikilvægt að styðja við þá sem eiga erfitt með að tjá sig í félagslegum 

aðstæðum. Ef leikskólakennari þekkir barnið vel, áhuga þess, styrkleika og reynslu getur 

hann nýtt sér þá vitneskju til að styðja við barnið. Hægt er að vekja athygli hinna barnanna 

á hæfileikum barnsins á einhverju sviði. Ef barnið er góður teiknari er hægt að nýta myndir 

barnsins í sögustundum eða hvetja barnið til að segja hinum börnunum hvað sé að gerast á 

myndunum sem það teiknaði. Ef leikskólakennari veit að barn fór í ferðalag með foreldrum 

sínum eða að það hafi nýverið fengið nýtt gæludýr getur leikskólakennari hvatt barnið til 

að segja hinum börnunum frá reynslu sinni og upplifun (Katz og McClellan, 1997, bls. 88-

89). 
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Samskiptahæfni er afar mikilvægur þáttur félagshæfni og mikilvægt er að 

leikskólakennarar gefi börnum tækifæri til að eiga í þýðingarmiklum samskiptum við 

önnur börn. Því oftar sem börn eiga í félagslegum samskiptum því færari og sjálfsöruggari 

verða þau í þeim aðstæðum. Ragoff telur jafnvel að félagsleg samskipti séu 

grundvallarþáttur í þróun vitsmunaþroska (Katz og McClellan, 1997, bls. 90).  

Barn sem á í samskiptaerfiðleikum og á erfitt með að tjá sig við aðra fer því á mis við 

afar mikilvægan þátt í þroska sínum. Munnleg tjáning er mikilvægur þáttur félagslegra 

samskipta sem hægt er að efla í daglegu starfi á leikskóla. Við matarborðið er tilvalið að 

hvetja börnin til að biðja aðra um að rétta sér til dæmis smjörið eða mjólkina og ef upp 

kemur ágreiningur eða ef barn er ósátt við annað barn getur leikskólakennari hvatt barnið 

til að láta skoðanir sínar og tilfinningar í ljós (Katz og McClellan, 1997, bls. 90-91).  

Til að hjálpa börnum sem eiga erfitt með munnlega tjáningu er jafnframt hægt að 

notast við táknmál eða tákn með tali og þannig gefa öllum börnunum tækifæri á að eiga í 

samskiptum við aðra, ekki einungis munnlega. Einnig er hægt að notast við leikræna 

tjáningu, tónlist og myndræna tjáningu. 

5.2 Skipulagðar aðferðir 
Aðferðirnar sem fjallað var um hér að ofan eru aðferðir sem hægt er að nota þegar tækifæri 

gefst í daglegu starfi á leikskóla, þegar barn þarfnast stuðnings í félagslegum samskiptum 

við aðra. Einnig eru til annars konar aðferðir, skipulagðar aðferðir. Skipulagðar aðferðir 

eru fyrirfram undirbúnar og hafa þann tilgang að efla félagshæfni barna með því að takast á 

við ákveðin félagsleg vandamál í skipulögðum stundum með einu barni eða barnahópi. Hér 

á eftir verður fjallað um skipulagðar aðferðir þar sem farið verður sérstaklega í skipulagðar 

aðferðir sem heyra undir samvirkninám, þar sem áhersla er lögð á að börnin læri í 

samvinnu við aðra og einnig skipulagðar brúðu- og lestrarstundir sem hafa það markmið að 

efla félagshæfni leikskólabarna. Að lokum verður stuttlega fjallað um skráningu og hvernig 

nýta má hana í leikskólastarfi. 

 Til að skipuleggja stundir með það að leiðarljósi að efla félagshæfni er nauðsynlegt að 

kennari hafi þekkingu á mikilvægi félags- og samskiptahæfni barna og þekki börnin sem 

hann vinnur með vel, styrkleika þeirra og veikleika, skapgerð og áhugasvið. Kennari 

skipuleggur stundirnar með ákveðin markmið í huga sem snúa að félagshæfni barnanna og 

finnur aðferðir sem nota má til að ná settum markmiðum. Í skipulagningu stunda þarf 

jafnframt, í sumum tilfellum, að finna heppilegar aðferðir í samvinnu við samstarfsmenn 
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eða aðra fagaðila, til dæmis barnasálfræðinga, hegðunarráðgjafa, tónlistakennara eða 

bókasafnsfræðinga (Kemple, 2004, bls. 79-80). 

