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Ágrip 

 

Markmið ritgerðarinnar var að reyna að varpa ljósi á áhrif barnafjölda á samskipti barna 

og fullorðinna á leikskóla. Framkvæmdar voru skráningar í tveimur leikskólum í 

Reykjavík. Annars vegar voru skoðuð samskipti á fjölmennri deild þar sem dvöldu 26 

börn og hins vegar á fámennri deild þar sem dvöldu 15 börn. Börnin voru á aldrinum 

fjögurra til sex ára. Aðferðin sem notuð var til að safna gögnum nefnist skráning jafn 

harðan en þá skráðu höfundar niður jafnóðum það sem gerðist í aðstæðum. 

Niðurstöðurnar voru svo bornar saman við þrjár hugmyndir um félagslegt umhverfi í 

leikskólum. Um er að ræða kenningu Hohmann & Weikart, rannsókn Johansson á 

félagslegu umhverfi sænskra leikskóla og hugmynd Bae um viðurkennandi samskipti. 

Einnig verður lýðræði í skólastarfi og sjálfræði barna haft að leiðarljósi. Helstu 

niðurstöður voru aukin stýring leikskólakennarans á fjölmennari deildinni og meiri 

fjarlægð milli leikskólakennara og barna. Á fámennari leikskólanum virtist ríkja meiri 

nálægð og einkenndust samskiptin af léttleika. 
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Inngangur 

 

Í gegnum árin hefur verið mikil umræða meðal leikskólakennara um fjölda barna á 

deildum og hvort hópastærð hafi áhrif á starf leikskólans og samskipti barna og 

leikskólakennara. Ýmsar ástæður hafa verið nefndar, svo sem að það sé minni hávaði á 

fámennum deildum sem og rólegra, minni þörf á stífu skipulagi og síðast en ekki síst 

meiri tími fyrir hvert barn.  

Höfundar hafa báðir unnið á afar fjölmennum deildum og hafa því orðið varir við 

þessa umræðu og jafnvel verið þátttakendur í henni. Þeir hafa komið heim eftir 

vinnudaginn með höfuðverk vegna hávaða, þeim hefur fundist þeir ekki geta veitt hverju 

barni jafnmikla athygli og þeir vildu og hafa jafnvel orðið pirraðir yfir því hve mörg börn 

væru á deildinni. Þegar umræða um að ný lög væru í vændum, lög um að nú myndi 

leikskólinn ráða barnafjölda á deildum, fögnuðu höfundar. Síðan fóru að renna á þá tvær 

grímur því ef til vill yrði þetta til þess að leikskólar þyrftu að taka inn fleiri börn en góðu 

hófi gengdi. Hvaða áhrif gæti þetta haft á starf leikskólans? Að mati höfunda eru það 

samskiptin milli barna og fullorðinna sem grundvalla allt starf leikskólans. Þá er 

spurningin hvort samskiptin séu lýðræðisleg og viðurkennandi eða hvort stjórnun hins 

fullorðna sé allsráðandi en svo getur líka verið um að ræða sambland af hvoru tveggja. 

Fyrir þessa ritgerð var því ákveðið að skoða samskipti í tveimur leikskólum, einum 

fámennum og öðrum fjölmennum, og grennslast fyrir um hvernig samskiptum er háttað í 

stórum og smáum barnahópum. Rætt verður um þróun samskipta hjá börnum og gildi 

þeirra, hvernig samskiptin birtast í leikskólastarfi og hvernig lýðræðisleg sýn á skólastarf 

endurspeglast í samskiptum leikskólakennara og barna, sem og hvort ýtt sé undir 

sjálfræði þeirra. Þessar áherslur verða svo bornar saman við niðurstöður skráninganna 

sem framkvæmdar voru.  

 

Lög um leikskóla hafa lengi kveðið á um ákveðinn fermetrafjölda á hvert barn og ákveðið 

barngildi á hvern starfsmann í leikskólanum. Í reglugerð um breytingu á starfi leikskóla 

sem samþykkt var vorið 2001 var kveðið á um að fermetrafjöldi á hvert barn yrði 6,5m
2
 í 

stað 7m
2
 eins og áður. Þá var einnig samþykkt að barngildi fimm ára barns skuli lækkað 

úr 1,0 barngildi niður í 0,8 barngildi (Reglugerð 2001). Með þessu skapaðist rými fyrir 
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270 börn í leikskólum í Reykjavík (Ágústa Guðmarsdóttir og Kristinn Tómasson 

2007:90). Það eru því fleiri börn á hvern starfsmann og í hverju rými en áður. Það kallar á 

skipulagsbreytingar í starfi og meðal starfsmanna. Haustið 2008 voru ný lög samþykkt á 

Alþingi um starfsemi leikskóla sem kveða á um að fermetrafjöldi á hvert barn skuli 

tekinn út og meðal annars skuli miðað við fjölda barna hvers leikskóla og sérþarfa innan 

þess hóps. Einnig samsetningu starfsmannahóps og stærðar leik- og kennslurýmis á 

hverjum stað fyrir sig (Lög um leikskóla 2008). Þessi atriði eru mjög opin og hægt að 

túlka þau á mismunandi vegu. Hver leikskóli gæti því ákveðið út af fyrir sig að hafa mörg 

börn og fjölga þá jafnvel leikskólakennurum á móti. En þrátt fyrir að það séu nægir 

leikskólakennarar miðað við fjölda barna finnst mörgum það þreytandi að vera í stórum 

hópum mest allan daginn, bæði starfsfólki og börnum. Höfundar könnuðu aðstæður í 

ungbarnaleikskóla nýlega og voru þar fjögur börn á hvern starfsmann en gallinn var að 

það voru sex starfsmenn á deild með 24 börn. Væri ekki vænlegra að skipta deildinni þá í 

tvö eða þrjú minni rými og hafa tvo leikskólakennara saman með þá átta börn? Það má 

líka spyrja hvort samskiptin líði ekki fyrir slíkt fyrirkomulag því þó hvert barn hafi sinn 

leikskólakennara eru önnur börn í rýminu sem jafnvel sækja í athygli eða trufla bæði 

athygli hinna barnanna og jafnvel leikskólakennarans.  

Í ljósi nýrra laga er vert að athuga nánar núverandi stöðu í leikskólum 

borgarinnar. Sumir leikskólar hafa meira rými á deildum en aðrir og geta því tekið inn 

fleiri börn. Oft verða leikskólar einnig fyrir þrýstingi vegna fjölda starfsfólks í 

leikskólanum eða húsnæðið býður upp á fleiri börn og eru leikskólar beðnir um að taka 

inn fleiri börn. Niðurstaðan getur því verið hátt í 30 börn á hverri deild. Samhliða eykst 

fjöldi leikskólakennara á deild. Þá vakna spurningar um hvernig starfinu sé háttað þegar 

svo mörg börn koma saman. Kemur þessi fjöldi niður á starfinu? Er einhver munur á 

viðhorfi leikskólakennara til barnanna eftir fjölda þeirra?  

 

Í þessari ritgerð verður leitast við að svara því hvað einkenni samskipti barna og 

leikskólakennara á fámennum og fjölmennum deildum. Til að svara því voru 

framkvæmdar skráningar í tveimur leikskólum í Reykjavík. Á öðrum þeirra dvelja 26 

börn á elstu deild leikskólans en á þeim fámennari eru 15 börn á elstu deildinni. Á báðum 

deildum dvelja börn á aldrinum fjögurra til sex ára. Sjónum verður beint að samskiptum 
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leikskólakennara og barna í fataklefa, matartíma og í frjálsum leik. Samskiptin verða 

greind út frá kenningu Hohmann & Weikart um félagslegt umhverfi í leikskólum, ásamt 

rannsókn Evu Johansson á það sama. Einnig verður hugmynd Berit Bae um 

viðurkennandi samskipti höfð að leiðarljósi sem og hugmyndir um lýðræði og sjálfræði 

barna í leikskólastarfi. Reynt verður að sjá hvort barnafjöldi setji mark sitt á samskipti 

milli leikskólakennara og barna.  
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1. Samskipti 

 

Mannfólkið er í eðli sínu félagsverur og á í samskiptum strax við fæðingu.Allt frá því að 

barn fæðist í þennan heim á það í samskiptum við annað fólk. Barnið sendir skilaboð með 

því að tjá sig með hljóðum og hreyfingum. Það grætur ef það er svangt og hniprar sig 

saman ef því er kalt. Sá aðili sem tekur á móti skilaboðunum er oftast frumumönnuraðili 

barnsins, í flestum tilvikum móðir eða faðir. Við sex vikna aldur hefur barnið öðlast 

skilning á ýmsu áreiti í umhverfi sínu, það leitar eftir brosi frá öðrum og bregst við því 

með hjali, handahreyfingum eða öðru. Á þessum tíma er barnið einnig farið að láta í ljós 

óánægju sína. Sem dæmi þegar það er lagt niður í rúm en kýs frekar að vera í fangi 

umönnunaraðilans lætur það vita að það er ekki ánægt með því að gráta (Buckley 2003:1; 

Shaffer & Kipp 2007:393).  

Sú skilgreining á samskiptum sem höfð er að leiðarljósi í þessari ritgerð er 

skilgreining Buckley (2003) sem segir að samskipti séu að koma skilaboðum árangursríkt 

áfram til annarra. Skilaboðin geta verið yrt eða óyrt en til þess að samskiptin séu 

merkingarbær er mikilvægt að það sé aðili sem tjáir sig á einhvern hátt og svo aðili sem 

hlustar og tekur á móti skilaboðum. Smátt og smátt gera börnin sér grein fyrir mikilvægi 

samskipta og að með þeim geta þau tjáð vilja sinn, ýmist með bendingum eða öðrum 

óyrtum tjáningaraðferðum og síðar með orðum. Óyrtum samskiptamynstrum ungbarns 

má skipta í tvo flokka. Annars vegar þegar barnið reynir að vekja athygli hins fullorðna á 

einhverju sem hefur fangað athygli þess, til dæmis á dýri eða bolta og hins vegar þegar 

barnið reynir að vekja athygli á einhverju sem það langar að fá (Buckley 2003:1; Shaffer 

& Kipp 2007:393). 

 Frá níu mánaða aldri fram til 18 mánaða aldurs eru börnin farin að mynda tengsl 

við aðra en frumumönnunaraðila, það er einstaklinga sem koma að daglegu lífi þeirra. Á 

þeim aldri hefja flest börn á Íslandi leikskólagöngu sína eða dvelja hjá dagforeldri hluta 

dags. Því fellur ábyrgð uppeldisins ekki eingöngu á foreldra heldur er starfsfólk leikskóla 

og dagforeldrar einnig mikilvægir aðilar í að stuðla að góðri samskiptafærni barna. 

Rannsóknir á tengslamyndun hafa sýnt að tengsl milli barna og foreldra líða ekki fyrir 

dvöl barns í leikskóla (Shaffer & Kipp 2007:358, 437). Til þess að barninu líði vel í 
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leikskóla eða hjá dagforeldri og geti unað sér vel við leik og störf á daginn, þarf það að 

finna til öryggis og mynda tengsl við starfsfólk eða dagforeldra.  

 Þegar barnið hefur leikskólagöngu hefst ákveðið aðlögunartímabil. Til að byrja 

með heimsækja börnin leikskólann ásamt foreldri en þegar líður á lengist tíminn sem 

barnið er í leikskólanum ásamt því að tíminn sem foreldrið er viðstatt minnkar. Til að 

auka á öryggiskennd barnsins í leikskólanum eru gerðar ýmsar ráðstafanir, eins og að 

barnið eigi sér sæti við matarborðið, sofi á sama stað í hvíldinni og sé í sama barnahópi. 

Þannig eru auknar líkur á því að barninu líði vel og aðlagist þessu nýja umhverfi.  

Þegar aðlöguninni er lokið og barnið er farið að finna til öryggis er næsta hlutverk 

leikskólans að leiðbeina því í daglegum samskiptum. Börn læra best í leik og er því eins 

farið með samskipti. Leikir hjálpa börnunum til að læra samskipti og á það við um börn á 

öllum aldri. Ungbörn læra samskipti þegar hinn fullorðni leikur við þau til dæmis á þann 

hátt að fela andlit sitt með höndunum og taka þær svo frá og segir „bú!“, en hin eldri læra 

í hinum ýmsu leikjum við jafnaldra, svo sem hlutverkaleikjum. Í hlutverkaleik setja börn 

reglur og sjá til þess að farið sé eftir þeim. Þannig læra þau að taka ákvarðanir í 

sameiningu, gera málamiðlanir, leysa ágreining sem gæti komið upp og fylgja því sem 

ákveðið var. Allt þetta fer fram í samskiptum við önnur börn og þannig þjálfast börnin í 

góðum samskiptavenjum (Jakobína Elín Áskelsdóttir 2001:16; Buckley 2003:29-30; 

Golinkoff, Hirsh-Pasek & Singer 2006:7; Olofsson 1993:160).  

