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leikskólakennarafræðum við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Í 

ritgerðinni er fjallað um eigindlega tilviksrannsókn sem beindist að því 

hvernig leikskólakennarar styðja við félagsfærni barna í daglegu starfi. 
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leikskólakennara. Tilgangurinn er fyrst og fremst að fá innsýn í það hvernig 

leikskólakennarar skipuleggja starf með börnunum og leikskólaumhverfið 

með tilliti til eflingar á félagsfærni og hver sýn, viðhorf, reynsla og þekking 

þeirra er á því að styðja við félagsfærni barna. Rannsókninni er ætlað að 

draga upp mynd af þeim aðferðum sem beitt er í leikskólastarfi til að styðja 
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Ágrip 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að leita svara við því hvernig 

leikskólakennarar styðja við félagsfærni barna í daglegu starfi í leikskóla. 

Tilgangurinn var fyrst og fremst að fá innsýn í það hvernig leikskólakennarar 

skipuleggja starf með börnunum og leikskólaumhverfið með tilliti til eflingar 

á félagsfærni og hvernig sýn þeirra, viðhorf, reynsla og þekking er á 

stuðningi við félagsfærni barna. 

Fræðilegur bakgrunnur rannsóknarinnar byggir á kenningum um nám 

barna í félagslegu umhverfi. Stuðst var við kenningar Bandura, Piagets, 

Vygotskys og Deweys um tengsl leiks og náms sem byggja á því að barnið 

læri af reynslu sinni og í samspili við umhverfi sitt og annað fólk. Auk þess 

var fjallað um þróun tengsla og hvaða merkingu þau hafa fyrir félagsfærni 

síðar á lífsleiðinni. Þá var sjónum sérstaklega beint að félagsfærni og hvaða 

gildi hún hefur í leikskólastarfi og fyrir líf barna. 

Þátttakendur í rannsókninni voru fjórir leikskólakennarar og einn 

grunnskólakennari sem starfa í fjórum leikskólum á höfuðborgarsvæðinu. 

Rannsóknin var eigindleg tilviksrannsókn sem fór fram í ársbyrjun 2014. 

Gögnum var safnað með opnum viðtölum þar sem þátttakendur lýstu þeim 

aðferðum sem þeir beittu til að styðja við félagsfærni barna. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að viðmælendum hafi 

þótt mikilvægt að styðja við félagsfærni barna í leikskóla. Þeir töldu sig nota 

til þess fjölbreyttar aðferðir, ýmist með því að nota í senn markvisst 

námsefni og viðbrögð við atvikum daglegra athafna eða eingöngu í 

daglegum athöfnum. Viðmælendur rannsóknarinnar töldu sig hafa góða 

þekkingu á félagsfærni og að þeir nýttu þekkingu sína í starfi með 

börnunum. Þeir töldu sig gæta þess að umhverfi leikskólans væri styðjandi, 

til dæmis með því að nýta þau rými sem til staðar voru svo hægt væri að 

skipta barnahópnum í minni hópa. Auk þess lögðu þeir áherslu á að 

viðfangsefni væru í samræmi við aldur og þroska barnanna og að tekið væri 

tillit til þess að börnin eru ólík og hafa mismunandi áhuga. Þá kom einnig 

fram að viðmælendurnir litu á sig sem fyrirmyndir barnanna, hvort heldur 

sem er í samskiptum við börnin eða við samstarfsfólk. 
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Abstract 

Building a strong foundation 

How do preschool teachers support children's social skills through daily 

activities? 

The main goal of this research was to look into how preschool teachers 

support children's social skills through daily activities in the preschool 

settings. The purpose was to get insight into how preschool teachers plan 

activities and the preschool environment in order to support children's 

social skills, and what views, attitudes, experience and knowledge they 

support in promoting children's social skills. 

The theoretical background of this research is based on theories on 

children's learning in a social environment.  The theories of Bandura, Piaget, 

Vygosky and Dewey about how children learn from their experience and 

interactions with the environment and other individuals are the foundation 

for the research. In addition the development of attachments is discussed 

and the effects they have on social skills later in life. The focus is especially 

directed to social skills and the value of those skills in the preschool 

environment and children's lifes. 

Participants in this research were four preschool teachers and one 

primary school teacher who work in four preschools in the capital region. 

The research was a qualitative case stydy, conducted in the beginning of the 

year 2014. Data was gathered through in-depth interviews where 

participants described the methods they used to support children's social 

skills in the preschool. 

The main conclusions show that the participants in this study see it as 

important to support children's social skills. They said that they use a 

variety of methods which consist of both organized activities using a 

syllabus and methods in the daily activities or use only the daily activities. 

The participants believed that they had good knowledge about children's 

social skills which they used in their practice. They said they were observant 

towards the environment being supportive towards children's social skills.  

They emphasized the importance of activities being age and 

developmentally appropriate and that children are different and have 

different interestes. Also they considered themselves as role models for the 

children both in communication with the children and with their colleagues.
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1 Inngangur 

„Allt gott í veröldinni verður rakið til góðs uppeldis“ sagði Immanuel Kant. 

Hægt er að líta á þessi orð Kants sem veganesti inn í þessa ritgerð. Í raun má 

líta á þessi einföldu orð hans frá mörgum sjónarhornum, hvort sem um 

menntun, reynslu, dugnað eða breytni er að ræða. Að ala upp barn krefst 

samskipta, sá sem annast barnið þarf að vera í samskiptum við barnið og 

barnið í samskiptum við þann sem annast það. Einnig þarf barnið að vera í 

samskiptum við önnur börn og annað fólk. Eftir því sem börn eldast aukast 

kröfur um samskiptafærni þeirra. Börn í leikskólum eru til að mynda í 

samskiptum við marga aðra einstaklinga daglangt og getur færni í 

samskiptum skipt sköpum fyrir líf barna. Í gegnum samskipti við aðra og 

umhverfið í kring byggja börn upp þekkingu sína, reynslu og viðhorf. 

Í nútímasamfélagi er óhjákvæmilegt að eiga samskipti við annað fólk en 

með aukinni tækniþróun hefur fólki verið gert kleift að eiga samskipti á fleiri 

máta en augliti til auglits. Margir eiga nú samskipti við annað fólk í gegnum 

ýmis margmiðlunartæki eins og síma og tölvur. Það hefur þótt vera 

spennandi þróun og talið mikilvægt að börn læri að nýta sér þessa nýju 

miðla nútímans. Samskipti geta þó aldrei átt sér stað eingöngu í gegnum 

slíka miðla og ekki verður hjá því komist að eiga í samskiptum við annað fólk 

í eigin persónu. Strax í barnæsku eru börn í samskiptum við annað fólk og 

meðal annars kemur fram í Aðalnámskrá leikskóla að í leikskólum beri að 

stuðla að virkri þátttöku barna í samfélaginu. Þar eigi börn að finna að þau 

eru hluti af hópi og samfélagi þar sem réttlæti og virðing einkenna samskipti 

og litið á börn sem virka borgara og þátttakendur þar sem hver og einn fær 

tækifæri til að leggja sitt af mörkum til að hafa áhrif á umhverfi sitt 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011:35). 

Einnig kemur fram í Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 42) að börn séu 

félagsverur sem hafa ríka þörf fyrir samskipti við aðra. Samskipti eru stór 

þáttur af starfi í leikskóla en börn læra í gegnum samskipti og samvinnu við 

aðra og í gefandi samskiptum og leik eykst félagsfærni og sjálfsmynd 

styrkist. Það er því mikilvægt að byggja hjá börnum traustan grunn 

samskipta- og félagsfærni sem hjálpar þeim við að takast á við hlutverk sitt í 

hinum stóra heimi. 
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1.1 Kveikjan að verkefninu 

Hugmyndin að rannsókninni kviknaði í kjölfar skrifa B.Ed. ritgerðar um 

félagsfærni barna. Þá var um að ræða heimildaritgerð sem skrifuð var í 

samstarfi við samnemanda minn við Háskólann á Akureyri. Með þessu 

verkefni er ætlunin að fá nánari innsýn í þær aðferðir sem beitt er í 

nokkrum íslenskum leikskólum. 

Í leikskólum fer fram mikilvægt og viðamikið starf sem byggir á 

stefnumótun sem fram kemur í Aðalnámskrá leikskóla og er í senn 

margþætt og flókið í framkvæmd. Í henni segir að í skipulagi og 

viðfangsefnum skólastarfsins og í starfsháttum leikskóla skuli leggja rækt við 

námsumhverfi og samskipti sem stuðli að almennri menntun barna. Þar 

segir einnig að starfshættir skólans og samskipti barna innbyrðist og við 

kennara séu ekki minna mikilvægir þættir í skólastarfi en viðfangsefni 

kennslustunda til að ná markmiðum skólanna og stuðla að velferð, námi og 

menntun (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 11). 

Á leikskólaárunum eru börn að byrja að þróa vinskap og prófa sig áfram í 

samskiptum og félagsfærni. Jákvæð upplifun af leikfélögum er grundvöllur 

góðra samskipta við jafnaldra þegar í grunnskóla kemur. Leikfélagar í 

leikskóla virðast skipta meira máli en áður var talið og samskipti á þeim aldri 

eru grundvöllur góðra samskipta síðar á ævinni. Þá hefur einnig verið sýnt 

fram á tengsl á milli félagsfærni í leikskóla og námsárangurs (Manz og 

McWayne, 2004). 

Í samræðum mínum við leikskólakennara og annað starfsfólk í 

leikskólum hefur mér þótt mikið rætt um mikilvægi þess að styðja við 

félagsfærni barna en minna um hvaða leiðir er hægt að fara. Þeir leikskóla-

kennarar sem ég hefur rætt við segjast flestir styðja við félagsfærni barna í 

daglegu starfi en virðast síður hafa hugsað út í það sérstaklega hvaða leiðir 

og hvaða aðferðir þeir nota. Í rannsókn sem gerð var á viðhorfum íslenskra 

leikskólastjóra kom fram að samskipti og félagslegir þættir væru afar 

mikilvægir þættir leikskólastarfsins og þeir töldu það eitt af 

meginmarkmiðum leikskólans að börnunum liði vel, væru glöð og tækju tillit 

hvert til annars (Jóhanna Einarsdóttir og Kristín Karlsdóttir, 2005, bls. 63). 

Sem sýnir að leikskólakennarar leggja áherslu á félagslega þætti þrátt fyrir 

að þeir eigi ekki auðvelt með að tilgreina aðferðir sínar við að efla þá. 

Í niðurstöðum verkefnis sem ég vann í meistaranámi mínu, þar sem tekin 

voru viðtöl við leikskólakennara og leiðbeinendur í leikskóla um félags- og 

tilfinningaþroska barna, mátti finna vísbendingar um að bæði 

leikskólakennararnir og leiðbeinendurnar höfðu góða þekkingu á félags- og 

tilfinningaþroska barna en höfðu lítið leitt hugann að þeim aðferðum sem 
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beitt er markvisst við að efla félagsfærni barna. Þar kom fram að stutt var 

við félagsfærni í gegnum allt starf leikskólans, hvort sem um var að ræða í 

leik eða við matarborðið. Viðmælendur þess verkefnis áttu hins vegar erfitt 

með að lýsa þeim aðferðum sem notaðar voru til að styðja við félagsfærni 

barna. Niðurstöður þess verkefnis styrktu enn frekar áhuga minn á að gera 

það að rannsóknarefni mínu að skoða hvernig leikskólakennarar styðja við 

félagsfærni barna í daglegu starfi.  

1.2 Markmið með verkefninu 

Meginmarkmið með þessari rannsókn var að leita svara við því hvernig 

leikskólakennarar styðja við félagsfærni barna í daglegu starfi í leikskóla. 

Tilgangurinn er fyrst og fremst að fá innsýn í það hvernig leikskólakennarar 

skipuleggja starf með börnunum og leikskólaumhverfið með tilliti til eflingar 

á félagsfærni. Einnig var leitast eftir að fá upplýsingar um sýn, viðhorf, 

reynsla og þekkingu leikskólakennara á því að styðja við félagsfærni barna. 

Verkefni eins og þetta skiptir máli og getur verið gagnlegt fyrir 

leikskólakennara sem og aðra þá sem koma að uppeldi og starfi með 

börnum. Einnig getur verkefnið hjálpað til við að skapa aðstæður sem 

auðvelda leikskólakennurum að skipuleggja og framkvæma starf samkvæmt 

því sem fram kemur í Aðalnámskrá leikskóla um félagsfærni barna. Þar segir 

að almenn menntun miði að því að efla sjálfskilning einstaklingsins og hæfni 

hans til að leysa hlutverk sín í flóknu samfélagi og hæfni sé metin sem 

viðhorf og siðferðisstyrkur, tilfinningar og sköpunarmáttur, félagsfærni og 

frumkvæði (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 23). Þarna er 

átt við að í leikskóla er markmiðið að efla með einstaklingnum færni til að 

starfa í samfélagi með öðrum, til þess þarf hann færni í samskiptum. Í 

samfélagi nútímans reynir mikið á samskipti fólks og því er mikilvægt að 

byrja strax í barnæsku að undirbúa einstaklinga undir það sem koma skal. 

Að auki vonast ég til að öðlast enn betri innsýn í hvaða áherslur ég vil leggja 

í starfi þegar ég fer að starfa sem leikskólakennari. 

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Í fyrsta kafla sem jafnframt er inngangur verkefnisins eru markmið með 

rannsókninni kynnt og sagt frá hvers vegna þetta efni var valið og hvers 

vegna það er mikilvægt fyrir leikskólastarf. Í öðrum kafla er gerð grein fyrir 

þeim fræðilega grunni sem rannsóknin byggir á. Fjallað er um síðtíma-

hugmyndir um börn og barnæsku og þá stefnumótun sem leikskólar á 

Íslandi starfa eftir. Einnig er fjallað um kenningar um nám barna í félagslegu 

umhverfi, skoðað hvernig tengsl þróast hjá ungum börnum og hvaða 
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merkingu þau hafa fyrir félagslega færni þeirra síðar á lífsleiðinni. Þá er 

fjallað um skilgreiningar á félagsfærni og hvaða gildi hún hefur í 

leikskólastarfi og fyrir líf barna. Einnig er fjallað um áhrif umhverfis og 

skipulags á félagsfærni barna sem og hlutverk leikskólakennara. 

Í þriðja kafla er fjallað um rannsóknaraðferð, hlutverk rannsakanda, 

gagnaöflun og val á þátttakendum. Í fjórða kafla eru helstu niðurstöður 

kynntar og í þeim fimmta eru niðurstöður ræddar í fræðilegu samhengi og 

ályktanir dregnar út frá þeim. Endað er á lokaorðum þar sem rætt er um 

þann lærdóm sem draga má af verkefninu, áhrif þess og hvernig það getur 

nýst í leikskólastarfi. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeim fræðilega bakgrunni sem 

rannsóknin byggir á. Fjallað verður um síðtímahugmyndir um börn og 

barnæsku og þá stefnumótun sem leikskólar á Íslandi starfa eftir, kenningar 

um nám barna í félagslegu umhverfi, skoðað hvernig tengsl ungra barna 

þróast og hvaða merkingu þau hafa fyrir félagslega færni þeirra síðar á 

lífsleiðinni. Þá verður fjallað um skilgreiningar á félagsfærni og hvaða gildi 

hún hefur í leikskólastarfi og fyrir líf barna. Að lokum verður fjallað um áhrif 

umhverfis og skipulags á félagsfærni barna sem og hlutverk leikskóla-

kennara. 

2.1 Síðtímahugmyndir um börn og nám 

Á undanförnum tveimur til þremur áratugum hafa hugmyndir um að börn 

þroskist eftir ákveðnum líffræðilegum stigum og feti sig smám saman í átt 

að fullum þroska sætt töluverðri gagnrýni. Þessi sýn er talin takmörkunum 

háð og bera þess merki að börn séu vanmetin. Þess í stað er nú litið svo á að 

börn séu sterk og hæf til þess að taka þátt í samfélaginu sem þau búa í, þau 

hafi eigin rétt og bernskan viðurkennd sem tímabil í sjálfu sér en ekki 

einungis sem undirbúningur fyrir fullorðinsárin. Þá er einnig gert ráð fyrir 

þeim áhrifum sem nám hefur á þroska og áhrifum umhverfis og samskipta í 

námi barna (Jóhanna Einarsdóttir, 2008, bls. 20-21). 

Samkvæmt síðtímahugmyndum (e. postmodern view) er litið svo á að 

ekki sé til einn sannleikur um börn og barnæsku. Þá hafa breytur eins og 

kyn, kynþáttur, færni, stétt og einnig rannsóknir sem sýna samanburð á 

barnæsku á mismunandi stöðum heimsins sýnt fram á að börn upplifa 

barnæsku á ólíkan hátt (Albon, 2011, bls. 42). Þá er einnig barist gegn þeim 

hugmyndum að til sé ein algild skilgreining á venjulegu barni. Þegar litið er á 

hvert barn á einstaklingsgrundvelli er ekki hægt að setja öll börn undir hatt 

staðalímynda. Þannig er samkvæmt síðtímahugmyndum litið á hvert og eitt 

barn sem einstakt og þannig unnið gegn því að börn séu dæmd út frá 

skilgreiningum sem talin eru algild og lýsandi fyrir börn (Albon, 2011, bls. 

48). 

Einnig er litið svo á að nám barna fari fram í félags- og menningarbundnu 

samhengi. Jafnframt að nám barna eigi sér ekki eingöngu stað innra með 

þeim sjálfum heldur krefst það samvinnu og samskipta. Ekki er litið á nám 
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barna sem yfirfærslu þekkingar frá þeim fullorðnu þar sem börn bíði eftir að 

fullorðnir veiti þeim þekkingu heldur er talið að börn skapi eigin þekkingu í 

samvinnu við aðra (e. co-construction), bæði fullorðna og önnur börn 

(Dahlberg, Moss og Pence, 1999, bls. 50). Það er í samræmi við félagslega 

hugsmíðahyggju sem þróuð hefur verið út frá kenningum Vygotskys. 

Hugsanlega felst gildi síðtímahugmynda fyrst og fremst í því að fá fólk til 

þess að líta öðrum augum á barnæskuna og horfa með gagnrýnum augum á 

það hvernig litið er á börn, hvernig þau þroskast og hvernig nám ungra 

barna er skipulagt (Albon, 2011, bls. 48). Þannig er litið á börn sem hluta af 

og meðlimi í samfélaginu sem þau búa í. Litið er á þau sem virka borgara 

sem hafi borgaraleg réttindi og þegar þau hafa þroska og getu til, 

borgaralegar skyldur. Þetta þýðir að þau eru ekki eingöngu partur af 

samfélaginu heldur eigi þau einnig í virkum samskiptum við samfélagið. 

Lögð er áhersla á að hlusta á raddir barna og það sem þau hafa að segja 

tekið alvarlega (Dahlberg o.fl., 1999, bls. 49-50). Í rannsókn Hrannar 

Pálmadóttur og Guðrúnar Bjarnadóttur (2012, bls. 36) kom fram að börn 

nota gjarnan líkama sinn og hreyfingu sem leið að félagslegum samskiptum 

meðal annars til að leita eftir viðurkenningu og aðstoð frá 

leikskólakennurum. Það er því ekki eingöngu nauðsynlegt að leikskóla-

kennarar beini sjónum sínum að mæltu máli barna heldur þurfa þeir einnig 

að vera vakandi fyrir ólíkum tjáningarleiðum barna. 

Sýn á börn hefur áhrif á leikskólastarf og skiptir viðhorf kennara til barna 

og bernskunnar þar miklu máli. Þessi viðhorf endurspeglast meðal annars í 

lögum um leikskóla og Aðalnámskrá leikskóla. 

2.2 Stefnumótun í leikskólastarfi 

Hér verður fjallað um þau opinberu tilmæli sem marka þá stefnumótun sem 

leikskólar á Íslandi starfa eftir. Skoðuð verða lög um leikskóla og 

Aðalnámskrá leikskóla með það fyrir augum að skoða hver markmiðin eru í 

leikskólastarfi, hvaða hlutverki leikskólinn gegnir í umönnun og menntun 

barna og hvaða áherslur eru lagðar á félagsfærninám barna í leikskóla. 

Í lögum um leikskóla frá 2008 kemur fram í fyrstu grein að leikskólinn er 

fyrsta stig skólakerfisins. Hann er samkvæmt lögum ætlaður börnum sem 

ekki eru komin á skólaskyldualdur og er hlutverk hans að annast að ósk 

foreldra uppeldi, umönnun og menntun barna á leikskólaaldri (Lög um 

leikskóla nr. 90/2008). Í annarri grein laga um leikskóla segir að leikskólinn 

beri ábyrgð á velferð þeirra barna sem stunda þar nám. Leikskólum ber að 

veita börnum umönnun og menntun, búa þeim hollt og hvetjandi 

uppeldisumhverfi og örugg náms- og leikskilyrði. Samkvæmt lögum eiga 



 

   17 

starfshættir í leikskóla meðal annars að mótast af umburðarlyndi og 

kærleika, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi og 

virðingu fyrir manngildi (Lög um leikskóla nr. 90/2008). Meginmarkmið 

uppeldis og kennslu í leikskóla skulu meðal annars vera að fylgjast með og 

efla alhliða þroska barna í náinni samvinnu við foreldra, að hlúa að börnum 

andlega, vitsmunalega og líkamlega í samræmi við þarfir hvers og eins svo 

að börnin fái notið bernsku sinnar, leggja grundvöll að því að börn verði 

sjálfstæðir, virkir og ábyrgir þátttakendur í lýðræðisþjóðfélagi og rækta 

hæfileika barna til tjáningar og sköpunar meðal annars í þeim tilgangi að 

styrkja sjálfsmynd þeirra og hæfni til mannlegra samskipta (Lög um leikskóla 

nr. 90/2008). 

Börn eyða drjúgum hluta dagsins í leikskóla og er hann stór hluti af 

þeirra félagslega umhverfi. Í desember 2012 sóttu 19.615 börn leikskóla á 

Íslandi og dvaldi meirihluti barna sjö klukkustundir eða lengur í 

leikskólanum á daginn (Hagstofa Íslands, 2014). Hlutverk leikskóla í 

umönnun og uppeldi barna er því stórt, en í Aðalnámskrá leikskóla er meðal 

annars fjallað um mikilvægi þess að rækta með markvissum hætti þá 

þekkingu, leikni og viðhorf sem styrkir getu einstaklinga í framtíðinni til að 

verða gagnrýnir, virkir og hæfir þátttakendur í jafnréttis- og 

lýðræðissamfélagi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 5). 

Í Aðalnámskrá leikskóla segir einnig að í upphafi 21. aldar hafi orðið 

gagngerar breytingar á íslensku samfélagi sem hafa bein og óbein áhrif á 

skólakerfið og um leið á nám nemenda og störf kennara. Hraðar breytingar 

hafa orðið á menningarlífi, þekkingu, menntun og uppeldi og því aukast 

kröfur til skóla um að aðstoða samfélagið við að átta sig á breytingunum og 

takast á við nýjar aðstæður (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, 

bls. 11-12). Meðal þess sem er til marks um nýja þætti í samfélagslegri 

þróun er aukin áhersla á samskipti í gegnum tölvur, síma og annars konar 

miðla sem minnka bein samskipti okkar við annað fólk. 

Prófessor Zimbardo (1997) við Stanford háskólann sagði í samtali við 

breska sálfræðingafélagið að við værum að stefna inn á ísöld 

samskiptaleysis þar sem tölvunotkun, faxtæki og símar kæmu í stað 

gjaldkera í bönkum og afgreiðslufólks og taldi hann slíka þróun leiða af sér 

það sem hann kallaði feimnifarald. Kenning Zimbardo er að á þessum nýju 

tímum sé minna um persónuleg tengsl og samskipti sem áður héldu 

samfélaginu gangandi (Dowling, 2005, bls. 21, vísar í Zimbardo, 1997). 

Breyttar aðstæður samfélagsins auka því enn á mikilvægi þess að kenna 

börnum samskipti og færni til að eiga í daglegum samskiptum við annað 

fólk. Til að börn geti orðið heilsteyptir einstaklingar sem taka virkan þátt í 
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lýðræðisþjóðfélagi er mikilvægt að þau öðlist þekkingu og færni á þeim 

sviðum sem ekki falla eingöngu undir ákveðnar fræðilegar námsgreinar í 

skóla. Í Aðalnámskrá leikskóla er fjallað um almenna menntun og litið svo á 

að hún sé bundin við stund og stað og jafnframt einstaklingsbundin. 

Markmið hennar er að auka hæfni einstaklingsins til að takast á við 

áskoranir daglegs lífs og efla skilning á eiginleikum sínum og hæfni til að 

leysa hlutverk sín í flóknu samfélagi. Almenn þekking er því í senn skilgreind 

út frá samfélagslegum þörfum og þörfum einstaklingsins (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 13). 

2.3 Kenningar um nám barna í félagslegu umhverfi 

Ýmsir fræðimenn hafa fjallað um það hvernig börn þróa sambönd við aðra 

og hvernig umhverfi barna hefur áhrif á þroska þeirra og nám. Hér verður 

fjallað um kenningar nokkurra fræðimanna sem taldir eru hafa haft mikil 

áhrif á hugmyndir manna um nám og þroska barna. 

2.3.1 Félagsnámskenning Bandura 

Þeir sem aðhyllast félagsnámskenningar (e. social learning theories) halda 

því fram að hegðun, umhverfi og vitsmunaþroski séu lykilþættir í þroska 

mannsins. Bandura lagði áherslu á herminám (e. observational learning) 

sem grundvallarþátt í þroska barna. Þá taldi hann að vitsmunaþroski væri 

beintengdur umhverfi og hegðun. Samkvæmt félagsnámskenningum læra 

börn margt með því að fylgjast með öðrum, svo sem hegðun, tilfinningar og 

mótun hugmynda og er nám með þessum hætti talið mikilvægt fyrir þroska 

þeirra (Berk, 2004, bls. 18; Santrock, 2008, bls. 46). 

Samkvæmt félagsnámskenningunni á herminám sér stað í gegnum 

táknræna ferla þegar börn fylgjast með fyrirmyndum í umhverfi sínu án 

þess að vera í beinum samskiptum við fyrirmyndina og án þess að um 

sérstaka utanaðkomandi styrkingu sé að ræða. Að mati Bandura getur 

styrking (e. reinforcement) verið árangursrík leið til að styrkja hegðun sem 

þegar hefur verið lærð en er ekki talin líkleg til árangurs við að kenna nýja 

hegðun (Bandura, 1977, bls. 22,37). Flest mannleg hegðun er lærð sjónrænt 

í gegnum herminám, með því að fylgjast með öðrum mynda börn hug-

myndir sínar um hvernig aðrir gera og seinna mynda þessar upplýsingar 

grunn að nýrri hegðun (Bandura, 1977, bls. 22). 

Bandura taldi að það sem börn læri við að horfa á aðra velti á fjórum 

þáttum: hverju þau veita athygli, hvað þau geta munað, hvað þau eru 

líkamlega fær um að gera og hversu mikinn áhuga þau hafa á að herma eftir 

einhverjum. Þá vakti hann einnig athygli á því að börn læri ekki einungis 
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sýnilegar athafnir eða hegðun með herminámi heldur einnig hugmyndir og 

væntingar (Bee og Boyd, 2006, bls. 31-32). Hér er því komið inn á það 

hversu mikilvægt hlutverk leikskólakennara er sem fyrirmyndir barnanna og 

einnig hlutverk annarra barna. 