5.2.1 Samvirkninám 
Samvirkninám (cooperative learning) er þegar hópur einstaklinga vinnur í sameiningu að 

sameiginlegu verkefni. Markmið verkefnisins er vel afmarkað, allir þátttakendur hafa sitt 

hlutverk og bera allir ábyrgð á námi hópfélaga sinna. Fjöldi barna í hóp er breytilegur eftir 

aðstæðum en grundvallaratriði er að börnin vinni saman. Samvirkninám í leikskóla getur 

ýmist farið fram í nokkrar mínútur, eina klukkustund, nokkrar vikur eða jafnvel yfir heila 

önn (Magnesio og Davis, 2010, bls. 216; Johnson, Johnson og Holubec, 1994, bls. 4-5).  

Fjöldi rannsókna hafa sýnt fram á árangur samvirknináms, á öllum skólastigum og 

benda til þess að það hafi góð áhrif á alla þroskaþætti þátttakenda. Félagsnámskenningar 

fjalla einnig um jákvæð áhrif samvirknináms en samkvæmt henni fer nám fram í 

samskiptum við aðra, með því að hlusta, tala og læra af öðrum (Magnesio og Davis, 2010, 

bls. 217). 

Samvirkninám fer yfirleitt fram í litlum hópum svo allir meðlimir fái tækifæri til 

þátttöku. Dæmi um verkefni sem henta leikskólabörnum er að búa til leikþátt, skipuleggja 

matseðil, semja sögu, safna saman upplýsingum um ákveðið fræðiefni eða enn einfaldari, 

að fylla og tæma fötur eða blása og sprengja sápukúlur. Börnin í hópnum eru saman í liði, 

bera öll ábyrgð og vinna saman að því að ná settu markmiði verkefnisins. Börnin læra 

hvort af öðru með því að hjálpa, styðja, hvetja og hrósa hópfélögum sínum (Kemple, 2004, 

bls. 80). 

Flest leikskólabörn hafa ekki náð þroska eða hæfni til að vinna í hópum sem þessum 

einsömul og án stuðnings. Leikskólakennari gegnir því mikilvægu hlutverki í 

samvirkninámi. Hann þarf fyrst og fremst að skipuleggja verkefni með skýru, sameiginlegu 

markmiði og sjá til þess að allir þátttakendur átti sig á því að hver og einn hefur eitthvað 

mikilvægt fram að færa fyrir allan hópinn og hann þarf jafnframt að vekja athygli á 

mikilvægi þess að vinna saman og að eiga í gagnvirkum samskiptum á jafningjagrundvelli. 

Megintilgangur samvirknináms er að allir þátttakendur verði sjálfstæðari, sterkari, 

sjálfsöruggari og hæfari einstaklingar, að efla félagshæfni og stuðla að jákvæðum 

samböndum barnanna á milli. Leikskólakennari hefur einnig það hlutverk að fylgjast með 

og styðja við nám barnanna, sjá til þess að allir taki þátt og að hvetja börnin til samvinnu 

(Johnson, Johnson og Holubec, 1994, bls. 9-10). 
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Ef barn í hópnum á í einhvers konar samskiptaerfiðleikum er samvirkninám kjörin leið 

til að taka á vandanum og efla félagslega hæfni barnsins. Ef barn á erfitt með að bíða, 

grípur oft fram í fyrir öðrum og á erfitt með að skiptast á getur leikskólakennari gefið 

barninu ákveðið hlutverk í hópnum. Hlutverkið getur verið það að bera ábyrgð á því að 

allir fái að koma sínu sjónarmiði á framfæri. Þá gegnir barnið mikilvægu ábyrgðarhlutverki 

í hópnum, hlutverk þess er að sjá til þess að allir fái að tala. Það stuðlar að því að barnið 

skilji mikilvægi þess að hlusta og leyfa öðrum að gera og það æfir sig jafnframt í að 

skiptast á (Kemple, 2004, bls. 81). 

Hægt er að skipuleggja leikstundir sem byggja á samvirkninámi sem stuðla að vináttu 

barna og hjálpa þeim að mynda tengsl við aðra. Leikstundirnar eru skipulagðar með 

ákveðið markmið að leiðarljósi, að efla félagshæfni barns sem á í samskiptaerfiðleikum. 

