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Formáli 

Sem grunnskólakennari hóf ég störf í leikskóla. Ég fékk áhuga á starfinu, vildi dýpka mig í 

því og ákvað því að hefja meistaranám í menntunarfræði leikskóla. Þessi meistararitgerð 

er lokaverkefni mitt á þeirri vegferð. Ástæða þess að ég valdi að skrifa um samverustundir 

með áherslu á samskipti er sú að mér fundust samverustundir oft mjög erfiðar og var ekki 

alltaf sammála öðrum um skipulag þeirra og framkvæmd. Samt sem áður heyrði ég aldrei 

rætt um þær á öðrum nótum en að þær ættu að vera. Samskipti við ung börn vöktu einnig 

áhuga minn og vildi ég styrkja mig í þeim. Þessi vegferð meðan á verkefninu stóð hefur 

verið lærdómsrík, stundum erfið og oft hef ég minnt mig á málækið góða: Þolinmæði 

þrautir vinnur allar. 

Ég þakka fjölskyldu minni og vinum fyrir umburðarlyndi, hvatningu og stuðning, 

sérstaklega eiginmanni mínum, Guðmundi Lárussyni, og syni okkar Sigurði sem býr enn í 

foreldrahúsum. Þeir eiga þakkir skildar fyrir umburðarlyndið. Leiðbeinanda mínum, 

Bryndísi Garðarsdóttur þakka ég faglega leiðsögn og starfsfólki leikskólanna tveggja sem 

hleypti mér að með rannsóknina þakka ég einnig. Sérfræðingur ritgerðarinnar var Kristín 

Karlsdóttir og þakka ég henni góðar ábendingar á lokasprettinum.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í 

öflun og miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til 

annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða 

orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf 

ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

Stykkishólmi, 28. maí 2018 

 

Aðalheiður Steinunn Sigurðardóttir 
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Ágrip 

Samverustundir, þar sem börn á einni deild safnast saman ásamt leikskólakennara, eru 

veigamikill þáttur í starfi flestra leikskóla. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna viðhorf 

leikskólakennara til samverustunda og þátttöku barnanna í þeim. Þau fræði sem 

rannsóknin byggir á eru rannsóknir fræðimanna á samskiptum milli kennara og barna í 

leikskóla. Þar eru þau samskipti helst talin gæðasamskipti sem innihalda ákveðið jafnvægi 

milli fullorðinna og barna og að hlustað sé eftir tjáningu barnanna. Einnig er stuðst við 

rannsóknir um menntun barna þar sem þátttaka og reynsla er talin forsenda fyrir námi 

þeirra. 

Rannsóknin var eigindleg tilviksrannsókn þar sem gagna var aflað með viðtölum við 

þrjá leikskólakennara og upptökum úr samverustundum hjá þeim sömu. Í viðtölunum var 

meðal annars leitað eftir viðhorfum leikskólakennaranna til samverustunda, tilgangs 

þeirra og framkvæmdar. 

Verkið getur nýst kennurum við að endurskoða tilgang og gildi samverustunda, 

skipulag og framkvæmd þeirra. Það má taka þá skoðun fræðimanna alvarlega að það 

henti ungum börnum að fræðast í gegnum samræður og þátttöku, en spurningar sem 

hafa þann eina tilgang að kanna þekkingu barna eigi hvorki erindi við mjög ung börn né 

þjálfi þau í að taka þátt í lýðræðislegu skólastarfi eins og lögð er rík áhersla á í 

aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að sýn leikskólakennara á tilgang 

samverustunda sé ómeðvituð fyrir utan það meginmarkmið að vera í samskiptum við 

börnin. Börnin höfðu ekki mikil áhrif á það hvað fór fram í samverustundum og þátttaka 

þeirra var að alla jafna frekar lítil. Þátttaka barnanna fólst í samræðu og söng en þó var 

tímanum að miklum hluta varið í að svara spurningum sem leikskólakennari hafði 

ákveðið. Sjaldgæft var að um flæðandi og gagnvirkar samræður væri að ræða sem 

höfðuðu til barnanna og kölluðu eftir spurningum frá þeim.  
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Abstract                                                                                 
Discussions instead of questioning 

Interactions between teachers and children in circle time in 

preschool 

Circle time, shared time period in preschool, are seen as important in most preschools in 

Iceland. Nevertheless, the purpose of circle time does not seem to be notably discussed 

among preschool teachers. The purpose of this study was to examine the teachers' 

attitude to circle times and children's participation in it. The literature presented 

discussed research about interactions between teachers and children in preschool. In the 

literature the high quality interactions are thought to be the ones who contain balance 

between adults and children and that the adults notice the childrens expressions. The 

literature presents studies on childrens education where participation and experience 

are the presupposition.  

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

teachers who work with four and five year old childrens and videos from circle times 

leaded by the same teachers. The teachers' shared their views to cicle time, its purpose 

and the structure. 

The findings suggest that the teachers attitude to the purpose of circle times is not 

clear except for interaction. The children did exert an minimum influence and 

participation in circle time. The children participation consist in discussing and singing 

but mostly in answering the teachers' questions. Flexible discussing that appealed to the 

children and invited their questions welcome were rare. 

This study could be useful for teachers to revise the purpose and the structure af 

circle time. The theoreticians opinions that the method to educate young children is 

through discussing and participation should be taken seriously. But to examine their 

knowledge by questioning them is inappropriate and does not bring along their capacity 

to participate in democratic work in preschool as the Icelandic National Curriculum for 

Preschools dictates. 
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1 Inngangur  

Inngangur skiptist í fjóra meginhluta. Fyrst er fjallað um tengingu höfundar við 

rannsóknarefnið. Þá kemur umfjöllun um samverustundir og þátttöku barna í 

leikskólastarfi, bæði er þar fjallað um skoðun höfundar ásamt skírskotun til þess hvað 

fræðimenn hafa sagt um málefnið og hvað opinberar námskrár kveða á um í menntun 

ungra barna. Mikilvægi rannsóknar og rannsóknarspurning heitir næsti kafli, þar eru 

rannsóknarspurningarnar reifaðar og ályktað um mikilvægi þeirra. Síðasti kaflinn, 

skilgreining lykilhugtaka, skiptist í þrjá undirkafla og eru þar skýrð meginhugtök 

rannsóknarinnar. Fyrst er það hugtakið samverustundir, því næst er fjallað um þátttöku 

og áhrif barna og að síðustu uppeldi til lýðræðis. 

1.1 Tenging höfundar við rannsóknarefnið  

Samverustundir, þar sem börn á einni deild safnast saman ásamt leikskólakennara, eru 

veigamikill þáttur í starfi flestra leikskóla. Allir þeir sem ég hef mætt í starfi í leikskóla eru 

meðvitaðir um að það séu samverustundir í leikskólanum, en þó hefur mér að sama skapi 

ekki fundist bera á nægilegri ígrundun um tilgang, inntak eða framkvæmd stundanna. 

Það virðist því miður oft eins og viðhorfið til samverustundanna sé það að þær séu 

óhjákvæmilegar þegar um leikskólastarf er að ræða. Þá hefur mér virst það vera misjafnt 

hvernig samverustundir eru skipulagðar eða hvað gert er í þessum stundum. Í sumum 

leikskólum eru fastar stundir á morgnana þar sem farið er yfir skipulag dagsins og hvaða 

hlutverk börnin hafa í því. Þetta er eina fasta atriðið sem ég hef orðið vitni að í dagskrá 

samverustunda að sögu- og söngstundum undanskildum. Þó að stundirnar séu á 

dagskipulagi sem fastur liður þá virðist ekki alltaf vera markmið með innihaldi þeirra, til 

dæmis hvort þær séu í þágu náms eða félagslegrar þátttöku barnanna. Því koma þessar 

stundir manni oft fyrir sjónir eins og afþreyingargildið sé sá útgangspunktur sem oftast 

sé unnið út frá eða að stundirnar séu settar inn í dagskipulagið með það að markmiði að 

brúa ákveðið bil í skipulagi dagsins, til dæmis áður en farið er að borða hádegismat eða 

meðan kaffitímar starfsfólks standa yfir. Þar sem að hafa ofan af fyrir og reyna að halda 

misstórum hóp af börnum rólegum er ekki alltaf auðleysanlegt verkefni þegar 

leiðarvísirinn er nánast enginn þá hef ég oft efast um efni og framkvæmd samverustunda 

í leikskólastarfi. 

Best heppnuðu samverustundir sem ég hef orðið vitni að eru stundir þar sem sungið 

er og þá helst sungin lög með leikrænni tjáningu (e. ritual) sem börnin geta tekið þátt í 

þar sem þau þekkja lagið og látbragðið sem fylgir. Þessi upplifun mín gefur því til kynna 
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að framkvæmdin á þannig stundum þurfi að vera þannig að efnið höfði til barnanna og 

að þau geti hreyft sig og verið virk í þátttöku. Ég hef einnig orðið vitni að stórum 

samverustundum í leikskóla þar sem allt að tuttugu og fjögur fjögurra og fimm ára börn 

voru saman í hóp og allir áttu að vera rólegir og enginn að trufla. Augljóst var að þarna 

voru börn sem áttu mjög erfitt með að vera kyrr og snerist samverustundin að hluta til 

um það að setja ofan í við þau og reyna að fá þau til að hlýða. Næstu daga voru stundirnar 

endurteknar, sömu vandamálin voru til staðar og sama barátta hófst við að reyna að 

halda athygli barnahópsins t.d. meðan lesið var og koma í veg fyrir truflandi hegðun. 

Starfsfólkið var uppgefið á að eiga við börn sem hvorki vildu né gátu verið í þessum 

samverustundum og síðast en ekki síst höfðu engan áhuga á því sem fram fór. Ef horft er 

gagnrýnið á þetta mynstur má ef til vill álykta að stundum sé um sóun á góðu tækifæri 

barna til lýðræðislegrar þátttöku og samræðu á meðal barna og fullorðinna. Dýrmætar 

stundir sem gætu nýst til að jafna tækifæri til náms og þroska, samhliða því að efla vináttu 

og síðast en ekki síst að upplifa gefandi gæðastundir í erli dagsins. Samverustundir virðast 

stundum ekki vera nægilega ígrundaðar sem stafar kannski að hluta til af fastheldni á 

venjur fortíðar og höfnun á þeim möguleika að þróa starfið í leikskólunum áfram með 

nýbreytni í huga. Hafa skal í huga þegar leikskólastarf er skipulagt að það er tekið fram í 

aðalnámskrá leikskóla að líta skuli á börn sem virka þátttakendur sem eigi að fá tækifæri 

til þess að hafa áhrif á umhverfi sitt og leggja eitthvað af mörkum og að foreldrar, 

starfsfólk og börn séu samstarfsaðilar í leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011). Þá er mikilvægt að horfa til áhugasviðs og persónuleika barnanna og nýta 

niðurstöður rannsókna við skipulagningu leikskólastarfsins og til þróunar samskipta milli 

barna og fullorðinna.   

1.2 Samverustundir og þátttaka barna í leikskólastarfi 

Oft hef ég velt fyrir mér þátttöku barna og lýðræði í leikskólum. Hversu meðvituð erum 

við um lýðræði þegar leikskólastarf er skipulagt og leyfum við börnunum að koma að 

ákvarðanatöku. Mér hefur sýnst það vera misjafnt hversu mikið börn hafa að segja um 

daglegt líf sitt í leikskólum. Í sumum leikskólum eru margar stundir í daglegu lífi nokkuð 

frjálsar, en aðrar niðurnjörvaðar og ákveðnar af kennurum. Mikilvægt atriði í þessu 

samhengi er að horfa til þess að það er ekki hægt að segja með afgerandi hætti hvenær 

börnin eigi að ráða og hvenær hinn fullorðni. Við sem kennarar erum uppeldisaðilar og 

berum ábyrgð á börnunum og velferð þeirra. Ekki verður hjá því komist að við tökum 

stundum af skarið og ákveðum en við þurfum að reyna að gæta jafnvægis og gefa börnum 

færi á þátttöku á eigin forsendum og leyfa röddum þeirra að heyrast. 
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Rík áhersla er lögð á lýðræði, jafnrétti, virðingu og virka þátttöku barna í aðalnámskrá 

leikskóla 2011 (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Í kaflanum þar sem 

leiðarljós leikskóla eru tilgreind er oft fjallað um lýðræði og jafnrétti. Kveðið er 

afdráttarlaust á um það að starfshættir leikskóla eigi að stuðla að því að börn læri 

umhyggju og virðingu fyrir öðru fólki og unnið sé að því að börnin þrói með sér samkennd 

og vináttu. Í kafla 6 í aðalnámskránni sem fjallar um lýðræði og jafnrétti í leikskólastarfi 

segir svo: 

Í leikskóla ber að stuðla að jafnrétti og virkri þátttöku barna í samfélaginu 

með því að skapa þeim tækifæri til að upplifa lýðræðisleg vinnubrögð og 

samskipti í daglegu starfi. Þannig öðlast þau skilning á því hvað lýðræði felur 

í sér, læra lýðræðisleg gildi og vinnubrögð og þróa með sér borgaravitund. 

Virða skal innsæi, reynslu, færni og skoðanir barna og taka mið af 

sjónarmiðum þeirra við skipulagningu leikskólastarfs og gefa þeim þannig 

tækifæri til að taka þátt í ákvörðunum um verkefni og vinnubrögð (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 26). 

Jóhanna Einarsdóttir (2017) greinir frá rannsókn sinni sem var hluti af norrænu 

rannsóknarverkefni þar sem gildin lýðræði, umhyggja og hæfni voru skoðuð í ljósi þess 

að þau eru mikilvæg í norrænum skólanámskrám. Skoðað var hvernig þessi gildi birtast í 

aðalnámskrá leikskóla og kom það í ljós að þessi gildi eru fyrirferðamikil, oftast var vísað 

í hugtakið hæfni og reglulega vísað í hugtakið lýðræði. Lögð er áhersla á að börn læri um 

lýðræði með því að taka þátt í lýðræðislegu samfélagi og litið sé á þau sem virka borgara 

og þátttakendur. Greind voru tvö sjónarhorn í námskránni þegar kemur að börnum og 

lýðræði, annars vegar lýðræðislegt uppeldi og hins vegar lýðræði í daglegu lífi innan 

veggja leikskólans. Þau sjónarmið hafa komið fram að erfitt geti verið að samræma þessi 

sjónarhorn vegna þess að það sé erfitt að samræma það að miðla gildum og líta jafnframt 

á einstaklinginn sem fullgildan. Það þarf einnig að skoða það vel hvernig lýðræði og réttur 

einstaklingsins birtist gagnvart hópnum og sameiginlegri þátttöku.  

Það kemur fram hjá Jóhönnu Einarsdóttur (2008) að fræðimenn sem skoði og fjalli 

um þátttöku barna telji að starfsfólk leikskóla þurfi að starfa í sameiningu að því að byggja 

starfið upp á gildum sem viðurkenna fjölbreytileika og margvísleg sjónarhorn. Leikskólinn 

eigi að vera staður lýðræðislegrar samræðu þar sem ákvarðanir séu teknar í sameiningu. 

Lýðræðislega eiginleika eigi að þjálfa hjá börnum í leikskólum og öðrum skólum og því 

eigi starfið í skólunum að vera þannig að samfélagið þar sé í raun smækkuð mynd af 

lýðræðissamfélagi.  
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Einhverjir halda því fram að börnum sé mikilvægt að læra að tilheyra hóp og 

leikskólinn sé sá staður þar sem það sé þjálfað. Ekki hef ég heyrt aðrar röksemdir fyrir 

þessari fullyrðingu en þær að þetta sé skoðun einhverra. Mér er það til efs að ungum 

börnum falli það vel að vera mikið í stórum barnahóp sem telur yfir tuttugu börn. Flestir 

fræðimenn eru á þeirri skoðun að fámennir hópar henti betur starfi í leikskóla þannig að 

persónuleg tengsl og nálægð náist (Sands, Carr og Lee, 2012; Sheridan og Samuelsson, 

2009). 

1.3 Mikilvægi rannsóknar og rannsóknarspurning 

Þar sem samverustundirnar skipa svo stóran sess í daglegu starfi leikskólans þá finnst mér 

að það sem þar fer fram hljóti að einhverju leyti að endurspegla viðhorf til barna, náms 

þeirra og þroska en einnig til hlutverks leikskólakennara. Ég tel það mikilvægt að helst öll 

börn fái notið sín í leikskólum og því skoðaði ég í þessu meistaraverkefni mínu samskipti 

leikskólakennara á tveimur deildum í sitthvorum leikskólanum við börn í 

samverustundum og hvernig brugðist var við viðleitni barnanna til þess að hafa áhrif í 

þessum stundum. Jafnframt ætla ég að kanna viðhorf leikskólakennaranna til 

samverustunda og þátttöku barna í þeim. 

Ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir á samverustundum í leikskólum á Íslandi en 

nefna má að Nanna Marteinsdóttir (2015) fjallar í meistararitgerð sinni um rannsókn sína 

á því hvað einkenni samverustundir, hvernig leikskólakennarar undirbúa þær ásamt 

framkvæmd þeirra. Meistararitgerð Helgu Kristínar Hermannsdóttur (2016) hafði það að 

markmiði að varpa ljósi á upplifun barna á lýðræðislegri þátttöku þeirra í 

samverustundum. Rannsókn þessi er því mikilvæg viðbót við fyrri rannsóknir áþessu sviði 

þar sem samverustundir eru stór þáttur í daglegu starfi í leikskóla. Er það von höfundar 

að þessi rannsókn ásamt öðrum nýtist til þess að bæta skilning á stöðu barna, þátttöku 

þeirra og hvernig bæta megi samskipti við börn í leikskólum. Þróa á samskipti þannig að 

gæði starfsins verði meiri og að ákvæði í aðalnámskrá leikskóla um það að börn læri 

lýðræði í lýðræði og með þátttöku sé framfylgt.  

 

Með hliðsjón af framangreindu legg ég upp í þessa rannsókn með þrjár 

rannsóknarspurningar: 

Hvert er viðhorf leikskólakennara til samverustunda í leikskólum? 

Hvert er viðhorf leikskólakennara til þátttöku barna í samverustundum? 

Hvernig er stuðlað að þátttöku og áhrifum barna í samverustundum? 
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1.4 Skilgreining lykilhugtaka 

Hér verður gerð nánari grein fyrir þeim meginhugtökum sem verkefnið byggir á. Fyrst er 

gerð grein fyrir því hvað hugtakið samverustundir stendur fyrir, því næst er fjallað um 

þátttöku og áhrif barna og að síðustu uppeldi til lýðræðis. 

1.4.1 Samverustundir 

Samverustundir í leikskólastarfi eru stundir sem eru í dagskipulagi flestra ef ekki allra 

leikskóla. Hugtakið er nokkuð gegnsætt þar sem um er að ræða stund sem felur í sér að 

vera saman. Í tilfelli leikskólans er það hópur af börnum sem kemur saman þar sem oft 

er setið í hring og einn eða fleiri fullorðnir stýra stundinni. Yfirleitt stýra fullorðnir einnig 

því hvað er á dagskrá stundarinnar og tilhneiging hefur verið til þess að hafa þessar 

stundir nokkuð formfastar (Emilson, 2007). Zaghlawan og Ostrosky (2011) skilgreina 

samverustundir sem kennarastýrða starfsemi með ákveðna uppbyggingu. Þessi starfsemi 

á sér stað í flestum leikskólum á hverjum degi. Samverustundir standa oftast í um 

fimmtán til tuttugu mínútur og innihalda gjarnan athafnir eins og að athuga mætingu, 

syngja og lesa bók. 

1.4.2 Þátttaka og áhrif barna 

Svinth (2012) og Tanggaard og Nielsen (2006) skilgreina hugtakið þátttöku á þann veg að 

það sé flókið ferli sem samanstandi af samtali, hugsun, tilfinningu og því að vera í nánum 

tengslum. Með þátttöku er átt við að viðhorf til fólks sé ætíð það að það sé tengt hvert 

öðru í anda samkenndar. Það sem við hugsum og framkvæmum er ætíð umsamið, 

samhæft og að mestu leyti á meðvitaðan hátt sett í samhengi við það sem aðrir hugsa og 

framkvæma.  

Jóhanna Einarsdóttir (2008) fjallar um þátttöku barna og segir að það hafi ekki alltaf 

verið ljóst hvað átt sé við og að hvaða markmiðum skuli stefnt þegar þátttaka og áhrif 

barna eru annars vegar. Þátttöku barna segir hún vera gilda þegar þau hafi bein áhrif á 

ákvarðanir um málefni sem varða þau sem einstaklinga eða hóp.  

Í kennslufræði sem kennd er við Malaguzzi, sem þekktur er af starfi sínu við að þróa 

leikskóla í borginni Reggio Emilia, er byggt á virkri þátttöku barna. Sýn hans var sú að barn 

þyrfti að finna tilgang með starfi sínu í leikskólanum. Þegar það næðist þá væri ánægja 

barnsins dýpri og varanlegri (Guðrún Alda Harðardóttir og Baldur Kristjánsson, 2013). 

Þannig leit hann á tilgang í verki sem mikilvægan grunn undir virka þátttöku barna. 

Þátttaka og áhrif barna fjallar í meginatriðum um það að borin sé virðing fyrir börnum 

sem einstaklingum með sjálfsákvörðunarrétt. Þau eiga að fá að hafa áhrif á mál sem að 
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þeim snúa, eins og dagskipulag og þátttöku í starfi leikskóla. Vinna ætti að því að valdefla 

börn í daglegu starfi leikskóla og auka þátttöku þeirra. 

