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Formáli 

Ritgerð þessi er 30 eininga verkefni lagt fram til fullnaðar M.Ed.-gráðu í 

menntunarfræði leikskóla við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Í ritgerð-

inni er fjallað um eigindlega tilviksrannsókn sem fór fram í einum leikskóla í 

Reykjavík. Rannsóknin beindist að því hver reynsla barna væri af 

lýðræðislegri þátttöku þeirra í samverustundum sem fóru fram fyrir 

hádegismat dag hvern. Gagna var aflað með viðtölum við sextán elstu börn 

deildarinnar en einnig var stuðst við dagbók rannsakanda í gagnagreiningu. 

Hugmyndin að rannsókninni kviknaði eftir að rannsakandi hafði unnið 

verkefni í námskeiðinu fræði og starf á vettvangi II en það verkefni fjallaði 

um lýðræði í samverustundum. Ég vonast til að rannsóknin verði mikilvæg 

viðbót við umræðuna um þátttöku barna og hvað raddir barna eru 

mikilvægar ef stuðla á að þróun í lýðræðislegu leikskólastarfi. 

Leiðsögukennari minn var Kristín Karlsdóttir lektor og þakka ég henni 

fyrir uppbyggilega gagnrýni, hvatningu, leiðsögn og samstarf. Sérfræðingi 

ritgerðarinnar, Hrönn Pálmadóttur lektor, vil ég einnig þakka fyrir hennar 

þýðingarmikla framlag og systrum mínum fyrir yfirlestur og góðar ábending-

ar. 

Sérstakar þakkir fá börnin sem tóku þátt í rannsókninni fyrir að leyfa mér 

að fylgjast með þeim í leik og starfi og deila reynslu sinni með mér. Án 

þeirra hefði þessi rannsókn ekki orðið að veruleika. Unnusta mínum, Steini 

Jóhanni Randverssyni og börnum okkar, þeim Gísla Guðlaugi, Sunnu 

Brynhildi, Maríu Lovísu og Önnu Lísbeti, færi ég ástarþakkir fyrir stuðning og 

ekki síst umburðarlyndi á meðan vinna við verkefnið stóð. Einnig vil ég 

þakka þá aðstoð og stuðning sem ég hef fengið frá vinum mínum og 

samnemendum, sérstaklega Ásgeiri Rafni Birgissyni sem staðið hefur við 

hlið mér eins og klettur í gegnum súrt og sætt.  
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Ágrip 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að varpa ljósi á reynslu elstu barna í 

einum leikskóla af lýðræðislegri þátttöku þeirra í samverustundum fyrir 

hádegismat. Skoðað var hvað börnin töldu tilgang samverustunda vera, 

hvernig þau sögðust taka þátt í þeim og hvernig þau töldu ákjósanlegar 

samverustundir vera. Fræðilegar forsendur tengjast rannsóknum um 

þátttöku barna, þar sem hlustað er á raddir þeirra og sjónarmið. Rýnt var í 

Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, Aðalnámskrá Leikskóla 

2011 og hugmyndir fræðimanna um lýðræði og þátttöku barna í ljósi 

síðtímahugmynda um nám og börn. En samkvæmt þessum sjónarmiðum er 

litið svo á að börn séu fær um og eigi rétt á að vera virkir þátttakendur í 

lýðræðis samfélagi.  

Rannsóknin var eigindleg tilviksrannsókn þar sem gagna var aflað með 

viðtölum við fimm ára gömul börn. Einnig voru teikningar barnanna 

skoðaðar ásamt dagbók rannsakanda. Jafnframt var rýnt í fyrirliggjandi gögn 

í leikskólanum. Í viðtölunum lýstu börn reynslu sinni af þátttöku í 

samverustundum í leikskólanum auk þess ræddu þau eigin upplifanir, 

skoðanir og lífsreynslu almennt.  

Rannsóknarniðurstöður benda til þess að börnin telji lýðræðislegra 

þátttöku í samverustundum fremur litla. Fram kom að börnin vilja hafa 

meiri áhrif og auka þátttöku sína, einnig höfðu þau ófáar hugmyndir um 

hvernig breyta mætti fyrirkomulagi samverustunda meðal annars með því 

að skipta hópnum og að færa tíma samverustunda þar til eftir hádegismat 

svo börnin væru síður svöng, þreytt og óstýrlát. Samkvæmt viðtölum við 

börnin virðast kennarar láta dagskipulag og fyrirfram ákveðið form stjórna 

samverustundum sem börnin segja sjaldan vera brotnar upp með 

fjölbreyttu fyrirkomulagi.  

Þessi ritgerð gefur innsýn í þann margslungna reynsluheim sem börn 

upplifa í samverustundum og getur nýst kennurum til að endurskoða 

skipulag og framkvæmd samverustunda, með það að markmiði að hlusta 

eftir röddum og sjónarmiðum barna. 



 

6 

Abstract 

„We are supposed to sit down and listen 
and be careful“ 

Children´s experience of their participation in 

preschool´s group time 

The purpose of this study was to examine children’s experiences in one 

preschool of their democratic participation in group time (ísl. 

samverustund) while the whole class gathers before lunch. Children were 

asked about their view on group time, how they participated, and how they 

perceived the ideal group time. The literature presented discussed research 

about children’s participation in context how children’s perspectives are 

valued and their voices are heard. The literature focused on the Convention 

on the Rights of the Child, the Icelandic National Curriculum for Preschools, 

and postmodern perspective on children and their learning. The literature 

presents children as competent individuals with abilities and the right to be 

an active participant in a democratic society.  

The data in this qualitative case study is based on interviews with five 

year old children, their drawings, and the researchers journal. Additionally, 

available documents in the preschool were examined. The children 

described their experiences of their participation in group time, including 

their views on day-to-day activities at the preschool. 

The findings suggest that the children thought their democratic 

participation in group time was minimal. The children wanted to influence 

and participate more in group time. They had creative ideas to make group 

time more enjoyable and meaningful for themselves. Ideas like dividing up 

the groups or move group time until after lunch break, so they wouldn’t 

feel as hungry, tired, and fussy. According to the children the teachers focus 

too much on daily plans and pre-planned activities in group time, where 

children described the lack of diverse activities in group time.  

This study provides insight into children’s complex experiences in group 

time and could be useful for teachers to revise the structure of group time, 

with the aim to listen to children’s views and perspectives.  
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1 Inngangur 

Ég byrjaði að vinna sem leiðbeinandi í leikskóla vorið 2003, þá á 23. 

aldursári. Ég fann strax að leikskólastarfið átti vel við mig, þó ég hafi ekki 

viðurkennt það fyrir neinum. Ég ætlaði nefnilega alls ekki að feta í fótspor 

systra minna tveggja sem báðar eru leikskólakennarar. Þeir leikskólastjórar 

sem ég hef unnið með hafa allir hvatt mig til þess að mennta mig í 

fræðunum en ég þráaðist við þar til haustið 2014 þegar ég skráði mig í 

Menntunarfræði leikskóla M.Ed í Háskóla Íslands. Ég er með BS próf í 

Umhverfisskipulagi frá Landbúnaðarháskóla Íslands. Lokaverkefnið mitt þar 

fjallaði um útinám, það er að segja hvernig skipuleggja mætti umhverfi 

skólanna á Hvanneyri, leikskólans, grunnskólans og háskólans með útinám í 

huga. Þegar ég byrjaði í menntunarfræðinni í Háskóla Íslands þá hugsaði ég 

mér að ég gæti unnið áfram með það verkefni á einhvern hátt. En þróunin 

hefur verið önnur hjá mér í náminu og sé ég alls ekki eftir því. Í gegnum 

námið hefur lýðræði orðið mér æ hjartfólgnara vegna þess að í mörgum af 

þeim námskeiðum sem ég hef tekið hefur verið lögð áhersla á síðtíma 

hugmyndir um börn (e. postmodern perspective). Þær leggja áherslu á að 

börn séu sterk og hæf og gera ráð fyrir því að þau hafi rödd sem ber að 

hlusta á og taka alvarlega. Þegar ég hugsa til baka þá er margt við 

útikennslu sem getur styrkt lýðræðisleg vinnubrögð. Eftir að hafa gluggað 

aðeins í lokaverkefnið mitt frá LBHÍ þá fjalla ég þar til dæmis um að 

útikennsla fari fram á forsendum nemandans, að útikennsla kenni 

nemendum aukna félagslega færni og að taka ábyrgð, jafnframt að með 

henni fái nemendur reynslu frá fyrstu hendi. Þá hef ég einnig ritað að 

samskipti og samband kennara og nemenda styrkist þar sem þau læri 

lýðræðisleg vinnubrögð í sátt og samlyndi við náttúruna.  

En aftur að þessu verkefni. Ég er fylgjandi síðtíma hugmyndum um börn, 

verandi móðir fjögurra barna sem vita nákvæmlega hvað þau vilja og 

hvenær. Það gengur allt betur í fjölskyldunni þegar allir fá að leggja sitt að 

mörkum, sín sjónarhorn og sjónarmið. Mörg námskeið í Menntunarfræði 

leikskóla fjalla um síðtímahugmyndir og hafa þau styrkt trú mína enn frekar 

á því hve raddir og sjónarmið barna eru mikilvæg. Einnig hvað leikskóla- 

kennarar og aðrir uppalendur geta lært margt af börnum, þeir þurfa að 

meta það sem börn hafa fram að færa. Ekki sýst hef ég lært hve viðhorf og 

afstaða fullorðinna til barna hefur mikil áhrif á starfshætti og samskipti og 

skipta sköpum er kemur að þátttöku barna í leikskólastarfi.  
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Í Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningamálráðuneytið, 2011) er 

lýðræði einn grunnþátta menntunar og rík áhersla er á að lýðræðismenntun 

nemenda sé fólgin í því að þeir læri til lýðræðis um lýðræði í lýðræði. Í því 

sambandi má velta fyrir sér hvaða þýðingu lýðræði í leikskólastarfi hafi og 

með hvaða hætti lýðræði eigi að birtast í leikskólunum og hvar 

möguleikarnir liggi.  

Að mínu mati er svo margt sem býr í þessu annars litla orði, lýðræði. 

Mannréttindi, virðing, traust, ábyrgð, vinátta, samvinna, samhyggð og 

tillitssemi eru allt orð sem mér dettur í hug í fljótu bragði sem rúmast undir 

hatti lýðræðisins. Að mínu mati er reglan sú að ef þú ætlar að starfa í 

leikskóla þá er það allra mikilvægasta að bera virðingu fyrir börnum. Börn 

eru nefnilega mun klárari en flestir gera sér grein fyrir, það er ákveðin viska 

sem þau búa yfir sem kemur í ljós ef þeim eru gefin tækifæri til þess að láta 

raddir sínar heyrast, sannleikurinn og réttlætið eru svo öflug og að mínu 

mati ætti hver og einn fullorðinn einstaklingur að taka þau sér til 

fyrirmyndar.  

Í verkefninu er stuðst við Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins en hann fjallar um rétt barna til sjálfstæðs lífs í frjálsu samfélagi. 

Árið 1979 hófst undirbúningur að gerð samningsins og árið 1989 var hann 

lagður fyrir allsherjarþingið fullbúinn til undirritunar og fullgildingar. Hann 

var undirritaður hér á landi í nóvember 1992. Grundvallarhugsunin á bak við 

Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins eða Barnasáttmálinn 

eins og hann er oft kallaður, er fyrst og fremst að vernda og gæta réttar 

þeirra. Lögð er áhersla á að börn verði virkir þátttakendur í þjóðfélaginu 

með réttindi og ábyrgð sem hæfir aldri þeirra og þroska (Samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, 1989). Viðbótarákvæði var sett 

inn í samninginn árið 2005, sem sneri að réttindum yngri barna. Þar segir að 

barn hafi rétt til að tjá skoðanir sínar varðandi öll mál sem það varðar og fái 

tækifæri til að eiga þátt í þeirri ákvörðunartöku sem á sér stað hverju sinni 

og að þau geti haft áhrif á málefni sem snerta þau.  

Með löggildingu Samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins hér 

á landi í febrúar 2013 má segja að stórt skref hafi verið stigið í þá átt að 

tryggja og vernda réttindi allra barna. Með honum er nám og líðan barna 

sett ofar öllu og kappkostað að skólaganga barna verði sem farsælust. En 

svo má ræða hvernig gangi að mæta þessum kröfum og framfylgja lögum í 

leikskólum landsins og hvort það sé yfirhöfðuð raunhæft. Færa má rök fyrir 

því að lýðræðislegt leikskólastarf sé grundvallarforsenda þess að tryggja 

þennan rétt barna til að vaxa og dafna og að börn fái sannarlega að hafa 
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áhrif á leik og starf í leikskólanum. Þess vegna er vel við hæfi að skoða og 

leita eftir því hvernig lýðræði birtist í leikskólunum. 

Þetta meistaraverkefni fjallar um lýðræðislega þátttöku barna í samveru- 

stundum leikskóla. Ég hef valið að fjalla um það vegna þess að lýðræðisleg 

umræða er alltaf að aukast og hefur lýðræði meðal annars hlotið aukið vægi 

í lögum um leikskóla. Ég tel vera mikilvægt fyrir mig og annað starfsfólk 

leikskóla að aðlaga starfshætti okkar með lýðræði allra í huga. Það þýðir að 

gagnkvæm virðing ríki á milli barna og starfsfólks þar sem unnið er í 

sameiningu með velferð og hag barna að leiðarljósi. Ég ákvað að einbeita 

mér að samverustundum vegna þess að venjan er að þar komi saman 

kennarar og börn og er mín reynsla sú að oft bjóði samverustundir upp á 

tækifæri til þess að ræða náið saman um málefni líðandi stundar.  

Markmið verkefnisins er að skoða hvaða reynslu börn hafa af lýðræðis-

legri þátttöku sinni í samverustundum leikskóla. Börnin segja frá því hvernig 

þau taka þátt í að móta samverustundir og hvort eða hvernig þau hafa áhrif 

á þær, jafnframt segja börnin frá því hvernig þau myndu vilja hafa 

samverustundir ef þau fengju að ráða. Fjallað verður um viðfangsefnið í ljósi 

hugmynda og kenninga fræðimanna um nám barna, þátttöku þeirra og 

lýðræði í leikskólastarfi. 

Niðurstöður rannsóknarinnar byggja á viðtölum við börn í einum 

leikskóla í Reykjavík, teikningum þeirra á aðstæðum sínum og dagbók 

rannsakanda. Í gagnagreingingu kom í ljós mikill munur á reynslu barnanna 

og minni reynslu af þeim samverustundum sem ég tók þátt í á meðan á 

rannsókninni stóð. Það var ekki markmið í sjálfu sér að rannsaka þennan 

mun en ég tel hann ýta enn frekar undir mikilvægi þess að hlusta eftir 

sjónarmiðum barna þegar rannsakaðar eru aðstæður þeirra vegna þess að 

reynsla barna getur verið gerólík reynslu fullorðinna. Þess vegna er dagbók-

in mín rædd sérstaklega í niðurstöðukafla og velt upp spurningum hvað geti 

valdið svo ólíkri reynslu. En vert er að hafa í huga að reynsla barnanna 

byggir á nokkrum árum sem nemendur í leikskóla á meðan mín reynsla er 

ný í þessum aðstæðum í þessum leikskóla.  

Ég tel rannsókn sem þessa þjóna göfugu og réttmætu hlutverki í átt að 

lýðræðislegri leikskólum þar sem börn eru virkir þátttakendur í leik og starfi 

og vil ég með henni láta gott af mér leiða og skapa nýja þekkingu sem 

vonandi getur nýst leikskólum er vilja stuðla að lýðræðislegri starfsháttum. 

1.1 Gildi verkefnisins 

Með þessari rannsókn er ósk mín að varpa ljósi á mikilvægi þess að hlusta 

eftir sjónarmiðum barna í leikskóla. Það er til dæmis hægt með því að 
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styðast við virkra hlustun. Með virkri hlustun er átt við að leikskólakennarar 

hlusti með fullri athygli og felli ekki dóma fyrirfram þegar þeir lesa í tjáningu 

barnsins um áhuga þess. Að vinna út frá áhugahvöt barna knýr kennara til 

að opna fyrir möguleika og tækifæri og horfa á börn sem frjóa og skapandi 

einstaklinga. Virk hlustun virkjar hvort tveggja, þann sem hlustar og þann 

sem sendir skilaboðin (Rinaldi, 2006). Tilgangur þess að leitast eftir 

sjónarmiðum barna er meðal annars sá að börn fái að upplifa sjálf og bæti 

við þekkingu sína og reynslu í samvinnu við önnur börn og fullorðna auk 

þess að finna að þau séu hluti af og velkomin í hópinn sem þau tilheyra og 

geti haft áhrif á það sem gerist í honum. Þátttaka barna snýst einnig um 

þann möguleika að þau geti tjáð óskir sínar, tilfinningar og hugmyndir og 

þær séu teknar alvarlega (Eide, Os og Samuelsson, 2012). 

Samverustundir eru rótgróinn hluti af leikskólastarfi. Hefð er fyrir því að 

börn og kennari sitji saman til dæmis við lestur, söng, umræður, eða 

upplýsingagjöf um siði og venjur. En raunveruleikinn sem börn upplifa í 

samverustund getur til dæmis farið eftir samsetningu barnahóps, færni og 

viðhorfum kennarans og næmni hans fyrir börnunum, þátttöku barnanna og 

þeim hefðum sem hafa mótast í hverjum leikskóla fyrir sig varðandi 

samverustundir (Eide, Os og Samuelsson, 2012). Það getur verið flókið 

verkefni fyrir börn, sérstaklega yngstu börn leikskólans að sitja kyr. Því þurfa 

leikskólakennarar að kunna leiðir til þess að brjóta upp samveruna, gefa frá 

sér boltann til einstaklinga og til hópsins og gripið hann aftur. Þetta getur 

meðal annars gerst þegar leikskólakennari grípur tækifærið þegar 

hunangsfluga kemur svífandi og suðandi inn um gluggann. Hann biður 

börnin um að hlusta á hljóð hennar og svo herma eftir þeim í stað þess að 

veiða hana strax og henda henni út. Eða þegar skyndilega byrjar að snjóa að 

leyfa börnunum að hlaupa út og finna snjókornin bráðna á andlitum sínum. 

Það hefur reynst mér vel í vinnu með börnum að reyna alltaf eftir bestu 

getu að setja mig í spor barnanna og reyna að sjá heiminn með þeirra 

augum og ég hef fundið að börnin virða mig fyrir vikið. En þó að það sé 

mikilvægt að kennarar grípi óvænt tækifæri sem gefast til þess að eiga 

samræður við börnin og vekja áhuga þeirra þá er það einnig mín skoðun og 

reynsla að þegar leikskólakennarar og börn setjast saman í samverustund 

gengur oft betur þegar leikskólakennarinn er búinn að móta það sem hann 

ætlar að gera, til dæmis hvaða sögu á að lesa, hvaða málefni á að ræða eða 

hvaða lög eigi að syngja. Þó svo að börnunum séu gefin tækifæri til að hafa 

áhrif á það sem gerist í samverustundinni, að þau hafi viss völd, er mikilvægt 

að átta sig á því að það hafa leikskólakennararnir líka. Leikskólakennarinn er 

hluti af og á að vera mikilvægur hluti hópsins. Hann ber ábyrgð á því að að 

skapa tækifæri fyrir börnin til að vera virkir þátttakendur með því að trúa á 
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getu þeirra. Síðtímahugmyndir (Dahlberg, Moss og Pence, 2007) um nám 

barna fela meðal annars í sér að litið er á börn sem sérfræðinga í eigin lífi og 

því er mikilvægt að nýta einstaka sýn barnanna og þá þekkingu sem þau búa 

yfir. Þátttaka barna eykur þannig skilning fullorðinna á lífi og reynslu barna. 

Lýðræði í leikskóla byggir á því viðhorfi að allir hafi rétt á að tjá sig á þann 

hátt að á þá sé hlustað. Það felur í sér rökræður og skoðanaskipti og stuðlar 

að gagnrýnni hugsun barna. Með það að leiðarljósi læra börn að lifa í 

lýðræði. 

Það er von mín að niðurstöður þessa verkefnis veiti innsýn í reynslu 

barna af lýðræðislegri þátttöku þeirra í samverustundum, hvernig þau koma 

sjónarmiðum sínum á framfæri og hvernig starfsfólk leikskóla getur stuðlað 

að þeim rétti sem börn hafa til að tjá skoðanir sínar í málefnum er varðar 

þau sjálf. 

1.2 Markmið verkefnisins og rannsóknarspurningar 

Markmið þessarar meistararitgerðar er að rannsaka reynslu leikskólabarna 

af lýðræðislegri þátttöku þeirra í samverustundum. Viðhorf til barna endur-

speglast oft á tíðum í gegnum framkomu fullorðinna eða hvernig hlustað er 

á þau. Rannsóknir á íslensku leikskólastarfi hafa gefið vísbendingar um að 

börn eru oft í aðstæðum sem þau ráða litlu sem engu um. Því þykir 

mikilvægt að þeim séu gefin tækifæri til að vera þátttakendur í mótun 

starfsins og umhverfisins. Það getur verið gagnlegt að heyra hvað börnum 

finnst um eigin aðstæður og hvernig þau upplifa tiltekna þætti 

leikskólastarfsins en byggja ekki einungis á sjónarmiðum fullorðna fólksins, 

með það að tilgangi að auka áhrif þeirra (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2008). 

Viðhorf til barna hafa tekið breytingum og hafa margir sýnt fram á að ung 

börn eru félagslega fær um að taka virkan þátt í mótun á eigin lífi, umhverfi 

og menningu (Dockett, 2008).  

Megin rannsóknarspurningin sem lögð er til grundvallar rannsókninni er: 

Hver er reynsla barna af lýðræðislegri þátttöku þeirra í samverustundum 

leikskóla?  

Nokkrar spurningar verða hafðar til hliðsjónar við að svara rannsóknar- 

spurningunni. Þær eru:  

 Hver er tilgangur samverustunda að mati barnanna? 

 Hvernig segjast börnin taka þátt í skipulagi og mótun dagskrár 
samverustunda? 

 Hvernig vilja börnin að samverustundir séu? 
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Til þess að svara rannsóknarspurningunni og undirspurningum voru tekin 

hópviðtöl við 16 börn í einum leikskóla í Reykjavík. Þátttakendum var einnig 

gefinn kostur á að teikna reynslu sína af samverustundum og voru 

teikningarnar notaðar til stuðnings í greiningarferlinu. Jafnframt hélt rann-

sakandi dagbók í gegnum ferli gagnaöflunar og vegna þess hve reynsla hans 

og barnanna var ólík eru henni gerð sérstök skil í niðurstöðum. 