Slíkar stundir gætu meðal annars hentað feimnum og hlédrægum börnum sem eiga erfitt 

með að mynda vinatengsl við önnur börn og komast inn í leik. Þá gæti leikskólakennari 

undirbúið leikstund með barninu og öðrum börnum, helst börnum sem eru langt komin í 

félagsþroska og líkleg til að reyna að hafa afskipti af barninu. Í leikstundinni er 

nauðsynlegt að börnin séu að fást við eitthvað sem þau öll hafa á huga á (Kemple, 2004, 

bls. 82-83; Webster-Stratton, 1999, bls. 256-257).  

Kemple (2004) segir frá einu dæmi um feimna stúlku sem átti erfitt með að tengjast 

hinum börnunum í barnahópnum og talaði ekkert í návist þeirra. Leikskólakennarinn 

undirbjó stund með henni og tveimur öðrum stúlkum, báðum mjög félagslyndum og 

opnum. Allar höfðu þær áhuga á prinsessum og höfðu gaman af því að klæða sig upp sem 

slíkar. Leikskólakennarinn gaf þeim það verkefni að hjálpa hvor annarri að klæða sig fyrir 

ball og 15 mínútum síðar myndi hún koma og taka myndir af þeim (bls. 84-85). Með 

þessari leikstund vildi kennarinn stuðla að myndun tengsla milli stúlkanna svo feimnu 

stúlkunni liði betur í leikskólanum, svo hún tæki frekari þátt í daglegu starfi, gæti tjáð sig, 

átt í samskiptum við hin börnin og læri félagslega hæfni í samvinnu við önnur börn. 

Leikskólakennarinn yfirgefur stúlkurnar og fylgist með þeim úr fjarlægð. Feimna 

stúlkan brosir og þær virðast allar skemmta sér vel. Þó hún hafi ekki talað við stúlkurnar í 

sjálfri leikstundinni áttu þær í samskiptum sín á milli á annan hátt og hjálpuðust að við að 

klæða sig í prinsessukjólana. Eftir leikstundina leið feimnu stúlkunni betur í návist hinna 

stúlknanna og fór að eiga í auknum samskiptum við þær í frjálsum leik í leikskólanum. 

Þessi aðferð í þessum aðstæðum virtist henta þessari tilteknu stúlku einkar vel. 
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Kennaranum fannst ef til vill líklegra að hún myndi eiga í samskiptum við hinar stúlkurnar 

tvær í ró og næði en innan um allan barnahópinn (Kemple, 2004, bls. 85). 

5.2.2 Nýting skapandi aðferða 
 Aðrar skipulagðar aðferðir sem stuðla að eflingu félagshæfni barna eru lestrarstundir og 

leikbrúðusýningar. Að lesa með börnum eða leika fyrir þau leikbrúðusýningu gefur 

ótalmörg tækifæri á umræðum, um hvernig leysa á tiltekin félagsleg vandamál, um 

tilfinningar eða vináttu. Með leikbrúðum er kjörið að setja upp vandamál eða ágreining 

sem börnin geta hjálpað til við að leysa. Með því að sjá brúðurnar tala saman eru börnin 

líklegri til að taka þátt og vegna þess að þau eru ekki sjálf í miðjum ágreiningnum eiga þau 

auðveldara með að hjálpa til við að finna lausn á vandanum  (Webster-Stratton, 1999, bls. 

230; Kemple, 2004, bls. 90-91).  

Í lestrarstundum er gott að notast við myndabækur og hægt er að finna ótal margar 

bækur sem fjalla um félagsleg vandamál eða ágreining. Með því að sjá myndirnar geta 

börnin hjálpast að við að túlka tilfinningar persónanna í bókinni og jafnframt hjálpað þeim 

að finna lausn. Ef lesin er bók þar sem aðalpersónunni er strítt er mögulegt að hefja 

umræðu um stríðni, einelti, ræða um tilfinningar gerandans og fórnarlambsins, hvernig 

þeim líður og afhverju (Kemple, 2004, bls. 88-89).   