Samskiptin eru ekki síður nauðsynleg fyrir nám barnanna. Rússneski 

fræðimaðurinn Lev Vygotsky var þessu sammála. Samkvæmt kenningu hans eru 

félagsleg samskipti forsenda þess að börn læri tungumál og skilji umhverfi sitt. Hann 

lagði fram kenningu um vitsmunaþroska barna þar sem hann taldi að félagsleg samskipti 

væru forsenda þess að börnin lærðu tungumál og skildu umhverfi sitt. Hann taldi 

tungumálið vera mikilvægt tæki til að læra samskipti. Jafnframt hélt Vygotsky því fram 

að samskipti væru forsenda frekara náms og á hann þá sérstaklega við það sem lærist í 

hinu daglega lífi. Í samskiptum lærir barnið þær venjur sem viðgangast á hverjum stað, 

menningu samfélagsins sem barnið býr í sem og nýja hæfni. Þessa þætti lærir barn einnig 

í leik við önnur börn. Í hlutverkaleik setja börnin upp ímyndaðan heim sem endurspeglar 

það sem gerist í raunveruleikanum og yfirfæra þannig venjurnar sem gilda á hverjum stað 

yfir í leikinn. Þannig læra börnin um menningu samfélagsins sem og að deila reynslu 
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sinni með félögunum, sem gæti haft það í för með sér að barn lærir nýja hæfni. Hlutverk 

fullorðinna er að styðja við nám barna, vekja áhuga þeirra og spyrja opinna spurninga 

sem eru líklegar til að vekja upp aðrar spurningar (Buckley 2003:2; Shaffer & Kipp 

2007:274, 277; Golinkoff, Hirsh-Pasek & Singer 2006:7). Með því læra börnin bæði í 

samskiptum við sína jafnaldra sem og fullorðna.   

 

2. Samskipti og hópastærð 

 

Því hefur lengi verið haldið fram að það sé leikskólabarninu til góða að vera á fámennum 

deildum þar sem hinn fullorðni hafi meiri tíma fyrir hvert barn og þar af leiðandi sé 

auðveldara að koma til móts við þarfir hvers og eins. Í stórum hópum er börnunum oft 

skipt í minni hópa til dæmis í lesstund eða samverustund og virðist þar vera vilji til að 

koma til móts við einstaklingsþarfir barnanna. Rannsókn Renwick og McCauley (1995) 

styður þetta en þar kemur fram að í minni hópum tók leikskólakennarinn meiri þátt í leik 

og starfi barnanna í stað þess að vera stýrandi. Þátttaka leikskólakennarans hafði jákvæð 

áhrif á börnin þar sem þau voru virkari, þó er ekki fjallað nánar um á hvaða hátt. Einnig 

kom fram að börnin unnu betur saman og jákvæðu áhrifin mátti einnig sjá í hegðun 

barnanna (Renwick og McCauley 1995:6).  

Wasik (2008) telur að börn njóti góðs af að vera í smærri hópum þegar unnið er 

með hina ýmsu námsþætti sem og þegar nýtt efni er lagt inn. Hún telur að í smærri 

hópum örvist málþroski og frásagnarhæfni barna enn frekar vegna þess að þá gefist 

kennaranum meiri tími til að hlusta á hvert og eitt barn sem og að hvert barn fær aukið 

tækifæri til að tjá sig. Í stærri hópum segir hún þetta illgerlegt þar sem mikill tími fer í að 

halda athygli allra barnanna og að skapa ró. Í mörgum leikskólum sem höfundar þekkja 

til eru börnin hvött til að segja frá því hvað þau gerðu um helgina í samverustund á 

mánudegi. Í slíkri stund getur verið erfitt að halda athygli allra barnanna og koma í veg 

fyrir að þau verði óróleg þegar þau þurfa ef til vill að hlusta á frásagnir 18 annarra barna. 

Einnig er hætt við að leikskólakennaranum gefist minni eða enginn tími til að spyrja 

nánar út í frásögn hvers og eins. Þegar börnin eru hins vegar færri í hóp má ætla að það 

skapist betri vettvangur til umræðu. Þannig eykst orðaforði barnanna þar sem þau læra ný 
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orð með því að hlusta á félaga sína og segja frá sinni reynslu. Þannig verða gæðin í 

samskiptunum meiri og tækifæri til samskipta, bæði milli kennara og barna sem og barna 

á milli, aukast. Börnin upplifa einnig að á þau sé hlustað og að þau séu mikilvægir 

einstaklingar (Wasik 2008:515, 519).  

Wasik telur að hljóðkerfisvitund barnsins aukist í fámennum hópum vegna þess 

að minna er um truflanir og umhverfishljóð. Barnið heyrir hljóðin sem mynda orðin betur 

og í nálægðinni sem skapast með færri börnum sér það betur hvernig leikskólakennarinn 

myndar hljóðin. Þá gefst leikskólakennaranum einnig tími til að fylgjast með hverju 

barni, sjá hvernig það bregst við ákveðnum aðstæðum og hvernig það er í samskiptum við 

aðra. Með þessari þekkingu um hvert barn verður auðveldara fyrir leikskólakennara að 

mæta þörfum hvers barns og aukinn tími gefst til þess í fámennum hópum. Wasik vísar í 

rannsókn Hendricks & Weismann sem framkvæmd var árið 2006 þar sem fram kemur að 

gæði í skólastarfi felist í hópastærðinni og að börn læri best í smærri hópum. Þó svo að 

leikskólakennaranum takist að halda vel utan um barnahópinn getur reynst erfitt að halda 

fullri athygli margra barna í einu. Í slíkum aðstæðum fer mikill tími í að reyna að halda 

athygli barnanna. Þegar börnin eru í fámennari hópum er auðveldara að fá þau til að 

ígrunda og íhuga og finna lausnir. Þannig verður rödd hvers barns sterkari (Wasik 

2008:516-520). 

Bruce (2004) varar við því að börn séu í fjölmennum hópum stóran hluta dagsins. 

Hún telur að þá geti skapast aðstæður þar sem barnið er hlutlaus áhorfandi
1
. Í slíkum 

aðstæðum er ólíklegra að barnið geti verið einlægt, líklegra sé að það fylgi frekar hópnum 

og sé þannig óvirkur þátttakandi. Leikskólakennarar sem eru með mörg börn eru einnig 

líklegri til að tala við hópinn, í stað þess að beina orðum sínum eða samskiptum að hverju 

og einu barni. Þá er líklegra að fjarlægðin milli leikskólakennara og barna verði meiri. 

Börn sem eru í fámennum hópum eru hins vegar líklegri til að vera tillitssamari, 

umhyggjusamari og þróa með sér góða samskiptafærni auk þess sem þau öðlast gott vald 

á tungumálinu (Bruce 2004:70-71).  

Johansson (2004) rannsakaði félagslegt umhverfi í sænskum leikskólum. Fram 

kom að leikskólakennarar upplifðu oft streitu þegar mörg börn voru saman komin. Þetta 

leiddi til þess að þeir flýttu sér um of að klára ákveðin verkefni. Leikskólakennararnir 

                                                 
1
 Hlutlaus áhorfandi er þýðing höfunda á hugtakinu Bystander Effect sem Bruce ræðir í bók sinni.  
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gengu jafnvel svo langt að segja að þeir hefðu ekki tíma fyrir faglegt starf innan 

leikskólans þegar hópurinn væri svo stór. Fylgst var með sömu leikskólakennurunum 

þegar barnahópurinn var minni. Þá var umhverfið vissulega vinalegra en samskiptin 

einkenndust þó enn af ákveðinni fjarlægð. Leikskólakennararnir nýttu ekki tækifærið 

þegar færri börn voru og veittu þeim athygli heldur héldu þeir í raun áfram sömu 

rútínunni (Johansson 2004:17). Þarna földu leikskólakennararnir sig ef til vill bak við 

fjölda barna en héldu svo viðteknum hætti þó hópurinn minnkaði. Þarna gæti þó verið að 

leikskólakennararnir séu orðnir vanir því að starfa á ákveðinn hátt og eigi erfitt með að 

brjóta upp hið venjubundna mynstur. Hópurinn er ef til vill ávallt svo stór að þessi 

fjarlægð  verður hluti af daglegu lífi sem erfitt er að breyta. Einnig gæti menning 

leikskólans haft þessi áhrif. Menningin er jafnvel ómeðvituð og starfsfólk áttar sig ekki á 

því. Það væri þó athyglisvert að athuga hvort og þá hvernig samskiptamynstur 

leikskólakennara sem hafa verið í smáum hópum gæti hugsanlega breyst ef hópurinn 

myndi stækka umtalsvert. Þá væri hægt að athuga hvort þau samskiptamynstur sem hafa 

myndast í fámennum barnahóp myndu haldast í stærri barnahópnum eða hvort samskiptin 

myndu taka á sig aðra mynd.  

Í annarri sænskri rannsókn sem beindist að samskiptum dagforeldra við börn á 

aldrinum eins til sjö ára voru samskiptin skoðuð út frá stórum og litlum hópum. Í stórum 

hóp voru á bilinu fimm til sex börn en einungis tvö til fjögur í litlum hóp. Niðurstöðurnar 

leiddu í ljós að hinir fullorðnu voru frekar stýrandi þegar börnin voru mörg saman í hóp 

og minnkuðu einstaklingsbundin samskipti við hvert og eitt barn. Í 80% tilfella átti hinn 

fullorðni frumkvæðið af samskiptunum þar sem börnin voru fleiri (Palmérus 1996). 

 

Ekki eru þó allir sammála um að fjöldi barna í hóp hafi úrslitaáhrif þegar kemur að 

gæðum í leikskólastarfi. Munro (2008) telur að það séu samskipti kennara og barna sem 

skipta mestu máli þegar kemur að námi, óháð hópastærð. Þarna má spyrja hvort 

samskiptin verði ekki fyrir neinum beinum áhrifum af fjölda barnanna. Rannsókn 

Kristínar Aðalsteinsdóttur (2002) á samskiptum grunnskólakennara og nemenda í 

grunnskólum sýnir svipaðar niðurstöður. Þar kom fram að hópastærð hafi ekki áhrif á 

nám barnanna heldur fremur samskiptahæfni og innsæi grunnskólakennarans. Hlustun, 

raddbeiting, viðhorf og færni til að lesa í einstaklinga hafi meiri áhrif á gæði 
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skólastarfsins en barnafjöldi. Athyglisvert var að í viðtölum við grunnskólakennara kom 

fram að grunnskólakennarar í fámennum bekkjum áttu ekki síður í erfiðleikum með að 

veita öllum börnum þá athygli sem þeir vildu. Í viðtölunum kom einnig fram að 

grunnskólakennarar í jafnt fámennum sem fjölmennum skólum voru sammála um að 

gæði samskipta grunnskólakennara og nemenda séu háð leikni grunnskólakennarans og 

viðhorfum hans til nemenda. Niðurstöður þeirrar rannsóknar voru að gæði skólastarfs 

fælist ekki í fjölda barna heldur viðmóti grunnskólakennara (Munro 2008:46; Kristín 

Aðalsteinsdóttir 2002:103, 111, 112). Þessar niðurstöður má ef til vill yfirfæra á deildir í 

leikskólum.  

 

3. Um samskipti í Aðalnámskrá  

 

Í Aðalnámskrá leikskóla (1999) kemur hugtakið samskipti fyrir 11 sinnum. Með tilliti til 

mikilvægis samskipta í daglegu lífi er orðsins ekki oft getið og er ekki í öllum tilvikum 

vísað til mannlegra samskipta. Þó er eitt markmiðanna í Aðalnámskrá að „örva samskipti 

barns við fólk á mismunandi aldri“ (9). Hins vegar þegar lesið er á milli línanna koma 

samskipti oft fram, þá sérstaklega hvernig stuðla á að góðum samskiptum hjá börnum og 

hvernig leikskólakennarinn skuli bera sig að í samskiptum við börn. Fjallað er um að 

samskipti í leikskóla þurfi að stuðla að lýðræði þannig að börnin finni að þeirra álit skipti 

máli og það sé tekið tillit til óska þeirra í málum sem þau varða. Jafnframt er fjallað um 

að það eigi að leyfa börnunum að leysa þann ágreining og deilur sem gætu komið upp á 

milli þeirra sem og að veita þeim hlýju og öryggi. Hlutverk leikskólakennarans er að vera 

til staðar fyrir börnin án þess að vera stýrandi en hann má heldur ekki vera afskiptalaus 

(Aðalnámskrá leikskóla 1999:9, 13, 15-17). 

 Aðalnámskráin er mjög almenn og auðvelt er að túlka hana á marga vegu. Það 

gæti vafist fyrir mörgum þessi lína á milli stjórnunar og aðgerðaleysis gagnvart leik 

barna. Einnig er umdeilt hversu mikið vægi skoðanir barna eigi að hafa í ákvörðunum 

sem varða þau. Námskráin ber þó með sér þann blæ sem ríkjandi er í leikskólum í dag, en 

það er áherslan á lýðræði og sjálfræði barnanna. Lögð er áhersla á að þau taki þátt í 

undirbúningi og frágangi í matartíma og að þau séu hvött til að klæða sig sjálf og auka 
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þannig sjálfræði þeirra og sjálfshjálp. Enn fremur kemur fram að börnin eigi að vera 

þátttakendur í mati á starfsemi leikskólans, en leikskólarnir hafa frjálsar hendur um 

hvernig staðið er að því (Aðalanámskrá leikskóla 1999:18). 