1.3 Uppbygging ritgerðarinnar 

Á eftir inngangi er fræðilegi kafli ritgerðarinnar. Þar er fjallað um stefnu 

stjórnvalda í menntamálum á Íslandi og Samning Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi barnsins sem Ísland er aðili að. Næst er gerð grein fyrir 

lykilhugtökum sem ritgerðin byggir á, lýðræði í leikskóla, þátttöka barna í 

leikskólastarfi, að hlusta á raddir barna, hlutverk leikskóla og 

samverustundir.  

Í þriðja kafla ritgerðarinnar er aðferðafræði rannsóknarinnar útskýrð en 

hún er eigindleg aðferðafræði. Sagt er frá þátttakendum rannsóknarinnar 

og vali á þeim. Fjallað er um viðtöl við börn og hvað greinir þau frá viðtölum 

við fullorðna og teikningar barna en í viðtölunum teiknuðu mörg barnanna 

myndir sem rannsakandi notaði til stuðnings við úrvinnslu gagna. Fjallað er 

um aðkomu rannsakanda í eigindlegum rannsóknum og hlutverk hans. Í lok 

kaflans er fjallað um siðferðileg atriði í rannsóknum með börnum.  

Í fjórða kafla eru niðurstöður settar fram. Gerð er grein fyrir helstu 

niðurstöðum rannsóknarinnar út frá rannsóknarspurningunni, ásamt þeim 

spurningum sem hafðar voru til hliðsjónar henni. Byrjað er á því að segja frá 

hugmyndum barnanna um samverustundir, hvað þau telja einkenna þær. 

Næst er sagt frá reynslu þeirra af þátttöku í samverustundum og þar á eftir 

hvaða form börnin telji ákjósanlegast til þess að auka þátttöku þeirra, til 

þess að raddir og sjónarmið þeirra heyrist í samverustundum. Í lok kaflans 

er dagbók rannsakanda bætt við þar sem fjallað er um ólíka reynslu hans og 

barnanna. Í þessum kafla og næsta eru allir sem vinna með börnunum 

kallaðir kennarar vegna þess að börnin sem tóku þátt í rannsókninni virtust 

ekki gera greinarmun á leiðbeinendum, menntuðum leikskólakennurum eða 

starfsfólki með aðra menntun. 

Fimmti kafli er umræðukafli ritgerðarinnar. Þar eru niðurstöður 

ígrundaðar og settar í fræðilegt samhengi. Skoðað er hvaða ályktanir er 

hægt að draga af niðurstöðum rannsóknarinnar miðað við túlkun rannsak-

anda. Ritgerðinni lýkur svo á lokaorðum rannsakanda, sjötta kafla, þar sem 

velt er upp spurningum sem vöknuðu við framkvæmd rannsóknar og vinnslu 
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ritgerðar. Auk þess er farið yfir takmarkanir rannsóknarinnar og horft til 

framtíðar. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður fjallað um stefnumótun og fræðilegan bakgrunn 

rannsóknarinnar. Byrjað verður á umfjöllun um stefnu stjórnvalda í 

menntamálum á Íslandi, s.s. Aðalnámskrá leikskóla 2011, grunnþætti 

menntunar sem lagðir eru til grundvallar í námsskrám allra skólastiga á 

Íslandi og Lög um leikskóla. Næst verður fjallað um Samning Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins en grundvallarhugsunin á bak við 

Barnasáttmálann er fyrst og fremst að vernda öll börn og gæta réttar þeirra. 

Hugtakinu lýðræði verður gerð skil með sérstaka áherslu á lýðræði barna, 

þátttöku þeirra í eigin námi og hugmyndir fræðimanna er leggja áherslu á 

lýðræði í leikskólastarfi og þátttöku barna í eigin námi. Fjallað verður um 

raddir barna í rannsóknum, hvernig þær geta leitt til breytinga og haft áhrif 

á starfshætti og stefnumótun leikskóla. Einnig verður fjallað um hlutverk 

leikskólakennara í námi barna en samkvæmt lögum eiga leikskólakennarar 

meðal annar að leggja grundvöll að því að börn verði sjálfstæðir, virkir og 

ábyrgir þátttakendur í lýðræðisþjóðfélagi. Í lok kaflans verður fjallað um 

samverustundir leikskóla vegna þess að rannsóknin fjallar um þátttöku 

barna í samverustundum. 

2.1 Stefna stjórnvalda í menntamálum 

Grunnur að stefnu stjórnvalda um menntun leikskólabarna er settur fram í 

Aðalnámskrá leikskóla 2011 og Lögum um leikskóla nr. 90/2008. Hlutverk 

laga og Aðalnámskrár er meðal annars að birta menntastefnu stjórnvalda, 

námsframboð og námskröfur. Skólum og starfsmönnum þeirra ber að fylgja 

ákvæðum þeirra við skipulagningu skólastarfsins er varðar tilgang og 

starfsemi. Áhersla er lögð á leik sem aðalnámsleið og skal allt starf 

leikskólans mótast af grunnþáttum menntunar. Þeir eru: læsi, sjálfbærni, 

heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Þetta 

verkefni tengist grunnþættinum um lýðræði og mannréttindi sterklega. 

Grunnþáttunum er ætlað að stuðla að auknu jafnrétti og lýðræði og veita 

börnum tækifæri til að læra á samfélag sitt, menningu, umhverfi og náttúru 

þannig að þau byggi sig upp andlega og líkamlega sem fullgildir samfélags-

þegnar. Það þýðir að styðja eigi við getu og vilja barna til að hafa áhrif á 

samfélag sitt, breyta því, þróa og bæta. Einnig er grunnþáttunum ætlað að 

stuðla að samfellu í öllu skólastarfi og þegar skólastarf er metið þarf að 

skoða hvernig grunnþættirnir setja mark sitt á kennslu, nám og leik 
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(Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2011). Leikskólar starfa samkvæmt 

leikskólalögum og eru markmið þeirra meðal annars þau að leggja grundvöll 

að því að börn verði sjálfstæðir, hugsandi, virkir og ábyrgir þátttakendur í 

lýðræðisþjóðfélagi (Lög um leikskóla nr. 90/2008). 

2.1.1 Grunnþátturinn lýðræði og mannréttindi 

Viðfangsefni þessa verkefnis tengist mjög grunnþættinum um lýðræði og 

mannréttindi. Í Aðalnámskrá leikskóla 2011 er undirstrikað hversu lýðræði 

er mikilvægt á vettvangi leikskóla. Leikskólar þurfa að taka mið af því að 

barna bíður þátttaka í lýðræðissamfélagi og eiga þeir að tryggja að í öllum 

starfsháttum leikskólans sé borin virðing fyrir manngildi hvers og eins. Í 

Aðalnámskrá leikskóla 2011 segir meðal annars:  

Lýðræði er mikilvægt á vettvangi skólans. Í fyrsta lagi þurfa 

skólar að taka mið af því að barna og ungmenna bíður að taka 

þátt í lýðræðissamfélagi og því er mikilvægt að börn læri um 

þess háttar samfélög. Í öðru lagi þurfa skólar að taka mið af því 

í öllum starfsháttum að borin sé virðing fyrir manngildi hvers 

og eins. Gert er ráð fyrir því að börn og ungmenni læri til 

lýðræðis með því að læra um lýðræði í lýðræði (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 19)  

Þessi framsetning boðar að lýðræðismenntun verði að fara fram á þann veg 

að börnin fái reynslu af lýðræðinu í lýðræðislega þenkjandi leikskóla, til þess 

að verða ábyrgir samfélagsþegnar. Í leikskólum eiga börn að fá tækifæri til 

að þróa með sér jákvæða sjálfsmynd og hafa möguleika til að fást við 

viðfangsefni sem þau hafa áhuga á eins og segir í Aðalnámskrá Leikskóla 

2011. Samkvæmt Jóhönnu Einarsdóttur (2010) þurfa því leikskólakennarar 

að tryggja:  

1. að viðfangsefnið þróist út frá þeirri reynslu sem barnið hefur,  

2. að viðfangsefnið sé ekki ofvaxið hæfileikum hans eða hennar og  

3. að viðfangsefnið veki áhuga barnsins og löngun til að fræðast og 

koma fram með nýjar hugmyndir (Jóhanna Einarsdóttir, 2010) 

2.2 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins var samþykktur af 

Allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 20. nóvember 1989. Sáttmálinn tók 
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gildi 2. september 1990 en öðlaðist gildi á Íslandi þann 27. nóvember 1992. 

Samningurinn tryggir börnum sjálfstæð réttindi, óháð vilja foreldra þeirra og 

annarra forsjáraðila og í samningnum er einnig kveðið á um að börn þarfnist 

sérstakrar verndar umfram hina fullorðnu (Davíð Þór Björgvinsson, 1995). Í 

12. gr. samningsins sem er ein grundvallarregla hans segir að börn sem 

myndað geta eigin skoðanir eigi rétt á að láta þær í ljós í öllum málum sem 

þau varða og þeim fullorðnu ber að taka réttmætt tillit til skoðana barna í 

samræmi við aldur þeirra og þroska. Þessi grein samningsins er forsenda 

þess að börn geti notið mannréttinda. Hafa þarf í huga að um rétt barna er 

að ræða en en ekki skyldu þeirra til að tjá sig eða hafa skoðun á tilteknu 

málefni sem þau varða. Þennan rétt eiga börn óháð aldri og þarf mikið til að 

skerða þennan rétt (Ragnheiður Thorlacius, 2003).  

Í 13. gr. sáttmálans segir að börn eigi rétt á að tjá sig nema það brjóti 

gegn almennu siðgæði, skaði mannorð eða brjóti gegn réttindum annarra. 

Þar segir einnig að börn eigi rétt á að leita sér upplýsinga, taka við 

upplýsingum og koma þeim á framfæri. Það er barnanna val og réttur en 

ekki skylda. Skylda hvílir aftur á móti á þeim fullorðnu að tryggja börnum 

raunveruleg tækifæri til að taka þátt í ákvarðanatöku á þeirra eigin 

forsendum. Í daglegu starfi leikskóla skal leggja áherslu á umhyggju, 

tillitssemi og samhjálp meðal allra í leikskólanum. Jafnframt skal nýta 

tækifæri sem gefast til að fjalla um samkennd og samlíðan gagnvart öðru 

fólki. Lögð skal áhersla á að virða sérstöðu og sjónarmið hvers einstaklings 

og veita börnum stuðning í daglegum samskiptum. Stjórnvöldum, þ.á.m. 

sveitarstjórnum og skólayfirvöldum, ber að hlusta á skoðanir barna og virða 

þær. Þessi réttur nær til allra mála er varða börn á einn eða annan hátt, s.s. 

málefna fjölskyldunnar, skólans, æskulýðs- og tómstundamála, forvarna og 

skipulags- og umhverfismála (United Nations, 2005). Á Íslandi er hátt 

hlutfall barna sem sækja leikskóla og dvelja börnin flest í 7 klukkustunir á 

dag eða lengur (Hagstofa Íslands, e.d.). Því er mjög mikilvægt að 

leikskólakennarar og annað starfsfólk leikskóla sé meðvitað um rétt barna 

og taki tillit til óska þeirra og skoðana ef börn eiga að geta nýtt sér þann rétt 

sem þau eiga til að vera virkir þátttakendur og geti tekið ákvarðanir á sínum 

eigin forsendum (Sheridan og Pramlig Samuelsson, 2001). 

2.3 Lýðræði í leikskóla 

Lýðræði staðfestir rétt allra, sem starfa að uppeldismálum, til 

að taka þátt í ákvörðunum sem varða þá og þátttöku þeirra í lífi 

skólanna. Réttur til þátttöku nær til kennara, foreldra, nemen-

da svo og annarra þeirra sem sinna störfum eða taka þátt í lífi 
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skólanna. Það fylgir lýðræði í skólum, að allir sem hlutverk hafa 

í skólanum axli hluta af ábyrgðinni á gæðum og framgangi 

verka í stofnuninni (Wolfgang Edelstein, 2008, bls. 72)  

Bandaríski mennta-heimspekingurinn John Dewey var mikill talsmaður 

lýðræðislegra starfshátta í skólum. Hann lagði sérstaka áherslu á að lýðræði 

fælist fyrst og fremst í því að hver og einn temdi sér lífsviðhorf og lífsstíl sem 

einkenndist af virðingu, umhyggju og fordómaleysi í garð annarra. Hann 

lagði áherslu á jafnrétti og þá sýn að allir hafa eitthvað fram að færa fyrir 

samfélagið, einhverja kunnáttu eða hæfni og knýr lýðræðið menn til að 

nálgast meðbræður sína með skilningi (Dewey, 2010). Samkvæmt Dewey 

lærist lýðræði af reynslunni af því að búa í samfélagi og taka sameiginlega 

ábyrgð á því. Einnig taldi hann einstaklinginn lítils virði án samfélagsins og 

sagði það hlutverk skólanna að mennta einstaklingana til þátttöku í 

samfélagi (Ólafur Páll Jónsson, 2010). Þetta hefur verið orðað svo í 

Aðalnámskrá Leikskóla 2011: „...börn og ungmenni læri til lýðræðis með því 

að læra um lýðræði í lýðræði“ (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2011, 

bls. 19). Dewey lagði mikla áherslu á einstaklinginn en jafnframt á mikilvægi 

þess  að hver einstaklingur liti á annan sem jafningja. Hann leit á samfélagið 

sem sameiginlegan vettvang félagslegrar samvinnu sem byggðist á 

sameiginlegum hagsmunum samfélagsins. Samkvæmt Dewey byggir 

lýðræðisleg samvinna á því að hver og einn fengi tækifæri til að leggja 

eitthvað af mörkum til samfélagsins (Ólafur Páll Jónsson, 2010). Skólar 

gegna mikilvægu og ábyrgðarfullu hlutverki er kemur að því að viðhalda 

hinu lýðræðislega samfélagi að mati Dewey en hann taldi skólana vera þær 

stofanir þjóðfélagsins þar sem helst ætti að vera mögulegt að gæta 

jafnræðis og koma í veg fyrir mismunun, og þar af leiðandi fengi lýðræðið 

að dafna í samfélaginu (Halla Jónsdóttir, 2010).  

Í 1. grein mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna segir: „Allir eru 

bornir frjálsir og jafnir. Allir eru gæddir skynsemi og samvisku og við eigum 

að koma fram hvert við annað af virðingu“ (Upplýsingaskrifstofa Sameinuðu 

þjóðanna fyrir Vestur-Evrópu, 2015). Lýðræði byggir á ákveðnu siðferði eða 

hátterni manna sem felur í sér þá lágmarkskröfu að menn reyni að hegða 

sér í samræmi við skynsemi, það er að segja geri það sem hin bestu rök 

styðja að gert sé, hvað varðar eigin og annara manna velferð og hagsmuni 

annarra (Mac Naughton og Williams, 2009).   

Eitt megin inntak lýðræðis er jafnræði og jafnvægi. Ekki er þá einungis 

um valdajafnvægi að ræða heldur einnig jafnvægi í félagslegum kringum- 

stæðum eins og til dæmis í leikskólum. Miklu máli skiptir að í hinu félagslega 

samfélagi sé ekki gert upp á milli þegnanna, hugað sé að hagsmunum allra. 
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Malaguzzi (1995), frumkvöðull leikskólastarfs í Reggio Emilia, leit svo á að 

eitt af hlutverkum leikskólanna væri að skapa fjölbreytt tækifæri fyrir börn 

til þess að ígrunda lýðræðislega þátttöku sína í samfélaginu. Til að barn finni 

að það tilheyri leikskólasamfélaginu þarf það að hafa möguleika á að hafa 

áhrif á umhverfi sitt. Leikskólar eigi að vera vettvangur sem eflir 

lýðræðislega hugsun. Hugmyndir um lýðræðislegar kennsluaðferðir krefjast 

hlustunar þar sem fullorðnir og börn sýna hvoru öðru virðingu með því að 

hlusta á hvort annað og virða sjónarmið hvers og eins. Í leikskólastarfi sem 

einkennist af því að kennarar hlusta á börn er hægt að segja að kennarar 

séu fremur í hlutverki hlustenda en fræðara, en þeir eru einnig 

þátttakendur í starfinu. Hugmyndir barna og kennara mætast á miðri leið og 

byggjast á áhuga beggja aðila (Malaguzzi, 1995).  

Ef leikskólastarf á að hafa það að markmiði að styðja við lýðræði er 

mikilvægt að taka börn alvarlega því þau eru bæði virk og hæf og hafa 

einnig ýmsar kenningar um lífið og tilveruna. Kenningar sem eru alveg þess 

virði að hlusta á og með þeim opnast viðeigandi umræðuefni, spurningar og 

krefjandi verkefni. Börn skilja og þekkja hvað það þýðir að vera hluti af 

samfélagi, ekki aðeins innan fjölskyldunnar og leikskólans heldur í víðara 

samhengi. Það þýðir að þau eru í sambandi við samfélagið allt og umheimin 

sem ríkisborgarar með ríkisborgararétt (Dahlberg, Moss og Pence, 2007).  

Samkvæmt Aðalnámskrá Leikskóla 2011 (Mennta- og menningamála-

ráðuneytið, 2011) byggist lýðræðislegt leikskólastarf á jafnrétti, 

fjölbreytileika, samábyrgð, samstöðu og viðurkenningu fyrir ólíkum 

sjónarmiðum. Jafnframt er tekið fram í Aðalnámskrá að stuðla eigi að 

jafnrétti og virkri þátttöku barna í með því að skapa þeim tækifæri til að 

upplifa lýðræðisleg vinnubrögð og samskipti í daglegu starfi. Það er til 

dæmis gert með því að virða innsæi þeirra, reynslu, færni og skoðanir í 

ákvörðunum er varða þau sjálf. 

Þau fræði sem vísað hefur verið í hér að framan styðja við sjónarmið 

Aðalnámskrár leikskóla 2011 og er hægt að áætla að leikskólar sem hafa 

lýðræðisleg sjónarmið að markmiði geti aflað sér vitneskju og þekkingar á 

málefninu í þeim fræðum. 

2.4 Þátttaka barna í leikskólastarfi 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins fjallar um þá 

viðurkenningu að börn séu sjálfstæðir einstaklingar með sín eigin réttindi og 

þátttaka barna eigi ávalt rétt á sér. Það felur í sér að börn fái tækifæri til að 

eiga þátt í þeirri ákvörðunartöku sem á sér stað hverju sinni og að þau geti 

haft áhrif á málefni sem snerta þau. Að börnum verði gefin tiltekin völd til 
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þess að taka ákvarðanir og þeim sé sýnd virðing af hálfu fullorðinna 

(Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, 1989).  

Samkvæmt Malaguzzi á leikskólastarf að stuðla að valdeflingu barna og 

þar með auka trú barnanna sjálfra á eigin getu. Börnum og samfélaginu í 

heild er mikilvægt að virk þátttaka einstaklinga samfélagsins sé tryggð frá 

unga aldri og er það í höndum kennara að finna aðferðir til að efla slíka 

virka þátttöku barna (Guðrún Alda Harðardóttir og Baldur Kristjánsson, 

2013; Malaguzzi, 1995; Lansdown, 2005;). Malaguzzi lagði áherslu á að börn 

þyrftu að finna tilgang með því sem þau tækju sér fyrir hendur, rétt eins og 

hinir fullorðnu hafa þörf fyrir að finna tilgang með atvinnu. Malaguzzi kallaði 

það virka þátttöku (e. active participation) en með henni eykst ánægjan við 

að vinna verkið (Guðrún Alda Harðardóttir og Baldur Kristjánsson, 2013; 

Hoyuelos, 2013; Smidt, 2013). 

Þegar börn ganga til samstarfs við aðra og taka þátt í sameiginlegum 

verkum að sameiginlegum markmiðum, er þátttaka þeirra viðurkennd og 

tilgangur hennar verður skýr. Reynslunni af þátttöku fylgir sannfæring um 

eigin virkni og eigin getu, sem er forsenda þess að taka ábyrgð á eigin 

gerðum og verkum (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Slíkt ferli þróast ekki af 

tilviljun heldur þurfa leikskólar að þróa hæfni barna til þátttöku í 

lýðræðislegum samskiptum og aðgerðum. Í ljósi þessa má segja að 

samvinna, ábyrgð og þátttaka séu hornsteinar lýðræðislegra samskipta 

(Edelstein, 2010). 

Rannsóknir sýna (Emilson, 2007; Emilson og Folkesson, 2006) að það sé 

tvennt sem gæti hindrað möguleika barna til virkrar þátttöku í 

leikskólastarfi. Annars vegar stífur rammi og þétt dagsskipulag og hins vegar 

að kennari ákveði hvað og hvernig barn á að gera. Í þessum rannsóknum 

kemur fram að kennarar eigi að leggja minni áherlsu á stýringu en meiri 

áherslu á að skapa námstækifæri sem börn sjá tilgang með því þannig efla 

kennarar börn til virkrar þátttöku. 

Sett hafa verið fram rammar og líkön til þess að greina og skoða þátttöku 

barna. Í þessum líkönum er áhersla lögð á viðhorf til barna þar sem virðing 

er borin fyrir hæfni barna til að taka þátt í ákvörðunum og líta á þau sem 

samstarfsaðila. Litið er svo á að æskileg þátttaka barna eigi sér stað í 

samvinnu og samræðu barna og fullorðinna (Jóhanna Einarsdóttir, 2008). 

Dæmi um slík líkön eru þátttökustigi Hart (2008) og Lansdown (2005). 

Tilgangur Hart var að auka umræðu um þátttöku barna í samfélaginu og að 

þátttaka barna yrði rannsökuð hvort sem það væru verkefni inni á heimilum 

þeirra, í skólum eða annars staðar í samfélaginu. Það var trú Hart að aukin 

þátttaka barna væri leið til þess að bæta samfélagið í heild. Í þátttökustiga 
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Hart eru átta þrep, frá engri þátttöku í neðsta þrepinu og aukinni þátttöku 

barnanna jafnt og þétt upp stigann til ákvarðanatöku. Tilgangur Hart með 

því að skipta þátttöku í átta þrep var að gera sýnilegri þau tækifæri sem 

börnum gefast til að hafa áhrif og leggja áherslu á að þátttakan felst í fúsum 

og frjálsum vilja en ekki að þvinga börnin til þátttöku. Þá var tilgangur 

þátttökustigans að styrkja þjóðfélagsumræðu um þátttöku barna en líka að 

vera verkfæri fyrir fullorðna til þess að spegla starf sitt með börnum og 

ígrunda. Þátttökustigin átta eru: 

1. Stjórnun (e. manipulation). Hér stjórnast þátttaka algerlega af 

fullorðnum og er gerð á forsendum þeirra. Börn taka stundum þátt 

að einhverju leyti með því að gera það sem þau eru beðin um en fá 

ekki útskýringu á því af hverju þau séu að því eða til hvers.  