1.4.3 Uppeldi til lýðræðis 

Í umfjöllun sinni um lýðræði í uppeldi barna tekur Lindahl (2005) það fram að skilgreining 

hugtaksins lýðræði sé ekki einfalt mál og margar þjóðir telji sig viðhafa lýðræði þrátt fyrir 

mismunandi uppbyggingu þjóðfélaganna. Hún segir að lýðræðislegur einstaklingur sé 

sjálfstæður og horfi með gagnrýnum augum á aðstæður sínar og umhverfi. Þannig 

einstaklingur fylgi ekki valdi í blindni. Fullorðnir hafi áhrif á börn með viðhorfum sínum til 

réttinda og skyldna sem fylgi því að búa í lýðræðislegu þjóðfélagi. Því þurfi stofnanir sem 

sinna uppeldi barna að viðhafa lýðræðislega starfshætti. Í uppeldi til lýðræðis er 

mikilvægt að einstaklingnum sé veitt athygli og að á hann sé hlustað. Hann taki þátt og 

að litið sé á hann sem mikilvægan einstakling með persónulegar þarfir. Líta þarf á 

einstaklinginn sem persónu með sjálfsákvörðunarrétt og löngun til þess að tilheyra 

samfélaginu. Persónu sem gerir kröfu um að á hana sé hlustað. Að ala börn upp í þessum 

anda er líklegra til þess að skila þjóðfélaginu heilsteyptum og sjálfstæðum einstaklingum. 

Jóhanna Einarsdóttir (2008) fjallar einnig um þann aukna áhuga sem þátttöku barna 

hefur verið sýndur í tengslum við þá hugsun að mennta börn til lýðræðislegrar þátttöku 

í þjóðfélaginu. Taki börn þátt í lýðræðislegum athöfnum og ákvörðunum jafnframt því 

sem þau finna að þau hafi áhrif á aðstæður sínar er líklegra að þau verði sem fullorðnir 

einstaklingar lýðræðislegir borgarar í þjóðfélaginu.  

Mncube og Harber (2010) telja að lýðræðislegir skólar stuðli að lýðræðislegu 

samfélagi því eiginleikar sem borgarar þurfi að hafa í lýðræðissamfélagi, eins og t.d. 

þolinmæði og ábyrgðartilfinning, lærist og þroskist við það að lifa í lýðræði og þátttöku. 

Ef við föllumst á að eiginleikar þroskist við það að látið sé á þá reyna þá hljótum við líka 

að fallast á að leikskólar og aðrir skólar verði að vinna með þá eiginleika hjá nemendum 

sem þeir telja æskilega. Lýðræði þróast ekki af sjálfu sér heldur þarf að kenna það. 

John Dewey skrifaði mikið um menntamál og lýðræði. Ólafur Páll Jónsson (2010) 

fjallar um skilgreiningar Dewey á lýðræði og kemur þar fram að sannfæring Dewey var sú 

að rætur lýðræðisins væru í einstaklingseðli borgaranna og samvinnu þeirra. Hann taldi 

ytri umgjörð á við stofnanir og kosningar að vísu nauðsynlega en samt sem áður fælist 

kjarni lýðræðisins í viðhorfum einstaklingsins til samvinnu við aðra. Til að lýðræðisleg 

samvera sé möguleg þá ættu allir að hafa jöfn tækifæri til að leggja sitt af mörkum til 

samfélagsins. Félagslegur andi þarf að ríkja í samfélaginu og einstaklingurinn að upplifa 

sig sem hluta af því. Menntun og uppeldi til lýðræðis á sér stað í samvist sem byggist á 
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lýðræðislegum gildum. Í tilfelli menntunar eru þessi gildi eftirfarandi: Réttindi, hlutdeild 

í ákvörðunum, sanngirni og upplýstar ákvarðanatökur (Mncube og Harber, 2010). 

Uppeldi til lýðræðis fjallar í meginatriðum um það að hlustað sé á börn, þeim sé gert 

það mögulegt að hafa áhrif á aðstæður sínar og þeim kennt að lifa í lýðræði. Það er meðal 

annars gert með því að leyfa þeim að taka þátt í ákvörðunum og þeim þannig kennt að 

vinna að lýðræðislegri niðurstöðu. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður fjallað um fyrri rannsóknir og fræðilegan bakgrunn 

rannsóknarinnar. Fyrst verður umfjöllun um samskipti í leikskólum með áherslu á lýðræði 

og hvaða áherslur fræðimenn leggja á ef byggja á upp gæðasamskipti milli barna og 

leikskólakennara í leikskólum. Þar á eftir kemur kafli um samskipti í samverustundum, 

einnig með áherslu á lýðræði. Hvað einkennir gæðasamskipti í samverustundum og hvað 

fyrri rannsóknir hafa þar um leitt í ljós. Fjallað verður um rannsókn Helgu Kristínar 

Hermannsdóttur (2016) um sjónarmið barna á samverustundir. Vellíðan barna kemur þar 

á eftir. Þar er tekið fyrir hversu mikilvægt það er að hugað sé að vellíðan barna þegar 

leikskólastarf er skipulagt. Þá er það skoðað hvaða hugmyndir eru uppi meðal 

fræðimanna og í opinberri stefnumótun um menntun barna. Að lokum er samantekt 

fræðilegrar umræðu. 

2.1 Samskipti í leikskólum 

Í 29. gr. Samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (1992), oft nefndur 

Barnasáttmálinn, er kveðið á um að með menntun barns skuli stefnt að því að rækta 

persónuleika, hæfileika og almenna getu. Vinna skal að því að barnið öðlist virðingu fyrir 

mannréttindum og mannfrelsi ásamt því að undirbúa það til að lifa ábyrgu lífi í frjálsu 

þjóðfélagi. Auðveldara er um að tala en í að komast, er stundum sagt. Hvernig best verði 

staðið að því að fylgja þessu ákvæði eftir í skólum er stóra spurningin. Augljóslega kallar 

þetta ákvæði á að börn alist upp í umhverfi þar sem unnið er að því að efla þau til þátttöku 

og virkni í daglegu lífi og starfi.  

Bae (2012) framkvæmdi rannsókn í norskum leikskólum í þeim tilgangi að greina það 

hvað einkenndi annars vegar opið mynstur í samskiptum (e. spacious) milli 

leikskólakennara og barna og hins vegar þröngt mynstur (e. narrow). Í opnu 

samskiptamynstri hafa börnin möguleika til þátttöku og til óþvingaðrar tjáningar. Í 

þröngu samskiptamynstri er þátttaka og tjáning barnanna frekar heft og samskipti milli 

leikskólakennara og barna þvinguð. Það sýndi sig í þessari rannsókn að það eru nokkrir 

samverkandi þættir sem einkenna hvert samskiptamynstur fyrir sig og einnig tekur Bae 

það skýrt fram að þemað í niðurstöðum rannsóknarinnar eru spurningar í samskiptum 

leikskólakennara og barna. Í opnu samskiptamynstri eru það börnin sem gjarnan koma 

með spurningarnar, oft til að fá stuðning við að leita lausna eða eitthvað sem þau langar 

til að vita. Í þröngu samskiptamynsri eru það leikskólakennararnir sem hafa tilhneigingu 

til að spyrja börnin lokaðra spurninga, þá gjarnan spurninga sem reyna á þekkingu 
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barnanna á staðreyndum og aðeins eitt rétt svar er við. Opið samskiptamynstur 

einkennist jafnframt af gagnkvæmum, glaðlegum og gáskafullum samskiptum og 

jákvæðum viðhorfum milli leikskólakennara og barna. Börnin hafa frumkvæði að því að 

tjá sig þegar þau langar um ýmislegt sem að þeim snýr og er frumkvæði þeirra vel tekið. 

Það kom fram hjá Bae að í opnu samskiptamynstri er það áberandi að leikskólakennari 

er með fulla athygli á því hverju barnið sýnir áhuga og hefur það oft í för með sér 

ánægjuleg samskipti milli hans og barns. Það hefur sýnt sig að leikskólakennarar sem hafa 

tileinkað sér opið samskiptamynstur leggja sig fram um að taka eftir og eru næmir á 

tjáningu barnsins, eins og raddblæ, svipbrigði og önnur þau merki sem barnið notar til að 

tjá tilfinningar og líðan. Sú næmni hefur oft í för með sér jákvæð samskipti og er það 

áberandi í þessu opna samskiptamynstri að leikskólakennararnir bregðast við tjáningu 

barnanna með til dæmis raddblæ, svipbrigðum eða annars konar líkamstjáningu. Einnig 

er áberandi að leikskólakennarar hafa til að bera umburðarlyndi gagnvart mistökum 

barnanna, bæði í verki og tjáningu. Þeir spyrja fárra spurninga í opnu samskiptamynstri, 

ef þeir gera það þá eru það frekar afleiddar spurningar í samræðum frekar en 

staðreyndaspurningar. Í þröngu samskiptamynstri eru leikskólakennarar síður næmir á 

tjáningu barnsins og virðast vera í tilfinningalegri fjarlægð. Þeir eru uppteknir af eigin 

verkefnum og skipulagi, auk þess að minna börnin á reglurnar í stað þess að veita þeim 

og tjáningu þeirra athygli. Glaðleg og gáskafull samskipti milli barna og þeirra eru ekki 

áberandi, frekar gætir pirrings. Í rannsókn Bae var niðurstaðan sú að yfirliggjandi þáttur 

um það hvort um opið eða þröngt samskiptamynstur var að ræða voru spurningar. Í 

þröngu mynstri var tilhneiging hjá leikskólakennurum að stjórna með spurningum, oft 

staðreyndaspurningum sem aðeins eitt rétt svar var við og leikskólakennarinn einn vissi. 

Spurningar á við „Hvaða dagur er í dag?”, „Hvað kemur á eftir hausti?” og aðrar álíka. Í 

viðleitni sinni til þess að svara spurningum hans reyna börnin að koma með rétt svar og 

þóknast honum þannig. Einnig veldur það samkeppni á milli barnanna að reyna að svara 

spurningum leikskólakennarans. Í stað samræðna þar sem börnin geta tjáð sig óþvingað 

fer orka þeirra í að finna eitt svar sem hentar honum. Með stífum reglum eins og að tala 

einn í einu og ákveða umræðuefnið er þátttaka barnanna heft í þröngu 

samskiptamynstri. Opið samskiptamynstur er til þess fallið að festa þátttöku barna í sessi 

og felur í sér að samskiptin milli barna og leikskólakennara einkennast af virðingu og rétti 

til tjáningar.  

Hrönn Pálmadóttir og Þórdís Þórðardóttir (2007) framkvæmdu rannsókn í leikskóla í 

Reykjavík á þróun uppeldissýnar starfsfólks. Rannsóknin var framkvæmd meðan unnið 

var að þróunarverkefni. Markmið rannsóknarinnar var að auka skilning á samhenginu 
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milli uppeldissýnar og samskipta- og kennsluaðferða í leikskóla. Í rannsókninni var sýnt 

fram á það hvernig viðhorf starfsfólks til barna hefur áhrif á starfsaðferðir þess. Þegar 

leið á verkefnið dró úr stjórnun starfsfólks á verkefnum barnanna og meiri áhersla var 

lögð á að virða frumkvæði og athafnir þeirra. Í þessari rannsókn var áhugavert að sjá 

hvernig hugmyndir annars vegar leiðbeinenda og hins vegar leikskólakennara um uppeldi 

og menntun barna þróuðust í verkefninu. Í upphafi verkefnis hjá leiðbeinendum voru 

meginhugmyndir tengdar valdboði, reglufestu og stjórnun en þróuðust meðan á 

verkefninu stóð yfir í að aðhyllast lýðræðislegar aðferðir og að líta á börnin sem getumikla 

einstaklinga. Tengsl leiðbeinendanna við börnin breyttust, þeir fóru að leggja áherslu á 

leikinn og að taka þátt í honum. Í upphafi verkefnis hjá leikskólakennurum voru 

hugmyndir þeirra um börn og uppeldi lýðræðislegar og barnmiðaðar. Sýn þeirra flestra 

var sú að börn ættu að vera virkir þátttakendur í eigin námi, það þyrfti að kenna þeim 

samskipti, skapa lýðræðislegar aðstæður og taka þátt með þeim. Hjá 

leikskólakennurunum varð sú þróun þegar leið á verkefnið að þeir nýttu sér verkefnið í 

þeim tilgangi að þróa aðferðir til þess að aðstoða börn sem áttu í ýmsum erfiðleikum. 

Müller (2012) vísar í langtímarannsókn sem bandaríski sálfræðingurinn Walter 

Mischel hóf um 1970 þar sem rannsakað var hvort hæfni fjögurra ára barna í því að hemja 

hvatir sínar hefði forspárgildi um sömu hæfni þeirra á unglingsárum. Rannsóknin leiddi í 

ljós að þau börn sem gátu hamið hvatir sínar við fjögurra ára aldur voru á unglingsárum 

félagslega hæfari og gekk almennt betur í skóla. Þau sem áttu erfitt með að hafa stjórn á 

hvötum sínum sem börn áttu aftur á móti frekar í erfiðleikum á unglingsárum. Þau áttu 

oft erfiðara með sjálfstjórn, að leysa vandamál og samskipti þeirra við önnur börn og 

kennara sýndu sig iðulega vera erfiðari. Að mati Müller er mikilvægt að í leikskólum sé 

unnið að því að efla sjálfstjórn barna og félagslega hæfni. Þar sem flest börn séu í leikskóla 

gefist þar tækifæri til að vinna að því. Börnum er það nauðsynlegt að vera í tengslum við 

aðra eigi þau að þroskast félagslega og þróa sjálfsmynd sína. Því er umhugsun um barnið 

og umhyggja gagnvart því frá fyrsta degi mikilvæg fyrir hæfni þess til tengslamyndunar. 

Müller vísar í rannsókn Ericson og einnig í rannsókn Diderichsen sem leiddu í ljós að börn 

sem hafa búið við öryggi í tengslum gengur félagslega betur í leikskóla, hafa betri 

sjálfsmynd og lenda síður í árekstrum við önnur börn heldur en börn með óörugga og 

neikvæða tengslamyndun úr uppeldi sem eiga það frekar til að lenda í útistöðum við 

leikskólakennarana og hin börnin. Müller vísar í rannsóknir sem leiddu í ljós að börn sem 

hafa jákvæð og traust tengsl við leikskólakennarann hafa mælst með minna af 

stresshormónum í blóði. Bendir það til þess að leikskólakennararnir í þeim tilfellum séu 

börnunum stuðningur til þess hafa hemil á geðbrigðum. Það hefur komið í ljós að börn 
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með mesta þörf fyrir að mæta skilningi og að þeim sé sýnd góðvild og umhyggja í 

leikskólum eru þau börn sem fá minnst af því og því þurfa leikskólakennarar að reyna að 

hjálpa börnum með erfiðleika til að vinna með tengslamyndun sína til betri vegar. Þeir 

ættu einnig að leggja sig fram um að skilja börnin sem eiga erfitt og taka til athugunar að 

samskipti leikskólakennara við barnahópinn hafa mikil áhrif á það hvernig samskipti 

barnanna eru innbyrðis. 

Í rannsókn Palermo, Hanish, Martin, Fabes og Reiser (2007) var rannsakað hvort 

tengsl væru á milli þess hvernig sambandi leikskólakennara og barns væri háttað og hæfni 

barnsins til þess að hefja formlegt nám í grunnskóla. Hefji barn grunnskólagöngu of 

snemma og án þess að vera reiðubúið eru meiri líkur á erfiðleikum í náminu, erfiðleikum 

sem jafnvel geta fylgt barninu upp í efri bekki og síðan stuðlað að brotthvarfi nemandans 

úr námi. Því er mikilvægt að reyna að finna það út hvaða börn eru í áhættu og vinna með 

að styrkja þau. Það kom fram að börn með hegðunarvanda og þau sem eiga í erfiðleikum 

með að tengjast félögum eru líklegri til þess að eiga erfitt samband við leikskólakennara 

sinn. Það er því sérlega mikilvægt að leikskólakennarar átti sig á því að aðstoða þessi börn 

og reyni að byggja upp traust og gott samband við þau. Börn sem áttu gott samband við 

leikskólakennara áttu síður í erfiðleikum innan jafningjahópsins en börn með erfitt 

samband við leikskólakennara sýndu frekar af sér erfiða og árásargjarna hegðun í 

hópnum og áttu almennt erfiðara félagslega. Rannsóknin leiddi það í ljós að fylgni var á 

milli gæða sambandsins sem barnið átti við leikskólakennara sinn og færni þess til þess 

að hefja formlegt nám í grunnskóla. Þau börn sem höfðu átt gott og náið samband við 

leikskólakennara stóðu betur í upphafi grunnskólagöngu. Hafa skal í huga að ekki er verið 

að benda á að sambandið við starfsfólk sé alfarið orsök að góðu eða slæmu gengi heldur 

að samband barns og starfsfólks leikskóla sé ef til vill ein birtingarmynd af andlegri og 

félagslegri stöðu barnsins og það geti bætt stöðu barns ef starfsmenn leikskóla leggja sig 

fram við að styrkja sambandið við það.  

Svinth (2012) líkir því við línudans að finna jafnvægi milli stýringar leikskólakennarans 

og að gefa börnunum svigrúm til áhrifa á daglegt starf. Hún bendir á að í Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna sé kveðið á um rétt barna til þess að hafa áhrif á líf sitt, en það sé 

ekki ljóst og ekki tiltekið hvernig börnin eigi að hafa áhrif í daglegu starfi í leikskólum. 

Ákveðnar efasemdir um raunverulegt lýðræði í leikskólum koma líka fram í grein Emilson 

(2007) þar sem hún heldur því fram að margar rannsóknir staðfesti það að börn hafi mjög 

takmarkaða möguleika til áhrifa og þátttöku í leikskólum. Emilson vísar í rannsókn 

Sheridan sem komst að þeirri niðurstöðu að fylgni væri á milli viðhorfa leikskólakennara 

til þátttöku barna og gæða leikskólanna sem þeir störfuðu í. Í leikskólum sem teljast hafa 
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meiri gæði eru frekar lýðræðislegri starfshættir heldur en í leikskólum sem teljast hafa 

lakari gæði. Kemur það þannig fram að í betri leikskólum eru starfshættir frekar í þá áttina 

að reyna að koma til móts við börnin og hlusta á þau en í leikskólum sem teljast til minni 

gæða er kennarastýring formfastari og leikskólakennarar ráða alfarið starfinu. Einnig 

getur borið á skipulags- og afskiptaleysi í leikskólum með minni gæði. Þá fá börnin jafnvel 

ekki þá vitsmunalegu örvun sem æskileg þykir.  

Bae (2010) tekur til umfjöllunar hversu vandasamt það er að virkja rétt barna til 

þátttöku og ákvæði Barnasáttmálans þar um. Aðildarlönd sáttmálans hafa innleitt ákvæði 

um þátttöku barna í námskrár sínar, þó engum sé það alveg ljóst og það sé hvergi skýrt 

tiltekið hvernig ákvæði um þátttökurétt barna sé uppfyllt. Hugtök sem notuð eru í þessu 

samhengi eru óljós og margt annað óljóst. Ein af þeim þjóðum sem setti ákvæðið um 

þátttökurétt barna inn í námskrár sínar er Noregur og er skýrt kveðið á um rétt barna þar 

til þess að hafa áhrif á daglegt líf sitt í leikskólum. Sjónarmið barnanna eigi að hafa vægi 

í samræmi við aldur og þroska þeirra. Það sama á við um aðalnámskrá leikskóla 2011 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Í þessum námskrám er þó ekki tiltekið 

neitt frekar um aldur og þroska og því er þetta frekar óljóst. Börn eru allt í senn 

hæfileikarík, varnarlaus og ósjálfbjarga og því þarf hágæðastarf á stofnunum fyrir ung 

börn að taka það til athugunar. Í greininni er það tiltekið að við það að virða rétt barna 

breytist hugsunarháttur starfsfólks því það þurfi að taka ýmislegt til endurskoðunar sem 

snúi að starfi þeirra með börnum eins og kom einnig fram hjá Hrönn Pálmadóttur og 

Þórdísi Þórðardóttur (2007). Það kemur fram hjá Bae að misskilnings gæti hjá 

leikskólakennurum um hvað hugtakið þátttaka barna feli í sér, tilhneiging sé til þess að 

skilgreina þátttöku sem sjálfsákvörðunarrétt og einstaklingsfrelsi. Undir þá skilgreiningu 

leikskólakennaranna getur fallið það þegar börnin fá að velja svæði sem eru háð 

fjöldatakmörkunum og eru skikkuð til að leika þar í tiltekinn tíma óháð áhuga og 

vinatengslum. Þetta getur þýtt það að börnin geta ekki leikið við vini sína. Telur Bae að 

valkerfi á við þetta sé talið bera vott um lýðræði og sé notað til að réttlæta stjórnun á 

barnahópnum og halda uppi skipulagi. Skipti þá engu þó að það að útiloka börn frá því 

sem sé þeim mikils virði, að leika við vini sína, sé jafnframt tekið af þeim. 

Leikskólakennurum hættir til að vanmeta leik og taka hann sem sjálfgefinn þrátt fyrir að 

börnum sé það nauðsyn að leika sér. Opinberum aðilum hættir einnig til þess að 

sniðganga leik barna sem nauðsyn í opinberri stefnumótun. Börn nota stundum leik til að 

ögra í aðstæðum sem er þröngvað upp á þau. Ef börn eru þvinguð til að vera í starfi sem 

kennari stýrir þá reyna þau oft að nota leik sem undankomuleið, til dæmis með því að ná 

sér í eitthvert lítið leikfang og nota það á óvenjulegan hátt sem kennari samþykkir ekki. 
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Emilson og Folkeson (2006) fjalla um það að fullorðnir og leikskólakennarar þurfi að 

reyna að kynnast viðhorfum barnanna og reyna að skilja þau. Mikilvægt sé að horfa til 

þess að þátttaka barna og hvort þau hafi eitthvað um starf sitt í leikskólum að segja, 

veltur á viðhorfum fullorðinna til þeirra, menningu þeirra og því að fullorðnir reyni að 

skilja upplifanir og sýn barna á umhverfi sitt. 