Börn með sérþarfir eru oft óörugg í vissum félagslegum aðstæðum og eru 

félagshæfnisögur (social stories) dæmi um leið sem hægt er að nota til að styðja við þau, 

auðvelda þeim samskipti og minnka kvíða. Einnig hjálpa þær börnunum að skipuleggja sig 

og leysa vandamál. Sögurnar eru skrifaðar út frá sjónarhorni og þörfum barnsins og 

grundvallaratriði er að barnið skilji þær. Félagshæfnisögur samanstanda af stuttum, 

hnitmiðuðum setningum sem lýsa félagslegum aðstæðunum, hvernig æskilegt er að barnið 

bregðist við þeim og tilfinningum og líðan barnsins og annarra barna í barnahópnum. 

Einnig er hægt að hafa setningu sem lýsir því hvernig önnur börn geta aðstoðað barnið. Til 

að stuðla að skilningi leikskólabarna er hægt að myndskreyta félagshæfnisöguna með 

lýsandi og einföldum myndum. Sögurnar eru sagðar á sem hlutlausastan hátt og nota á 

jákvæð orð, ekki minnast á það sem á ekki að gera, frekar það sem á að gera (Reynhout og 

Carter, 2006, bls. 445-447). 

Mælst er til þess að ekki séu fleiri en tvær félagshæfnisögur í notkun á sama tíma og að 

notast sé við söguna þangað til barnið hefur náð tökum á þeirri færni sem sagan stuðlar að. 
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5.2.3 Skráning sem tæki 

Til að komast að því hvort aðferðir sem notaðar eru til að efla félagshæfni barna höfðu 

tiltekin áhrif og til að sjá áhuga, færni og styrkleika barna og hvernig þau beita sér í 

samskiptum er hægt að notast við skráningu. Með skráningu á hugmyndum og tilgátum 

barna er hægt að komast að því hvernig þau hugsa, hvernig þeim líður, hvernig þau læra og 

hvernig þau eiga í samskiptum við aðra. Mikilvægt er að matið sé einstaklingsmiðað og til 

þess gert að efla hvert barn því börn sýna áhuga, þekkingu, hæfni og getu á mismunandi 

hátt. Skráningar gefa leikskólakennurum jafnframt tækifæri til að meta og ígrunda eigin 

aðferðir, eigið hlutverk og samskipti. Út frá mati og ígrundun geta þeir þróað aðferðir til að 

styðja við félagshæfni og bætt starf og nám (Kroeger og Cardy, 2006, bls. 390-391; Seitz, 

2008, bls. 88). 

Aðferðir skráningar eru ýmsar: ljósmyndir af vinnuferli barns, myndverk þess, 

skriflegar athugasemdir leikskólakennara og ígrundun, samtöl barna á milli eða 

myndbandsupptökur. Við skráningu er afar mikilvægt að leggja áherslu á styrkleika barna 

frekar en veikleika og það sem þau geta frekar en það sem þau ekki geta. Hægt er að skoða 

og meta ákveðnar aðstæður í leikskólanum og ígrunda reynslu bæði barna og 

leikskólakennara (Kroeger og Cardy, 2006, bls. 390-391; Seitz, 2008, bls. 88). 

Með skráningu er hægt að sjá hvernig barn nálgast ákveðið viðfangsefni, viðhorf þess, 

styrkleika og færni. Leikskólakennarar hafa það hlutverk að ákveða hvernig hægt er að 

nota þá þekkingu til að styðja við vellíðan barnsins, áhuga þess, vilja og getu (Kristín 

Karlsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2008, bls. 142-143). 

5.3 Samantekt 
Hér hefur verið fjallað um aðferðir sem hægt er að nota í leikskólastarfi sem allar hafa það 

markmið að efla félagshæfni barna. Fjallað var um tvær ólíkar nálganir, aðferðir sem hægt 

er að grípa til, fyrirvaralaust, í daglegu starfi og skipulagðar aðferðir. Aðferðirnar sem nota 

má í daglegu starfi eru ýmsar og til að beita þeim er nauðsynlegt að leikskólakennari sé 

meðvitaður um eiginleika aðferðanna og hvernig eigi að nota þær. Hrós getur til dæmis 

bæði haft góð og slæm áhrif á börn, ef hrósið er síendurtekið og ekki nægilega afmarkað 

getur það haft þær afleiðingar að barnið taki ekki mark á því. Ef hrósið er, aftur á móti, 

afmarkað og tilraunum og viðleitni hrósað í stað afurðar getur hrós haft góð og styrkjandi 

áhrif á sjálfsmynd barnsins og eflt sjálfstraust þess. Í gegnum daglegt starf er einnig hægt 
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að stuðla að samkennd, aðstoða börn við að leysa vandamál og hvetja þau til að tjá sig, 

hugmyndir sínar, skoðanir og tilfnningar. 