2. Skreyting (e. decoration). Þetta stig er mjög líkt stjórnun að vissu 

leyti. Hér taka börnin þátt en hafa ekki mikla hugmynd um hverju 

þau eru að taka þátt í og hafa ekkert ákvörðunarvald um hvernig 

þátttaka fer fram. Hér halda þeir fullorðnu hins vegar ekki uppi þeirri 

blekkingu að verkefni sé alfarið unnið af börnunum.  

3. Tákn (e. tokenism). Hér er talað um táknræna þátttöku. Þrátt fyrir að 

börnum sé gefin rödd fá þau ekki grundvöll til að ákveða hvernig 

samskipti fara fram og hvorki tækifæri til að mynda sér skoðanir né 

tækifæri til að fræðast um tilgang þátttöku eða verkefnis.  

4. Úthlutuð en upplýst þátttaka (e. assigned but informed 

participation). Ákveðin skilyrði þurfa að vera uppfyllt til að hægt sé 

að tala um eiginlega þátttöku. Börnin þurfa að skilja tilgang 

verkefnis, hver ákvað að þeim byðist þátttaka í því og að þau bjóði 

sig fram eftir að verkefnið hafi verið útskýrt. Þau þurfa líka að hafa 

merkingarbært hlutverk sem þjónar tilgangi í verkefninu.  

5. Ráðgefandi og upplýst (e. consulted and informed). Hér stjórna 

fullorðnir verkefninu en börn taka þátt í ferlinu og eru upplýst og 

skilja það. Þau eru ekki einungis spurð álits heldur eru skoðanir 

þeirra virtar og þau fá að sjá árangurinn af vinnunni.  

6. Frumkvæði fullorðinna en sameiginleg ákvarðanataka (e. adult 

initiate projects, sharing decisions with children). Hér má segja að 

raunveruleg þátttaka komi að miklu leyti fram. Rétt eins og í fyrra 

þrepi er verkefninu hrint af stað af fullorðnum en hér er 

ákvörðunarvaldinu deilt með börnunum.  
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7. Frumkvæði og stjórnun barna (e. child-initiated and direct projects). 

Þegar aðstæður eru til stuðnings geta börn áorkað að vinna saman í 

stórum sem smáum hópum. Það er mikilvægt að þeir fullorðnu passi 

sig á að þeir blandi sér ekki í eða stjórni verkefninu því hér eru það 

börnin sem stjórna því, hafa frumkvæði og taka ákvarðanir.  

8. Frumkvæði barna og sameiginleg ákvarðanataka (e. child initiated, 

shared decisions). Hér er þátttaka mest, börnin eiga frumkvæði að 

verkefninu og það er unnið út frá þeirra hugmyndum. Verkefni er oft 

að vissu leyti unnið í samstarfi við fullorðna en að miklu leyti á 

forsendum barnanna. Það er algengara að eldri börn setji á stoð 

verkefni eins og í efsta þrepi stigans.  

Gerison Lansdown er stjórnarmaður hjá UNICEF í Englandi og er 

alþjóðlegur ráðgjafi um réttindi barna. Hún og er ein þeirra sem stóð að 

framkvæmd Samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins árið 1989 

og hefur hún skrifað fjöldan allan af greinum og haldið fyrirlestra um allan 

heim um réttindi barna (2005b). Lansdown flokkar þátttöku barna í þrjú 

stig. Þau eru:  

1. Ráðgefandi þátttaka (e. consultative participation) þar sem 

fullorðinn leitar eftir sjónarmiðum barna og sérþekkingu þeirra á 

vissu sviði. Hinn fullorðni tekur frumkvæði og stjórnar, börnin fá 

tækifæri til þess að tjá sig en eiga ekki þátt í lokaákvörðunum, 

hlustað er á viðhorf barna en þau ekki viðurkennd.  

2. Samstarfsþátttaka (e. collaborative participation) þar sem börn eru 

virkari í ákvarðanatökunni. Börnin eru efld til að eiga í samstarfi 

hvert við annað og við fullorðna. Börnin geta haft áhrif eða ögrað 

bæði ferli og niðurstöðu og tekið virkan þátt í ferlinu. 

Samstarfsþátttaka byggir á að börn eigi rétt á að taka þátt í 

ákvörðunum og séu hæf til þess. Samskipti barna og fullorðinna 

einkennast af jafnræði, samvinna er um að finna lausnir og taka 

ákvörðun. Hinn fullorðni hlustar á börnin en er jafnframt leiðandi í 

ferlinu og tekur lokaákvörðun.  

3. Þátttaka stýrð af börnum (e. child-led participation) þegar börnum 

er gefinn tími og rými til að koma saman og skiptast á hugmyndum, 

skilgreina hvaða mál þau telja mikilvæg og veita hvert öðru ráðgjöf. 

Börnin stjórna ferlinu og fullorðnir búa í haginn fremur en að stjórna. 

Þessar aðferðir skapa raunverulegt samstarf milli fullorðinna og 
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barna og í samstarfinu geta börnin verið leiðbeinendur, sem tengist 

því að fullorðnir virða hæfni barna þar sem þau eru efld til athafna 

og frumkvæðis til að skilgreina sjálf þau viðfangsefni sem koma þeim 

við og þau leggja áherslu á. Börnin taka jafnframt þátt í 

lokaákvörðun (Lansdown, 2005a).  

Báðir þessir þátttökustigar leggja áherslu á að hlusta eigi á börn og taka 

þau alvarlega en stigin fela í sér mismunandi mikla þátttöku barna. Æskilegt 

er talið að þátttaka barna eigi sér stað í samvinnu og samræðu barna og 

fullorðinna. Þátttökustigarnir eru verkfæri til að auðvelda 

leikskólakennurum og öðrum að horfa á eigið starf með börnum út frá 

gagnrýnu sjónarhorni en ekki alhliða og óskorað mælitæki án fyrirvara.  

Eide, o. fl. (2012) fjalla um tvenns konar þátttöku barna í 

samverustundum. Annars vegar er það möguleiki barna til að vera hluti af 

hópnum og geta haft áhrif á það sem gerist innan hópsins. Hins vegar snýst 

þátttaka og áhrifamáttur barna um möguleika þeirra að tjá óskir sínar, 

tilfinningar og hugmyndir og að þau finni að sjónarmið þeirra séu tekin 

alvarlega.   

2.5 Sjónarmið og raddir barna 

Síðtímahugmyndir (e. postmodern) um börn og barnæsku hafa breytt 

viðhorfum til barna vegna aukinnar þekkingar fyrir því að hlusta á börn til 

þess að átta sig á skilningi þeirra og sjónarmiðum, áhuga þeirra og 

löngunum. Mikilvægur áhrifaþáttur við mótun leikskólastarfs snýr að 

viðhorfum starsfólks til barna og bernskunnar. Í gegnum þessar breytingar 

hefur það haft mikil áhrif á rannsóknaraðferðir sem koma að einum eða 

öðrum hætti að börnum (Dahlberg, o.fl. 2007; Clark og Moss, 2001). Sýn á 

börn og bernsku endurspeglast meðal annars af stefnumótun um það 

hvernig rannsóknir eru unnar með börnum, til dæmis hvernig þau eru kynnt 

í fjölmiðlum og bókum og hvernig fjallað er um málefni ungra barna. 

Rannsóknir með ungum börnum benda til að ung börn séu fær um að 

mynda sínar eigin skoðanir sem og að vera virkir þátttakendur í leik og 

starfi. Börn hafi eigin rödd og eru fullfær um að tjá sig um lífsviðhorf sín. 

Börn eru hreinskilin og segja hlutina eins og þeir eru og eru alls ekki feimin 

við að láta skoðanir sínar í ljós. Þetta kemur meðal annars fram í skrifum 

Dewey. Hann lagði mikla áherslu á að í skólum ættu börn að fá tækifæri til 

að þjálfa þann eiginleika að hver og einn einstaklingur fái tækifæri til að 

leggja sitt af mörkum í lýðræðislegu samfélagi. Hann taldi mjög mikilvægt 

að börn upplifðu lýðræði innan skólanna (Jóhanna Einarsdóttir, 2008). 



 

28 

Í 13. gr. laga í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (1989) er kveðið á um 

að börn eigi rétt á að vera þátttakendur og tjá skoðanir sínar sem telst til 

sjálfsagðrar mannréttinda. Einnig að taka skuli tillit til skoðana þeirra í 

samræmi við þroska og aldur þeirra. Í Aðalnámskrá leikskóla 2011 segir 

meðal annars að líta eigi á börn sem virka þátttakendur í samfélaginu þar 

sem „hver og einn fær tækifæri til að leggja sitt af mörkum til að hafa áhrif á 

umhverfi sitt” (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2011, bls. 35).  

Lansdown (2005a) talar um að börn séu jafn hæf og jafnvel hæfari en 

fullorðnir hvað varðar margskonar kunnáttu eins og til dæmis að nota 

ímyndunaraflið, að sýna kærleik og samúð í verki og að læra ný tungumál. 

Fullorðnir verði að læra að heyra og sjá þessa hæfileika barna svo að þau 

verði ekki útilokuð í ákvarðanatökum einungis vegna þess að þau séu börn. 

Því miður er mörgum fullorðnum erfitt að sjá möguleikana í hæfni og 

kunnáttu barna vegna þess að umhverfið býður ekki upp á að börn viðri 

sjónarmið sín.  

Í greinum Önnu Magneu Hreinsdóttur (2008; 2012) kemur fram að 

viðhorf til barna hafi breyst í þá veru að hlustað sé á raddir barna og 

skólastarfið fari í auknum mæli eftir því hvað börn vilja. En oft er 

sjónarmiðum barna haldið á lofti af öðrum en þeim sjálfum. Fullorðnir hafa 

tekið að sér að gæta hagsmuna barna með auknum áhuga á sjónarmiðum 

þeirra. Hugtakið raddir barna vísar einnig til reynslu, vona og væntinga 

barnanna. Aðferðir til að ná fram viðhorfum og sjónarmiðum barna hafa 

þróast í þá átt að lögð er áhersla á að hinn fullorðni hlusti á börn á virkan 

hátt. Virk hlustun (e. active listening) er hlustun með skilningi framkallar 

viðbrögð og gerir einstaklinginn því að virkum þátttakanda (Jalongo, 2008). 

Með virkri hlustun eru meiri líkur á að sjónarmið barna komi inn í 

áætlanagerð og skipulag leikskóla og er talið að hún geti átt stóran þátt 

breytingarafl skólastarfs í framtíðinni.  

Rannsóknir benda til þess að með því að hlusta eftir sjónarmiðum barna 

geti það aukið sjálfsálit barna og eflt innsýn þeirra til þátttöku í lýðræðislegu 

samfélagi. Að hlusta á börn og taka tillit til sjónarmiða þeirra getur haft áhrif 

á viðhorf þeirra fullorðnu til getu barnanna og innsæis þeirra. Í leikskólum 

geta sjónarmið barna geta haft áhrif á minniháttar skipulagsbreytingar á 

daglegum venjum eða jafnvel breytingar á dagskipulagi ef þau eru tekin 

alvarlega. Af því hlýst aukinn trúanaður milli barna og starfsfólks og næmni 

á líðan barna eykst (Clark, 2005). 

2.6 Hlutverk leikskóla 

Samkvæmt Wolfgang Edelstein (2010) miðar lýðræðisnám að þrennu:  
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 að læra lýðræðislega starfshætti, að kunna að athafna sig á lýðræðis-
legan hátt, 

 að læra að lifa í lýðræðislegum samskiptum við aðra, tileinka sér 
lýðræðislegar lífs- og starfsvenjur, 

 að taka þátt í mótun lýðræðislegra samfélagshátta og samfélags-
gerðar. 

Þessir þættir miðast við félagshæfni hvers og eins er þróast á grundvelli 

sameiginlegrar reynslu. Dewey (2010) kallar þetta ferli reynslunám sem 

aðeins skólar geti skipulagt fyrir öll börn óháð uppruna og félagsstöðu. Því 

verði skólar að hlúa að þroska félagslegrar hæfni barna með því að bjóða 

þeim virka aðild að þróun sinni, halda uppi umræðu um mótun hans og 

markmið.  

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla 2011 (Mennta- og menninga-

málaráðuneytið, 2011) á allt starfsfólk leikskóla að koma fram við börn af 

virðingu, taka tillit til þeirra og hlusta á þau. Starfshættir leikskóla eiga að 

mótast af umburðarlyndi og kærleika, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, 

ábyrgð og umhyggju. Einnig af sáttfýsi, virðingu fyrir manngildi og kristinni 

arfleið íslenskrar menningar. Í Aðalnámskrá eru sett fram meginmarkmið 

uppeldis og kennslu í leikskóla. Þau eru að: 

 fylgjast með og efla alhliða þroska barna í náinni samvinnu við 
foreldra,  

 veita skipulega málörvun og stuðla að eðlilegri færni í íslensku,  

 hlúa að börnum andlega, vitsmunalega og líkamlega í samræmi við 
þarfir hvers og eins svo að börnin fái notið bernsku sinnar,  

 stuðla að víðsýni barna og efla siðferðisvitund þeirra,   

 leggja grundvöll að því að börn verði sjálfstæðir, virkir og ábyrgir 
þátttakendur í lýðræðisþjóðfélagi sem er í örri og sífelldri þróun,   

 rækta hæfileika barna til tjáningar og sköpunar í þeim tilgangi m.a. að 
styrkja sjálfsmynd þeirra, heilbrigðisvitund, öryggi og hæfni til 
mannlegra samskipta (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2011, 
bls. 30). 

Jafnframt kemur fram í leiðarljósum leikskóla að „leikskóli á að vera 

lýðræðislegur vettvangur og lærdómssamfélag þar sem starfsfólk, foreldrar 

og börn eru virkir þátttakendur sem hafa áhrif á ákvarðanir um málefni 

leikskólans” (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2011 bls. 33). 
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2.7 Dagskipulag leikskóla 

Í Aðalnámskrá leikskóla 2011 (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2011) kemur fram að umhverfið er mikilvægur áhrifaþáttur í námi barna og 

þarf að hafa í huga bæði reynslu, áhuga og þroska barna er kemur að því að 

skipuleggja umhverfi leikskóla. Einnig þarf umhverfið að eiga möguleika á 

því að þróast í takt við þarfir þeirra er dvelja í leikskólanum hverju sinni og 

eiga bæði foreldrar og börn að fá tækifæri til þess að hafa áhrif á 

skipulagningu námsumhverfisins. 

Samkvæmt Dahlberg, o.fl. (2007) ætti leikskólastarf að vera skipulagt 

eftir þörfum og áhuga barnanna en ekki eftir fyrirfram ákveðnu skipulagi 

eða klukku. Þá fær barnið tækifæri til virkrar þátttöku, það þarf ekki að flýta 

sér að ljúka verkefnum sínum vegna þess að komið er að einhverju ákveðnu 

í dagskipulaginu heldur hafa nægan tíma og rúm til þess að fást við 

viðfangsefni sín á ánægjulegan hátt. Van Hoorn, Nourot, Scales og Alward 

(2011) eru sama sinnis og segja ákjósanlegast ef leikskólastarf er skipulagt 

út frá áhuga og hæfni barna. Hlutverk leikskólakennara er meðal annars að 

komast að því hvað börnin vilja, hvar áhugi þeirra liggur og hvert þau stefna 

og getur skipulagið því þróast í samræmi við skilning og hæfni barnanna. Að 

mati Hoorn og félaga skapar skipulag, sem byggist á leik barna, þægilegt 

andrúmsloft. Börn eigi að fá mörg tækifæri til þess að velja um viðfangsefni 

og leikfélaga. Á deildum, þar sem leikur er í aðalhlutverki, fá börnin efnivið 

sem vekur áhuga þeirra og skapar tækifæri til tjáningar. Það ýtir undir hæfni 

þeirra og gefur þeim möguleika á skapa og leita lausna eftir leiðum sem eru 

þægilegar fyrir þau (Van Hoorn o.fl., 2011). Fram kemur í Aðalnámskrá 

leikskóla 2011 að í leikskóla eigi að skapa aðstæður fyrir börn til að leika sér 

svo að þau fái svigrúm fyrir ímyndunarafl sitt og sköpun (Mennta- og 

menningamálaráðuneytið, 2011) en margir fræðimenn, þar á meðal Corsaro 

(2003), Dunn (2004) og Lillemyr (2009) hafa fjallað um mikilvægi leiksins 

fyrir börn. Tryggja þarf börnum tíma og rúm til að leika sér vegna þess hve 

leikurinn hefur margþætt áhrif á þroska þeirra og einnig er talið að 

sjálfsmynd barna mótist í leik (Dunn, 2004; Lillemyr, 2009). Corsaro hefur 

fjallað um samskipti barna í leik. Samkvæmt honum reyna börn allt hvað 

þau geta til þess að vernda þau samskipti sem þau eiga hverju sinni og eiga 

því á hættu að bregðast illa við þegar leikur þeirra er truflaður eða 

stöðvaður til dæmis vegna dagskipulagsins.  

En óhjákvæmilegt er að forðast algerlega ákveðin skil eða breytingar á 

viðfangsefnum barnanna í leikskólanum. Nauðsynlegt er að fylgja 

einhverskonar skipulagi og byggir dagskipulag leikskóladeildar meðal annars 

á ákvörðunum um hversu lengi og hversu mörgum viðfangsefnum börn 
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sinna á degi hverjum. Fyrir mörg börn skapar dagskipulagið öryggi því 

börnin vita hvað er næst á dagskrá en þurfa ekki að spá fyrir um það. 

Dagskipulagið getur einnig tryggt að tíma barna sé vel varið í leikskólanum 

þar sem fundið er jafnvægi á milli mismunandi viðfangsefna sem stuðla að 

alhliða þroska og vellíðan barnanna (Mac Naughton og Williams, 2009).  

Rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur (2006) fjallaði um viðhorf barna til eigin 

leikskólagöngu. Í rannsókninni kom fram að börnum þótti leiðinlegast þegar 

þau höfðu ekki stjórn á viðfangsefnum sínum eins og samverustundum, 

þegar þau áttu að sitja kyrr og fara eftir fyrirmælum fullorðinna. En nokkuð 

algengt er að samverustundir séu notaðar sem hluti af dagskipulagi 

leikskóla þegar skipta á úr einu viðfangsefni í annað.  

2.8 Samverustundir í leikskóla 

Það er löng hefð fyrir samverustundum í dagskipulagi leikskóla, þar sem 

börn og kennarar koma saman og ræða um málefni líðandi stundar, lesa 

saman eða syngja. Eide og fleiri (2012) hafa fjallað um samverustundir 

leikskóla sem fyrr á tímum var líkt við kennslustundir grunnskóla. Þær lögðu 

áherslu á uppeldis- og kennslufræðileg markmið sem leikskólakennari 

stýrði. Samverustund var því formleg stund í leikskólastarfinu miðað við 

aðrar frjálslegri. Emilson (2007) lýsir mun óformlegri samverustund þar sem 

kennari deilir valdi sínu. Í þeim eiga börnin frumkvæðið með því að óska 

eftir viðfangsefnum.. 

Sænski fræðimaðurinn Lena Rubinstein Reich (1996) fjallaði um 

viðfangsefni samverustunda í doktorsritgerð sinni og komst að því að 

viðfangsefnin væru tiltölulega svipuð milli landa. Algeng viðfangsefni í 

samverustundum voru meðal annars samræður, söngur, tónlist með 

hreyfingum, lestur bóka og almennar upplýsingar um daginn og veginn. 

Samkvæmt Reich er tilgangur samverustunda bæði óformlegur þar sem 

kennari og börn deila sjónarmiðum sínum og formlegur þar sem 

einhverskonar skipulögð innræting eða kennsla á sér stað.  

Í meistaraprófsritgerð Nönnu Marteinsdóttur (2015) kemur fram eins og 

hjá Reich, að viðfangsefni barna í samverustundum séu margvísleg en 

algengasta viðfangsefnið sé söngur. Af þeim deildarstjórum sem tóku þátt í 

rannsókn Nönnu sögðu 105 af 120, söng vera daglegt viðfangsefni 

samverustunda. Helga Rut Guðmundsdóttir (2006) hefur fjallað um tónlist 

og tónlistaruppeldi barna. Bendir hún á að gott tónlistaruppeldi feli ekki 

endilega í sér formlegt tónlistarnám heldur eigi tónlistaruppeldi sér stað 

þegar barn er alið upp í beinni snertingu við tónlistarlegar athafnir, s.s. 

söng, hljóðfæraleik, dans og hlustun.  
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Í rannsókn Nönnu Marteinsdóttur (2015) kemur einnig fram að nánast 

allir þátttakendur rannsóknarinnar notuðu hluta samverustundanna í 

samræður við börn þó voru aðeins sjö þátttakendur sem sögðust velja 

viðfangsefni samverustunda í samráði við börnin. 

Raunveruleikinn sem börn upplifa í samverustund getur verið flókinn 

þrátt fyrir að þær séu fastur liður í starfsháttum leikskóla. Það fer meðal 

annars eftir því hvernig barnahópuinn er samsettur, hvernig kennarinn 

kemur til móts við börnin, hvaða efni eða viðfangsefni eru valin hverju sinni 

og hefðum og siðum sem mótast hafa innan hvers leikskóla fyrir sig. Í 

rannsókn Eide o.fl., (2012) á samverustundum með yngstu börnunum og 

mögulegum áhrifum þeirra og þátttöku, er fjallað um mikilvægi þess að 

leikskólakennarar lesi hópinn vel og séu tilbúnir að aðlaga samverustundir í 

samræmi við barnahópinn, taki mið af þörfum hans en jafnframt gæti að 

eigin markmiðum. Jafnframt kemur fram að leikskólakennarar þurfi að gæta 

þess að draga ekki úr mætti leikskólabarna og trú þeirra á eigin getu. Börn 

séu manneskjur og þó þau hafi ekki orðaforðann til að tjá sig þá hafi þau 

vilja og getu til þess að tjá sig með öðrum hætti, ef einhver er á staðnum til 

að hlusta. Að börn upplifi sig sem gerendur skiptir máli fyrir framtíð 

lýðræðis í samfélaginu og að mati Eide og félaga er grunnurinn lagður í 

leikskólanum. 
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3 Rannsóknin 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir aðferðafræði og framkvæmd rannsóknar-

innar en hún er eigindleg tilviksrannsókn. Fjallað verður um val á þátt-

takendum og hvað hafa þarf í huga þegar gerðar eru rannsóknir með 

börnum. Sagt verður frá gagnaöflun og gagnagreiningu. Að lokum verður 

greint frá siðferðilegum atriðum rannsóknarinnar. 