2.3.2 Reynsla og virkni í námi barna 

Dewey hefur haft einna mest áhrif á hvernig horft er á menntun í 

Bandaríkjunum og víðar um heiminn. Hann leit svo á að nám barna þyrfti að 

vera barnmiðað og að menntun ætti að vera bæði virk og gagnvirk og 

mikilvægt væri að menntun færi fram í gegnum félagslegan heim barna og 

samfélagsins. Dewey áleit að börn lærðu með því að vera virk sjálf og í 

samvinnu við aðra. Þá taldi hann einnig að kennarar væru ekki einungis að 

kenna ákveðin viðfangsefni heldur væru þeir að kenna börnum að búa í 

samfélagi. Þannig væru kennarar ekki eingöngu að kenna einu og einu barni 

heldur væru þeir í reynd að móta samfélagið (Mooney, 2000, bls. 1-5). 

Dewey lagði mikla áherslu á reynslu og hvernig hún hefur áhrif á nám 

barna. Hugtakið reynsla þýðir samkvæmt Íslenskri orðabók raun, reynd eða 

æfing og þjálfun, eitthvað sem reynir á eða prófun, könnun eða athugun 

(Mörður Árnason, 2002, bls. 1185). Reynsla er því það sem við upplifum og 

mótar okkur öll, við lærum af reynslunni og reynslan gefur okkur yfirsýn yfir 

getu okkar. Dewey taldi að sérhver reynsla væri hreyfiafl og verður gildi 

hennar einungis metið út frá því hvert hún stefnir og að hverju og hefur 

jafnframt áhrif á mótun lífsviðhorfa. Dewey sagði einnig að reynsla eigi sér 

ekki einungis stað í líkama og huga einstaklingsins heldur spili umhverfið 

veigamikið hlutverki í að skapa reynslu. Umhverfið mótar öll þau skilyrði 

sem setur mark á reynsluna sem einstaklingurinn öðlast með samspili við 

þarfir sínar, langanir, áform og hæfileika (Dewey, 2000, bls. 16, 48-49, 50, 

54). Mikilvægt er að nám barna í leikskóla sé miðað að og byggt á 

reynsluheimi þeirra og skapi þeim jafnframt nýja merkingarbæra reynslu. 

Reynsla barna hefur áhrif á trú þeirra á eigin getu. Börn þurfa leiðsögn til 

að efla færni sína og þroska og kemur það í hlut foreldra og annarra sem 

annast börn að veita þeim umhverfi sem styrkir trú þeirra á eigin getu. Að 

öðlast trú á eigin getu krefst samþættingar margra þátta eins og vitsmuna- 

og félagsfærni og innri hvatningar. Auk þess að reyna á margvíslega færni 

barna er mikilvægt að börn læri hvað í umhverfi þeirra reynir á færni þeirra 

og hvaða vandamál eru líkleg til þess að vera til staðar. Með vaxandi reynslu 

eykst sjálfsþekking barna og þekking þeirra á umhverfinu sem verður til 

þess að auka trú þeirra á eigin getu (Bandura, 1997, bls. 169-170). Af þessu 

má skilja að nauðsynlegt sé að gefa börnum ákveðið svigrúm til að prófa sig 
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áfram, börnin verða að fá tækifæri til að móta eigin reynslu og hlutverk 

þeirra fullorðnu er að styðja við nám barnanna og gæta þess að börnin fái 

að reyna sig í öruggu umhverfi. 

2.3.3 Vitþroskakenning Piaget og nám í félagslegu umhverfi  

Ein af meginhugmyndum Piagets er kenning hans um þróun vitsmunaþroska 

barna. Hann taldi að félagslegt umhverfi hefði mikil áhrif á mótun 

einstaklingsins og að börn þróuðu þekkingu sína með því að gefa fólki, 

stöðum og hlutum í veröldinni merkingu (Mooney, 2000, bls. 59-61). Hann 

taldi að þegar börn þróa nýja þekkingu á heiminum ákvarðist hún í skemu. Í 

hverju skema geyma börn þá þekkingu sem þau búa yfir, eins og einfaldar 

athafnir sem hægt er að gera með hluti. Hjá nýburum getur slíkt skema 

verið að sjúga, horfa eða grípa hluti. Hjá eldri börnum getur slíkt skema til 

dæmis verið aðferðir eða lausnir við vandamálum (Santrock, 2008, bls. 177). 

Til að útskýra hvernig börn nota og aðlaga ný skemu notaði Piaget 

hugtökin samlögun (e. assimilation) og aðlögun (e. accommodation). 

Samlögun á sér stað þegar börn byggja nýja þekkingu ofan á þá sem þau 

búa yfir, og aðlögun á sér stað þegar börn aðlaga gamla þekkingu að þeirri 

nýju (Santrock, 2008, bls. 178). Á meðan aðrir fræðimenn sem uppi voru á 

sama tíma og Piaget, héldu því fram að nám færi annað hvort fram hið innra 

(frá barninu) eða hið ytra (með áhrifum frá umhverfinu eða kennt af 

fullorðnum) áleit Piaget að hvorug kenningin gæti útskýrt nám barna á 

fullnægjandi hátt. Hann áleit að samskipti barna við umhverfið væru það 

sem framkallaði nám (Mooney, 2000, bls. 63). 

Þegar börn eru um það bil þriggja ára eru þau flest byrjuð að líta á sig 

sjálf sem hluta af hinum stóra heimi þar sem gerðar eru beinar og óbeinar 

kröfur um ákveðna hæfni sem þau þurfa að öðlast ætli þau að koma 

sjónarmiðum sínum á framfæri (McGinnis og Goldstein, 2003, bls. 3). Börn 

þurfa að fá tækifæri til þess að móta eigið líf og gildismat. Með öðrum 

orðum að öðlast sjálfræði. Hugtakið sjálfræði (e. autonomy) er talsvert 

notað í leikskólum og vísar til þátttöku barna í ákvarðanatöku um eigið líf. Í 

því felst að hafa stjórn á eigin gerðum og líka að skilja hvenær gerðir eru 

eigin gerðir. Í sjálfræði er fólgið að hafa rými til athafna og geta nýtt sér 

þetta rými á þann hátt sem hver og einn kýs (Ástríður Stefánsdóttir og 

Vilhjálmur Árnason, 2004, bls. 19). 

Sjálfræði er hæfileiki sem er í senn flókinn og margbrotinn en ef hægt er 

að ná tökum á þeim hæfileika og hann þroskast yfir í dygð gerir hann fólki 

kleift að greina á milli lífs sem er gott og þess virði að sækjast eftir og hins 

sem er einskis vert og allir ættu að forðast. Uppeldi ætti því að miða að því 
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að kenna börnum að beita eigin dómgreind og hæfileikum í 

ákvarðanatökum um eigið líf (Guðmundur Heiðar Frímannson, 2010, bls. 

33,42). Leikskólakennarar geta stuðlað að sjálfræði barna meðal annars 

með því að efla vináttu og vellíðan, viðurkenna að allir eru ekki eins og ræða 

um þau vandamál sem upp koma. Litið er á sjálfræði sem hluta af ferli þar 

sem einstaklingurinn er í samspili við umhverfið. Kenningar um sjálfræði 

hafa beint athyglinni að áhrifum umhverfisins á sjálfræði og þannig lagt 

áherslu á tengsl á milli sjálfskilnings einstaklingsins, félagslegs umhverfis 

hans og hæfni hans til sjálfræðis (Ástríður Stefánsdóttir, 2012, bls. 7; Fanný 

Kristín Heimisdóttir, 2010, bls. 46). 

Piaget bendir á að til þess að börn fái að þróa með sér hæfnina til 

sjálfræðis þurfi að vera til staðar gagnkvæm virðing á milli hins fullorðna og 

barnsins. Slík gagnkvæm virðing þarf að byggja á tveimur þáttum: Annars 

vegar vitsmunalegum og hins vegar siðferðilegum þáttum. Frá sjónarhorni 

þess siðferðilega gefur það barninu ákveðið frelsi frá skoðunum annarra 

sem hugsanlega er þröngvað upp á það og gefur því tækifæri til að hafa 

áhrif á líf sitt. Frá siðferðilegu sjónarhorni kemur það í veg fyrir að fullorðnir 

séu einhvers konar yfirvald yfir börnunum og séu þess í stað meðvitaðir 

samverkamenn þeirra (Piaget, 1977, bls. 103). 

Í kenningu sinni um fjögur stig vitsmunaþroska sagði Piaget að á 

aldrinum tveggja til sjö ára væru börn á því sem hann kallaði foraðgerðastig 

(e. preoperational stage) en á því stigi taldi Piaget börn byrja að íhuga 

athafnir sínar og veita því meiri athygli hvaða áhrif hegðun þeirra getur 

framkallað, svo sem umbun eins og bros, faðmlag eða hrós, eða refsingu 

eins og grettu, áminningu eða forréttindamissi (McGinnis og Goldstein, 

2003, bls. 3). 

Piaget lagði einnig mikla áherslu á mikilvægi leiks sem vettvang náms. Í 

gegnum táknrænan leik (e. symbolic play) læra börn að gefa hlutum og 

athöfnum í kringum sig merkingu. Þegar þau herma eftir því sem á sér stað í 

kringum þau byrja þau að skilja hvernig hlutirnir virka og til hvers þeir eru. Í 

byrjun er þetta ferli sem markast af því að prófa og mistakast en með tíma 

og endurtekningu byrja börn að nota það sem þau læra til að auka þekkingu 

sína á heiminum kring (Mooney, 2000, bls. 62-63). Með þetta í huga má líta 

svo á að mikilvægt sé að leikskólakennarar geri sér grein fyrir þeim 

félagslegu áhrifum sem börn verða fyrir frá umhverfi sínu og að nám þeirra 

eigi sér stað í samskiptum þeirra við umhverfið. Uppeldi barna ætti að miða 

að því að börn læri að beita eigin dómgreind og hæfileikum í ákvarðana-

tökum um eigið líf og til þess að svo geti orðið þarf að vera til staðar 

gagnkvæm virðing á milli hins fullorðna og barnsins. 
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2.3.4 Kenningar Vygotsky um félagslegt nám 

Vygotsky hafði sérstakan áhuga á vitsmunaþroska og þróun tungumálsins 

og tengingu þess við nám. Verk hans sýna að félagsleg og hugræn reynsla 

vinna saman og byggja hvor á annarri. Líkt og Piaget taldi hann þekkingu 

barna byggja á persónulegri reynslu en hélt því þó fram að persónuleg og 

félagsleg reynsla væru óaðskiljanleg. Heimurinn sem börn búa í mótast af 

fjölskyldum þeirra, samfélaginu sem þau búa í, félagslegri stöðu þeirra, 

menntun og menningu. Skilningur þeirra á heiminum kemur frá gildum 

foreldra þeirra og daglegum samskiptum við önnur börn. Eins og Piaget, 

trúði Vygotsky því að nám barna færi að miklu leyti fram í gegnum leik. Í leik 

eru börn stöðugt að nota tungumálið og samskipti sem fara fram í leik 

leggja mikið af mörkum í þekkingaröflun barna (Mooney, 2000, bls. 81-83). 

Nám í leikskóla byggir á því að börnin læri í gegnum leik, hann er þeirra 

meginnámsleið líkt og kemur fram í Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 37). 

Því er eitt af meginhlutverkum leikskóla að veita börnum umhverfi þar sem 

þau geta byggt þekkingu sína og reynsluheim í gegnum samskipti við aðra 

og umhverfið. 

2.3.5 Hugsmíðahyggja 

Síðustu áratugi hafa fræðimenn á ýmsum vettvangi hallast að kenningum 

um hugsmíðahyggju (e. constructivism) sem þekkingarfræðilegan grundvöll 

til að byggja á (Tobin og Tippins, 1993, bls. 5). Hugsmíðahyggja boðaði nýja 

sýn á nám og hvernig fólk lærir. Fram að þessu var almennt gert ráð fyrir að 

nám væri fólgið í því að taka við þekkingu. Hugsmíðahyggjan andæfir 

viðtökuviðhorfinu og kennir að nám er ekki þekking sem hægt er að skrifa 

eða prenta í huga fólks eins og um auðan striga sé að ræða. Hugsmíða-

hyggja er líkt og heitið bendir til, það ferli sem á sér stað þegar einstaklingur 

smíðar eigin þekkingu á grundvelli eigin reynslu (Hafþór Guðjónsson, 2012; 

Cobern, 1993, bls. 51). Frá sjónarhorni hugsmíðahyggjunnar má líta á nám 

sem félagslegt ferli við að skilja nýja reynslu út frá fyrri þekkingu (Tobin og 

Tippins, 1993, bls. 8). 

Í félagslegri hugsmíðahyggju (e. social constructivism) fer áherslan frá 

einstaklingum yfir í samvinnu, félagsleg samskipti og samfélagslegar 

athafnir (Santrock, 2008, bls 250-251). Vygotsky sem setti fram kenninguna 

um félagslega hugsmíðahyggju þar sem lögð er áhersla á nám í félagslegri 

merkingu og þekkingarsköpun í gegnum félagsleg samskipti. Kenningu 

Vygotskys má túlka þannig að samhliða því að hver einstaklingur þróar sitt 

eigið hugtakanet verður til sameiginlegt hugtakanet hjá hópi fólks sem fæst 

við og hugsar um sömu fyrirbæri, þannig verður til sameiginlegur skilningur 



 

   23 

og túlkun á því sem þeir skilja og reyna, á meðal þeirra sem tilheyra sama 

samfélagi og sömu menningu. Samkvæmt kenningunni eru samskipti og 

gagnkvæm samvinna bestu aðstæður til náms og þroska. Nám verður að 

eiga sér stað í menningarlegu og merkingarbæru samhengi þar sem 

nemandinn tengir forhugmyndir sínar við nýjar hugmyndir (Meyvant 

Þórólfsson, 2003). Félagsleg hugsmíðahyggja leggur grunninn að því sem 

fjallað er um í þessari rannsókn, að félagsleg samskipti og færni séu 

mikilvæg fyrir nám og þroska barna. Nám barna fer fram í félags- og 

menningarbundnu samhengi og verður ekki slitið úr því samhengi. Börn 

læra í samvinnu við aðra og er hlutverk fullorðinna og annarra barna 

mikilvægur partur af námi barna (Jóhanna Einarsdóttir, 2008, bls. 23). 

2.4 Þróun tengsla 

Eitt af lykilhugtökum í rannsóknum á félagslegum samskiptum er 

tengslamyndun. Bowlby var einn af frumkvöðlum í sambandi við kenningar 

um tengslamyndun og hafa kenningar hans um þróun tengsla haft mikil 

áhrif á það hvernig litið er á hvernig börn tengjast þeim sem annast þau. 

Bowlby áleit að rótina að persónuleika mannsins væri að finna í tengslum 

hans við aðra strax í frumbernsku. Tengsl eru tilfinningaleg bönd sem 

myndast á milli tveggja aðila. Börn geta notað þann sem þau tengjast sem 

örugga höfn til að halla sér að þegar á þarf að halda. Tengslahegðun er því 

allt sem hjálpar fólki að eiga í tengslum við annað fólk. Bowlby taldi að börn 

byggju yfir ákveðnum hegðunareinkennum strax við fæðingu sem ætluð 

væru til að ná fram grunnumönnun og tryggja velferð þeirra. Undir slík 

hegðunareinkenni flokkast grátur, bros og að mynda augnsambönd. Að 

sama skapi taldi Bowlby að mæður (eða aðrir fullorðnir umönnunaraðilar) 

byggju yfir gagnverkandi hegðunareinkennum eins og að bregðast við 

grátandi barni og tala til þess með hærri raddtón (Bee, 2000, bls. 280: 

Gordon og Browne, 2000, bls. 149-150).  

Þeir sem kenna ungum börnum vita að ung börn hafa lært sitthvað um 

samskipti við annað fólk þegar þau hefja leikskólagöngu sína. Foreldrar eru 

oftast mjög áhugasamir um að börn þeirra læri að umgangast annað fólk og 

oft er það meginástæða þess að börn byrja í leikskóla. Litið hefur verið svo á 

að hæfni barna til að eiga samskipti við aðra sé grundvallar þáttur þess að 

njóta velgengi og hamingju í lífinu (Dowling, 2005, bls. 24). 

Ástæða þess að fræðimenn hafa svo mikinn áhuga á tengslamyndun 

barna er sú að börn með trausta tengslamyndun í frumbernsku virðast síðar 

á lífsleiðinni vera í betra jafnvægi og hafa betri félagslega færni en börn 

með ótrausta tengslamyndun. Ein skýring þess getur verið að börn sem 
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myndað hafa traust tengsl hafa þróað jákvæða og uppbyggilega innri 

vinnslu (e. internal working model) tengsla. En slík innri vinnsla er talin 

móta hugmyndir þeirra um sjálf sig, hugmyndir þeirra um annað fólk og 

félagslega hegðun þeirra (Siegler, Deloache og Eisenberg, 2006, bls. 424). 

Samkvæmt kenningum um tengslamyndun geta þau tilfinningatengsl 

sem barnið myndar á fyrstu mánuðum og árum ævinnar haft áhrif á tengsl 

þess og samskipti við aðra á lífsgöngu þess. Kenningar um tengslamyndun 

geta gefið mikilvæga sýn á það hvernig snemmbúin og áframhaldandi náin 

sambönd hafa áhrif á hugræna ferla sem börn nota til að byggja upp 

væntingar sínar, sýn á heiminn og bjargráð (Greenberg, 1999, bls. 470; 

Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 122). 

Alsaraireh komst að þeirri niðurstöðu að tengsl barns við móður skipti 

miklu máli fyrir félagsfærni þess. Móðir sem er óörugg eða kvíðin getur 

hindrað barn sitt í að taka þátt í félagslegum samskiptum vegna eigin ótta 

eða kvíða. Einnig kom í ljós að það skipti einnig máli hvar í systkinaröðinni 

barnið var. Reynslan af því að ala upp fyrsta barn gat gefið mæðrum meiri 

sveigjanleika í uppeldi næsta barns (Alsaraireh, 2013). Það eru ekki aðeins 

tengsl móður sem hafa áhrif á félagsfærni barna. Nærvera föðurs hefur 

einnig áhrif á félagsfærni barna. Fram kom í rannsókn Webster, Low, Siller 

og Hackett (2013, bls. 104-106) að börn sem eiga föður sem er nærgætinn 

og jákvæður gagnvart þeim eru líklegri til að vera samvinnuþýðari, ábyrgari 

og hafa meiri trú á sér þegar komið er í grunnskóla. Þó var munur á því 

hvort barnið var stúlka eða drengur. Virtust góð tengsl við föður vera 

mikilvægara fyrir félagsfærni stúlkna. 

Að mynda tengsl við aðra er talið afar mikilvægt og hafa í för með sér 

aukið öryggi, börn með slakari tengslamyndun eru talin ólíklegri til að hafa 

góða félagsfærni en börn með sterka tengslamyndun. Þau eru líklegri til að 

eiga erfitt með að eignast vini, sýna oftar erfiða hegðun og eiga erfiðara 

með að hafa stjórn á tilfinningum sínum. Þá hefur einnig verið sýnt fram á 

að sum börn tengjast leikskólakennurum sínum sterkum böndum og slík 

tengsl geta haft jákvæð áhrif á líðan barnanna. Börn með sterk tengsl við 

leikskólakennara sína léku sér til að mynda í flóknari leikjum við jafnaldra 

sína á meðan börn með veik tengsl áttu í meiri erfiðleikum með samskipti 

við jafnaldra (Bergin og Bergin, 2009, 147- 152). 

2.5 Félagsfærni 

Í samfélagi nútímans reynir mikið á samskipti fólks. Hvort sem það er í starfi, 

í skóla eða í félaga- eða vinahópum reynir á gagnkvæma virðingu, ábyrgðar- 

og réttlætiskennd, tillitsemi og hjálpsemi, umburðarlyndi og umhyggju 
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(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 25). Að vera félagslega sterkur og að 

hafa góða félagsfærni er hverjum manni nauðsynlegt. Þar gegnir leikskólinn 

stóru hlutverki. Eins og komið hefur fram verja börn drjúgum hluta dags í 

leikskóla og eru allan tímann í samskiptum við börn og fullorðna. Margir 

þættir spila saman og skipta máli þegar rætt er um félagsfærni barna. Þar 

koma til þættir eins og tilfinningaþættir og áhugi, samkennd og að bera 

umhyggju fyrir öðrum. Auk hæfni í samskiptum eins og færni í að tjá sig og 

að setja sig í spor annarra (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 124). 

Við yfirferð fræðilegs efnis kom í ljós að fræðimenn nota ýmist hugtakið 

félagsfærni (e. social skills) eða félagshæfni (e. social competence) og virðist 

ekki alltaf gerður greinarmunur þar á. Í orðabók hefur hugtakið hæfni verið 

skilgreint sem hæfileiki eða færni (Mörður Árnason, 2002, bls. 688). Gestur 

Guðmundsson (2012, bls. 171-172) gerir greinarmun á hugtökunum hæfni 

og færni og telur stigsmun á þessum hugtökum og segir að líkja megi 

hugtökunum við ísjaka þannig að færni er sá hluti ísjakans sem er ofan 

sjávarborðs en hæfnin ísjakinn í heild. Hann tekur þó fram að hugtökin séu 

notuð sem samheiti. 

Trentacosta og Izard (2007, bls. 64) nota skilgreiningu Rose-Krasnor sem 

sagði félagsfærni vera grunninn að því sem kallað er félagshæfni og þannig 

sé félagsfærni grundvallarþáttur í félags- og tilfinninganámi barna því að 

félagsfærni leggur grunninn að öðrum þáttum félagshæfni sem þróast enn 

frekar í miðbernsku. Því mun ég ekki gera greinarmun á hugtökunum hæfni 

og færni heldur notast við orðið færni í umræðu um hegðun, félagsleg 

samskipti og tilfinningar. 

Hargie tók saman skilgreiningar nokkurra fræðimanna í bókinni The 

Handbook of Communications Skills. Út frá þeim skilgreiningum setti Hargie 

fram sína eigin skilgreiningu og sagði félagsfærni vera „ferli þar sem 

einstaklingur beitir lærðri, og stýrðri, markmiðsdrifinni, samtengdri 

félagslegri hegðun sem er viðeigandi í gefnum aðstæðum“ (Hargie, 1997, 

bls. 12).  Við það bætist skilgreining Beckers og fleiri sem Hargie vísar einnig 

til en hann vildi meina að hluti af félagsfærni væri hæfileikinn til að bera 

kennsl á tilfinningar og skoðanir eða viðhorf annarra og kunna að taka 

meðvitaðar ákvarðanir um það hver séu viðeigandi viðbrögð við þeim 

(Hargie, 1997, bls. 11). 

Í bók Sigrúnar Aðalbjarnardóttur, Virðing og umhyggja, ákall 21. aldar, eru 

hugtökin félagsþroski og félagshæfni skilgreind sem yfirhugtak um skilning 

fólks á samskiptum og hæfni þess í samskiptum, auk siðferðiskenndar þess 

og skilnings á fyrirbærum og reynslu sem ekki er siðferðilegs eðlis, til dæmis 

skilnings á siðum og venjum fólks (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 38). 
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Guðrún Kristinsdóttir sagði skilgreiningu hugtaksins félagsleg færni 

byggja á mörgum kenningum svo sem úr þróunarsálfræði, sálarfræði, náms-

kenningum, sálgreiningarkenningum og félagssálfræðilegum kenningum. Þá 

er ýmist verið að miða við starfræna þætti, inntak eða árangur. Margir líta 

svo á að félagsleg færni sé samsett fyrirbæri sem komi fram, í fyrsta lagi í 

athöfnum manna, sem eru þá mælanlegar og miðast við ýmis viðurkennd 

félagsleg markmið, í öðru lagi, að hún mótist af trú einstaklingsins á eigin 

færni og hvað hann telur að hann geti gert og í þriðja lagi er litið til 

umhverfislegra áhrifa svo sem fjölskyldu, félaga og skóla. Félagslega færni 

megi því líta á sem hæfni, þekkingu og viðhorf sem stuðst er við til að 

mynda félagsleg tengsl við aðra. Hún leiðir til raunhæfs skilnings á eigin 

færni og er forsenda fyrir því að einstaklingurinn búi yfir úrlausnum og nái 

félagslegri viðurkenningu og geti myndað vináttusambönd sem eru 

persónulega fullnægjandi (Guðrún Kristinsdóttir, 1995, bls. 127). 

Félagsfærni er því aðferðir sem börn læra sem gera þeim kleift að hegða 

sér á viðeigandi hátt í ýmsum aðstæðum. Félagsfærni hjálpar börnum að 

stofna til eða viðhalda félagslegum tengslum í ýmsum aðstæðum eða í hóp. 

Félagsleg hugræn færni á þátt í þróun félagslegrar færni. Sú færni að hugsa 

um bæði persónulega og félagslega hegðun, það er að gefa félagslegri 

reynslu merkingu. Í frumbernsku læra börn mikið um félagslega hegðun og 

væntingar. Þau þróa með sér marga hæfileika þegar þau læra að eiga 

samskipti við fullorðna aðra en foreldra sína og börn önnur en systkini sín. 

 Félagsfærni þróast þegar börn læra að vera þátttakendur í hóp og þegar 

þau læra að skilja sig sjálf sem félagslegar verur. Félagsfærni ungra barna er 

flókin og breytist með aldri og reynslu hvers barns (Gordon og Browne, 

2000, bls. 523). Gülay (2011, bls. 170) komst að þeirri niðurstöðu að með 

því að styðja við félagsfærni barna er hægt að hafa áhrif á þætti eins og 

feimni eða árásargirni. Feimni og árásargirni geta til að mynda valdið 

börnum miklum erfiðleikum í barnæsku og leitt til þess að börn eigi erfiðara 

með að tileinka sér þá hegðun sem er samfélagslega viðurkennd. 

2.5.1 Félagsfærni í leikskóla 

Ein meginástæða þess að sjónum er hér sérstaklega beint að félagsfærni 

barna í leikskóla er að kröfur um færni í félagslegum samskiptum virðast 

hafa breyst frá því sem áður var. McGinnis og Goldstein bentu á að börn í 

dag væru í samskiptum við fleiri á degi hverjum en áður. Með þessum 

auknu samskiptum kemur þörf fyrir aukna færni. Einnig eru kröfur innan 

leikskólans oft miklar. Börn þurfa að geta beint athygli sinni að ákveðnu 

viðfangsefni, sem oft er valið af einhverjum öðrum, sitja í hóp með öðrum 
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börnum, oft við þröng skilyrði, skipta um viðfangsefni af því að sá fullorðni 

setur því tímamörk og eiga árangursrík samskipti við önnur börn ásamt því 

að fara eftir skipulögðum og margþættum fyrirmælum (McGinnis og 

Goldstein, 2003, bls. 4). 

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

starfi og að geta fundið lausn á ágreiningsmálum. Félagsfærni eykur 

jafnframt vellíðan barna og er því mikilvæg fyrir þroskaferil þeirra. Flest 

börn læra félagsfærni á óformlegan hátt, þau horfa á fyrirmyndir sínar og 

læra af þeim, fylgjast með samskiptum annarra og með því að gera mistök 

og fá leiðréttingu frá einhverjum eldri (Cartledge og Kleefeld, 2002, bls. 5). Í 

rannsókn Alisinanoglu, Ozbey og Kesicioglu (2012, bls. 327) kom fram að 

félagsleg færni sem lærð er á leikskólaaldri getur verið mikilvæg allt fram á 

fullorðinsár. Námsárangur einn og sér er ekki nægilegur til að ná árangri í 

lífinu heldur skiptir það miklu máli að hafa félagslega færni. 