 

4. Lýðræði 

 

Í bók sinni Lýðræði og menntun fjallar Dewey (1916) um lýðræði í skólastarfi. Þar segir 

hann frá því að lýðræði sé ekki einungis það að kjósa til þings þegar kosningar eru, heldur 

er einkenni lýðræðis að taka skynsamlegar ákvarðanir eftir aðstæðum hverju sinni hvort 

sem það er í skólastarfi eða á öðrum vettvangi. Í lýðræðissamfélagi þurfa allir að koma 

fram við hvern annan á jafnréttisgrundvelli. Hann taldi jafnframt að með lýðræði í 

skólastarfi yrðu nemendur áhugasamari um námið en ella þar sem hlustað væri á þá og 

þeir hefðu áhrif á umhverfi sitt (Dewey 1916:100, 115).  

 

„Mér finnst að fullorðnir eigi að hlusta á barnið. Barn hefur líka eitthvað 

merkilegt að segja“
2
 

Mona, 5 ára (Emilson 2003:32) 

 

Þessi skoðun Monu á hlustun hinna fullorðnu vísar fullkomlega í það sem lýðræði í 

skólastarfi gengur út á, að hlustað sé á hvað barnið hefur að segja. Í Aðalnámskrá 

leikskóla (1999) er sagt frá því að börnin eigi að finna að það sé tekið mark á þeim og að 

hlustað sé á þeirra álit (Aðalnámskrá leikskóla 1999:16).  

 Stóran hluta þeirra sjónarmiða í leikskólastarfi sem nú ríkja á Íslandi og öðrum 

Norðurlöndum má rekja til Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (1989) en þar er það 

viðhorf til barna að þau séu sterkir og hæfir einstaklingar sem hafi skoðanir sem ber að 

hlusta á. Í 12. og 13. grein sáttmálans er fjallað um tjáningarfrelsi og skoðanafrelsi 

barnanna. Þar kemur fram að þau börn sem hafa hæfni til að mynda eigin skoðanir eigi að 

hafa vettvang til að láta þær í ljós með þeim aðferðum sem þau kjósa, hvort sem það sé 

munnlega, skriflega, í myndlist eða í öðru formi. Þá er jafnframt fjallað um að hlustað 

                                                 
2
 „Jag tycker dom vuxna ska lyssna på barnen. Barn har också något viktig att säga“ 
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skuli á skoðanir barnanna og tillit tekið til þeirra (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

1989). 

Þau gildi sem birtast í sáttmálanum eru umhyggja, vernd og þátttaka og lýsa þau 

vel megininntaki sáttmálans. Börn eiga að hafa sterka rödd en á sama tíma hafa þau mikla 

þörf fyrir umhyggju og vernd. Það er hlutverk hinna fullorðnu að standa vörð um bæði 

vernd og þátttöku barna í lýðræðissamfélagi og krefst það þess að þeir sem vinna með 

börnum kynni sér sáttmálann til hlítar og séu upplýstir um réttindi þeirra (Gunnar E. 

Finnbogason 2008:100, 109). 

Norðurlöndin standa framarlega í lýðræðislegu skólastarfi. Wagner (2006) er 

bandarískur fræðimaður sem dvalið hefur á Norðurlöndunum við rannsóknir. Meðal 

annars rannsakaði hún viðhorf til barna og leikskóla á Norðurlöndunum annars vegar og í 

Bandaríkjunum hins vegar. Sú rannsókn leiddi í ljós að þessar þjóðir hafa ólík viðhorf 

þegar kemur að sjálfræði barna og lýðræðis í leikskólastarfi. Á Norðurlöndunum virtust 

börnin fá meira frelsi til athafna og var frekar ýtt undir sjálfræði þeirra en jafnaldra þeirra 

í Bandaríkjunum. Wagner tekur sem dæmi að mikið traust sé lagt í hendur barna þegar 

þau fá að skera epli með beittum hnífum, hanga í trjám, slást inn í herbergi sem fyllt er af 

púðum og þar fram eftir götunum. Í Bandaríkjunum hefur þessu frelsi verið skipt út fyrir 

öryggi barnanna, en að mati Wagner hefur það öryggi að nokkru leyti gengið út í öfgar. 

Börn á Norðurlöndunum hafa meira rými fyrir frjálsan leik en í Bandaríkjunum og hafa 

meiri völd, samanber að hafa eitthvað um þeirra eigin hag að segja í leikskólanum. 

Lýðræðisleg vinnubrögð fela í sér að reynt er að vinna með börnunum í stað þess að 

ráðskast með þau. Helsti munurinn á lýðræðishugsun Bandaríkjamanna og 

Norðurlandabúa er sá að í Bandaríkjunum er talað um að undirbúa börnin fyrir þátttöku í 

lýðræðislegu samfélagi en á Norðurlöndunum eru börn nú þegar þátttakendur í 

lýðræðislegu samfélagi og fá að kynnast því strax í bernsku. Það sama má segja um 

Ísland þar sem starfshættir íslenskra leikskóla eru ekki frábrugðinir því sem er á hinum 

Norðurlöndunum. Hér á landi er litið á börn sem hæfa einstaklinga og fá börnin frelsi til 

athafna og eru hvött til sjálfstæðis. Börn leika sér ein án yfirsýnar hinna fullorðnu svo 

tímunum skiptir og virðast Íslendingar leggja mikla áherslu á að börnin læri gildi þess að 

vera sjálfstæð og leggja hart að sér. Í leikskólum fá börnin mikinn tíma til frjáls leiks 

bæði inni og úti og fá einnig sama frelsi og önnur Norðurlandabörn til að leika sér í 
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lokuðu rými án afskipta hinna fullorðnu (Broström 2006:225; Wagner 2006:293-295; 

Jóhanna Einarsdóttir 2006:164, 168-169). Ísland hefur því svipaða sýn á leikskóladvöl 

barna eins og hin Norðurlöndin. 

 Kristín Dýrfjörð (2006) leitaði eftir viðhorfum leikskólakennara til lýðræðis í 

skólastarfi og kom fram að leikskólakennurum fannst lýðræði meðal annars vera að borin 

væri virðing fyrir náunganum og hlustað væri á viðkomandi. Þá fannst 

leikskólakennurum þeir vera mikilvægar fyrirmyndir og sem slíkar þyrftu þeir að huga að 

því hvernig þeir töluðu við börnin sem og samstarfsaðila sína (Kristín Dýrfjörð 2006).  

 Leikskólakennarar í rannsókn Kristínar Dýrfjörð (2006) virðast vera meðvitaðir 

um þá nýju sýn á börn sem Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna setur fram. Þeir taka 

einnig fram hversu mikilvægar fyrirmyndir þeir eru í starfi, ekki einungis fyrir börn 

heldur einnig þá sem þeir starfa með (Kristín Dýrfjörð 2006). Leikskólakennarar verða að 

gera sér grein fyrir þeirri miklu ábyrgð sem þeir bera í starfi sínu gagnvart öðru starfsfólki 

og eru í raun fyrirmyndir í öllu sem þeir gera. Enn fremur er mikilvægt að í 

starfsmannahópnum ríki ákveðið lýðræði og ákveðin viðurkenning milli starfsmanna. Ef 

starfsfólkið virðir ekki skoðanir hvers annars og réttinn til að tjá sig er erfitt að vinna með 

sömu hugtök með börnunum. Leikskólakennarar eru einnig fyrirmyndir barnanna í 

framkomu sín á milli sem og í framkomu við börnin.  

Í dag er litið til lýðræðis í skólastarfi þegar meta á gæði þess. Lýðræðið nær til 

fjölda þátta, svo sem mats á starfi, viðhorfa og sýnar starfsfólks og barna til 

leikskólastarfsins, aðbúnaðar barna á deild og aðgengis að leikföngum, skólanámskrár og 

svo framvegis. Gæði geta einnig verið menningarbundin og nær ógerlegt að koma með 

uppskrift að góðu leikskólastarfi sem hægt er að yfirfæra á allt leikskólastarf. Í grein 

Kristínar Dýrfjörð (1995) telur hún upp þrjú atriði sem talin eru vera hornsteinar gæða í 

skólastarfi, það er markmið og áætlanagerð, foreldrasamstarf og gæði samskipta og 

barna. Hér er átt við hvernig kennarar hlusta á börn, hvort þeim er sýnd virðing og 

hvernig óyrtu samskiptunum er háttað. Hún tekur fram að tengsl séu á milli lýðræðislegra 

vinnubragða og gæða í skólastarfi. Að mati Nutbrown (2006) eru sex þættir sem hún telur 

mikilvæga þegar kemur að því að meta gæði í skólastarfi. Til viðbótar þeim þáttum sem 

Kristín telur upp nefnir Nurbrown gildi þess að börn finni fyrir öryggi og festu í lífinu. 

Þrátt fyrir það á skólastarfið að vera í stöðugri þróun og varast að staðna í gömlum 
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venjum. Leikskólinn á að vera byggður á jafnréttisgrundvelli og vera í stakk búinn til að 

taka á móti öllum þeim sem tilheyra þjóðfélaginu. Þó skal ávallt hafa í huga hvað sé 

börnunum fyrir bestu og bera virðingu fyrir þeim. Virðingu telur hún vera grundvöll góðs 

leikskólastarfs (Kristín Dýrfjörð 1995:65; Nutbrown 2006:111-116).  

Kristín Dýrfjörð (1995) hefur rannsakað viðhorf starfsfólks í leikskóla til gæða í 

skólastarfi og kom þar fram að samskipti milli barna og starfsfólks var ekki ofarlega í 

huga starfsfólksins þegar það var beðið um að meta hvað hefði mest áhrif. Þar var 

stjórnun og starfsmannahópurinn fremstur í flokki en samskipti við börnin og foreldra 

þeirra var fyrir miðju á skalanum (Kristín Dýrfjörð 1995:66-67). Það er sérkennilegt að 

sjá hversu miklu munar í forgangsröðun þeirra sem meta gæði utan frá og þeirra sem 

starfa innan leikskólans.  

 

Það er því ljóst að samskipti leikskólakennara og barna og viðhorf leikskólakennara til 

barna skipta höfuðmáli ef vel á að takast til í starfinu. Rannsókn Kristínar 

Aðalsteinsdóttur (2002) sýndi fram á að viðhorf kennara og viðmót gagnvart nemendum 

hafa áhrif á gæði samskiptanna og þar af leiðandi á gæði starfsins (Kristín 

Aðalsteinsdóttir 2002:112). En hvers konar samskipti eru þá vænlegust og hvers konar 

samskipti ætti að forðast? Ýmsar kenningar og hugmyndir hafa komið fram um hvernig 

best sé að haga samskiptum. Þær kenningar sem verða reifaðar hér og nýttar til greiningar 

á skráningum eru hugmynd Berit Bae um viðurkennandi samskipti, kenning Hohmann & 

Weikart um þrjár gerðir félagslegs umhverfis í leikskólum og rannsókn Evu Johansson á 

umhverfi í sænskum leikskólum. Einnig verður tekið mið af lýðræði í skólastarfi og 

sjálfræði barna og hvernig þær hugmyndir falla að ofangreindum hugmyndum.  

  

5. Sjálfræði  

 

Ungbarn reiðir sig mjög á umönnunaraðila sinn og getur fátt gert upp á eigin spýtur. Með 

aldrinum öðlast barnið þó aukna færni í þáttum sem ýta undir sjálfræði þess. Barnið lærir 

að ganga, tala og nota salerni svo fátt eitt sé nefnt og hefur þannig frekari stjórn á líkama 

sínum og gjörðum. Á þessum aldri, oftast í kringum tveggja ára aldurinn, getur einnig 
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komið fram togstreita milli þess sem barnið vill gera sjálft en hinir fullorðnu vilja síður að 

það geri. Barnið er þá að læra að setja ákveðin mörk og sjá hvernig það getur haft áhrif á 

umhverfi sitt, til dæmis með því að tjá vilja sinn. Bandarísk rannsókn frá árinu 1996 

kannaði hvernig sjálfræði barna birtist annars vegar á heimilum barnanna í samskiptum 

við móður og hins vegar í leikskólanum í samskiptum við leikskólakennara. 

Niðurstöðurnar sýndu að sjálfræði barnanna var skert í leikskólanum. Þegar þau voru 

heima með foreldrum var frekar ýjað að þeim hvað þau ættu að gera, með litlum 

vísbendingum eða spurningum. Í leikskólanum var þetta beinskeyttara og meira stýrandi. 