Erla Ósk Sævarsdóttir og Kristín Karlsdóttir (2016) framkvæmdu rannsókn ásamt 

starfsfólki í leikskóla sem hafði það markmið að skoða og greina aðferðir sem beitt er til 

þess að þróa lýðræði í starfinu. Í upphafi þótti starfsfólkinu það vera flókið að þróa starfið 

í leikskólanum með lýðræði í huga og var ekki meðvitað um hvernig ætti að þróa lýðræði 

í starfi með svo ungum börnum. Starfsfólkið reyndi að forðast þá tilhneigingu sem virðist 

vera almenn að ætla að skilgreina athafnir barna út frá eigin reynslu. Í ferlinu las 

starfsfólkið fræðilegar greinar um efnið, ígrundaði jafnframt starf sitt með börnunum 

með lýðræði í huga og leitaði leiða til þess að innleiða lýðræðislega starfshætti. Fól það 

ekki síst í sér að draga úr eigin stjórnun og gefa börnunum svigrúm til að hafa áhrif og 

hlusta eftir tjáningu þeirra. Þær breytingar sem helst voru gerðar í þeim tilgangi að efla 

þátttöku barnanna og til eflingar lýðræðis voru þær að valkerfið var lagt niður til þess að 

gefa börnunum færi á samfelldari tíma til leiks og völdu börnin sjálf bæði efnivið og 

leikfélaga jafnframt því sem að efniviður var gerður aðgengilegur börnunum. Börnin 

höfðu meira um það að segja hvenær þau borðuðu morgunmat á þeim tíma sem hann 

varði. Útivera varð valkvæð að því leyti að börnin réðu því hvort þau færu út fyrir eða 

eftir hádegi að því tilskildu að þau færu út einu sinni á dag. Þau réðu því sjálf hvort þau 

sæktu söngstund í sal á föstudögum, þar sem allur leikskólinn kom saman eða héldu 

áfram að leika sér inni á deild. Deildin hafði einu sinni í viku til umráða listaskála og máttu 

börnin velja um hvort þau færu þangað eða væru áfram inni á sinni deild. Sögustund varð 

valkvæð og gátu þau börn sem ekki vildu sækja hana valið sér annað að gera að vild. 

Börnin stjórnuðu sjálf tölvunotkun sinni þannig að þau skrifuðu sig á lista, sáu hvenær 

komið var að þeim og höfðu tímavaka sem sagði þeim þegar þeirra tími í tölvunni var 

liðinn. Starfsfólkið tileinkaði sér aukna þolinmæði þegar kom að því að börnin klæddu sig 

fyrir útiveru. Var frekar rætt við börnin á skynsemisnótum um viðeigandi klæðnað og 

börnin jafnvel látin reka sig á ef þess þurfti. Viðhorf starfsfólks til barnanna og starfsins 

breyttist. Það þjálfaðist í því að hlusta eftir tjáningu barnanna með því að þróa samskipti 

sem innihalda jafnræði milli fullorðinna og barna og styðja þau til þátttöku. Samskipti 

starfsfólks og barna urðu betri, reynt var að valdefla börnin eins og hægt var, jafnframt 

urðu samskipti barnanna á milli betri. Það er í samræmi við það sem Müller (2012) segir 
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að samskipti leikskólakennara við barnahópinn hafi mikil áhrif á það hvernig samskipti 

barnanna séu innbyrðis. 

Bae (2009) setur fram spurningu um það á hvern hátt skuli horft gagnrýnið á starf 

leikskóla og samskipti leikskólakennara við börnin í þeim tilgangi að koma auga á á hvaða 

hátt börnum er gert mögulegt að taka þátt á sínum forsendum í daglegu lífi leikskólans. 

Hún segir það mjög mikilvægt í samskiptum við börn í leikskólum að leikskólakennarar 

tileinki sér að fylgja eftir frumkvæði barna að leik í hinum ýmsu aðstæðum, mæti barninu 

tilfinningalega, tileinki sér viðhorf til leikgleði, geti sett sig í spor barnsins og skynjað 

sjónarmið þess. Strangar reglur og stíft skipulag í starfi leikskóla getur komið í veg fyrir 

þátttöku barna, lýðræðisleg, ánægjuleg samskipti innan leikskólans, heft börnin í sköpun 

sinni og slíkur rammi um starfið er oft sýndarmennska að mati Bae. Hún fjallar um lýðræði 

í leikskólum og í því sambandi leggur hún áherslu á lýðræðisleg augnablik sem viðeigandi 

viðmið þegar um ung börn er að ræða. Bae tiltekur þær gildrur sem hægt er að falla í í 

viðleitni til þess að viðhafa lýðræði í leikskólum. Til dæmis að líta á það sem lýðræðislegt 

að gefa börnunum færi á að sitja fundi, setja á stofn nemendaráð, kjósa fulltrúa eða að 

fylgja reglum. Allt eru þetta formlegheit ákveðin af fullorðnum og innan þeirra er lítið 

svigrúm fyrir fjölbreytileika. Hún nefnir einnig sem hindrun ef leikur barna er vanmetinn 

og þeim ekki leyft að leika hann á sínum forsendum því leikur er börnum nauðsynlegur, í 

leiknum geta þau tjáð sig og æft hlutverk. Að mati Bae er full þörf á að ígrunda hugtakið 

vald þegar stofnanir eru annars vegar og í því sambandi ætti að líta til hugtaka eins og 

stjórn, regla og aðferðir. Til að skýra nánar hvað átt er við þá er það hvort litið sé á börn 

sem frumstæðar verur í þörf fyrir að vera stjórnað til að eiga möguleika á að komast til 

manns og hvort þessi hugtök séu að lýsa þjóðfélagi þar sem lög, regla og það að lúta þeim 

sem vald hafa eru það mikilvægasta. 

Lýðræði lærist í lýðræði. Lýðræðislegir eiginleikar eins og til dæmis þolinmæði og 

ábyrgðartilfinning þroskast við notkun þeirra. Rannsóknir hafa sýnt (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2008; Mncube og Harber, 2010) að í lýðræðislegum skólum þjálfast bæði 

hæfni til þátttöku og lýðræðislegir eiginleikar þannig að ábyrgð kennara er mikil ef við á 

annað borð viljum lifa í lýðræðislegu þjóðfélagi.  

Sheridan og Samuelsson (2009) halda því fram að viðhorf leikskólakennarans til 

barnsins skipti máli þegar kemur að þátttöku. Leikskólakennari sem virðir barnið og hefur 

sýn á það sem félagslega hæfa veru gefur því svigrúm til þátttöku en það fer síðan eftir 

hæfni hans til þess að mæta barninu og kynnast því hvernig samspili þeirra er háttað. Í 

gæðaleikskólastarfi þurfa nokkrir þættir að vinna saman. Komið hefur fram að skipulag 

umhverfisins, stærð barnahópa, mönnun leikskólans og það að börnin séu í smærri 
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hópum í umsjón fullorðinna sem koma fram við þau af virðingu hefur mikið að segja um 

gæði starfsins í leikskólanum. Í smærri hópum hefur hver einstaklingur meiri möguleika 

til áhrifa og virkrar þátttöku. Að vinna með börnum í leikskóla getur verið flókið og þó að 

þessir þættir séu mikilsverðir í gæðastarfi eru þeir ekki trygging fyrir því að um gæðastarf 

sé að ræða. Þar skiptir mestu hvernig þeir virka saman. Samkvæmt Sheridan og 

Samuelsson á gæðastarf í leikskóla að vera mótað af því að leikskólakennari tali við og 

hlusti á börnin í glaðlegum samskiptum þar sem barnið hefur möguleika til þátttöku og 

hlustað er á rödd þess. Einnig á barnið að hafa tök á að kynnast umhverfi sínu, bæta við 

þekkingu sína og þroskast. Jóhanna Einarsdóttir (2008) segir einnig að viðhorf 

leikskólakennara til barna hafi mikil áhrif á hvernig þeir móta starf sitt í leikskólum. Því 

þurfi þeir að gera sér grein fyrir þessum áhrifaþætti þegar þeir vinna að dagskipulagi og 

námskrá. 

Í samstarfsrannsókn Söru Margrétar Ólafsdóttur og Bryndísar Garðarsdóttur (2016) 

með leikskólakennurum og leiðbeinendum einnar leikskóladeildar kom það greinilega 

fram að til að auka þátttöku barnanna þurfti að draga úr vægi kennaranna í 

dagskipulaginu og gefa börnunum meira rými. Skipt var úr mjög stýrðu morgunvali og yfir 

í val þar sem hvorki voru tíma né fjöldatakmarkanir og börnin þurftu ekki að sæta því að 

leikur þeirra væri iðulega brotinn upp vegna formlegs dagskipulags. Þegar börnin höfðu 

þurft að bíða óvirk meðan skipt var þá myndaðist oft töluverður óróleiki. Áður höfðu 

samskipti starfsfólks við börnin verið meira í formi skipana þannig að börnunum væri sagt 

hvar þau ættu að vera, hvað þau mættu og mættu ekki. Í kjölfar breytinga á dagskipulagi 

þar sem dregið var úr stýringu starfsfólksins urðu jákvæðar breytingar á starfi og 

samskiptum á deildinni. Börnin urðu öruggari með sig, áræðnari og duglegri við að leita 

lausna. Samskipti milli starfsfólks og barna breyttust og urðu lýðræðislegri þannig að 

börnin höfðu meira svigrúm til samræðna við fullorðna á jafnræðisgrunni. Í kjölfar 

breyttra starfshátta urðu viðhorfsbreytingar hjá starfsfólki til barna og þátttöku þeirra. 

Starfsfólkið komst að því að börnin voru hæfari til að taka ákvarðanir en það taldi áður. 

Jafnframt setti það sig oftar í spor barnanna og velti fyrir sér hver vilji barnanna væri og 

tók tillit til þess. 

Í námskrá leikskóla í Nýja-Sjálandi (New Zealand Ministry of Education, 1996) er litið 

á menntun sem gagnkvæm samskipti, jafnt milli fólks og fólks við umhverfi sitt, 

viðfangsefni og hluti. Í starfendarannsókn (Sands og fl., 2012) sem hafði það að markmiði 

að skoða á hvaða hátt börn væru hvött til þekkingarleitar með því að hlusta á þau og 

styðja þau áfram kom í ljós mikilvægi þess að leikskólakennarar þekktu börnin og 

sérkenni þeirra ásamt kostum þess að skipta börnum í smærri hópa þannig að þeir ættu 
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betra með að kynnast barninu og fjölskyldu þess. Lykilatriði var að læra að hlusta með 

virkri hlustun á það sem börnin höfðu að segja, ýta jafnvel skipulagi til hliðar og gefa tíma 

til fullrar athygli og hlustunar á það sem börnin voru að leita eftir og kanna. Þetta gaf 

leikskólakennurunum betri tækifæri til að grípa óundirbúin tækifæri til að styðja barnið 

áfram í þekkingarleit sinni. 

Í rannsókn Samuelsson og Carlsson (2008) kemur fram að í leikskólum þar sem unnið 

er gæðastarf á að vera hægt að sjá það í leik barnanna hvað er verið að vinna með dags 

daglega og einnig að leikskólakennarar grípi óvænt tækifæri sem þeir sjá í leik þeirra til 

að vinna nánar með þeim. Þessi samskipti bjóða upp á það að samfella verður í starfi og 

samskiptum. Leikskólakennarar verða að vera meðvitaðir um viðhorf sín og barnanna og 

allir þurfa að vera meðvitaðir um ferlið. Samskipti milli aðila, hvort sem það er milli 

einstaka barns og leikskólakennara eða barnanna á milli þurfa að vera góð og í jafnvægi. 

Nám yngri barna byggir á samskiptum þannig að þau verða, ef vel á að vera, að vera í 

mestu gæðum. Einnig er nauðsynlegt að jafnframt því sem leikskólakennarinn setur 

markmið með tilteknum þáttum í skólastarfinu sé hann meðvitaður um barnið, viðhorf 

þess og getu. Börn koma með ýmsar hugmyndir og skoðanir þegar vinna er í gangi. Góður 

leikskólakennari nýtir hugmyndir þeirra í samræður um efnið þannig að barnið verði 

meðvitað um að það séu mörg sjónarhorn og margir fletir á málum jafnframt því sem 

barnið skynjar að það geti haft áhrif, hlustað sé á það og framlag þess skipti máli.  

Jóhanna Einarsdóttir (2006) varar við því að einblínt sé á frelsi og val barnanna, taka 

verði tillit til ábyrgðar og áhrifa fullorðinna. Það að bera virðingu fyrir hæfni barna og 

réttindum er ekki yfirlýsing um það að leikskólakennari og aðrir fullorðnir séu 

ábyrgðarlausir. Østrem (2006) leggur áherslu á að hugað sé að yfirburðum fullorðinna í 

getu gagnvart börnum í daglegu starfi í leikskólum. Gagnkvæmni og viðurkenning þurfi 

að vera ríkjandi í sambandi leikskólakennara og barns þannig að barnið geti öðlast þá 

reynslu sem það þarfnast til áframhaldandi þroska og fái umönnun við hæfi. 

Leikskólakennarar þurfi því að styðja barnið í þekkingar- og reynsluleit sinni. Forðast skal 

það viðhorf að börn séu borgarar framtíðarinnar heldur virða þau sem persónur í núinu. 

Það á að virða viðhorf barnsins og skilning þess á veruleikanum.  

Í grein Radic-Hozo (2014) er fjallað um mikilvægi viðeigandi samskipta í leikskólum 

með tilliti til þroska og velfarnaðar barnanna. Lögð er áhersla á að öll samskipti í 

leikskólunum eigi að vera hugsuð út frá börnunum. Bent er á mikilvægi þess að 

leikskólakennarar hafi þá reynslu og þekkingu til að bera að greina það hvaða börn eru í 

hættu með tengslamyndun til góðs og vinna sérstaklega með þau. Þau börn eiga yfirleitt 

við þessi vandamál að stríða vegna erfiðleika heima fyrir. Leikskólakennarinn þarf að 
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vanda sig í öllum samskiptum við börnin í leikskólanum, þar er talað um munnlega 

tjáningu, líkamstjáningu og tjáningu með svipbrigðum og blæbrigði í rödd. Barnið 

þarfnast fullrar athygli og ef það tjáir sig þá þarf leikskólakennarinn að leggja annað til 

hliðar og gefa barninu fulla athygli. Einnig á sá fullorðni að gæta sín á að sýna ekki neina 

óþolinmæði, eins og að trufla samtöl, hlusta ekki og tala eða bregðast við tjáningu of 

fljótt. Raddbeitingu þarf sá fullorðni að vera meðvitaður um, ekki tala í hótunartón eða 

hækka röddina. Börnin mynda sér skoðun um persónu leikskólakennarans meðal annars 

eftir framkomu hans.  

2.2 Samskipti í samverustundum 

Í rannsókn Nönnu Marteinsdóttur (2015) sem hún gerði í tengslum við meistaraverkefni 

sitt um samverustundir í leikskóla svöruðu 120 deildarstjórar spurningalista þar sem 

meðal annars var spurt um viðfangsefni samverustunda. Í ljós kom að áhersla 

deildarstjóranna beindist að því að samverustundir væru notalegar, áhugaverðar og 

fjölbreyttar. Söngur reyndist vera algengasta viðfangsefnið. Upplestur úr bókum var mjög 

algengur og frekar algengt var að umræður um efni bókar væru á dagskrá. Umfjöllun um 

almanak, veður og tengd atriði voru einnig oft á dagskrá. Oft var farið með þulur, ljóð eða 

annan bundinn texta en mjög sjaldan voru sagðar sögur með aðstoð loðtöflu eða 

leikmuna og sögur sagðar af munni fram voru nær aldrei á dagskrá. 

Í rannsókn Svinth (2012) þar sem fylgst var með því hvort eða hvernig áhrif barna á 

skipulagðar stundir í leikskólastarfi komu fram voru samverustundir ásamt 

vinnustundum skoðaðar. Það sem einkenndi þessar stundir var að börnin sátu í hring á 

gólfinu með leikskólakennara sem stjórnaði. Innihald samverustunda reyndist aðallega 

fela í sér stutt orðaskipti milli leikskólakennara og barna, þar sem hann kastaði fram 

spurningu fyrir börnin að svara. Einnig voru sögð ævintýri, farið í leiki og dansað og börnin 

áttu að þekkja nafnið sitt á skilti. Börnin höfðu nær enga möguleika til áhrifa og var ekki 

skipulega boðið að borðinu til ákvarðanatöku, allir áttu að vera stilltir og ekki trufla. Þau 

reyndu þó oft að hafa áhrif á samverustundina með því að fara í aðra átt og útvíkka efni 

hennar en þó í samhengi við það sem leikskólakennari hafði ákveðið. Í ofangreindri 

rannsókn kom það greinilega fram að það voru börn sem leikskólakennurum líkaði vel við 

og höfðu væntingar til sem hlustað var á og framlag barnanna var undir hæfileikum þeirra 

komið til þess að hafa sig í frammi. Höfðu sum börnin lært það hvað bar árangur í því að 

hafa áhrif. 

Þórdís Þórðardóttir og Guðný Guðbjörnsdóttir (2008) skoðuðu umræðu fjögurra og 

fimm ára barna um þjóðsöguna Gýpu í sögustundum með kennurum sínum. Þar kom 
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fram að börn af erlendum uppruna voru útilokuð í samræðunum af hinum börnunum og 

höfðu takmarkaða möguleika til þátttöku vegna stöðu sinnar í tungumálinu og 

menningarlæsis. Þau börn sem þekktu söguna stóðu mun betur í samræðunum og gátu 

byggt upp þekkingu í þeim vegna þess forskots sem þau höfðu. Leikskólakennararnir 

hvöttu börnin sem höfðu sig í frammi til þátttöku og þar með jókst enn forskot þeirra til 

þátttöku.  

Kulset (2016) kemst einnig að því í rannsókn á samverustundum þar sem á dagskrá 

var aðeins söngur og tónlist að óskipulagðar stundir þar sem opið var fyrir aðkomu 

barnanna gátu leitt af sér mikið ójafnræði í þátttöku þar sem geta barnanna til þess að 

hafa sig í frammi var misjöfn. Hins vegar fólu skipulagðar söngstundir, þar sem alltaf var 

fylgt ákveðnu ferli í söng og líkamstjáningu (e. ritual), í sér að öll börnin höfðu tækifæri 

til jafnrar þátttöku, þau lærðu ferlið og voru þannig meðvituð um hvað kæmi næst. 

Rannsóknin var framkvæmd í fjölmenningarlegum leikskóla þar sem ekki öll börnin höfðu 

vald á tungumáli heimamanna og fjallar rannsakandi um að það að fylgja skipulögðu ferli 

í samverustund með söng gefi börnum með annað tungumál aukna möguleika til 

þátttöku og sé til þess fallið að draga úr óöryggi barnanna sé það til staðar, sérstaklega 

þegar þau hafi lært tákn, hreyfingar og ferlið sem fylgt sé. Einnig sýndu niðurstöður að 

meiri samheldni og vinarhugur myndaðist innan barnahópsins þegar ferli sem kennari 

stjórnaði var fylgt heldur en þegar börnin gátu komið með tillögur. Þá myndaðist frekar 

togstreita og samkeppni um athygli. 

Emilson (2007) greinir frá rannsókn þar sem þátttaka eins til þriggja ára barna í 

samverustundum í leikskóla var skoðuð. Í rannsókninni var sjónum beint að því að hve 

miklu leyti stýring leikskólakennarans hamlaði þátttöku barnanna og möguleikum þeirra 

til að hafa áhrif. Rannsóknin leiddi meðal annars í ljós að mikil stýring hafði í för með sér 

að börnin höfðu takmarkaða möguleika til þátttöku og áhrifa, einnig voru þau oft ávítt og 

stoppuð af ef þau gerðu tilraun til að hafa frumkvæði. Um leið og leikskólakennarar drógu 

úr stýringu virkaði það hvetjandi á þátttöku barnanna og ávítur hurfu. Einnig var sagt frá 

samverustund þar sem börnin bæði áttu frumkvæði að henni og höfðu áhrif á það hvað 

var gert. Í þeirri stund var lýðræði innbyggt, engar ávítur og leikskólakennarinn náði mjög 

góðu sambandi við börnin. Emilson valdi að framkvæma rannsókn sína í 

samverustundum vegna þess að í leikskólastarfi væri tilhneiging til þess að hafa þessar 

stundir niðurnjörvaðar og hin síðari ár væri farið að bera meira á námsgreinamiðuðum 

áherslum í þessum stundum. Zaghlawan og Ostrosky (2011) fjalla einnig um að 

samverustundir séu gjarnan nýttar í þeim tilgangi að undirbúa börn fyrir væntanlega 

grunnskólagöngu. Er þá lögð áhersla á að þjálfa hæfni sem talin er nýtast börnunum í 
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grunnskóla sem kemur meðal annars fram í því að börnin sitji kyrr og hlusti, unnið sé með 

tölustafi, bókstafi, árstíðir og form. Leikskólakennarar eigi það til að spyrja 

staðreyndaspurninga sem börnin eigi að svara. Margir hafa gagnrýnt það að starf í 

leikskólum sé námsgreinamiðað. Röksemdir þeirra eru þær að námsgreinamiðað starf 

eigi ekki erindi við ung börn. Eðli ungra barna sé að leika sér og því þurfi þau að læra og 

þroskast í gegnum leik. Hætta sé á að börn upplifi vanmáttarkennd ef þau ráði ekki við 

viðfangsefnin eða viti ekki svarið við spurningum sem sýnt hefur verið fram á að 

leikskólakennarar spyrja gjarnan í þannig starfi með það að markmiði að prófa þekkingu 

barnanna. Bent hefur verið á að ef börnin upplifi vanmáttarkennd af þessum orsökum 

geti það orðið til þess að þau efist um hæfni sína til náms (Kristín Karlsdóttir og Bryndís 

Garðarsdóttir, 2008). 

Eide, Os og Samuelsson (2012) framkvæmdu rannsókn í þeim tilgangi að kanna 

möguleika barna til þátttöku og að vera með í ákvarðanatöku í samverustundum 

leikskóla. Þar kom fram að möguleikar barnanna til þátttöku voru ekki miklir. 