3.1 Rannsóknaraðferð og rannsóknarsnið 

Í rannsókninni var beitt eigindlegri aðferðafræði (e. qualitative research) við 

gagnaöflun. Eigindlegar rannsóknir byggja á aðleiðslu þar sem unnið er út 

frá lýsandi gögnum og þau þróuð yfir í kenningu sem myndast út frá 

niðurstöðum gagna. Segja má að eigindlegar rannsóknir séu einhverskonar 

regnhlífarhugtak yfir þau fjölmörgu rannsóknarsnið sem byggja á gögnum 

sem aflað er með beinum upplýsingum sem viðmælendur tjá rannsakanda 

með ólíkum hætti, svo sem í viðtölum eða þegar gerðar eru athuganir á 

vettvangi. Því er mikilvægt að rannsakandinn veiti viðmælenda sínum færi á 

því að segja frá upplifun sinni með eigin orðum og lesi í margvíslega tjáningu 

hans. Jafnframt þarf rannsakandinn að leggja sig allan fram við að setja sig 

inn í aðstæður og umhverfi viðmælandans. Eigindlegar rannsóknir lýsa 

raunverulegum aðstæðum fólks, upplifun þess, skoðunum og þeirra lífs-

reynslu. Rannsóknin er byggð á hefð fyrirbærafræðinnar þar sem leitast er 

við að skilja og túlka það hvernig viðmælendur rannsóknarinnar upplifa 

aðstæður sínar (Lichtman, 2013).  

Eigindlegar rannsóknir skiptast í nokkra flokka en í þessari rannsókn er 

stuðst við tilviksrannsókn (e. case study) sem er djúp greining á einum eða 

fleiri atburðum í samfélagi, umhverfi, félagslegum hópum, hjá einstakling- 

um eða öðru því sem tengist viðfangsefninu (McMillan, 2008). Í þessari 

rannsókn voru börnin eitt tilvik hvert þar sem lögð var áhersla á að raddir og 

sjónarmið hvers og eins barns heyrðust. Gagna var aflað með því að taka 

viðtöl við börn sem voru hljóðrituð og skoðaðar voru teikningar barnanna. 

Einnig hélt rannsakandi dagbók á meðan á rannsókninni stóð þar sem 

skráðar voru vangaveltur, hugsanir og upplifanir hans og er hún hluti 

gagnanna.  
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3.2 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru 16 börn á deild fyrir elstu börnin, í 

einum leikskóla í Reykjavík. Viðtölin voru tekin í leikskólanum og var 

ástæðan fyrir staðarvalinu sú að auðvelt var að nálgast börnin í umhverfi 

sem þau þekkja og líkar vel við en jafnframt var mikilvægt að börnin væru í 

umhverfi sem líklegt er að veitti þeim öryggi. Leikskólabörn eru vön að leika 

sér saman, að vera saman í hóp, í samveru við önnur börn og eiga samskipti 

við hvert annað. Rannsóknin náði eingöngu til þeirra samverustunda sem 

voru fyrir hádegismat frá kl. 11.20 til 11.45. Tekin voru hópviðtöl við tvö til 

fjögur börn í senn í leikskólanum, einnig var þeim boðið að teikna myndir af 

reynslu sinni af samverustundum eða hverju sem var, á meðan á viðtölun-

um stóð. Fylgifiskur þessarar aðferðar, það er að segja að taka viðtal við 

fleiri en eitt barn í einu var þó sá að þau áttu það til að herma hvert eftir 

öðru eða keppast um hvert þeirra svaraði fyrst, við þær aðstæður var gott 

að hafa upptökutækið. En þar sem rannsakandi er vanur leikskólaumhverfi 

og börnum á þessum aldri þá reyndi hann hvað hann gat að láta kapp 

barnanna ekki á sig fá, heldur var ánægður með hversu viljug þau voru til 

þess að taka þátt í rannsókninni. Foreldrar barnanna fengu kynningarbréf 

um rannsóknina (sjá viðauka 3) og var þeim gefin kostur á að draga þátttöku 

barna sinna til baka á meðan á rannsókninni stóð. Ekkert foreldri dró 

þátttöku síns barns til baka. Áður en formleg viðtöl hófust kynntu bæði 

rannsakandi og deildarstjóri deildarinnar rannsóknina fyrir börnunum og 

skrifuðu öll börnin undir upplýst samþykki, (sjá viðauka 5) annað hvort strax 

eða eftir 1 – 2 daga. Þáttur rannsakanda var sá að á rannsóknartímabilinu 

dvaldi hann mislengi hvern dag í leikskólanum. Hann fylgdist sem sagt ekki 

einungis með samverustundum heldur var hann einnig þátttakandi í öðru 

starfi með börnunum. Hann reyndi eftir bestu getu að mynda vinasambönd 

við börnin sem byggðust á virðingu og trausti til þess að viðtölin yrðu ekki 

þvinguð eða óþægileg heldur að áhersla yrði á vinaleg samtöl þar sem allir 

hefðu eitthvað til málanna að leggja. 

3.2.1 Viðtöl við börn 

Með Samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins er undirstrikaður 

réttur barna til að mynda sér skoðanir og láta þær í ljós (sjá nánar í kafla 

2.2). Hafa þarf í huga að raddir sumra barna verða oft á tíðum ríkjandi og 

þarf rannsakandinn að huga að því að allar raddir fái að heyrast í viðtölum 

með börnum. Raddir barna heyrast einungis þegar fullorðnir spyrja og 

hlusta. Samkvæmt Jóhönnu Einarsdóttur (2012) er æskilegt að taka viðtöl 

við börn í litlum hópum því það eru þær aðstæður sem börnin þekkja til og 
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veitir það þeim öryggi. Þau verða sterkari saman í því valdaójafnvægi sem 

óhjákvæmilega á sér stað í samskiptum við fullorðna, auk þess ræða þau 

saman og aðstoða hvert annað við að rifja upp ef þess þarf. Með því gefst 

börnum tækifæri á að láta rödd sína heyrast. Viðtöl við börn eru frábrugðin 

viðtölum við fullorðna þar sem börn og fullorðnir hafa ekki sömu reynslu og 

þekkingu á viðfangsefninu. Hafa þarf í huga að börn hafa frjótt ímyndunarafl 

og geta farið út fyrir efnið (Jóhanna Einarsdóttir, 2012). Gerist það getur 

rannsakandi skoðað gögnin og greint hvort þær upplýsingar sem ekki var 

beinlínis verið að leita að í upphafi geti gagnast til að svara 

rannsóknarspurningunum. 

Þegar tekin eru viðtöl við börn er sú hætta fyrir hendi að börn segi 

rannsakandanum það sem þau halda að hann vilji heyra. Það getur verið  

vegna þess að börn eru vön því að hinir fullorðnu ráði. Því er mikilvægt að 

rannsakandinn reyni að „stjórna“ umræðunum sem minnst með áherslu á 

sem eðlilegastar samræður á milli þátttakenda þannig að upp komi 

viðfangsefni sem börnunum eru hugleiknust innan þess umræðuefnis sem 

lagt var upp með. Þetta er sérstaklega mikilvægt að hafa í huga þegar unnið 

er með börnum þar sem flest börn verða gjarnan fyrir því að skoðanir þeirra 

eru ekki virtar af fullorðnum. Sá sem framkvæmir rannsóknina þarf því 

ávallt að hafa í huga stöðu sína sem fullorðinn einstaklingur og hvernig það 

getur haft áhrif á börnin og túlkun hans á skoðunum þeirra. Einnig verður 

að gæta þess að fullorðnir og börn skilja heiminn ekki endilega á sama hátt 

(Silverman, 2004). Ætla má að reynsla barna sé oft á tíðum frábrugðin 

reynslu fullorðinna en með því að gera rannsóknir með börnum fá hinir 

fullorðnu tækifæri til þess að skyggnast inn í það hvernig börn upplifa 

raunveruleikann og getur það veitt stuðning við hvernig best sé að komast 

til móts við þau (Dockett, 2008). Jafnframt þarf að hafa í huga að þegar 

leitað er eftir upplifun eða reynslu barna eins og í þessari rannsókn þá 

skiptir ekki endilega máli hvort hún er byggð á ímyndun eða staðreyndum 

því í eigindlegum rannsóknum er upplifun hvorki rétt eða röng (Lichtman, 

2013). Þessar hugmyndir eru einnig í samræmi við síðtíma hugmyndir um 

börn og nám (Dahlberg o.fl., 2007) sem meðal annars leggja áherslu á 

margræða merkingu, að fá fram mörg og ef til vill ólík svör, fremur en að 

leita eftir einu réttu svari. 

Í þessari rannsókn voru tekin hálfopin viðtöl (e. semistructured) við 

börnin. Rannsakandi hafði ákveðið umræðuefni fyrirfram, með visst 

markmið í huga og þróaðist umræðan í samræðu hópsins. Hálfopin viðtöl 

henta vel til að athuga reynslu, skynjun og fyrirætlanir fólks. Kostur slíkra 

viðtala er meðal annars sá að þau gefa viðmælandum möguleika á að koma 

með nýja sýn eða víkka út sjónarhorn umræðuefnisins og geta viðmælendur 
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þannig haft áhrif á framgang viðtalsins. Í hálfopnum viðtölum er gjarnan 

stuðst við viðtalsramma sem byggir á þemum eða sviðum sem óskað er eftir 

að rædd verði í viðtalinu. (Hitchcock og Hughes, 1995). Í þessari rannsókn 

var gengið út frá ákveðnum viðtalsramma (sjá viðauka 6) sem byggði á þeim 

atriðum sem rannsakandi taldi mikilvæg til þess að svara 

rannsóknarspurningunum.  

Í þessari rannsókn var reynt eftir bestu getu að nýta þessar upplýsingar 

fræðimanna um viðtöl við börn. Þau fengu að ráða hvaða börn komu saman 

í viðtal ef svo bar undir en annars fór rannsakandi inn í leik þeirra og bað um 

að fá að spyrja þau nokkurra spurninga á meðan þau héldu áfram að leika 

sér. Þau viðtöl voru afslappaðri þar sem börnin héldu áfram fyrri iðju og létu 

lítið truflast þó svo þau svöruðu nokkrum spurningum um leið. Í formlegu 

viðtölunum áttu börnin það til að spyrja hvenær þau fengju að fara aftur að 

leika sér. Í rannsókninni var gætt að því að spyrja aldrei lokaðra spurninga, 

það er að segja spurninga sem aðeins kröfðust þess að svarað væri með já 

eða nei, heldur var reynt að spyrja spurning sem gerðu börnin að 

sérfræðingum um málefnið, jafnframt voru þau spurð um frekari 

útskýringar ef rannakanda þótti þess þurfa. Það gerði hann til dæmis með 

því að spyrja til hvers samverustundir væru, fylgdi svo eftir með hvernig þá, 

eða af hverju. Það er mat rannsakanda að börnin höfðu gaman að því að 

útskýra hlutina og voru stolt af því að leitað var eftir sjónarmiðum þeirra, 

hann upplifði að þau tækju hlutverk sitt alvarlega sem þátttakendur í 

rannsókninni. Þau voru til dæmis mjög forvitin um það hvernig viðtölin 

myndu nýtast rannsakanda í náminu og hvort hann yrði skemmtilegri 

kennari vegna þeirra. Hvað varðar valdaójafnvægi þá settist rannsakandi á 

gólfið með börnunum svo allir væru í sömu hæð, eitthvað sem rannsakandi 

telur vera mjög mikilvægt í öllum samskiptum barna og fullorðinna vegna 

þess að hans mati verða allar samræður innihaldsríkari ef augnsamband 

næst, auk þess sýnir sá fullorðni börnum virðingu með því að fara í hæð 

þeirra þegar talað er við þau. 

3.2.2 Teikningar barna 

Talið er að börn geti auðveldlega tjáð tilfinningar sínar í gegnum 

myndsköpun meðal annars með því að teikna, mála eða með því að móta 

eitthvað sjálf út frá eigin hugmyndum. Þá er einnig talið að sjá megi reynslu 

barna, hugsanir og áhugasvið þeirra í gegnum teikningar þeirra (Dockett og 

Perry, 2005). Einnig hefur verið talað um að gott sé að nota teikningar til 

þess að „brjóta ísinn“ í rannsóknum með börnum, fá börnin til þess að 

koma sér vel fyrir og slaka á. Með því að teikna gæti börnunum fundist þau 
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hafa meira vald á þátttöku sinni, þar sem þau geta teiknað eins mikið eða 

eins lítið og þau vilja. Teikningar eru einnig góðar til þess að lýsa aðstæðum 

og sjónarmiðum þeirra barna sem þykir erfitt að koma hugmyndum sínum í 

orð en þau gætu átt í minni erfiðleikum með að lýsa því sem gerist á 

myndunum. Því þarf að ræða við börnin um það sem þau teikna í stað þess 

að gefa sér fyrirfram ákveðnar hugmyndir um þær. Þannig geta teikningar 

barna gefið innsýn í hugarheim barna og þar með haft mikla þýðingu er 

kemur að því að leita eftir upplifun og reynslu barna á ákveðnum þáttum 

(Kanyal o. fl., 2014). 

Í lok viðtalanna gafst börnunum kostur á að teikna myndir af 

samverustundum eins og þær eru en einnig eins og þau vildu að þær væru. 

Langflest börnin teiknuðu mynd af uppsetningu samverustundanna, 

kennarann, börnin og mottuna á gólfinu. Fyrst teiknuðu þau mottuna, því 

næst kennarann og svo börnin í kringum hann. Það vakti athygli þegar 

börnin voru beðin um að teikna það sem þau vildu helst gera í 

samverustundum þá teiknuðu þau flest útiveru, það er að segja þau 

teiknuðu sig sjálf að leika sér úti með vinum sínum.  

Í niðurstöðum verða þrjár teikningar eftir börnin birtar. Ein er af 

hefðbundinni samverustund þar sem teiknuð eru börnin og kennarinn 

ásamt mottunni á gólfinu. Önnur myndin er af stúlkum að vega salt í 

útiveru. Eins og áður sagði þá teiknuðu flest börnin útiveru þegar þau voru 

beðin um að teikna það sem þau helst vildu gera í samverustundum. Síðasta 

myndin er af allt öðruvísi samverustund þar sem börnin eru ásamt kennara í 

jóga. Hún sýnir hvernig höfundur teikningarinnar sá fyrir sér hvernig hann 

myndi hafa samverustundir ef hann fengi að ráða.  

Teikningarnar voru ræddar og skrifaði rannsakandi útskýringar þeirra hjá 

sér en börnin áttu mjög auðvelt með að lýsa þeim fyrir honum. Þær voru 

góð viðbót við að lýsa reynslu barnanna í samverustundum þar sem þau 

teiknuðu flest atriði sem þau töldu hafa áhrif á þær. Rannsakandi spurði 

börnin hvort hann mætti eiga myndirnar og jafnvel birta þær í rannsókninni. 

Þau svöruðu því öll játandi og þótti spennandi ef teikning eftir þau myndi 

birtast í bókinni (rannsókninni) um samverustundir. Því má ætla að tekist 

hafi að byggja upp traust milli barna og rannsakanda. 

3.3 Gagnaöflun, framkvæmd rannsóknar 

Gögnum var safnað í janúar og febrúar 2016 í leikskóla barnanna eftir að 

hafa fengið skrifleg leyfi fyrir rannsókninni frá skóla- og frístundasviði 

Reykjavíkurborgar, leikskólastjóra leikskólans þar sem rannsóknin fór fram, 

deildarstjóra og öðru starfsfólki deildarinnar en síðast en ekki síst frá 
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börnunum sjálfum. Rannsakandi hélt dagbók á rannsóknartímanum þar sem 

ritaðar voru athugasemdir og dæmi um reynslu hans í samverustundum. 

Einnig var rýnt í fyrirliggjandi gögn svo sem dagskipulag deildarinnar og 

skólanámskrá leikskólans en í skólanámskrám á meðal annars að koma fram 

hvaða hugmyndafræði leikskólar taka mið af (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). En megin þorri gagnaöflunar fólst í 

viðtölum við börnin og teikningum þeirra. Tekin voru hálfopin hópviðtöl við 

16 börn og þróaðist umræðan eftir því hvað börnin höfðu að segja og hvað 

þau vildu tala um. Börnunum gafst kostur á að teikna mynd af reynslu sinni 

af samverustundum og gerðu þau það flest en eins og komið hefur fram þá 

er talið að kostir þess að nota teikningar í rannsóknum með börnum felist í 

þeim möguleika að þær gefi kost á að lesa í óyrtra tjáningu, auk þess eru 

börn yfirleitt virk og skapandi þegar þau teikna. Einnig geta börnin breytt og 

bætt við teikningarnar eins og þeim hentar (Dockett og Perry, 2005).  

Rannsóknin fólst í því að skoða reynslu barna af samverustundum sem 

fram fóru fyrir hádegismat. Fyrirkomulag þeirra var að öll börn deildarinnar, 

ekki eingöngu þátttakendur rannsóknarinnar, ásamt einum kennara voru 

inni í lokuðu herbergi inn af matsal deildarinnar, samtals 25 börn. Þar sátu 

flest börnin á mottu á gólfinu, en þar sem mottan var ekki nægilega stór 

sátu nokkur börn á beru gólfinu og tvö til þrjú í sófa, kennarann sat á stól 

við hurðina í herberginu. Í þeim samverustundum sem rannsakandi fylgdist 

með var sungið, farið í leiki og kennarinn sagði börnunum sögur. Börnin 

virtust hafa gaman af þeim þar sem þau hljógu, gerðu að gamni sínu og 

hlustuðu með eftirvæntingu í augum á sögur kennarans.  

Rannsakandi tók viðtöl við þátttakendur rannsóknarinnar, tvö til fjögur 

börn í einu og voru þau meðal annars spurð um samverustundir, til hvers 

þau færu í samverustundir, hvað færi fram í samverustundum og hvað þau 

töldu vera skemmtilegast og leiðinlegast í samverustundum. Einnig voru 

þau spurð um hver réði í samverustund, hvað kennarinn gerði og hvað þau 

gerðu, hvort þau myndu vilja hafa fleiri samverustundir og hvort þau vildu 

breyta einhverju ef þau gætu. Það vafðist lítið fyrir börnunum að lýsa 

samverustundum og þau höfðu sínar hugmyndir um ákjósanlegar 

samverustundir og settu fram tillögur að þeim. Þau töluðu mun meira um 

það sem þeim þykir leiðinlegt í samverustundum heldur en það sem er 

skemmtilegt og veltu mörg fyrir sér hvers vegna þau þyrftu að syngja þegar 

þau vildu heldur gera eitthvað allt annað.  

Viðtölin sem þessi rannsókn byggir á fóru fram í lokuðu herbergi í 

leikskóla barnanna, þar sem hópurinn fékk næði til þess að ræða saman. 

Annað hvort fór rannsakandi inn í leik barna og tók viðtölin í þeim 
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aðstæðum eða hann bauð börnunum að koma í viðtöl. Litir og blöð voru 

höfð aðgengileg og börnin settust ásamt rannsakanda við borð eða á gólfið, 

eða héldu áfram leik sínum. Í þeim tilfellum settist rannsakandi á gólfið og 

spurði spurninga þegar tækifæri gafst. Á meðan á umræðum stóð gátu 

börnin teiknað mynd eða hreyft sig frjálst um herbergið. Rannsakandi gætti 

þess eftir fremsta megni að vera sveigjanlegur og næmur á börnin og leyfði 

börnunum að ræða um það sem þeim var hugleikið og var þeim efst í huga. 

Umræðurnar tóku yfirleitt um 30 til 45 mínútur og voru börnin dugleg að tjá 

sig og höfðu að mati rannsakanda oft vel mótuð viðhorf. Í lokin voru 

teikningar barnanna ræddar og varpaði sú umræða frekara ljósi á margt 

sem áður hafði verið rætt. 

Rannsakandi reyndi að byggja viðtölin á jafnréttisgrundvelli og réðu 

börnin miklu um hvernig viðtölin þróuðust, til dæmis voru spurningarnar 

ekki bornar fram í sérstakri röð heldur voru ræddar í þeirri röð sem verða 

vildi í hópnum. Rannsakandi gætti þó að því að umræðuefnið væri um 

viðfangsefni rannsóknarinnar en stýrði ekki umfram það eins og Helga 

Jónsdóttir (2003) telur brýnt. Viðtölin byggðust á samskiptum, börnin 

ræddu saman um spurningarnar og aðstoðuðu oft hvert annað með svörin, 

minntu hvert annað á og gættu þess að satt og rétt væri sagt frá. Ávinningur 

þess að nota hópviðtöl í rannsóknum með börnum er meðal annars sá að 

valdastaða barna gagnvart hinum fullorðna verður sterkari þegar þau eru 

fleiri en eitt í viðtali, þau eru einnig afslappaðri þegar þau eru með vinum 

sínum en ein með fullorðnum (Jóhanna Einarsdóttir, 2012). Það er mat 

rannsakanda að börnin fengu styrk frá hverju öðru. Þau voru áköf við að 

segja rétt frá, ef eitthvert barnið var ekki með staðreyndirnar alveg á hreinu 

voru þau hin fús til að fylla í eyðurnar. 

Leitast var eftir að ná sjónarmiðum barnanna fram með áherslu á samtal 

og flæði á milli rannsakanda og barna. Sími rannsakanda var notaður sem 

upptökutæki og voru öll viðtölin voru tekin upp og þau afrituð orðrétt í 

texta með forritinu Express Scribe. Greining gagna byggðist fyrst og fremst á 

því að skoða svör barnanna við spurningunum sem lagðar voru fyrir og var 

tekið mið af verklagi Vancouveraðferðarinnar við greiningu. Í henni felst að 

rannsakandi reynir að átta sig á hvernig einstaklingurinn upplifir heiminn 

sem hann lifir og hrærist í og þarf rannsakandinn að eiga samtal við börnin, 

til að átta sig á þeirra reynslu og byggja þannig upp eigin þekkingu 

(Lichtman, 2013.) Það var gert með endurteknum lestri á viðtölunum og 

rýnt var bæði í það sem sagt var í leit að sameiginlegri sýn barnanna en 

einnig það sem ósagt var.  
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3.4 Gagnagreining og túlkun 

Fyrsta stig gagnagreiningar í eigindlegum rannsóknum er oft opin lyklun (e. 

open coding) en tilgangur lyklunar er að skipuleggja gögnin og fá yfirsýn yfir 

þau. Markmið með greiningu gagna í eigindlegum rannsóknum er ekki að 

sanna ákveðna kenningu eða tilgátu heldur að skipuleggja gögnin, gera 

grein fyrir þeim og varpa fram hugmyndum á grundvelli þeirra (Lichtman, 

2013). Áhersla var lögð á að koma sjónarmiðum barnanna orðrétt til skila 

svo niðurstöður rannsóknarinnar gæfu sem besta lýsingu á reynslu þeirra og 

þeim veruleika sem þau búa við í samverustundum. 