Lítið var um samningaviðræður í leikskólanum og þá sérstaklega ekki í þeim málum þar 

sem sjálfræði barnanna og vilji leikskólakennarans skaraðist á. Þátttakendur voru börn á 

aldrinum 3-4 ára og var engin munur á viðhorfi leikskólakennara eftir aldri barnanna 

(Nucci, Killen & Smetana 1996:7, 17-20). Oft er talað um sjálfræði barna í leikskólum í 

tengslum við það að þau eigi að læra að bjarga sér sjálf. Því eru þau hvött til að klæða sig 

sjálf, skammta sér sjálf á diska og leysa ágreining í leik sjálf. Að mati höfunda er þetta 

sérstaklega áberandi á elstu deild þar sem væntanleg skólaganga barna er á næsta leyti og 

þeim sagt að þau verði að læra þetta sjálf því í skólanum sé engin til að hjálpa þeim. Það 

sem oft gleymist í umræðunni um sjálfræði er hversu mikið börnin ráða og yfir hverju, á 

móti valdi hins fullorðna. Börnin eru ef til vill hvött til að klæðast og matast sjálf en fá 

engu um það ráðið hvenær eða hvort þau fari út, í hvað þau klæða sig, hvað þau borða og 

svo framvegis.  

Íslensk rannsókn sem skoðaði hvernig börn líta á sitt eigið sjálfræði í leikskóla 

leiddi í ljós að börnunum fannst þau litlu ráða í leikskólanum, það væru 

leikskólakennararnir sem réðu. Allt sem þau gerðu yrði að fara í gengum 

leikskólakennarann, að þeirra mati. Þau máttu ráða hvar þau lékju sér, ef þau spyrðu 

konurnar fyrst. Leikskólakennarar réðu öllu frá sjónarhorni barnanna en þau litlu sem 

engu (Anna Magnea Hreinsdóttir 2008:60-61).  

Önnur íslensk rannsókn á því hversu mikið sjálfræði barna væri í leikskólanum og 

grunnskólanum að mati barnanna, leiddi svipaðar niðurstöður í ljós. Börnin töldu sig ráða 

eigin leik og efnivið, svo lengi sem það væri ekki upptekið, en lítið ráða um skipulag eða 

ákvörðunartöku innan leikskólans. Þegar sömu börn voru búin að vera nokkra mánuði í 

grunnskóla var aftur kannað sjálfræði þeirra út frá þeirra sjónarhorni. Þá sögðust börnin 
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ráða hvað þau gerðu í frímínútum og ef þau fengu val um viðfangsefni. Þau sögðust ekki 

fá neinu ráðið um hvað þau gerðu í skólanum og varla hvort þau skrifuðu með blýanti eða 

lit (Jóhanna Einarsdóttir 2008:123-125). Í eftirfarandi skráningum verður leitast eftir því 

að greina hvar sjálfræði barnanna kemur fram í þeim aðstæðum sem skoðaðar voru og þá 

á hvaða hátt.  

 

6. Um leikskólana  

 

Leikskólarnir voru valdir með það í huga að á öðrum leikskólanum dvelja mörg börn 

saman á deild en á hinum eru fá börn á hverri deild. Leikskólarnir eru báðir staðsettir í 

Reykjavík en til að gæta trúnaðar hefur nöfnum beggja leikskóla verið breytt. Þeim var 

gefin nöfnin Tröllaborg, sem er fjölmennri leikskólinn en hinn fékk nafnið Trítlaborg. 

Skráningarnar voru framkvæmdar á elstu deild beggja leikskóla en þar dvelja börn á 

aldrinum fjögurra til sex ára. Alls dvelja 26 börn á Tröllaborg en 15 börn á Trítlaborg. 

Þrír starfsmenn starfa á deild Tröllaborgar. Deildarstjórinn er leikskólakennaramenntaður 

en hinir tveir hafa mismikla reynslu og menntun. Á Trítlaborg var deildarstjórinn í leyfi 

en auk hans starfar nemi í leikskólaliðanámi. Þar var afleysing á deildinni er skráningar 

fóru fram, en það var ekki sama manneskjan í öllum tilfellum. Báðir leikskólar leggja 

áherslu á samskipti í vinnu með börnum. Leikskólarnir eru einnig sambærilegir að því 

leyti að borðað er inni á deildum, í stað matsals. Á Trítlaborg er fataklefinn beint fyrir 

utan deildina en fataklefi Tröllaborgar er samtengdur fataklefa annarrar deildar og er rétt 

hjá deildinni. Báðum deildum er skipt upp í leiksvæði svo börnin geta leikið sér í minni 

hópum.  

 

7. Aðferðafræði skráninga 

 

Í þeim tilgangi að sjá hvað einkenni samskipti barna og leikskólakennara á fámennum og 

fjölmennum deildum var fylgst með samskiptum á tveimur leikskólum, Tröllaborg og 

Trítlaborg. Alls voru framkvæmdar 12 skráningar, sex á hvorum leikskóla. Ákveðið var 
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fyrirfram að skrá matartíma, fataklefa og frjálsan leik, tvær skráningar í hverjum 

aðstæðum. Aðstæður voru valdar með það í huga að þær kölluðu á ólík samskipti milli 

leikskólakennara og barna. Samskiptaformið er öðruvísi þegar börn eru að leik heldur en 

þegar þau eru að matast eða klæða sig í eða úr útifötunum. Þannig væri líklegra að fá 

heildstæðari mynd af þeim samskiptum sem áttu sér stað á hvorum leikskóla fyrir sig.  

 Beitt var skráningaraðferð sem nefnd er Running Record eða skráning jafn 

harðan. Aðferðin felur í sér að samskipti eru skráð niður um leið og þau eiga sér stað, 

hlutlaust og án þess að lagt sé mat á þau. Kosturinn við aðferðina er að miklar 

upplýsingar fást á stuttum tíma en gallinn er sá að erfitt getur verið að ná öllu sem gerist, 

eins og hægt er með myndbandsupptökuvél. Að auki verða rannsakendur að gæta þess að 

börn og starfsfólk verði ekki fyrir truflun í starfi á meðan á skráningum stendur, verði 

óörugg og jafnvel breyti hegðun sinni vegna þess að fylgst er með þeim (Nilsen 1997:77). 

Höfundar skráðu hverjar aðstæður fyrir sig í sitt hvoru lagi. Eftir að stundinni lauk báru 

þeir svo saman bækur sínar. Þetta var gert til að auka áreiðanleika skráninganna því með 

þessu móti gátu höfundar fengið annað sjónarhorn á aðstæðurnar eða náð að skrá meira 

en ella. Ekki var gerður greinarmunur á því hvaða starfsmaður var viðstaddur hverja 

skráningu. Því verður hugtakið leikskólakennari notað um alla starfsmenn deildanna 

tveggja, hvort sem þeir hafa leikskólakennaramenntun eður ei.  

 

8. Skráningar og greining  

 

Skráningarnar voru greindar út frá fjórum tegundum umhverfis í leikskóla, það er 

styðjandi umhverfi, stýrandi umhverfi, óstöðugt umhverfi og að lokum frjálst umhverfi. 

Þessi hugtök eru fengin frá þrenns konar hugmyndafræði eða kenningum sem varða 

samskipti kennara og barna í leikskólum. Bae (1996) er norskur fræðimaður og fjallar 

ítarlega um viðurkennandi samskipti sem vænlega leið til samskipta. Voru hennar 

hugmyndir nýttar við skilgreiningu á styðjandi umhverfi. Í viðurkennandi samskiptum líta 

börn og leikskólakennarar á hvorn annan sem jafngilda einstaklinga sem bera virðingu 

hvor fyrir öðrum (Bae 1996:146). Hohmann & Weikart (1995) lögðu grunninn að 

High/Scope stefnunni í Bandaríkjum N-Ameríku og greindu félagslegt umhverfi leikskóla 
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í þrjá hluta; frjálst umhverfi, stýrandi umhverfi og styðjandi umhverfi. Styðjandi 

umhverfi þeirra á margt sameiginlegt með viðurkennandi samskiptum Bae en í slíku 

umhverfi er litið á börn sem sterka og hæfa einstaklinga og hafa leikskólakennarar trú á 

getu þeirra (Hohmann & Weikart 1995:48). Einnig verður rannsókn Johansson (2004) 

höfð að leiðarljósi en hún rannsakaði mismunandi félagslegt umhverfi á sænskum 

leikskólum. Alls tóku 450 börn þátt í rannsókninni og voru þau öll á aldrinum eins til 

þriggja ára í leikskólum víðs vegar um Svíþjóð. Hún greindi þrenns konar umhverfi, líkt 

og Hohmann & Weikart (1995), en þar má nefna umhverfi þar sem gagnkvæm virðing 

ríkir, sama umhverfi og Hohmann & Weikart (1995) nefna styðjandi umhverfi og Bae 

(1996) nefnir viðurkennandi samskipti. Einnig nefnir hún umhverfi sem er óstöðugt en 

þar er hægt að sjá bæði styðjandi og stýrandi aðferðir leikskólakennarans í samskiptum 

og er erfitt að lesa í aðstæðurnar. Að lokum nefnir Johansson umhverfi þar sem 

leikskólakennarinn stýrir og stjórnar, sem kemur heim og saman við stýrandi umhverfi 

Hohmann & Weikarts (1995). Þar er litið á börn sem órökræn í hugsun og hafa börnin 

lítil völd í slíku umhverfi (Hohmann & Weikart 1995:49; Johansson 2004:13). 

 

Hér á eftir verða einkennum hvers umhverfis fyrir sig varpað fram og þau stutt með 

atvikum úr skráningum sem framkvæmdar voru. Einnig verða atvik úr skráningunum 

borin saman við umræðu um lýðræði og sjálfræði barna. Að lokum verður umræðan leidd 

að niðurstöðum í ljósi þessara fræða til að svara því hvort barnfjöldi hafi í raun áhrif á 

samskipti leikskólakennara og barna.  

 

8.1 Styðjandi umhverfi  

 

Styðjandi umhverfi í leikskóla einkennist af virðingu beggja aðila. Berit Bae (1996) telur 

að leikskólakennarinn eigi að bera virðingu fyrir skoðunum barnsins, og barnið 

sömuleiðis. Báðir aðilar sjá hvorn annan sem jafngilda einstaklinga með það að markmiði 

að barnið verði meðvitaðra um sjálft sig, sjálfstæðara og umburðalyndara. Til þess verður 

barnið að fá frelsi til eigin hugsana og tilfinninga (Bae 1996:146-147). Kemur þessi sýn 

heim og saman við þá sýn á börn sem fram kemur í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna 
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(1989). Börn eru ekki óæðri hinum fullorðna og hafa skoðanir sem ber að virða og hlusta 

á. Hinn fullorðni veit ekki alltaf betur og þarf að leitast við að sjá hlutina frá sjónarhorni 

barnsins og taka þátt á þeirra forsendum (Jóhanna Einarsdóttir 2008:115). Eftirfarandi 

atvik sem átti sér stað í matartíma Trítlaborgar er lýsandi fyrir styðjandi umhverfi. 

 

Matartímanum er að ljúka og eitt barn ákveður að hefja spurningakeppni. Hvað 

heitir mamman í Mamma Mia? spyr það og svörin standa ekki á sér. Eitt barnið réttir 

upp hönd og hrópar: Donna! Spyrillinn svarar þá: Rétt! Þrjú stig! og heldur áfram að 

spyrja. Hann spyr um stelpuna í Mamma Mia og einnig hvað hafið hjá Madagaskar 

heiti. Eitt barnanna hrópar: Atlantshaf! Leikskólakennarinn sem er að taka af 

borðunum segir: Nei...iii...eins og Indland. Eitt barnanna segir þá: Indlandshaf og 

fær þrjú stig fyrir. Þá segir spyrillinn: Nú kemur ein erfið spurning...hvað heitir 

forseti Bandaríkjanna? Börnin standa á gati. Leikskólakennarinn kemur þá inn í 

leikinn og spyr hvað forsætisráðherra Íslands heitir. Barn svarar að það sé Jóhanna 

Guðrún en leikskólakennarinn brosir og segir að svo sé ekki. Barnið spyr þá hvort 

það sé samt ekki Jóhanna. Jú, Jóhanna Sigurðardóttir svarar leikskólakennarinn. 

Börnin halda svo áfram að spyrja hvert annað um höfuðborgir.  

 

Í þessari stuttu frásögn sést glögglega hvernig leikskólakennarinn tók þátt á forsendum 

barnanna. Börnin hófu þessa spurningarkeppni upp á sitt einsdæmi og leikskólakennarinn 

reyndi ekki að taka stjórnina af barninu. Hann leiðbeindi með spurningar og laumaði 

einni spurningu inn sem virtist ekki hafa áhrif á leikinn því börnin héldu svo áfram með 

sínar spurningar. Leikskólakennarinn beið einnig eftir svari barnanna og leyfði þeim að 

spreyta sig fyrst áður en hann leiðbeindi. Hann hefði ef til vill getað gefið börnunum enn 

meira rými til að spreyta sig, til dæmis að gefa ekki strax upp svarið við forsætisráðherra 

Íslands. Enn fremur hefði hún getað gefið svarið við forseta Bandaríkjanna svo börnin 

hefðu fengið rétt svar. Þrátt fyrir það var þessi spurningarkeppni mjög skemmtileg og 

lýsandi fyrir það styðjandi umhverfi sem hér um ræðir. Á Trítlaborg tók 

leikskólakennarinn einnig þátt í frjálsa leiknum hjá börnunum. 