Samvirkninám er skipulögð aðferð sem byggir á því að börnin vinni saman að 

sameiginlegu markmiði. Börnin vinna saman í litlum hópum þar sem markmið 

stundarinnar er skýrt og leikskólakennari hefur það hlutverk að fylgjast með, hvetja til 

samvinnu og sjá til þess að allir fái tækifæri til þátttöku. Tekið er dæmi í umfjölluninni um 

skipulagða leikstund sem byggir á samvirkninámi. Þar tekur kennari á samskipta-

erfiðleikum stúlku sem er mjög hlédræg og feimin og talar ekkert í návist hinna barnanna í 

barnahópnum. Hún, ásamt tveimur stúlkum sem eru mjög félagslyndar og opnar fengu það 

verkefni að hjálpast að við að klæða sig upp fyrir ball og fengu til þess 15 mínútur. Eftir 

leikstundina var feimna stúlkan öruggari og átti í auknum samskiptum við stúlkurnar tvær.  

Hægt er að deila um hvor nálgunin sé heppilegri og algengt er að ekki sé mælt með því 

að börnin séu tekin úr hópnum og slitin úr samhengi leikskólastarfsins. Því er mælst til 

þess að reyna ávallt að styðja börn innan barnahópsins áður en þau eru tekin út úr honum. Í 

dæminu með feimnu stúlkunni ályktaði kennarinn ef til vill að leikstund byggð á 

samvirkninámi myndi henta henni vel því að mögulega væri hún óörugg í fjölmennum 

barnahóp. Það er afar mikilvægt að leikskólakennari geti valið og skipulagt aðferðir sem 

henta þörfum og áhuga hvers barns. Hægt er að komast að áhuga, styrkleika og færni barna 

með skráningu og með henni getur kennari jafnframt ígrundað og skoðað eigin aðferðir, 

hvernig og hvort þær virka og hvernig börnin bregðast við þeim. Í kjölfarið er hægt að 

bæta og þróa aðferðir leikskólakennara og nám og starf barnanna. 
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6 Niðurlag 
Í þessu verkefni er notast við þá skilgreiningu að félagshæfni sé hæfni einstaklings í 

félagslegum aðstæðum og skilningur hans á þeim. Í félagslegum aðstæðum eru samskipti 

undirstöðuatriði og hugtakið samskiptahæfni er einfaldlega skilgreint sem hæfni 

einstaklings í samskiptum.  

Niðurstöður rannsókna benda til þess að samskipti barna hafi mikil áhrif á hvernig 

þeim gengur á unglings- og fullorðinsárunum. Börn sem eiga erfitt með samskipti eru 

líklegri til að eiga erfitt með aðlögun seinna á lífsleiðinni, eru líklegri til að sýna 

andfélagslega hegðun og líklegri til að eiga við sálræna erfiðleika að stríða (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 1995, bls. 357; Gunter, Caldarella, Korth og Young, 2012, bls. 151-

152). Út frá þessum niðurstöðum má álykta að afar mikilvægt sé að leggja áherslu á eflingu 

félags- og samskiptahæfni í leikskólum, til að koma í veg fyrir vandamál síðar meir. 

Umfjöllun um stuðning við félagshæfni barna í leikskólum þarf að taka mið af tveimur 

megin þáttum sem snúa að: þekkingu og viðhorfum leikskólakennara og viðhorfum sem 

fela í sér að litið er á börn sem sterk og hæf. Móta og ræða þarf aðferðir sem efla 

félagshæfni barna á þeim grunni. 

Þekking og viðhorf leikskólakennara. Viðhorf og þekking leikskólakennara hafa mikil 

áhrif á leikskólastarfið og samskipti hans við börnin. Mikilvægi félagshæfni barna er 

óumdeilanleg og til að vera fær um að styðja börn í félagslegum aðstæðum þarf 

leikskólakennari fyrst og fremst að vera meðvitaður um mikilvægi félagshæfni, áhrif 

hennar á líf og nám barnanna og hvaða aðferðum hann getur beitt til að efla hana í 

leikskólastarfi. 