Sjónarmið og viðhorf rannsakanda, bakgrunnur hans og menntun geta 

haft áhrif á túlkun gagna og því er gagnagreining eigindlegra rannsókna 

ávallt að einhverju leyti einstaklingbundin. Því er mikilvægt að rannsakandi 

sé meðvitaður um eigin viðhorf og haldi utan um sínar eigin upplifanir og 

viðbrögð allt rannsóknarferlið en eins og hefur komið fram þá hélt 

rannsakandi dagbók á rannsóknartímabilinu og skráði í hana jafnóðum í 

gegnum ferli gagnaöflunarinnar. 

3.5 Siðferðileg atriði 

Í upphafi rannsóknar var börnunum boðið að skrifa undir upplýst samþykki 

og þeim boðin þátttaka í rannsókninni. Einnig voru þau beðin um leyfi fyrir 

upptöku viðtala og gert ljóst að algjörum trúnaði yrði heitið við úrvinnslu 

gagna. Notast var við nafnleynd í allri úrvinnslu gagna og gætt þagmælsku, 

trúnaðar og varkárni við meðferð viðtala (Sigurður Kristinsson, 2003; 

Lichtman, 2013). Í niðurstöðum fá þátttakendur tilbúin nöfn þar sem það á 

við. Sigurður (2003) kynnir fjórar megin reglur sem hafa verði í huga ef 

eigindleg rannsókn eigi að standa undir nafni. Sú fyrsta er virðing og 

sjálfræði einstaklingsins sem í þessari rannsókn var lögð áhersla á að fylgja. 

Hún birtist einna helst í eins frjálsu og óþvinguðu samþykki og frekast var 

unnt af hálfu barnanna, en einnig með einföldu orðalagi spurninga sem að 

mati rannsakanda hæfði aldri og þroska þeirra. Öll börnin voru upplýst um 

tilgang rannsóknarinnar og hversu mikilvæg hún væri, hversu raddir þeirra 

og sjónarmið væru mikilvæg til að gera leikskólann betri fyrir þau. Önnur 

reglan er skaðleysisreglan en hún snýst um að valda þátttakendum ekki 

tjóni og að rannsóknarþátttakan samrýmist hagsmunum þátttakenda. 

Niðurstöður rannsóknarinnar snúast fyrst og fremst um hagsmuni og 

velferð barnanna. Þriðja reglan er velgjörðarreglan sem Sigurður útskýrir að 

feli í sér skyldu rannsakenda til að láta gott af sér leiða og unnið sé að 

göfugu markmiði. Það er skýrt í þessari rannsókn þar sem gildi hennar er að 

hlusta eftir sjónarmiðum barna og að þau finni að þau eru virkir 
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þátttakendur í leikskólastarfinu. Réttlætisreglan er fjórða og síðasta reglan. 

Þeirri reglu er fylgt í þessari rannsókn sem birtist meðal annars í því að 

þátttakendur eru valdir af handahófi, ekki með hliðsjón af kyni, 

trúarbrögðum, minnihlutahópum eða öðru slíku. 

Mörg siðferðileg álitamál koma upp í rannsóknum með börnum er varða 

upplýst samþykki, tengsl, samskipti og öryggi barnanna. Þar sem börn og 

fullorðnir hafa ólíka valdastöðu er hætta á að börnin vilji þóknast 

rannsakandanum og því óvíst hvort um raunverulegt samþykki fyrir 

rannsókninni sé að ræða (Dockett, 2008). Rannsakandi gerði allt sem í hans 

valdi stóð til þess að leitast eftir raunverulegu samþykki barnanna meðal 

annars með því að bjóða þeim að skrifa undir upplýst samþykki. 

Deildarstjóri fékk blað með upplýsingum um rannsóknina og las það upp 

fyrir börnin og starfsfólk deildarinnar. Starfsfólkið gaf strax leyfi fyrir 

rannsókninni (sjá viðauka 4) en börnin máttu hugsa sig um í tvo daga áður 

en þau ákváðu hvort þau vildu taka þátt í rannsókninni eður ei. Þegar sjálf 

rannsóknin hófst las svo rannsakandi aftur upp upplýsingarnar á blaðinu 

fyrir börnin og skrifuðu þau öll undir með nafninu sínu eða bókstaf.  Einnig 

var börnunum boðið að hlusta á upptökur viðtalanna og teikna myndir af 

reynslu sinni. Það hjálpaði til við greiningarferlið þar sem börnin létu í ljós 

upplifun sína við hlustunina meðal annars með því að hlæja, með því að 

samþykkja það sem þau heyrðu og bættu við upplýsingum sem þeim þótti 

vanta. Hvað varðar teikningar barnanna þá lýstu þau þeim nákvæmlega fyrir 

rannsakanda og hvert fyrir öðru og skrifaði rannsakandi útskýringar þeirra 

hjá sér. Rannsakandi telur að með þessum aðferðum hafi börnin látið í ljós 

skoðanir sínar, fyrirætlanir og sjónarmið og síðast en ekki síst, samþykki 

fyrir rannsókninni.  
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar út frá 

þeim rannsóknarspurningum sem lagt var upp með en leitað var svara við 

því hver reynsla barna væri af lýðræðislegri þátttöku þeirra í samverustund-

um. Dregin verða fram þemu, byggð á rannsóknargögnum og þeim þáttum 

sem börnin töldu einkenna samverustundir og hafa áhrif á þátttöku þeirra í 

þeim. Þau eru: 

 Einkenni samverustunda. Þar er fjallað um hvað börnin telja helst 
hafa áhrif á hverja samverustund en það eru söngur, kennarar, það 
skemmtilega og það leiðinlega.  

 Þátttaka barnanna; að tengja við reynsluheim. Þar segja börnin frá 
því hver sé þátttaka þeirra í samverustudum. 

 Tillögur barnanna. Þar segja börnin frá því hvernig þau myndu helst 
vilja hafa samverustundir ef þau fengju að ráða.  

Framsetning gagnanna er sú að fyrst er skrifað almennt um svör 

barnanna sem eru studd með beinum tilvitnunum í þau. Oft er tveimur til 

þremur tilvitnunum slegið saman í eina og eru þá svör hvers barns aðgreind 

með þremur punktun. Jafnframt verður gerð grein fyrir reynslu rannsak-

anda sem er ólík þeirri reynslu sem börnin lýsa. 

4.1 Einkenni samverustunda 

Börnin lýsa samverustund á þann hátt að einn kennari og öll börnin á 

deildinni eru saman inni í lokuðu herbergi fyrir hádegismat og syngja eða 

hlusta á sögu lesna af kennara. Kennarinn situr á stól og börnin á mottunni, 

gólfinu eða í sófanum og mynda nokkurs konar U í kringum kennarann. Að 

sögn barnanna er hlutverk kennarans aðallega að stjórna, skamma og skipa 

fyrir. Börnin eiga að fylgja fyrirmælum eins og hlusta og hlýða kennaranum 

af því að hann er elstur en það kemur fyrir að þau fái einhverju um ráðið í 

samverustundinni ef þau eru hlýðin, haga sér vel eða eiga afmæli.  

Hér á eftir verður fjallað um þau atriði sem börnin telja einkenna 

samverustundir og hafa áhrif á þátttöku þeirra í þeim. 
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4.1.1 Söngur 

Öll sextán börnin nefndu sönginn sem aðalviðfangsefni samverustunda. 

Flest sögðu þau að það ætti alltaf að syngja og flestum börnunum þykir það 

gaman en þau töldu ekki vera nægilegt næði til þess í samverustundum, til 

dæmis vegna þess að oft væru börnin óróleg og hefðu hátt. Þrjú börn 

nefndu dæmi um þetta: 

Það á alltaf að syngja, bara syngja, ekki öskra eða tala saman ... 

Það er svo erfitt að syngja þegar allir eru bara með læti og eru 

að öskra ... Í samverustund á að syngja, já bara syngja og 

stundum eru læti og þá er erfitt að syngja en það á samt bara 

að syngja.  

Mynd 1. Hefðbundin uppröðun í samverustund. 

Mörg barnanna nefndu að samverustundir væru til þess að læra ný lög. Þau 

virtust hafa gaman að því en aftur töluðu þau um truflun sem verður frá 

ærslafullum börnum. Nýju lögin væru æfð í nokkra daga eða þangað til að 

þau eru fulllærð. Fjögur börn höfðu þetta að segja um nýju lögin: 

Samverustund er til að syngja og svo kannski lærum við nýtt lag 

og æfum það og syngjum það svo næst ... Það á að syngja í 
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samverustundum, mig langar alltaf að syngja og læra svona ný 

lög ... Við bara syngjum og syngjum og lærum ný lög sem er 

stundum gaman og stundum erfitt en við æfum okkur bara fullt 

... Það er gaman að læra ný lög sko þegar eru ekki læti en það 

eru oft læti.  

Nokkur börn nefndu að þau myndu vilja hafa hljóðfæri til þess að leika á 

með söngnum en það væri aldrei í boði. Þau töluðu um að þau ættu 

hljóðfæri heima og kynnu að spila á þau og gætu einnig gert það í 

leikskólanum. Tvö börn sögðu: 

Mig langar að spila á eitthvað, ekki bara klappa heldur spila á 

gítar eða flautu eða eitthvað ... Mig langar líka að spila á 

hljóðfæri eins og trommur eða flautu ekki bara syngja af því þá 

gætum við verið eins og hljómsveit, ég er stundum í hljómsveit 

heima.   

4.1.2 Kennarar 

Samkvæmt börnunum eru það kennararnir sem stjórna samverustundum. 

Börnin sögðu að oftast væri það deildarstjórinn vegna þess að hann væri 

elstur og réði yfir deildinni en sjaldnar aðrir kennarar. Börnin töluðu um að 

þeim þættu kennararnir lang oftast skemmtilegir en þeir eigi það til að 

breytast í samverustundum. Þá væru þeir frekar ósanngjarnir vegna þess að 

þá ættu þau alltaf að gera það sem þeir væru búnir að ákveða og þau þyrftu 

alltaf að gera það sem kennararnir segðu þeim að gera. Það virðist sem 

börnunum þyki fremur erfitt að fylgja þeim reglum sem gilda í samveru-

stundum eins og að sitja kyrr og ekki trufla náungann. Tvö börn höfðu þetta 

að segja: 

Ása stjórnar alltaf samverustund af því að hún er deildar-

stjórinn og veit hvað á að gera ... Mér finnst kennarinn alltaf 

góður sko en bara ekki í samverustund af því að þá eiga allir að 

vera stilltir og kennarinn er að skamma hina.  

Af svörum barnanna að dæma virðist vera ákveðin gremja gagnvart 

kennaranum þegar kemur að samverustundum. Þau segja að í samveru- 

stundum eigi þau alltaf að fylgja reglum og hlýða kennaranum en á öðrum 

tímum dagsins virðast reglurnar vera rýmri þar sem þau eigi auðveldara 

með að semja við kennara sína um val og viðfangsefni, þá virðist vera meiri 

samvinna og samráð á milli kennara og barna. Tvö börn komast svo að orði: 
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Kennarinn skammar alltaf þegar einhver er að meiða og svo 

leyfir hann okkur aldrei að ráða, og svo lærum við ekkert í 

leikskólanum, bara að vera stillt og syngja ... Það er svo skrítið 

af því að við megum alltaf velja okkur hvað við viljum leika með 

úti eða í hópastarfi en bara ekki í samverustund.   

Börnunum var tíðrætt um stólinn. Börnin sögðu að ef þau gera ekki eins 

og kennarinn segir er hætta á að þau verði tekin fram og sett á stól sem er 

inni á baðherbergi. Þar segjast þau þurfa að sitja í óákveðinn tíma, þar til 

kennarinn nær í þau aftur eða alveg þangað til að hádegismaturinn byrjar. 

Börnin segjast eiga að syngja með, vera stillt, sitja kyrr og mega ekki trufla 

hin börnin annars bíður stóllinn þeirra. Samt sem áður virðist markmiðið 

eða tilgangurinn með stólnum óljóst vegna þess að börnin virðast ekki 

hræðast stólinn mjög mikið. Það sést á máli þriggja barna er segja þetta: 

Það er svo leiðinlegt að bíða og syngja og það þarf alltaf að 

syngja með, ég syngjar aldrei með, þá þarf ég stundum að fara 

á stólinn og þá bara geri ég það, mér finnst það bara gaman ... 

Mér er alveg sama um stólinn, þá sleppi ég bara að syngja ... 

Það má aldrei vera óþægur, maður á alltaf að vera góður, 

annars fer maður á stólinn og það er allt í lagi.  

Börnin höfðu einnig ýmislegt gott að segja um kennarana. Að þeirra mati 

gera kennarar allt fyrir börnin, þeim finnst þeir vera góðir, þeir passa öll 

börnin og þeir gefa gott faðmlag þegar börnin þurfa á því að halda. Með 

orðum tveggja barna hljóðar það svo: 

Kennarar gera allt fyrir börnin og eru alltaf góðir og svo þegar 

einhver meiðir sig þá hugga þeir ... Mér finnst gott að sitja í 

fangi, en stundum er það ekki hægt en það er samt gott.   

4.1.3 Það skemmtilega 

Í svörum sínum fjölluðu börnin minna um það sem þeim þykir skemmtilegt í 

samverustundum heldur en það sem þeim þykir leiðinlegt. Það eru þó 

nokkur atriði sem þau nefndu og tengjast þau helst því þegar þau sjálf fá að 

velja annað hvort viðfangsefni eða leikfélaga. Öll börnin nefndu leikinn 

þegar þau voru spurð um hvað væri skemmtilegast í leikskólanum og komst 

eitt barn svo að orði: „Leikskólinn er til þess að leika sér og vera með 

vinum“. Mörg börn nefndu leikinn hver er undir teppinu en hann snýst um 

að börnin mynda hring á gólfinu, eitt barn fer fram á meðan annað barn fer 
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undir teppi í miðju hringsins. Svo er sungið lag og barnið sem fór fram á að 

giska á hver er undir teppinu. Eitt barn sagði: 

Mér finnst mest mest skemmtilegast í samverustund þegar við 

veljum okkur eitthvað að gera eins og leira, mér finnst það, ekki 

bara syngja alltaf, svo líka þegar ég á afmæli þá má ég velja lag.  

Annað barn tók undir:  

Og fara í hver er undir teppinu af því að það er svona lag og 

leikur og svo líka bara gera eitthvað sem við viljum eins og 

dúkkó eða leira og matardótið eða bara eitthvað, mér finnst 

skemmtilegast að vera með vinum. 

Það virðist sem börnunum þyki skemmtilegra í samverustundum þegar 

þær eru brotnar upp með einhverjum hætti. Þegar eitthvað leikefni er í 

boði, þegar þau eru færri saman í samverustund eða þegar henni er sleppt. 

Eitt barn sagði: 

Það er alveg gaman í samverustund þegar við megum leika 

okkur og stundum erum við bara áfram í leiknum og þurfum 

ekki að fara í samverustund og syngja en sko ekki oft en mig 

langar að leika og það er gaman með vinum mínum.  

Annað barn tók í svipaðan streng:  

Mér finnst alltaf lang skemmtilegast þegar það er ekki 

samverustund, þegar við megum bara vera úti að leika allan 

tímann og þurfum ekki að fara í samverustund.  

Öll börnin nefndu að þeim þætti skemmtilegast í samverustund þegar 

þau eiga afmæli. Þá mega þau sitja hjá kennaranum og velja lagið eða lögin 

sem eru sungin. Þá fá þau markverða hlutdeild í samverustundinni og hún 

öðlast tilgang sem hvetur þau til þátttöku. 

Sko við megum bara ráða lagi þegar við eigum afmæli, það er 

mjög gaman en bara svo sjaldan, mig langar bara svo miklu 

meira að gera það sem mér finnst gaman ... Ef einhver segir 

mér að gera eitthvað og ég vil það ekki þá er það bara 

ömurlegt, en mér finnst gaman þegar ég vil það eins og að velja 

lög þegar ég á afmæli. 
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Mynd 2. Stúlkur að vega salt í útiveru. 

4.1.4 Það leiðinlega 

Börnin svöruðu spurningunum sem snéru að því sem þeim þykir leiðinlegt 

með ákafa. Rannsakandi skynjaði einhvers konar gremju og biturleika til 

samverustunda. Börnin notuðu sterk orð eins og ömurlegt, pirraður, 

óþolandi og hata. Þegar börnin segja frá því sem þeim þykir leiðinlegt 

tengist það ákveðinni athöfn og tilfinningu. Til dæmis að sitja og vera leiður. 

Eitt barn sagði: 

Þegar einhver öskrar, það er mest leiðinlegt, ég þoli ekki öskur, 

maður þarf líka alltaf að vera sitjandi og hlustandi og fara 

varlega, mér finnst það ekkert gaman.  

Að sitja og bíða þykir börnunum afskaplega erfitt. Þau tala um að þeim þyki 

erfitt að vera kyrr í svo langan tíma sem samverustundin stendur yfir og það 

sé sérstaklega erfitt þegar þau eru orðin svöng og þreytt. Aftur kemur fram 

að þau virðast eiga erfitt með að fylgja settum reglum. 
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Svo þarf maður alltaf að passa hendurnar sínar og fæturnar 

sínar og ekki sparka með fótunum, mig langar alltaf að hreyfa 

mig sko ég nenni ekki að sitja bara, þá verð ég reiður og 

ömurlegur ... Það er svo leiðinlegt að sitja í langan tíma, ég er 

bara svo þreytt til að bíða eftir matnum ... Ég þoli ekki 

samverustund og ég þoli ekki þegar allir eru að syngja og ég er 

að tala og þeir bara syngja áfram og svo þarf alltaf að sitja, það 

er ömurlegt.  

Á þeim tíma er samverustundirnar standa yfir eru börnin greinilega orðin 

svöng og eru leið og þreytt vegna þess.  

Ég hata samverustundir, ég er líka svo svöng og eiginlega allir 

eru pirraðir, líka kennarinn ... Mig langar bara að fara strax í 

hádegismatinn af því að ég hata samverustund, mig langar ekki 

að bíða og kennarinn skipar okkur að syngja og við vitum að við 

eigum að syngja, en samt geri ég það ekki, bara stundum. 

4.2 Þátttaka barnanna; að tengja við reynsluheim 

Af svörum barnanna að dæma er reynsla þeirra sú að þau taka þátt í 

samverustund vegna þess að þau eiga að gera það en ekki vegna þess að 

þau langar til þess. Samverustund er fastur liður í dagskipulaginu og þegar 

komið er að henni, vita þau að hádegismaturinn nálgast. Reynsla barnanna 

virðist vera sú að þau taka meiri þátt í samverustund ef þær eru spennandi 

og fjölbreyttar eins og til dæmis þegar lögð eru inn ný lög til að læra, þegar 

farið er í leiki eða þegar hinu formlega er sleppt og einfaldlega spjallað 

saman um daginn og veginn á þeirra forsendum. Eitt barnið tók dæmi um 

þetta:  

Stundum erum við bara að spjalla saman og segja kannski frá 

einhverju sem við vorum að gera, eins og ég fór í fimleika og 

svo kannski segir Jón frá þegar hann fór á fótboltaæfingu og 

svoleiðis.  

Annað barn sagði:  

Það er gaman að tala við kennarann og þegar hún segir okkur 

sögur og svo tölum við um söguna eins og kannski erum við að 

lesa sögu um hund og einhver á hund heima hjá sér, mér finnst 

gaman að tala um dótið mitt sem ég fékk í afmælisgjöf.  
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Einnig töluðu börnin um að þau væru áhugasamari og viljugri til þátttöku 

þegar þau ákvöddu sjálf eða í samráði við kennarann hvað ætti að gera 

hverju sinni. Þá gengi samverustundin betur en þó væri alltaf hætta á að 

einhver börn væru ósammála því sem væri valið. Eitt barn sagði: 

Mér finnst gaman þegar allir eru að gera eitthvað saman og 

allir ráða, þá þarf enginn að fara á stólinn og það gengur bara 

vel, þegar kennarinn spyr okkur hvað við viljum gera og við 

bara veljum og gerum það saman en það er samt erfitt fyrir 

suma af því að þeir vilja gera eitthvað annað, það er kannski 

pínu ósanngjarnt. 

Það kemur enn í ljós að börnunum finnst samverustundir ekki vera 

nægilega áhugaverðar og spennandi. Þau segjast vilja taka meiri þátt en þau 

gera og eru öll að vilja gerð. En það virðist vanta einhvers konar kveikju, vilja 

eða færni hjá kennurunum til þess að virkja þau til þátttöku.  

Ég reyni alltaf að taka þátt og syngja eða bara eitthvað en 

stundum eru bara leiðinleg lög og ég nenni ekki að syngja og 

langar að gera eitthvað annað ... Stundum er ég spennt þegar 

er úllen, dúllen, doff en svo klárast tíminn og ég er ekki búin að 

velja lag og þá verð ég svo leið. 

4.3 Tillögur barnanna 

Börnin voru óhrædd við að tjá sig um óskir sínar varðandi samverustundir. 

Fimmtán börn af sextán sögðust vilja hafa þær með öðru sniði en er nú en 

ekkert þeirra vildi hafa fleiri samverustundir með því sniði sem þau eru vön. 

Þau töluðu fyrst og fremst um að þau vildu hafa meira um það að segja 

hvað væri gert í samverustundum, að þau hefðu meira val um viðfangsefni 

og að þær yrðu fjölbreyttari. Tvö börn höfðu þetta að segja: 

Ég mundi einhvern tímann vilja fá að ráða einhverju, við fáum 

aldrei að ráða, eigum bara að gera það sem kennarinn segir og 

það er svo pirrandi, ég mundi sko alltaf leyfa krökkunum að 

velja lögin og svo mundi ég líka vilja fara oftar í leiki ... Ég 

mundi sko stjórna þannig að við mundum fara í hver er undir 

teppinu og allir mættu gera einu sinni, ekki bara einn. 