 

Leikskólakennarinn situr hjá börnunum sem eru að leika sér að legókubbum. Hann 

tekur þátt í samræðunum og er mikil ró yfir hópnum. Leikskólakennarinn situr og er 

að tína til kubba. Hann segir svo: Ég er með hár til sölu. Barn horfir á hann og 
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leikskólakennarinn spyr: Vantar þig stutt eða sítt hár? og lætur svo þau börn fá hár 

sem vilja.  

 

Hohmann & Weikart (1995) telja að styðjandi umhverfi einkennist af því að 

leikskólakennarinn gefi börnunum rými til að uppgötva upp á eigin spýtur en hann er þó 

til staðar og styður við þessa þekkingarleit (Hohmann & Weikart 1995:49). Á Trítlaborg 

átti eftirfarandi atvik sér stað í frjálsa leiknum.  

 

Þrjú börn eru að leika sér með fiska og eru búin að ræða um hvað hárkarlar borði og 

hvort þeir drepi dýr. Eitt barn spyr leikskólakennnarann: Er þessi hárkarl vondur? 

og sýnir honum fiskinn. Leikskólakennarinn svarar: Spurðu hann bara. Barnið segir 

þá: Við verðum að fletta því upp... skrifa bara svart ker. Barnið gerir hreyfingu með 

fingrunum sem líkir eftir því þegar maður skrifar á lyklaborð á tölvu. 

Leikskólakennarinn spyr því: Á ég að gúggla því? og barnið játar.  

 

Þarna hvetur leikskólakennarinn barnið til að leita sér þekkingar sjálft, samanber að 

spyrja bara hákarlinn hvort hann sé vondur. Barnið virðist hafa skilning á því að margt er 

hægt að finna í tölvu og leikskólakennarinn les þarna í tjáningu barnsins þó svo að það 

orði það ekki beint. Leikskólakennarinn hlustaði á óyrt samskipti barnsins, sá 

líkamstjáninguna og skildi hugsun barnsins.  

 

Bae (1996) ræðir einnig um skilgreiningarvald hins fullorðna. Það er þegar hinn fullorðni 

reynir ekki að sjá tilganginn út frá sjónarhóli barnsins heldur skilgreinir aðstæður fyrir 

barnið (Bae 1996:147, 150). Á Trítlaborg var umræða í matartíma um skrímsli og 

górillur. Eftirfarandi atvik sýnir hvernig leikskólakennarinn skilgreinir ekki fyrir barnið 

heldur bíður frekari skýringa.  

 

Leikskólakennarinn spyr barn hvort það sé skrímsli í kjallara ömmu þess, eða jafnvel 

górilla. Annað barn grípur þetta og segir: Kannski kúkaði górillan þar á gólfið og 

brosir. Leikskólakennarinn horfir á barnið án þess að segja orð en brosir út í annað á 

meðan hún hnykklar brúnirnar. Barnið horfir á leikskólakennarann og segir: Hvað? 

Górillur kúka ekki í klósettið. Barnið brosir breitt og leikskólakennarinn brosir líka.  
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Það er augljóst að leikskólakennaranum var ekki skemmt að hafa slíkar umræður við 

matarborðið. Hann hefði getað brugðist við á þann hátt að skamma barnið eða minna það 

á að tala ekki svona við matarborðið, en í stað þess að skilgreina og ákveða fyrir barnið 

hver tilgangurinn var með górillusögunni bíður hann og gefur barninu færi á að útskýra 

sjálft. Útskýringin á við rök að styðjast og því var ætlun barnsins líklega ekki að vera 

dónalegt við matarborðið. Ef leikskólakennarinn hefði strax ákveðið að barnið ætlaði að 

vera með dónaskap hefði hann svipt það tækifærinu til að útskýra mál sitt.  

 

Johansson (2004) telur að í styðjandi umhverfi sé sú sýn ríkjandi að barnið sé sjálfstæður 

einstaklingur og leikskólakennarinn hafi trú á getu þess (Johansson 2004:15). Þá er einnig 

mikilvægt að leikskólakennarinn beri virðingu fyrir barninu (Bae 1996:146). Hohmann & 

Weikart (1995) lýsa styðjandi umhverfi sem umhverfi þar sem leikskólakennarar og börn 

stjórna í sameiningu og reynt er að skapa jafnvægi milli frelsis barnanna og öryggis þeirra 

(Hohmann & Weikart 1995:49). Á Trítlaborg var börnunum oft treyst til að vera ein. Til 

að mynda fór leikskólakennarinn í kaffi en spurði börnin áður hvort þau treystu sér til að 

leika ein í smástund. Annað atvik átti sér stað í fataklefa.  

 

Börnin eru að klæða sig sjálf eftir hádegi og eru á leið í útiveru. leikskólakennarinn 

aðstoðar þá sem þurfa. Eitt barn er tilbúið og sest á gólfið. Eftir nokkra stund stynur 

það upp: Ég er að deyja úr hita! Leikskólakennarinn svara því og segir: Farðu þá 

bara út. Getur þú ekki passað þig sjálf? Barnið jánkar því og leikskólakennarinn 

bætir við: Þú verður að passa þig á drekanum og brosir til barnsins sem stekkur út 

um dyrnar. 

 

Þarna sést bersýnilega það traust sem er lagt í hendur á börnunum. Börnin eru fær um að 

bjarga sér sjálf og er treyst til að spjara sig í stuttan tíma. Hluti af því að treysta börnunum 

er að gefa þeim tækifæri til sjálfræðis. Í fataklefa Tröllaborgar og Trítlaborgar klæddu 

börnin sig nánast alveg sjálf og var mikið ýtt undir sjálfræði þeirra og sjálfshjálp. Á 

báðum stöðum var einnig mikil hjálp milli barnanna sjálfra og voru leikskólakennarar 

beggja leikskóla duglegir við að hrósa þeim fyrir það.  

Hugtakið lýðræði er stór þáttur í styðjandi umhverfi í leikskóla. Lýðræði felst í því að 

börnin geti tjáð sínar skoðanir og haft áhrif á gang mála í þeim málum sem varða þau. 
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Þrátt fyrir að ekki hafi mörg dæmi komið fram sem varða lýðræði í skráningum er eitt 

atvik frá Trítlaborg sem átti sér stað í matartímanum.  

 

Barn situr við hlið leikskólakennarans og segir við hann: Ég fer í hvíld því ég er með 

bangsa. Leikskólakennarinn spyr: Viltu lúlla? Viltu hvíla þig? Barnið játar því og 

leikskólakennarinn segir: Þá skal ég leggja dýnu fyrir þig, bara fyrir þig. Barnið 

spyr þá um hverjir fleiri fái líka dýnur og leikskólakennarinn segir: Bara þú og 

brosir.  

 

Þar sem þessi börn eru á elstu deild er greinilega ekki ætlast til þess að þau leggist á dýnu 

og hvíli sig. Hvíldin var frekar í formi þess að lesa bók eða hlusta á sögu og hafa það 

rólegt. Þetta barn var ánægt með að hafa komið með bangsa í leikskólann og langaði að 

lúra með hann. Leikskólakennarinn sá ekkert athugavert við það og býðst til þess að 

leggja dýnu niður fyrir barnið. Í þessu atviki gæti leikskólakennarinn hafa spurt sig hvað 

táknar þessi athöfn fyrir barnið? og reynt að skilja hvað liggur að baki þess að fá að 

leggjast niður í hvíld með bangsann sinn. Þarna voru viðurkennandi samskipti við lýði 

þar sem kennarinn hlustaði á vilja barnsins, las í tjáningu þess og reyndi að skyggnast inn 

í reynsluheim barnsins með því að leggja dýnu niður fyrir það. Með þessu var 

leikskólakennarinn að senda þau skilaboð til barnsins að það á rétt á eigin upplifunum og 

vekur það traust hjá barninu gagnvart umhverfinu (Bae 1996:149, 150, 153).  

 Bae (1996), Johansson (2004) og Hohmann & Weikart (1995) telja öll að 

styðjandi umhverfi sé vænlegast til þess að börn og fullorðnir fái sem mest út úr 

umhverfinu þar sem gagnkvæm virðing ríkir. Í umhverfi þar sem börnin hafa rödd sem 

hlustað er á og leikskólakennarinn ber virðingu fyrir þeim skapast ótal tækifæri fyrir 

börnin að tileinka sér góð samskipti hvort við annað og einnig að læra nýja hluti. Í 

umhverfi þar sem börnum er treyst og tekið mark á því sem þau gera eða segja, geta þau 

fengið aukinn vilja til að nema eitthvað nýtt.  
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8.2 Stýrandi umhverfi  

 

Andstæða styðjandi umhverfis er stýrandi umhverfi. Þegar hugmyndir Johansson (2004), 

Bae (1996) og Hohman & Weikart (1995) eru bornar saman kemur í ljós að þau fjalla öll 

um stýrandi umhverfi og er umfjöllunin áþekk. Í slíku umhverfi er það kennarinn sem 

ræður, það er hann sem stjórnar og börnin fylgja honum. Johansson (2004) bendir þó á að 

stýrandi umhverfi þurfi ekki alltaf að vera neikvætt. Skipulagðar stundir þar sem stefnt er 

að ákveðnum markmiðum eru oft á tíðum stýrandi en jafnframt faglegar (Johansson 

2004:18).  

Við matarborðið, bæði á Trölla- og Trítlaborg mátti á köflum greina stýrandi 

umhverfi. Í báðum leikskólunum skömmtuðu leikskólakennararnir matinn á diskana að 

mestu fyrir börnin. Stundum var þeim skammtað án þess að þau væru viðstödd þannig að 

þau höfðu ekkert um það að segja hve mikið færi á diskinn þeirra. Börnin voru þó 

stundum spurð hve mikið þau vildu fá á diskana sína en það kom sjaldan fyrir að þau 

fengu að skammta sér matinn sjálf. Með þessu fyrirkomulagi höfðu börnin oft lítið um 

það að segja hve mikið þau fengu á diskana eða hve mikið þau vildu borða. Þrátt fyrir það 

voru þau  hvött til að klára matinn sinn. Atvikið sýnir hvernig leikskólakennarinn gefur 

barninu val um hversu mikið það vill en ákveður svo fyrir barnið.   

 

Börnin sitja við borð og leikskólakennarinn gefur þeim bollur á diskana. 

Leikskólakennarinn spyr ávallt hvort þau vilji hálfa eða heila bollu. Óskir barnanna 

voru virtar í flestum tilfellum en þegar líða tekur á matartímann biður eitt barnið um 

meiri bollur. Leikskólakennarinn spyr þá barnið hvort það vilji heila eða hálfa bollu. 

Barnið svarar: Heila. Leikskólakennarinn svarar: Ég ætla að gefa þér hálfa. 

 

Í þessu tilviki var leikskólakennarinn ekki að gefa barninu raunverulegt val og hvorki 

útskýrði né gaf ástæðu fyrir því að barnið fékk ekki ósk sína uppfyllta. Hver sem ástæðan 

var, hvort barnið var búið að borða mikið áður eða hvort matartíminn var alveg að verða 

búinn, þá var verið að bjóða barninu upp á val sem það hafði síðan ekkert val um. 

Leikskólakennarinn vildi ef til vera lýðræðislegur en eru þetta ólýðræðisleg vinnubrögð 

þar sem barnið hafði ekkert val.  
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Í matartímanum á Tröllaborg gengu börnin frá eftir sig. Þau fóru með diskana, hnífapörin 

og glösin sín á vagn sem var staðsettur á miðri deildinni. Þegar börnin voru búin að borða 

þurftu þau að biðja um leyfi til að standa upp og ganga frá eftir sig. Er þetta í takt við 

umfjöllun Hohman & Weikart (1995) um stýrandi umhverfi en þau segja að í slíku 

umhverfi fái börnin lítið svigrúm til sköpunar eða sjálfstæðrar hugsunar þar sem þau fara 

að leitast við að þóknast hinum fullorðna (Hohmann & Weikart 1995:48). Það að þurfa 

biðja um leyfi til að ganga frá eftir sig ýtir ekki undir sjáfstæða hugsun eða frumkvæði 

barnanna heldur dregur úr því. Börn á vinaborði Tröllaborgar eiga þó að skammta sér 

sjálf og ganga frá sjálf án yfirsýnar hins fullorðna. Einn drengur var að ganga frá glasi 

sínu þegar eftirfarandi atvik átti sér stað.  

 

Barnið gengur með vatnsglasið sitt að vagninum og byrjar að hella úr því í þar til 

gerðan dall. Leikskólakennari, sem situr á öðru borði, byrjar að kalla nafn barnsins 

og hækkar róminn í hvert sinn sem hann kallar. Að lokum hrópaði hann á barnið sem 

hefur þá hellt öllu vatninu í dallinn: Heyrirðu ekkert í mér? og bætti síðan við: Þú átt 

að drekka vatnið þitt, það er hollt fyrir þig.  