Rannsakendur telja að það sé innbyggt í uppbyggingu samverustunda að stundinni stýri 

fullorðinn og virðist það standa svo til óhaggað. Einnig að ef ekki komi til stýring af hálfu 

leikskólakennara sé hætta á því að einstaka barn taki yfir og önnur sitji hjá. Því sé 

nauðsynlegt að fullorðnir stýri samverustund. Þeir þurfa, ef vel á að vera, að vera færir í 

því að vinna með börnum, virkja þátttöku þeirra og gæta þess að jafnvægi ríki í 

samskiptum barns og fullorðins. Í rannsókninni skoðuðu þau hvernig börnunum var 

raðað í samverustundunum með tilliti til þátttöku þeirra. Uppsetning þar sem allir sátu í 

hring, í sömu hæð og gátu horft hvert á annað virtist virka best þegar að þátttöku 

barnanna kom. Það sjónarhorn kom sterkt fram að alltaf væri hætta á því í 

samverustundum að einstaka börn fengju athygli og tækju þátt, en hin sætu þegjandi og 

hlustuðu. Að ýmsu er því að huga þegar fjallað er um samverustundir. Það má deila um 

réttmæti þeirra og hvernig best sé að framkvæma stundirnar en í þeim tilgangi að börn 

upplifi og læri hvernig er að tilheyra hóp, geta samverustundir verið mikilvægar á þeirri 

vegferð að efla samfélagsvitund þeirra og kenna lýðræðislega þátttöku. Söngur, lestur á 

ævintýrum og leikur er oft á dagskrá samverustunda og sá lærdómur ætti að gagnast 

flestum börnum afar vel. Þegar hugað er að samverustund er ýmislegt sem þarf að taka 

til athugunar. Aldur barnanna vegur þar þungt. Með börnum þriggja ára og yngri hefur 

mikil skipulagning á stundinni ef til vill takmarkað gildi og ágætt að gera sér grein fyrir því 

að ýmislegt getur farið í aðra átt en ætlað er. Með eldri börnum er hægt að fara aðrar 

leiðir og ögra þeim til dýpri samræðna. Leikskólakennarinn þarf að vera næmur á börnin, 

gefa þeim svigrúm til þátttöku og til þess að hafa áhrif á samverustundina. Ef til vill hafa 
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samverustundir verið settar inn í starf leikskóla á forsendum fullorðinna, ekki hugað 

nægilega að heimi barnsins og virði þess að leyfa börnunum að hafa meira um skipulag 

þeirra að segja. 

Í rannsókn Zaghlawan og Ostrosky (2011) var gerður samanburður á því hvort  inntak 

samverustunda skipti máli þegar um truflandi og ögrandi hegðun hjá börnum í 

samverustundum var að ræða. Truflandi og ögrandi hegðun var skilgreind sem 

endurtekið hegðunarmynstur sem hefði neikvæð áhrif á tækifæri til náms og þátttöku í 

félagslegum athöfnum með jafnöldrum og fullorðnum. Zaghlawan og Ostrosky vísa í fyrri 

rannsóknir sem benda til þess að börn frá efnalitlum fjölskyldum sýni oftar og frekar 

þessa hegðun heldur en börn frá öðrum þjóðfélagshópum og að í helmingi tilfella 

viðhaldist þetta hegðunarmynstur í áframhaldandi skólagöngu. Hluti barnanna er síðan 

búinn að fá greiningu um röskun um níu ára aldur. Rannsakendur í þessum rannsóknum 

fullyrtu að hluti barnanna sýndi þessa hegðun vegna þess að þau þráðu viðurkenningu. 

Einnig kom fram að börnum líkaði ekki við samverustundir því þær tækju of langan tíma 

að þeirra sögn. Vísað er í Reich sem kom fram með það sjónarhorn leikskólakennara að 

eina tækifærið til að kenna börnum í leikskóla eins og í grunnskóla fyndist þeim vera 

samverustundirnar. Í þessari rannsókn, Zaghlawan og Ostrosky, kom fram mikilvægi þess 

að sýna börnunum og veruleika þeirra áhuga. Áberandi var að truflandi hegðun var tíðari 

ef leikskólakennari hlustaði ekki á börnin og kom ekki til móts við þarfir þeirra til að ræða 

lífsreynslu sína og lögðu þau áherslu á það að ef samræður ættu að vera til gagns í 

samverustundum þá yrði að undirbúa það vel hvernig halda ætti athygli barnanna og 

virkja þau til þátttöku. Athyglisvert var að leikskólakennararnir í rannsókninni virtust 

hvorki hafa í huga að þjálfa félagsfærni né að stuðla að auknum þroska barnanna þegar 

þeir skipulögðu samverustund og truflandi hegðun virtist ekki hafa mikil áhrif á þá. Áður 

hefur verið sýnt fram á að skortur á undirbúningi, sveigjanleika og raunhæfum 

væntingum hjá leikskólakennara gætu verið undirliggjandi orsök að hegðunarvanda í 

samverustundum. Góður leikskólakennari nær góðum persónulegum tengslum við 

börnin og æskilegt er að hann eigi daglegar samræður við hvert barn. Rannsókn 

Zaghlawan og Ostrosky var framkvæmd í yngri barna skóla þar sem stærstur hluti 

barnanna var frá efnalitlum fjölskyldum. Meðallengd á samverustund í rannsókninni var 

sautján mínútur. Eitt af því sem ýtti undir óróleika í barnahópnum var þegar nafnakall var 

á dagskrá en það fór þannig fram að eitt barn var látið fara yfir hvaða börn voru mætt og 

hvern vantaði. Rannsakendur töldu að börnin sýndu frekar erfiða hegðun ef þau fengju 

ekki að vera virk, í þessu tilfelli var gerð krafa um að þau væru óvirk á meðan nafnakallið 

fór fram og því gátu þau ekki tekið þátt. Engin samverustund sem skoðuð var náði að 
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uppfylla skilgreiningu rannsakenda um góða félagslega stund þar sem börnunum var 

mætt á þeirra forsendum en þó komust söngstundir næst því. Söngur var oftast á dagskrá 

í samverustundum og komu þær stundir best út hvað hegðun varðaði, þar gátu öll börnin 

tekið þátt og verið virk og gjarnan var höfðað til vináttu og samskipta í söngnum. 

Athyglisvert er að í þessari rannsókn og öðrum eru vísbendingar um það að erfið og 

ögrandi hegðun komi frekar fram hjá börnum í leikskóla í skipulögðum stundum, stýrðum 

af leikskólakennara en síður í óskipulögðu starfi þar sem börnin hafa meira frumkvæði og 

frelsi. Rannsakendur eru á þeirri skoðun að taka þurfi til athugunar hvað börn séu að læra 

í samverustundum, hvort þær eigi rétt á sér eða hvort eitthvað annað starf sem höfðar 

meira til barna og skilar meiru til þeirra mætti koma í staðinn fyrir samverustundir. 

MacNaughton, Hughes og Smith (2007) fjalla einnig um aðferðir til að mæta börnum með 

erfiða og ögrandi hegðun. Í grein þeirra er sagt frá verkefni í Ástralíu sem beindist að því 

að finna leiðir til þess að vinna með börnum sem ögruðu umhverfi sínu. Tíu 

leikskólakennarar og fjórir sérkennarar yngri barna tóku þátt. Kennararnir ígrunduðu og 

endurskoðuðu viðhorf sín til barnanna og starfsins í leikskólanum, ræddu það í hópnum 

og leituðu lausna. Það að þeir breyttu viðhorfum sínum og þróuðu nýjar aðferðir varð til 

þess að þeir áttu auðveldara að vinna með börnum sem ögruðu. Þeir lögðu sig fram um 

að skilja börnin og stuðluðu að aukinni þátttöku þeirra. 

Að mati Ashbrook (2012) þá þarf að þjálfa börn til að geta setið og spjallað um ákveðið 

málefni í samveru. Rétt aðferð við að leggja inn hjá þeim efni, vekja forvitni þeirra og fá 

þau til að tjá sig er lykilatriði. Mikilvægt er að hvetja börnin til sjálfstæðrar hugsunar og 

stuðla að því að þau leiti svara fremur en að spyrja spurninga sem leikskólakennarinn veit 

einn svör við. Vekja þarf forvitni þeirra og hrífa þau með. Ef þetta tekst er hægt smám 

saman að lengja tímann í samverunni. Með fjögurra ára börnum má byrja á 10 mínútum 

og lengja stundina í 20 mínútur ef áhugi þeirra er fyrir hendi. 

2.3 Sjónarmið barna á samverustundir 

Helga Kristín Hermannsdóttir (2016) gerði rannsókn á reynslu fimm ára barna af 

samverustundum í leikskóla. Í niðurstöðum hennar kemur fram að flestum börnunum 

fannst söngur skemmtilegur í samverustund en þau töldu að þar væru of oft læti. Þeim 

fannst leikskólakennararnir lang oftast skemmtilegir en að sögn barnanna breyttust þeir 

í samverustundum, því þá ættu þau að sitja kyrr og gera eins og þeir vildu. Börnunum 

fannst skemmtilegra í samverustund þegar þær voru brotnar upp með einhverjum hætti, 

til dæmis með leik, þegar þau voru færri saman eða bara þegar henni var sleppt. Mörg 

barnanna lýstu þeim vilja sínum að fá frekar að vera úti að leika heldur en að fara í 
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samverustund. Öll lýstu þau því að það væri skemmtilegra þegar þau ættu afmæli þá 

fengju þau að velja lag og sitja hjá leikskólakennaranum. Það að fá hlutdeild í samverunni 

virtist því skipta þau máli og virkja þau til þátttöku. Flest lýstu börnin skipulagi stundanna 

sem hefðbundnu og líkt þeim sem getið er um í þeim rannsóknum sem vísað hefur verið 

til hér að framan. Að mati barnanna áttu þau að hlusta á leikskólakennarann og hlýða 

honum en hann væri mest í að stjórna, skamma og skipa fyrir. Börnin tjáðu að þau fengju 

stundum að ráða einhverju ef þau væru hlýðin, hegðuðu sér vel eða ættu afmæli. 

Áberandi var að börnunum fannst samverustundirnar ekki mjög spennandi eða 

áhugaverðar en vildu samt gjarnan taka meiri þátt. Börnunum fannst ekki þægilegt þegar 

of mörg börn voru saman því þá voru læti, þau vildu frekar vera í rólegheitum í þröngum 

hóp, sérstaklega fyrir hádegismat þegar þau voru orðin svöng. Athyglisvert var að í 

þessari rannsókn upplifði rannsakandi ekki það sem börnin voru að lýsa. 

Samverustundirnar sem hún var viðstödd voru að hennar mati lýðræðislegar, 

leikskólakennarinn hæfur og virkjaði börnin til þátttöku. Þegar það var borið undir börnin 

tjáðu þau að hann væri bara svona þegar gestir væru að fylgjast með í samverustund.  

2.4 Vellíðan barna 

Ikegami og Agbenyega (2014) rannsökuðu viðhorf japanskra kennara til kennslu yngri 

barna. Í ljós kom að þeir töldu vellíðan vera grundvöll að allri góðri kennslu. Viðhorf sín 

byggðu þeir á kenningum þriggja japanskra heimspekinga sem töldu að ef menntun ætti 

að vera einstaklingnum og þjóðfélaginu til gagns þá þyrfti hamingjan að vera grundvöllur 

alls skólastarfs. Hugmyndafræðin er sú að þegar börnum líði vel innra með sér þá sé innri 

kraftur að verki sem valdi því að þau leiti skýringa og þekkingar, en talið er að gæði náms 

séu minni séu börn þvinguð. Hamingjusöm börn virka hvetjandi á félagana. Kennararnir 

héldu því fram að hamingjusöm börn væru sjálfsörugg, hefðu gott úthald í verkefnum og 

þeim vandamálum sem mættu þeim, þessi persónueinkenni fylgdu þeim til fullorðinsára. 

Með því að leggja áherslu á vellíðan hið innra með börnunum væri verið að styðja þau í 

að verða virkir námsmenn sem tækju síður þátt í að skaða annað fólk og hindra hamingju 

þess. Kannski er þörf á að endurskoða hugtakið 'þróun persónuleikans' með vellíðan í 

huga þannig að kennarar leggi meiri áherslu á að styrkja færni barna til vinskapar og 

löngun til að tilheyra. Jákvæð vinatengsl hafa mikið að segja um vellíðan barna og 

hamingju og því skyldi lögð áhersla á að þroska þá hæfileika. Hamingjusöm börn eru líkleg 

til þess að verða ábyrgir borgarar og samfélagið þar af leiðandi betra. Hamingjusamir 

kennarar eru líklegri til þess að hafa jákvæð áhrif á nemendur sína og allt umhverfi sitt. 
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Vellíðan barna í leikskóla er háð ýmsum þáttum eins og kom fram í rannsókn Söru 

Margrétar Ólafsdóttur og Bryndísar Garðarsdóttur (2016). Fyrst er að taka til líkamlegu 

grunnþættina, hollt mataræði, hreyfingu, hvíld og hreinlæti sem þurfa að vera í lagi. Þá 

byggist vellíðan barna á þátttöku þeirra og þeim viðhorfum sem mæta þeim í 

leikskólanum. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á mikilvægi þess að gefa 

börnunum tíma og rými fyrir leik, fækka skiptistundum og sjá til þess að ekki yrði mikill 

biðtími þegar skipt var á milli. Þegar börnin í rannsókninni fengu aukið sjálfræði og 

skipandi fyrirmæli voru á undanhaldi urðu þau öruggari, áræðnari og ánægðari, en það 

er í samræmi við niðurstöður Erlu Óskar Sævarsdóttur og Kristínar Karlsdóttur (2016). Að 

leika við vini sína hefur mikið að segja og lögðu börnin áherslu á það sem mikilvægt atriði 

í leikskólanum. Það kemur einnig fram hjá Jóhönnu Einarsdóttur (2006) og Bae (2010) að 

leikur og samskipti við vinina er það sem er mikilvægast í leikskólanum að mati barnanna. 

2.5 Kenningar um menntun barna 

Í aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011) er það tiltekið að 

almenn menntun eigi að auka hæfni einstaklinga til að takast á við daglegt líf. Skólakerfið 

á að vera trygging fyrir því að tryggja almenna menntun og á menntunin að stuðla að því 

að efla sjálfskilning og vera bæði einstaklingsmiðuð og samfélagsleg. 

Kjarninn í menntunarheimspeki Deweys (2000) hans er að „læra af reynslu”, að 

menntunin sé þroski sem fæst með reynslu. Hann tekur þó skýrt fram að það skipti miklu 

máli hvers eðlis reynslan sé því hún geti verið neikvæð og þess eðlis að hún hamli því að 

barnið geti nýtt hana sér til áframhaldandi þroska og reynslu. Því sé það aðalatriði að 

reynslan hafi þær afleiðingar að hún nýtist nemandanum í áframhaldandi reynslu og 

hvetji til þátttöku. Dewey leggur mikla áherslu á samfelluna í reynslunni þannig að 

sérhver reynsla nýti eitthvað frá fyrri reynslu og breyti þannig þeirri sem á eftir kemur. 

Jafnframt fjallar hann um mikilvægi þess að hinn fullorðni sem um barnið annast og sem 

kennir því hafi þá dómgreind til að bera að sjá hvaða stefnu þroskinn er að taka hjá barni 

og hvort reynsla þess sé til góðs fyrir það sjálft til áframhaldandi þroska. Menntun sé því 

ævilangt þroskaferli. 

Van Oers (2010) fjallar um nám barna í gegnum leik og segir að ýmsir sem um 

skólamál fjalla haldi því fram að í vestrænni menningu, þar sem mikil áhersla er á 

mælanlega útkomu, hafi áherslan á að kenna börnum í gegnum leik minnkað. Börnum er 

eðlilegt að leika sér og í leiknum æfa þau hlutverk og þátttöku fullorðinna sem þau verða 

vitni að í daglegu lífi. Nýr menningar- og sögulegur skilningur á námi sýnir fram á sterk 

tengsl milli náms og þátttöku í menningunni. Leikur hefur ekki sjálfstætt innihald, heldur 
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er innihald hans frá öðrum sviðum lífsins. Í Hollandi var sýnt fram á það í kennslu yngri 

barna eftir námskrá sem byggði á kennslu í raunverulegum aðstæðum að árangursríkara 

var að kenna börnum ný orð í þannig aðstæðum heldur en í hefðbundinni bekkjarkennslu 

eins og þekkist úr grunnskólum.   

Félagsheimspekingurinn Habermas setur fram tvö sjónarhorn á veröldina sem hann 

nefnir lífheim (e. life-world) og kerfisheim (e. system). Þegar menntun er annars vegar 

þurfa þessi tvö svið að vinna saman í því að mennta. Samkvæmt lífheimi á menntunin að 

fara fram í gefandi og lærdómsríkum samskiptum en samkvæmt kerfisheimi þá stefnir 

hún að markmiðum og árangri (Emilson, 2007). 

Svinth (2012) fjallar um þátttöku og ákvarðanatöku barna í félags- og menningarlegu 

ljósi. Grundvallarhugtak í félags- og menningarlegum námskenningum er þátttaka. Því 

betur eða meira sem reynsla og þátttökunám fara saman, því meiri möguleikar eru fyrir 

barnið í áframhaldandi reynslu. Hvernig barnið upplifir sig í ferli og atburðum hefur áhrif 

á sjálfsmynd þess. Að leyfa barninu að hafa áhrif og þátttaka þess hefur bein áhrif á 

upplifun þess. Mikils virði er að hlustað sé á það og að það upplifi sig einhvers viði. Ef 

barnið á að læra og þroskast með reynslunni af því sem það gerir er nauðsynlegt að það 

fái að koma að ákvarðanatöku og finni að tekið sé mark á hugmyndum þess. Nám barna 

er þannig háð þátttöku þeirra. 

2.6 Samantekt fræðilegrar umfjöllunar 

Í þessum fræðilega kafla var meginþunginn í umfjöllun um samskipti barna og 

fullorðinna. Fjallað var um samskipti í leikskólum og síðan um samskipti í 

samverustundum leikskóla. Samskipti í leikskólum og í samverustundum þurfa að vera 

lýðræðisleg, þannig að börnin hafi möguleika til þátttöku. Börn læra lýðræði í lýðræði og 

því er það mikilvægt að starfsfólk leikskóla starfi á lýðræðislegan hátt með því að hleypa 

sjónarmiðum barnanna að í umræðu og ákvarðanatöku, taka eftir tjáningu þeirra og leyfa 

röddum þeirra að heyrast. Viðhorf starfsfólks til barna hafa því afgerandi áhrif á áherslur 

í starfi og samskiptum við börnin. Vísað er í niðurstöður rannsókna sem sýna að vinni 

kennarar með eigin viðhorf gagnvart börnum og læri að virða rétt þeirra þá breytast 

viðhorfin og verða lýðræðislegri gagnvart börnunum. Opinberar námskrár kveða á um 

lýðræðislega starfshætti í starfi með börnum. Mennta- og menningarmálaráðuneytið gaf 

út hefti til leiðbeiningar fyrir kennara sem ber heitið: Lýðræði og mannréttindi, 

grunnþáttur menntunar á öllum skólastigum. Þar er það útfært nánar hvernig lýðræði í 

vinnu með börnum er viðhaft. Vinna þarf að því að hjálpa börnum með erfiða 

tengslamyndun til betri vegar. Fjallað var um opið og lokað samskiptamynstur í 
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samskiptum við börn og að mikil stýring leikskólakennara geti hamlað þátttöku barna. 

Vellíðan leikskólabarna er grundvöllur að góðu námi þeirra sem ætti að fara fram með 

þátttöku, reynslu og í gegnum leik. 
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3 Aðferðafræði, framkvæmd og greining gagna 

Hér verður gerð grein fyrir þeirri aðferðafræði sem rannsóknin byggir á. Fyrst verður 

fjallað um rannsóknaraðferðina og markmið rannsóknar. Þar á eftir kemur umfjöllun um 

aðferðafræðina og rannsóknarsniðið sem notast var við í rannsókninni. Hlutverk 

rannsakanda og siðferðileg álitamál er heiti kafla þar á eftir. Að lokum er gerð grein fyrir 

gagnaöflun og greiningu gagna. 

3.1 Rannsóknaraðferð og markmið rannsóknar 

Rannsókninni er ætlað að auka skilning á viðhorfum leikskólakennara til samverustunda, 

þátttöku barna í þeim auk framkvæmdar stundanna. Megináhersla var á samskipti og 

lýðræði í samverustundum, hvernig þátttöku barnanna var háttað og samskiptum 

kennara og barna. Þar sem lagt var upp með að fá betri og dýpri skilning á félagslegu 

fyrirbæri í eigin umhverfi þá hentaði eigindleg aðferðafræði þessari rannsókn vel 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Í eigindlegri aðferðafræði er leitast við að skilja fyrirbæri og tengsl. Aðferðin er 

heildræn og leggur áherslu á hið persónulega líf. Rannsakandinn er mælitækið og þarf að 

vera meðvitaður um skoðanir sínar og viðhorf. Í eigindlegum rannsóknum er leitast við 

að skilja, lýsa og túlka og fá dýpri þekkingu á mannlegum ferlum og ekki síst að öðlast 

skilning á þeim. Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru lýsandi, túlkandi og 

rannsóknargögnin eru í formi upptaka, texta, mynda eða myndbanda. Aðferðin felur í sér 

aðleiðslu, sem fjallar um það að safna gögnum og fara yfir þau í þeim tilgangi að finna 

þema sem leiðir til nánari úrvinnslu (Lichtman, 2013; Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

3.2 Aðferðafræði og rannsóknarsnið 

Aðferðir eigindlegra rannsókna eru margar og hægt að nota mismunandi aðferðir við 

gagnasöfnun og greiningu gagna, en samræmi þarf þó að vera á milli þessara aðferða. Í 

þessari rannsókn sem er tilviksrannsókn er lagt til grundvallar að fá innsýn í viðhorf 

leikskólakennara til þátttöku barna í samverustundum og samskiptum þeirra við börnin 

með tilliti til lýðræðis og þátttöku. Tilviksrannsóknir geta bæði verið eigindlegar og 

megindlegar og kostir þessarar aðferðar eru meðal annars þeir að ýmsar aðferðir nýtast 

við gagnasöfnun. Eins og áður hefur komið fram þá er í þessari rannsókn notast við 

eigindlegar aðferðir. Ýmist eru ný fyrirbæri skoðuð eða eitthvað athugað nánar og þá 

jafnvel á annan hátt en áður. Þessi rannsóknaraðferð felur því í sér að hlutverk 

rannsakanda getur verið flókið. Hann þarf að hafa mannleg samskipti vel á valdi sínu, vera 
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sveigjanlegur, góður hlustandi og túlkandi (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már 

Arnarsson, 2013).  