Nokkur börn sögðust ekki skilja hvers vegna þau þyrftu að vera svo mörg 

saman að bíða eftir matnum og þau vildu breyta því. Til dæmis með því að 
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sleppa samverustund eða hafa fámenna samverustund með sínum hóp, 

annað hvort úti eða við þeirra borð. Hér eru tillögur þriggja barna: 

Ég mundi vilja stjórna oftar og þá mundi ég bara hafa mig og 

Ara og Bjarna og Dagnýju, Evu og Guðrúnu og svo kennarann 

okkar á okkar borði ... Ég myndi vilja hafa samverustund bara 

með fimm strákum, það væri betra af því að þá eru ekki svona 

mikil læti, þegar eru svona margir þá eru allir hinir krakkarnir 

að hlæja og allir að öskra, þá heyrir maður ekki neitt ... Ég 

myndi ekki hafa svona langa samverustund, bara sleppa henni 

og svo myndum við fara saman að borða eða bara sitja á 

borðinu okkar strax og spjalla saman þangað til maturinn 

kemur. 

Börnin höfðu margar hugmyndir um hvernig mætti stytta biðtímann 

fram að matartíma og gera samverustundirnar áhugaverðar og skemmti- 

legar. Eitt barn lagði til að í stað hefðbundinna samverustunda yrði hafður 

íþróttatími í staðinn. Þau börn sem voru með því barni í viðtali tóku undir 

það. Samkvæmt þeim væri hægt að gera íþróttir eins og sjást í sjónvarpinu, 

til dæmis eins og Íþróttaálfurinn og Solla stirða eða fara í hefðbundna 

eltingaleiki, kappleiki og hermileiki. Þetta barn komst vel að orði þegar það 

sagði: 

Ég myndi ekki hafa samverustund heldur íþróttir og við 

myndum gera íþróttaæfingar, ekki bara alltaf sitja og syngja, 

sko af því að við erum krakkar og okkur finnst alltaf gaman að 

hlaupa og allskonar og svo er líka svo gaman í keppni, bara 

allskonar keppni að hlaupa og í fótbolta og bara dansa og klifra. 

Annað barn bætti við: 

Samverustund er bara asnaleg, langar miklu frekar í íþróttir og 

hlaupa og gera svona þrautir og alls konar, þá líka má hafa hátt 

og öskra og þannig, ekki alltaf bara að hafa hljóð og sitja kyrr. 

Einnig lögðu börnin til að samverustundin yrði færð fram yfir hádegis- 

mat. Þá væru þau orðin södd og sæl og tilbúin til þess að hlusta á sögu með 

kennaranum eða að syngja saman. Það kemur fyrir að samverustundin sé 

færð fram yfir hádegismatinn og líkar börnunum það mun betur en hin 

hefðbundna samverustund fyrir hádegismat. Tvö börn sögðu: 
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Ég mundi bara vilja sleppa samverustund, bara leika mér 

þangað til maturinn kemur og svo er hægt að fara í samveru-

stund bara eftir mat. Það er asnalegt að bíða svona lengi 

þangað til maturinn byrjar og allir eru pirraðir og bara brjálaðir 

líka kennarinn ... Það er sko miklu betra að hafa samverustund 

eftir mat af því að þá eru allir meira rólegir og þægir og ekki 

allir svona æstir að bíða eftir matartímanum, það er stundum 

svoleiðis, ég myndi vilja að það væri alltaf svoleiðis. 

Hvað varðar fjölda barna í samverustundinni þá þykir börnunum oftast 

óþægilegt að vera of mörg saman vegna þess að þá verða oft læti og hávaði. 

Þeim finnst erfitt að koma sjónarmiðum sínum á framfæri þegar meirihluti 

tímans fer í að bíða eftir því að kennarinn komi á röð og reglu. Þau börn sem 

eiga erfitt með að fylgja fyrirmælum stela þannig dýrmætum tíma af þeim 

börnum sem langar að taka þátt. Eitt barn kom með góða tillögu sem gæti 

dregið úr hávaðasömum samverustundum: 

Sko ég myndi vilja að það væru fleiri börn að hjálpa til að leggja 

á borð frammi, þá væru ekki svona margir í samverustundinni 

og svo myndum við bara skipta í næstu viku, mér finnst gaman 

að leggja á borð og vera þjónn og stundum þarf maður að bíða 

svo lengi þangað til má vera aftur þjónn en það er betra ef það 

eru bara margir þjónar í einu af því að öllum finnst gaman að 

leggja á borð og vera þjónar og þá væri bara rólegt í 

samverustundinni á meðan. 

 

 

     

Mynd 3. Öðruvísi samverustund  
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Höfundur myndarinnar sagði: 

Kennarinn er að segja krökkunum að leggjast í jóga og það eru 

flugeldar úti. Krökkunum líður vel í jóga af því að þá líður manni 

betur í hjartanu og þá verður maður svo glaður. Ég myndi hafa 

jógasamverustundir og mig langar líka að fara alveg í jóga með 

Söru og Völu. 

4.4 Dagbók rannsakanda 

Svör barnanna stangast á við reynslu rannsakanda vegna þess að þær 

samverustundir sem hann tók þátt í þótti honum vera mjög fjölbreyttar, 

áhugaverðar og skemmtilegar. Börnin virtust ánægð, andrúmsloftið 

einkenndist af kátínu og gleði og ekki nokkurt barn var sent fram á stólinn. Í 

einni samverustund náði kennarinn athygli hópsins með því að gera þau 

forvitin og sagði „við ætlum að gera svolítið sniðugt, eru þið tilbúin?“ Síðan 

sagði kennarinn krökkunum draugasögu sem að sögn, þau höfðu heyrt 

margoft áður. En endirinn er víst aldrei eins og börnin biðu því 

eftirvæntingafull og hlustuðu af athygli allt til enda sögunnar. Þau óskuðu 

svo eftir því að kennarann endurtæki söguna sem hann gerði, með öðrum 

endalokum.  

Í annarri samverustund var verið að ræða saman um söngvakeppni 

sjónvarpsins og hvaða lög væru í uppáhaldi hjá börnunum og kennaranum. 

Flest börnin virtust hafa fylgst með keppninni og voru áhugasöm um 

umræðuefnið. Það sýndi sig á því að þau voru áköf í að segja frá þeirra 

uppáhaldslagi en að mati rannsakanda gekk kennaranum vel að koma röð 

og reglu á umræðurnar með því að biðja þau um að rétta upp hönd, hlusta 

og bíða á meðan annað barn væri að segja frá og minnti þau á að röðin 

kæmi að þeim. Hann spurði þau hvert og eitt hvert uppáhaldslag þeirra væri 

og spurði viðkomandi barn frekar út í lagið, til dæmis hvernig það væri, 

hvort barnið vildi syngja lagið, hvort það var kona eða karl sem söng og svo 

framvegis. Kennarinn ítrekaði að það væri nægur tími til umræðu og engin 

þörf á hamagangi. Eftirfarandi var skrifað í nótur rannsakanda 9. febrúar 

2016: 

Kennarinn mjög áhugasamur um hvað börnin hafa að segja, 

virðist hlusta og viðurkenna þau. Var með röð og reglu á 

hlutunum, allir bíða á meðan einhver er að tala, rétta upp 

hönd, allir fengu að segja frá sínu [uppáhaldslagi] ef þeir vildu, 

engin pressa. Sagði skemmtilegar sögur sérstaklega 

draugasagan, mjög fyndin og krökkunum fannst hún 
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spennandi, hef aldrei heyrt hana áður. Mikið spjall, mikið 

hlegið. Sniðugur kennari. 

Rannsakandi velti fyrir sér skipulaginu í samverustundunum. Börnin 

fengu sjálf að velja sér sæti og að mati rannsakanda olli það þónokkrum 

titringi í hópnum þar sem nokkuð var um árekstra á milli barnanna og 

nokkuð ósamkomulag virtist ríkja. Því voru samverustundirnar fremur lengi 

að byrja. Í eitt skiptið voru fjórir drengir sem áttu erfitt með að sitja kyrrir 

og potuðu stanslaust hver í annan. Kennarinn minnti þá á að hann hafi leyft 

þeim að velja sér sæti á þeim forsendum að þeir myndu haga sér vel. 

Hegðun þeirra hafði samt sem áður ekki mikil áhrif á hópinn, kennarinn náði 

að virkja þá til þátttöku með því að kveikja á tónlist og hvatti börnin til þess 

að dansa. Þó svo að drengirnir hafi haldið áfram að ýta hver í annan þá varð 

það hluti af dansinum þeirra og virtist ekki trufla önnur börn að ráði. 

Eftirfarandi var skrifað í nótur rannsakanda 15. febrúar, 2016: 

Myndi ekki láta börnin velja sér sæti sjálf í þessum 

samverustundum, ekki með svona erfiðan hóp af strákum, 

frekar láta þau draga um sæti kannski, gætu samt alltaf lent 

hlið við hlið. Fór mjög langar tími í þessa sætaröðun, var 

eitthvað skrítið fyrirkomulag. Mun ekki endast út vikuna. 

Rannsakandi hafði rangt fyrir sér því sama fyrirkomulag var í 

samverustundinni það sem eftir var vikunnar með tilheyrandi orðaskiptum á 

milli kennara og viðkomandi drengja og óhákvæmilegum biðtíma annara 

barna. En samt sem áður hafði þetta fyrirkomulag ekki þau áhrif að 

samverustundirnar færu útum þúfur. Það segir til um hæfni kennarans sem 

var að mati rannsakanda til fyrirmyndar.  

Eins og áður sagði var mjög mikið rætt saman í þeim samverustundum 

sem rannsakandi tók þátt í. Hann upplifði virðingu gagnvart börnunum þar 

sem kennarinn leiddi, frekar en stýrði umræðum barnanna og gætti að því 

að bjóða þeim börnum sem ekki sýndu mikið frumkvæði, að taka þátt í 

umræðunum. Það gerði hann með því að spyrja þau persónulegra spurn- 

inga, eins og hvað heitir gatan þín, hvað gerðir þú um helgina og svo 

framvegis, en krafði þau aldrei um svar. Það var algjörlega val barnanna 

hvort þau vildu tjá sig eður ei. Það virti kennarinn.  

4.5 Samantekt niðurstaðna 

Eins og fram kemur í máli barnanna þá er meirihluti þeirra frekar óánægður 

með fyrirkomulag samverustundanna. Þau virðast sjaldan upplifa tækifæri 
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til þess að koma sjónarmiðum sínum á framfæri hvað varðar viðfangsefni og 

form samverustundanna en vilja það gjarnan. Börnin segjast flest hafa 

gaman af söng, þeim finnst gaman að hlusta á sögur og fara í leiki þar sem 

þetta tvennt fer saman. Börnin tjá vilja sinn til að taka meiri þátt og hafi 

meiri samskipti við kennara sinn, þau vilja einnig hafa meira val um 

viðfangsefni og þau hafa margvíslegar hugmyndir um hvernig hægt er að 

auka þátttöku þeirra og gera reynslu þeirra í samverustundum ánægjulegri. 

Af svörum barnanna að dæma virðast kennarar ekki nota fjölbreytta 

kennsluhætti heldur bendir allt til þess að búið sé að niðurnjörfa ákveðið 

form samverustunda sem sjaldan er brotið upp nema á afmælisdögum 

barnanna eða þegar einhver utanaðkomandi er í heimsókn. Spyrja má hvort 

samverustundirnar vanti tilgang eða ákveðin markmið til þess að börnin 

sýni meiri vilja til þess að taka meiri þátt. 

Svör barnanna eru í andstöðu við það sem rannsakandi upplifði í 

samverustundunum. Að hans mati voru þær mjög lýðræðislegar, kennarar 

virtust búa yfir færni og vilja til þess að gera upplifun og þátttöku barnanna 

mögulega og innihaldsríka. Rannsakanda þótti samverustundirnar mjög fjöl-

breyttar þar sem kennararnir virtust reyna að fylgja vilja barnanna og koma 

til móts við þau með árangursríkum hætti að mati rannsakanda.  
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5 Umræða 

Í þessum kafla verða helstu rannsóknarniðurstöður ræddar og settar í 

samhengi við fræðilega umfjöllun ritgerðarinnar. Leitast er við að svara 

rannsóknarspurningunni með tilliti til rannsóknarniðurstaðna og hvernig 

túlka megi þær.  

Rannsóknin beindist að reynslu barna af þátttöku þeirra í samverustund-

um fyrir hádegismat og er greint frá því sem börnin telja samverustundir 

snúast um, hvað þau telja að hafi áhrif á þátttöku þeirra og hvernig börnin 

vilja hafa samverustundir ef þau fengju að ráða. Vegna þess hve reynsla 

rannsakanda var frábrugðin reynslu barnanna er velt upp spurningum um 

hvað veldur svo ólíkri reynslu. Tilgangur rannsóknarinnar var að fá innsýn í 

þann margslungna raunveruleika sem börn búa við í aðstæðum sem að 

mestu leiti eru stýrðar af kennurum, þ.e. samverustundum. Tilgangur þess 

að leita eftir sjónarmiðum barna er meðal annars sá að börn verði sátt við 

það sem þau taka sér fyrir hendur, fái að upplifa sjálf og bæti við þekkingu 

sína og reynslu í samvinnu við önnur börn og fullorðna auk þess að finna að 

þau séu hluti af og velkomin í hópinn sem þau tilheyra.  

Til þess að svara rannsóknarspurningunni verður litið til þeirra þátta er 

börnin töldu hafa áhrif á þátttöku þeirra í samverustundum.  

Rannsóknarspurningunni sem þessari rannsókn er ætlað að svara er:  

Hver er reynsla barna af lýðræðislegri þátttöku þeirra í samverustundum 

leikskóla?  

5.1 Áhrif á þátttöku barna 

Eins og kemur fram í niðurstöðum þá eru ákveðnir þættir sem börnunum 

eru hugleiknastir þegar þau ræða um samverustundirnar. Það eru söngur 

sem þau hafa flest gaman að og virðist hann vera aðalviðfangsefni 

samverustunda, börnin ræða um kennarana, hvað þeir gera og hvernig 

þeim finnst kennarar oft vera strangari í samverustundum en á öðrum 

tímum dagsins. Jafnframt tala börnin um hvað þeim þykir skemmtilegt sem 

oftast tengist því að fá að velja viðfangsefni og/eða leikfélaga og það sem 

þeim þykir leiðinlegt að gera í samverustundum en þar ber helst að telja 

kyrrsetu og biðtíma.  
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5.1.1 Að fá frið til að syngja og spila á hljóðfæri 

Fram kemur í niðurstöðum að börnin segja söng vera aðalviðfangsefni 

samverustunda. Þau segjast flest hafa gaman af söng og að læra ný lög en 

þau fái ekki það næði sem til þarf til þess að geta notið þess að syngja 

saman. Að mati barnanna eru samverustundirnar of fjölmennar og mikill 

tími fer í að kennarinn biðji þau börn sem ná ekki að einbeita sér að 

söngnum, að vera stillt og hljóð svo að þau börn sem eru áhugasöm um 

sönginn geti haft ánægju af. Í Aðalnámskrá leikskóla 2011 er ekki fjallað um 

söng með beinum hætti. Í tveimur grunnþáttunum, læsi og sköpun er þó 

fjallað um tónlist og má fella söng þar undir. Þar er lögð áhersla á að börn 

fái að tjá sig á fjölbreyttan hátt til þess að auka félagsfærni og styrkja 

sjálfsmynd sína (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2011).  

Einnig kom fram í svörum barnanna að þau vildu fá að spila á hljóðfæri í 

samverustundum en það sé aldrei, að minnsta kosti afar sjaldan í boði. 

Jafnvel þó skiljanlegt sé að kennarar geti haft áhyggjur af því að hljóðfæri 

gætu aukið óreiðuna í samverustundum vegna fjöldans er óvíst að svo 

myndi verða. Samkvæmt Helgu Rut Guðmundsdóttur (2006) virðast börn 

búa yfir eðlislægri hvöt til að tjá sig í gegnum tónlist og er jafnframt gott að 

hafa í huga að hljóðfæri er eitthvað sem heillar flest öll börn og sjaldgæft er 

að hvetja þurfi börn til að prófa hljóðfæri.  

Tónlist og söngur tvinnast saman og að mati rannsakanda eiga 

leikskólakennarar að skapa börnum tækifæri til að njóta og iðka tónlist 

innan leikskólanna á þeirra eigin forsendum, hvort sem það er í 

samverustundum eða sérstökum tónlistarstundum. Sigríður Pálmadóttir 

(2006) mælir með að tónlistarkennsla fari fram í litlum hópum þar sem börn 

geta fengið að handfjatla hljóðfæri og aðra hljóðgjafa. Að mati rannsakanda 

er sérstök tónlistarkennsla óþörf í leikskólanum enda eigi tónlistarskólar að 

sjá um slíka kennslu. En það ætti að vera tími og rúm til þess að bjóða upp á 

hljóðfæraleik fyrir börnin og mæta þannig áhugahvöt þeirra. 

Börnin segjast vilja meiri nánd við kennara sinn og meira næði í hópi 

færri barna til þess að geta notið samvista með söng. Í rannsókn Önnu 

Magneu Hreinsdóttur (2013) kemur fram að dagskipulag leikskóla hefur 

mikil áhrif á lýðræði og þátttöku í leikskólastarfi. Þegar starfið var skipulagt 

á þann hátt að færri börn voru saman í hóp og nálægð starfsfólks við börnin 

meiri efldi það lýðræði í leikskólastarfinu á margan hátt. Sjálfsákvörðun-

arréttur barnanna og val jókst og starfsfólk hafði betri tök á að fylgja 

áhugasviði hvers og eins eftir. Rannsakandi dregur þá ályktun að möguleiki 

sé fyrir hendi að skipuleggja samverustundir þar sem söngur og hljóðfæra-

leikur fari saman þannig að þátttakendur njóti góðs af. Það er til dæmis 
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hægt með fámennari samverustundum en þá þyrfti að endurskoða dag-

skipulagið allt. Það krefst vilja og áhuga kennara til þess að koma til móts 

við börnin og leitast við að skipuleggja samverustundir eftir áhugasviði 

þeirra. 

5.1.2 Skemmtilegur en ósanngjarn kennari 

Það sem börnin hafa að segja um kennara sína lýsir andstæðum viðhorfum í 

garð þeirra. Þau tala um kennarana sem góða og skemmtilega en einnig 

ósanngjarna. Þau eru viss um að kennararnir hafi valdið og þau vilja gera 

eins og þeir segja en samt sem áður langar þau ekki alltaf til þess, til dæmis 

að syngja lög sem þeim þykir leiðinleg. Svör barnanna gefa til kynna að þau 

hafi takmörkuð áhrif í samverustundum og virðast börnin ekki alltaf upplifa 

gagnkvæm virðingu heldur virðast þau bera nokkurskonar óttablandna 

virðingu fyrir kennara sínum.  

Í Aðalnámskrá leikskóla 2011 kemur fram að allt starfsfólk leikskóla á að 

koma fram við börn af virðingu, taka tillit til þeirra og hlusta á þau. 

Starfshættir leikskóla eiga meðal annars að mótast af umburðarlyndi og 

kærleika, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi og virðingu fyrir manngildi. Lögð 

er áhersla á lýðræðislegt leikskólastarf sem byggist á jafnrétti, 

fjölbreytileika, samábyrgð, samstöðu og viðurkenningu fyrir ólíkum 

sjónarmiðum. Þar eiga börn að finna að þau eru hluti af hópi og samfélagi 

þar sem réttlæti og virðing einkenna samskipti. Litið er 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. Í Aðalnámskrá er ekki sýst lögð 

áhersla á að börn láti þarfir sínar og áhuga í ljós á fjölbreyttan hátt og á sá 

áhugi að vera grunnur þess sem mótar umhverfi og starfshætti leikskólans 

(Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2011).  

Í ljósi hugmynda Dewey (2010) má segja að börn og fullorðnir i 

leikskólum eigi að vera jafningjar og bera virðingu hvert fyrir öðru sama 

hversu ólíkar skoðanir eða hugmyndir þeir hafa, því lýðræðislegt samfélag 

byggir á ólíkum einstaklingum sem vinna að sameiginlegum hagsmunum 

samfélagsins. Hlutverk kennara er meðal annars að aðstoða börn við að efla 

lýðræðisvitund þeirra með þeirri þekkingu sem þeir búa yfir og þurfa 

kennarar að vera börnunum góð fyrirmynd. Samkvæmt Lögum um leikskóla 

nr. 90/2008 á starfsfólk leikskóla að sinna starfi sínu af fagmennsku, 

umhyggju og samviskusemi. Í samstarfi við önnur börn og fullorðna skiptast 

þau á skoðunum, finna lausnir og miðla málum. Rannsakandi telur það vera 

mikilvægt hlutverk kennara að hlusta eftir sjónarmiðum barna í 

samverustundum eins og börnin í rannsókninni kalla eftir. Með 
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lýðræðislegri samverustund er ekki átt við að börnin eigi að ráða einu og 

öllu, en að mati rannsakanda er kennarinn mikilvægur hluti hópsins. 

Kennarinn ber ábyrgð á skipulaginu en jafnframt á því að öll börnin fái 

tækifæri til að tjá sig og á þau sé hlustað. Með því móti hefur kennarinn 

áhrif á upplifun og reynslu barnanna. 