 

Þarna hrópaði leikskólakennarinn á barn sem var einungis að ganga frá eftir sig. Að mati 

höfunda var þetta hvorki staður né stund til að ræða við barnið um gildi þess að drekka 

vatn. Leikskólakennarinn hrópaði yfir hópinn á barnið sem virtist annað hvort ekki heyra 

í leikskólakennaranum eða ekki tekið orð hans til sín þar sem barnið taldi sig vera að gera 

það sem ætlast var til af því. Barnið var þegar byrjað að hella vatninu og var búið þegar 

leikskólakennarinn náði sambandi við það. Barnið er því í raun skammað án þess að hafa 

gert eitthvað af sér. Það er einungis að ganga frá eftir sig. Einnig er barnið á vinaborði, 

þar sem börnunum á að vera treyst til að gera hlutina sjálf en svo virðist sem að þeim sé 

ekki treyst því það er einhver að fylgjast með og skipta sér af því sem þau eru að gera. 

Þarna var líka kallað yfir allan hópinn, þegar leikskólakennarinn hefði getað gengið að 

barninu og talað við það undir fjögur augu. Bruce (2004) telur að í stórum hópum geti 

myndast sú tilhneiging hjá leikskólakennaranum að ávarpa allan hópinn í heild í stað þess 

að ávarpa hvert barn útaf fyrir sig (Bruce 2004:70-71).  
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Hohman &Weikart (1995) telja að stýrandi umhverfi henti ekki þeim börnum sem eiga 

erfitt með að sitja kyrr, halda athygli eða langar að fara eigin leiðir. Umhverfið hentar þó 

þeim börnum sem eiga auðvelt með að fara eftir fyrirmælum og leitast við að þóknast 

kennaranum (Hohman & Weikart 1995:48). Kemur þetta heim og saman við umfjöllun 

Johansson (2004) um stýrandi umhverfi en hún telur að hætta sé á að ákveðin börn fái 

neikvæðan stimpil án þess þó að leikskólakennarinn ætli sér að gefa þeim slíkan stimpil 

eða vera stýrandi á einhvern hátt (Johansson 2004:18-19). Í báðum leikskólunum komu 

fram nokkur tilvik þar sem leikskólakennararnir voru að segja börnunum til á stýrandi 

hátt en útskýrðu þó hvers vegna þau ættu að gera það sem þau voru beðin um. Í frjálsum 

leik á Trítlaborg átti eftirfarandi atvik sér stað.  

 

Nokkur börn eru að leik í einu leikhorninu. Þar er skilrúm úr efni sem hangir á stöng 

og nýtist það einnig til leikja. Venjulega er skilrúmið niðri en að þessu sinni er það 

uppi. Börnin eru ósammála um hvort það eigi að vera uppi eða niðri og eitt barnið 

biður leikskólakennarann um að setja það niður sem hann gerir. Hin börnin eru ekki 

sátt við þetta en leikskólakennarinn segir: Það var bara uppi því ég var að skúra í 

gær, nú er það komið niður og ekki hægt að breyta um skoðun.  

 

Leikskólakennarinn hefur sjálfsagt ekki ætlað að vera stýrandi í þessu tilviki. Tjaldið er 

venjulega niðri og þar við situr. En stjórnunin fólst í því að leikskólakennarinn hlustaði 

ekki á börnin og skapaði ekki umræðuvettvang um hvernig hægt væri að leysa það 

vandamál sem komið var upp, það að sum börnin vildu hafa skilrúmið uppi og önnur 

vildu hafa það niðri. Þarna hefði leikskólakennarinn getað hvatt til umræðu á 

lýðræðislegum nótum þar sem börnin gætu reynt að komast að sameiginlegri niðurstöðu. 

Leikskólakennarinn hefði einnig getað reynt að sjá þetta atvik út frá sjónarhóli barnanna 

og hlustað eftir því sem á bak við orðin lá í stað þess að ákveða fyrir börnin og hunsa 

þeirra athugasemdir. Þetta sýnir hve mikilvægt það er fyrir leikskólakennara að ígrunda 

vel samskipti sín við börnin til að koma í veg fyrir ómeðvitaða stýringu.  

 

Bae (1996) fjallar um stýrandi samskiptaaðferð og hvað gerist þegar það sem hún kallar 

skilgreiningarvald er tekið frá börnunum. Við slíkar aðstæður er hætt við að umhverfið 

verði stýrandi. Þegar leikskólakennarinn skilgreinir verk eða athafnir barnsins eingöngu 
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frá sínu eigin sjónarhorni og leitast ekki eftir að sjá frá sjónarhorni barnsins tekur hann 

skilgreiningarvaldið frá því. Barninu er ekki gefið tækifæri til að tjá sig um hvers vegna 

það gerði eitthvað eða hvað verk þess táknaði. Leikskólakennarinn er búinn að ákveða 

fyrir barnið og ekki verður aftur snúið (Bae 1996:160). Algengt er að þetta viðhorf mæti 

börnum til dæmis þegar þau eru að teikna eða mála og sýna hinum fullorðna afrakstur 

sinn. Þá gæti hinn fullorðni brugðist við með því að segja barninu að teikna meira á 

blaðið eða nýta pappírinn betur. Slíkt tilvik kom upp á Tröllaborg þegar börnin voru í 

frjálsum leik. 

 

Nokkur börn hafa valið að sitja við borð og teikna. Leikskólakennari spyr eitt barnið 

hvort það sé búið með myndina sína. Þegar barnið játar því segir leikskólakennarinn: 

Eitthvað fór nú lítið á þetta blað. Það má nú alveg lita meira.  

 

Með þessu viðmóti var leikskólakennarinn ekki að leita eftir skilgreiningu barnsins á 

verki þess, leitast eftir ástæðu þess að verkinu virðist vera lokið í augum barnsins. Slíkt 

viðhorf styður ekki við sjálfstæða hugsun barnsins og það fær lítið svigrúm til sköpunar 

(Hohman & Weikart 1995:49). Þessa athugasemd getur barnið túlkað sem að 

leikskólakennarinn sé ekki ánægður með verk þess. Barnið gæti þá leitað eftir samþykki 

hins fullorðna, í þessu tilviki með því að teikna meira á myndina sem í huga barnsins var 

fullbúin. Kemur þessi aðferð heim og saman við þá stýrandi samskiptaaðferð sem Bae 

(1996) lýsir í sínum skrifum. Í slíkum samskiptum er einungis pláss fyrir eina skoðun, en 

sú er skoðun hins fullorðna. Skoðun leikskólakennarns getur þó komið fram þó það sé 

ekki ætlun hans. Í báðum tilfellum getur barnið upplifað að hugmyndir þess séu ekki 

jafngildar hugmyndum hins fullorðna (Bae 1996:160; Johansson 2004:18). Í ofangreindu 

tilviki vita höfundar ekki hvað leikskólakennaranum gekk til og ef til vill hefur hann 

ómeðvitað verið stýrandi. Þetta skerpir enn á því mikilvæga atriði að ígrunda vel 

samskipti sín, sem leikskólakennara, við börnin því oft á tíðum skína skoðanir í gegn án 

vitundar hans.    
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8.3 Óstöðugt umhverfi  

 

Það sem er einkennandi fyrir óstöðugt umhverfi er sú óvissa sem ríkir í samskiptum barna 

og leikskólakennara. Reglur eru óskýrar og samskiptin geta bæði verið styðjandi og 

stýrandi í framkomu sinni við börnin. Leikskólakennararnir eru því ekki samkvæmir 

sjálfum sér. Af því leiðir að börnin geta ekki gengið að því vísu hvoru viðhorfinu þau 

mæta hverju sinni. Að mati Johansson (2004) getur óstöðugt umhverfi einkennst af 

styðjandi samskiptaaðferðum á köflum en þó sé það viðhorf ríkjandi að hinn fullorðni viti 

betur og bíður eftir því að barnið eldist til að það geti tekið virkan þátt í starfinu 

(Johansson 2004:16). Í aðstæðum sem þessum dregur úr trúverðugleika 

leikskólakennarans og gæti verið erfiðara fyrir hann að halda uppi aga og vinna börnin á 

sitt band. Það sem er bannað aðra stundina er leyft hina. Við þetta gæti barnið hætt að 

taka mark á reglum og átt erfitt með að átta sig á þeim kröfum sem til þess eru gerðar. 

Umhverfi matartíma Trítla- og Tröllaborgar einkenndist af þessum óstöðugleika, þá 

sérstaklega hvað varðar að börnin skammti sér sjálf matinn. Í sumum tilfellum var 

börnunum skammtað en í öðrum máttu þau fá sér sjálf. Atvik sem átti sér stað í matartíma 

Tröllaborgar gefur mynd af þeim óstöðugleika sem þar ríkti.  

 

Öll börnin eru byrjuð að borða og sum eru búin. Eitt barnið vill fá meira og spyr 

leikskólakennarann hvort hann megi fá meiri mat. Hann býður barninu að fá sér 

sjálft og réttir því aðalréttinn. Barnið vill ekki skammta sér sjálft svo 

leikskólakennarinn skammtar því. Öðrum börnum við borðið stendur þó ekki til boða 

að skammta sér sjálf. 

 

Í þetta skipti var aðalrétturinn í stórri skál sem var heit. Til þess að barnið gæti skammtað 

sér sjálft þurfti leikskólakennarinn að lyfta skálinni upp og færa hana til þess. Í kringum 

leikskólakennarann sátu mörg börn sem hæglega gátu skammtað sér án þess að þurfa að 

hreyfa skálina. Því var sérkennilegt að þau fengu ekki sama tækifæri og þetta eina barn. 

Á Tröllaborg er vinaborð þar sem börnin sitja til skiptis þrjú saman án 

leikskólakennara og er treyst til að skammta sér sjálf og hella í glösin en þegar þau sitja á 

borðum hjá leikskólakennara er þetta traust ekki fyrir hendi. Á Tröllaborg kom 
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leikskólakennari af annarri deild og borðaði með börnunum einn daginn. Í það skipti 

skömmtuðu börnin sér alveg sjálf. Þegar leikskólakennarinn skammtaði spurði hann 

stundum hvort þau vildu mikið eða lítið. Þetta átti sér stað bæði á Trölla- og Trítlaborg. 

En á öðrum stundum voru þau ekkert spurð og jafnvel ekki viðstödd. Á enn öðrum 

stundum máttu börnin skammta sér grænmeti og annað meðlæti sjálf en 

leikskólakennarinn skammtaði aðalréttinn. Börnin geta því ekki gengið að því vísu, nema 

við vinaborð Tröllaborgar, hvort þau fái að skammta sér sjálf. Þegar þau áttu að skammta 

sér sjálf virtist það ganga mjög vel og virtust börnin ekki eiga í neinum vandræðum með 

að skammta sér þegar það átti við og að sama skapi leyfa leikskólakennaranum að 

skammta sér í öðrum tilfellum.  

 

Í fataklefa Tröllaborgar átti sér stað atvik sem er lýsandi fyrir óstöðugt umhverfi.  

 

Stúlka kemur inn í fataklefa þar sem fyrir eru tveir leikskólakennarar. Hún er með 

blautt hárið en hún hafði bleytt það í vaskinum inni á salerni. Leikskólakennarinn 

tekur eftir þessu og segir við barnið: Varstu í hárgreiðslu? Þetta er lekkert. 

Leikskólakennarinn brosir og flissar að atvikinu. Barnið brosir og hlær með. 

Leikskólakennarinn segir að þau verði að þurrka þetta áður en þau fara út. Hann nær 

svo í flík úr hólfi stelpunar og fer að þurrka hár hennar. Hann brosir á meðan og 

segir: Þú ert nú meiri kerlingin. Við það snýr hinn leikskólakennarinn sér við og 

spyr hvað gerðist. Leikskólakennarinn svarar því og hinn leikskólakennarinn segir þá 

við barnið: Maður á ekki að gera svona fyrir útiveru og stekkur ekki bros á vör. 

Leikskólakennarinn sem þurrkar hár stelpunar bætir við: Þið getið gert þetta þegar 

þið komið inn.  

 

Þarna eru tvö gerólík viðbrögð við sama atvikinu. Öðrum leikskólakennaranum finnst 

þetta sniðugt en minnir þó á að það sé ekki hægt að fara út með blautt hárið. Hinum 

leikskólakennaranum finnst þetta greinilega ekki skemmtilegt uppátæki og ávítar barnið. 

Stúlkan veit því í raun ekki hvers konar viðbrögðum hún mætir í fataklefanum. Ef seinni 

leikskólakennarinn hefði tekið á móti henni hefði hún ef til vill fengið frekari skammir í 

stað þeirrar viðurkenningar og staðfestingar sem það fékk hjá fyrri leikskólakennara. Í því 

tilfelli las leikskólakennari í aðstæður og sá gleði barnsins og tilætlun þess (Bae 
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1996:152). Eftir að hafa fylgst með þessu atviki eru höfundar óvissir um hvort það sé illa 

séð að börnin séu að bleyta á sér hárið, hvort sem það sé fyrir útiveru eður ei. Fyrst 

höfundar fyllast slíkri óvissu er ekki að undra ef barnið upplifir óstöðugleika, jafnvel 

óöryggi, í sínu umhverfi. Það er mikilvægt að kennarar séu með samræmdar aðgerðir sín 

á milli og ræði hvaða reglur gilda og hvernig viðhorfi börn eiga að mæta til að koma í veg 

fyrir óstöðugt umhverfi. 