Vasconcelos (2010) skilgreinir tilviksrannsóknir sem rannsóknir í raunverulegum 

aðstæðum. Hún segir að tilviksrannsóknir séu yfirleitt lýsandi þar sem rannsakandinn 

reynir að lýsa og skýra frá raunverulegum aðstæðum. Þessar rannsóknir eru samt ekki 

eingöngu lýsandi því þær hafa það í sér að vera djúpt greinandi og byggðar á vissum 

staðreyndum. Tilviksrannsóknir bera það með sér að upp koma nýjar spurningar og 

kenningar sem vert er að rannsaka í öðrum rannsóknum. 

Þátttakendur í rannsókninni voru valdir með markmiðsúrtak í huga. Í þannig úrtaki 

eru þeir valdir sem eru taldir best til þess fallnir að samræmast tilgangi rannsóknarinnar. 

Fjöldi þátttakanda er ekki ákveðinn fyrirfram því rannsóknir af þessari gerð styðjast við 

aðstæður frekar en fjölda (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Valdir voru 

tveir leikskólar í nágrannasveitarfélagi Reykjavíkur. Sveitarfélagið varð fyrir valinu vegna 

þess að þar eru leikskólar vel mannaðir fagfólki og þægilegt aðgengi fyrir rannsakanda. 

Markmiðið var að skoða samverustundir á elstu deildum og leitast þannig við að bæta 

við þekkingu á áherslum og starfsháttum með þeim aldurshóp í leikskóla. Því var leitað 

eftir samvinnu við leikskólakennara sem starfa með elstu börnunum. Leikskólastjórar 

viðkomandi leikskóla völdu þátttakendur með tilliti til markmiðs rannsóknarinnar. 

3.3 Hlutverk rannsakanda og siðferðileg álitamál 

Oft er það reynsluheimur rannsakanda sem er kveikjan að tilviksrannsóknum og þær eru 

sérstaklega notaðar í þeim tilgangi að öðlast skilning á raunverulegum tilfellum og 

aðstæðum. Í þessu tilviki er það reynsla mín úr starfi og heimsóknum í leikskóla sem er 

kveikjan að þessari rannsókn. Ég fer af stað í rannsóknina með þær forhugmyndir að 

samverustundir í leikskólum séu á dagskrá frekar af vana og skipulagslegum áherslum 

heldur en að þar sé um ígrundað starf að ræða sem byggt sé á lýðræðislegum gildum, 

með vellíðan allra í huga. Í þessari rannsókn reyni ég að vera meðvituð um að þessar 

forhugmyndir mínar geta haft áhrif í rannsókninni í þeim tilgangi að lágmarka þau áhrif. 

Alltaf skal bera virðingu fyrir þátttakendum í rannsóknum og hafa velferð þeirra í 

öndvegi. Börn og aðrir vanmáttugir hópar eru, vegna stöðu sinnar, annars vegar í hættu 

á að verða misnotuð og að réttur þeirra til að andmæla sé ekki virtur þegar að 

rannsóknum kemur. Vegna þessa þarf sérstaklega að huga að því að jafna stöðu 

rannsakanda og þeirra í rannsóknum sem þessir hópar taka þátt í. Rannsóknir gerðar um 

börn eru oft þeim í hag þar sem við myndum vita mun minna um sjónarhorn þeirra og 

þarfir ef engar rannsóknir væru gerðar. Með vönduðum rannsóknum þar sem jafnvægis 
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er gætt milli rannsóknarhagsmuna og friðhelgi barna er hægt að vinna að bættum hag 

barna. Í rannsóknum þar sem gagna er aflað um fólk þarf að fara með rannsóknargögn 

sem trúnaðarmál og gæta þess að ekki aðrir en þeir sem vinna að rannsókninni hafi 

aðgang að þeim. Þetta er sérstaklega mikilvægt þegar um rannsóknir með börnum er að 

ræða vegna vanmáttar þeirra (Coady, 2010). 

Þær upplýsingar sem koma fram í þessari rannsókn eru ekki viðkvæmar 

persónuupplýsingar og eru utan við friðhelgi einkalífsins (Sigurður Kristinsson, 2013). Í 

þessari rannsókn voru hvorki tekin viðtöl við börnin né sóst eftir persónulegum 

upplýsingum frá þeim á annan hátt. Þar sem börnin komu við sögu í rannsókninni var 

einungis um áhorfsathugun og upptökur í samverustundum hjá mér að ræða. Viðtöl voru 

tekin við leikskólakennara. Meðferð upplýsinga var þannig að öllum staðháttum og 

nöfnum var breytt svo ekki væri hægt að rekja upplýsingarnar. Öllum gögnum var eytt að 

rannsókn lokinni. 

Tilkynning um rannsóknina var send til Persónuverndar. Rannsóknin var gerð í lok 

september 2017. Tilkynningin var staðfest hjá Persónuvernd þann 2. október 2017 en var 

send til þeirra fyrri hluta september. Ekki voru gerðar athugasemdir við tilkynninguna en 

minnt á að við meðferð persónuupplýsinga yrði tryggt að farið yrði eftir lögum um 

persónuvernd.  

3.4 Gagnaöflun og greining gagna 

Vettvangsnótur ásamt upptökum af samverustundum voru rannsóknargögn ásamt 

viðtölum við leikskólakennara. Viðtöl í eigindlegum rannsóknum hafa þann tilgang að 

skilningur á því rannsóknarefni sem er til rannsóknar náist. Umræðuefnið er fyrirfram 

ákveðið af rannsakanda og eiga viðtölin að vera á jafnréttisgrunni. Leitast er við að fá 

dýpt í viðtalið og fá fram viðhorf, væntingar og upplifun viðmælenda um rannsóknarefnið 

(Helga Jónsdóttir, 2013). Viðtölin voru hljóðrituð og þeim síðan umbreytt í texta.  

Samkvæmt Lichtman (2013) þá er fyrsta stig gagnagreiningar í eigindlegum 

rannsóknum svokölluð lyklun. Lykilhugtök og þema eru fundin með því að kóða gögnin 

og flokka. Í ferlinu þarf að túlka það sem úrvinnsla gagna sýnir. Að greina gögn í 

eigindlegum rannsóknum er dýpra ferli en það að einungis finna þemu út frá 

frumgögnum. Það þarf að ígrunda vel það sem kemur fram og flokka það af vandvirkni.  

Í úrvinnslu þessarar rannsóknar voru viðtölin þrjú við leikskólakennarana afrituð 

orðrétt á prentað mál, rýnt var í þau og þau lykluð. Þemu voru fundin út frá viðtölunum 

um tjáningu þeirra um samverustundirnar, sýn þeirra á tilgang og markmið stundanna og 

áherslu á þátttöku barnanna. Horft var á upptökur úr samverustundum hjá kennurunum 
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og þær greindar út frá framkvæmd, inntaki og þátttöku barnanna. Það var gert með því 

meðal annars að skrifa lýsingu á bútum úr stundunum. Nánari grein er gerð fyrir 

útkomunni í niðurstöðukafla. 



 

39 

4 Niðurstöður 

Hér verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar þar sem lagt var upp með þrjár 

rannsóknarspurningar sem fjölluðu um viðhorf leikskólakennara til samverustunda í 

leikskóla, viðhorf þeirra sömu til þátttöku barnanna í þeim og síðan hvernig þátttaka 

barnanna í samverustundunum sem þeir stýrðu væri í raun. Tekin voru viðtöl við þrjá 

leikskólakennara, allt konur, þar sem tvær af þeim eru deildarstjórar og sú þriðja starfar 

á deildinni hjá öðrum deildarstjóranum. Allar hafa þær langa reynslu af starfi í leikskóla, 

frá fjórtán til tuttugu og fimm ára reynslu. Greind voru þemu út frá rannsóknargögnum 

um viðhorf leikskólakennaranna til samverustunda og þátttöku barna í þeim. Einnig voru 

greind þemu út frá framkvæmd stundanna. Þemu sem greind voru eru:  

• Sýn leikskólakennara á markmið og tilgang samverustunda. Undir þessu þema er 

greint frá svörum hvers viðmælanda fyrir sig, fyrst út frá félagslegum tilgangi, sem 

er samskipti, vinátta og taka tillit. Einnig eru svörin skoðuð út frá náms- og 

kennslufræðilegum tilgangi þar sem áhersla er á að miðla til barnanna þekkingu 

og þjálfa þætti á við hljóðkerfisvitund og stærðfræði. Síðan er fjallað um áherslur 

á þátttöku barnanna.  

• Þátttaka barnanna. Hér er fjallað um það sem rannsóknargögn leiddu í ljós hvað 

viðkom þátttöku barnanna. Hvernig var þátttaka þeirra í raun og veru.  

Gögnin eru sett þannig fram að fjallað er um hvern leikskólakennara fyrir sig sem tók þátt 

í rannsókninni. Fyrst er stutt kynning á viðkomandi þar sem meðal annars sýn hennar á 

markmið og tilgang samverustunda kemur fram, einnig sýn hennar á starf sitt sem 

leikskólakennara. Eftir það er umfjöllun um félagslegan tilgang viðkomandi 

leikskólakennara í samverustundunum, náms- og kennslufræðilegan tilgang hennar og 

að lokum áherslur á þátttöku barnanna í stundunum. Að lokum er þátttaka barnanna 

tekin til umfjöllunar og hvernig hún birtist í raun. Í umfjöllun er blandað lýsingum sem 

eiga við úr samverustundum hjá viðkomandi leikskólakennara. Fyrst er fjallað um Huldu, 

síðan um Sirrý og að lokum um Söru. 

4.1 Hulda 

Hulda hefur starfað í leikskóla í 14 ár, fyrst sem leiðbeinandi en sem leikskólakennari í 

tvö ár. Þegar rannsóknin var gerð var hún starfandi deildarstjóri á elstu deild, en þar eru 

tveir elstu árgangarnir í leikskólanum. Hulda er mjög ánægð í starfi sínu sem 

leikskólakennari og deildarstjóri. Henni finnst starfið fjölbreytt og skemmtilegt, enginn 
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dagur eins og börnin einlæg. Hulda nefnir þætti eins og að: skapa ró, málörvun, læra að 

sitja kyrr, taka tillit til annarra, mál- og hljóðkerfisvitund og að læra að hlusta sem 

markmið og tilgang samverustunda. Það er dagskipulag í gildi fyrir deildina en hún vill 

ekki vinna eftir mjög stífu dagskipulagi þannig að hún leggur áherslu á að lesa í börnin og 

stemninguna og haga starfinu stundum eftir því í stað þess að hafa allt niðurnjörvað. Hún 

leggur mikla áherslu á frjálsan leik barnanna. Samkvæmt skipulaginu er gert ráð fyrir 

þremur samverustundum yfir daginn. Hulda segir samt að því skipulagi sé ekki alltaf fylgt 

eftir. Þó leggur hún áherslu á að lestrarstund eftir nónhressingu sé framkvæmd, þá ekki 

síst til þess að fá ró yfir deildina meðan mörg barnanna eru sótt. Henni finnst 

morgunsamveran erfiðust því þá eru öll börnin á deildinni saman. Þá finnst henni erfitt 

að halda athygli barnanna sem hún telur að tengja megi við aldursmun þeirra. Að hluta 

til finnst henni það skýrast af því að sérstaklega í yngri hópnum séu krefjandi einstaklingar 

sem eigi erfitt með að halda einbeitingu þegar verið sé að lesa bækur sem höfði til eldri 

barnanna, því þurfi styttri bækur þegar lesið sé fyrir þau yngri. Spurð um markmið 

stundanna segir hún að þau séu fyrst og fremst að börnin læri að sitja kyrr og hlusta og 

kenna þeim með því að leggja áherslu á mál-og hljóðkerfisvitund, þekkja litina og telja.  

4.1.1 Félagslegur tilgangur  

Það sem Hulda nefnir sem félagslegan tilgang með samverustundum er að börnin læri að 

sitja kyrr, taka tillit til annarra og að hlusta. Hulda leggur áherslu á að börnin fái að hafa 

áhrif á það hvað lesið er. Til að ýta undir þennan þátt í starfinu skiptast börnin á að vera 

bókaormar. Í því felst að barnið kemur með bók að heiman. Bókin er síðan lesin fyrir allan 

hópinn í samverustund og efni hennar rætt.  

4.1.2 Náms- og kennslufræðilegur tilgangur 

Hulda lítur á samverustundir meðal annars sem stundir til að kenna ákveðna þætti. Það 

fyrsta sem hún nefnir um námstilgang samverustunda er málörvun. Hún segist leggja 

áherslu á mál- og hljóðkerfisvitund og að hlusta. „En svo er svo margt annað sem að 

maður er að kenna þeim, eins og ég segi málvitund og hljóðkerfisvitund og málörvun og 

að þekkja litina, telja". Dæmi hér á eftir er úr samverustund Huldu fyrir hádegismat. 

Samverustundin fór fram í rúmgóðri og bjartri stofu sem skiptist í tvennt og var 

samverustundin í öðrum hlutanum. Börnin sátu á gólfinu upp við vegg og Hulda sat á 

gólfinu á móti þeim, vel fór um alla. Í samverustundinni voru tólf börn úr hópi elstu barna 

leikskólans, Hulda var eini starfsmaðurinn sem var viðstaddur. Í samverustundinni lagði 

hún áherslu á hljóðkerfisvitund með því að syngja dýragarðslagið með börnunum. Huldu 

tókst hér vel að virkja börnin til þátttöku og allir höfðu jafna möguleika til að taka þátt í 
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glaðværð og léttleika. Henni tókst að höfða til áhugasviðs barnanna jafnframt sem hún 

fléttaði námslegum áherslum saman við. Hún nýtti nám í gegnum leik sem er af mörgum 

talið best í vinnu með börnum á leikskólaaldri. 

 

Hulda náði í poka með smádýrum, hún dró eitt dýr í einu úr pokanum og þau 

sungu öll saman dýragarðslagið fyrir hvert dýr sem kom upp úr pokanum og fór 

Hulda í hljóð fyrsta stafs og atkvæðafjölda nafnsins. Börnin tóku fullan þátt, 

nutu sín vel og voru frjálsleg í háttum. Hulda söng lagið með þeim og tók fullan 

þátt, hún var ekki stýrandi á annan hátt en þann að draga dýrið upp úr pokanum 

og vera leiðandi í því hvaða málhljóð væri um að ræða í hvert sinn en var glaðleg 

og kát. Hulda gerði engar athugasemdir við hegðun barnanna meðan á þessu 

stóð (Úr vettvangsnótum, september 2017). 

 

4.1.3 Áhersla á þátttöku 

Þegar Hulda er spurð um hvort hún hugleiði það hvernig börnin fái að taka þátt í 

samverustundum sem hún skipuleggi og hafi umsjón með telur hún sig ekki velta því fyrir 

sér að ráði. Hún telur að það sé svona ósjálfrátt „eins og maður spyr alltaf um daginn". 

Hún segir að mörgum börnum finnist mjög gaman í samveru á meðan öðrum finnist þetta 

tilgangslaust. Dæmi úr samveru þar sem mörgum börnunum virtist ekki finnast gaman 

kemur hér, þá einblíni ég á stúlku sem ég vil nefna Önnu. Í þessari samverustund sem fór 

fram í bjartri rúmgóðri stofu voru öll börnin á deildinni samankomin, tuttugu og tvö börn. 

Börnin sátu á teppi á gólfinu og Hulda sat á gólfinu á móti þeim. Annar leikskólakennari, 

Sara, tók einnig þátt og sat á meðal barnanna í samverunni. einnig var leiðbeinandi 

viðstaddur og veitti hann dreng stuðning, sem átti erfitt með að sitja kyrr.  

 

Það var seinni hluti morgunsamverustundar. Hulda var að lesa bók sem að eitt 

barnið hafði komið með. Bókin virtist hvorki höfða til áhugasviðs né lífsreynslu 

barnanna og þau litu út fyrir að vera áhugalaus. Þegar leið á lesturinn fóru Anna 

og fleiri börn að ókyrrast. Að lokum herti Anna sig upp, fór í áttina að Huldu þar 

sem þær sátu báðar á gólfinu og spurði lágt og kurteislega hvort bókin væri ekki 

að verða búin. Hulda svaraði vingjarnlega að hún væri að verða búin. 

Augljóslega sætti Anna sig við það svar og fór aftur í sitt pláss (Úr 

vettvangsnótum, september 2017).  
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Að mínu mati þá höfðaði bókin ekki til barnanna og veruleika þeirra. Í þessari 

samverustund virkjaði Hulda ekki börnin og leitaði ekki eftir viðbrögðum eða samræðum 

við þau meðan á lestrinum stóð.  

Í öðru dæmi úr samverustund hjá Huldu kemur fram hvernig hún lagði áherslu á 

þátttöku þar sem augljóst var að Önnu og fleiri börnum þótti gaman. Í samverustundinni 

voru tólf börn úr elsta árgangi leikskólans.  

  

Hulda og börnin eru að syngja dýragarðslagið og fara yfir fyrsta hljóð í nafni 

hvers dýrs. Börnin máttu liggja á maganum fyrir framan Huldu og mynda 

hálfhring um hana. Anna og hin börnin tóku fullan þátt, voru frjálsleg og 

greinilegt var að öllum þótti gaman. Anna brosti og söng með (Úr 

vettvangsnótum, september 2017). 

 

Hér kemur dæmi úr morgunsamveru hjá Huldu þar sem meðal annars var farið yfir 

hvaða dagur var og skipulag dagsins. Hér hefði verið hægt að virkja þátttöku barnanna 

en Huldu tókst það ekki og stýrði hún stundinni þannig. Öll börnin á deildinni, alls tuttugu 

og tvö börn voru í þessari samverustund.  

 

Það var morgunsamvera, öll börnin á deildinni voru viðstödd og Hulda byrjaði á 

því að spyrja vingjarnlega yfir hópinn hvort einhver vissi hvaða dagur væri í dag. 

Síðan fór hún yfir dagskipulagið með þeim og var með það myndrænt sett upp 

og sýndi. Bókaormur vikunnar var í gangi á deildinni og Hulda las úr bók barns 

sem nú var bókaormurinn. Öðru hvoru gerði hún hlé á lestrinum og spurði um 

merkingu einstakra orða, orðatiltækja og hugtaka. Stundum spurði Hulda 

ákveðið barn og sussaði á hin ef þau ætluðu að svara. Smám saman misstu 

börnin áhugann og einbeitinguna að hlusta. Að lestri loknum var nýr bókaormur 

valinn eftir settum reglum. Sara leikskólakennari var viðstödd samveruna og að 

lestri loknum sýndu börnin áhuga á að ræða efni bókarinnar, greip Sara innlegg 

þeirra og gaf rými til samræðna við þau um efnið. Þau sungu saman að lokum 

(Úr vettvangsnótum, september 2017). 

 

Hér má leiða líkum að því að bókin hafi ekki höfðað nógu vel til barnanna. Ekki virtust 

þau áhugasöm, kannski hefði verið betra ef Hulda hefði gert hlé á lestrinum öðru hvoru, 
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rætt efni bókarinnar við þau og fengið viðbrögð frá börnunum. Mikilvægt er að börn nái 

að tengja við veruleika sinn, þau hafa þörf fyrir það ef virkja á þau í samræðum. 

Hér er sagt frá samverustund með eldri börnunum fyrir hádegismat. Börnin voru að 

koma úr gönguferð og Hulda ætlaði að ræða gönguferðina við þau. Tólf börn voru í 

samverustundinni sem fór fram í bjartri og rúmgóðri stofu. Hér var þátttaka barnanna 

ekki með besta móti þar sem stjórnunin virtist vera á forsendum leikskólakennarans. 

Hulda virtist ekki hafa undirbúið samræður við börnin um ferðina. 

 

Samverustund fyrir hádegi með eldri börnum byrjaði þannig að flest börnin 

voru sest þegar Hulda kemur inn. Hún settist á gólfið til móts við þau, skoðaði 

hvort einhvern vantaði og spurði síðan þar sem þau voru að koma úr gönguferð 

hvort þau geti sagt sér hvert þau fóru. Þegar þau gerðu sig tilbúin til að svara 

gaf hún þeim til kynna að tala ekki strax heldur rétta upp hönd. Stuttar 

samræður hófust en Hulda fór fram á það að einugis sá sem var beðinn talaði í 

hvert sinn. Frekar þungt yfir (Úr vettvangsnótum, september 2017). 

 

Hér var þátttaka barnanna ekki með besta móti þar sem stjórnunin virtist vera á 

forsendum leikskólakennarans. Hulda virtist ekki hafa undirbúið samræður við börnin um 

ferðina. Í raun og veru þá hamlaði hún samræðum með því að stoppa börnin af og láta 

þau rétta upp hönd.  

Hulda segist stundum spyrja börnin um það hvað þau vilji gera í samverustundunum 

og reynir hún þá að verða við óskum þeirra. Henni finnst þær stundir ekkert endilega 

heppnast betur, þó sumar geri það, því oft verði rifrildi milli barnanna um hvað eigi að 

gera eða hvaða lag eigi að syngja.   

4.2 Sirrý 

Sirrý hefur starfað í leikskóla í nítján ár, fyrst sem leiðbeinandi en síðan innritaði hún sig 

í fjarnám og útskrifaðist sem leikskólakennari fyrir um 15 árum síðan. Þegar rannsóknin 

var gerð var hún deildarstjóri á elstu deild. Á deildinni eru tuttugu og fimm börn, tveir 

elstu árgangarnir. Í viðtali segist Sirrý líka vel að vinna með börnum, 

leikskólakennarastarfið sé bæði fjölbreytt og skemmtilegt. Hún vinnur eftir dagskipulagi 

og þar eru samverustundir inni. Fyrst er morgunsamvera um klukkan níu. Þar eru öll 

börnin saman og farið yfir dagskipulag. Síðan er samvera fyrir hádegismat þar sem 

barnahópnum er skipt upp, þar er lögð áhersla á málörvun og annað kennslufræðilegt. 
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Síðasta samverustund dagsins er fyrir miðdegishressingu þar sem lögð er áhersla á að 

allir eigi rólega stund. Sirrý nefnir málörvunarverkefni, lestur og málörvun í bland við 

stærðfræði sem dæmi um félags- og kennslufræðilegan tilgang samverustundanna. Á 

hennar deild eru öll börnin í morgunsamverunni, en í öðrum samverum yfir daginn er 

börnunum skipt í minni hópa. Henni og hinum leikskólakennurunum finnst erfitt að vera 

með öll börnin á deildinni í einu í samveru og því reyna þau að hafa morgunsamveruna 

eins stutta og hægt er. Sérstök samvera er oftast fyrir þau börn sem eiga erfitt með að 

einbeita sér lengi. 