Rannsakendurnir leggja til að félagslegri þjálfun skuli gert jafnhátt undir 

höfði og námslegri þjálfun. Félagsfærni er öllum mikilvæg og getur skipt 

sköpum í lífi fólks, hún hefur áhrif á það hvernig fólki gengur í daglegu lífi og 

að leysa þau verkefni sem upp koma. 

Í íslenskum leikskólum eru notaðar fjölbreyttar aðferðir við að efla 

félagsfærni barna. Í flestum tilvikum er um að ræða aðferðir eða athafnir í 

tengslum við daglegt starf en einnig vinna einhverjir leikskólar eftir nokkurs 

konar skipulögðum stefnum er varða félagsfærni. 

2.5.2 Félagsfærni og leikur 

Í Aðalnámskrá leikskóla segir að leikur sé órjúfanlegur þáttur bernskuáranna 

og þungamiðja leikskólastarfsins. Hann er meginnámsleið barna og skapar 

þeim tækifæri til að læra og skilja umhverfi sitt, tjá hugmyndir sínar, reynslu 

og tilfinningar og þróa félagsleg tengsl við önnur börn. Leikur getur í senn 

verið bæði markmið og leið í leikskólastarfi, ef leikur er nýttur sem leið eru 

sett fram ákveðin markmið sem ætlunin er að ná í gegnum leikinn (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 37). 

Leikur er félagsleg hegðun þar sem börn mæta félagslegum aðstæðum 

og læra að starfa saman, hjálpa hvert öðru, deila og leysa félagsleg 

vandamál. Þessi félagslega hegðun krefst þess að börn hugsi, taki 

sjónarhorn annarra til greina, taki siðferðilegar ákvarðanir og þrói 

félagsfærni og hugmyndir um vináttu (Saracho, 1998, bls. 240). Með þessu 

móti hefur leikur á leikskólaárum mikilvæg áhrif á þroska barna og þróun 

hugmynda þeirra um félagslega hegðun, samkennd, tilfinningafærni, 

lausnaleikni og félagsleg samskipti. Góð samskipti við jafnaldra leiða til 
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frekari færni í félagsfærni auk tækifæra til að læra nýja félagslega hegðun 

(Creasey, Jarvis og Berk, 1998, bls. 117,119). Þannig læra börn með því að 

taka þátt í leik og samskiptum við önnur börn og fullorðna í leikskólanum. 

Vygotsky 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. Kenning hans um svæði mögulegs þroska (e. zone of proximal 

development) skilgreinir það svæði sem er á milli getu barna þegar þau 

leysa verkefni án hjálpar og svo getu þeirra þegar þau fá aðstoð frá 

þroskaðri einstakling. Vygotsky taldi að svæði mögulegs þroska væri afar 

mikilvægt fyrir þroska barna og áleit að á því svæði þyrftu verkefni barna að 

liggja til þess að þau hefðu gagn af (Santrock, 2008, bls. 251). 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, ef börn fá tækifæri til að velja sér viðfangsefni sjálf 

er leikur þeirra í meira samræmi við þroska þeirra og getu en þegar þeir 

fullorðnu velja viðfangsefnið fyrir barnið (Whitebread, 2010, bls. 164). 

Vygotsky leit á leik barna sem leið í þróun vitsmunalegs þroska. Hann 

hafði sérstakan áhuga á táknrænum leik og ímyndunarleik, og taldi að þeir 

væru þroskandi fyrir börnin og ýttu undir ímyndunarafl barnanna, því ættu 

foreldrar og kennarar að hvetja til þess konar leikja. Börn nota leikinn sem 

aðferð við að skoða og vinna úr nýjum upplýsingum, hann hvetur til 

könnunar og gefur börnum tækifæri á nýjungum, margbreytileika og óvissu 

(Santrock, 2008, bls. 271).  

Vaxandi áhugi hefur verið á kenningum Vygotskys og þá einkum þeim 

sem snúa að hlutverki félagslegra þátta í vitrænum þroska. Vygosky kom 

með þá kenningu að lausnaleit væri lærð og færi fram í samvinnu við aðra. 

Hæfnin að lesa í tilfinningar annarra er mikilvæg í samskiptum við jafnaldra 

og einnig í myndun vináttu (Bee og Boyd, 2010, bls. 137,157). Í hlutverkaleik 

æfa börn sig í hlutverkum annarra og ýmsum félagslegum aðstæðum. Að 

verða einhver annar, leika hlutverk einhvers eða aðstæður hans krefst 

mikillar ígrundunar. Leikur hjálpar börnum í átt að því að verða heilsteyptar 

manneskjur og finna jafnvægi og hafa tilfinningu fyrir vellíðan. Í leik eru 

börn einnig að raða saman þeirri þekkingu sem þau hafa aflað sér þannig að 

það sem þau hafa lært geti þau nýtt sér í mismunandi aðstæðum með 

mismunandi fólki (Bruce, 1997, bls. 147-148, 166-167). 

Íslenskar rannsóknir sýna að leikskólakennarar leggja áherslu á að 

börnum líði vel og að þau séu glöð þar sem umönnun, félagsleg samskipti, 

samvinna, sjálfsmynd og leikur eru í fyrirrúmi (Jóhanna Einarsdóttir, 2004, 
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bls. 72; Jóhanna Einarsdóttir og Kristín Karlsdóttir, 2005, bls. 63). Þeir sem 

stundað hafa rannsóknir með börnum hafa lengi talað um mikilvægi 

hlutverkaleiks fyrir félags- og tilfinningaþroska barna. Hlutverkaleikur gefur 

börnum tækifæri til að prófa sjálf hvernig ýmsar persónur í samfélaginu 

hegða sér og hvernig þær tengjast hver annarri (Corsaro, 2011, bls. 166). 

Flestir leik- og grunnskólakennarar vita að leikur er mikilvægur fyrir nám 

barna, hann eykur sjálfstraust, sjálfstæði, ábyrgð, tungumál og félagsfærni 

(Berk, Mann og Ogan, 2006, bls. 91). Stuðningur kennara við leik barna 

getur einnig verið mikilvægur til að auka jafnræði og möguleika allra til 

þátttöku í því sem talið er æskilegt (Fanný Kristín Heimisdóttir, 2010, bls. 

44). Leikskólakennari sem fylgist með og tekur þátt í leik með börnum hefur 

betri yfirsýn yfir hverjar þarfir barnanna eru í leiknum. Hann getur betur 

metið hvaða börn það eru sem þurfa á aukinni hjálp að halda við að komast 

inn í leik og viðhalda honum. Hann þarf þó að vita hvenær er æskilegt að 

hann dragi sig til baka úr leiknum og leyfa þannig börnunum að þróa leikinn 

á eigin spýtur. 

2.5.3 Félagsfærni og tilfinningar 

Hæfni til að láta tilfinningar í ljós er afar mikilvægur þáttur í félagslegri 

færni. Skilningur barna á því hvernig þekkja á tilfinningu og skilningur þeirra 

á því hvað sú tilfinning þýðir, hefur lykiláhrif á tilfinningaleg viðbrögð og 

stjórn barna á eigin tilfinningalegum viðbrögðum. Færni í að þekkja mis-

munandi tilfinningar hjálpar börnum að bregðast á viðeigandi hátt við eigin 

tilfinningum og tilfinningum annarra (Siegler, Deloache og Eisenberg, 2006, 

bls. 404-405). 

Skilningur barna á tilfinningum annarra byggir á vitrænni færni og 

félagslegum upplýsingum. Börn læra að lesa í ýmis líkamleg merki eins og 

svipbrigði, þekkja ýmsar gerðir tilfinninga og skilja að mögulegt er fyrir fólk 

að finna fyrir nokkrum tilfinningum í einu (Bee og Boyd, 2010, bls. 317). Það 

er mikilvægt að börn þrói með sér færni í að þekkja eigin tilfinningar, byggi 

upp góða þekkingu á eigin tilfinningaástandi og færni í að ráða í tilfinningar 

annarra, það auðveldar þeim að hegða sér á viðeigandi máta og styrkir 

samskipti þeirra bæði við önnur börn og fullorðna (Morris, 2012, bls. 89). 

Arslan og samstarfsfólk telja að félagsfærni barna hafi áhrif á hegðun 

þeirra og tilfinningaþroska. Börn með slaka félagsfærni eru líklegri til að eiga 

í erfiðleikum með að eiga í innihaldsríkum samböndum við önnur börn. Í 

leikskóla þarf því að bjóða upp á umhverfi og starf sem styður við 

félagsfærni barna (Arslan, Durmusoglu-Saltali, Neslihan og Yilmaz, 2011, bls. 

1285). Þeir sem vinna með börnum þurfa að hafa góða þekkingu á því 
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hvernig tilfinningaþroski barna þróast, færni í að lesa í tilfinningar barna og 

kunna að bregðast við þeim á viðeigandi hátt. 

2.5.4 Félagsfærni og samskipti 

Í Aðalnámskrá segir að í skipulagi og viðfangsefnum skólastarfsins skuli lögð 

rækt við námsumhverfi og samskipti sem stuðli að almennri menntun. 

Starfshættir leikskóla og samskipti barna eru talin vera mikilvægir þættir til 

að ná markmiðum skóla um að stuðla að velferð, námi og menntun. Í 

leikskólum eru samskipti gagnvirk, barnanna á milli, á milli barna og 

fullorðinna og þeirra fullorðnu sín á milli (Mennta- og menningarmála-

ráðuneytið, 2011, bls. 11). Samskiptin eiga sér stað á öllum svæðum 

leikskólans hvort sem það er inni, úti, í fataherberginu eða við matarborðið 

(Frost, Wortham  og Reifel, 2005, bls. 140). 

Leikskólakennarar bera ábyrgð á því að skapa umhverfi og aðstæður þar 

sem áhersla er lögð á hlustun, vellíðan og lýðræði (Jóhanna Einarsdóttir, 

2006, bls. 72). Þeir þurfa að vera vakandi fyrir því að börn tjá sig á misjafnan 

hátt, ekki bara með orðum. Börn nota líkamstjáningu, svipbrigði, leikföng og 

jafnvel bækur til að koma á samskiptum. Að auki þarf að gefa því gaum að 

þótt flest börn byrji ekki að tala fyrr en á öðru ári, tjá þau sig með öðrum 

aðferðum, eiga sína rödd og hafa rétt á því að tjá sig, gera sig sýnileg og 

hafa áhrif á líf sitt í leikskólanum. Viðhorf leikskólakennara og starfsfólks, 

skipulag og samskipti þurfa að miða að því að styrkja hæfni barna sem 

félagslega gerendur (Hrönn Pálmadóttir og Guðrún Bjarnadóttir, 2008, bls.  

43-44). 

Í rannsókn Hrannar Pálmadóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2012, 

bls. 59-60) var dregin upp mynd af félagslegum samskiptum og tengslum 

ungra barna í leikskóla. Til að geta stutt við félagsfærni barna er gott að 

leikskólakennarar hafi góða innsýn í félagslegan heim barna og þekkingu á 

því hvernig börn mynda félagsleg tengsl. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýndu að þátttaka barna í samskiptum og mótun á samfélagi sínu í leik 

virtist mikilvæg í þeirra augum. Börn notuðu flókna tjáningu þegar þau 

tengdust öðrum börnum og umhverfinu þar sem líkaminn, svipbrigði, 

augnsamband og raddblær voru í brennidepli auk orða. Auk þess kom í ljós 

að félagsleg staða barna í barnahópnum hafði áhrif á þátttöku þeirra í leik. 

Félagsleg staða virtist tengjast aldri þeirra, hæð og félagslegri reynslu innan 

barnahópsins. 

Eins og kom fram hér ofar er aukin krafa á börn, unglinga og fullorðna í 

nútímasamfélagi að sýna virðingu, tillitsemi og samlíðan með öðrum. Það 

kallar á meiri sjálfsaga og samábyrgð, hæfni í samskiptum og hæfni til að 
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setja sig í spor annarra (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 13). Í leikskóla 

þarf að leggja sérstaka áherslu á að vinna með samskipti og félagsfærni 

barna til að auka færni þeirra til framtíðar. 

Í flestum tilvikum fer kennsla í félagsfærni fram í daglegum athöfnum og 

felst í viðbrögðum við því sem gerist í barnahópnum. Algengast er að 

kennarinn leiðbeini börnunum í félagslegum samskiptum þeirra, til dæmis í 

leik. Einnig nota sumir kennarar formlegri leiðir eins og fyrirfram ákveðið 

námsefni sem þeir vinna eftir. Umhverfi sem er sérstaklega skipulagt með 

félagsleg samskipti barnanna í huga getur haft mikil áhrif á samskipti þeirra 

(Gordon og Browne, 2000, bls. 529). Mikilvægt hlutverk leikskólakennara er 

að auðvelda börnum að tengjast öðrum og hvetja þau til að eiga samskipti 

við aðra. Í leikskóla gefast mörg námstækifæri sem geta stutt við 

félagsfærni. Jafnframt er hlutverk kennarans mikilvægt þegar börn læra að 

gefa og þiggja í félagslegum athöfnum. Við þessar aðstæður er kennarinn 

eins konar skipuleggjandi sem skapar líkamlegt og félagslegt umhverfi sem 

stuðlar að félagsfærni (Gordon og Browne, 2000,  bls. 527). 

2.6 Umhverfi og skipulag 

Í Aðalnámskrá leikskóla segir að námsumhverfi leikskóla þurfi að henta 

fjölbreyttum hópum barna og starfsfólks. Skipuleggja þarf húsnæði þannig 

að það stuðli að samskiptum milli barna, milli starfsfólks og barna og milli 

starfsfólks og foreldra. Í leikskólum skulu vera svæði þar sem leikur og nám 

getur farið fram í litlum hópum, og þar þurfa einnig að vera til staðar rými 

þar sem börn geta verið í ró og næði (Mennta- og menningarmála-

ráðuneytið, 2011, bls.  39). 

Starfshættir leikskólakennara virðast fara eftir samhenginu sem þeir 

starfa í, meðal annars umhverfi og ríkjandi viðhorfum til barna og uppeldis í 

þjóðfélaginu. Mikilvægir áhrifavaldar eru einnig opinber stefna sem birtist í 

lögum og  Aðalnámskrá leikskóla sem og óskir og væntingar foreldra. Þá 

hafa viðhorf og sýn starfsfólks mikil áhrif á starfshætti og stefnumótun, það 

er hvernig komið er fram við börn og hvernig námsumhverfi þeirra er 

skipulagt (Jóhanna Einarsdóttir, 2008, bls. 25). Johansson (2004, bls. 14-19) 

skoðaði hvernig sýn starfsfólks á börn og nám þeirra endurspeglast í 

umhverfinu og samskiptum þeirra við börnin og skipti leikskólaumhverfinu í 

þrjá flokka út frá niðurstöðum rannsóknar sinnar: 

 Leikskólaumhverfi sem einkennist af samskiptum fullorðinna og 
barna þar sem litið er á barnið sem félaga og hinn fullorðni hefur trú 
á hæfni barnsins. Kennarinn leitast við að mæta þörfum barnsins á 
forsendum þess og leikskólakennarinn tekur tillit til þarfa og óska 
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barnsins. Litið er á samskipti barnsins við umhverfi sitt sem mikil-
vægan þátt í námi og þroska þess líkt og fram kemur í kenningum um 
hugsmíðahyggju. 

 Óstöðugt leikskólaumhverfi þar sem litið er á barnið ofan frá og talið 
að nám byggist á þroska þess og vanhæfni. Leikskólakennarinn flakkar 
á milli þess að sýna barninu nálægð og fjarlægð. Leikskólakennarinn 
flakkar einnig á milli jákvæðra og neikvæðra tilfinninga í garð barnsins 
sem getur, frá sjónarhóli barnsins, verið afar ruglandi og jafnvel 
valdið ótta, stjórnleysi og vanlíðan. 

 Leikskólaumhverfi sem stýrt er af hinum fullorðna. Leikskóla-
kennarinn virðist líta á barnið sem óskynsamlegt og lítur þannig á að 
nám barnsins sé háð því sem kennarinn setur því fyrir. Hegðun þurfi 
að kenna með umbun eða refsingu og leikskólakennarinn túlkar 
hegðun barnsins á neikvæðan hátt (Johansson, 2004, bls. 14-19). 

Mikilvægt er að leikskólakennarar skapi umhverfi sem styður við félagsfærni 

barna. Leikskólakennarar ættu til dæmis að aðstoða börnin við að leysa úr 

þeim félagslegum vandamálum sem upp koma í stað þess að gera það fyrir 

þau. Ef leikskólakennarar leysa vandamálin fyrir börnin læra þau að 

kennarinn muni leysa vandann lendi þau í félagslegum ágreiningi, börnin 

hafa þá litla hvatningu til að nota tilfinningastjórnun eða tungumál 

einfaldlega vegna þess að þau þurfa þessi ekki ásamt því að ekki er hlustað á 

skoðanir þeirra og tillögur. Leikskólakennari sem leggur áherslu á að kenna 

félagsfærni reynir að hjálpa börnum að þróa hæfileika sína til að leysa úr 

vandamálum enda eykur það ekki bara félagsfærni barna heldur einnig 

málkunnáttu og áhuga barna á jafningjum (Gloeckler og Cassell, 2012, bls. 

255). 

2.7 Hlutverk leikskólakennara 

Í Aðalnámskrá leikskóla segir að fagmennska kennara byggi á sérfræðilegri 

starfsmenntun, þekkingu, viðhorfum og siðferði starfsins og snúist um 

börnin, menntun þeirra og velferð (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011, bls. 11). Viðhorf kennara til barna og bernskunnar er mikilvægur 

áhrifaþáttur í leikskólastarfi. Í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur voru 

skoðaðar starfsaðferðir, markmið og sannfæring tveggja leikskólakennara. 

Þar kom fram að leikskólakennurum var ofarlega í huga að börnin væru 

ánægð og þeim liði vel í leikskólanum einnig mátti greina sterka áherslu á 

félagslega færni og samskipti og að börnin sýndu hvert öðru og starfsfólki 

virðingu og tillitsemi. Jafnframt lögðu þeir áherslu á leikinn, hann væri sá 
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vettvangur þar sem börnin velji sér efni og einnig vini til að leika sér við 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2001, bls. 154-155). 

Leikskólakennarar gegna mikilvægu hlutverki í félagslegu námi barna. 

Eins og fyrr segir móta leikskólakennarar það umhverfi sem börnin læra í. 

Það umhverfi þarf að bjóða upp á aðstæður þar sem börn geta æft 

félagslega hegðun eins og að leysa ágreining og að deila með sér. 

Leikskólakennarinn þarf að búa yfir þekkingu til að aðstoða börn við að 

leysa úr slíkum vandamálum og einnig við að leysa úr tilfinningaflækjum, 

árásargirni og félagslegum áskorunum til dæmis með því að leggja inn 

orðaforða, kenna orðanotkun, bjóða upp á valkosti eða ganga á milli þegar 

átök eiga sér stað (Gloeckler og Cassell, 2012, bls. 252). Þeir þurfa jafnframt 

að þekkja styrkleika og veikleika barnanna þannig að leikskólakennarinn geti 

stutt börnin í ýmsum aðstæðum. Faglegur leikskólakennari lítur ekki á börn 

eða hegðun þeirra sem vandamál heldur gerir sér grein fyrir að börn eru 

enn að læra að leysa sjálf úr vanda, hafa stjórn á eigin tilfinningum og fleira. 

Slíkt sjónarmið getur breytt miklu um það hvernig augum hegðun barna er 

litin. Þannig lítur leikskólakennarinn á það sem gerist í samskiptum í 

leikskólanum sem tækifæri til náms og eflir þannig færni barna til að velja 

viðeigandi hegðun (Gloeckler og Cassell, 2012, bls. 253- 254). Því er 

mikilvægt að leikskólakennarar hafi góða þekkingu á félagsfærni, hvernig 

börn þróa með sér félagsfærni og hvaða aðferðir þeir geta notað til að 

styðja við félagsfærni barna í leikskóla. 

Hlutverk leikskólakennara í leik barna er einnig mikilvægt en hann þarf 

að hafa góða þekkingu á leik barna, styðja við leikinn og einnig athafnir 

barna í leiknum. Hann þarf að vita hvenær æskilegt er að taka þátt í leiknum 

og hvenær er óhætt að standa utan við hann. Í rannsókn Jóhönnu 

Einarsdóttur á hlutverki starfsfólks í leikskólum í leik barna kom fram að 

flestir standa utan við leikinn sem áhorfendur og grípa aðeins inn í ef 

eitthvað er að, einhver skilinn útundan, einhver að trufla leikinn eða þegar 

börnin biðja sérstaklega um aðstoð. Bein þátttaka starfsfólksins virtist ekki 

vera mikil nema í þeim tilfellum sem börnin buðu þeim sérstaklega að vera 

með (Jóhanna Einarsdóttir, 1999, bls. 48-49,51). 

Í rannsókn á boðskiptum barna í leikskóla og íhlutun starfsmanna 

skoðaði Hrönn Pálmadóttir (2004, bls. 97-111, 115) hvernig kennarar 

brugðust við boðskiptum á milli barna og hvaða aðferðum þeir beittu í 

leiðsögn sinni við börnin. Þar kom fram að starfsmönnum fannst að ákveðið 

frelsi ætti að vera ríkjandi í leiknum, bein þátttaka og íhlutun ætti að vera 

sem minnst og að hlutverk þeirra væri að fylgjast með, halda aga og vera til 

taks. Þá virtist starfsfólk frekar leggja áherslu á að hrósa börnum fyrir 
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afrakstur í hópastarfi en þeim var síður hrósað þegar þau voru samvinnufús 

eða þeim tókst vel upp í samskiptum sínum. Einnig kom fram að viðhorf til 

leiks væri mjög ólíkt viðhorfi til hópastarfs, til dæmis virtust starfsmenn ekki 

átta sig á því hve mikið nám ætti sér stað innan leiksins. 

Í rannsókn Alisinanoglu o.fl. var því velt upp hvort kennsla í félagslegri 

færni ætti að vera hluti af námi barna í leikskóla. Niðurstöður 

rannsóknarinnar bentu til þess að börn njóti góðs af þjálfun í félagsfærni, til 

að mynda juku börnin sem tóku þátt í rannsókninni færni sína og erfið 

hegðun þeirra minnkaði. Þá bentu rannsakendurnir á að leikskólaárin móta 

allt líf barnsins. Félagsfærni sem börn öðlast á leikskólaárunum getur haft 

áhrif á hegðun þeirra á fullorðinsárum. Einnig bentu þeir á að námsleg færni 

ein og sér væri ekki nægileg til að njóta velgengni í lífinu og því skipti máli 

að börn fengju þjálfun og kennslu í félagslegum athöfnum og hegðun og að 

slík kennsla ætti að njóta sama vægis og annað nám (Alisinanoglu o.fl., 

2012, bls. 327). 

Samantekt 

Hér á undan hefur verið fjallað um þann fræðilega bakgrunn sem 

rannsóknin byggir á. Byggt er á síðtímahugmyndum þar sem sérstaklega er 

litið til kenninga um nám barna í félagslegu umhverfi. Þar er helst horft til 

fræðimanna eins og Bandura sem lagði fram félagsnámskenninguna um að 

börn læri af fyrirmyndum í umhverfi sínu (Bandura, 1977, bls. 22,37). 

Kenninga Dewey um að börn læra með því að vera virk sjálf og í samvinnu 

við aðra (Mooney, 2000, bls. 1-5). Kenninga Piaget og Vygotskys um að 

félagslegt umhverfi hefur áhrif á mótun einstaklingsins (Mooney, 2000, bls. 

61) og félagslegrar hugsmíðahyggju. 

Í opinberum tilmælum um menntun barna kemur fram að 

meginmarkmið uppeldis og kennslu í leikskóla skulu meðal annars vera að 

rækta hæfileika barna til tjáningar, styrkja sjálfsmynd þeirra og hæfni til 

mannlegra samskipta (Lög um leikskóla nr. 90/2008). Rætt var um hvernig 

tengsl þróast hjá börnum og hvaða merkingu þau hafa fyrir félagslega færni 

þeirra síðar og áhrif þeirra í leikskólastarfi. Samkvæmt kenningum um 

tengslamyndun geta tilfinningatengsl sem börn mynda á fyrstu mánuðum 

og æviárum haft áhrif á tengsl þeirra og samskipti við aðra síðar á lífsgöngu 

þeirra og því mikilvægt að leikskólakennarar þekki til tengslakenningarinnar 

og leitist eftir því að aðstoða börnin við að tengjast öðrum á jákvæðan og 

árangursríkan hátt. 

Félagsfærni er sú færni að geta átt í félagslegum samskiptum við annað 

fólk. Þeir sem eru taldir vera sterkir félagslega eiga auðveldara með að 
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stofna til eða viðhalda félagslegum tengslum í ýmsum aðstæðum eða hóp 

(Gordon og Browne, 2000,bls. 523). Í leikskóla eru börn í samskiptum við 

marga á hverjum degi og í margs konar aðstæðum og umhverfi. Hlutverk 

leikskólakennara er að skapa börnum tækifæri til náms í leikskólanum þar 

sem bæði aðstæður og umhverfi styðja við félagslega hegðun barnanna. 

Börn læra með því að taka þátt í leik og samskiptum við önnur börn og 

fullorðna í leikskólanum líkt og Vygotsky benti á en hann leit svo á að 

félagsleg samskipti og menningarleg áhrif væru grunnurinn að vitsmunalegri 

þróun. Í gegnum leik læra börn um menningu sína, viðhorf, skilning og 

einnig læra þau að leita lausna. Íslenskir leikskólakennarar virðast leggja 

áherslu á að börn læri félagsleg samskipti í leikskólanum og í flestum 

tilvikum er frjálsi leikurinn notaður sem tæki til að kenna félagsfærni. 

Umhverfi og skipulag í leikskóla hefur mikil áhrif á félagsfærni barna. 

Húsnæði leikskóla þarf að skipuleggja með þeim hætti að hægt sé að bjóða 

upp á nám í smærri hópum og andrúmsloftið þarf að einkennast af 

samskiptum þar sem hinir fullorðnu hafa trú á hæfni barnsins. Einnig þarf að 

bjóða upp á fjölbreyttan efnivið og leikaðstæður sem styðja við þroska 

barna á allan hátt. 

Leikskólakennarar gegna mikilvægu hlutverki í þroska og leik þeirra 

barna sem eru í leikskóla, þeir þurfa að vera meðvitaðir um hlutverk sitt í 

starfinu, þeir þurfa ekki einungis að hafa góða þekkingu á þroska barna og 

temja sér þau viðhorf að barnið sé hæfur einstaklingur sem hefur rétt á að 

hafa stjórn á eigin námi heldur eru þeir einnig fyrirmyndir barnanna í öllu 

því sem þeir taka sér fyrir hendur í leikskólanum. 
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3 Framkvæmd rannsóknar 

Í þessum kafla verður fjallað um markmið rannsóknarinnar og 

rannsóknarspurningar, aðferðafræði rannsóknarinnar, þátttakendur, gagna-

öflun og úrvinnslu gagnanna. Einnig kemur fram á hverju trúverðugleiki og 

réttmæti rannsóknarinnar byggist. Að lokum verður greint frá siðferðilegum 

atriðum rannsóknarinnar. 