 

8.4 Frjálst umhverfi 

 

Helsta einkenni frjáls umhverfis er að börnin fá að vera að leik og störfum án afskipta frá 

hinum fullorðna en hann fylgist samt sem áður með en gefur börnunum ákveðið svigrúm 

til að þróa leik sinn, leysa ágreining, rækta vinskap og svo framvegis. Frjálst umhverfi er 

hugtak frá Hohmann & Weikart (1995) og á það aðallega við um frjálsan leik barna, það 

er að segja þegar börnin velja sér efnivið og fá rými til að þróa leikinn og dýpka. 

leikskólakennarinn er til staðar en skiptir sér lítið af börnunum nema ef nauðsynlega þarf 

að grípa inn í. Börnin fá næði til að sökkva sér í leik og reynslu af því að útkljá deilumál 

sjálf. Þetta hentar vel sjálfstæðum börnum en börn sem þurfa stífan ramma eða eru 

óörugg sækja síður í slíkt umhverfi (Hohmann & Weikart 1995:48). Umhverfið getur þó 

snúist upp í andhverfu sína ef leikskólakennarinn er fjarverandi eða ótengdur 

barnahópnum. Þá gæti umhverfið orðið afskiptalaust og börnin upplifað óöryggi. 

leikskólakennarinn verður því að finna hinn gullna meðalveg á milli þess að vera til 

staðar og fylgjast með án þess að skipta sér af eða taka yfirhöndina og einnig án þess að 

vera afskiptalaus. Það getur reynst sumum leikskólakennurum erfitt að finna þennan 

meðalveg.  

Í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttir (1999) á þátttöku starfsfólks leikskóla í 

hlutverkaleik barna kom fram að í mörgum tilfellum voru leikskólakennarar fjarri 

börnunum er þau léku sér saman og þá sérstaklega ef þau voru í sér rými þar sem hægt 

var að loka að sér. Við þær aðstæður skapast sú hætta að leikskólakennarinn hefur 

afskipti af leik barnanna utan frá, en ekki út frá sjónarhorni barnanna. Algengt er að þetta 

eigi sér stað þegar leikskólakennarinn er ekki viðstaddur eða fylgist ekki með leik 
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barnanna og veit þar af leiðandi ekki hvað er að gerast eða hefur gerst í leiknum (Jóhanna 

Einarsdóttir 1999:42, 48).  

 

Bæði á Trölla- og Trítlaborg mátti sjá frjálst umhverfi í frjálsa leiknum. Á Trítlaborg léku 

nokkur börn sér í frjálsum leik á gangi framan við deildina en lokað var inn á deildina. 

Þar fengu börnin svigrúm til að þróa leikinn án afskipta hins fullorðna. 

Leikskólakennarinn kíkti þó af og til fram til þeirra og börnin gátu leitað til hans ef 

eitthvað bjátaði á. Á Tröllaborg einkenndist ekki eitt ákveðið leiksvæði inn á deildinni af 

frjálsu umhverfi líkt og á Trítlaborg, heldur voru börnin að leik víðsvegar um deildina og 

í herbergjum inn af henni án afskipta frá hinum fullorðna. Börnin fengu tækifæri til að 

sökkva sér í leikinn og þróa hann á sínum eigin forsendum og var leikskólakennarinn til 

staðar þannig að börnin gátu leitað til hans ef þörf var á. Á sumum svæðum á deildarinnar 

áttu börnin þó erfitt með að sökkva sér í leik þar sem mikill erill var þar í kring. Börnin 

voru iðulega að líta upp frá leiknum og olli það truflun. Einnig var athyglisvert að sjá að 

börnin fengu tíma fyrir frjálsan leik á annatíma, hvort sem þau voru að koma í 

leikskólann eða í lok dagsins þegar börnin voru að fara heim. Það olli truflunum á því að 

börnin gætu sökkt sér í leikinn þar sem nýtt barn var sífellt að bætast í hópinn eða að 

hætta í leiknum. Þá voru köll leikskólakennara yfir allann hópinn truflandi. Köll eins og 

þeir sem eiga eftir að fá lýsi koma hérna í röð! Hverjir eiga eftir að gera grímu? heyrðust 

og hafði það truflandi áhrif á leikinn þar sem sum börnin áttu eftir að fá lýsi og önnur áttu 

eftir að gera grímu og fóru úr leiknum til að sinna því. Miðað við þessar athuganir sem 

gerðar voru á frjálsum leik á Tröllaborg var ekki ýtt nægilega undir frjálsan leik og voru 

lítil afskipti af börnunum í leik.  

Helsti munurinn á frjálsa umhverfinu í þessum tveimur leikskólum var að 

leikskólakennarinn á Trítlaborg virtist fylgjast betur með börnunum heldur en á 

Tröllaborg. Kom það fyrir á Tröllaborg að það leið langur tími án þess að 

leikskólakennari væri búinn að líta upp frá iðju sinni og fylgjast með því sem börnin voru 

að gera og kom það fyrir að umhverfið leit út fyrir að vera afskiptalaust. 

Leikskólakennararnir voru að huga að verkefnum og vissu ekki hvaða efnivið börnin voru 

að leika sér með. Á Trítlaborg stóð leikskólakennarinn reglulega upp í þeim tilgangi að 

fylgjast með  börnunum. En á móti kemur að börnin á Trítlaborg voru oft skilin eftir ein, 
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svo sem þegar leikskólakennari fór í kaffi eða fór út með börnunum og voru 

leikskólakennarar af annarri deild sem litu eftir börnunum. Mætti túlka það sem 

afskiptaleysi þar sem engin fullorðin var nálægur í leik barnanna. Það mætti þó einnig 

túlka það sem traust sem leikskólakennararnir leggja í hendurnar á börnunum, traust sem 

þau reyna að standa undir. Fróðlegt hefði verið að ræða við leikskólakennara deildarinnar 

og grennslast fyrir um hver hugsun hans var á bak við að skilja börnin ein eftir þegar 

hann fór í kaffi. Með því hefði komið í ljós hvort ályktun höfunda um traust til barnanna 

væri rétt.  

 

8.5 Lýðræði og sjálfræði  

 

Margt kom fram í skráningunum sem framkvæmdar voru og ógerlegt að tiltaka öll þau 

atvik sem áttu sér stað. Þau dæmi sem dregin voru fram hér að ofan gefa þó góða mynd af 

þeim samskiptum sem athuganir í báðum leikskólunum leiddu í ljós. Við greiningu 

skráninganna var leitast við að greina lýðræði í skólastarfi og sjá hvernig sjálfræði 

barnanna birtist í daglegu starfi.  

 Sjálfræðið birtist einna helst í fataklefanum. Í fataklefa beggja leikskólanna voru 

börnin hvött til að klæða sig sjálf og voru þau mjög sjálfstæð. Þau hjálpuðu hvert öðru og 

voru leikskólakennarar viðstaddir til að styðja við ef þess þurfti. Er þetta hluti af því að 

börnin verði sjálfbjarga og er þeim treyst til þess að klæða sig eftir veðri. Það traust var 

þó meira áberandi á Trítlaborg, þar sem leikskólakennarar Tröllaborgar sátu yfir 

börnunum í fataklefanum og fylgdust vel með. Það átti ekki við um Trítlaborg þar sem 

börnin voru jafnvel ein að klæða sig í.   

Sjálfræðið sem sást í fataklefa leikskólanna var ekki að finna í matartíma þeirra. 

Börnin fengu sjaldan að skammta sér sjálf og ef þau fengu það var það oftast meðlætið 

svo sem hrísgrjón eða salat. Þau þurftu þó alltaf að spyrja leikskólakennarann hvort þau 

mættu fá þetta og hitt, hvort þau mættu fá meira og hvort þau mættu jafnvel ganga frá, til 

dæmis á Tröllaborg. Með þessu er verið að hamla sjálfræði barnanna. Rannsóknir hafa 

sýnt að með því að hamla sjálfræði barnanna og setja strangar reglur geti börnin orðið 

þrjóskari en ella en finni þau fyrir virðingu og trausti frá leikskólakennaranum þurfa þau 
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síður að standa í baráttu um eigin sjálfræði (Hohmann & Weikart 1995:36; DeVries & 

Kohlberg 1987:38). Með því að barnið þurfi ávallt að spyrja hvort það megi fá það sem er 

í matinn er hinn fullorðni kominn í ákveðna valdastöðu gagnvart barninu. Hann getur 

ákveðið hversu mikið barnið fær og hvort það fái það sem það bað um. Við matartímann 

ættu þær reglur að gilda að það sem er á borðinu er í boði hverju sinni. Börnin ættu að 

geta fengið sér það sem þau vilja án þess að þurfa að leita samþykki hjá kennaranum. Við 

matarborðið gilda þó ákveðnar reglur sem gott er að halda á lofti og minna börnin á. 

Þannig skapast umræður um hvað sé kurteisi. Til að mynda ættu börnin ekki að þurfa að 

spyrja hvort þau megi fá eitthvað heldur frekar að biðja einhvern um að rétta sér, hvort 

sem það er annað barn eða leikskólakennari. 

Einnig var sérkennilegt að börnin gengu ekki sjálf frá eftir matinn á Trítlaborg, en 

á Tröllaborg áttu þau að ganga frá eftir sig. Þar var sjálfræði þeirra einnig skert þar sem 

börnin urðu að spyrja leikskólakennarann fyrst hvort þau mættu ganga frá, og sagði hann 

ýmist já eða nei. Við eitt borðið sat drengur sem að eigin sögn var saddur og tilkynnti 

leikskólakennaranum það. Hann sagði þá: Þá segir þú má ég skila. Barnið endurtók og 

leikskólakennarinn svaraði: Gjörðu svo vel. Þarna þurfti barnið að fara í gegnum 

leikskólakennarann til að fá að ganga frá diskinum sínum. Í annað skipti var barn að 

ganga frá og var enn með mikinn mat á diskinum sínum sem það skóf ofan í fötu. Annað 

barn kom þá og sagði við barnið sem var að ganga frá: Það á ekki að borða svona, bara 

skila þegar við erum búin. Þarna endurspeglast ef til vill í samskiptum barnanna sú 

umræða sem skapast á meðal leikskólakennarana um að það eigi að klára af diskinum 

áður en gengið er frá honum. Ef sú krafa er gerð á börnin að klára það sem er sett á 

diskinn, ættu þau ekki að fá að ráða því sjálf hversu mikið fer á diskinn? Hér að framan 

var nefnt dæmi úr matartíma Trítlaborgar þar sem barn var spurt hvort það vildi heila eða 

hálfa bollu en ósk þess var svo ekki uppfyllt. Þarna var í raun ekkert val og hefði frekar 

átt að sleppa því að spyrja barnið ef það hefði hvort eð er engin áhrif.  

Í matartímum gefast mörg tækifæri fyrir umræður á rólegum nótum og spjall við 

börnin um alls konar hluti. Í Aðalnámskrá leikskóla (1999) er einnig talað um að í 

matartíma gefist gott tækifæri til að styrkja góða borðsiði og eiga börnin jafnframt að 

hjálpa til við undirbúning og frágang matartíma (Aðalnámskrá leikskóla 1999:17-18). Bae 

(2009) telur matartíma vera góðan vettvang fyrir börnin til að læra nýja siði og einnig 
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góður vettvangur til að ræða um reynslu barnanna og eiga góðar samræður um líðandi 

stund (Bae 2009:4). Á Trítlaborg voru miklar samræður við matarborðið og sumar snéru 

að borðsiðum og kurteisi. Í eitt skipti sat barn og var með heila bollu á gafflinum og beit í 

hana. Leikskólakennarinn bað hann um að skera bolluna sína en barnið sagðist vera svo 

lengi að því. Leikskólakennarinn svaraði þá: Það er allt í lagi... við höfum nægan tíma. 

Það eru góðir borðsiðir. Þarna gaf leikskólakennarinn til kynna að það þyrfti ekkert að 

flýta sér við matarborðið og ítrekaði góða borðsiði. 

Matartími beggja leikskólanna var frekar stýrður af leikskólakennara en börnum 

þar sem sjálfræði barnanna var skert og þeirra óskir oft ekki virtar. Meiri samræður ríktu 

þó á Trítlaborg þar sem talað var um allt og ekkert og ekki var verið að þagga niður í 

börnunum eða leiða þau ávallt aftur að matnum. Skemmtilegar og líflegar umræður 

mynduðust á Trítlaborg sem börnin áttu upphafið að á en á Tröllaborg var það 

leikskólakennarinn sem stýrði þeim fáu umræðum sem mynduðust. Gaman hefði verið að 

fá sjónarhorn barnana á þeirra eigin sjálfræði og enn fremur hefði verið fróðlegt að 

fylgjast með fleiri stundum í leikskólanum til að sjá hvort og þá á hvaða hátt sjálfræði 

barnanna birtist í hópastundum, listakrók, tónlistarstundum og svo framvegis.  

 

9. Niðurstöður  

 

Niðurstöður skráninganna gefa til kynna að talsverður munur var á samskiptum 

leikskólakennara og barna á Trítlaborg og Tröllaborg. Bruce (2004) fjallar um hvaða 

aðstæður geta skapast þegar barnahópurinn er stór. Meðal annars getur skapast sú 

menning innan deildarinnar að tala við hópinn en ekki einstaka barn og verður þannig 

minni nálægð milli leikskólakennara og barna (Bruce 2004:71). Slíkar aðstæður 

mynduðust í tvígang á Tröllaborg þegar morgunverðinum var að ljúka og frjáls leikur í 

fullum gangi. 