Þegar fjallað er um félagshæfni barna er þó mikilvægt að hafa í huga að börn eru ekki 

annað hvort hæf eða óhæf. Þau geta verið hæf í einum aðstæðum og ekki eins hæf í öðrum, 

þau bregðast við fólki og aðstæðum á mismunandi hátt (Dunn, 1993, bls. 13-14). Því er 

mikilvægt að leikskólakennarar séu meðvitaðir um nauðsyn þess að einblína ekki á 

veikleika barns heldur leggja áherslu á styrkleika þess og að mismunandi aðstæður henta 

mismunandi börnum.  

Leikskólakennari þarf jafnframt að vera meðvitaður um mikilvægi félagslegs samhengi 

leikskólans og hvernig það getur haft áhrif á félagshæfni og samskipti barna. Leikurinn er 

undirstaða alls leikskólastarfs og hann skapar börnum tækifæri til að mynda félagsleg 
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tengsl við önnur börn og skapar börnum jafnframt tækifæri til að öðlast nýjan skilning og 

nýja þekkingu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 37). Samskipti 

leikskólabarna fara að mestu leyti fram í gegnum leik og snúast oftar en ekki um að komast 

inn í hann (Katz og McClellan, 1997, bls. 5).  

Í gegnum leik mynda börn tengsl við önnur börn og er vinátta börnum afar mikilvæg. 

Þegar börn mynda vináttubönd við aðra upplifa þau sig sem hluti af hóp og í gegnum 

vináttu þróa þau með sér samkennd og læra samvinnu, lausnaleit og að deila með öðrum 

(Webster-Stratton og Reid, 2004, bls. 105). Niðurstöður rannsókna benda meðal annars til 

þess að börn sem eiga vini séu skilningsríkari á tilfinningar annarra og séu hæfari í 

samskiptum (Howes, 2009, bls. 183-184). Rannsóknir hafa jafnramt sýnt að eigi börn erfitt 

með að mynda tengsl við aðra getur það leitt til þess að börnin verði félagslega einangruð. 

Í ljósi alls þess sem börn læra í gegnum vinskap og hvernig félagshæfni þeirra eflist er 

mikilvægt að leikskólakennarar séu meðvitaður um hvers virði vinátta er börnum og að 

lögð sé áhersla á stuðning við börn sem eiga erfitt með að mynda vináttutengsl við önnur 

börn.  

Leikskólakennari gegnir mikilvægu hlutverki í leik og í gegnum hann getur hann 

meðal annars stutt börn sem eiga erfitt með að tengjast öðrum börnum. Samkvæmt 

kenningum Vygotsky örvast vitrænn þroski barna í samskiptum við þroskaðri einstaklinga 

og að í samvinnu við aðra læra börn að skapa þekkingu (Jóhanna Einarsdóttir, 2008a, bls. 

23). Leikskólakennari getur stutt við börn með því að aðstoða þau við að komast inn í leik, 

efla samkennd, mikilvægi þess að virða skoðanir annarra og kenna þeim hvernig á að tala 

við aðra.  

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla ber leikskólakennara að sjá til þess að hvert barn sé 

virt að verðleikum og hann ber ábyrgð á því að námsumhverfi sé skipulagt svo öll börn 

njóti velferðar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 31). Mikilvægt er að 

leikskólakennari viti að það ber að líta á börn sem virka einstaklinga, sem eru færir um að 

hafa áhrif á umhverfi sitt. Jafnframt er mikilvægt að hlusta á börn, fá fram þeirra sjónarmið 

og sýna því sem þau gera áhuga og virðingu. Með því að endurtaka ummæli barna og bæta 

við hugmyndir þeirra gefur leikskólakennari þeim færi á að þróa hugmyndir sínar og hann 

gefur jafnframt til kynna að hann skilji barnið. Með því byggir leikskólakennari upp 

sjálfsmynd barnanna og eflir sjálfstraust þeirra (Webster-Stratton, 1999, bls. 38).  