3.1 Markmið rannsóknarinnar og rannsóknarspurningar 

Markmiðið með þessari rannsókn var að leita svara við því hvernig 

leikskólakennarar styðja við félagsfærni barna í leikskóla í daglegu starfi. 

Tilgangurinn var fyrst og fremst að fá innsýn í það hvernig leikskólakennarar 

skipuleggja starf með börnunum og leikskólaumhverfið með tilliti til eflingar 

á félagsfærni. Ásamt því að leitast var eftir að fá upplýsingar um hver sýn, 

viðhorf, reynsla og þekking þeirra er á því að styðja við félagsfærni barna. 

Til að ná settu markmiði var lagt upp með þrjár rannsóknarspurningar en 

auk þess voru viðtalsspurningar hafðar til grundvallar og viðmiðs til að ná 

fram dýpri skilningi á efninu. Þetta var gert með því að taka 

einstaklingsviðtöl við fjóra leikskólakennara og einn grunnskólakennara sem 

starfa í fjórum leikskólum á höfuðborgarsvæðinu. Öll viðtölin voru tekin upp 

á upptökutæki og afrituð orðrétt. Unnið var að gagnagreiningu samhliða 

gagnaöflun. 

Rannsóknarspurningarnar sem leitast var við að svara voru: 

 Hvernig styðja leikskólakennarar við félagsfærni barna í daglegu 
starfi? 

 Hvernig er umhverfi og starf í leikskóla skipulagt með tilliti til þess að 
styðja við samskipti barnanna? 

 Hvaða áhrif telja leikskólakennarar að félagsfærni hafi á líf barna? 

3.2 Eigindleg aðferðafræði 

Við rannsóknir í félagsvísindum eru oftast notaðar megindlegar (e. 

quantitative research) eða eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. qualitative 

research) og í sumum tilvikum blönduð aðferð. Við þessa rannsókn verður 

eigindlegum aðferðum beitt. Megintilgangur eigindlegra rannsókna er að 

lýsa, skilja og túlka mannleg fyrirbæri, mannleg samskipti eða mannleg 
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umræðuefni. (Lichtman, 2013, bls. 17-19). Í eigindlegum rannsóknum er 

leitast eftir að skilja fyrirbæri með því að einblína á heildarmyndina fremur 

en að brjóta rannsóknarefnið í smærri einingar. Markmiðið er að fá 

heildarmynd og djúpan skilning á því sem fram fer fremur en magnbundnar 

gagnaupplýsingar sem hægt er að alhæfa út frá (Ary, Jacobs og Sorensen, 

2010, bls. 29). 

3.3 Tilviksrannsóknir 

Rannsóknarsniðið sem best lýsir þeirri rannsóknaraðferð sem notuð verður 

er tilviksrannsókn (e. case study). Tilviksrannsókn felur í sér athugun á 

tilteknu atviki eða starfsemi og er hún notuð til að þróa eins ítarlegan 

skilning og mögulegt er á tilvikinu. Tilviksrannsóknir geta ýmist tekið til 

einstaklinga, hópa eða fyrirtækja (Rúnar Helgi Andrason, 2003, bls. 281). 

Bogdan og Biklen (1992, bls. 62) líkja ferli tilviksrannsókna við vegferð í 

gegnum trekt, þannig byrjar rannsakandinn gagnaöflun sína á víða endanum 

en þrengir síðan efnið eftir því sem líður á rannsóknina þar til eftir stendur 

sú þekking sem leitast var eftir að finna í upphafi rannsóknar. Einn helsti 

kostur tilviksrannsókna er möguleikinn á að ná dýpri skilningi á 

viðfangsefninu þar sem athygli rannsakanda beinist ekki einungis að nútíð 

einstaklingsins heldur kafar hann einnig í fortíð hans, skoðar umhverfi hans, 

tilfinningar og hugsanir (Ary o.fl., 2010, bls. 454-455). 

Í þessari rannsókn voru tekin viðtöl þar sem rannsakandi kynnti sér tilvik 

sem tengjast hverjum leikskólakennara. Dregnar voru fram nánar lýsingar 

um viðhorf og fyrri reynslu leikskólakennaranna sem og núverandi 

starfsaðferðir. Gögnum var safnað og þær upplýsingar notaðar til að þróa 

ítarlegan skilning á þeim tilvikum sam rannsökuð voru. 

3.4 Aðferð 

Hér á eftir kemur fram hvernig gagna var aflað og hvernig þau voru greind, 

einnig kemur fram hverjir þátttakendur í rannsókninni voru og hvernig þeir 

voru valdir. Þá verður fjallað um trúverðugleika og réttmæti 

rannsóknarinnar ásamt siðferðilegum atriðum. 

3.4.1 Gagnaöflun og gagnagreining 

Í tilviksrannsóknum er ýmsum aðferðum beitt við gagnaöflun svo sem 

viðtölum, athugunum og skoðun og greiningu ritaðra gagna (Ary o.fl., 2010, 

bls. 29). Í þessari rannsókn var ákveðið að taka einstaklingsviðtöl en með 

þeim má nálgast mjög fjölbreytilegar upplýsingar frá þátttakendum. Viðtöl 

eru ein algengasta og einfaldasta aðferðin til að safna eigindlegum gögnum. 
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Þau fela í sér að rannsóknargagna er aflað með beinum orðaskiptum 

rannsakanda og viðmælanda. Viðtöl eru félagsleg athöfn þar sem samskipti 

rannsakanda og viðmælanda endurspegla margvíslegt og flókið samspil 

hugsana, hegðunar, skynjunar og tilfinninga. Þau eru notuð til að safna 

gögnum frá einstaklingum um reynslu, skynjun, viðhorf, þekkingu, 

væntingar og gildismat þeirra í eigin orðum. Jafnframt til að skilja reynslu 

fólks og hvaða merkingu hún hefur fyrir það (Ary o.fl., 2010, bls. 438; Helga 

Jónsdóttir, 2003, bls. 67). 

Í rannsókninni var leitast eftir að fá glögga mynd af reynslu og aðferðum 

leikskólakennara við að styðja við félagsfærni barna og því taldi ég að opin 

viðtöl (e. semi structured interviews) myndu veita mestar og ítarlegastar 

upplýsingarnar um það viðfangsefni sem rannsakað er. Viðtöl hafa þann 

kost að hægt er að safna miklu magni af upplýsingum á fljótlegan hátt. Opin 

viðtöl gefa góða innsýn í viðhorf þátttakandans og geta jafnvel leitt til þess 

að fram komi viðbótarupplýsingar sem geta skipt máli. Auk þess gefst 

rannsakanda færi á að spyrja viðmælanda nánar út í frásögn hans til þess að 

ná fram dýpri skilningi á rannsóknarefninu (Ary o.fl., 2010, bls. 439). 

Í þessari rannsókn hentaði vel að nota opin viðtöl því eins og fram kemur 

hér að ofan veita opin viðtöl rannsakanda tækifæri til að spyrja út í reynslu 

viðmælenda og sníða viðtalið að þeim viðmælanda sem rætt er við hverju 

sinni. Með opnum spurningaramma var leitast eftir því að fá fram ákveðnar 

upplýsingar frá hverjum og einum en hann býður einnig upp á að fram komi 

upplýsingar sem tengjast ólíku félagslegu samhengi viðmælendanna. 

Áður en gagnaöflun hófst bjó ég til viðtalsramma með hliðsjón af því að 

svör við spurningunum væru líkleg til að gefa upplýsingar sem nýttust til að 

svara rannsóknarspurningunum. Helga Jónsdóttir (2003, bls. 75) segir að 

nauðsynlegt sé að hafa vissan ramma um umræðuefni viðtals en það hversu 

nákvæmur hann er og hversu vel honum er fylgt eftir sé ákvörðunaratriði og 

tengist meðal annars rannsóknarspurningum og aðferðafræðilegum 

forsendum rannsóknarinnar. Í gagnaöflun þessarar rannsóknar stýrði 

ramminn þó ekki viðtölunum, hann var fyrst og fremst hafður til hliðsjónar 

en flæði samtalsins var látið ráða ferð. Í öllum viðtölunum komu fram 

upplýsingar sem ég hafði ekki gert ráð fyrir en taldi áhugaverðar fyrir 

rannsóknina. Opin viðtöl þar sem stuðst var við viðtalsramma voru því 

réttur kostur fyrir þessa rannsókn. Viðtölin voru tekin í mars árið 2014 og 

var það stysta 39 mínútur og það lengsta klukkutími og 30 mínútur. Öll 

viðtölin voru tekin upp á upptökutæki og afrituð orðrétt eins fljótt og auðið 

var. 
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Gagnagreining er ferli sem felur í sér að skoða skipulega gögn, í þessari 

rannsókn voru viðtölin skoðuð með hliðsjón af því hvaða atriði komu fram 

og þau síðan flokkuð með hliðsjón af þeim þemum sem greina mátti í 

gögnunum. Ary o.fl. bentu á að gagnagreining færi stundum fram samhliða 

gagnaöflun en stundum væri gögnum safnað fyrst og ekki greind fyrr en á 

eftir. Þá sögðu þau að gagnagreining væri flóknasti hluti eigindlegra 

rannsókna því í henni geti meðal annars falist margs konar túlkun (Ary o.fl., 

2010, bls. 481). Rannsakandinn þarf að gefa sér tíma til að skoða gögnin 

gaumgæfilega og taka saman allar þær upplýsingar sem hann hefur safnað, 

flokka þær, túlka, efnisgera og leita eftir ákveðnum mynstrum og finna út 

hvað er mikilvægt að komi fram. Öll eigindleg gagnagreining felur í sér 

tilraun rannsakanda til að skilja rannsóknarefnið, efnisgera upplýsingar og 

útskýra tengsl, leggja fram tilgátur um hvernig eða hvers vegna slík tengsl 

birtast með þeim hætti sem þau gera og tengja nýja þekkingu við þá sem til 

staðar er fyrir. 

Greining gagnanna í þessari rannsókn fólst í því að lesa þau vandlega yfir 

nokkrum sinnum og skrá þær athugasemdir og hugmyndir sem kviknuðu við 

lesturinn. Síðan var notast við kóðun en samkvæmt Ary, Jacobs og Sorensen 

(2010, bls. 483) er kóðun lykilatriði í vinnslu eigindlegra gagna. Kóðun felur í 

sér að koma auga á flokka eða þemu í gögnunum og snýst um að þróa 

hugmyndir út frá gögnunum. Rannsakandinn les gögnin vel og reynir að 

flokka eftir meiningu, orðum, setningum, viðfangsefnum, hugsunarhætti, 

hegðunarmynstri eða atvikum sem birtast reglulega í gögnunum. 

3.4.2 Þátttakendur 

Við val á þátttakendum notaði ég markmiðsúrtak (e. purposive sampling). Í 

rannsókninni var lögð áhersla á að fá fjölbreyttan hóp þátttakenda sem búa 

yfir mismunandi reynslu og starfa í leikskólum þar sem unnið er eftir 

mismunandi áherslum. Til að nálgast þátttakendur byrjaði ég á því að skoða 

heimasíður leikskóla, þar sem ég leitaðist eftir að finna upplýsingar um 

hversu rík áhersla væri lögð á að styðja við félagsfærni barna og hversu 

sýnileg sú áhersla væri á heimasíðu eða í skólanámskrá leikskólanna. Mér 

fannst mikilvægt að í leikskólum þátttakenda væri lögð áhersla á að styðja 

við félagsfærni barna þar sem rannsóknarefni ritgerðarinnar var að skoða 

hvernig stutt er við félagsfærni barna í daglegu starfi leikskólanna.  

Ég hafði samband við leikskólastjóra í þremur leikskólum og óskaði eftir 

þátttöku leikskólakennara. Ég fékk mjög jákvæð viðbrögð bæði hjá 

leikskólastjórum og þátttakendum og fékk til viðtals þrjá leikskólakennara 

og einn grunnskólakennara. Af þessum þremur þátttökuskólum störfuðu 
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tveir þeirra eftir sérstökum áherslum um að styðja við og efla samskipti og 

félagsfærni barna. Annars vegar leikskóli sem leggur áherslu á PBS (e. 

positive behavior support) og hins vegar leikskóli sem notar námsefnið 

Lífsmennt en nánar verður greint frá áherslum þessara skóla síðar í 

verkefninu. 

Eftir að hafa tekið viðtölin fjögur ákvað ég að bæta fimmta 

þátttakandanum við. Var það gert til þess að fá fram sjónarhorn frá 

leikskólakennara sem starfar ekki eftir sérstakri áætlun um að styðja við og 

efla samskipti og félagsfærni barna. Þó er rétt að taka það fram að í öllum 

leikskólunum var lögð áhersla á að styðja við samskipti og félagsfærni barna 

þó að ekki hafi verið notuð til þess sérstök námskrá eða námsefni.  

Þrjú viðtöl fóru fram á leikskóla þátttakenda og tvö í heimahúsi. Allir 

þátttakendur skrifuðu undir upplýst samþykki eftir að hafa lesið kynningu á 

rannsókninni. 

Markmiðsúrtak er gjarnan notað í eigindlegum rannsóknum, þá velja 

rannsakendur þátttakendur og/eða aðstæður sem þeir telja að geti veitt 

nægilega góða innsýn og skilning á því sem verið er að rannsaka. (Ary o.fl., 

2010, bls. 428-429). Markmiðsúrtaki er beitt í sérstökum aðstæðum þar 

sem rannsakandinn þarf að beita dómgreind sinni til að velja úrtak sem 

hæfir markmiði rannsóknar (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 

2003, bls. 63). Með því að notast við markmiðsúrtak taldi ég mig öðlast 

upplýsingar sem byggja á víðtækum grunni, um það hvernig 

leikskólakennarar sem starfa eftir mismunandi stefnum og/eða áherslum 

styðja við félagsfærni barna. 

3.4.3  Trúverðugleiki og réttmæti rannsóknar 

Réttmæti í eigindlegum rannsóknum þar sem notast er við opin viðtöl hefur 

mismunandi merkingu eftir því út frá hvaða sjónarhorni er unnið. Sé gengið 

út frá því að rannsakandinn sé virkur þátttakandi í að skapa 

rannsóknargögnin og að reynsla hans og þekking endurspeglist í gögnunum 

og öllu rannsóknarferlinu er ekki einfalt að skilgreina réttmæti. Í stað þess 

hefur verið lögð áhersla á trúverðugleika og hversu vel niðurstöður leiða til 

athafna sem gætu orðið til þess að bæta aðstæður eða ástand fólks (Helga 

Jónsdóttir, 2003, bls. 79). 

Helga Jónsdóttir (2003, bls. 80) bendir einnig á nokkur atriði sem talin 

eru tryggja réttmæti. Hún segir að lögð hafi verið áhersla á að rannsakandi 

geri sér grein fyrir eigin reynslu og bakgrunni og hvaða hagsmuni hann hafi 

af rannsókninni. Þá séu ítarleg, fjölbreytileg og tæmandi gögn hornsteinar 

réttmætis rannsóknargagna  og nefnir hún einnig að þar sem viðtöl fela í sér 
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mannleg samskipti sé ljóst að réttmæti þeirra fáist ekki tryggt með 

tæknilegum aðgerðum einum saman. Rannsakandi þarf að vera trúr 

þátttakendum, heiðarlegur og nákvæmur og fylgja þeim aðferðafræðilegum 

forsendum sem lagt var upp með í upphafi rannsóknar. Í rannsókninni var 

leitast við að gefa lesanda góða mynd af aðstæðum með það að markmiði 

að rannsóknin hafi lærdómsgildi fyrir mig og aðra leikskólakennara. 

Mikilvægt er að ég sem rannsakandi forðist að láta mínar eigin skoðanir 

hafa áhrif á orð viðmælenda og þarf ég jafnframt að gera mér grein fyrir að 

bakgrunnur minn og afstaða getur haft áhrif á samskipti mín við 

viðmælendur og niðurstöður rannsóknarinnar. 

3.4.4 Siðferðileg álitamál 

Hlutverk rannsakanda, persóna hans og heiðarleiki skiptir meginmáli fyrir 

gæði þeirrar vísindalegu þekkingar sem aflað er, ekki síst það að taka 

siðferðilegar ákvarðanir í rannsóknarvinnu. Að sýna siðferðilega ábyrgð í 

rannsóknum tekur til fleiri þátta en bara þekkingar á siðferðilegum málum 

og vitsmunalegri þekkingu. Hún tekur til þátta eins og siðferðilegra heilinda 

rannsakanda, næmni hans og staðfestu gagnvart siðferðilegum atriðum og 

athöfnum í samskiptum við þátttakendur rannsóknarinnar. Þó ber hæst 

þekking rannsakanda, reynsla, heiðarleiki og sanngirni hans sem afgerandi 

þættir (Kvale og Brinkman, 2009, bls. 74). Rannsakandinn þarf því að vera 

vakandi fyrir eigin viðhorfum í rannsóknarferlinu og vera meðvitaður um 

huglæga þætti sem tengjast honum sjálfum og öðrum. Hann þarf jafnframt 

að gera sér grein fyrir eigin skoðunum þannig að augljóst sé á hvaða 

grundvelli rannsakandi nálgast rannsóknarefnið. 

Huga þarf að siðferðilegum atriðum á öllum stigum rannsóknarvinnu, allt 

frá hugmyndavinnu til lokafrágangs. Kvale og Brinkmann (2009, bls. 63) 

fjalla um helstu atriði sem huga þarf að í ferlinu en þeir sögðu að við 

undirbúning þurfi að huga að tilgangi rannsóknar og hvaða áhrif hún hefur á 

rannsóknarefnið. Við hönnun rannsóknar þarf að huga að því að allir aðilar 

sem koma að rannsókninni veiti upplýst samþykki fyrir þátttöku, að hugað 

sé að nafnleynd og hvaða afleiðingar þátttaka í rannsókninni geti haft á 

þátttakendur. Upplýst samþykki felur í sér að upplýsa þátttakendur í 

rannsókn um megintilgang rannsóknar og helstu eiginleika hennar og 

hugsanlegan ávinning eða áhættu af þátttöku í rannsókninni. Upplýst 

samþykki felur einnig í sér yfirlýsingu um að þátttakendur taki þátt í 

rannsókn af frjálsum vilja og hafi rétt á að hætta þátttöku hvenær sem er 

sýnist þeim svo (Kvale og Brinkmann, 2009, bls. 70). 



 

   43 

Þá skiptir máli að rannsakandi hugsi um hlutverk sitt í viðtölum sem 

tekin eru og hvernig eigin hugsanir og skoðanir geta haft áhrif á 

viðmælanda. Þegar unnið er úr viðtali er mikilvægt að hugsa um hvernig orð 

viðmælanda eru túlkuð og hvort túlkunin sé rétt endurspeglun á orðum 

viðmælandans. Einnig ber rannsakanda siðferðileg skylda til að koma á 

framfæri upplýsingum sem eru eins öruggar og staðfestar og mögulegt er 

(Kvale og Brinkmann, 2009, bls. 63). 

Lichtman (2013, bls. 52-53) fjallar um helstu siðferðilegu atriði sem hafa 

þarf í huga við vinnslu eigindlegra rannsókna. Hún nefnir mikilvægi 

nafnleyndar og trúnaðar og að viðmælendur séu upplýstir þátttakendur í 

þeirri rannsókn sem þeir taka þátt í. Öllum viðmælendum rannsóknarinnar 

var gert ljóst að þátttaka þeirra í rannsókninni var frjáls og þeim jafnframt 

frjálst að hætta þátttöku ef þeim sýndist svo. Áður en hvert viðtal hófst, fór 

ég yfir skriflega lýsingu á rannsókninni með viðmælendum þar sem 

markmið og tilgangur rannsóknarinnar komu fram. Einnig var öllum 

viðmælendum tilkynnt að algjör trúnaður ríkti og að öll gögn yrðu varðveitt 

og meðhöndluð samkvæmt ströngustu reglum um nafnleynd og trúnað. 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar samkvæmt lögum um 

persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga (Lög um persónuvernd og 

meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000). 

3.5 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið greint frá aðferðafræði rannsóknarinnar sem var 

eigindleg tilviksrannsókn. Þátttakendur í rannsókninni voru fjórir leikskóla-

kennarar og einn grunnskólakennari sem allir starfa í leikskóla á 

höfuðborgarsvæðinu. Lögð var áhersla á að fá þátttakendur sem starfa í 

leikskólum þar sem unnið er eftir mismunandi hugmyndafræði. 

Tekin voru einstaklingsviðtöl við alla þátttakendur þar sem leitast var 

eftir að öðlast innsýn í það hvernig leikskólakennarar skipuleggja starf með 

börnunum og leikskólaumhverfið með tilliti til eflingar á félagsfærni og hver 

sýn, viðhorf, reynsla og þekking þeirra er á því að styðja við félagsfærni 

barna. Við gagnagreiningu voru gögnin lesin skipulega og síðan flokkuð 

niður í sameiginleg þemu og hugtök. Fjallað var um trúverðugleika og 

réttmæti rannsóknarinnar sem felst í því að rannsakandi geri sér grein fyrir 

eigin reynslu og bakgrunni og hvaða hagsmuni hann hafi af rannsókninni og 

hann sé trúr þátttakendum, heiðarlegur og nákvæmur og fylgi þeim 

aðferðarfræðilegum forsendum sem lagt var upp með í upphafi rannsóknar. 
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4 Niðurstöður 

Hér mun umfjöllunin snúa að helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Leitast 

verður við að svara rannsóknarspurningunum: Hvernig styðja 

leikskólakennarar við félagsfærni barna í leikskóla? Hvernig er umhverfi og 

starf í leikskóla skipulagt með tilliti til þess að styðja við samskipti 

barnanna? Hvaða áhrif telja leikskólakennarar að félagsfærni hafi á líf 

barna? 

Byrjað verður á umfjöllun um bakgrunn viðmælenda, reynslu þeirra og 

þekkingu á félagsfærni. Síðan fjallað um hvernig leikskólakennararnir 

skipuleggja umhverfi leikskólans og starf með tilliti til þess að styðja við 

samskipti barnanna. Þá verður fjallað um hvaða aðferðir 

leikskólakennararnir nota til að styðja við félagsfærni barna. Þar verður 

bæði fjallað um hvaða markvissu aðferðir leikskólakennararnir nota í 

samræmi við stefnu leikskólans og einnig hvernig þeir vinna að því að styðja 

við félagsfærni barna í daglegu starfi í leikskólanum. Fjallað verður um 

hlutverk leikskólakennara sem fyrirmyndir barnanna og hvernig þeir telja sig 

geta haft áhrif á félagsfærni barna. Að lokum verður fjallað um hvaða áhrif 

viðmælendurnir telja að félagsfærni hafi á leik og líðan barna, stöðu þeirra 

innan barnahópsins og framtíð þeirra. 

4.1 Bakgrunnur viðmælenda 

Viðmælendur rannsóknarinnar voru fimm og störfuðu í fjórum leikskólum á 

höfuðborgarsvæðinu. Þeir áttu það allir sameiginlegt að vera konur sem 

höfðu fremur langa starfsreynslu í leikskólum. Nöfnum viðmælenda og 

leikskóla hefur verið breytt til þess að gæta fyllsta trúnaðar. 

4.1.1 Arna, deildarstjóri í leikskólanum Læk 

Arna er á fimmtugsaldri og útskrifaðist frá Fósturskóla Íslands. Hún hefur 

langa starfsreynslu og hefur starfað í nokkrum leikskólum. Í skólanámskrá 

leikskólans Læks kemur fram að lögð sé áhersla á vinsemd, umhyggju, 

reynslunám og frjálsan leik. Í leikskólanum hefur einnig verið unnið 

markvisst með lífsleikni en þó kom fram í viðtali við Örnu að minni áhersla 

hefði verið lögð á það í seinni tíð. Enn er þó unnið að því markmiði að stuðla 

að færni barnanna til samskipta og tjáningar og virðingar fyrir umhverfi 
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sínu. Einnig er lögð áhersla á að börnin læri að taka ábyrgð á gjörðum 

sínum. 

4.1.2 Birna, leikskólakennari í leikskólanum Borg 

Birna sem er á fertugsaldri er með almenna uppeldismenntun frá 

skandinavískum skóla sem veitir starfsréttindi í leikskólum, 

stuðningskennslu og sem tómstundafræðingur. Birna hefur um sjö ára 

starfsaldur í þremur leikskólum. Í leikskólanum Borg er námsefnið Lífsmennt 

notað sem leggur til 12 grundvallargildi sem unnið er með í gegnum 

fjölbreytileg viðfangsefni. Það býður upp á hagnýta aðferðafræði fyrir 

leikskólakennara sem vilja hjálpa börnum og ungu fólki að uppgötva og 

þroska með sér 12 persónuleg og félagsleg lykilgildi sem eru: friður, virðing, 

kærleikur, ábyrgð, hamingja, samvinna, heiðarleiki, auðmýkt, 

umburðarlyndi, einfaldleiki, eining og frelsi. Unnið er með gildin í gegnum 

leiki, myndlist, söngva og hreyfingu þar sem börnin læra félagslega færni, 

eins og að deila með sér og hugsa um aðra (Tillman og Hsu, 2000, bls. VIII-

IX). Einnig er lögð áhersla á umhverfismennt og nota þau gjarnan áherslur 

þaðan til að styðja við félagsfærni. Með því að vinna saman að því að vera 

góður við jörðina segir Birna þau efla félagsfærni barnanna. 

4.1.3 Dóra, deildarstjóri í leikskólanum Laut 

Dóra sem er á fertugsaldri lærði íslensku við Háskóla Íslands og tók síðan 

uppeldis- og kennslufræði og fékk kennsluréttindi. Hún byrjaði kennsluferil 

sinn í grunnskóla en hefur starfað í leikskólanum Laut síðastliðin 12 ár. Í 

leikskóla Dóru er unnið eftir PBS-kerfinu (e. positive behavior support). PBS 

eða heildstæður stuðningur við jákvæða hegðun er aðferð sem beitt er víða 

í skólum til að ná fram jákvæðri hegðun barna. PBS felur í sér færni sem er 

líkleg til að verða einstaklingnum ábatasöm í námi, félagslegum aðstæðum 

og fjölskyldulífi. Einnig felur aðferðin í sér fjölmargar leiðir sem hægt er að 

nota til að kenna, styrkja eða auka jákvæða hegðun (Carr o.fl., 2002, bls. 

4-5). Áhersla er lögð á að í leikskólanum sé farið eftir þeim reglum sem búið 

er að setja. Reglurnar eru jákvætt orðaðar og hanga uppi á öllum svæðum 

leikskólans. Börnunum eru markvisst kenndar reglurnar og þannig vita þau 

til hvers er ætlast af þeim í umhverfinu. 

4.1.4 Fjóla, deildarstjóri í leikskólanum Laut 

Fjóla er á fertugsaldri og útskrifaðist sem leikskólakennari frá 

Kennaraháskóla Íslands. Hún hefur starfað í Laut í þrjú ár. Lögð er mikil 

áhersla á að efla félagsfærni barnanna með markvissum hætti og notast er 
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við kennsluáætlanir sem skipt er niður eftir þemum eins og reiðistjórnun, 

vinafærni, lausnamiðaðri leikni og greina eigin tilfinningar og annarra. Einnig 

er notast við námsefnið Stig af stigi með elstu börnum leikskólans. 