4.2.1 Félagslegur tilgangur  

Þau atriði sem Sirrý nefnir sem félagslegan tilgang með samverustundum er að læra að 

vera í hóp, skiptast á, rétta upp hönd og tala ekki allir í einu. Hér kemur dæmi úr 

morgunsamveru þar sem áhersla var á þessa þætti og öll börnin voru saman komin, um 

það bil tuttugu börn. Stofan var að mínu mati ekki þægilegt rými. Börnin urðu að sitja 

meðfram veggjum stofunnar og Sirrý þurfti að standa til hliðar við þau. Ekki var hægt að 

standa eða sitja á móti börnunum vegna þess hvernig rýmið var né að sitja með 

börnunum í hring. Börnin sátu á gólfinu ásamt stuðningsfulltrúa sem sinnti dreng sem 

átti við hegðunarerfiðleika að stríða. Sirrý ásamt öðrum leikskólakennara stóð til hliðar 

yfir börnunum. 

 

Í morgunsamveru með allan hópinn sátu börnin upp við veggi lítillar stofu en 

Sirrý stóð upp við vegg. Byrjaði Sirrý á að segja börnunum að hlusta og passa 

hendurnar. Hún minnti börnin á að rétta upp hönd ef þau vildu tala. Síðan 

spurði hún um dagana, en fórst fyrir að fylgja því eftir að þau ættu að rétta upp 

hönd og að tala bara einn í einu þannig að börnin kepptust við að svara öll í 

einu. Síðan hófust samræður um umferðarviku og þá fylgdi hún því eftir að þau 

myndu rétta upp hönd (Úr vettvangsnótum, september 2017).  

 

Hér var mjög erfitt fyrir Sirrý að halda athygli barnanna og fá ró. Skapaðist það meðal 

annars af því að stofan var ekki mjög hentug fyrir starfsemi á við samverustund og ef til 

vill var samverustundin ekki nógu vel undirbúin. 
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4.2.2 Náms- og kennslufræðilegur tilgangur 

Aðspurð segir Sirrý að tilgangur með samverustundum sé meðal annars að vinna 

allskonar verkefni og að börnin upplifi notalega stund með skemmtilegum verkefnum. 

Þessi verkefni eru helst unnin í samverustundum þar sem búið er að skipta börnunum á 

deildinni í minni hópa. Í minni samverustundum hjá Sirrý eru um það bil fjórtán börn og 

hún segist leggja áherslu á málörvun með stærðfræðiívafi í þeim stundum, stund til 

kennslu í gegnum leik. Þau verkefni sem hún nefnir að falli undir þetta eru að flokka dýr, 

Lubbaverkefni, Leikum og lærum með hljóðin og auk þess sem hún nefnir spil og spjöld. 

Sem stærðfræðiverkefni tekur hún sem dæmi leik með stóran tening sem börnin kasta 

upp og til dæmis hoppa á öðrum fæti eða gera aðra hreyfingu jafnoft og tölurnar á 

teningnum segja til um. Hér kemur lýsing af dæmigerðri samveru hjá Sirrý, þar sem 

áhersla var lögð á málörvun. Stofan var mjög lítil, eiginlega gluggalaust horn og rétt 

rúmaði börnin.  

 

Samverustund fyrir hádegismat með 9 börnum þar sem Sirrý var með málörvun. 

Sirrý sat á stól fyrir framan börnin sem sátu á gólfinu. Hún var með hefti, las 

texta um dreng sem var að fara í skóla og spurði börnin jafnóðum um það sem 

hún las í þeim tilgangi að þjálfa athygli. Nefndi hún nafn barnsins sem átti að 

svara í hvert sinn eða sagði börnunum að rétta upp hönd. Sum börnin voru mjög 

áköf í að rétta upp hönd sérstaklega ein stúlka á meðan önnur sýndu lítið 

frumkvæði, sum réttu aldrei upp hönd. Börnin svöruðu ekki alltaf rétt, þá voru 

hin spurð þangað til rétt svar kom. Ekki var um samræður að ræða, einungis 

spurningar kennarans og svör barnanna. Börnin voru misáhugasöm (Úr 

vettvangsnótum, september 2017). 

 

Þátttaka barnanna í þessari stund byggðist á því að svara spurningum og hér virtist 

markmiðið að kenna börnunum og venja þau við að rétta upp hönd ef þau vissu svarið, 

líkt og algengt er að lögð sé áhersla á sem undirbúning fyrir grunnskólann. 

Hér kemur síðan lýsing úr morgunsamveru þar sem áhersla var á að fara yfir dagana 

að venju. Öll börnin af deildinni, tuttugu og tvö, voru viðstödd. Stofan var sú sama og 

áður þegar börnin voru öll samankomin í morgunsamveru. 

 

Í morgunsamveru þar sem öll börnin voru viðstödd þá byrjaði Sirrý á því að 

minna börnin á að passa hendurnar og hlusta. Sirrý stóð við töflu þar sem hún 
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merkti við hvaða dagur var og dagskipulag, börnin sátu upp við vegg. Fyrsta 

atriði var að spyrja börnin hvaða dagur væri í dag og í beinu framhaldi hvaða 

dagur hefði verið í gær. Mörg börn svöruðu og voru þá áminnt um að þau töluðu 

of mörg í einu og hefðu gleymt sér, í framhaldi af því var eitt barnanna sem rétt 

hafði upp hönd ávarpað með nafni og leyft að svara. Hvaða dagur var í gær og 

þá í dag, hvaða númer dagurinn er og hvaða mánuður (Úr vettvangsnótum, 

september 2017). 

 

Hér fólst þátttaka barnanna aftur í því að svara spurningum, nú um dagana og tímatal. 

4.2.3 Áhersla á þátttöku 

Sirrý telur að leikskólakennararnir grípi hugmyndir barnanna stundum á lofti þegar þau 

komi með innlegg í samverustund þó að þeir búi til grindina að stundinni.  Að hennar 

mati eru í barnahópnum vissulega ákveðnir foringjar sem eru sterkari í því að láta að sér 

kveða og svo önnur börn sem hafa kannski ekkert alltaf mikið að segja og tjá sig ekki mikið 

eða heyrist lítið í. Í samverustundinni sem er lýst hér á eftir var þekking barnanna í 

umferðarmálum könnuð. Þetta var morgunsamverustund með öllum börnunum á 

deildinni sem voru mætt, um það bil tuttugu börnum. Börnin sátu á gólfinu, 

stuðningsfulltrúi sat einnig á gólfinu hjá þeim og sinnti dreng sem átti erfitt með að fylgja 

reglum. Sirrý ásamt öðrum leikskólakennara stóð yfir börnunum. Stofan sú sama og áður 

fyrir alla deildina, frekar lítil og erfið fyrir samverustund. 

  

Sirrý bað börnin um að rétta upp hönd sem höfðu munað eftir því að 

merkja við farartækjakönnun í tengslum við umferðarviku þegar þau 

komu með fylgdarmanni í leikskólann þá um morguninn og þau minnt á 

að það þyrfti að gera það. Börnin höfðu verið með í að útbúa þá könnun 

Þá hófust ágætar samræður við börnin um umferðarvikuna, öðru hvoru 

voru börnin þó minnt á að rétta upp hönd ef þau vildu tala. Samræðurnar 

vildu fara í þá átt að Sirrý spurði og börnin áttu að rétta upp hönd ef þau 

vissu svarið. Eins og til dæmis þegar fjallað var um endurskinsmerki þá 

voru þau spurð hvað endurskinsmerki væri og til hvers þau væru notuð. 

Það hefði kannski komið betur út að ræða við þau um endurskinsmerki í 

stað þess að spyrja þau (Úr vettvangsnótum, september 2017). 
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Þessi samverustund byggðist meðal annars á þátttöku barnanna þar sem ræða átti við 

þau um verkefni sem var í gangi í leikskólanum. Í stað þess að leyfa samræðunum að 

flæða þá virtist alltaf vera stutt í tilhneigingu leikskólakennaranna til þess að spyrja 

spurninga og láta börnin rétta upp hönd.  

 Hér kemur lýsing úr sömu samverustund og áður þar sem hæg stúlka reyndi að hafa 

áhrif og stakk upp á að farið væri í hvíslleik, en náði ekki árangri.  

 

Þegar Sirrý gaf til kynna að stund væri lokið, þau ættu að fá ávöxt og væru 

síðan að fara í gönguferð reyndi eitt barnið að hafa áhrif og stakk upp á 

því að fara í hvísl. Þegar barninu var ekki svarað endurtók það 

uppástunguna tvisvar og var þá svarað að það ætti ekki að fara í leik núna. 

Áður en samverunni lauk bað Sirrý börnin um að rétta upp hönd ef þau 

vissu hvernig föt þau þyrftu að fara í. Ef þau töluðu án þess að hafa verið 

nefnd voru þau áminnt um það að rétta ekki upp hönd (Úr 

vettvangsnótum, september 2017) 

 

Hér virtist Sirrý ekki hafa yfirsýn yfir hópinn. Hægláta barnið sem vildi fara í hvíslleik fékk 

ekki athygli og Sirrý átti fullt í fangi með að höndla samverustundina að öðru leyti. 

 

4.3 Sara 

Sara hefur starfað sem leikskólakennari í yfir tuttugu ár. Henni líkar starfið mjög vel og 

finnst mjög gaman að vinna með börnum. Meginmarkmið hennar með þeim 

samverustundum sem hún stýrir er að hafa skemmtilegt en líka að fræða og að eiga í 

samskiptum við börnin eins og hún segir: „Fyrir mér er samvera skemmtileg, eitthvað 

sem höfðar til þeirra og mér finnst að samveran sé tæki til að vera í samskiptum við börn". 

Það er unnið eftir dagskipulagi á deildinni hennar. Hún er sátt við dagskipulagið en tekur 

fram að starfsfólkið á deildinni sé sveigjanlegt þannig að ef þörf sé á þá sé brugðið út af 

dagskipulaginu. Samverustundir finnst henni að eigi að vera þegar börnin eru tilbúin og 

lætur hún dagskipulagið ekki alfarið stjórna því. Sara segir að vissulega sé þyngra að vera 

með öll tuttugu og fjögur börnin í samveru heldur en minni hópa, en tekur fram að hún 

geri ekki það sama í samveru þegar allir séu eða þegar minni hópur er, sem eru um það 

bil tólf börn. Henni finnst að samvera með alla deildina geti verið skemmtileg en þá fari 

hún frekar í eitthvað með leik í en hlustun ef um minni hóp er að ræða. 
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4.3.1 Félagslegur tilgangur  

Söru finnst samverustundir fyrst og fremst hafa þann tilgang að vera í samskiptum við 

börnin. „En mér finnst samvera líka vera söngur og það er líka bara spjall og koma fram 

og tala upphátt og segja frá. Að börnin geri það, mér finnst samvera ekki vera eitthvað 

eitt ", útskýrir hún. Að læra samskipti, umburðarlyndi, virka hlustun og að vera með í hóp 

þannig að þau læri það líka að maður þurfi kannski að vera í hóp og hlusta telur Sara vera 

félagslegt atriði samverustunda. „Maður þurfi að vera með öðrum. Þurfi að hafa 

samskipti". Dæmi um það hvernig Sara vinnur með félagslegar áherslur er lýsing úr 

samverustund fyrir hádegismat. Sara var ein með samverustundina. Börnin sátu í röð upp 

við vegg og Sara sat fyrir framan þau. Stofan var mjög björt og rúmgóð, nóg pláss fyrir 

alla. 

 

Í samveru með tólf börn fyrir hádegismat brýndi Sara það fyrir börnunum að 

koma sér fyrir í bróðerni. Einn drengur var með lítið leikfang og bað Sara 

drenginn um að standa upp og skila leikfanginu. Þegar það virtist ekki ætla að 

ganga alveg upp að þau nái samkomulagi um það hvar hver situr þá lagði hún 

til við þau að þau geri mynstur í röðinni. Tvær stelpur og einn strákur 

endurtekið. Hún stýrði því síðan hvernig þau gera það og allir voru sáttir. Í lok 

sömu samverustundar þegar þau fóru öll í hádegismat þá stýrði hún því einnig 

að þau ruddust ekki öll fram í einu heldur stóðu upp og fóru fram eins og röðin 

sem þau sátu í bauð (Úr vettvangsnótum, september 2017). 

 

Hér stýrði Sara því að börnin næðu samkomulagi og hún reyndi að kenna þeim að leita 

lausna í bróðerni.   

4.3.2 Náms- og kennslufræðilegur tilgangur  

Að lesa og fræðast nefnir Sara sem einn tilgang samverustunda. Hún segist stundum vera 

með eitthvert þema tengt fræðslu og nefnir sem dæmi þorrann en þá fjallar hún til dæmis 

um siði tengda þorra. Söru finnst líka gaman að fræða börnin um liðna tíð og siði, þá 

gjarnan í tengslum við lestur þjóðsagna eða annarra sagna. Hún segir líka: „Það er hægt 

að setja allt inn í samveruna, æfa hugtök, hlustunarskilning og fyrirmælaæfingar". 

4.3.3 Áhersla á þátttöku 

Sara ber dagskrá samverustunda ekki beint undir börnin, hún segir að þeim sé oftar stýrt 

af leikskólakennara. Þó grípur hún tillögur þeirra stundum um val á bók. Ef hún er að lesa 
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bók fyrir þau í samveru þá finnst henni skipta miklu máli að fá svörun frá þeim þannig að 

hún viti að þau séu að hlusta og þá vill hún gjarnan hafa umræður tengdar efni bókarinnar 

sem verið er að lesa. Hún segist reyna að lesa í hópinn og fylgjast með upplifun barnanna 

í þeim tilgangi að virkja þau til þátttöku og fá þau til að tjá sig um upplifun sína og 

tilfinningar tengdar umræðuefninu. Ef hún fer í hreyfingu og leiki með þeim þá segist hún 

leggja áherslu á að þau séu öll með og taki þátt. Í lestri fylgist hún með því að þau séu að 

hlusta og virkjar þá þátttöku þeirra, meðal annars með því að spyrja aðeins um það sem 

var verið að lesa. Gott dæmi um það hvernig Sara kallar eftir þátttöku barnanna í 

umfjöllun um bók er úr samverustund með tólf börnum fyrir hádegismat, þar sem Sara 

var ein ásamt börnunum. Stofan var mjög björt og rúmgóð. Hér má greina hversu gott 

vald Sara hefur á samskiptum sínum við börnin.  

 

Börnin sátu á gólfinu í röð upp við vegg Sara sat á gólfinu á móti hópnum. Sara 

hélt áfram að lesa úr bókinni Má ég vera memm. Hún byrjaði á upprifjun á efni 

bókarinnar og boðskap varðandi vináttu og einelti, hún talaði vingjarnlega til 

barnanna og kallaði eftir þátttöku þeirra með því að kasta fram hugleiðingum 

um efnið í spurnartón og kallaði þannig eftir svörun og því að þau fylgdust með. 

Sara notaði myndirnar í bókinni og höfðaði einnig til reynsluheims barnanna 

með því að ræða út frá myndunum um þekkt atriði í leikskólanum hvað vináttu 

og einelti varðaði. Til dæmis hvernig æskileg hegðun sé úti og þeim finnist ekki 

skemmtilegt ef þau séu skilin útundan. Hún samþykkti öll innlegg barnanna, 

veitti þeim athygli og gaf yfirleitt svörun. Samræðurnar voru óþvingaðar og 

einlægar, Sara veitti þeim athygli og lagði áherslu á boðskap bókarinnar. Börnin 

tóku fullan þátt og voru áhugasöm en þó tóku sum meiri þátt en önnur, en öll 

virtust þau hlusta. Áður en samverustundinni lauk og börnin fóru í hádegismat 

bað Sara þau um að hafa í huga vináttuna sem bókin fjallar um og að vera góð 

hvert við annað. Allan tímann notaði Sara vingjarnlegan tón í samræðu við 

börnin (Úr vettvangsnótum, september 2017). 

 

Í þessari samverustund þurfti ekki að minna þau á hegðun nema aðeins í lok stundar því 

engin vandamál tengd henni komu upp, öll börnin voru að fylgjast með og augljóslega 

hafði Sara það vel á valdi sínu að virkja þátttöku barnanna. 
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4.4 Þátttaka barnanna 

Þegar horft er til þátttöku barnanna þá var hún með ýmsu móti. Það virðist vera 

tilhneiging til þess að samverustundum sé þannig háttað að leikskólakennari hafi 

stjórnina í sínum höndum og stjórni því hverjir tala og þá um hvað. Í þeim 

samverustundum sem rannsakandi fylgdist með þá fólst þátttaka barnanna að hluta til í 

því að svara spurningum sem leikskólakennarar höfðu ákveðið. Ýmist voru það 

spurningar um daga, mánuði eða árstíðir eða spurningar tengdar lestri úr bók eða 

málörvunarverkefni. Það virðist vera sem leikskólakennararnir hafi ekki ígrundað það að 

ráði hvað þátttaka barna í starfi leikskóla felur í sér. Svör þeirra í viðtölunum um það í 

hverju þátttaka barnanna fælist voru ekki skýr. Í samverustundunum notuðu þær ekki 

mikið opnar spurningar og samræðuform sem hefði getað stutt við flæði í samræðunni. 

Spurningar og samræðuform hefði getað höfðað til barnanna og kallað eftir spurningu 

frá þeim. Það var helst Sara sem hafði samræður við börnin vel á valdi sínu, gat höfðað 

til reynslu þeirra og virkjað þátttöku þeirra markvisst, meðal annars með því að lesa 

hópinn. Dæmi um það er samverustund þar sem börnin voru að vandræðast með að 

koma sér fyrir upp við vegginn. Stelpurnar voru mun fleiri en strákarnir og voru þau ásamt 

Söru að velta því fyrir sér hvernig best væri að þau röðuðu sér. Kom þá eitt barnið með 

tillögu um það að búa til mynstur, tvær stelpur og einn strák. Sara greip hugmyndina strax 

á lofti og ræddi við börnin um það hvernig mynstur best væri að hafa. Hugmyndir 

barnanna voru teknar til greina og þau leystu þetta í sameiningu, börnin og Sara. Hinir 

leikskólakennararnir voru einnig með afslappaðar samræður, þá kannski um bók eða 

eitthvert umræðuefni sem var í gangi. Þar má til dæmis nefna farartækjakönnun, en það 

mátti ekki greina að um væri að ræða markvissa vinnu þar sem stuðlað var að þátttöku 

barnanna. Í gögnunum mátti oft greina að börn ætluðu að segja eitthvað, koma með 

tillögur, hafa áhrif eða svara spurningu en voru ávítt því þeim var ekki ætlað að tala.  

Ein samverustund í gögnunum var athyglisverð þar sem hún var lýsandi fyrir það hvað 

það skiptir miklu máli að vera með efni sem höfðar til barnanna. Tvö viðfangsefni voru 

einkum til umfjöllunar. Fyrra viðfangsefnið beindist að gönguferð sem börnin voru 

nýkomin úr. Hulda spurði börnin meðal annars að því hvert þau hefðu farið. Þegar börnin 

ætluðu að svara gaf hún þeim til kynna að tala ekki, heldur rétta upp hönd þannig að ekki 

tækju aðrir til máls en þeir sem hún hafði beðið. Það var frekar þungt yfir þessum hluta 

samverustundarinnar, Hulda talaði oft í ávítunartón, börnin voru leið á svip og virtust 

bíða eftir að henni lyki. Í seinni hlutanum náði Hulda í poka með smádýrum, þau sungu 

saman dýragarðslagið, Hulda dró í hvert sinn dýr upp úr pokanum og þau gerðu 

Lubbatáknið fyrir fyrsta staf í dýraheitinu í hvert sinn. Börnin fengu að liggja á maganum 
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og mynda hálfhring um Huldu, allir tóku óþvingað þátt í þessari samverustund og 

andrúmsloftið var allt annað og frjálslegra heldur en í fyrri hlutanum. Enginn var áminntur 

heldur voru allir glaðir að taka þátt. 

4.5 Samantekt niðurstaðna 

Leikskólakennararnir þrír sem tóku þátt í rannsókninni áttu það sameiginlegt að hafa ekki 

hugleitt annað starf í staðinn fyrir samverustundir í leikskólunum. Hulda svaraði því til 

spurð að því hvort hún sæi fyrir sér einhverja aðra starfsemi sem gæti komið í staðinn 

fyrir samverustundir: „Nei. Ég held að, nei. Að geta sest niður og lesið og unnið saman. 

Nei, ég held að það sé ekkert sem kemur í staðinn fyrir það". Sirrý hafði ekki hugleitt aðra 

starfsemi sem gæti komið í staðinn fyrir samverustundir og taldi þær nauðsynlegar meðal 

annars til að fylla upp í tímann meðan lagt væri á borð og Sara hafði ekki heldur íhugað 

annað starf í staðinn fyrir samverustundir, hennar skoðun var sú að það væri svo margt 

hægt að gera í samveru. Tveir leikskólakennaranna voru sammála um það að 

samverustundir með börnum af heilli deild, yfir tuttugu börnum, væru erfiðari en þegar 

um minni hópa, um það bil tólf börn, væri að ræða. Sara leit svolítið öðruvísi á þetta, hún 

talaði ekki um að það væri erfiðara heldur að hún gerði ekki það sama og í minni 

samverustundum. Hún færi frekar í leiki ef börnin væru orðin tuttugu eða fleiri. 

Uppröðun barnanna í samverustundunum var alltaf sú sama. Börnin sátu í röð upp 

við vegg og leikskólakennari ýmist sat á gólfi eða stól eða stóð á móti þeim og stjórnaði 

stundinni. Á báðum deildunum voru öll börnin saman í morgunsamveru í upphafi dags. Í 

þeirri samverustund var oft spurt um daga og mánuði. Farið var yfir dagskipulag og rætt 

um hvað dagurinn bæri í skauti sér. Í minni samverustundum hjá leikskólakennurunum 

voru aðrar áherslur. Í þeim stundum voru yfirleitt um það bil tólf börn og þar var lesið, 

eða unnið með málörvun.  