5.1.3 Að fá frið til að leika sér og vera með vinum 

Samkvæmt börnunum tengist það skemmtilega við val á viðfangsefni og 

leikfélaga. Þau vilja fá að vera með vinum sínum og fá tækifæri til að leika 

sér á sínum forsendum. Þau hafa gaman að því að velja og óska eftir því að 

vera höfð með í ráðum þegar viðfangsefni samverustunda er ákveðið. Einnig 

þykir börnunum skemmtilegt þegar samverustundir eru brotnar upp og þau 

fá að gera eitthvað allt annað en hefðbundin samverustund hefur upp á að 

bjóða. Þetta er í samræmi við umfjöllun Pramlig Samuelsson og Carlsson 

(2008) en þar segir að það besta og skemmtilegasta sem börn gera sé að 

leika sér og er leikur mikilvægur hluti af þróun vináttu þeirra. Að eignast vini 

getur reynst sumum börnum ærið verkefni og er því mikilvægt að 

leikskólakennarar skipti sér ekki of mikið af þróun leiks barna því 

vináttusamband gæti verið í húfi. Börnin tóku skýrt fram að ef þau fengju að 

velja myndu þau ávalt velja leikinn fram yfir samverustundir. Reynsla þeirra 

er sú að oft trufli samverustundirnar leik þeirra sem þau vildu gjarnan fá að 

halda áfram og töluðu mörg hver um að þau myndu helst vilja sleppa 

samverustundum alfarið svo að þau gætu haldið áfram að leika sér. Þau 

sögðu einnig að þeim þætti skemmtilegast að leika sér og að þau ættu að fá 

að gera það óhindrað því í leiknum liði þeim best. Samkvæmt Corsaro 

(2003) er leikur það skemmtilegasta sem börn gera og er náttúrulegt lífs- og 

tjáningarform barna og þegar leikur þeirra er stöðvaður eða truflaður á 

einhvern hátt reyna þau allt til þess að vernda leik sinn. Leikurinn er kjörinn 

vettvangur til þess að þjálfa félagsfærni barna en með bættri félagsfærni 

eiga börn auðveldar með að eignast vini. Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

vinasambönd barna hafa mikil áhrif á almenna vellíðun þeirra og 

lífshamingju (Dunn, 2004; Lillemyr, 2009). Að mati rannsakanda þurfa allir 

kennarar að leggja sig fram við að tryggja umhverfi fyrir leikskólabörn svo 

leikur þeirra geti þróast og blómstrað á þeirra forsendum. Eins og Lillemyr 

(2009) fjallar um þá endurspeglar leikurinn reynsluheim barnsins og þá 

menningu og samfélag sem það býr í. Í leik ræður ímyndunaraflið för þar 

sem barnið endurupplifir og endurgerir það sem það hefur upplifað áður. 

Það æfir sig í aðstæðum sem eru því framandi og öðlast styrk og þor sem 

það býr kannski ekki endilega yfir í raunveruleikanum (Lillemyr, 2009). Eins 

og fram kemur í Aðalnámskrá leikskóla 2011 (Mennta- og 
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menningamálaráðuneytið, 2011) er aðalnámsleið barna í gegnum leikinn, 

þar sem þau læra og skilja umhverfið sitt, tjá hugmyndir sínar, reynslu og 

tilfinningar sem og þróa með sér félagsleg tengsl við önnur börn. Þar kemur 

einnig fram að börn eigi að hafa val um verkefni og vinnubrögð.  

Í formfastri samverustund þar sem það er oftast nær kennarinn sem 

ræður för eins og börnin í rannsókninni eru vön, virðast skapast fá tækifæri 

til þess að brjóta hana upp og hindrar það þar með þátttöku barnanna. 

Emilson (2007) telur að stífar og formfastar samverustundir geti jafnvel 

útilokað möguleika barna til að hafa áhrif á það sem þar fer fram. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar styðja þau viðhorf að nauðsynlegt er að 

samverustundir séu með fjölbreyttu fyrirkomulagi svo að börnin verði 

viljugri til þátttöku. 

5.1.4 Að sitja kyrr og bíða 

Þegar börnin í rannsókninni segja frá því sem þeim þykir leiðinlegt er biðin 

þeim erfiðust, sérstaklega biðin eftir því að fá að borða. Rannsakandi veltir 

fyrir sér hvort að sá dýrmæti tími sem tapast á meðan börnin bíða hefðu 

þau getað verið virk í leik sem veitti þeim gleði og tilgang. Einnig þykir 

börnunum leiðinlegt að þurfi að gera eitthvað, í flestum tilfellum að syngja, 

þegar þau vilja gera eitthvað annað, helst leika sér. Þau segjast ekki skilja af 

hverju það er svo nauðsynlegt að fara í samverustund og syngja þegar þau 

vilja gera eitthvað allt annað. Þau vilja hafa val um hvernig þau verja 

tímanum í leikskólanum og finnst leitt að sjónarmið þeirra séu ekki tekin 

alvarlegar.  

Samkvæmt Dahlberg o. fl. (2007) ætti leikskólastarf að vera skipulagt út 

frá þörfum barnanna og þeim skulu veitt tækifæri til virkrar þátttöku með 

því að hafa dagskipulag sveigjanlegt með nægum tíma til þess að fást við 

viðfangsefni sín á ánægjulegan hátt. Rannsakandi telur að ef börnin hefðu 

val um að taka þátt í samverustund þá gæti árekstrum fækkað því sennilega 

myndu ekki öll börnin velja samverustundina sem þýðir þá fámennari 

samverustund og þar af leiðandi meira næði fyrir þau sem hana velja til 

þess að einbeita sér að því sem þar fer fram. 

Samkvæmt 12. gr. Samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 

eiga börn sem myndað geta eigin skoðanir rétt á að láta þær í ljós í öllum 

málum sem þau varða og þeim fullorðnu ber að taka réttmætt tillit til 

skoðana barna. Malaguzzi (1995) áleit að börn þyrftu ætíð að finna tilgang 

með því sem þau fást við í leik og starfi því annars skapist sú hætta að þau 

dragi sig í hlé og taki ekki þátt. Það er í samræmi við niðurstöður þessarar 

rannsóknar þar sem börnin tala um hvað þeim þyki leiðinlegt að hafa ekki 
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meira um það að segja hvað gert er í samverustundum og þess vegna séu 

þau flest ekki sérstaklega áköf í að taka þátt í því sem þar fer fram. 

Samkvæmt niðurstöðum má leiða líkum að því að börnunum finnist 

samverustundirnar vanta tilgang, annan en þann að bíða eftir matnum. Að 

bíða eftir matartímanum er greinilega ekki nægileg forsenda fyrir því að 

taka þátt í samverustund af heilum hug.  

Að mati rannsakanda eru söngurinn, atgerfi kennarans, það sem 

börnunum þykir skemmtilegt og það sem þeim þykir leiðinlegt allt þættir 

sem kennarinn mótar með viðhorfum sínum og hafa þau mikið að segja um 

reynslu barnanna. Hvernig kennarinn les hópinn sem hann leiðir, hversu 

mikinn áhuga hann hefur og að hann sýni sanngirni með því að hlusta og 

leita eftir röddum og sjónarmiðum barnanna eru þættir sem hafa áhrif á að 

börnin upplifi stundir þar sem þau taka þátt af fúsum og frjálsum vilja. En ef 

kennarinn þekkir ekki sjónarmið barnanna varðandi samverustundir þá er 

það hægara sagt en gert. 

5.2 Reynsluheimur barna 

Börnin í rannsókninni virðast upplifa takmörkuð tækifæri til þátttöku í 

samverustundum nema þá einna helst þegar þau eiga afmæli. Þá fá þau val 

um viðfangsefni, oftast hvaða lög eigi að syngja og þá mega þau einnig sitja 

hjá kennara sínum sem er merki um viðurkenningu fyrir því hvað þau hafa 

fram að færa og að þau séu tekin alvarlega. Eins og áður hefur komið fram 

fjalla Eide o.fl. (2012) um tvíþætta þátttöku barna í samverustundum 

leikskóla. Annars vegar möguleika barna að vera hluti af hóp og taka þátt í 

athöfnum hans og hins vegar snýst þátttaka og áhrifamáttur barna að óskir 

þeirra, tilfinningar og hugmyndir nái eyrum kennarana og þau finni að þau 

séu tekin alvarlega. Það kemur fram í svörum barnanna að þau hafi áhuga á 

því að deila sínu daglega lífi með kennara sínum og vinum og ræða það sem 

vekur hjá þeim áhuga en virðast sjaldan fá tækifæri til þess. Það virðist sem 

svo að í huga barnanna séu kennararnir of uppteknir af forminu og leyfi sér 

sjaldan að brjóta upp samverustundirnar með innihaldsríku og áhugasömu 

samtali við börnin. Því upplifa börnin takmörkuð áhrif sem dregur úr vilja 

þeirra til þátttöku.  

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla 2011 byggir lýðræðislegt 

leikskólastarf á jafnrétti, fjölbreytileika, samábyrgð, samstöðu og 

viðurkenningu fyrir ólíkum sjónarmiðum. Þar er einnig lögð áhersla á að í 

leikskólum skuli virða innsæi, reynslu, færni og skoðanir barna og veita þeim 

tækifæri á að taka þátt í ákvörðunum um verkefni og vinnubrögð (Mennta- 

og menningamálaráðuneytið, 2011).  
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Niðurstöðurnar benda til þess að reynsla barnanna sé sú að þau taka 

þátt í samverustund vegna þess að þau eiga að gera það en ekki vegna þess 

að þau langar til þess. Rannsakandi er þess fullviss um að sveigjanleiki sé 

nauðsynleg forsenda þess að börn taki þátt í samverustund af heilum hug. 

Það sést meðal annars á því að þátttaka þeirra virðist vera mikið mun meiri í 

sveigjanlegu skipulagi þegar samverustundirnar eru brotnar upp, þar sem 

þau taka þátt í viðfangsefnum sem tengjast áhuga þeirra en í nákvæmu 

skipulagi. Það er mat rannsakanda að dagskipulag og formfesta megi ekki 

hamla börnum fúsa og frjálsa þátttöku í samverustundum né nokkrum 

öðrum þáttum leikskólastarfsins  

Ef niðurstöður rannsóknarinnar eru bornar saman við þátttökustiga Hart 

og Lansdown þá er ljóst að samkvæmt börnunum fellur þátttaka þeirra 

oftast undir 1. stig Hart, stjórnun (e. maipulation). Þátttaka barnanna 

stjórnast af kennurunum og forsendum þeirra. Börnin taka þátt að 

einhverju leyti með því að gera það sem þau eru beðin um en fá ekki 

útskýringu á því af hverju þau séu að því eða til hvers. Oftast snúast 

samverustundirnar um að börnin eiga að syngja lög sem kennarinn ákveður 

og þau reyna að taka þátt en eins og kom fram þá þykir þeim það oft erfitt 

vegna truflunar frá öðrum börnum og jafnframt finnst þeim vanta ákveðinn 

tilgang eða markmið með samverustundinni annan en þann að bíða eftir 

matnum. Á afmælisdögum barnanna á stig 4 við, úthlutuð en upplýst 

þátttaka (e. assigned but unformed participation). Ákveðin skilyrði þurfa að 

vera uppfyllt, eins og afmælisdagur barnsins, og börnin hafa merkingarbært 

hlutverk sem þjónar tilgangi, barnið velur lögin og stýrir söngnum með 

kennaranum. Samkvæmt Hart er ekkert stig þátttögustigans mikilvægara en 

annað, en ljóst er að börnin í þessari rannsókn þykir mikið betra þegar 

þátttaka þeirra er á fjórða stiginu heldur en á því fyrsta.  

Hvað varðar þátttökustiga Lansdown þá á hann ekki við í hefðbundnum 

samverustundum en á afmælisdögum barnanna telur rannsakandi að 

samstarfsþátttaka (e. collaborative participation) gæti átt við því börnin 

segjast allra helst ráða lagavali á afmælisdögum sínum. Þá hafa börnin áhrif, 

þau eiga rétt á að taka ákvarðanir og er litið svo á að þau séu hæf til þess. 

Kennarinn hlustar á hvað börnin leggja til og samskipti þeirra einkennast af 

jafnræði og samvinnu.  

12. grein Samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins kveðjur á 

um að skoðanir barna hafi vægi í ákvörðunum sem teknar eru er varða þau 

sjálf. Þetta þýðir að sjálfsögðu ekki að fara eigi eftir því sem börn segja í einu 

og öllu heldur að sjónarmið þeirra séu tekin til greina þegar ákvarðanir eru 

teknar. Ef börn eiga að fá að fá að tjá skoðanir sínar og sjónarmið þá verða 
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þeir fullorðnu, í þessu tilfelli kennarar, að skapa þeim tækifæri til þess. Að 

þessu sögðu er ekki ætlast til þess að kennarar dragi sig til baka og setji allt 

vald í hendur barnanna vegna þess að börn þurfa að fá tækifæri til þess að 

læra að vera borgarar í samfélagi við aðra jafningja eins og Ólafur Páll 

(2011) fjallar um. Rannsakandi telur hlutverk kennara sem leiðir barnahóp 

þarft og veigamikið en það er í höndum kennara að tryggja hverju og einu 

barni færi á að tjá sig og sín sjónarmið í lýðræðislegu leikskólastarfi.  

5.3 Annars konar samverustundir 

Samkvæmt niðurstöðunum vilja flest börnin hafa samverustundir með öðru 

sniði en þær eru nú. Þau setja fram hugmyndir af ýmsu tagi sem gætu aukið 

þátttöku þeirra í samverustundum og þar með gert þær að notalegri 

gæðastundum með vinum sínum og kennara. Börnin vilja meiri nánd við 

kennara sinn og vilja fá tækifæri til þess að deila sínu persónulega lífi. 

Börnunum er mikilvægt að á þau sé hlustað og leiðist það mjög ef þau fá 

ekki að koma sjónarmiðum sínum, vonum og væntingum á framfæri. Þær 

hugmyndir sem þau tala um eru til dæmis að hafa færri börn í 

samverustund í einu. Þegar þau voru spurð um hvernig það væri hægt þá 

nefndu þau meðal annars að hægt væri að skipta hópnum á þann veg að 

fleiri en eitt barn aðstoðaði við að leggja á borð, en vaninn er að eitt til þrjú 

börn séu þjónar og aðstoði í hvert sinn. Hætta er á að börnin missi 

þjónastöðuna sína ef þau haga sér ekki vel eða trufla samverustund á 

einhvern hátt. Einnig bentu börnin á að færa samverustundina fram yfir 

hádegismat, þá væru allir saddir og sáttir og því lagi betur á þeim að hlusta 

á sögu eða syngja saman þegar allir væru búnir að borða. Enn önnur 

hugmynd barnana var sú að sá hópur sem situr saman við borð í 

hádegismatnum eigi samverustund í þeirra sætum með kennaranum sem 

situr hjá þeim við borðið. Þá yrði ekki sungið heldur spjallað saman um 

daginn og veginn þangað til maturinn kæmi. En oftast töluðu börnin um að 

ef þau fengju að ráða þá myndu þau sleppa samverustund með öllu. Líklegt 

er að þar sé um að kenna forminu á samverustundum sem eins og hefur 

komið fram, þau eru ekki hrifin af. Það er vegna þess að þau fá litlu sem 

engu um ráðið um framvindu samverustundanna og hlustað er á raddir 

þeirra og sjónarmið með takmörkuðum hætti. 

Í drögum að nýrri námskrá leikskólans þar sem rannsóknin fór fram segir 

að leikskólinn starfi ekki eftir einni ákveðinni stefnu en í starfsháttum sínum 

leitar hann í smiðju kenninga fræðimannanna sem leggja meðal annars 

áherslu á flæði (e. flow), umhverfi sem vekur forvitni barna, og 

uppbyggjandi samskipti við börn. Í námskránni kemur fram að leikskólinn 
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hefur sett sér jafnréttisáætlun og eru allir starfsmenn leikskólans ábyrgir 

fyrir henni. Þar er lögð aukin áhersla á lýðræði, til dæmis með því að börn 

fái að velja sér viðfangsefni eftir sínu áhugasviði. Með því er talið að börnin 

eflist í því að taka lýðræðislegar ákvarðanir fyrir sig sjálf og það veiti þeim 

aukna vellíðan.  

Fræðimenn hafa bent á að viðhorf leikskólakennara og annars starfsfólks 

til barna geti breyst með því að kynnast sjónarmiðum þeirra sem leiðir til 

þess að áframhaldandi samráð sé haft við börn, sem felur í sér lýðræðislegri 

vinnubrögð (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2008; Clark, 2005). Það getur átt 

við um minniháttar skipulagsbreytingar á daglegum venjum eða jafnvel 

breytingar á dagskipulagi. Af því hlýst aukinn trúanaður milli barna og 

starfsfólks og næmni á líðan barna eykst. Af niðurstöðunum þessarar 

rannsóknar að dæma dregur rannsakandi þá ályktun að kennarar 

deildarinnar þurfi að leggja sig betur fram við að hlusta á raddir og 

sjónarmið barnahópsins og er viss um að með því væri hægt að gera 

samverustundirnar að ánægjulegri og markverðari gæðastundum, en það er 

það sem að börnin í rannsókninni virðast leita eftir. 

Ef rannsakandi leggur mat á svör barnanna þá virðast samverustundirnar 

gamaldags, þar sem börnin sjást en ekki heyrast. Sjónarmið barnanna 

virðast lítils virði og er áhersla lögð á að börnin þegi og hlusti á þá fullorðnu 

eða geri eins og þeim er sagt af því að þau eru börn og það sé kennarinn 

sem ráði. Í dag eru breyttir tímar og aukinn áhugi á því að hlusta á 

sjónarmið barna á leikskólaaldri. Rannsakandi telur að starfsfólk leikskólans 

þar sem rannsóknin fór fram vilji fara eftir þessum hugmyndum en form 

samverustundana sé svo rótgróið að erfitt sé fyrir þau að breyta um stefnu í 

þeim. Börnin segja sjálf frá því að það sé eins og eitthvað annað gildi á 

öðrum tímum dagsins þar sem þau fái mun meira um það að segja hvað þau 

taka sér fyrir hendur í sátt og samlyndi við kennara sína og önnur börn. 

Rannsakandi veltir fyrir sér hvort námskráin og starfsáætlunin sem 

leikskólinn starfar eftir sé starfsmönnum nægilega kunn þó svo að þar 

standi að námskráin sé unnin af öllu starfsfólki leikskólans. Leiða má líkum 

að því að starfsfólki yrði auðveldara um vik að tileinka sér starfsaðferðir 

leikskólans ef börnunum yrðu veitt tækifæri til að láta sjónarmið sín í ljós 

við mat á leikskólastarfi og vinnslu námskrár leikskólans. 

5.4 Ólík reynsla barna og rannsakanda 

Það er nokkuð ljóst að reynsla rannsakanda í samverustundunum er allt 

önnur en reynsla barnanna en það er hugsanlega komið svar hvers vegna. 

Rannsakandi upplifði ánægjulegar samverustundir þar sem hver og einn var 
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virtur, áhersla var lögð á samvinnu, fjölbreytni og ánægju allra. Ef 

rannsakandi setur þátttáku barnanna inn í þátttökustiga Hart og Lansdown 

eins og hann upplifði hana þá telur hann að 5. stig þátttöku, ráðgefandi og 

upplýst þátttaka (e. consulted and informed) og 6. stig þar sem frumkvæðið 

er fullorðinna en sameiginleg ákvarðanataka (e. adult initiate projects, 

sharing decisions with children) hafi oftast átt við í þátttökustiga Hart. Sá 

kennari er stjórnaði leitað álits um viðfangsefni hjá börnunum og voru 

skoðanir þeirra virtar, til dæmis með því að fara í leikinn hver er undir 

teppinu. Allar ákvarðanir voru teknar í sameiningu þar sem ákvarðana-

valdinu var deilt með börnunum. Ef þátttaka barnanna er skoðuð út frá 

þátttökustiga Lansdown telur rannsakandi að samstafsþátttaka (e. 

collaborative participation) hafi best átt við. Kennarar efldu börnin til 

samstarfs og þátttöku með því að virða og hlusta á skoðanir þeirra og 

sjónarmið og að mati rannsakanda höfðu börnin áhrif á fyrirkomulag og 

framvindu samverustundanna við örugga handleiðslu kennara. 

Rannsakandi spurði börnin sérstaklega út í hvers vegna þau töluðu um 

samverustundirnar með því móti sem fram kemur í gögnum rannsóknar-

innar vegna þess að hans reynsla var allt önnur. Rannsakanda lék forvitni á 

að vita hvað börnin teldu valda þessum ólíku viðhorfum til þátttöku þeirra í 

samverustundum. Svarið var einfallt. Að sögn barnanna var reynsla 

rannsakanda með þessum hætti vegna þess að hann var gestur. Börnin 

sögðu að þegar það kæmu gestir að fylgjast með starfinu, sama hvort það 

væri í samverustundum eða öðrum dagskrárliðum, þá sýndu kennarar alltaf 

sínar bestu hliðar, eða „þeir eru alltaf svo skemmtilegir þegar það eru 

gestir“, eins og eitt barnið orðaði það. Þetta svar þótti rannsakanda 

athyglisvert og kom honum eiginlega í opna skjöldu. Bæði vegna þess að 

hann átti ekki von á að kennararnir myndu setja upp einhvers konar sýningu 

vegna hans en einnig vegna þess að börnin virtust sjá í gegnum hana. 

Rannsakandi telur ástæðu til að taka þessi svör barnanna alvarlega þar sem 

þau voru öll á sama máli, en ekki síður vegna þess að í svörum sínum byggja 

börnin á margra ára reynslu af samverustundum. Því má ætla að börnin hafi 

ekki tekið þær samverustundir sem rannsakandi var viðstaddur með í 

reikninginn þegar þau svöruðu spurningum um reynslu þeirra í 

samverustundum. Það bendir til þess að fimm ára gömul börn eru fullfær 

um að taka þátt í rannsóknum á málefnum er varða þau sjálf, þau gera 

greinarmun á því sem skiptir þau raunverulega máli og á leikaraskap. 

Rannsakandi velti fyrir sér orðum fræðimanna (Jóhanna Einarsdóttir, 2012; 

Sue Docket, 2008; Silverman, 2004) sem fjallað hafa um að börn sem taka 

þátt í rannsóknum eigi það til að reyna að þóknast rannsakandanum með 

því að svara spurningum á réttan hátt, en miðað við niðurstöður þessarar 
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rannsóknar má ætla að það hafi fremur verið kennararnir sem reyndu að 

þóknast rannsakandanum en ekki börnin. Eins og áður segir þá upplifði 

rannsakandi ánægjulegar samverustundir þar sem virtist að hver og einn 

væri virtur, áherslu var lögð á samvinnu barna og kennara, fjölbreytt 

viðfangsefni og ánægju allra þar sem jafnvægi virtist á stýringu kennara og 

vali barna. Sem er allt sem til þarf svo vel til takist í lýðræðislegri 

samverustund að mati rannsakanda. Börnin sögðust upplifa það sama af og 

til, einna helst á afmælisdögum þeirra. Því spyr rannsakandi sig hvort ekki sé 

tími til kominn að segja skilið við hinar hefðbundnu, formlegu 

samverustundir og fagna fjölbreytileikanum. En rannsakandi telur þó aðal 

ástæðuna fyrir svo ólíkri reynslu barnanna og hans vera sú að 

reynsluheimur barna er gjörólíkur reynsluheimi fullorðinna sem styður enn 

frekar undir það viðhorf að hlusta eigi eftir sjónarmiðum barna, ekki síst í 

leikskólastarfi þar sem gefst ómetanlegt tækifæri til að jafna það félagslega 

misrétti sem börn búa óneitanlega við. 