4.1.5 Gréta, leikskólakennari i leikskólanum Eyri 

Gréta er á fertugsaldri og útskrifaðist sem leikskólakennari frá Háskólanum 

á Akureyri en Gréta hafði lengi starfað sem leiðbeinandi áður en hún fór í 

nám. Í leikskóla Grétu er ekki unnið eftir ákveðnu námsefni hvað varðar 

félagsfærni en í skólanámskrá leikskólans kemur fram að í leikskólastarfinu 

sé lögð áhersla á virðingu, samvinnu og samskipti. 

Gréta sagði starfshætti í leikskólanum Eyri mótast af umburðarlyndi og 

kærleika, ábyrgð og jafnrétti, umhyggju og virðingu. Hún sagði að í 

leikskólanum bæri leikskólakennurum að sjá til þess að kenna börnunum 

leiðir til tjáningar þar sem velferð og hagur barnanna væri hafður að 

leiðarljósi. 

4.1.6 Félagsfærni 

Viðmælendur voru spurðir að því hvað væri það fyrsta sem þeim dytti í hug 

þegar þeir heyrðu orðið félagsfærni. Arna sagði það vera að eiga auðvelt 

með góð samskipti við aðra. Það fyrsta sem Birnu datt í hug var samskipti 

við annað fólk og læsi á aðra, umhverfið og allt það sem er að gerast, 

upplýsingarnar sem koma og hvernig færni fólks er í því að yfirfæra þær yfir 

á sjálfan sig, tilfinningar sínar og tjáningu. Það fyrsta sem Dóru datt í hug var 

færni í mannlegum samskiptum. Fjóla hafði það sama að segja en bætti 

einnig við að félagsfærni snérist um að hafa leiðir til að leysa vandamál sem 

upp koma. Gréta sagði félagsfærni vera margþætta; hún snérist um það að 

hafa sjálfstraust, að líða vel með sjálfan sig, samskipti almennt og sagði að 

það að hafa  góða félagsfærni auðveldi margt í lífinu. 

4.1.7 Þekking viðmælenda á félagsfærni 

Þegar leikskólakennararnir voru spurðir út í þekkingu sína á félagsfærni kom 

í ljós að þeir töldu eigin þekkingu mismikla. Arna sagðist ekki hafa aflað sér 

ítarlegrar þekkingar á félagsfærni en sagði að vinna leikskólans með 

lífsleikni hafi verið fræðandi. Dóra sagði að þekking hennar á félagsfærni 

byggðist á því sem hún hefur lært í gegnum starfið en það hafi einnig aðeins 

verið fjallað um félagsfærni barna í námi hennar. 

Birna sagðist ekki beint hafa aflað sér þekkingar um félagsfærni en hafa 

rannsakað samskipti og lífsgæði í námi sínu. Hún sagði meðal annars að hún 

teldi félagsfærni nátengda lífsgæðum að því leyti að til þess að hafa lífsgæði 
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þyrftu einstaklingar að búa yfir færni til að tjá sig og vera í samskiptum við 

aðra. Þá hafi hún einnig lært mikið á því að vinna með námsefnið Lífsmennt 

þar sem börnunum er kennt að nálgast sjálft sig og aðra í gegnum gildi. Hún 

sagði einnig að aðferðir Reggio Emilia sem hún vann eftir á einum leikskóla 

hafi hjálpað henni því þær ganga út á að finna út hvað hver og einn vill gera 

og hvað er lausnamiðað fyrir hann sjálfan, þannig sé einstaklingurinn að 

mæla sig við umhverfið og hópinn út frá því hvað er að gerast og taka 

afstöðu út frá sjálfum sér. Fjóla sagðist hafa aukið þekkingu sína á 

námskeiðum tengdum PBS og Gréta  sagði að mikið hefði verið fjallað um 

félagsfærni í námi hennar og að hún hefði auk þess aflað sér þekkingar í 

gegnum starf sitt sem sérkennari. 

4.1.7.1 Áhrif á félagsfærni barna 

Þegar leikskólakennararnir voru spurðir að því hvað þeir töldu að hefði áhrif 

á félagsfærni barna nefndu þeir þætti eins og uppeldi, umhverfi og erfðir. 

Fjóla sagði að hún teldi að meðfæddur persónuleiki skipti einnig máli: 

Ég held reyndar að upplagið sjálft hafi líka áhrif, hvernig 

manneskja þú ert, hvort þú ert stjórnandi í þér eða hvort þú ert 

þessi sem gefur alltaf eftir. 

Hún sagði að það gæti verið svolítið erfitt að ala það upp í börnum sem eru 

feimin að þau eigi að taka meiri stjórn og láta ekki vaða yfir sig en þó væri 

alltaf hægt að hjálpa þeim. 

Arna talaði um að umhverfið í leikskólanum skipti máli, að aðstæður til 

leiks væru góðar og þá kæmi það í hlut leikskólakennarans að skapa leik-

aðstæður þannig að börnin geti skapað sér leik og æft sig í samskiptum, að 

deila hlutum og vera góð hvert við annað. 

Gréta sagði einnig að hún teldi að umhverfið hefði áhrif, hún sagði 

uppeldið og umhverfið tvinnast saman og að umhverfið skapaði 

einstaklinginn. Dóra minntist á tungumálið en í leikskólanum þar sem Dóra 

starfar er mikið af tvítyngdum börnum og börnum af erlendum uppruna. 

Hún sagði það að geta tjáð sig og skilið málið hefði mikil áhrif á félagsleg 

samskipti og þau börn sem ekki hefðu málið stæðu hallari fæti félagslega. 

Þau ættu færri vini og erfiðara með að finna sér vini, að samlagast hópnum 

og taka þátt í leikjum sem fælu í sér samskipti. Þá taldi hún einnig að 

uppeldisleg áhrif heima fyrir hefðu áhrif og sagði að þau börn sem ættu 

systkini hefðu mögulega betri færni í að takast á við félagsleg samskipti og 

vandamál sem koma upp til dæmis við að deila leikföngum. 
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Birna taldi að sjálfsmynd og bæði sjálfstraust og traust annarra eða öryggi 

hefði mikil áhrif á félagsfærni barna. Það hversu örugg börnin eru í eigin 

persónu og gagnvart öðrum sem í kringum þau eru. Þannig taldi hún viðmót 

og umhverfi spila stórt hlutverk í því hvernig félagsfærni börnin móta með 

sér. Þá væri mikilvægt að styðja við börnin í vegferð sinni og leyfa þeim að 

prófa sig áfram án þess að ætla þeim um of því þá gætu þau tapað 

sjálfstraustinu og örygginu: 

Já, skoða svolítið börnin þannig að þau fari ekki of hratt eða 

þannig að þeim sé ætlað of mikið, þá tapa þau kannski 

sjálfstraustinu eða örygginu og fara að gera einhverjar, ekki 

vitleysur en svona kannski stíga einhvern veginn niður í 

einhverjar of djúpar holur sem þau eiga erfitt með að komast 

upp úr, þannig að við þurfum meira að ýta þeim upp úr aftur 

þannig að maður er að reyna svona aðeins að leyfa þeim 

sjálfum að prófa sig áfram en ekki detta í djúpa skurði. 

Hún sagði einnig að foreldrar væru mestu áhrifavaldarnir og þrátt fyrir að 

börn væru ekki heima með foreldum sínum lungann úr deginum þá væru 

þau það fyrstu mánuði ævinnar og það skipti líka miklu máli. 

4.2 Skipulag sem styður við félagsfærni barna 

Í þessum hluta verður farið yfir það hvað viðmælendur rannsóknarinnar 

höfðu að segja um umhverfi og starf leikskólans. Rætt verður um hvernig 

umhverfi og starf leikskólans er skipulagt með tilliti til þess að styðja við 

félagsleg samskipti barnanna. 

4.2.1 Skipulag og nýting umhverfis 

Allir viðmælendur rannsóknarinnar voru sammála um mikilvægi þess að 

skipta börnunum upp í smærri hópa og nýta þau rými sem eru til staðar í 

leikskólanum. 

Í leikskóla Örnu er lögð áhersla á að skipta börnunum upp í smærri hópa, 

bæði í hópastarfi og í vali. Í hópastarfi er skipt eftir aldri en í vali er 

aldursblandað, þannig sagði Arna vera séð til þess að börnin dreifist um 

rými leikskólans, þannig er hægt að skapa aðstæður innan deildarinnar og í 

húsinu þar sem þau eru ekki of mörg saman í hóp: 

Til dæmis bara þessi frjálsi leiktími, þá reynum við að passa upp 

á það að það sé mikil dreifing í hópnum, að þau dreifist á 
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svæði, semsagt við reynum að skapa aðstæður innan 

deildarinnar og í húsinu þar sem þau séu ekki of mörg í hóp út 

af því að oft þegar þau eru of mörg skapast aðstæður [...] þar 

sem að eru erfið samskipti og við erum ekkert sérstaklega 

mikið að ýta undir þessa félagsfærni. 

Í leikskóla Örnu er því reynt að huga sérstaklega að því að umhverfið í 

leikskólanum styðji við félagsfærni barnanna. Birna talaði um að umhverfið 

skipti miklu máli: 

Umhverfið er bara þriðji kennarinn. Hann hefur þvílíkt frelsi og 

bara hefur held ég mjög mikil áhrif á hve miklum tengslum þú 

nærð við leikfélaga þinn og hve mikla ró þú færð að leika og 

dýpt í leiknum og þar af leiðandi þroska þína félagsfærni. 

Í leikskóla Birnu er mikið lagt upp úr að hafa heimilislegt og notalegt 

andrúmsloft til dæmis með því að nota lampa eða jafnvel kertaljós. Deildin 

sem Birna starfar á er eitt stórt opið rými en Birna telur að rýmið gefi samt 

sem áður tækifæri til að skerma leikinn, til þess eru meðal annars notaðar 

mottur. Þá er eitt leikefni notað á einni mottu og annað leikefni á annarri 

mottu. Hún lagði áherslu á mikilvægi þess að skipta börnunum í minni hópa 

og þannig mætti minnka hávaða og áreiti. Einnig sagði hún starfsfólkið vera 

duglegt að færa til húsgögn til að rýma til fyrir leiknum. Þá sagði hún einnig 

að það skipti máli að skipuleggja nýtingu umhverfisins sem felst til dæmis í 

því að hálf deildin fari í útiveru á meðan hinn helmingurinn er inni. 

Í leikskóla Dóru og Fjólu er val notað sem ein leið við að stýra hópastærð. 

Dóra sagði að með því reyndi starfsfólk að stjórna því þannig að börnin séu 

ekki í of stórum hóp. Valsvæðin eru skipulögð þannig að á sumum svæðum 

geta bara verið fjögur börn en á öðrum sex börn. Þannig er reynt að minnka 

árekstra, því eftir því sem börnin eru fleiri á hverju svæði því fleiri árekstrar 

verða og meiri læti. Þannig segir hún umhverfið styðja við sem bestu 

hegðun barnanna. Fjóla sagðist einnig bjóða upp á útival til þess að létta á 

deildinni, þannig gæti skapast svigrúm fyrir meiri rólegheit og smærri hópa 

inni. 

Gréta talaði einnig um mikilvægi þess að skipta börnunum bæði eftir 

aldri og í smærri hópa. Hún sagði að í litlum hópum væru fleiri tækifæri til 

náms og meiri samskipti á milli barnanna og auðveldara að kenna mannleg 

samskipti. Hún sagði að það væri mikilvægt að starfið einkenndist af 

gagnkvæmri virðingu og hlýju. 
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4.2.2 Áhrif á starf leikskólans 

Birna sagði að námsefnið Lífsmennt væri stór partur af starfi leikskólans. Í 

gegnum námsefnið færi fram markviss kennsla sem síðan væri unnið með í 

gegnum allan daginn. Hún tók dæmi um það hvernig börnum væri kennt að 

taka tillit til annarra í öllum rýmum leikskólans meðal annars á salerninu. 

Þar er börnunum kennt að virða það ef einhver vill hafa opna hurð að loka 

þá ekki hurðinni inn til viðkomandi og eins ef hann vill hafa hana lokaða að 

opna ekki hurðina. Það væri mikilvægt að hlusta á það sem er sagt. Börnin 

eru einnig hvött til sjálfshjálpar og einnig til að hjálpa hvert öðru. Lögð er 

áhersla á að gefa börnunum leiðbeiningar eða tillögur um það hvernig þau 

geta átt samskipti við hvert annað. Líkt og í mörgum leikskólum skiptast 

börnin á að vera þjónar, í leikskólanum Borg er þjónastarfið hins vegar 

kallað hjálparstarf. Birna talaði um að henni þætti það fallegra orð en orðið 

þjónn því með því að tala um hjálparstarf væri verið að gefa til kynna að 

viðkomandi hjálpaði öðrum en orðið þjónn fannst henni hafa frekar 

neikvæða merkingu. 

Dóra sagði að einn liður í því að skipuleggja starfið með það í huga að 

styðja sem best við börnin félagslega, væri að starfsfólkið tæki ekki lengur 

kaffipásu á morgnanna og færi þess í stað í langan kaffitíma í hádeginu. Hún 

sagði að þetta fyrirkomulag gæfi þeim fleiri tækifæri til að fylgjast með leik 

barnanna og hvernig þau vinna saman. 

Varðandi dagskipulagið sagði Fjóla að lögð væri áhersla á að þjálfa 

börnin í samvinnu en það er til dæmis gert í fataherbergi þar sem börnin 

eru hvött til að hjálpa hvert öðru, í matartímum eru tveir þjónar sem 

hjálpast að við að aðstoða hina, þeir leggja á borð og hjálpast að við að 

ganga frá eftir matinn og við að sópa gólfið þannig að annar sópar og hinn 

heldur á fægiskóflunni. 

Gréta lagði áherslu á að skipuleggja þyrfti starfið út frá þörfum 

barnanna, raða börnum í hópa sem passa saman en til þess þarf starfsfólkið 

að þekkja börnin og þarfir þeirra. Arna talaði um að það væri mikilvægt að 

velja verkefni sem tengjast aldri og þroska barnanna og passa sérstaklega 

vel upp á frjálsa leiktímann að hópurinn sé dreifður á svæði. 

Þegar litið er yfir gögnin sést bersýnilega að viðmælendur leggja áherslu 

á að gefa frjálsa leiknum rými og að í honum hafi börnin tækifæri til að æfa 

sig í félagsfærni og samskiptum. 
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4.3 Stuðningur við félagsfærni  barna í daglegu starfi 

Hér verður umfjölluninni skipt upp í tvo kafla. Í þeim fyrri verður fjallað um 

það hvernig unnið er með markvisst námsefni í leikskólunum. Í seinni 

kaflanum verður fjallað um hvernig leikskólakennararnir styðja við 

félagsfærni í daglegu starfi og verður þar fjallað sérstaklega um hvernig 

stutt er við félagsfærni í frjálsum leik og í öðrum daglegum athöfnum eins 

og matartímum, fataherbergi og útiveru. 

4.3.1 Unnið með námsefni 

Eins og fram hefur komið er unnið með PBS í leikskóla Dóru og Fjólu. Þar eru 

kennsluáætlanir notaðar meðal annars í hópastarfi. Fjóla lýsti því hvernig 

unnið er að því að kenna börnum lausnir sem þau geta notað í ýmsum 

aðstæðum til dæmis þegar upp kemur ágreiningur: 

Það sem við gerum er að við tökum þetta fyrir í hópastarfi og 

þá semsagt erum við með, eins og ég var til dæmis með þetta 

áðan [bendir á spjöld sem hún sýnir rannsakanda] og þá raðaði 

ég þessu hérna bara svona niður, raðaði öllum myndunum 

niður og svo er ég með þennan hérna [sýnir rannsakanda 

tening með myndum af andlitum með mismunandi svipbrigði] 

og hann er semsagt í vandræðum, hann langar að fá bíl sem 

einhver er að leika með og hvað getur hann gert og þá eru 

hérna lausnirnar, sem sagt hér eru 10 lausnir og þá benda 

krakkarnir á svona og við ræðum hvað hann getur sagt... 

Þannig sagði Fjóla leikskólakennarann hjálpa börnunum að æfa sig að finna 

lausnir við ýmsum vandamálum sem upp koma í leikskólanum. 

Í leikskóla Birnu er unnið eftir námsefninu Lífsmennt og á öllum deildum 

fara börnin í lífsmenntastundir. Á deildinni þar sem Birna starfar fara börnin 

í stutta lífsmenntastund á hverjum degi þar sem fjallað er um gildið sem 

verið er að vinna með eða lesin saga. Svo sér Birna um lengri lífsmennta-

stundir einu sinni í viku, fyrir og eftir hádegi fyrir helming hópsins í einu. 

Í lífsmenntastundum notar Birna gjarna dæmisögur eða krísusögur til 

þess að kenna gildið sem unnið er með. Hún tók dæmi um eina slíka sögu: 

Þetta byrjaði í því að ég heyrði á námskeiði sögu um gráðugu 

Grétu sem tók allt dót af öllum börnum og fyllti íbúðina sína og 

baðherbergið sitt og eldhúsið og gat svo ekki pissað eða eldað 

eða farið að sofa því allt var fullt, hún var svo gráðug að hún 
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varð að gefa það aftur, svo sá hún hvað aðrir glöddust mikið og 

hún varð auðmjúk í hjarta sínu að sjá aðra gleðjast þegar þeir 

fengu dótið sitt á ný. Og þetta spann upp af sér, fyrst sagði ég 

bara þessa sögu og svo voru þau með bangsa og ég tók þá af 

þeim og ég tók þá af þeim allt í einu og hrifsaði af þeim og ein 

fór að gráta raunverulega, ég útskýrði þá fyrir henni að ég væri 

að gera svona sögu og svona dæmi um gráðugu Grétu. Svo 

fengu þau að prófa að taka svona af hvort öðru og þá vissu þau 

náttúrulega hvað það var. Að þau væru að leika sér að því, 

þannig varð það mjög spennandi. 

Birna hefur síðan bætt fleiri sögum í safnið sem hún notar til þess að kenna 

börnunum ýmis gildi. Hún sagði að það væri mikilvægt að höfða til 

barnanna með raunverulegum dæmum, uppspunnum eða einhverju sem 

þau gætu tengt við. Með því að hafa dæmin raunveruleg og áþreifanleg 

gætu börnin frekar samlagað sig því sem verið væri að kenna. 

Viðmælendur rannsóknarinnar lýstu fjölbreyttum aðferðum við að styðja 

við félagsfærni barna í leikskóla. Í leikskólum Birnu, Dóru og Fjólu var lögð 

áhersla á nota sérstakt námsefni í bland við aðferðir í daglegu starfi en í 

leikskólum Örnu og Grétu var ekki unnið með sérstakt námsefni. 

4.3.2 Aðferðir í daglegu starfi 

Þegar leikskólakennararnir voru spurðir út í aðferðir sínar við að styðja við 

félagsfærni í daglegu starfi kom í ljós að þeir töldu allir að stuðningur við 

félagsfærni færi fram í öllum aðstæðum í leikskólanum. 

4.3.2.1 Frjáls leikur og val 

Allir viðmælendur rannsóknarinnar töluðu um hvernig þeir notuðu leikinn til 

að styðja við félagsfærni barna. Arna sagði að í frjálsa leiknum reyndi 

gífurlega á samskiptin, í honum eru börn oft að deila með sér hlutum og 

einnig þurfa þau að komast að samkomulagi þegar þau er að spinna 

söguþráð leiksins. Sjálf sagðist Arna leiða börnin áfram í lausnaleit og nota 

til þess opnar spurningar og varast að finna lausnina fyrir börnin. Hún tók 

dæmi um spurningar eins og „hvernig getur þú leyst þetta?“ og „hvað getur 

þú gert til þess að þessar aðstæður komi ekki upp?“. Arna sagði frjálsa 

leikinn vera kjöraðstæður til að styðja við samskipti barna í leik en taldi 

mikilvægt að skoða hvaða hlutverki leikskólakennarinn gegndi í leiknum, að 

hennar mati á hann að skapa aðstæður til að samskipti séu góð í leik til 

dæmis með tilliti til fjölda barna: 
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Við höfum haft þá sýn, eða semsagt haft þá aðferð hér að við 

erum til hliðar við leikinn, styðjandi, erum ekki leiðandi í 

leiknum, reynum að vera til staðar ef það þarf að grípa inn í. 

Hún sagði að reynt væri að fá börnin til þess að skapa leikinn þannig að 

hann væri sjálfsprottinn frá börnunum. Komi upp þær aðstæður að 

ágreiningur sé um ákveðna hluti þá er gripið inn í og leikskólakennarinn 

styður og leiðir þau áfram í leiknum og í því að finna lausnina. 

Birna sagði að í leikskólanum hjá sér væri leikurinn mjög í hávegum 

hafður. Í gegnum hann væru börnin að prófa sig áfram til dæmis með það 

hversu langt þau komast og hvaða áhrif það hefur á hópinn: 

Í frjálsa leiknum gerist rosa margt og um leið og 

leikskólakennarinn er til staðar og er virkur og getur tekið... 

gripið inní, spurt [...] opinna spurninga að þá gerast náttúrulega 

hlutirnir og það sem ég geri er að reyna að gera sem mest við 

er það að [....] vera með þessa virku hlustun [...] þannig að 

þetta er svona leið inn í frjálsa leikinn að vera þessi virki 

leikskólakennari [...] Alltaf að bíða eftir að þau eigi frumkvæðið 

þannig að maður sé þessi hvetjandi sem leiðir frekar en að 

teyma. 

Birnu fannst því mikilvægt að börnin væru sjálf virk í lausnaleit og að 

leikskólakennarinn ætti ekki að finna lausnina fyrir þau. Hún sagðist bjóða 

fram aðstoð sína en að börnin þyrftu að sjá sjálf um að tala. Þannig myndu 

börnin læra að leysa vandann sjálf með stuðning leikskólakennara. 

Dóra talaði um að þegar börnin eru í frjálsum leik þá sé það á valsvæðum 

og þannig sé passað upp á að börnin séu ekki í of stórum hópum. Reynt væri 

að miða við að ekki væru fleiri en fjögur til sex börn á hverju svæði og taldi 

hún að það kæmu meiri félagsleg samskipti út úr leiknum ef börnin væru 

ekki of mörg saman í hóp. 

Hún sagði einnig að það væri mikilvægt að fylgjast með samskiptum 

barnanna og tók dæmi um þar sem hún fylgdist með barnahóp leika sér 

með lestar. Eitt barnið vildi fá hlut sem annað barn var með og tók það af 

viðkomandi barni sem tók hlutinn til baka. Þá fór fyrra barnið að gráta og 

Dóra greip þá inn í og spurði barnið af hverju það væri að gráta. Barnið 

sagðist vilja fá hlutinn og Dóra sagði að þá þyrfti barnið að spyrja hvort það 

mætti fá hlutinn og sagði einnig að barnið þyrfti að vera viðbúið að fá annað 

hvort jákvætt eða mögulega neikvætt svar. Þannig taldi hún sig undirbúa 
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barnið betur undir það að mögulega fengi það ekki hlutinn sem það sóttist 

eftir. Þegar barnið fékk síðan neitun fór það samt sáttara inn í leikinn aftur 

vegna þess að það hafði verið undirbúið undir báðar mögulegar útkomur. 

Á deild Fjólu er einnig notað val og Fjóla sagði það gefast mjög vel vegna 

þess að í valinu felast fjöldatakmarkanir sem leiða til þess að börnin geta 

ekki alltaf leikið við sömu börnin, þannig blandast börnin meira og læra að 

leika við mismunandi leikfélaga. Einnig er boðið upp á frjálsan leik þar sem 

börnin hafa meira frelsi til að velja sér leikfélaga og leikefni. 

Gréta sagðist leggja áherslu á að gefa börnunum tækifæri til að tjá sig og 

að börnin fengju að nota frjálsa leikinn til að æfa sig í að tjá sig við hvert 

annað. Gréta vinnur við sérkennslu hluta dags og sagðist einnig notast mikið 

við félagsfærnisögur til að kenna félagsfærni. Félagsfærnisögur eru stuttar 

sögur sem innihalda bæði myndir og einfalda texta og lýsa athöfnum eða 

aðstæðum sem börn geta átt erfitt með að skilja í daglegu lífi. Nota má 

félagsfærnisögur til að draga úr kvíða og einnig til að kenna viðeigandi 

hegðun í ákveðnum aðstæðum. 

4.3.2.2 Daglegar athafnir 

Arna sagði að mikil félagsfærniþjálfun ætti sér stað við daglegar athafnir og 

tók dæmi um matartíma þar sem börnunum væri kennt að bíða eftir að 

röðin kæmi að þeim, biðja um að láta rétta sér eða biðja um meira á diskinn 

sinn og þakka fyrir sig. Þá væru þau einnig að skiptast á skoðunum um mat 

og tala um daginn og veginn. 

Birna sagði að við allar daglegar athafnir væri verið að efla félagsfærni 

barnanna. Við matarborðið væru þau að æfa sig í að skiptast á að tala og 

hlusta á aðra. Þá sagði hún að í fataherberginu væri til að mynda talað um 

að virða persónulegt pláss annarra. Hún sagði að það væri mikilvægt að 

gera sér grein fyrir að hægt væri að efla félagsfærni í öllum aðstæðum. Hún 

sagðist reyna að tala við börnin um hvað þau sjálf myndu kjósa, hún myndi 

til dæmis segja: „Ókei, núna varst þú að lemja hann, af því að hann tók 

stólinn sem vinkona þín sat á, myndir þú vilja láta lemja þig? Nei, það er 

nefnilega það sem við viljum ekki þess vegna verðum við að hugsa það fyrir 

aðra“. 

Dóra nefndi að starfsfólkið væri í átaki varðandi félagsfærni drengja í 

útiveru. Þeir væru mikið í hasarleikjum: 

...þeir eru bara endalaust eitthvað, það eru sverð og bardagar 

og þetta er náttúrulega bara þeirra áhugamál og áhugasvið og 

það eru þessar fígúrur, Spiderman og Batman og þessir 

actionkallar og hvað þetta heitir og Starwars og svona. Og við 
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vitum að það þýðir ekkert að stoppa þetta þannig að við erum 

núna semsagt að reyna að taka þetta út frá því að það má vera 

í stríðsleik í þykjustuleik, en þetta er þykjustuleikur og það má 

ekki meiða neinn. Við erum að taka þetta út frá því núna og 

mér finnst það vera að ganga betur heldur en þegar við vorum 

að reyna að banna þetta, það er eiginlega vonlaust að banna 

þetta þar sem þetta er það sem strákar hafa áhuga á og það 

sem þeir sækja í... 

Þannig sagði Dóra starfsfólkið reyna að stýra drengjunum í rétta átt með 

leikinn, þeir mættu ekki meiða neinn eða sparka í neinn en þeir mættu gera 

í þykjustu og mættu detta í þykjustu. 

Fjóla nefndi mikilvægi þess að börnin vissu til hvers væri ætlast af þeim. 

Hún sagði til dæmis frá því að hún ræði stundum við sum börn um það 

hvaða hegðun er ásættanleg í útiveru og sé með því búin að leggja grunninn 

að því hvaða hegðun er æskilegt að sýna í útiverunni. Hún tók einnig dæmi 

um tvo aðila sem ættu erfitt með að vera saman. Hún vildi alls ekki stía 

þeim í sundur heldur passaði sig á að sýna þeim jákvæða athygli, finna 

handa þeim ný og spennandi verkefni og þannig hjálpa þeim að æfa sig í að 

vera saman. Birna sagðist leggja áherslu á að börnin lærðu að setja sig í spor 

annarra, til dæmis með því að spyrja þau hvort þau vilji að eitthvað yrði gert 

við þau. 