Börn eru hæf og virk. Viðhorf til barna og bernskunnar hafa breyst á undanförnum 

árum. Nú er lögð áhersla á að félags- og menningarleg reynsla móti börn og hafi áhrif á 
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þroska þeirra og færni. Algengara er að litið sé á börn sem virka þátttakendur í samfélaginu 

og að þau séu fær um að hafa áhrif á og móta umhverfi sitt (Jóhanna Einarsdóttir, 2008b, 

bls. 115). Viðhorf leikskólakennara gagnvart börnum og námi þeirra hefur áhrif á það 

hvernig þau haga sér í samskiptum við aðra. Ef litið er á börn sem virka, sjálfstæða 

einstaklinga með eigin skoðanir, sem eru færir um að hafa áhrif á líf sitt, eru auknar líkur á 

að þau hagi sér þannig. 

Jákvæð hvatning og hvetjandi viðmót hefur góð áhrif á sjálfsmynd og hæfni barna. 

Rannsóknir hafa sýnt að börn sem fengu sérstaka hvatningu til að ræða um félagslegan 

ágreining og lausn hans sýndu meiri framfarir við að setja sig í spor annarra en börn sem 

ekki hlutu slíka þjálfun (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1991, bls. 15; Hrönn Pálmadóttir, 2004, 

bls. 98). Rannsókn Hrannar Pálmadóttur (2004) leiddi í ljós að ef börn fá jákvæð viðbrögð 

þegar þau hefja samskipti við aðra þróast samskiptin á jákvæðan máta. Einnig þróuðust 

samskiptin á sama veg þegar sjónum var beint að styrkleikum barna í stað þess að leggja 

einungis áherslu á veikleika þeirra (bls. 114, 118-119). 

Aðferðir sem efla félagshæfni barna. Í verkefninu var fjallað um aðferðir sem hægt er 

að nota í leikskólastarfi, bæði skipulagðar aðferðir og aðferðir sem hægt er að grípa til 

fyrirvaralaust í daglegu starfi.  

Skipulagðar aðferðir fara yfirleitt fram utan deilda leikskólans, á afmörkuðum stað 

með barninu einu eða litlum barnahóp. Þar er oftar en ekki unnið að verkefnum ólíkum 

þeim sem hin börnin á deildinni eru að vinna að. Þessi leið getur haft þær afleiðingar að 

börnin sem tekin eru úr hópnum upplifi sig ekki sem hluta af honum. Þau fá ekki eins mörg 

tækifæri til að leika sér og til að tjá hugmyndir sínar við aðra og fá þær virtar (Recchia, 

2008, bls. 67-68).  

Í samvirkninámi vinnur hópur einstaklinga saman að sameiginlegu verkefni. Markmið 

verkefnisins er vel afmarkað og allir þátttakendur hafa hlutverk og bera ábyrgð á námi 

hópfélaga sinna. Leikskólakennari hefur það hlutverk að skipuleggja verkefnið, fylgjast 

með og sjá til þess að allir taki þátt og vinni saman (Johnson, Johnson og Holubec, 1994, 

bls. 9-10). Einnig er hægt að skipuleggja lestrar- og leikbrúðusýningar sem styðja við 

félagshæfni barna, hvetja þau til að setja sig í spor annarra og stuðla að virðingu fyrir 

skoðunum og hugmyndum annarra. Slíkar aðferðir henta vel í leikskóla en til að stuðla að 

því að öll börn taki þátt og séu meðvituð um viðfangsefnið er hentugast að slík stund fari 

fram í litlum hópi. 
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Ef horft er til hugmyndafræði leikskóla án aðgreiningar er lögð áhersla á að sérkennsla 

eigi ekki að vera slitin úr samhengi við uppeldisstarfið í leikskólanum, heldur eigi hún að 

vera samofin daglegu starfi og allir starfsmenn skulu taka þátt í henni. Út frá þessu má því 

álykta að reynt sé að sjá um að sérkennsla og stuðningur fari fram inn á deild, áður en 

notast er við þá leið að taka börnin úr hópnum. Það kemur í veg fyrir að barnið einangrist 

frá hópnum og það fær aukin tækifæri til að mynda tengsl við aðra og efla félagshæfni í 

gegnum leik. 

Hafa þarf í huga að börn eru misjöfn og mismunandi hvaða aðferðir henta hverju og 

einu barni. Því er mikilvægt að skipuleggja aðferðir með þarfir, styrkleika, veikleika og 

áhuga barns að leiðarljósi. 