Þátttaka barnanna var með ýmsu móti. Hún fólst í samræðu, söng og því að svara 

spurningum sem kennari spurði. Oft voru börnin látin rétta upp hönd ef þau vissu svarið. 
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5 Umræða 

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar ræddar og settar í samhengi við 

fræðilega umfjöllun. Rannsóknarniðurstöður verða nýttar í þeim tilgangi að svara 

rannsóknarspurningunum eins og best verður við komið.  

Rannsókninni var beint að því að skoða samverustundir á elstu deild leikskóla með 

tilliti til lýðræðis og þátttöku barnanna. Jafnframt voru viðhorf þriggja leikskólakennara 

til samverustunda könnuð. Greint er frá því hvernig viðhorf leikskólakennaranna höfðu 

áhrif á starf þeirra. Einnig hvernig þátttöku barnanna í þeim samverustundum sem 

rannsakandi skoðaði var háttað. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna skipulag og 

framkvæmd samverustunda og jafnframt reyna að komast að því hvers vegna 

samverustundir eru svo rótgrónar í leikskólastarfi á Íslandi sem raun ber vitni. Einnig að 

kanna hvort leikskólakennarar settu sér markmið í þessum stundum eða hvort þær væru 

settar í dagskipulag og framkvæmdar af gömlum vana. Tilgangur rannsóknarinnar var 

einnig að kanna það hvernig staðið væri að þátttöku barnanna í samverustundum ásamt 

viðhorfi leikskólakennaranna til þátttöku barna og lýðræðis í leikskólastarfi. 

Lagt var upp í þessa rannsókn með það að leiðarljósi að svara eftirfarandi þremur 

rannsóknarspurningum: 

Hvert er viðhorf leikskólakennara til samverustunda í leikskólum? 

Hvert er viðhorf leikskólakennara til þátttöku barna í samverustundum? 

Hvernig er stuðlað að þátttöku og áhrifum barna í samverustundum? 

5.1 Áherslur kennaranna 

Leikskólakennararnir þrír sem tóku þátt í rannsókninni eiga það sameiginlegt að segjast 

njóta þess að vinna með börnum og telja það mikilvægt að byggja upp gott samband við 

þau. Þessi viðhorf leikskólakennaranna eru í samræmi við rannsóknir þar sem fram kemur 

að það er forvörn í því að hjálpa börnum með tengslamyndun til betri vegar því það hefur 

sýnt sig að börnum með góð tengsl úr uppeldi vegnar almennt betur félagslega og 

námslega og hafa yfirleitt betri sjálfsmynd (Müller, 2012; Palermo o.fl., 2007). Í þessari 

rannsókn kom ekki fram hvort leikskólakennararnir gerðu sér grein fyrir sambandi milli 

tengslamyndunar og gengis barnanna síðar meir, en vissulega hefur það áhrif á 

sjálfsmynd barna hvernig samskiptin eru, einnig í samverustundunum og því er það gott 

ef unnið er í því að stuðla að og þróa góð tengsl við börnin.  
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Aðrar rannsóknir sýna þó að gott og traust samband milli barna og leikskólakennara í 

leikskóla er meðal annars byggt upp í gegnum gagnkvæm glaðleg samskipti þar sem 

ákveðin virðing og traust er til staðar. Mikilvægt er að leikskólakennarar leggi sig einnig 

fram við það að tengjast börnum sem eiga erfitt með tengslamyndun í þeim tilgangi að 

bæta stöðu þeirra (Radic-Hozo,2014). 

Í viðtölum við leikskólakennarana þrjá kom fram mismunandi tilgangur og markmið 

þeirra með samverustundum. Tveir þeirra töldu samverustundirnar vera vettvang til þess 

að kenna og miðla til barnanna ákveðnum þáttum. Í því sambandi var nefnd málörvun, 

stærðfræði og almennt það sem nýttist þeim í námi síðar meir. Í þeim samverustundum 

sem rannsakandi fylgdist með hjá viðkomandi leikskólakennurum var að hluta til lögð 

áhersla á formlega kennslu og unnið námsgreinamiðað með dagana, málörvun og 

orðakennslu. Ætla má að nokkurs samræmis gæti við það sem fram kemur í erlendum 

rannsóknum um áherslur í leikskólastarfi. Emilson (2007) og Zaghlawan og Ostrosky 

(2011) fjalla um þá þróun sem virðist eiga sér stað, að verið sé að leggja áherslu á 

markmið og áherslur fyrstu bekkja grunnskóla inn í leikskólunum í þeim tilgangi að 

undirbúa börn undir væntanlega grunnskólagöngu. Þá sé einkum lögð áhersla á það að 

börnin sitji kyrr og hlusti. Leikskólakennarar hafi tilhneigingu til þess að hlýða börnunum 

yfir um þekkingu á við daga og mánuði í þannig vinnu (Ashbrook, 2012; Zaghlawan og 

Ostrosky, 2011). 

Einn viðmælenda í þessari rannsókn, Sara, taldi samverustundir ekki síður til að eiga 

samskipti við, ræða við börnin og segja þeim hvaða dagur og hvaða mánuður væri. Það 

er börnum eðlilegt að læra í gegnum samræður og samskipti þannig að ef þeim er sagt 

reglulega hvaða dagur er þá festist það væntanlega í minni þeirra og þannig læra þau það 

smám saman. Skemmtilegt er líka að vinna með vísur um tímatal. Eðli ungra barna er að 

leika sér og því er þeim eðlilegt að læra einnig í gegnum leik sem er í samræmi við það 

sem van Oers (2010) leggur áherslu á að börnum sé eðlilegt að læra í gegnum leik og 

vitnar til þess að þar sem hafi verið sett upp námskrá sem byggist á því að börnum sé 

kennt í gegnum leik hafi það gefist vel. Þetta mátti vel sjá í gögnum þessarar rannsóknar. 

Þegar notaður var leikur í samverustund og unnið með hljóðin varð strax allt annar bragur 

yfir stundinni. Börnin nutu sín vel, gleði réð ríkjum og þau voru námfús. Er það einnig í 

samræmi við það að nám eigi sér frekar stað í vellíðan (Ikegami og Agbenyega, 2014). Af 

gögnum þessarar rannsóknar má því ætla að í stað þess að þróa aðferðir í 

samverustundum sem byggi á leik megi því miður sjá að í þessum samverustundum sæki 

leikskólakennarar fremur fyrirmyndir um formlegt nám til grunnskólans.  
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Af þessum þrem leikskólakennurum var það aðeins Sara sem markvisst vann með 

opið samskiptamynstur (Bae, 2012) þannig að hún gaf börnunum möguleika til þátttöku. 

Í viðtali tjáði Sara að markmið hennar með samverustundum væri að eiga í samskiptum 

við börnin og að hafa skemmtilegt. Sara gaf börnunum möguleika til þátttöku, til dæmis 

með því að fylgjast með þeirra upplifun af því sem var á dagskrá hverju sinni. Hún átti 

samræður við börnin þar sem opið var fyrir þeirra framlag og þau gátu rætt við hana um 

hugðarefni sín og það sem á þeim brann. Samskiptin voru frekar glaðleg og óþvinguð eins 

og einkennir opið samskiptamynstur, las Sara hópinn markvisst í þeim tilgangi að virkja 

börnin til þátttöku og sýndi næmni gagnvart tjáningu þeirra og líðan. Hún spurði fárra 

spurninga og þá einkum afleiddra spurninga í samræðum sínum við börnin frekar en 

lokaðra spurninga eins og einkennir gjarnan lokað samskiptamynstur. Börnin voru 

óhrædd við að spyrja ef því var að skipta. Er þetta í samræmi við það sem Bae (2012) 

komst að í sinni rannsókn að gagnkvæmar spurningar vógu þyngst í samskiptum barna 

og leikskólakennara og að í opnu samskiptamynstri væru það gjarnan börnin sem spyrðu 

og leituðu til kennarans. Í samverustundum hjá Huldu og Sirrý mátti einnig greina opið 

samskiptamynstur en það var fremur tilviljanakennt en markvisst og greina mátti 

tilhneigingu hjá þeim til þess að hafa samverustundirnar í anda lokaðs 

samskiptamynsturs sem lýsir sér meðal annars í því að leikskólakennarar spyrja lokaðra 

staðreyndaspurninga sem þeir vita svarið við og biðja börnin að svara. Oft þegar spurning 

var lögð fyrir hópinn og börnin byrjuðu að svara voru þau stoppuð af, sagt að rétta upp 

hönd og bíða þar til þeim væri boðið að svara. Einnig var oft spurt um hvaða dagur væri 

og aðrar álíka spurningar. Áberandi var að börnin kepptust við að standa undir 

væntingum leikskólakennarans og svara rétt. Í þessum tilfellum buðu þeir ekki upp á 

samræður. Þar sem markmið og áherslur stundanna hjá þeim voru stýrandi í þá átt að 

kanna þekkingu barnanna er dregin sú ályktun að það hafi lokað á frumkvæði og þátttöku 

barnanna. Eins og áður hefur komið í ljós í rannsóknum virkar stíft skipulag í leikskólum 

virkar hamlandi á lýðræði og þátttöku barnanna (Bae, 2009). Taka skal það til athugunar 

að ef börnin vita ekki svarið við spurningum, yfirleitt staðreyndaspurningum, sem sýnt 

hefur verið fram á að leikskólakennarar spyrja gjarnan í samverustundum, þá er hætta á 

að þau upplifi vanmáttarkennd sem getur leitt til þess að þau efist um hæfni sína til náms 

(Kristín Karlsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2008). Auk þess hefur verið sýnt fram á að 

mikil stýring virkar hamlandi á þátttöku barna og hefur gjarnan í för með sér að börnin 

eru ávítt. Hins vegar er það hvetjandi til þátttöku og dregur úr ávítum ef leikskólakennari 

hleypir sjónarmiðum barnanna að og dregur úr stýringu (Emilson, 2007).  
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Sara nefndi sem markmið og tilgang með samverustundum að vera í samskiptum við 

börnin. Í samverustundunum hafði hún samskipti við börnin vel á valdi sínu og í 

samræðum við þau tengdi hún við veruleika þeirra og lífsreynslu. Zaghlawan og Ostrosky 

(2011) leggja áherslu á mikilvægi þess að sýna börnum og veruleika þeirra áhuga og 

benda auk þess á að það beri síður á truflandi hegðun ef leikskólakennari kemur til móts 

við þörf barnanna til þess að ræða lífsreynslu sína. Þegar Sara var að lesa fyrir börnin og 

ræða efni bókarinnar þá virkjaði hún þátttöku barnanna með því að hlusta á þau og 

bregðast við tjáningu þeirra með áframhaldandi samræðum. Hún tengdi við veruleika 

barnanna og sýndi áhuga á því sem þau sögðu. Það er mikilvægt í starfi með ungum 

börnum í leikskóla að hlusta með virkri hlustun á það sem börnin tjá og taka eftir annarri 

tjáningu þeirra því það styður þau í sinni leit að þekkingu (Sands o.fl., 2012; Østrem, 

2006). 

Enginn af leikskólakennurunum sem þátt tóku í rannsókninni hafði hugleitt annað 

form á samverustundunum eða annað sem gæti komið í stað þeirra. Þetta er athyglisvert 

í ljósi þess að nefnt var að samverustund þar sem öll börnin á einni deild, um það bil 

tuttugu börn, væru saman óháð aldri væri erfið. Það má spyrja sig að því hvers vegna 

starfið sé ekki ígrundað nánar, það virðist vera hefð komin á það að samverustundir séu 

á dagskrá í leikskólum á Íslandi án þess að það sé skoðað nánar. Það má deila um réttmæti 

þess að ákveðnir þættir eins og samverustundir í leikskólastarfi verði svo rótgrónir sem 

raun er án athugunar og líta ber til þess að í aðalnámskrá leikskóla (Mennta og 

menningarmálaráðuneytið, 2011) er kveðið á um það að virða skoðanir barna, gefa þeim 

tækifæri til að taka þátt í ákvörðunum og stuðla að jafnrétti og virkri þátttöku þeirra. Því 

er það álitamál hvort samverustundir sem eru aðallega framkvæmdar á forsendum 

leikskólakennarans eigi rétt á sér, sérstaklega ef þátttaka barnanna er með minnsta móti. 

Zaghlawan og Ostrosky (2011) telja að taka þurfi til endurskoðunar áherslur 

samverustunda, hvað börnum sé ætlað að læra í samverustundum og hvernig. Það má 

ígrunda hvort eitthvað annað starf henti betur og skili meiru. Það var líka athyglisverð 

niðurstaða þeirra að það bæri meira á erfiðri hegðun barna í leikskóla í skipulögðum 

stundum stýrðum af leikskólakennara, en minna í frjálsum leik. Sú niðurstaða er 

athyglisverð í ljósi umræðu kennara í leik- og grunnskólum á Íslandi um óróleika og 

hegðunarvanda hjá börnum. Í því samhengi má hugleiða hvort kennarar séu almennt 

meðvitaðir um aðferðir, líti í eigin barm, ígrundi starf sitt og ræði saman meðal annars í 

þeim tilgangi að átta sig á hvað veldur óróleika hjá börnum í skólum og vinna með það. 

Það hefur gefið árangur í viðleitni til þess að minnka hegðunarvanda hjá börnum í 

leikskólum að leikskólakennarar ígrundi aðferðir sínar, endurskoði viðhorf sín, reyni að 
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skilja börnin og stuðli að aukinni þátttöku þeirra (MacNaughton o.fl., 2007). Þó að það 

megi horfa gagnrýnum augum á ýmislegt sem viðkemur samverustundum í leikskóla þá 

er verið að kenna börnum ýmislegt sem talið er gagnlegt fyrir börn að læra. Í 

vettvangsnótum rannsóknarinnar mátti sjá að börnin lærðu texta í lögum og hlustuðu á 

sögur lesnar eða sagðar af munni fram sem er mikilsvert fyrir málþroska og orðaforða. 

Þau voru einnig að syngja saman í hóp og geta góðar söngstundir verið gæðastundir sem 

örva málþroska og efla samkennd innan hópsins. Fram kom að misjafnt var hversu 

áhugasöm og glöð börnin virtust vera í samverustundunum, en sjá mátti tengsl milli þess 

að börnin virtust ánægð með það sem var verið að gera og að hvaða marki þau fengu 

tækifæri til þess að hafa áhrif. Að vera saman í samverustund reynir einnig á sjálfstjórn 

barna og er hæfni til þess að hemja hvatir sínar talin einn af þeim eiginleikum sem börn 

þurfa að læra þannig að þau geti sem best nýtt hæfileika sína og notið æsku sinnar án 

teljandi erfiðleika (Müller, 2012). Af þessu má sjá að það er hægt að vinna gæðastarf í 

leikskóla með mikilsverða þætti eins og nám, samkennd, lýðræði og fleira í huga án þess 

að bein kennsla komi til. Í því sambandi þurfa leikskólakennarar að vera meðvitaðir um 

áherslur í starfi, það skiptir miklu máli hvar og hvernig unnið er með áhersluþætti eins og 

nám í leikskólum. Í rauninni er ungum börnum það eðlilegt að læra í gegnum leik (van 

Oers, 2010) og þátttöku (Svinth, 2012). Það má einnig leiða líkum að því að þátttaka 

barna, sem er af mörgum talin grundvöllur náms (Dewey, 2000; Guðrún Alda 

Harðardóttir og Baldur Kristjánsson, 2013; Svinth, 2012), geti orðið virkari og jákvæðari í 

minni hópum því það er talið að smærri hópar séu æskilegri þegar unnið er með ungum 

börnum í leikskólum (Sands o.fl., 2012; Sheridan og Samuelsson, 2009). Í þessu ljósi eru 

niðurstöður Helgu Kristínar Hermannsdóttur (2016) um sjónarmið barna varðandi 

samverustundir athyglisverðar þar sem kom fram að börnunum fannst skemmtilegra 

þegar þau væru færri saman í samverustund, henni sleppt eða þau fengju bara að vera 

áfram úti. 

5.2 Þátttaka barnanna 

Leikskólakennararnir þrír í rannsókninni unnu allir eftir dagskipulagi. Ekki kom það fram 

að börnin hefðu eitthvað um dagskipulagið að segja, heldur virtist það á hendi 

leikskólakennara að skipuleggja það. Aðspurðir þá tjáðu þeir það að börnin hefðu ekki 

mikið að segja um dagskrá og tímasetningu samverustunda. Þeir sögðust stundum spyrja 

börnin hvað þau vildu gera en það virtist vera tilviljanakennt. Ef til vill eigum við fullorðna 

fólkið það til að fara fram úr okkur í því að vilja stjórna börnum. Skólastjórar stjórna 

leikskólunum, leikskólakennarar og starfsfólk stjórna starfinu, dagskipulagi og dagskrá 
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samverustunda. Í þeim tilgangi að auka þátttöku barna almennt í leikskólastarfinu þá 

þurfa áherslur að breytast þannig að vægi leikskólakennara í skipulagningu minnki en 

vægi barnanna aukist (Emilson, 2007; Erla Ósk Sævarsdóttir og Kristín Karlsdóttir, 2016; 

Sara Margrét Ólafsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2016). Áður hefur verið sýnt fram á 

það í rannsóknum að það sem börnum finnst mikilvægast í leikskólanum er að leika sér 

og hafa samskipti við vini sína (Jóhanna Einarsdóttir, 2006; Bae, 2010). Árangurinn af 

breytingum í þá átt að draga úr einhliða stýringu leikskólakennara hefur orðið til þess að 

öll samskipti, þar á meðal milli barna og starfsfólks, verða lýðræðislegri og 

viðhorfsbreyting verður hjá starfsfólki til barna og þátttöku þeirra. Góð tengsl milli 

leikskólakennara og barns eru nauðsynleg og það hefur komið í ljós að börn hafa mælst 

með minna af stresshormónum í blóði eigi þau jákvæð og traust tengsl við 

leikskólakennara sinn og jafnframt þá hafa samskipti leikskólakennara við barnahópinn 

mikið að segja um það hvernig samskipti barnanna eru innbyrðis (Müller, 2012). Í 

námskrá leikskóla í Nýja-Sjálandi (New Zealand Ministry of Education, 1996) er litið á 

menntun sem gagnkvæm samskipti og er þá horft á samskipti sem vítt hugtak sem nær 

meðal annars yfir samskipti fólks við umhverfi sitt auk samskipta milli einstaklinga. Að 

auka vægi barnanna í starfi í leikskólum er einnig í samræmi við Samning Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins (1992) og aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011) um að menntun barna skuli miða að því að undirbúa 

þau til að lifa í frjálsu þjóðfélagi og að því að þau muni virða mannréttindi og frelsi manna. 

Auk þess er sérstaklega tekið fram í aðalnámskrá leikskóla að litið skuli á börn sem virka 

þátttakendur og leikskólinn eigi að vera lýðræðislegur vettvangur þar sem þeir sem að 

honum koma, starfsfólk, foreldrar og börn eru virkir þátttakendur og hafa áhrif í 

ákvarðanatöku um málefni leikskólans. Því þarf að taka til endurskoðunar það að börnin 

séu oft nánast áhrifalaus um það sem að þeim snýr í daglegu lífi í leikskólum.  

Í viðtölunum voru leikskólakennararnir spurðir að því hvort börnin fengju að velja 

hvað væri gert í samverustundunum. Kennararnir töldu allir að svo væri stundum. Til 

dæmis fengju þau stundum að velja lög, kæmu með bók eða kæmu með tillögu að 

leikjum. Bae (2010) fjallar um ákvæði Barnasáttmálans, túlkun hans og framkvæmd. 

Heldur hún fram að ákvæði Barnasáttmálans séu ekki alltaf nógu skýr. Þar fjallar hún 

meðal annars um að leikskólakennarar eigi það til að misskilja hugtakið þátttaka barna 

og flokki það undir að vera sjálfsákvörðunarréttur og einstaklingsfrelsi. Þeir telji stundum 

að þátttaka barna felist í að þau fái að velja eitthvað, sem er þó frekar þröngt val þegar á 

hólminn er komið. Þátttaka barna snýst ekki um eitthvert takmarkað val heldur um rétt 

þeirra til virðingar, hlutdeildar í daglegu lífi í leikskólanum og tjáningarfrelsis. 
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Í einni samverustund hjá Söru aðstoðaði hún börnin við að semja um það hvernig þau 

myndu raða sér upp. Það er gott dæmi um það að kenna börnum lýðræði og leggja þarf 

áherslu á það, helst daglega, að setja þannig aðstæður upp í leikskólastarfi að börnum sé 

kennt að lifa í lýðræði og hafa samráð um mál. Flestir fræðimenn sem fjalla um lýðræði í 

starfi með börnum eru á þeirri skoðun að lýðræði sé lært, það þurfi að kenna það og 

þjálfa (Lindahl, 2005; Mncube og Harber, 2010; Ólafur Páll Jónsson, 2010; Jóhanna 

Einarsdóttir, 2008). Með það í huga þarf að vinna með að börnin verði fær um samskipti 

þar sem þarf að semja. Ef horft er til þess hvernig starf leikskólakennaranna þriggja var 

með tilliti til lýðræðis og þátttöku, þá vakna margar spurningar. Börn þurfa að upplifa það 

að þau hafi áhrif á aðstæður sínar og ef vel á að vera þarf leikskólinn að vera samfélag 

byggt á lýðræðislegum gildum þar sem einstaklingurinn upplifir sig sem hluta af því. 