4.3.3 Leikskólakennarinn sem fyrirmynd 

Viðmælendur rannsóknarinnar voru allir sammála um að leikskólakennarar 

væru mikilvægar fyrirmyndir barnanna, hvort sem það var í samskiptum við 

samstarfsfólk eða við börnin. Arna sagði að hún væri fyrirmynd í öllu sínu 

starfi, hvort sem það væri í samskiptum við börnin eða samstarfsfólk og að 

öll hennar framkoma og hegðun innan leikskólans skipti máli. Birna var á 

sama máli og sagði til að mynda: 

Ég geri mér gríðarlega mikla grein fyrir því hve mikil fyrirmynd 

ég er þeim [...] þau læra náttúrulega bara það sem fyrir þeim er 

haft og það sem þau sjá miklu frekar en það sem þau heyra, 

þannig að ef ég geri einhvern hlut þá er það miklu áhrifaríkara 

en það sem ég er endalaust að segja [...] þau verða svo 

samdauna orðum, það þarf að sýna þeim hvernig maður gerir. 

Birna talaði einnig um mikilvægi þess að vera virkur í starfi, að vera 

hreyfanleg og fylgjast vel með. Hún minntist líka á mikilvægi þess að biðjast 



 

   57 

afsökunar ef hún hleypur sjálf á sig til dæmis ef hún rekst í barn og sýna 

bæði börnum og samstarfsfólki umhyggju. 

Dóra fjallaði líka um mikilvægi þess að vera umhyggjusöm, að vera kát og 

brosa, vanda orðaval og nota falleg orð og reyna að æsa sig ekki og vera 

þannig fyrirmynd fyrir börnin. Fjóla talaði um að það væri mikilvægt að tala 

rétt og fallega og sýna börnunum virðingu. Þá taldi hún mikilvægt að 

samskipti starfsfólks væru góð og passað væri upp á að ekki væri talað um 

börnin. Hún sagði að gott skipulag væri líka nauðsynlegt og góð samvinna. 

Jafnframt taldi hún mikilvægt að börnin vissu að það væri alltaf starfsfólk til 

staðar. Fjóla sagði einnig að hún hugsaði út frá því að hún á sjálf börn í 

leikskóla og sagðist koma fram við börnin eins og hún vildi að komið væri 

fram við hennar eigin börn. Varðandi samskipti starfsfólks sagði hún 

mikilvægt að passa hvað væri talað um fyrir framan börnin og að börnin 

sæju starfsfólk vinna vel saman. 

Gréta sagði að það væri mikilvægt að passa samskipti sín við aðra. Hún 

sagði að þar sem hún væri fagmaður ætti hún að vita hvernig góð fyrirmynd 

ætti að vera og taldi sig reyna eftir bestu getu að vera það. Til dæmis með 

því að sýna börnunum virðingu og tala ekki niður til þeirra. Hún sagði að hún 

væri dugleg að hrósa börnunum og lagði áherslu á að nota virka hlustun 

þegar talað væri við börnin: 

Það skiptir svo miklu máli að hlusta á hvað barnið er að segja, 

þú átt ekki að leggja því orð í munn heldur ef það er að koma 

og reyna að tjá sig um hvað er í gangi skiptir svo miklu máli að 

hlusta af því að ef þú hlustar ekki þá veistu ekki í rauninni hver 

kjarni vandamálsins er, þá í rauninni getur þú ekki hjálpað því 

og þannig að ég tileinka mér svolítið að hlusta á hvað þau hafa 

að segja og leita að lausnum saman. 

Gréta minntist einnig á mikilvægi þess að starfsfólk sýndi hvert öðru 

virðingu, börnin væru fljót að læra það sem fyrir þeim er haft. Þannig væri 

mikilvægt að þeir fullorðnu væru meðvitaðir um að vera fyrirmyndir fyrir 

börnin í framkomu og samskiptum sín á milli. 

4.3.4 Bestu aðstæður til  að efla félagsfærni 

Allir viðmælendurnir sögðu að stutt væri við félagsfærni í öllu daglegu starfi 

leikskólans. Þá var það ýmist frjálsi leikurinn eða daglegar athafnir eins og 

matartímar og stundirnar í fataherberginu sem voru nefndar sem líklegasti 

staðurinn til að leiðbeina börnum í félagsfærni. Arna sagði til að mynda: 
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„það er í raun og veru félagsfærni í öllu starfi leikskólans, alveg sama hvað 

það er sem við erum að gera þá erum við að efla okkur í félagsfærni“. 

Bára sagði einnig að félagsfærni væri kennd í öllum aðstæðum, það væri 

endalaust verið að benda börnunum á, gefa þeim færi á að sjá hvar þau geti 

lært og sagði að það væri mikilvægt að útskýra af hverju ætlast væri til 

ákveðinnar hegðunar. Hún sagði það að útskýra fyrir börnunum af hverju 

þau eiga að sitja kyrr gefa allt aðra orku í leiðsögnina, í stað þess að vera 

bara skipun væri það í raun boð um að líða betur. Hún sagðist útskýra fyrir 

börnunum af hverju það væri mikilvægt að sitja kyrr við matarborðið eða í 

samverustundinni því það skapar svo mikla ró, „þá getum við öll verið róleg 

og ef maður hugsar um sig þá þarf maður ekki að hugsa um alla, ef ég er að 

hugsa um alla þá er ég kannski ekki að hugsa um það sem ég er að gera“. 

Hún sagðist gera það mikið í sýnu starfi að útskýra vel fyrir börnunum af 

hverju hún vilji að þau geri hlutina. 

Dóra lagði áherslu á að það væri samspil á milli beinnar kennslu og 

kennslu í aðstæðum og sagði: 

Þetta þarf alltaf að vera samspil, það þarf að vera bein kennsla 

þar sem búið er að fara í gegnum allar þessar reglur og allt sem 

við erum að gera en það er alls ekki nóg og það þarf að kenna 

þetta í aðstæðunum og það held ég að þau læri miklu meira af 

[...] og þau tengja þegar þau eru búin að vera í svona beinni 

kennslu en hún bara dugar ekki nema það sé líka kennsla í 

aðstæðum. 

Fjóla sagði að henni þætti best að kenna félagsfærni í litlum hópum þar sem 

börnin væru að gera eitthvað sem þeim þætti spennandi og við þannig 

aðstæður myndi hún fylgjast með hvað þau væru að segja og gæti þá bent 

þeim á það sem mætti gera betur. 

Gréta talaði um að í leiknum væru börnin að rannsaka umhverfið og æfa 

sig í að tjá tilfinningar og leysa vandamál. Hún sagði að það skipti hana 

miklu máli að gefa börnunum tækifæri til að taka þátt í að leita lausna en 

ekki bara koma sjálf og leysa vandann fyrir þau. Kennarar og foreldrar 

þyrftu að vera meðvitaðir um umhverfið og sýna börnunum virðingu og 

leyfa þeim að reka sig á. Það að finna síðan lausnir í sameiningu sé sterkur 

grunnur að því að efla félagsfærni, tjáningu og almenn samskipti. Hún talaði 

um að hennar hlutverk væri að vera vakandi fyrir þeim tækifærum sem upp 

koma til dæmis í leiknum eða í fataherberginu. Þar væri til að mynda oft 

lítið pláss og allir að rekast á eða stíga á hvert annað. Einnig fjallaði hún um 
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útiveruna að mikilvægt væri að fylgjast vel með þar. Það væri kjörinn staður 

til þess að verða félagslega undir, þess vegna þyrfti hún að vera vel vakandi 

til þess að geta haft áhrif þar. 

Í svörum allra leikskólakennaranna kom fram að virðing væri það allra 

mikilvægasta sem þær gætu kennt börnunum. Einnig komu fram þættir eins 

og læsi, vegna þess að tungumálið er mikilvægt til þess að skilja aðra í 

kringum sig og umhverfislæsi til að lesa í aðstæður og hegðun annarra. Þá 

kom einnig fram að mikilvægt væri að kenna börnum að taka ábyrgð á eigin 

gjörðum, Dóru fannst til að mynda vanta að börn væru látin taka ábyrgð á 

því sem þau gerðu í skólakerfinu almennt. Fjóla talaði líka um ábyrgð og 

sagði að börnin þyrftu fyrst og fremst að læra að bera ábyrgð á sjálfum sér 

og læra að hegðun þeirra hefur áhrif á aðra. Gréta minntist á að gagnkvæm 

virðing skipti rosalega miklu máli til að geta lifað í samfélagi og geta átt 

samskipti við aðra. Hún talaði einnig um mikilvægi þess að geta sett sig í 

spor annarra. 

4.4 Áhrif félagsfærni á líf barna 

Félagsfærni hefur fjölþætt áhrif á líf einstaklinga. Það kom fram í gögnunum 

að viðmælendurnir töldu að félagsfærni hefði viðtæk og mikilvæg áhrif á 

leik barna, stöðu þeirra í leik og innan barnahópsins og líðan þeirra. Þá töldu 

þeir að sú færni sem börnin öðlast á mótunarárum bernskunnar hafi mikið 

gildi fyrir framtíð þeirra. 

4.4.1 Áhrif á leik barna 

Þegar spurt var út í það hvort viðmælendur teldu að félagsfærni hefði áhrif 

á leik barna töldu þeir svo vera. Arna sagði meðal annars að börn sem ættu 

erfitt með samskipti og ættu erfitt með að deila hlutum lentu frekar í 

árekstrum í leik. Hún taldi að félagsfærnin hefði áhrif á sjálfsmynd 

barnanna: 

Ef þú færð alltaf jákvætt feedback þá styrkir það þig sem 

einstakling og sem persónu og hérna ef þú ert endalaust að 

lenda í einhverjum árekstrum og eitthvað slík þá kannski gerir 

það þig síður. Þetta eflir heilmikið það að hafa góða félagsfærni 

og hefur mikil áhrif á sjálfsmynd og sjálfsöryggi barna. 

Birna taldi að félagsfærni hefði lykiláhrif á leik barna. Hún tók dæmi um 

barn sem ætti erfitt að stoppa sig af og hemja sig og sagði það skemma 

gríðarlega út frá sér. Það hefði mikil áhrif á það hvort hin börnin vildu leika 
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við það sem sýndi bersýnilega að ef þau eru hæf í félagslegum samskiptum 

þá fá þau frekar að vera með í leiknum og hafa einnig öðruvísi vald og vægi í 

leiknum. Annað sem Birna minntist á var að hún taldi börn skapa leik og 

leikaðstæður sem endurspegla líðan þeirra. Börn með góða félagsfærni taldi 

hún til dæmis skapa heildstæða og fallega leiki sem margir geta verið með í 

og þá skipti engu máli við hvern væri leikið. Hún sagði börn með góða 

félagsfærni aðlaga sig að leikfélaganum og lesa hann vel: 

Það einhvern veginn helst í hendur við það hvernig það, fléttast 

allt, það bara gengur allt upp eins og í tannhjóli en svo aftur á 

móti einstaklingarnir sem eru ekki eins félagsfærir þeir fara 

alltaf einhvern veginn, það kemur alltaf spýta í tannhjólið [...] 

og leikirnir sem það skapar eru ærslafullir og með látum og 

jafnvel þannig og alltof oft endar akkúrat með sprengingunni, 

grátið, viðkomandi meiðir sig eða meiðir aðra og það er svo 

þrungin stemning í svoleiðis leik. 

Dóra sagði einnig að félagsfærni hefði áhrif á leik barnanna: 

Ef þau eru góð í félagsfærni og kunna góð samskipti og kunna 

að deila hlutum og kunna að bera umhyggju og virðingu fyrir 

náunganum og þá auðvitað gengur þeim betur að eignast vini, 

gengur betur í leiknum og líður betur og maður sér að þeir sem 

eru ekki sterkir í félagslegum samskiptum þeim líður oft mun 

verr. 

Gréta sagði einnig að félagsfærni væri mikilvæg fyrir leikinn. Hún sagði að 

þeir sem væru með slaka félagsfærni lentu gjarnan undir í leiknum en á 

sama tíma væri leikurinn mikilvægur til að fá svigrúm til að prófa nýja hluti 

og fá tækifæri til að vera á eigin forsendum. Hlutverk leikskólakennarans 

væri samt alltaf að fylgjast með, horfa í leikinn og sjá hver staðan er. 

4.4.2 Áhrif á líðan barna 

Varðandi áhrif félagsfærni á líðan barna þá sagði Birna að börnin fyndu fljótt 

hvernig þeim er tekið og einnig skipti máli hvernig þau taka sér sjálf og líður 

í sjálfum sér. Hún talaði um að henni þætti spennandi að vinna með þennan 

þátt hjá börnunum. Til dæmis að hjálpa þeim að stoppa sig af. Þá sagðist 

hún til dæmis segja við barn sem á erfitt með að hemja sig „ef þú getur ekki 

stoppað þig þá get ég stoppað þig, ég get passað hendurnar þínar“. Ef þau 

samþykkja það situr hún með hendurnar þeirra í sínum eða leiðir þau og svo 
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fara þau að fá sjálfstraustið og vilja fara aftur í leikinn. Þá myndi hún segja 

eitthvað á þessa leið: „mundu þá, ef þú getur ekki, þá er ég hérna...“. 

Gréta taldi einnig að félagsfærni hefði mikil áhrif á líðan barna. Hún hefði 

áhrif á hvernig börn mynda tengsl og gefur börnum færi á að líða betur og 

tjá tilfinningar sínar. Hún taldi einnig að börnum sem gengi vel að tjá 

tilfinningar sínar liði betur. Arna sagði að börn með góða félagsfærni liði 

betur og þau virtust einnig sáttari með sjálf sig. Dóra og Fjóla voru sammála 

um að félagsfærni hefði áhrif á líðan barna, Fjóla minntist á að félagsfærni 

væri áhrifaþáttur þegar kæmi að einelti og sagði til dæmis færni barna í 

félagslegum samskiptum hafa mikið að segja fyrir líðan þeirra. 

4.4.3 Áhrif á stöðu barna innan barnahópsins 

Þegar sjónum var beint að því hvort félagsfærni hefði áhrif á stöðu 

barnanna innan barnahópsins sagði Arna að félagsfærni hefði þar mikil 

áhrif. Hún sagði að barn sem er gott í félagsfærni eða sterkt í félagsfærni 

væri sterkt í hóp og benti á að öryggi barna og sjálfsmynd þeirra væri stór 

þáttur í félagsfærni. 

Birna sagði að þau börn sem væru minna félagsfær hefðu einhvern 

veginn ekki sama vægi í ákvarðanatökum. Hún taldi þau byrja óhugnanlega 

snemma að raða sér í valdastöðu innan hópsins og það þau röðuðu sér 

svolítið sjálf í hópa eftir því hver staða þeirra væri félagslega. Þau sem væru 

í veikari stöðu innan hópsins, væru oft óörugg og gæfu sjálfum sér einhvern 

veginn ekki pláss á meðan þessi sem stæðu sterkari að vígi kepptust um að 

fá að stjórna. 

Fjóla talaði um að stundum væri þetta líka eins og persónueinkenni hjá 

börnum, sum börn soga til sín aðra krakka á meðan það eru önnur börn sem 

enginn virðist vilja leika við. Hún sagði einnig að það væri algengt að börn 

sem eru með sérþarfir verði útundan og þá sé það undir 

leikskólakennurunum komið að hjálpa þeim að finna leiðir til að komast í 

leik. Þá væri jafn mikilvægt að efla skilning barna á jöfnum þátttökurétti 

allra og kenna börnunum að ekki megi skilja neinn útundan. 

Dóra sagði að félagsfærni hefði áhrif á vinsældir barna innan 

barnahópsins og tók dæmi um barn sem var alltaf jákvætt og glatt, tilbúið til 

að deila hlutum og var mjög vinsælt innan barnahópsins. Um var að ræða 

barn sem var ekki sterkt mállega en var mjög leikið í að lesa í aðstæður. Það 

hafði þurft að lesa svo mikið í umhverfið því það hafði ekki skilið allt. Barnið 

fékk til dæmis verkefni og skildi ekki fyrirmæli en gerði eins og hinir og taldi 

Dóra að það að hafa þurft að lesa svona í aðstæður hafi gert barnið mjög 

sterkt félagslega. 
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Það var einnig niðurstaða Grétu, hún taldi að börn sem væru sterk 

félagslega ættu meiri möguleika á að vera hærra uppi í stiganum. Börn með 

góða félagsfærni væru færari í að lesa í umhverfi sitt og átta sig á hvaða 

hegðun er æskileg. Hins vegar ættu börn með slaka félagsfærni jafnvel erfitt 

með að koma sér á framfæri sem hefur áhrif á stöðu þeirra innan hópsins. 

4.4.4 Horft til framtíðar 

Þegar viðmælendur voru spurðir að því hvaða gildi þeir teldu félagsfærni 

sem lærð væri í leikskóla hafa fyrir framtíð barnanna voru þeir allir sammála 

um að það hefði mikið gildi. Arna sagði að í barnæsku væri verið að vinna að 

því að byggja einstaklinginn upp fyrir lífið og taldi að þau börn sem fari út úr 

leikskóla með sterka sjálfsmynd og öryggi í samskiptum verði mjög vel 

stödd. Hún tók dæmi um einstaklinga sem finnast þeir alltaf vera fórnar-

lömb og sagðist hafa áhyggjur af slíkum einstaklingum. Það væri ekki 

auðvelt að fara með slíkt í farteskinu út í lífið. Birna talaði um að hún hefði 

áhyggjur af börnum sem væru mjög stíf og átti þar við börn sem lenda til að 

mynda í því að fá ekki það sem þau vilja og bregðast við með mikilli stífni 

eða mótþróa. Hún taldi það vera ákveðin höft á félagsfærnina: 

Þannig að það er sennilega lykillinn að því að líða vel og vera 

félagsfær og það er þessi sveigjanleiki. Að því um leið og þú ert 

sveigjanlegur þá getur þú hlustað á aðra, sett þig í spor og allt 

þetta. 

Dóra sagði að það hefði mikið gildi fyrir framtíðina, það væri í raun ekki 

hægt að búa í samfélagi nema vera góður í samskiptum og samvinnu: 

Þú kemur alltaf til með að þurfa að vinna með einhverjum, þú 

ert kannski í 20 manna bekk næstu einhver x mörg árin eða 

hvað það er þannig að auðvitað hefur þetta mikil áhrif fyrir 

framtíðina. Og hvernig þér muni vegna, ég meina, það vill 

enginn eiga enga vini eða og falla ekki inn í hópinn, það er 

náttúrulega bara hefur sýnt sig að það er gríðarlega mikilvægt 

alltaf fyrir öll börn, það er að falla inn í hópinn, það er erfitt að 

standa fyrir utan hópinn. Það að þau nái þessu í leikskóla hlýtur 

að vera grunnurinn að því hvernig þeim muni ganga í 

framtíðinni, við erum náttúrulega að byggja undir grunninn, ég 

myndi segja að það myndi hafa mikil áhrif á framtíðina. 



 

   63 

Fjóla sagðist halda að það sem börnin læri í leikskóla sitji inni hjá börnunum 

og þau hafi vonandi þessar lausnir bakvið eyrað. Gréta kom síðan aðeins inn 

á mikilvægi þess að efla félagsfærni og samskipti í nútímasamfélagi sem 

einkennist mikið af því að samskiptin fari fram í gegnum tölvur, tölvupóst, 

síma eða einhvers konar miðla og taldi að það að efla félagsfærnina hafi 

mikið að segja fyrir framtíðina: 

Af því að það snýst ekki allt um það tölvupóstinn og þetta, þú 

getur bjargað þér á því en ég meina þegar þú ferð út á 

vinnumarkaðinn, þegar þú ferð að lifa lífinu þá er betra að vera 

sterkur félagslega í þessum félagslegu samskiptum. Þú gerir 

það náttúrulega best face to face og þar kemur náttúrulega 

félagsfærnin inn í að þú getir tjáð tilfinningar og tekið á móti 

annarra. Gagnkvæm virðing og hlusta. Það er, þetta er svona 

grundvallaratriði. 

Allir viðmælendur voru sammála um að það starf sem unnið er í leikskóla er 

mikilvægt fyrir persónuþroska barna og hafi mikið gildi fyrir gengi í 

persónulegum samskiptum í framtíðinni. 

4.5 Samantekt 

Í þessum kafla greindi ég frá niðurstöðum úr viðtölum við viðmælendur 

mína sem voru fjórir leikskólakennarar og einn grunnskólakennari sem 

starfa í fjórum leikskólum á höfuðborgarsvæðinu. 

Af gögnunum má ráða að þrátt fyrir að áherslur séu ólíkar á 

leikskólunum þar sem viðmælendur rannsóknarinnar starfa, má finna 

ákveðinn samhljóm með aðferðum viðmælendanna við að styðja við 

félagsfærni barna. Þeir töluðu um að mikilvægt væri að nota hvert tækifæri 

í daglegu starfi til að styðja við félagsfærni barnanna hvort sem það er í 

hópastarfi, vali eða í daglegum athöfnum eins og matartímum, í fata-

herbergi eða í útiveru. Í leikskóla Birnu, Dóru og Fjólu voru sérstakar stundir 

sem helgaðar voru námsefni sem notað var til að styðja við félagsfærni 

barna en í leikskólum Örnu og Grétu var meiri áhersla lögð á að nota 

daglegar athafnir við að styðja við félagsfærni barna. 

Viðmælendurnir töldu að umhverfi leikskólans og skipulag þyrfti að vera 

styðjandi og sveigjanlegt og bjóða upp á að skipta barnahópnum í smærri 

hópa og það væri í höndum leikskólakennara að skipuleggja umhverfið 

þannig að það styddi við samskipti barnanna. Einnig töldu þeir að 

leikskólakennarar væru fyrirmyndir barna, bæði í samskiptum við börnin og 
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við samstarfsfólk. Þeir töldu að félagsfærni hefði fjölþætt áhrif á líf barna, 

hún skipti máli í leik þeirra og fyrir stöðu þeirra innan barnahópsins. Auk 

þess töldu leikskólakennararnir að sú færni sem börn öðlist á mótunarárum 

bernskunnar hefði mikið gildi fyrir framtíð þeirra. 
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5 Umræða 

Eins og fram hefur komið var markmið þessarar rannsóknar að skoða 

hvernig leikskólakennarar styðja við félagsfærni barna. Tilgangurinn var 

fyrst og fremst að fá innsýn í það hvernig leikskólakennarar skipuleggja starf 

með börnum og leikskólaumhverfið með tilliti til eflingar á félagsfærni. 

Leitast var eftir því að fá upplýsingar um hver sýn, viðhorf, reynsla og 

þekking þeirra er á því að styðja við félagsfærni barna. 

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður ræddar og settar í samhengi við 

þær hugmyndir um börn, nám og þroska þeirra sem komu fram í umfjöllum 

um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Í þeim tilgangi að svara 

rannsóknarspurningunum sem settar voru fram í upphafi mun ég hér á eftir 

draga fram þá þætti í starfi viðmælenda rannsóknarinnar sem þeir töldu 

hafa áhrif á félagsfærni barna, þær aðferðir sem þeir nota í starfi sínu við að 

styðja við félagsfærni barna og einnig hugmyndir þeirra um áhrif félagsfærni 

á líf barna. Þær rannsóknarspurningar sem lagt var upp með að svara í 

rannsókninni voru: Hvernig styðja leikskólakennarar við félagsfærni barna í 

daglegu starfi? Hvernig er umhverfi og starf skipulagt í leikskóla með tilliti til 

þess að styðja við samskipti barnanna? Hvaða áhrif telja leikskólakennarar 

að félagsfærni hafi á líf barna? 

5.1 Niðurstöður skoðaðar með tilliti til rannsóknarspurninga 

Fyrsta spurningin, hvernig styðja leikskólakennarar við félagsfærni barna í 

daglegu starfi, var yfirspurning rannsóknarinnar og hinar tvær 

undirspurningar sem notaðar voru til að rýna enn betur í störf 

leikskólakennara og hvernig þeir skipuleggja umhverfi leikskólans og daglegt 

starf með tilliti til þess að styðja við samskipti barnanna. Auk þess taldi ég 

áhugavert að fá fram upplýsingar frá viðmælendum um hvaða áhrif þeir 

töldu að félagsfærni hefði á líf barna. 

Viðmælendur rannsóknarinnar voru reynslumiklir leikskólakennarar og 

höfðu allir myndað sér skoðun á því starfi sem fram fór í leikskólanum. Þeir 

virtust meðvitaðir um mikilvægi þess að styðja við félagsfærni barna á 

leikskólaaldri og að sú félagsfærni sem börn læra á þeim aldri hafi áhrif á líf 

þeirra. Allir viðmælendurnir lögðu sérstaka áherslu á frjálsa leikinn og töldu 

hann vera bestu aðstæðurnar til að styðja við félagsfærni barna. Auk þess 

töldu þeir að þar væri hægt að grípa inn í ef upp kæmu árekstrar en að öðru 
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leyti töldu þeir að börnin ættu að fá tækifæri til að leysa úr ágreiningum að 

mestu sjálf. 

Auk frjálsa leiksins, lögðu viðmælendurnir áherslu á að nota hvert 

tækifæri til að styðja við félagsfærni barna, þá voru nefndar aðstæður eins 

og við matarborðið, í fataherbergi og í útiveru. Það er í samræmi við Gordon 

og Browne (2000) sem sögðu að í daglegum athöfnum eins og við tiltekt, 

eða undirbúning fyrir hvíld fælust tækifæri til þess að styðja við félagsfærni. 

Einnig sögðust viðmælendurnir vinna með félagsfærni í hópastarfi og var 

það sérstaklega áberandi hjá þeim viðmælendum sem störfuðu eftir 

ákveðinni námskrá tengdri félagsfærni. Þeir viðmælendur notuðu hópastarf 

meðal annars til að taka á ákveðnum atvikum sem upp hafa komið, skerpa á 

reglum leikskólans eða leggja inn nýja aðferð í lausnamiðaðri leikni eða eins 

og í tilviki Birnu að leggja inn nýtt gildi í Lífsmenntanámsefninu. Það er í 

samræmi við Gordon og Browne (2000) sem töldu að í smærri hópum gæti 

leikskólakennarinn boðið upp á rólegri aðstæður með lítilli utanaðkomandi 

truflun og sögðu að í slíkum aðstæðum byðust mörg tækifæri til að efla 

félagsfærni barna. 

5.2 Leikskólakennarinn og hlutverk hans 

Hlutverk leikskólakennara er mikilvægt í lífi barna. Fram hefur komið að 

meirihluti barna dvelur sjö klukkustundir eða lengur í leikskóla á hverjum 

virkum degi (Hagstofa Íslands, 2014). Þannig eru leikskólakennarar miklir 

áhrifavaldar í lífi barna. Viðmælendurnir virtust vera mjög meðvitaðir um 

þessa ábyrgð og hafa það í huga bæði í samskiptum við börnin og 

samstarfsfólk. Þeir lögðu meðal annars áherslu á umhyggju, virkni, hlustun, 

vandaða framkomu og virðingu í starfi sínu. 