Hér hefur einnig verið fjallað um aðferðir sem hægt er að grípa til í daglegu starfi. Þar 

ber að nefna hrós en það að hrósa barni getur haft góð áhrif á sjálfsmynd þess. Mikilvægt 

er þó að hafa í huga að hrósa ekki aðeins afurð, heldur framvindu, viðleitni og tilraunum 

barnsins. Jafnframt, svo hrósið hafi tiltekin áhrif, þarf að afmarka það, hrósa einhverju 

tilteknu sem barnið gerði vel og útskýra það með nákvæmum hætti (Webster-Stratton, 

1999, bls. 82). 

Einnig er mikilvægt að barnið sé ánægt með eigin hegðun og geti hrósað sér sjálft. 

Líklegra er að börnin verði ánægð með eigin tilraunir og viðleitni ef þeim er hrósað, þó 

ekki ef hrós er notaði í óhófi en mikilvægt er að hrósað sé fyrir tilraunir fremur en afurð. 

Börn sem njóta hróss af þessu tagi eru jafnframt líklegri til að hrósa jafningjum sínum. 

Leikskólakennarar geta einnig aðstoðað börn við að leysa ágreining og getur 

leikskólakennari gerst túlkur og vakið athygli barnanna á sjónarhornum annarra (Kemple, 

2004, bls. 57).  

Jafnframt er hægt að takast á við samskiptaerfiðleika í gegnum daglegt starf í leikskóla. 

Hafi leikskólakennari fylgst með barnahópnum og greint vanda hjá barni getur hann útbúið 

áætlun með mögulegum aðstæðum þar sem hægt er að grípa inn í og aðferðum sem hægt er 

að nota til að takast á við vandann.  

Með skráningu er hægt að komast að því hvernig barn nálgast viðfangsefni, viðhorf 

þess, styrkleika og færni. Kennari getur skráð niður aðferðir sem hann notar til að efla 

félagsfærni, í kjölfarið séð hvernig og hvort aðferðirnar virkuðu og ígrundað samskipti og 

viðbrögð barnanna. Með skráningu, skrifuðum athugasemdum, ljósmyndum, 

myndbandsupptökum eða myndverkum barnsins er að hægt að komast að því hvernig börn 
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hugsa, hvernig þeim líður og hvernig þau eiga í samskiptum við aðra (Kroeger og Cardy, 

2006, bls. 390-391). 

Mikilvægt er að leikskólakennarar séu meðvitaðir um mikilvægi félagshæfni, hvernig 

hægt er að efla hana í leikskólastarfi með fjölbreyttum aðferðum við margvíslegar 

aðstæður og mikilvægi þess að komið sé til móts við börnin og á þau sé hlustað. Einnig 

þurfa leikskólakennarar að vera meðvitaðir um mikilvægi þess að litið sé á börn sem sterka 

og hæfa einstaklinga sem eru færir um að hafa áhrif á líf sitt og umhverfi. 

Leikskólakennarar þurfa því að taka þátt í virkri umræðu um viðfangsefnið og ígrunda 

eigin aðferðir, viðhorf og stuðla að skilningi allra starfsmanna á nauðsyn þess að efla hæfni 

barna í félagslegum aðstæðum. 
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7 Lokaorð 

Í þessaru verkefni er sýnt fram á að félagshæfni leikskólabarna er afar mikilvæg og getur 

haft áhrif á framtíðargengi barns bæði í námi og starfi. Félagshæfni á yngri árum hefur 

mikil áhrif á framtíðarlíðan einstaklings og með því að efla félagshæfni leikskólabarna fá 

þau aukin tækifæri og nauðsynlega hæfni sem fylgir þeim á lífsleiðinni. Afar mikilvægt er 

að leikskólakennarar séu meðvitaðir um mikilvægi félagshæfni, styðji við hana með sem 

fjölbreyttustu aðferðum, viti hvenær nauðsynlegt er að beita þeim í leikskólastarfi, hafi 

þarfir hvers barns að leiðarljósi og líti á börn sem sterk og hæf. 

Að eiga auðvelt með samskipti við aðra er réttur allra barna og er eitthvað sem mun 

gagnast þeim alla ævi. Nauðsynlegt er því að leikskólakennarar leggi mikla áherslu á 

eflingu félagshæfni í öllu daglegu starfi og stuðningur við félags- og samskiptahæfni barna 

þarf að vera mikilvægur og áberandi þáttur í námskrám leikskóla.  
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