Flestum samverustundunum sem skoðaðar voru var stjórnað af leikskólakennara sem 

ákvað einnig dagskrána. Börnin sátu á gólfinu í röð upp við vegg og leikskólakennari sat 

eða stóð á móti þeim og stýrði stundunum. Þegar börnin sátu á þennan hátt gátu þau 

ekki með góðu móti séð hvert annað og verið í tengslum, þau horfðu öll á 

leikskólakennarann. Þessa uppsetningu mætti endurskoða með tilliti til lýðræðis því 

rannsóknir hafa leitt í ljós að uppsetning þar sem allir sitja í hring í sömu hæð er réttlátust 

með tilliti til lýðræðis og þátttöku (Eide o.fl., 2012). Leikskólakennararnir voru í flestum 

tilfellum með fastmótaðar hugmyndir um það hvernig börnin ættu að hegða sér og mjög 

oft var börnunum ekki gefið tækifæri til að tjá sig. Ástæður fyrir því eru eflaust fleiri en 

ein. Mikið álag er oft á starfsfólki leikskóla, í sumum samverustundunum voru 

leikskólakennararnir einir, með einn aðstoðarmann, að stýra samverustund með rúmlega 

tuttugu börnum, sem jafnvel voru ekki á sama aldri. Það getur hver sem þekkir til 

starfsemi í leikskólum sagt sér það sjálfur að það getur verið mjög erfitt að ná árangri í 

þannig aðstæðum og ef til vill bjóða aðstæðurnar upp á það að leikskólakennararnir 

reyna að halda fastar í stjórntaumana því þeim finnst þeir ekki ráða við aðstæður. Eins 

og kom fram í viðtölunum við leikskólakennarana finnst þeim erfitt að vera með yfir 

tuttugu börn í einu í samverustund. Mikil stýring í starfi í leikskólum dregur úr þátttöku 

og áhrifum barnanna (Emilson, 2007). Að vísu ber að taka það til greina að frelsi barnanna 

leysir þann fullorðna ekki undan ábyrgð og því er það leikskólakennaranna að finna 

meðalveginn milli lýðræðis og ábyrgðar sem uppalanda (Jóhanna Einarsdóttir, 2006).  

Í samverustundunum voru börnin mjög oft óvirk og þurftu að bíða, til dæmis meðan 

beðið var svars við spurningu, einu sinni þegar nafnakall var framkvæmt og þegar lestur 

bókar tók of langan tíma eða efni hennar virtist ekki vekja áhuga þeirra, var þátttaka 

barnanna takmörkuð. Ekki var gert hlé á lestrinum til þess að ræða efnið. Sýnt hefur verið 
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fram á að séu börnin óvirk í samverustundum og þurfi að bíða óvirk í öðrum aðstæðum í 

leikskóla þá séu meiri líkur á að börnin verði óróleg (Sara Margrét Ólafsdóttir og Bryndís 

Garðarsdóttir, 2016; Zaghlawan og Ostrosky,2011). Í rannsókn Zaghlawan og Ostrosky 

komu samverustundir þar sem söngur var á dagskrá best út hvað varðaði hegðun því þar 

fengu öll börnin að vera virk og taka þátt. Það er í samhljómi við það sem rannsakandi 

komst að í þessari rannsókn.  

Þegar breytt var um inntak í samverustund, líkt og þegar Hulda söng dýragarðslagið 

með börnunum, þá varð strax allt annar bragur á samverustundinni, börnin virtust glaðari 

og allir tóku þátt. Eftirtektarvert í því samhengi er að Hulda var jafnframt með ákveðin 

námsmarkmið í huga þar sem hún vann með hljóðkerfisvitundina meðan lagið var sungið, 

það er nám með þátttöku og leik eins og margir fræðimenn leggja áherslu á (Dewey, 

2000; Svinth, 2012; van Oers, 2010). Þátttaka er undirstaða náms, nám barna er háð 

þátttöku þeirra og reynslu sem þarf að vera jákvæð. Ef horft er til jafnrar þátttöku þá var 

þessi stund hjá Huldu í samræmi við það sem Kulset (2016) benti á um að skipulagðar 

söngstundir sem fylgdu fyrirfram ákveðnu ferli hefðu það í sér að öll börnin hefðu 

möguleika til þátttöku. Þá var sérstaklega horft til fjölmenningar en vitanlega á þetta 

almennt við um þátttöku barna í leikskólastarfi. Kulset sýndi einnig fram á að meiri 

samheldni og vinarhugur myndaðist innan barnahópsins þegar ferli sem kennari ákvað 

var fylgt. Það vildi verða samkeppni um athygli og togstreita innan barnahópsins um það 

hvað ætti að gera ef þau áttu að velja. Það kom fram í rannsókninni að ef börnunum var 

leyft að velja hvað ætti að gera í samverustund hefði það oft í för með sér rifrildi og 

togstreitu á milli þeirra. Af þessu má sjá að það er vandmeðfarið að vinna með þátttöku 

og lýðræði í leikskóla og finna þarf jafnvægi milli áhrifa fullorðinna og barna (Svinth, 

2012). 

Það kom fram í vettvangsnótum rannsóknarinnar að það voru börn í hópnum sem 

létu meira að sér kveða en önnur. Þau höfðu sig meira í frammi í samverustundunum, 

gerðu tilraun til þess að hafa áhrif og höfðu frumkvæði í samræðum. Síðan voru önnur 

sem höfðu hægt um sig og höfðu sig lítið í frammi. Aðrar rannsóknir hafa sýnt að alltaf 

eru einhverjir foringjar í barnahópnum sem hafa tilhneigingu til þess að taka yfir og svo 

önnur börn sem eru meira til baka. Eide o.fl. (2012) benda einnig á að ef stýring fullorðins 

aðila er ekki fyrir hendi þá er alltaf hætta á því að einstaka börn taki yfir og getur hver 

sagt sér það sjálfur að foringjarnir í barnahópnum eru líklegri til þess frekar en hin börnin. 

Þau leggja hins vegar áherslu á það að leikskólakennarinn hafi samskipti við börnin vel á 

valdi sínu og gefi þeim svigrúm til þátttöku. Það kom í ljós hjá Svinth (2012) að 

leikskólakennarar hlustuðu frekar á börn sem þeim líkaði vel við og höfðu væntingar til 
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og börnin sem höfðu sig í frammi virtust hafa meiri hæfileika til þess, kunnu að gera það 

og höfðu lært hvað bar árangur í viðleitni til þess að hafa áhrif. Það kom fram að stundum 

reyndu hægu börnin sem yfirleitt heyrðist ekki mikið í að hafa áhrif, koma með 

uppástungu um annað efni eða spyrja hvort stund væri að enda. Sýndi það sig þá að 

leikskólakennararnir hefðu ekki alltaf yfirsýn og gætu ekki sinnt öllum börnunum. 

Ástæðan væri oftast sú að of mörg börn væru í samverustundinni og leikskólakennarinn 

jafnvel einn. Þess ber að geta að það var ekki skoðað í þessari rannsókn hvort um 

mismunun í þátttöku milli einstakra barna í samverustundunum var að ræða í 

leikskólunum þar sem rannsóknin var framkvæmd. 

Það kom fram í rannsókninni að það skipti máli hvað var lesið fyrir börnin í 

samverustund og hvernig það var gert. Þar virðist hafa mikið að segja æfing kennarans í 

því að nota bækur í þeim tilgangi að virkja þátttöku barnanna og næmni hans í 

framkvæmdinni. Miklu skiptir að vanda val á bókum sem lesnar eru þannig að efnið höfði 

til barnanna og spegli þeirra raunveruleika. Gæðabækur fyrir börn eru samdar með það 

í huga að nýtast í uppeldi, höfða til barna, flytja boðskap og auðga ímyndunarafl þeirra. 

Til að geta setið og spjallað um málefni í samverustund þá er rétt aðferð að leggja inn hjá 

börnunum efni og vekja forvitni þeirra (Ashbrook, 2012). Leikskólakennarar þurfa því, ef 

vel á að vera, að undirbúa það vel hvað er lesið fyrir börnin í samverustund og hvernig 

það er framkvæmt. Það þarf að vekja forvitni þeirra og hvetja þau til þátttöku með því að 

velja bækur sem höfða til þeirra.  

5.3 Samverustundirnar 

Öllum samverustundunum sem skoðaðar voru í þessari rannsókn stýrði fullorðinn 

einstaklingur. Það er í samræmi við það sem aðrar rannsóknir hafa sýnt (Eide o.fl., 2012) 

að það er innbyggt í samverustundir að þeim stýri fullorðinn. Mjög oft sýndu 

vettvangsnótur að samverustundirnar fóru fram í óhentugu rými. Í öllum stundunum sátu 

börnin á gólfinu í röð upp við vegg og leikskólakennari ýmist stóð, sat á stól eða sat á 

gólfinu fyrir framan þau meðan hann stjórnaði. Í sumum tilfellum orsakaðist það af 

húsnæðinu að önnur uppsetning var erfið. Í rannsókn Eide o.fl. (2012) kom það fram að 

uppröðun þar sem allir sátu í hring í sömu hæð og gátu séð hvert annað virtist besta 

uppsetningin í þeim tilgangi að virkja þátttöku allra. Það má velta því fyrir sér hvort 

uppsetning eins og hér var, börnin í röð og leikskólakennari fyrir framan, sé ómeðvitað 

sett upp í þeim tilgangi að auðvelda utanumhald hans. Taka þarf það til greina að 

stundum er það rýmið sem samverustundirnar eru framkvæmdar í sem er þannig að 

auðveldasta uppsetningin er að raða börnunum upp við vegg. Hér er lagt til að leitað 
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verði lausna við að skipuleggja rými sem gæti hentað fyrir samverustundir. Nota má 

mottur, útbúa heimakrók eða annað sem rými gefur kost á. 

Samverustundirnar sem rannsakandi fylgdist með voru margar þannig settar upp og 

framkvæmdar að þátttaka barnanna var með minnsta móti. Þátttöku barnanna var oft 

þannig háttað að þau áttu að rétta upp hönd og máttu taka til máls ef þau höfðu fengið 

merki um það frá leikskólakennaranum. Í þessum tilfellum þyrfti að athuga nánar með 

samskipti því það á, ef vel á að vera, að leggja áherslu á samskipti í námi yngri barna 

(Samuelsson og Carlsson, 2008). Nám byggist á samskiptum (Radic-Hozo, 2014) og góður 

leikskólakennari vinnur með það að nýta hugmyndir barnanna í samræður, leyfir þeim að 

koma með hugmyndir og skoðanir. Einnig ber að hafa í huga að gæta þarf að yfirburðum 

fullorðinna í getu gagnvart börnunum þannig að börnin fái stuðning til þroska og 

þekkingarleitar (Østrem,2006) og öðlist þá reynslu sem þau þurfa til áframhaldandi 

þroska.  

Þar sem komið hefur í ljós að sumum börnum líkar ekki mjög vel að vera í 

samverustundum og vilja jafnvel að þeim verði sleppt (Helga Kristín Hermannsdóttir, 

2016) má leiða hugann að öðrum möguleikum í starfinu. Í leikskóla þar sem þróaðar voru 

aðferðir til aukins lýðræðis, dró starfsfólk úr stjórnun og börnin fengu meira val. Þau gátu 

til dæmis valið á milli þess hvort þau tækju þátt í sögustund eða gerðu eitthvað annað 

meðan á henni stóð, viðfangsefnum sem þau gátu sinnt og valið á milli var líka fjölgað 

(Erla Ósk Sævarsdóttir og Kristín Karlsdóttir, 2016). Með þetta í huga má spyrja hvort 

eitthvað álíka starf gæti komið í stað hefðbundinna samverustunda, börnin gætu til 

dæmis valið á milli sögustundar, söngstundar eða annars.  

Það er þekkt í starfi í leikskóla og birtist einnig í þessari rannsókn að einstaka börn 

reyna oft að taka með sér lítil leikföng, legokubba eða aðra smáhluti inn í samverustund, 

til þess að leika sér með eða fitla við, þó þau séu meðvituð um að það gildi ákveðnar 

reglur um slíkt. Bae (2010) fjallar um leik barna og meðal annars þá tilhneigingu barna að 

ögra aðstæðum á einhvern hátt með leik. Þetta geri þau ef þau séu þvinguð í aðstæður 

eða verkefni sem fullorðnir stýra alfarið og þeim finnst þau vera heft eða hafa lítið að 

segja um. 

5.4 Áhrifaþættir í leikskólastarfi 

Leikskólakennurum ber að haga starfi sínu samkvæmt aðalnámskrá leikskóla 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011) þar sem lögð er áhersla á lýðræði og 

jafnrétti. Jafnframt hefur Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (1992) 
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verið lögfestur á Íslandi og er starfsfólki leikskóla skylt að hafa ákvæði hans í heiðri í 

daglegu starfi í leikskóla. 

Starf leikskólakennara er langt frá því að vera einfalt, það getur reynt á í erli daganna 

og börnin oft mjög ólíkir persónuleikar hvert með sínar þarfir. Þessir þrír 

leikskólakennarar sem tóku þátt í rannsókninni nálgast vinnuna með börnunum á ólíkan 

hátt. Taka þarf til greina að aðstaða í húsnæði leikskólanna var misgóð. Til dæmis hafði 

Sirrý mun minna pláss fyrir sína deild heldur en Hulda og Sara. Varla varð því við komið 

að láta börnin sitja í hring hjá Sirrý og var húsnæði deildarinnar ekki hentugt fyrir svo 

mörg börn. Hafa þarf í huga að skipulag umhverfisins er einn af þeim þáttum sem hafa 

áhrif á gæði starfsins (Sheridan og Samuelsson, 2009).  

Það má vel sjá það af viðtölunum við leikskólakennarana þrjá og síðan hvernig 

framkvæmd þeirra á samverustundunum var, hvernig viðhorf þeirra til barna og þátttöku 

þeirra hafa áhrif á störf þeirra. Fleiri hafa sýnt fram á þessa staðreynd, að 

leikskólakennarar þurfi að vera meðvitaðir um viðhorf sín þegar þeir skipuleggja starf sitt 

og að mikilvægt sé að fullorðnir reyni að skilja börn og reynslu þeirra (Emilson og 

Folkeson, 2006; Erla Ósk Sævarsdóttir og Kristín Karlsdóttir, 2016; Hrönn Pálmadóttir og 

Þórdís Þórðardóttir, 2007; Jóhanna Einarsdóttir, 2008; Sara Margrétar Ólafsdóttir og 

Bryndís Garðarsdóttir 2016; Sheridan og Samuelsson, 2009). Tveir af 

leikskólakennurunum sem tóku þátt í rannsókninni nefndu til dæmis sem markmið sín 

með samverustundum að börnin lærðu að sitja kyrr, að þau lærðu að hlusta, að þau 

lærðu að vera í hóp, málörvun og stærðfræði. Þetta eru í sjálfu sér ekki neikvæðar 

áherslur í uppeldi barna, það er einungis matsatriði hvernig og hvenær í lífi barna á að 

leggja áherslu á að vinna með þær. Síðan vakna spurningar um hvort samverustundir 

leikskóla séu vettvangur til þess að setja þessi markmið fram í ljósi ungs aldurs barnanna 

sem þar eru og taka þarf til greina að börnum hentar betur að vera í litlum hópum í 

leikskóla (Sands o.fl., 2012; Sheridan og Samuelsson, 2009). Í samverustundum hjá 

tveimur leikskólakennurum mátti glöggt sjá þessar áherslur á kostnað þátttöku barnanna 

og þess að styrkja þau og vinna með hugmyndir þeirra. Sara leikskólakennari nefndi sem 

markmið og tilgang samverustunda að hafa skemmtilegt og að samverustundir væru tæki 

til þess að vera í samskiptum við börnin. Að mati rannsakanda var það augljóst að Sara 

hafði það vel á valdi sínu að höfða til barnanna og virkja þau til þátttöku í þeim 

samverustundum sem skoðaðar voru. Það var glaðlegt og létt yfir, börnunum leið 

greinilega vel og höfðu möguleika til þátttöku. Augljóslega hafa viðhorf 

leikskólakennaranna áhrif á störf þeirra. Það þarf að vinna með viðhorfin því greinilega 

er um áhrifavald að ræða sem vegur þungt hvað varðar starfshætti og skipulag. 
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Ef horft er til rannsóknarspurninganna sem lagt var upp með í þessa rannsókn þá sýna 

niðurstöður að viðhorf leikskólakennaranna til samverustunda eru annars vegar að þær 

séu góður vettvangur til þess að kenna börnum tiltekna þætti og hins vegar séu þær 

góðar til að stuðla að samræðu og samskiptum við börnin. Leikskólakennararnir þrír voru 

allir á þeirri skoðun að samverustundir væru nauðsynlegar í daglegu starfi leikskóla. 

Viðhorf leikskólakennaranna til þátttöku barnanna voru þó ólík og ef til vill óljós. Af 

rannsóknargögnunum mátti annars vegar greina þá sýn að þátttaka barnanna fælist í því 

að svara spurningum og hins vegar í því að ná athygli barnanna og fá þau til að tjá sig og 

taka þátt í samræðum. Ekki var um það að ræða að börnin tækju þátt í því að ákveða 

hvað gert væri í þeim samverustundum sem skoðaðar voru. 
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6 Lokaorð 

Í þessari rannsókn var lagt upp með að fá upplýsingar um markmið og áherslur 

leikskólakennara í skipulögðum samverustundum í leikskóla. Einnig var ætlunin að fá 

innsýn í umgjörð og framkvæmd stundanna með áherslu á þátttöku barnanna í því sem 

gerðist eða var gert.  

Þessi rannsókn var ekki umfangsmikil og úrtakið lítið. Ekki verður því alhæft út frá 

niðurstöðum um leikskólastarf á Íslandi en niðurstöður rannsóknarinnar, þó lítil sé, geta 

gefið mikilvægar vísbendingar sem vert er að taka til athugunar. Það sem kom mér mest 

á óvart er það hversu skammt á veg lýðræðisleg þátttaka barna í leikskólum er komin. Að 

hópi af börnum í leikskóla sé hlýtt yfir um þekkingu á staðreyndum á ekki að eiga sér stað 

að mínu mati. Ekki er ástæða til þess að álykta sem svo að niðurstöður fyrri rannsókna 

hér á landi sem og erlendis ásamt skrifum fræðimanna um veruleika barna eigi ekki við 

um Ísland. Því ættu engin undanbrögð að vera frá því að þeir sem vinna með börnum hér 

á landi kynni sér rannsóknir og nýjustu þekkingu á þessu sviði. Mér virðist sem svo að það 

velti mestmegnis á viðhorfum okkar til barna hvernig við mætum þeim og því þarf að 

byrja þar. Í bókinni Leikum, lærum, lifum er greint frá rannsóknum þar sem 

leikskólakennarar og starfsmenn leikskóla unnu með viðhorf sín til barna og þeirra 

starfshátta sem viðhafðir voru með það að markmiði að stuðla að vellíðan og þátttöku 

barnanna.  

Skoða mætti hvort til dæmis lengri tími í hópastarfi í stað samverustunda væri 

athugunarverður. Með því að hafa færri börn saman í hóp er líklegt að meiri ró geti 

skapast því oft er erill þegar ólík börn koma saman og skipt er yfir í samverustund. Það 

gæti skilað betri árangri og veitt meiri gleði inn í starfið. Það er mikils virði því gleði og 

vellíðan eru mikilvægir þættir í velfarnaði og árangri barna til langs tíma.  

Ég hef lært mikið í vinnu við þessa rannsókn og vil hér miðla áherslum sem gætu nýst 

starfsfólki leikskóla í skipulagningu og umsjón með samverustundum.  

Í ljósi niðurstaðna gætu leikskólakennarar haft í huga að: 

• undirbúa sig vel undir samverustundir 

• virkja börnin til þátttöku, bæði við undirbúning og framkvæmd stundanna 

• leggja áherslu á lýðræðislegar samræður 

• vera athugulir og lesa hópinn 

• höfða til reynslu og veruleika barnanna 

• leyfa börnunum að ræða reynslu sína 
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• leggja áherslu á að fræða börnin í gegnum samræður og á forsendum 

barnanna 

• skoða samskipti sín við börnin í ljósi eigin viðhorfa til barna 

• huga að uppsetningu þar sem allir eiga möguleika á að ná augnsambandi og 

fylgjast með því sem gerist, til dæmis að sitja í hring og í sömu hæð 

• huga að hópastærð og fjölda fullorðinna, velja dagskrá með tilliti til þess 

 

Það hefur sýnt sig að undirbúningur kennara getur skipt sköpum þegar að 

samverustund kemur. Það er hægt að gera margt skemmtilegt og fræðandi í 

samverustundum sem hafa það að markmiði að örva þroska barna, efla félagsfærni og 

auka samkennd innan hópsins. Mín reynsla er sú að börnin hafa þörf fyrir að tjá sig og 

miðla reynslu sinni. Það geta verið mjög gefandi samverustundir þar sem málefni sem 

koma öllum við eru rædd og öllum er gefið færi á að tjá sig. Slíkar stundir geta að 

sjálfsögðu líka verið tilvaldar til þess að vekja athygli barnanna á og fræða um tiltekin 

viðfangsefni sem standa þeim nærri. Það getur reynt á hæfni kennarans í að lesa hópinn 

og virkja börnin til þátttöku, það gæti eflt leikskólakennara í starfi að þjálfa sig í því. 

Leikskólakennarar þurfa líka að gæta þess að skapa ekki of mikið álag á börn og fullorðna 

með því að hafa samverustundir of fjölmennar. 

Í umfjöllun fræðimanna sem sagt hefur verið frá í þessari ritgerð kemur mjög skýrt 

fram að samskipti milli kennara og barna í leikskólum með tilliti til lýðræðis eru 

vandmeðfarin vegna þess valdaójafnvægis sem er til staðar og allir sem starfa með 

börnum ættu að vera meðvitaðir um. Skoðun mín, eftir að hafa í þessari rannsókn velt 

málum barna fyrir mér frá ýmsum sjónarhornum, er sú að við erum ekki fær um að meta 

til fullnustu þroska þeirra og könnunarþörf þannig að ef til vill er skynsamlegast að leyfa 

börnunum að leika sér í leikskólunum, styðja þau þar og hvetja þau til þess að kanna 

umhverfi sitt og afla sér þekkingar og færni með okkar stuðningi.  

Ég vonast til þess að fleiri rannsóknir á samverustundum í leikskólum verði til þess að 

varpa skýrara ljósi á tilgang þeirra og réttmæti. Jafnframt því verði leitað leiða til að þróa 

þær leiðir sem farnar eru með það að markmiði að stuðla að vellíðan barna og fullorðinna 

í erli dagsins. 
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