Viðmælendurnir í þessari rannsókn töldu leikskólakennara gegna 

mikilvægu hlutverki í leik barna. Þeir sjá til þess að leikumhverfi og leikefni 

sé til staðar fyrir leik, hafa umsjón með börnum í leik og taka þátt í leiknum 

með þeim. Sem eins konar umsjónarmenn leiks þurfa leikskólakennarar að 

sjá til þess að öllum börnum líði vel í leiknum og þurfa að taka ákvarðanir 

um hvort leikurinn sé við hæfi og öruggur, sem er í samræmi við það sem 

Frost o.fl. (2005) telja. 

Skilja mátti á svörum viðmælenda að þeim þætti mikilvægt að þekkja 

börnin og þarfir þeirra. Dewey (2000) benti einmitt á mikilvægi þess, en 

hann taldi að það væri ábyrgð kennarans að þekkja þá einstaklinga sem 

hann starfar með. Hann sagði að kennurum bæri í raun skylda til að kynna 

sér vandlega hæfileika og þarfir þess sérstaka hóps einstaklinga sem er í 
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hans umsjá og um leið þyrfti hann að skapa skilyrði og umhverfi sem ýtir 

undir nám og þroska barna. 

Viðmælendurnir voru spurðir út í þekkingu sína á félagsfærni og kom í 

ljós að þeir töldu þekkingu sína mis mikla. Allir viðmælendur töldu sig hafa 

aflað sér þekkingar í gegnum starfið og tveir þeirra nefndu að nám þeirra 

hefði einnig verið uppspretta þekkingar. Mikilvægi þess að hafa þekkingu á 

félagsfærni barna endurspeglast í rannsókn Hrannar Pálmadóttur og 

Jóhönnu Einarsdóttur (2012) en þar kom fram að leikskólakennarar þurfi að 

hafa góða innsýn í félagslegan heim barna og þekkingu á því hvernig börn 

mynda félagsleg tengsl. 

5.2.1 Viðhorf leikskólakennara til barna 

Viðmælendurnir virtust bera mikla virðingu fyrir börnunum. Þeir töluðu um 

börnin af umhyggju og gættu þess að leggja áherslu á að fjalla frekar um 

hæfni barna en að útlista vanhæfni þeirra. Þó var hægt að greina í orðræðu 

þeirra sem starfa eftir PBS að þar sé unnið út frá þeirri hugmyndafræði að 

þjálfa þurfi börn til dæmis í samvinnu og leiðrétta hegðun þeirra með 

markvissum kennsluaðferðum. Þó að í meginatriðum hafi hugmyndir 

viðmælenda minna verið í anda síðtímahugmynda (e. postmodern view) um 

barnæsku mátti greina í orðræðu þeirra sem starfa eftir PBS að sumt í þeirri 

stefnu endurspeglaði ekki alltaf þær hugmyndir sem tengdar eru 

síðtímahugmyndum um börn. Notuð voru hugtök eins og að þjálfa börn í 

viðeigandi hegðun sem gefur til kynna að börn læri slíka hegðun ekki af 

sjálfsdáðum heldur heldur þurfi hinn fullorðni að kenna barninu að hegða 

sér á viðeigandi hátt. Slíka orðræðu má tengja hugmyndum þar sem litið var 

svo á að börn kynnu ekki að hegða sér og þeim þyrfti að stjórna í átt að 

réttri hegðun. Hlutverk þeirra sem annast börn væri að koma böndum á 

stjórnleysi þeirra með aga og með því að kenna rétta hegðun (Montgomery, 

2003).  

Þó að þarna hafi mátt greina örlitla vísun í slík viðhorf má ekki gefa 

viðmælendum mínum að þeir líti á börn með þessum hætti. Þvert á móti 

má segja að í viðhorfum viðmælendanna í þessari rannsókn hafi í megin 

atriðum endurspeglast þær hugmyndir um barnæsku sem taldar eru eiga 

við í dag og falla undir hatt síðtímahugmynda. Þar er lögð áhersla á 

margbreytileika og einstaklingsmun og því hafnað að tilteknir eiginleikar séu 

algildir og eigi við um öll börn (Albon, 2011; Dahlberg o.fl., 1999). 

Sýn á börn hefur áhrif á leikskólastarf og skiptir viðhorf kennara til barna 

og bernskunnar þar miklu máli (Jóhanna Einarsdóttir, 2008). Til dæmis hvað 

varðar fagmennsku. Faglegur leikskólakennari lítur til að mynda ekki á 
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hegðun barna sem vandamál heldur gerir hann sér grein fyrir því að börn 

eru enn að læra samskipti og slíkt sjónarmið getur breytt miklu um það 

hvernig augum hegðun barna er litin. Leikskólakennari sem lítur á það sem 

gerist í samskiptum í leikskólanum sem tækifæri til náms eflir færni barna til 

að velja viðeigandi hegðun (Gloeckler og Cassell, 2012). Í rannsókninni 

komu einnig fram þau viðhorf að leikskólakennarar ættu að hlusta á börnin 

og hjálpa þeim að læra að virða eigin mörk og annarra. Það samræmist 

einnig síðtímahugmyndum en þar er lögð áhersla á að hlusta á raddir barna 

og það sem börn hafi að segja er tekið alvarlega (Dahlberg o.fl., 1999). 

Í viðtölum við viðmælendur var reynt að ganga út frá því að umræðan 

snérist um störf leikskólakennarans fremur en hegðun eða líðan barnanna. 

Hegðun og líðan barnanna er þó alltaf miðpunkturinn þegar fjallað er um 

félagsfærni enda hefur félagsfærni barna mikil áhrif á hegðun, líðan og líf 

barna. Viðmælendur virtust sammála um að félagsfærni hefði mikið gildi 

fyrir framtíð barnanna og lýstu áhyggjum sínum af þeim börnum sem ekki 

héldu út í lífið með góðan grunn samskipta- og félagsfærni í farteskinu.  En 

rannsakendur hafa bent á að börn með slaka félagsfærni séu líklegri til að 

eiga í erfiðleikum með að eiga í innihaldsríkum samböndum við önnur börn 

(Arslan o.fl., 2011) og að sú félagsfærni sem börn öðlist á leikskólaárum 

sínum hafi áhrif á framtíð þeirra (Alisinanoglu o.fl, 2012).  

5.2.2 Áhrif á félagsfærni 

Viðmælendur rannsóknarinnar áttu margt sameiginlegt í viðhorfum sínum 

til þess hvað þeir töldu að hefði áhrif á félagsfærni. Allir viðmælendur nema 

einn töldu til að mynda að umhverfi hefði mikil áhrif og áttu þá ýmist við 

umhverfi barnanna heima eða í leikskólanum. Hvað umhverfið heima varðar 

nefndu viðmælendur atriði eins og hvort börnin ættu systkini og hvaða áhrif 

foreldrar þeirra hefðu á þau. Varðandi áhrifaþætti innan leikskólans nefndu 

þeir þætti eins og aðstæður til leiks, tungumálið, áhrif frá jafnöldrum, 

viðmót leikskólakennara og hvernig umhverfi leikskólans er skipulagt. 

Einn viðmælenda talaði um að persónueinkenni barnanna, það er, 

einkenni eins og feimni, geti skipt máli. Hann sagði það geta verið erfitt að 

kenna börnum sem eru feimin að taka stjórnina og sýna áræðni. Líkt og 

Dowling bendir á þykir slík styrking þó vera mikilvæg einkum nú á tímum 

þegar auðvelt er að fela sig á bakvið þá tækni sem við búum yfir eins og 

tölvur, síma og aðra miðla (Dowling, 2005). Þá hafa rannsakendur bent á að 

feimni geti valdið börnum miklum erfiðleikum í barnæsku og fram á 

fullorðinsár ef ekkert er að gert en barn sem glímir við feimni tekur síður 
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þátt í athöfnum sem styðja við félagsfærni þess og missir af tækifærum sem 

verður til þess að félagsþroski þess þróast síður (Gülay, 2011). 

Annað mikilvægt atriði sem bar á góma var öryggi, það hversu öruggt 

barn væri í eigin persónu og gagnvart öðrum í kringum það. Fræðimenn 

telja að börn sem hafa myndað örugg tengsl við þá sem annast þau séu í 

betra jafnvægi og hafa betri félagslega færni en þau börn sem hafa óörugg 

tengsl (Siegler, Deloache og Eisenberg, 2006). Leikskólar eru fyrir mörg börn 

eins og þeirra annað heimili og eru þau í daglegum samskiptum við 

leikskólakennara sína og því er vert að horfa til þess hvernig börn tengjast 

leikskólakennurum sínum. Börn sem hafa myndað sterk tengsl við leikskóla-

kennara sína líður betur, eiga í betri samskiptum við leikfélaga sína og geta 

leikið sér í flóknari leikjum en börn sem myndað hafa minni tengsl við 

leikskólakennara sína (Bergin og Bergin, 2009; Dowling, 2005). 

5.3 Áhrif umhverfis og skipulag í leikskóla  

Í gögnum rannsóknarinnar mátti glögglega greina að viðmælendurnir voru 

meðvitaðir um það hversu mikilvægu hlutverki umhverfi leikskólans og 

skipulag gegna fyrir bæði starf með börnunum og þarfir barnanna. Hér 

verður fjallað nánar um það hvernig umhverfi og skipulag í leikskólum 

viðmælenda hafði áhrif á félagsfærni barna í samhengi við fræðilegan 

bakgrunn rannsóknarinnar. 

5.3.1 Umhverfi 

Í svörum viðmælendanna mátti greina að í leikskólum þeirra er reynt að 

huga að því að umhverfið styðji við samskipti barnanna meðal annars með 

því að nýta þau rými sem til staðar eru í leikskólanum. Til þess voru notaðar 

ýmsar leiðir eins og val, mottur sem afmarka leikpláss eða notuð öll 

möguleg rými leikskólans eins og fataherbergi og gangar. Þannig er reynt að 

koma til móts við kröfur Aðalnámskrár um skipulag og nýtingu húsnæðis 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Litið hefur verið svo á að umhverfið sé hinn þriðji kennari og varð það 

umræðuefni eins viðmælandans að umhverfið ætti sinn þátt í að skapa 

einstaklinginn. Dewey sagði til dæmis að reynsla ætti sér aldrei stað í 

tómarúmi og átti þar við að umhverfið hefði áhrif á nám, þannig geta 

kennarar haft mótandi áhrif á umhverfið með það að markmiði að beina 

námi barnanna í ákveðna átt (Dewey, 2000). Leikskólakennarar skipuleggja 

starf og umhverfi leikskólans upp að því marki sem húsnæðið býður upp á. 

Mikilvægt er að leikskólakennarar séu frjóir í hugsun og úrræðagóðir líkt og 

sumir viðmælendur rannsóknarinnar virtust vera þegar kom að nýtingu 
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rýmis í leikskólanum. Birna talaði um að leikskólakennarar þyrftu að vera 

óhræddir við að færa húsgögn til að rýma fyrir leiknum og einnig að nýta 

útileiksvæðið betur í leikskólastarfinu. 

Ef leikskólar viðmælenda eru skoðaðir út frá flokkun Johanson (2004) um 

leikskólaumhverfi í leikskólum kemur í ljós að í flestum tilvikum einkenndist 

leikskólaumhverfi þar sem viðmælendur rannsóknarinnar starfa af 

samskiptum fullorðinna og barna þar sem litið er á barnið sem félaga og 

hinn fullorðni hefur trú á getu barnsins. Þó mátti greina, líkt og fjallað var 

um í viðhorfum viðmælenda hér að ofan, að orðræða í tengslum við PBS 

kerfið einkenndist af andrúmslofti sem stýrt er af hinum fullorðnu. Greina 

mátti ákveðna togstreitu í svörum þeirra viðmælenda, því þar tókust á 

hugmyndir viðmælendanna og sýn þeirra á börn samkvæmt síðtíma-

hugmyndum annars vegar og hins vegar sú stefnumótun sem virðist 

einkenna PBS aðferðina um að þjálfa þurfi börn og kenna þeim rétta hegðun 

með umbunum eða refsingum (Johanson, 2004). 

5.3.2 Skipulag 

Umhverfi og skipulag í leikskóla hefur mikil áhrif á það hvernig bæði 

börnum og starfsfólki líður. Dagskipulag í leikskólunum fjórum þar sem 

viðmælendur rannsóknarinnar starfa var með nokkuð svipuðum hætti. Á 

öllum leikskólunum var deginum skipt niður í frjálsan leik eða val, útiveru, 

hópastarf þar sem unnið var í smærri hópum og daglega rútínu eins og 

matartíma, hvíld eða samverustundir. 

Jóhanna Einarsdóttir (2004) komst að sömu niðurstöðu í rannsókn sinni 

þegar hún rannsakaði kennsluaðferðir leikskólakennara í samanburði við 

kennsluaðferðir grunnskólakennara. Fram kom að leikskólakennarar lögðu 

áherslu á umönnun og uppeldi ásamt óbeinni kennslu í gegnum leik. Þá 

lögðu þeir einnig áherslu á að skipuleggja starfið með þarfir barnanna í 

huga. Einn liður í því að skipuleggja starfið með þarfir barnanna í huga er að 

leita leiða til að raska sem minnst því starfi sem fram fer í leikskólanum, til 

dæmis með kaffipásum starfsfólks. Einn viðmælenda sagði frá því að eftir að 

hafa séð kaffipásur starfsfólks sem truflun fyrir starf deildarinnar hafi verið 

ákveðið að færa allar kaffipásur til hádegis. Ber það vott um virðingu fyrir 

því starfi sem fram fer á deildinni. 

5.3.3 Leikskólakennarinn sem fyrirmynd 

Allir viðmælendur rannsóknarinnar voru sammála um að hlutverk 

leikskólakennara sem fyrirmyndir væri mikilvægt, hvort sem það var í 

samskiptum við börnin eða samstarfsfólk. Þeir töluðu um að börnin lærðu 
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af þeim í öllum þeirra athöfnum hvort sem það væri í samskiptum við 

börnin, við matarborðið eða hvernig starfsfólkið talar sín á milli. Það er í 

samræmi við Bandura sem sagði að flest mannleg hegðun lærðist  sjónrænt 

í gegnum herminám og því mikilvægt að þeir sem starfa með börnum séu 

meðvitaðir um þennan þátt hlutverks síns (Bandura, 1977). 

Leikskólakennarar kenna ekki bara með beinum athöfnum heldur skiptir 

viðmót þeirra einnig miklu máli. í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram 

það viðhorf hjá viðmælendunum að viðmót fullorðinna skipti máli, að þeir 

sýni börnunum umhyggju og hlýju og skapi öryggistilfinningu hjá þeim. 

Umhyggja er sterkur þáttur í leikskólastarfi og hafa rannsóknir bent á 

mikilvægi þess að börn upplifi hlýju og öryggi. Örugg tilfinningaleg tengsl 

barna við þann sem annast það hafa verið tengd við jákvæðari tilfinningar, 

betri félagslega og vitsmunalega færni og meiri færni í leikjum (Whitebread, 

2010). 

5.3.4 Áherslur leikskólanna á félagsfærni 

Leikskólar á Íslandi starfa eftir fjölmörgum mismunandi stefnum en eru þó 

allir bundnir því að starfa eftir Aðalnámskrá leikskóla. Í leikskólunum fjórum 

þar sem viðmælendurnir starfa voru áherslurnar mjög mismunandi. 

Viðmælendurnir sögðu meðal annars að áhersla væri lögð á að efla færni 

barna til samskipta og tjáningar, virðingu, ábyrgð, kærleika, jafnrétti og 

umhyggju. Allt eru þetta þættir sem samræmast því sem gefið er út í 

markmiðum Aðalnámskrár leikskóla og í lögum um leikskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011; Lög um leikskóla nr. 90/2008). 

5.4 Stutt við félagsfærni barna í daglegu starfi 

Hér verða skoðaðar þær aðferðir sem viðmælendur rannsóknarinnar beittu 

við að styðja við félagsfærni barna í leikskólanum. Fjallað verður um 

markvissar aðferðir og þær leiðir sem viðmælendurnir sögðust nota í 

daglegu starfi. Út frá gögnum rannsóknarinnar má ætla að leikskóla-

kennarar styðji við félagsfærni barna á margvíslegan máta. Viðmælendurnir 

notuðu markviss námsgögn, daglegar athafnir, eins og matartíma, stundir í 

fataherbergi og útiveru. Þeir litu einnig á sjálfa sig sem verkfæri í 

kennslunni, sem fyrirmyndir og töldu að mikil kennsla í félagsfærni færi 

fram í gegnum herminám, þar sem börnin læra það sem fyrir þeim er haft. 

Það er í samræmi við félagsnámskenningar en Bandura lagði áherslu á slíkt 

herminám sem grundvallarþátt í þroska barna og að börn lærðu ekki aðeins 

beinar athafnir heldur einnig hugmyndir og viðhorf í gegnum herminám 

(Berk, 2004; Santrock, 2008). 
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Auk þess mátti greina viðhorf viðmælenda í þá átt að þeir sæju sig sem 

miðlara sem koma til skila þekkingu og færni. Þar má sjá tengingu við 

Dewey um að megintilgangur eða markmið með menntun sé að búa börn 

undir ábyrgðarstörf síðar á ævinni og stuðla að velgengni þeirra í lífinu. Þar 

mætast hugmyndir Dewey um reynslu og hugsmíðahyggjan sem kennir að 

nám er ekki þekking sem hægt er að skrifa eða prenta í huga fólks eins og 

um auðan striga sé að ræða (Dewey, 2000; Hafþór Guðjónson, 2012). 

5.4.1 Unnið með námsefni 

Í tveimur leikskólum af þeim fjórum þar sem viðmælendur rannsóknarinnar 

starfa er unnið með markvisst námsefni í þeim tilgangi að efla félagsfærni 

barna. Í báðum tilfellum er um að ræða umhverfi sem byggir á jákvæðum 

grunni og skýrum reglum sem ætlað er veita börnunum umhverfi þar sem 

ríkir virðing og börnin vita til hvers er ætlast af þeim. 

Í leikskóla Birnu er unnið með námsefnið Lífsmennt sem byggir á 12 

gildum sem ætlað er að auðga líf barnanna á margvíslegan máta, eins og að 

hvetja þau til að velta fyrir sér ýmsum gildum, hvernig hægt er að nota þau 

gagnvart sjálfum sér, í samskiptum við aðra, í samfélaginu og í öllum 

heiminum. Að hvetja börnin til að velja sér eigin persónuleg, félagsleg og 

andleg gildi og finna aðferð til að þroska þau og dýpka. Að auki felst í 

námsefninu hvatning til uppalenda og kennara til að líta á menntun sem 

leið fyrir börn til að öðlast lífsfærni og stuðla þannig að auknum vexti, 

þroska og færni í að velja sínar eigin leiðir þannig að þau líti á sig sem virta, 

virka og nauðsynlega þátttakendur í samfélaginu (Tillman og Hsu, 2000). 

Þarna má sjá ákveðna vísun í það að með námsefninu séu börnin leidd í átt 

að því að móta eigið líf og gildismat og efla sjálfræði þeirra, með því að 

kenna þeim að beita eigin dómgreind og og efla hæfileika þeirra til að hafa 

áhrif á eigið líf (Guðmundur Heiðar Frímannson, 2010; Piaget, 1977). 

Í leikskóla Dóru og Fjólu er unnið með PBS sem beitt er til þess að ná 

fram jákvæðri hegðun barna. Þar er lögð áhersla á að draga úr óviðeigandi 

hegðun, styðja við jákvæð, félagsleg samskipti barnanna og hlúa að sam-

vinnu, virðingu og ábyrgri hegðun barna gagnvart öðrum með beinni 

kennslu, styrkja slíka hegðun og leiðrétta ranga hegðun (Sprague og Golly, 

2008). Niðurstöður Alisinanoglu o.fl. (2012) bentu til þess að börn njóti góðs 

af þjálfun í félagsfærni, til að mynda juku börnin sem tóku þátt í rannsókn 

þeirra færni sína og erfið hegðun þeirra minnkaði. Rannsóknir á PBS benda 

til þess að markvisst námsefni geti átt sinn þátt í að bæta hegðun barna í 

leikskóla til hins betra (Christensen, Young, Marchant, 2004; Duda, Dunlap, 

Fox, Lentini og Clarke, 2004). 
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Ekki eru þó allir rannsakendur sannfærðir um að markvisst námsefni sé 

rétta leiðin til að ná árangri í að bæta hegðun barna. Til dæmis bentu 

niðurstöður allsherjargreiningar (e. meta-analysis) January, Casey og 

Poulsen (2011) til þess að þjálfun í félagsfærni hafi aðeins lítilsháttar áhrif. Í 

gögnum þeirra kom fram að ákveðnar aðferðir væru líklegri til að bera meiri 

árangur en aðrar. Til að mynda sýndu niðurstöðurnar að ef gripið væri 

snemma inn í bæri það mestan árangur og einnig skipti máli í hversu langan 

tíma inngripið stæði yfir. Þá kom einnig fram að árangurinn væri meiri ef 

kennslan ætti sér stað í athöfnum þar sem börnin væru virk, þar sem slíkar 

aðstæður væru taldar bestar til þess að kenna börnum ný hugtök og nýjar 

hugmyndir. 

5.4.2 Daglegt starf 

Allir viðmælendurnir lýstu því hvernig þeir styðja við félagsfærni barna í 

daglegu starfi. Þeir sögðu að allar aðstæður væru nýttar til þess að styðja 

við þroska barna og þar var félagsfærni engin undantekning. 

5.4.2.1 Frjálsi leikurinn 

Viðmælendur rannsóknarinnar töldu allir að leikurinn væri mikilvægur hluti 

af námi barna í leikskóla og að nauðsynlegt væri að gefa börnum rými til að 

þróa leik sinn og læra í gegnum hann. Niðurstöður rannsóknarinnar benda 

til þess að hugmyndir viðmælenda um leikinn sem námsleið barna séu í 

samræmi við Aðalnámskrá leikskóla. Í gegnum leikinn læra börn að skilja 

umhverfi sitt, tjá hugmyndir sínar, reynslu og tilfinningar og þróa félagsleg 

tengsl við önnur börn (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Til eru 

margar rannsóknir sem hafa sýnt fram á að leikurinn og þá sérstaklega 

þykjustu- og hlutverkaleikur skiptir miklu máli fyrir þroska barna, færni 

þeirra í lausnaleit, sjálfsþekkingu og sjálfstjórn (Whitebread, 2010). 

Líkt og fram kom í rannsókninni á stór þáttur félagslegs þroska sér stað í 

gegnum leik barna. Einn viðmælenda fjallaði sérstaklega um frjálsa leikinn 

og taldi að mikið félaglegt nám ætti sér stað í slíkum leik og að í leik væru 

börn meðal annars að kanna eigin mörk og annarra. Hún taldi mikilvægt að 

fylgjast með samskiptum barnanna í leik en að jafn mikilvægt væri að hjálpa 

börnunum að vera virk í lausnaleit sinni. Þetta er í samræmi við kenningar 

Vygotskys um að mikilvægt sé fyrir börn að æfa sig í að fylgja félagslegum 

reglum í ýmsum hlutverkum og aðstæðum (Frost o.fl., 2005). Það er því 

mikilvægt að bæði fylgjast með leik barna og sjá til þess að hann sé innan 

þeirra marka að enginn beri skaða af og gefi börnum rými til þess að prófa 

sig áfram með ýmsa hegðun svo þau læri sjálf á eigin mörk og einnig á mörk 

annarra.  
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5.4.2.2 Daglegar athafnir 

Þó að mest hafi áherslan verið á frjálsa leikinn í viðtölum við viðmælendur 

nefndu þeir þó einnig ýmsar aðstæður í daglegum athöfnum þar sem 

stuðningur við félagsfærni fór fram eins og í fataherbergi, matartíma og 

útiveru. Í útiveru eru börn frjálsari en inni og þar hafa þau meira rými til að 

athafna sig í ýmsum leikjum til dæmis hasarleikjum eða ofurhetjuleikjum 

sem oft má ekki leika sér í inni á deildum. 

Ofurhetjuleikur er eitthvað sem flestir leikskólakennarar þekkja úr 

leikskólanum og virðist útivera oft verða vettvangur slíkra leikja. Einn 

viðmælenda sagði frá því að í hennar leikskóla væru drengir mikið að leika 

sér í ofurhetjuleik í útiveru. Starfsfólk leikskólans hafði reynt að banna slíka 

leiki í einhvern tíma en það hefði ekki gengið vel og sagði viðmælandinn að 

bann við slíkum leikjum væri ekki skynsamlegt því það hefði lítið upp á sig. 

Drengirnir myndu ekki hætta slíkum leikjum og betri lausn væri að beina 

drengjunum í átt að betri hegðun með því að bjóða upp á leiðbeiningar um 

hversu langt megi ganga í leiknum. Líkt og Frost o.fl. benda á er þarna um 

skynsamlega lausn að ræða því ofurhetjuleikur býður upp á raunverulega 

kosti, hann fer fram í hópi vina og er því til þess fallinn að efla vináttu á milli 

barna, einnig geta börn notað hann til að færa sig upp í stöðu innan 

hópsins. Að banna ofurhetjuleik getur haft neikvæðar afleiðingar svo sem 

að börnin upplifi sektarkennd við að leika sér í ofurhetjuleik eða læri að vera 

undirförul þegar þau stelast til að leika í slíkum leikjum. Í stað þess að banna 

ofurhetjuleiki ætti því að nota tækifærið og kenna góða félagslega hegðun í 

gegnum slíka leiki (Frost o.fl., 2005). Leggja mætti áherslu á mannlega 

eiginleika ofurhetjunnar og gera úr þeim dæmisögur líkt og Birna leggur til. 

Þar mætti fjalla um að Batman hafi verndað vini sína gegn óvininum og 

hvetja börn til þess að gera það sama og standa saman þegar eitthvað 

bjátar á. 

Það mátti lesa sterka áherslu á meðal viðmælenda að börnunum væri 

skipt niður í smærri hópa við hvert tækifæri sem gafst. Þannig gæfust 

börnunum fleiri tækifæri til náms, börnin væru í meiri samskiptum og í 

þannig aðstæðum væri auðveldara að kenna mannleg samskipti. Það 

samræmist orðum Bruce um að í stærri hópum getur það gerst að barn 

gerist áhorfandi í þeirri athöfn sem á sér stað. Það tekur þá ekki þátt í því 

sem er að gerast heldur er aðeins óvirkur áhorfandi og er ólíklegra til að 

þróa samskiptafærni sína (Bruce, 1997). 

Að mati viðmælendanna var virðing það allra mikilvægasta sem hægt var 

að kenna börnum, virðing fyrir sjálfum sér, umhverfi sínu og fólkinu í 

kringum sig. Einnig fannst viðmælendum mikilvægt að börn lærðu að taka 
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ábyrgð á sjálfum sér og gjörðum sínum. Þessar niðurstöður eru í samræmi 

við það sem kom fram í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur (2001) þar sem 

skoðaðar voru starfsaðferðir, markmið og sannfæring tveggja leikskóla-

kennara en þar var áherslan á samskipti og gagnkvæma virðingu, bæði á 

meðal barnanna og á milli barna og starfsfólks. Það samræmist einnig 

lögum um leikskóla (2008) og Aðalnámskrá leikskóla (2011). 

5.5 Áhrif félagsfærni á líf barna 

Af því sem kom fram í gögnunum má álykta sem svo að félagsfærni hafi 

margvísleg áhrif á líf barna. Viðmælendur lýstu því að félagsfærni hefði mikil 

áhrif á leik barna og töldu að börn með slaka félagsfærni ættu erfiðara með 

að fá önnur börn til að leika við sig og þau hefðu minna vald í leiknum. 