5.5 Samantekt umræðu 

Rannsóknarniðurstöður benda til þess að börnin telja lýðræðislega þátttöku 

þeirra í samverustundum fremur litla. Fram kom að börnin vilja hafa meiri 

áhrif og taka meiri þátt, einnig hafa þau ófáar hugmyndir um hvernig breyta 

megi fyrirkomulagi samverustunda svo þær verði þeim ánægjulegri og 

innihaldsríkari. Börnin settu fram nokkrar tillögur sem bætt gætu 

samverustundirnar, meðal annars þær að skipta upp hópnum og að færa 

tíma samverustunda þar til eftir hádegismat svo börnin væru síður svöng, 

þreytt eða óróleg. Í augum barnanna virðast kennararnir láta dagskipulag og 

fyrirfram ákveðið form stjórna samverustundum og eru þær sjaldan brotnar 

upp með fjölbreyttu fyrirkomulagi þó svo að börnin séu mun virkari í 

sveigjanlegum samverustundum. Svo virðist sem samverustundirnar vanti 

tilgang eða ákveðin markmið til þess að börnin verði viljugri til þess að taka 

þátt, þeim nægir ekki sú ástæða að verið sé að undirbúa hádegismatinn og 

þau þurfi að vera einhvers staðar á meðan. Það vantar sveigjanleika í formi 

samverustundanna þar sem kennarar og börn skiptast á skoðunum, 

hugmyndum, tjá óskir sínar og væntingar svo þær stuðli að lýðræðislegri 

þátttöku barnanna í samverustundum. Það nægir ekki einungis að veita 

börnum þann rétt að á þau sé hlustað á afmælisdögum þeirra heldur þurfa 

þau alltaf að finna að það sé tekið mark á þvi sem þau segja. Eins og virðist 

vera á öðrum tímum dagsins. Börnin í rannsókninni leita eftir því, sem að 

mati rannsakanda er í höndum kennarans, að búa til ánægjulegar og 

innihaldsríkar samverustundir öllum til heilla. 
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Í upphafi vinnslu ritgerðarinnar setti rannsakandi niður nokkrar 

spurningar sem hann taldi geta hjálpað sér að komast að því sem hann 

langaði sérstaklega að rannsaka í þessari rannsókn, hver reynsla barna af 

þátttöku í samverustundum væri í raun og veru. Í gegnum ferlið, gagnaöfl-

un, gagnagreining og skrif tóku spurningarnar nokkrum breytingum en þó 

ekki stórvægilegum, markmið rannsóknarinnar breyttust ekki. Hér á eftir 

verður þeim spurningum sem rannsakandi hafði til hliðsjónar við vinnslu 

ritgerðarinnar og aðalrannsóknarspurningunni svarað á markvissan hátt 

miðað við það sem rannsóknarniðurstöður gefa til kynna.  

1. Hver er tilgangur samverustunda að mati barnanna? 

Börnin segja tilgang samverustunda fyrst og fremst vera þann að syngja 

og læra ný lög. Öll börnin hafa gaman af söng en þykir ekki nægilega gott 

næði til þess vegna fjölda barna í hverri samverustund og vegna þess að oft 

skapast ónæði af þeim börnum sem vilja gera eitthvað annað en syngja. 

2. Hvernig segjast börnin taka þátt í skipulagi og mótun dagskrár 

samverustunda? 

Börnin segjast taka þátt í skipulagi og mótun dagskrár á afmælisdögum 

þeirra og þegar það koma gestir annars er það alfarið í höndum 

kennaranna. Þau hafa gaman að því að fá að velja viðfangsefni samveru-

stundanna og vilja garnan hafa möguleika á því að gera það oftar. 

3. Hvernig vilja börnin að samverustundir séu? 

Öll börnin nema eitt segjast vilja breyta samverustundunum. Eins og 

kemur fram í svarinu við spurningunni á undan þá vilja börnin meira val um 

viðfangsefni, þau vilja styttri samverustundir og jafnvel sleppa þeim alveg 

vegna þess að þeim finnst þær taka tíma frá leik þeirra. Jafnframt skilja 

börnin ekki hvers vegna þau þurfi að bíða svo lengi eftir matartímanum í 

aðstæðum þar sem þau hafa takmörkuð áhrif, þegar þau gætu verið að gera 

eitthvað annað sem þeim þykir skemmtilegt eins og að leika sér við vini 

sína. 

4. Hver er reynsla barna af lýðræðislegri þátttöku þeirra í 

samverustundum leikskóla? 

Reynsla barnanna af þátttöku í samverustundum virðist ekki sérstaklega 

jákvæð að undanskyldu þegar þau sjálf eiga afmæli. Þá upplifa þau 

markverða hlutdeild í skipulagi og mótun dagskrár, þau upplifa að á þau sé 

hlustað og þar með öðlast þátttaka þeirra tilgang. En eins og nokkur börnin 

bentu á þá á hvert barn einungis afmæli einu sinni á ári og því alltof sjaldan 

sem þau upplifa innihaldsríkar samverustundir.  
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Það er túlkun rannsakanda að börnin í rannsókninni kalli eftir sveigjan-

leika í samverustundum. Að kennarar séu sveigjanlegir til þess að hafa fyrir-

komulag samverustunda þannig að þau eigi auðveldar með að tjá sjónarmið 

sín og láta raddir sínar heyrast, svo tíminn sem þau verja í samverustundum 

öðlist tilgang og greiði þannig fyrir aukna þátttöku þeirra í þeim. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar styðja fyrri rannsóknir um þátttöku 

barna þar sem fjallað er um mikilvægi þess að börn þurfi að finna tilgang 

með þátttöku sinni. Án hans er líklegt að þau dragi sig til baka, vilji ekki taka 

þátt og þá skapast hætta á því að börn brenni inni með hugmyndir sínar, 

viðhorf og þekkingu á þeim málum er varða þau beint. Rannsakandi telur að 

aldrei verði of oft sagt hversu mikilvægt er að hlusta eftir röddum barna. 

Hver og einn einstaklingur er mikilvægur og hefur eitthvað til málanna að 

leggja ef honum eru gefin tækifæri til þess. Áður hefur verið fjallað um að 

farsælt sé að börn læri um lýðræði í lýðræði. Það þýðir að kennarar þurfa að 

stunda lýðræðisleg vinnubrögð meðal annars með því að tryggja aðkomu 

barna að skipulagi og mati á starfi leikskólans og með því að efla 

sjálfsákvörðunarrétt þeirra með vali á verkefnum (Lög um leikskóla nr. 

90/2008; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Börnin í rannsókn- 

inni sögðust vilja hafa meira val og geta haft áhrif á það sem fram færi í 

samverustundum og telur rannsakandi það ráðast af viðhorfum kennara 

hversu valdamikil börnin upplifa sig. Ef kennarar virða skoðanir og hæfni 

barna til þess að hafa áhrif finna börnin fyrir virðingu og öðlast þar með trú 

á sjálf sig. Á þessu byggir lýðræðislegt leikskólastarf, þar sem réttlæti og 

virðing einkenna samskipti, börn fái tækifæri til þess að taka þátt og upplifa 

að þau hafi áhrif og byggja reynslu sína á þeim viðhorfum.  
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6 Lokaorð 

Markmið rannsóknarinnar var að greina frá reynslu barna af lýðræðislegri 

þátttöku þeirra í samverustundum leikskóla. Ekki er hægt að alhæfa um 

reynslu barna á Íslandi út frá niðurstöðunum en þær gefa hugmyndir og 

innsýn inn í þann veruleika og reynsluheim sem börn búa við og geta 

vonandi nýst í leikskólum og leikskólakennurum til þess að ígrunda starf sitt 

með börnum og hversu mikilvægt er að raddir barnanna heyrist.  

Eins og í öllum rannsóknum er ýmislegt sem lærst hefur og hefði betur 

mátt fara. Í þessari rannsókn er dregin upp mynd af samverustundum fyrir 

hádegismat í einum leikskóla og reynslu barnanna um þátttöku þeirra í 

þeim. Þótt einhverjar af niðurstöðunum eigi væntanlega að einhverju leyti 

við um reynslu barna í leikskólum almennt er ekkert hægt að alhæfa um 

það. Þessar niðurstöður eiga eingöngu við um þá þátttakendur sem rætt var 

við í viðtölunum á þeim tíma sem þau fóru fram. Hafa þarf í huga að um er 

að ræða reynslu barnanna sjálfra í samverustundum en ekki endilega 

hvernig samverustundir eru í raun og veru allstaðar. Til að skilja þetta betur 

mætti dýpka rannsóknina í framhaldinu og afla nánari upplýsinga til dæmis 

með því að dvelja í lengri tíma á vettvangi, gera skráningar, taka viðtöl við 

kennarana og annað starfsfólk og taka upp myndbönd í samverustundum. 

Einnig tel ég að það hefði getað gefið skýrari niðurstöður ef ég hefði rætt 

við leikskólakennara og/eða annað starfsfólk um hvernig þau teldu þátttöku 

barnanna háttað, bæði á undan og eftir samtölin við börnin. Þá hefði ef til 

vill ólík reynsla okkar, mín og barnanna skýrst enn frekar.  

Líkt og aðrir rannsakendur í eigindlegum rannsóknum var ég sjálf mæli-

tækið sem aflaði gagnanna. Ég mótaði viðtalsrammann, ég greindi viðtölin 

og ég dró saman niðurstöður. Sýn mín á samverustundir og orð barnanna 

hefur því áhrif að hverju sjónum var beint og hvort og hvernig ég tók eftir 

því sem ekki var sagt eða óljóst. 

Ég hef lært mjög mikið á því að gera þessa rannsókn. Ég lagði af stað 

með þau viðhorf að börn væru hæf til þess að taka þátt og segja frá reynslu 

sinni, þess vegna vildi ég einbeita mér að börnunum en ekki taka viðtöl við 

kennarana. Niðurstöður rannsóknarinnar styðja við þau viðhorf. Flestar 

rannsóknir sem ég hef lesið sem fjalla um þátttöku barna og um lýðræði í 

leikskóla eru skrifaðar út frá sjónarhóli kennara. Mér lá forvitni á að vita 

hvað börnin sjálf hefðu að segja um reynslu sína og þátttöku og er ég mjög 

ánægð með að hafa valið að fara þessa leið. Börnin kenndu mér margt sem 
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ég ætla að nýta mér í áframhaldandi starfi með börnum. Þau sjá hlutina 

með öðrum augum en fullorðnir, en það sem er öðruvísi getur einnig verið 

gott, og jafnvel betra en það sem er venjulegt eða hefðbundið. Ég hef sjálf 

lent í þeim aðstæðum að missa stjórn á samverustund þar sem mér var 

ómögulegt að fá börnin til samstarfs. Þannig samverustund einkennist af 

óróleika, látum og hávaða í tuttugu mínútur og verða allir fegnir að losna úr 

slíkum aðstæðum, ekki síst uppgefinn kennari. Svo leitar maður ráða hjá 

samstarfsfélaga, hvað maður geti gert til þess að lenda ekki í álíka 

uppákomu aftur, en þess konar ígrundun um starfið með samstarfsfélögum 

mjög mikilvæg. Eftir gagnaöflun og greiningu í þessari rannsókn tel ég mig 

hafa fengið staðfestingu á að börnin gætu allt eins verið með lausnir og ráð 

fyrir kennara, ef þau bara fengju tækifæri til þess að segja frá hugmyndum 

sínum. Leikskólastarf snýst um samstarf barna og fullorðinna þar sem 

réttlæti og gagnkvæm virðing á að eiga sér stað. Hvað varðar þessa 

rannsókn þá virðist vera að börnin upplifi kennarinn sem höfðinu hærri en 

þau í samverustundum, það er að segja kennari og börn virðast ekki vera 

ein heild eða saman í liði sem vinnur saman að ákveðnu markmiði. Að mínu 

mati er það í höndum kennara að veita börnum tækifæri til þess að koma 

hugmyndum sínum, þekkingu, sjónarmiðum og viðhorfum á framfæri og um 

leið stuðla að lýðræðislegri þátttöku allra sem það kjósa. 

Að lokum velti ég því fyrir mér hvort ekki þurfi að skilgreina 

samverustundirnar sem fara fram fyrir hádegismat betur, sem gæðastundir 

sem hafa ákveðinn tilgang, annan en þann að sitja og bíða eftir matnum. 

Samverustundir eru rótgróinn hluti af leikskólastarfi hér á landi og sé ég ekki 

fyrir mér að nein breyting verði á því í nánustu framtíð. Fram kemur í 

þessari rannsókn eins og fleirum að börn þurfi að finna tilgang með því sem 

þau taka sér fyrir hendur, einnig í samverustundum. Með tilgangnum kemur 

ánægja vegna þess að þau eiga hlutdeild í því sem fer fram, sem leiðir til 

virkrar þátttöku. Börnin sem tóku þátt í þessari rannsókn lögðu fram 

hugmyndir sem aukið gætu þátttöku þeirra í samverustundum og tel ég að 

boltinn liggi hjá kennurum. Það reynir mjög á hæfni og þekkingu kennara að 

leiða samverustund á þann hátt að innihald hennar sé einhvers virði, kveiki 

áhuga hjá börnunum og virki þau til þátttöku. Það krefst nefnilega mikillar 

hæfni að hlusta og er það von mín að þessi rannsókn veki kennara til 

umhugsunar um hversu virk hlustun er mikilvæg í leikskólastarfi og hversu 

mikilvægt það er að hlusta eftir sjónarmiðum barna. 
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Jóhanna Einarsdóttir. (2008). Þátttaka barna. Í Jóhanna Einarsdóttir og 

Bryndís Garðarsdóttir (ritstjórar), Sjónarmið barna og lýðræði í 
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norsku]). Osló: Tano.  



 

77 

Rinaldi, C. (2006). In Dialogue with Reggio Emilia, Listening, researching and 

learning. London: Routledge.  

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins. (1989). (Íslensk 
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Viðauki 1 - Leyfi frá skóla- og frístundasviði 
Reykjavíkurborgar 

Tilvísun í mál: SFS2016010104 

     

 

Efni:  

Rannsóknarleyfi - Lýðræði í samverustundum leikskóla.  

 

Reykjavík, 19. janúar 2016  

SFS2016010104  

   

3.1.1  

  

Skóla - og frístundasvið heimilar fyrir sitt leyti að ofangreind rannsókn 
fari fram í leikskólum Reykjavíkur að því tilskildu að eftirfarandi skilyrðum sé 
fullnægt:  

 

1. Að fyllsta trúnaðar sé gætt.  

2. Að viðkomandi leikskólastjórar heimili rannsóknina.  

3. Að starfsfólk leikskóla afli leyfi foreldra fyrir rannsókninni 

áður en rannsakendur fá upplýsingar um viðkomandi aðila.  

4. Að Persónuvernd verði tilkynnt rannsóknina. 
 

 

Virðingarfyllst 

Ásgeir Björgvinss
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Viðauki 2 - Bréf til leikskólastjóra 

Reykjavík, 14. janúar 2016. 

Ágæti leikskólastjóri  

Ég heiti Helga Kristín Hermannsdóttir og er meistaranemi í Menntunarfræði 

leikskóla við Háskóla Íslands. Ég vinn nú að lokaverkefni mínu sem fjallar um 

lýðræði í samverustundum leikskóla. Leiðbeinandi minn er Kristín 

Karlsdóttir, lektor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands.  

Með þessu bréfi óska ég eftir því að fá leyfi til þess að vinna lokaverkefni 

mitt í leikskólanum XXX á tímabilinu 25. janúar til 5. febrúar. Ég myndi 

mæta á hverjum degi og dvelja í leikskólanum frá klukkan 11 til klukkan 13. 

Rannsóknin felst í því að taka hópviðtöl við elstu börn á einni deild í 

leikskólanum, ásamt því að gera vettvangsathuganir í samverustundum. 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða upplifun fimm til sex ára 

leikskólabarna af lýðræðislegri þátttöku þeirra í samverustundum og 

hvernig megi nýta reynslu þeirra og sjónarmið við þróun í átt að 

lýðræðislegri leikskólum. Ástæða þess að fimm til sex ára börn eru valin sem 

þátttakendur er sú að þau hafa reynslu og þekkingu af samverustundum í 

leikskólanum, eru vön hvoru öðru í hópastarfi og eru fær um að láta 

skoðanir sínar í ljós.  

Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar og leyfi fyrir henni 

hefur fengist hjá Skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar. 

Ef svar þitt er jákvætt mun ég senda bréf til foreldra allra barna sem 

verða þátttakendur í rannsókninni, þar sem rannsóknin er kynnt og að þeim 

er jafnframt gefin kostur á að draga þátttöku barna sinna til baka á meðan á 

rannsókninni stendur. 

Með von um jákvæð viðbrögð, 
Helga Kristín Hermannsdóttir  

s: xxxxxxx,  xxxxx@hi.is
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Viðauki 3 - Foreldrabréf 

Reykjavík 15. janúar 2016 

Ágæta foreldri / forráðamaður 

Ég heiti Helga Kristín Hermannsdóttir og er meistaranemi í Menntunarfræði 

Leikskóla við Háskóla Íslands. Ég vinn nú að lokaverkefni mínu sem fjallar 

um þátttöku barna í samverustundum leikskóla. Leiðbeinandi minn er 

Kristín Karlsdóttir, lektor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Markmið 

meistararitgerðarinnar er að skoða upplifun fimm til sex ára leikskólabarna 

af lýðræðislegri þátttöku þeirra í samverustundum og hvernig megi nýta 

reynslu þeirra og sjónarmið við þróun í átt að lýðræðislegri leikskólum. 

Ástæða þess að fimm til sex ára börn eru valin sem þátttakendur er sú að 

þau hafa reynslu og þekkingu af samverustundum í leikskólanum, eru vön 

hvoru öðru í hópastarfi og eru fær um að láta skoðanir sínar í ljós. 

Rannsóknin byggir á eigindlegri aðferðafræði, þar sem tekin verða hópviðtöl 

við börnin. Á meðan þeim stendur gefst börnunum kostur á að teikna 

mynd(ir), t.d. af upplifun sinni af samverustundum. Ég mun einnig gera 

vettvangsathuganir í samverustundum þar sem ég fylgist með börnum og 

starfsfólki við raunverulegar aðstæður og reyna að skilja athafnir þeirra og 

samskipti.  

Viljir þú ekki að barn þitt taki þátt í þessari rannsókn bið ég þig um að 

hafa samband við mig eða leikskólastjórann fyrir hádegi 25. janúar nk. Fullri 

nafnleynd og trúnaði við börnin er heitið. Rannsóknin er tilkynnt til 

Persónuverndar og fengist hefur leyfi fyrir henni hjá Skóla - og frístundasviði 

Reykjavíkurborgar. 

Hafir þú spurningar um rannsóknina er þér velkomið að hafa samband 
við mig.  

Með von um jákvæð viðbrögð, 
Helga Kristín Hermannsdóttir  

s: xxxxxxx,  xxxxx@hi.is
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Viðauki 4 - Upplýst samþykki starfsfólks 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða upplifun fimm til sex ára 

leikskólabarna af lýðræðislegri þátttöku þeirra í samverustundum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar munu vonandi nýtast leikskólum, 

leikskólakennurum og öðru starfsfólki til þess að meta eigið starf og efla 

virka þátttöku barna þar sem raddir þeirra og sjónarmið hafi enn meiri áhrif 

á leikskólasamfélagið.  

Þó gagnaöflun fari fyrst og fremst fram með viðtölum við börnin þá mun 

rannsakandi einnig fylgjast með samverustundum og óskar hér með eftir 

formlegu leyfi frá ykkur kennurum til þess að framkvæma rannsóknina á 

deildinni ykkar. Ykkur er frjálst að neita þátttöku og/eða getið dregið 

þátttöku ykkar til baka hvenær sem er á rannsóknartímanum. Rannsakandi 

heitir fullum trúnaði við alla þátttakendur rannsóknarinnar, börn og 

kennara, og mun nota tilbúin nöfn á þá og leikskólann þegar það á við. Þeim 

gögnum er safnað verður á rannsóknartímabilinu eru eign rannsakanda sem 

hann eyðir að rannsókn lokinni.  

Ef þið samþykkið rannsóknina bið ég ykkur um að skrifa undir hér fyrir 

neðan.  

Með von um gott samstarf, Helga Kristín. 

 

Ég undirrituð/aður samþykki þátttöku mína í þessari rannsókn. Rannsakandi 

hefur upplýst mig um markmið rannsóknarinnar og hvað felst í þátttökunni. 

Mér er einnig ljóst að ég get neitað þátttöku og hætt henni hvenær sem er 

á meðan á rannsókninni stendur.  

_______________________________________ 

Undirskrift 
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Viðauki 5 - Upplýst samþykki barna 

Kæra leikskólabarn 

 

Í háskólanum mínum er ég að gera rannsókn á samverustundum í 

leikskólanum. Þessi rannsókn er gerð svo fullorðið fólk geti betur skilið hvað 

börn gera í samverustundum og geti hjálpað þeim að líða vel í 

samverustundum og í leikskólanum sínum. Mig langar að vita hvað þú gerir í 

samverustund, hvað þér finnst skemmtilegast og leiðinlegast í 

samverustund, hvort þú myndir vilja hafa samverustundirnar einhvern vegin 

öðruvísi og hvort þú ráðir einhverju um það sem er gert í samverustund 

hverju sinni.  

Til þess að fá þessar upplýsingar ætla ég að taka viðtöl við ykkur 

krakkana hérna í leikskólanum ykkar. Ég spyr ykkur spurninga sem þið svarið 

fjögur saman í hóp. Svo ætla ég líka að leyfa ykkur að teikna myndir af 

samverustundum og við getum rætt saman um það sem þið teiknið. 

Ef þig langar að vera með í rannsókninni getur þú skrifað nafnið þitt hér 

eða sett stafinn þinn eða annað tákn á blaðið. 

 

 

Kær kveðja,  

Helga Kristín.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Undirskrift 
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Viðauki 6 - Viðtalsrammi 

 Hvað gerið þið í leikskólanum? 

 Hvað er skemmtilegt í leikskólanum? 

 Hvað er leiðinlegt í leikskólanum? 

 Hvað er samverustund? 

 Til hvers eru samverustundir? 

 Hvað gerið þið í samverustund? 

 Hvað er skemmtilegast í samverustundum? 

 Hvað er leiðinlegast í samverustundum? 

 Hvað mynduð þið vilja gera annað í samverustundum? 

 Mynduð þið vilja hafa fleiri samverustundir í leikskólanum? 

 Hvað gerir kennarinn í samverustund? 

 Hver stjórnar í samverustundum? 

 Hvernig stjórnar ... samverustundum? 

 Hver ræður í samverustund? 

 Hverju fáið þið að ráða í samverustund? 

 