Jafnframt töldu þeir að börn sem eru með góða félagsfærni ættu 

auðveldara með að eiga samskipti í leik við önnur börn. Þau börn virtust 

skapa betri leik og leikaðstæður og lesa betur í aðstæður. Félagsfærni hefur 

jafnframt mikil áhrif á líðan barna, sjálfstraust þeirra og trú þeirra á eigin 

færni. Það er í samræmi við Bandura sem benti á að til þess að öðlast trú á 

eigin getu þyrftu börn að hafa til staðar ýmsa færni og nefndi þar á meðal 

félagsfærni (Bandura, 1997). 

Leikskólakennarar höfðu allir trú á því að styðja mætti börn til að öðlast 

meira sjálfstraust og trú á eigin færni með því að bjóða þeim aðstoð við að 

ráða við erfiðar aðstæður frekar en að leysa málin fyrir þau eða taka fram 

fyrir hendurnar á þeim. Það er í samræmi við rannsókn Gloeckler og Cassell 

(2012) en þær bentu á að ef kennarar leysa vandamál fyrir börn er 

takmarkið oft ekki endilega að hjálpa börnunum að leysa úr ágreiningi 

heldur að losna við ágreininginn á fljótlegan máta. Það felur ekki í sér 

tækifæri til náms og dregur úr tækifærum barna til að útskýra viðhorf sín og 

áætlanir. 

Að auki sögðu viðmælendur félagsfærni spila stórt hlutverk þegar kæmi 

að stöðu barna innan barnahópsins og töldu meðal annars að börn sem ekki 

byggju yfir góðri félagsfærni hefðu veikari stöðu innan hópsins, þau virtust 

ekki vera eins vinsæl og börn með góða félagsfærni og færri kjósa að leika 

við þau. Þá töldu viðmælendurnir börn með góða félagsfærni betri í að lesa í 

aðstæður sem auðveldaði þeim að  koma sér á framfæri og bæta stöðu sína 

innan hópsins. Þessar niðurstöður eiga að nokkru leyti samhljóm við 

niðurstöður Hrannar Pálmadóttur og Jóhönnu Einarsdóttir (2012) en þar 

virtust þó hæð, aldur og félagsleg reynsla innan barnahópsins mest ráðandi 

um stöðu barnanna í hópnum. 
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Viðmælendurnir töldu að félagsfærni skipti máli allt lífið, ekki eingöngu í 

barnæsku þegar börn eru í samskiptum við jafnaldra heldur einnig fram á 

fullorðinsár. Líf fólks einkennist af samskiptum við aðra og það hvernig fólk 

kemur fram við hvert annað markar það hvernig upplifun þess er hvert af 

öðru. Sú upplifun hefur áhrif á það hvort og hvernig samskipti það kýs að 

hafa við hvert annað. Rannsakendur hafa bent á að börn sem læra strax í 

barnæsku að eiga í góðum og innihaldsríkum samskiptum við annað fólk séu 

líklegri til að halda áfram að eiga í slíkum samskiptum seinna á lífsleiðinni 

(Alisinanoglu o.fl., 2012). 

5.6 Samantekt 

Hér verða dregnar saman nokkrar ályktanir af niðurstöðum þessarar 

rannsóknar. Viðmælendur rannsóknarinnar upplifðu sig sem virka 

þátttakendur í að efla félagsfærni barna. Þeir sögðust nota fjölbreyttar 

aðferðir við að styðja við félagsfærni, ýmist með því að nota markvisst 

námsefni í bland við daglegar athafnir í leikskólanum eða eingöngu daglegar 

athafnir. Almennt má álykta að leikskólakennarar hafi góða þekkingu á 

félagsfærni barna og þeir nýti þekkingu sína í starfi með börnunum, meðal 

annars með því að sjá til þess að verkefni og viðfangsefni séu í samræmi við 

aldur og þroska barnanna og tekið sé tillit til þess að börnin eru ólík og hafa 

misjafnar þarfir. 

Viðmælendurnir sögðust allir nota daglegar athafnir sem námstækifæri 

fyrir börnin, hvort sem um ræðir matartíma, stundir í fataherbergi eða 

útiveru. Börn í leikskóla eru í samskiptum við annað fólk allan þann tíma 

sem þau eru í leikskólanum og því er brýnt að nota hvert tækifæri sem gefst 

til að styðja við samskipti þeirra og félagsfærni.  

Í ljós kom að viðmælendur rannsóknarinnar töldu frjálsan leik besta 

vettvanginn til þess að styðja við félagsfærni en hægt er að segja að frjáls 

leikur eða hlutverkaleikur sé eins og smækkuð mynd af heiminum þar sem 

börn eru að æfa hlutverk sín í ýmsum aðstæðum. Í slíkum leik koma upp 

ýmsar aðstæður þar sem börnin verða að eiga í samskiptum, gera 

málamiðlanir, deila leikefni, leysa vandamál, virða sjónarmið annarra og 

standa með sjálfu sér. Fram kom að viðmælendum rannsóknarinnar þótti 

mikilvægt að styðja við félagsfærni barna í leikskóla og litu á sig sem eitt af 

þeim verkfærum sem hægt er að nota við kennsluna, meðal annars með því 

að vera fyrirmyndir barnanna bæði í samskiptum við börnin og 

samstarfsfólk. Í þeim leikskólum sem viðmælendur mínir starfa er að þeirra 

mati unnið að því að styðja við félagsfærni barna. 
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Auk þess að vera fyrirmyndir barnanna í starfi sínu verða leikskólakennarar 

að gera sér grein fyrir hlutverki sínu og líta á það frá mörgum sjónarhornum. 

Leikskólakennarar þurfa að horfa á og ígrunda þær aðferðir sem þeir nota 

og velta fyrir sér hvers vegna þeir gera það sem þeir gera og hverju það 

skilar til barnanna. Þær aðferðir sem þeir velja, hversu lítilvægar sem þær 

virðast vera geta virst stórvægilegri í augum barnanna. Kennararnir eru 

gjarnarn fyrirmynd þeirra. Mín léttustu spor eru grafin í þína sanda sagði 

Einar Benediktsson. Í þeirri setningu má sjá það sem á sér stað þegar börn 

læra af umhverfi sínu. Það þarf oft ekki mikið til, leikskólakennarar hafa 

mikil og mótandi áhrif á líf barna og sú hegðun þeir sýna sjálfir eru sú 

hegðun sem börnin læra af þeim. 

Sá samhljómur sem hér kemur fram í viðtölum við leikskólakennarana 

kallar fram hugmyndir um að enn lengra megi fara með félagsfærninám 

barna með markvissara samstarfi við fjölskyldur þeirra. Skólastofnanir geta 

ekki unnið einhliða að því að styðja við félagsfærni barna heldur verða 

foreldrar og skólastofnanir að mætast miðja vegu í því ferli að tryggja að 

börn vaxi upp sem ábyrgir og sjálfsöruggir þjóðfélagsþegnar sem bæði geta 

og vilja taka þátt í lýðræðisþjóðfélagi. 

5.7 Takmarkanir rannsóknar 

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar felast í því að þessi rannsókn á einungis 

við það tilvik sem skoðað er og þá viðmælendur sem rætt var við á þeim 

tíma sem rannsóknin fór fram og því er ekki hægt að alhæfa um niðurstöður 

hennar fyrir aðra leikskóla eða aðra leikskólakennara. Ennfremur þarf að 

hafa í huga að hér er um að ræða lýsingar á því sem viðmælendurnir segjast 

gera í starfi sínu en ekki upplýsingar sem gefa til kynna hvað þeir 

raunverulega gera. Nánari rannsókna á efninu er þörf, meðal annars í þeim 

tilgangi að sjá hvað er raunverulega gert. Einnig er mikilvægt að varpa ljósi á 

fleiri sjónarmið, svo sem foreldra og barnanna sjálfra en viðhorf barna hefur 

lítið verið kannað á þessu sviði. 

Mín persónulega reynsla og skoðanir hafa óhjákvæmilega áhrif á það 

hvernig niðurstöður eru greindar og túlkaðar. Ég tel að ég hafi gætt 

hlutleysis við gerð rannsóknarinnar til dæmis með því að velja viðmælendur 

sem ég þekkti lítið eða ekkert til, þannig að þekking mín á viðkomandi gæti 

ekki haft áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar. 
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6 Lokaorð 

Í námi mínu og vinnunni við þetta lokaverkefni hef ég lært ýmislegt. Ég tel 

að sú þekking og sá þroski sem ég hef öðlast í gegnum nám mitt hafi breytt 

mér á margan hátt og þá sérstaklega sýn minni og viðhorfi til barna. Áður en 

ég fór í nám í leikskólakennarafræðum hafði ég unnið í leikskóla sem 

leiðbeinandi og hafði ákveðna sýn á börn. Ég taldi mig vera góðan kennara 

og fyrirmynd fyrir börnin í leikskólanum en finn núna eftir að hafa lokið 

námi að mig vantaði allan fræðilegan grunn fyrir starfið. Sú sýn og það 

viðhorf sem kennt er í leikskólakennarafræðum á eftir að lita starf mitt sem 

leikskólakennari. Síðtímahugmyndir um börn og nám og einnig kenningar 

um nám barna í félagslegu umhverfi hafa myndað þann grunn sem ég vil 

starfa eftir. Ég tel mikilvægt að bjóða upp á fjölbreyttan efnivið og umhverfi 

sem styður við nám og þroska barna á fjölbreyttan hátt. Ég tel afar 

mikilvægt að líta á nám í leikskóla sem undirbúning fyrir lífið þar sem 

áhersla er lögð á að leggja rækt við persónulega og námslega færni hvers og 

eins þar sem tekið er tillit til þess að hver einstaklingur er einstakur og á 

skilið að vera mætt á eigin forsendum. 

Félagsfærni barna og sjálfsmynd þeirra hefur ávallt verið mér hugleikið 

efni. Ég tel að félagsfærni og sterk sjálfsmynd sé eitt það mikilvægasta sem 

hægt er að færa börnum og tel mikilvægt að byrjað sé að byggja þann grunn 

strax í leikskóla. Ég tel einnig mikilvægt að efla trú barna á eigin getu þannig 

að þau læri að þau hafi hvert og eitt hæfileika til að taka þátt í samfélaginu. 

Að hafa trú á eigin getu snýst um að trúa og treysta því að maður hafi 

ákveðna styrkleika og að treysta á sjálfan sig. Þannig er miðað að því að 

hver og einn fái notið sín í því hlutverki sem hann tekur sér í samfélaginu. 

Ég vona að þessi rannsókn fái aðra leikskólakennara til að velta fyrir sér 

mikilvægi þess að unnið sé að því að efla félagsfærni barna í leikskóla. Sé 

tekið tilliti til þeirra langtímaáhrifa sem góð félagsfærni í barnæsku hefur á 

líf barna er augljóst að það sem börn læra í leikskóla um samskipti og það 

að búa í samfélagi með öðru fólki skiptir miklu máli fyrir framtíð þeirra hvort 

sem horft er til grunnskólagöngu þeirra eða þátttöku þeirra í lýðræðis-

þjóðfélagi. 





 

   81 

Heimildaskrá 

Albon, D. (2011). Postmodern and poststructural perspectives on early 

childhood education. Í L.L. Miller og L. Pound (ritstjórar), Theories and 

Approaches to Learning in the Early Years (bls. 38-52). London: Sage.  

Alisinanoglu, F., Ozbey, S., og Kesicioglu, O. S. (2012). Impact of social skill 

and problem behavior training program on children attending 

preschool: A survay. Academic Research International 2(2), 321-330. 

Sótt af 

http://search.proquest.com/docview/1034970989?accountid=135940 

Alsaraireh, K. S. (2013). Predictors of a child's social skills as it relates to 

mother attachment styles and mother anxiety levels among students in 

grades (1-3). Journal of Social Sciences, 9(1), 22-28.  

Arslan, E., Durmusoglu-Saltali, N. og Yilmaz, H. (2011). Social skills and 

emotional and behavioral traits of preschool children. Social Behavior 

and Personality, 39(9), 1281-1287. Sótt af 

http://search.proquest.com/docview/905947231?accountid=135940 

Ary, D., Jacobs, L.C. og Sorensen, C. (2010). Introduction to Research in 

Education (8. útgáfa). Belmont: Wadsworth Cengage Learning. 

Ástríður Stefánsdóttir. (2012). Hvernig ber að skilja sjálfræði? Ráðstefnurit 

Netlu- Menntakvika 2012. Sótt af 

http://netla.hi.is/menntakvika2012/003.pdf 

Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason. (2004). Sjálfræði og aldraðir: Í 

ljósi íslenskra aðstæðna. Reykjavík: Siðfræðistofnun og Háskólaútgáfan. 

Bandura, A. (1977). Social Learning Theory. London: Prentice-Hall. 

Bandura, A. (1997). Self Efficacy. The exercise of control. New York: W.H. 

Freeman and Company. 

Bee, H. og Boyd, D. (2006). Life span development (4. útgáfa). New York: 

Allyn og Bacon. 

Bee, H. og Boyd, D. (2010). The developing child (12. útgáfa). Boston: Allyn 

og Bacon. 

Bergin, C. og Bergin, D. (2009). Attachment in the classroom. Educational 

Psychology Review, 21(2), 141-170. 

doi:http://dx.doi.org/10.1007/s10648-009-9104-0 



 

   82 

Berk, L.E. (2004). Development through the lifespan. Boston: Pearson 

Education. 

Berk, L. E., Mann, T. D. og Ogan, A. T. (2006). Make-believe play: wellspring 

for development of self–regulation. Í D. G. Singer, R. M. Golinkoff og K. 

Hirsh-Pasek (ritstjórar), Play = learning: How play motivates and 

enhances children's cognitive and social-emotional growth (bls. 74-100). 

New York: Oxford. 

Bogdan, R.C. og Biklen, S.K. (1992). Qualitative Research for Education. An 

Introduction to Theory and Methods (2. útgáfa). Boston: Allyn and 

Bacon. 

Bruce, T. (1997). Early childhood education. London: Hodder og Stoughton. 

Carr, E.G., Dunlap, G., Horner, R.H., Koegel, R.L., Turnbull, A.P., Sailor, W.,... 

Fox, L. (2002). Positive behavior support: Evolution of an applied 

science. Journal of Positive Behavior Interventions, 4(1). Sótt af 

http://search.proquest.com/docview/218766782?accountid=135940 

Cartledge, G. og Kleefeld, J. (2002). Gaman saman. Kennsluefni í lífsleikni 

(Margrét Tryggvadóttir og Snjólaug Elín Árnadóttir þýddu). Aldís 

Yngvadóttir (ritstjóri). Reykjavík: Námsgagnastofnun. (frumútgáfa 1991). 

Christensen, L., Young, K. R. og Marchant, M. (2004). The effects of a peer-

mediated positive behavior support program on socially appropriate 

classroom behavior. Education & Treatment of Children, 27(3), 199-234. 

Sótt af 

http://search.proquest.com/docview/202674045?accountid=135940 

Cobern, W.W. (1993). Contextual constructivism: The impact of culture on 

the learning and teaching of science. Í K. Tobin (ritstjóri), The Practise of 

Constructivism in Science Education (bls. 51-69). Lawrence Erlbaum 

Associates Inc. 

Corsaro, W.A. (2011). The sociology of childhood. Los Angeles: Sage. 

Creasey, G.L., Jarvis, P.A. og Berk, L.E. (1998). Play and Social Competence. Í 

O. N. Saracho og B. Spodek (ritstjórar), Multiple perspectives on play in 

early childhood education (bls. 240-254). New York: State University of 

New York. 

Dahlberg, G., Moss, P. og Pence, A. (1999). Beyond Quality in Early Chilhood 

Education and Care: Postmodern Perspectives. London: Falmer Press. 

Dewey, J. (2000). Reynsla og menntun (Gunnar Ragnarsson þýddi). 

Reykjavík: Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands. (frumútgáfa 

1938). 



 

   83 

Dowling, M. (2005). Young Children's Peronal, Social and Emotional 

Development (2. útgáfa). London: Paul Chapman Publishing. 

Duda, M. A., Dunlap, G., Fox, L., Lentini, R. og Clarke, S. (2004). An 

experimental evaluation of positive behavior support in a community 

preschool program. Topics in Early Childhood Special Education, 24(3), 

143-155. Sótt af 

http://search.proquest.com/docview/233601641?accountid=135940 

Fanný Kristín Heimisdóttir. (2010). Umhverfið sem þriðji kennarinn. „Börnin 

vilja gjarnan innrétta sjálf“ (Óútgefin meistararitgerð). Háskóli Íslands, 

Reykjavík. Sótt af http://hdl.handle.net/1946/5660 

Frost, J.L., Wortham, S.C. og Reifel, S. (2005). Play and child development (2. 

útgáfa). New Jersey: Pearson. 

Gestur Guðmundsson. (2012). Félagsfræði menntunar: kenningar, hugtök, 

rannsóknir og sögulegt samhengi. Reykjavík: Skrudda. 

Gloeckler, L. og Cassell, J. (2012). Teacher practices with toddlers during 

social problem solving opportunities. Early Childhood Education Journal, 

40(4), 251-257. Sótt af 

http://search.proquest.com/docview/1022108559/14247FC0873489D8

FA1/1?accountid=85767 

Gordon, A.M. og Browne, K.W. (2000). Beginnings and beyond (5. útgáfa). 

New York: Delmar Thomson Learning. 

Greenberg, M.T. (1999). Attachment and psychopathology in childhood. Í J. 

Cassidy og P. Shaver (ritstjórar), Handbook of attachment, theory, 

research and clinical approaches (bls. 469-665). Chicago: University of 

Chicago Press. 

Guðmundur Heiðar Frímannson. (2010). Sjálfræði, gott líf og uppeldi. Í 

Salvör Nordal, Sigrún Júlíusdóttir og Vilhjálmur Árnason (ritstjórar), 

Velferð barna, gildismat og ábyrgð samfélagsins (bls. 31-43). Reykjavík: 

Siðfræðistofnun og Háskólaútgáfan. 

Guðrún Kristinsdóttir. (1995). Á hverju byggist félagsleg færni barna? Í 

Friðrik H. Jónsson (ritstjóri). Rannsóknir í félagsvísindum I: erindi flutt á 

ráðstefnu í september 1994 (bls. 125-130). Reykjavík: 

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands:Hagfræðistofnun Háskóla Íslands. 

Gülay, H. (2011). Assessment of the Prosocial Behaviors of Young Children 

with Regard to Social Develoment, Social Skills, Parental Acceptance-

Rejection and Peer Relationships. Journal of Instructional Psychology 

38(3), 164-172. 



 

   84 

Hafþór Guðjónsson. (2012). Kennaramenntun og skólastarf í ljósi ólíkra 

viðhorfa til náms. Netla- veftímarit um uppeldi og menntun. Sótt af 

http://skemman.is/stream/get/1946/14539/34577/1/Kennaramenntun

.pdf 

Hagstofa Íslands. (2014). Börn í leikskólum eftir aldri barna og lengd viðveru 

1998-2012. Sótt af 

http://www.hagstofa.is/?PageID=2604&src=https://rannsokn.hagstofa.i

s/pxis/Dialog/varval.asp?ma=SKO01001%26ti=B%F6rn+%ED+leiksk%F3l

um+eftir+aldri+barna+og+lengd+vi%F0veru+1998%2D2012+++%26path

=../Database/skolamal/lsNemendur/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi 

Hargie, O. (1997). Í O. Hargie (ritstjóri), The Handbook of Communication 

Skills (bls. 7-28). London: Routledge. 

Helga Jónsdóttir. (2003). Viðtöl sem gagnaöflunaraðferð. Í Sigríður 

Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson (ritstjórar), Handbók í 

aðferðafræði og rannsóknum í heilbrigðisvísindum (bls. 67-84). 

Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Hrönn Pálmadóttir. (2004). Boðskipti í leikskóla. Athugun á boðskiptum 

barna meðsamskiptaerfiðleika og íhlutun starfsmanna. Uppeldi og 

menntun, 13(2), 97-122. 

Hrönn Pálmadóttir og Guðrún Bjarnadóttir. (2012). Merkingarsköpun ungra 

barna í hreyfingu og leik. Í Jóhanna Einarsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir 

(ritstjórar), Raddir barna (bls. 29-48). Reykjavík: RannUng og 

Háskólaútgáfan. 

Hrönn Pálmadóttir og Jóhanna Einarsdóttir. (2012). Yngstu leikskólabörnin: 

Samfélag í leik. Uppeldi og menntun, 21(2), 43-69. 

January, Casey og Poulsen. (2011). A meta-analysis of classroom-wide 

interventions to build social skills: Do they work? School Psychology 

Review, 40 (2), 242-256. Sótt af 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=f5h&AN=6315

3796&site=ehost-live 

Johansson, E. (2004). Learning encounters in preschool: Interaction 

between atmosphere, view of children and learning. International 

journal of early childhood, 26(2), 9-25. Sótt af 

http://www.stofnanir.hi.is/rannung/sites/files/rannung/grein-eva-

johansson.pdf 

Jóhanna Einarsdóttir. (1999). Þáttur starfsfólks leikskóla í hlutverkaleik 

barna. Uppeldi og menntun 8(1), 35-53. 



 

   85 

Jóhanna Einarsdóttir (2001). Starfsaðferðir og sannfæring leikskólakennara. 

Uppeldi og menntun, 10(1), 149-161. 

Jóhanna Einarsdóttir. (2004). Tvær stefnur - tvenns konar hefður í kennslu 

ungra barna. Uppeldi og menntun, 13(2), 57-78. 

Jóhanna Einarsdóttir. (2006). Leikskólinn frá sjónarhóli barna. Uppeldi og 

menntun, 15(2), 69-96. 

Jóhanna Einarsdóttir. (2008). Viðhorf til barna og áhrif á leikskólastarf. Í 

Jóhanna Einarsdóttir og Bryndís Garðarsdótir (ritstjórar), Sjónarmið 

barna og lýðræði í leikskólastarfi (bls.17-29). Reykjavík: Háskólaútgáfan 

og Rannsóknarstofa í menntunarfræðum ungra barna (RannUng). 

Jóhanna Einarsdóttir og Kristín Karlsdóttir. (2005). Hvernig tala 

leikskólastjórar um leikskólann? Tímarit um menntarannsóknir, 1(2), 53-

67. 

Kvale, S. og Brinkmann, S. (2009). Interviews. Learning the Craft of 

Qualitative Research Interviewing. Los Angeles: SAGE. 

Lichtman, M. (2013). Qualitative Research in Education. A User-s Guide (3. 

útgáfa). Los Angeles: Sage Publications. 

Lög um leikskóla nr. 90/2008. 

Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000. 

Manz, P.H. og McWayne, C.M. (2004). Early Interventions to improve peer 

relations/social competence of low-income children. Sótt af 

http://www.child-encyclopedia.com/documents/Manz-

McWayneANGxp.pdf 

 McGinnis, E. og Goldstein, A.P. (2003). Skillstreaming in Early Childhood. 

New Strategies and Perspectives for Teaching Prosocial Skills. 

Champaign: Research Press. 

Mennta– og menningarmálaráðuneytið. (2011). Aðalnámskrá leikskóla. 

Reykjavík: Mennta– og menningarmálaráðuneytið. 

Meyvant Þórólfsson. (2003). Tími, rúm og orsakasamband. Nám sem 

félagsleg hugsmíði. Netla- veftímarit um uppeldi og menntun. Sótt af: 

http://netla.hi.is/greinar/2003/001/index.htm 

Montgomery, H. (2003). Childhood in time and place. Í M. Woodhead og H. 

Montgomery (ritstjórar), Understanding Childhood an 

interdisciplinary approach (bls. 46-83). Milton Keynes: The Open 

University. 

Mooney, C.G., (2000). Theories of Childhood. An Introduction to Dewey, 

Montessori, Erikson, Piaget & Vygotsky. St. Paul: Redleaf Press. 



 

   86 

Morris, I. (2012) Að sitja fíl, nám í skóla um hamingju og velferð (Erla 

Kristjánsdóttir þýddi). Kópavogur: Námsgagnastofnun. 

Mörður Árnason (ritstjóri). (2002). Íslensk orðabók, 3. útgáfa, aukin og 

endurbætt. A-L. Reykjavík: Edda. 

Mörður Árnason (ritstjóri). (2002). Íslensk orðabók, 3. útgáfa, aukin og 

endurbætt. M-Ö. Reykjavík: Edda. 

Piaget, J. (1977). The moral judgement of the child. Harmondsworth: 

Penguin. (Upphaflega gefið út 1932). 

Rúnar Helgi Andrason. (2003). Tilfellarannsóknir. Í Sigríður Halldórsdóttir og 

Kristján Kristjánsson (ritstjórar), Handbók í aðferðafræði og rannsóknum 

í heilbrigðisvísindum (bls. 281-293). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Santrock, J.W. (2008). Life span development. (12. útgáfa). New York: 

McGraw-Hill. 

Saracho, O. N. (1998). What is stylish about play? Í O. N. Saracho og B. 

Spodek (ritstjórar), Multiple perspectives on play in early childhood 

education (bls. 240–254). New York: State University of New York. 

Siegler, R. DeLoache, J. og Eisenberg, N. (2006). How children develop. New 

York: Worth Publishers. 

Sigrún Aðalbjarnardóttir. (2007). Virðing og umhyggja. Ákall 21. aldar. 

Reykjavík: Heimskringla. 

Sprague, J. og Golly, A. (2008). Til fyrirmyndar. Heildstæður stuðningur við 

jákvæða hegðun (Reynir Harðarson þýddi). Reykjavík: Skrudda. 

Tillman, D. og Hsu, D. (2000). Lífsmennt. Viðfangsefni í lífsgildum fyrir börn 

3-7 ára (Erla Björk S. Steinarsdóttir þýddi). Reykjavík: PP Forlag. 

Tobin, K. og Tippins, D. (1993). Constructivism as a referent for teaching and 

learning. Í K. Tobin (ritstjóri), The Practice of Constructivism in Science 

Education (bls. 3-21). Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates Inc. 

Trentacosta, C.J. og Izard, C.E. (2007). Feeling, thinking, and playing: Social 

and Emotional Learning in Early Childhood. Í O.N. Saracho og B. Spodek 

(ritstjórar), Contemporary perspectives on socialization and social 

development in early childhood education (bls. 59-77). Charlotte: IAP. 

Webster, L., P.H.D., Low, J., P.H.D., Siller, C., P.H.D. og Hackett, R. K., P.H.D. 

(2013). Understanding the contribution of a father's warmth on his 

child's social skills. Fathering, 11(1), 90-113. Sótt af 

http://search.proquest.com/docview/1327763501?accountid=28822 

Whitebread, D. (2010). Play, metacognition and self-regulation. Í 

Broadhead. P., Howard. J., og Wood. E. (ritstjórar), Play and learning in 



 

   87 

the early years: from research to practice (bls. 161-176). London: SAGE 

Publications Ltd. 

Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson. (2003). Um úrtök og 

úrtaksaðferðir. Í Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson 

(ritstjórar), Handbók í aðferðafræði og rannsóknum í 

heilbrigðisvísindum (bls. 51-66). Akureyri: Háskólinn á Akureyri.  





 

   89 

Viðauki – Kynning á rannsókn 



 

   90 

Viðauki – Upplýst samþykki 

 

  



 

   91 

Viðauki – Viðtalsrammi 

 