 

Einn leikskólakennaranna er að ganga frá morgunverðarborðinu á meðan annar er að 

huga að grímum sem börnin höfðu gert sem þemaverkefni. Börnin eru ýmist að klára 

morgunverðinn sinn eða eru að leik. Leikskólakennarinn sem er að ganga frá rekur 
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augun í lýsisflösku og segir við sjálfa sig að hún hafi gleymt að gefa einhverjum 

krökkum lýsi. Hún kallar yfir deildina: Þeir sem eiga eftir að fá lýsi koma í röð 

hingað! Nokkur börn koma í röðina til að taka inn lýsi. Í því hrópar 

leikskólakennarinn sem var að huga að grímum barnanna: Eru allir búnir að gera 

grímu? og eitt barn segir: Ekki ég! og fer að gera grímu.  

 

Þarna voru leikskólakennararnir að ávarpa börnin sem eina heild en áttu ekki í 

samskiptum við hvert og eitt barn (Bruce 2004:71). Hægt hefði verið að ganga á milli 

barnanna og spyrja hvort þau væru búin að taka inn lýsi eða búa til grímur. Það hefði ef 

til vill truflað leik barnanna minna þar sem börnin hefðu ekki þurft að standa upp úr 

leiknum til að taka inn lýsi, heldur gert það þar sem þau voru og haldið áfram við iðju 

sína. Þá hefði einnig verið hægt að skapa umræðu við matarborðið um hver væri búin að 

taka lýsi og hver ekki og eiga þannig í samskiptum við hvert og eitt barn. Í staðinn þurftu 

börnin sem áttu eftir að taka inn lýsi að fara í röð, þannig skapaðist færibandavinna, ef 

svo má að orði komast, þar sem hvert og eitt barn fékk ekki að njóta sín. Ef til vill fannst 

leikskólakennurunum það vera traustsyfirlýsing að spyrja börnin sem hóp og þannig bæri 

hvert og eitt barn ábyrgð á sinni lýsistöku og hvort þau væru búin að gera grímur. Hvort 

sem það var traustsyfirlýsing eða vani er þessi aðferð, að tala yfir hópinn, á kostnað 

samskipta við hvert og eitt barn.  

 Hér að framan í umfjöllun um styðjandi umhverfi var nefnt dæmi frá Trítlaborg 

þar sem börnin hófu spurningarkeppni sem leikskólakennarinn tók þátt í en reyndi ekki að 

taka stjórnina frá börnunum. Spurningarkeppnin hélt áfram á forsendum barnanna þrátt 

fyrir innslög leikskólakennarans. Þarna tók leikskólakennarinn þátt á forsendum barnanna 

og þeirra frumkvæði var haft að leiðarljósi. Andstæða þess átti sér stað á Tröllaborg í 

frjálsum leik. Þar voru tveir strákar að teikna og skrifa og spjalla um stafrófið.  

 

Strákarnir hafa spjallað um hvaða stafir eru hvar í stafrófinu og hvernig maður 

skrifar ákveðin orð. Leikskólakennari situr á sama borði og er að vinna í öðrum 

verkefnum. Hann  segir svo við strákana: Vitið þið hvað þriðji stafurinn heitir? 

Ekkert bólar á svari svo hann segir þeim að það sé c. Strákarnir halda áfram að lita 

en leikskólakennarinn byrjar að fara með stafrófið og spyr þá alltaf um hvaða stafur 
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komi næst. Svo kemur r, segir hann, og hvaða stafur kemur svo? Sss...s er næst og 

svo ...? Fátt var um svör hjá strákunum og halda þeir áfram að lita.  

 

Strákarnir virtust ekki hafa áhuga á að fara með stafrófið og voru hættir að spjalla sín á 

milli um stafina. Leikskólakennarinn kláraði þó allt stafrófið með þessum hætti og gaf svörin 

jafn óðum því strákarnir svöruðu varla. Leikskólakennarinn ætlaði sér jafnvel að taka þátt í 

leik barnanna og miðla þekkingu en að mati höfunda mistókst það. Leikskólakennarinn 

kom ekki inn að frumkvæði barnanna og spurði of margra spurninga. Áhugi strákanna var 

löngu farin út um þúfur og í lokin var næstum eins og leikskólakennarinn væri meira að 

trufla en spjalla á skemmtilegan hátt við strákana.  

 

Þegar skráningarnar voru skoðaðar og ígrundaðar kom í ljós að við matarborðin á Trölla- 

og Trítlaborg sátu álíka mörg börn. Á Tröllaborg voru sjö til átta börn á hverju borði og 

þrjú á vinaborðinu en á Trítlaborg voru sex til sjö börn á hvoru borði. Samt sem áður var 

umhverfið afar ólíkt á hvorum stað. Á Trítlaborg einkenndi léttleiki og miklar samræður 

matartímana en á Tröllaborg voru ekki miklar samræður og var sífellt verið að ýta á eftir 

börnunum að borða matinn sinn. Að sjálfsögðu er ekki hægt að búast við því að allir 

leikskólakennarar hafi sama stíl í samskiptum en það sem vakti athygli var að samskiptin 

voru mun minni á Tröllaborg. Þau fáu samskipti sem áttu sér stað voru flest að 

frumkvæði leikskólakennarans og stjórnaði hann því einnig umræðum við borðið. 

Rannsóknir hafa sýnt að slíkt er algengara í stórum hópum en smáum (Palmérus 1996). Í 

upphafi töldu höfundar það vera vegna þess hve mörg börn voru á hverju borði og 

leikskólakenarar hafi haft minni tíma fyrir samskipti við hvert og eitt barn. En við nánari 

athugun kom í ljós að það eru álíka mörg börn á borði á báðum leikskólum. Gæti verið að 

leikskólakennararnir séu fastir í sama fari? Í rannsókn Johansson (2004) kom fram að 

leikskólakennarar með mörg börn á deild sögðust ekki hafa tíma fyrir faglegt starf en 

þegar börnin voru færri í hóp var hegðun leikskólakennarana á sama máta, fjarlægir en 

samt sem áður vingjarnlegir (Johansson 2004:17). Telja höfundar að þetta gæti verið 

ástæðan sem liggur að baki matartímum Tröllaborgar. 

Það gæti einnig verið að leikskólakennarar Trítlaborgar séu fastir í fari að hluta til 

því þar var matartíminn heldur úr takt við það sem annars sást í fataklefa og frjálsum leik 
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deildarinnar. Miklar og frjóar samræður áttu sér vissulega stað en sjálfræðið var heldur 

skert við matarborðið. Börnin virtust einnig vera sátt við sitt, og þá einnig á Tröllaborg 

þar sem þau áttu auðvelt með að aðlagast breyttum kröfum, svo sem þegar nýr 

leikskólakennari kom inn og þau áttu að skammta sér sjálf eða við vinaborðið. Gæti verið 

að börnunum finnist þau lítið ráða í matartímanum og hlusti því á reglur hvers 

leikskólakennara fyrir sig. Jóhanna Einarsdóttir (2006) hefur rannsakað sjálfræði barna út 

frá sjónarhorni barnanna sjálfra og hefur leitast eftir þeirra sýn á hvað þau mega fá að 

ráða í leikskólanum. Helstu niðurstöður voru þær að börn töldu sig ráða leik sínum en 

töldu sig aftur á móti ekki mega ráða hvort þau færu út eða ekki, á hvaða deild þau væru 

og hvað væri í matinn (Jóhanna Einarsdóttir 2006:85-86). Það hefði því verið fróðlegt að 

ræða við börnin um hvað þeim finndist þau ráða í leikskólanum, út frá því hvar höfundar 

sáu sjálfræði þeirra skert. Finnst til dæmis börnum Trítla- og Tröllaborgar þau ráða 

einhverju í matartímanum, hversu mikið þau skammta sér eða hvað þau setja á diskinn?  

 Í námskrá Tröllaborgar kemur fram að leikurinn eigi að fá að njóta sín, fá nægan 

tíma og rými til að þróast áfram. Höfundum finnst því sérkennilegt hversu lítið rými 

leikurinn fær í dagskipulagi deildarinnar. Gert er ráð fyrir leik um morguninn þegar 

börnin eru að koma og morgunmatur er á borðum og svo eftir síðdegishressingu þegar 

börn fara heim. Eins og kom fram í skráningunum varð leikurinn fyrir talsverðri truflun af 

bæði starfsfólki og öðrum börnum, að minnsta kosti á morgnanna. Börnin áttu erfitt með 

að sökkva sér í leik og leikskólakennarar voru fjarlægir leik þeirra, ýmist að taka á móti 

börnum sem voru að mæta, taka til morgunmatinn eða sinna öðrum verkefnum. Þarna er 

því ákveðin mótsögn í námskrá og starfi leikskólans. Því áttu höfundar erfitt með að skrá 

frjálsan leik á Tröllaborg, því það var annað hvort að fylgjast með í herbergjum sem 

leikskólakennarar voru fjarri eða á miðri deild þar sem mikið var í gangi í kring og börnin 

sjálf áttu erfitt með að skapa leik vegna truflanna. Rannsóknir hafa þó sýnt að börnum 

finnst skemmtilegt að leika sér án afskipta hins fullorðna (Røtnes 1996 sjá Hildi 

Skarphéðinsdóttur 2008:158). Gæti verið að Tröllaborg væri að koma til móts við þær 

þarfir? Eða gæti þetta stafað af skipulagi deildarinnar? 

 Frjálsi leikurinn blómstraði aftur á móti á Trítlaborg og var leikskólakennarinn 

þátttakandi á þeirra forsendum. Mikill húmor og glens einkenndi leikinn og í raun öll 

samskipti leikskólakennarans við börnin. Sem dæmi má taka þegar eitt barnið sat í stól 
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leikskólakennarans sem er merktur með nafni hans, Thelma
3
, og þegar 

leikskólakennarinn kom til baka sagði hann: Góðan daginn Thelma! Gaman að sjá þig. 

Barnið hló og sagðist ekkert heita Thelma og stóð upp úr stólnum. Þarna leysti 

leikskólakennarinn vandann á skemmtilegan hátt. Þennan húmor mátti einnig sjá í 

matartímum Trítlaborgar þar sem frjóar samræður áttu sér stað sem voru oft á tíðum 

fullar af húmor sem leikskólakennarinn ýtti undir. Í matartímanum skapast gott tækifæri 

til að þróa samræður áfram og fyrir leikskólakennarann til að taka þátt í húmor barnanna 

(Bae 2009:11) og var sú raunin á Trítlaborg. Börnin áttu frumkvæðið af stórsniðugum 

samræðum sem leikskólakennaranir höfðu gaman af og tóku þátt í. Skemmtilegar 

samræður sem styður þetta mynduðust einn daginn um svefnfatnað hvers og eins og 

leikskólakennarinn sagðist sofa í prinsessubúningi og bíða eftir prinsinum sínum. Einnig 

sagði leikskólakennarinn að hann svæfi í geimbúning því það væri gaman að fljóta um í 

loftinu. Þarna tók leikskólakennarinn þátt á forsendum barnanna og grínaðist og hafði 

gaman með þeim, án þess þó að vera stýrandi í samræðunum.  

 

Munur var á Trítla- og Tröllaborg í nær öllum aðstæðum og gæti hann stafað af fjölda 

barna á hvorri deild. Þar sem fleiri börn voru saman komin voru samskiptin frekar 

fjarlægð, meira var um stýringu að hálfu leikskólakennarans og minna um húmor og 

léttleika. Á Trítlaborg voru samskiptin við leikskólakennarann innilegri og byggðust á 

gagnkvæmu trausti og virðingu. Þessi munur á félagslegu umhverfi þarf þó ekki að stafa 

af barnafjölda. Aðrar ástæður eins og menning innan deildar og leikskóla eða 

samskiptastíll leikskólakennarans gætu haft áhrif. Gæti verið að leikskólakennarar 

Tröllaborgar myndu einnig nota þennan samskiptastíl ef börnin væru færri? Það er 

áhugavert viðfangsefni. Einnig væri fróðlegt að sjá hvort leikskólakennarar Trítlaborgar 

myndu viðhalda sínum samskiptastíl ef börnunum myndi fjölga umtalsvert. Menntun 

starfsfólks gæti einnig átt stóran þátt í niðurstöðu skráninganna, en aftur á móti var 

leikskólakennarinn inn á Trítlaborg ekki fagmenntaður. Samskiptastíll hvers og eins 

starfsmanns skiptir einnig máli. Munurinn gæti einnig stafað af samspili allra þátta. Að 

mati höfunda hafði stærð hópsins áhrif á samskipti barna og leikskólakennara. Þær 

tilgátur sem höfundar lögðu upp með, að umhverfið á stærri deildum væri meira stýrandi 

                                                 
3
 Thelma er dulnefni á leikskólakennarann en ekki hans rétta nafn.  
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og minni nálægð væri milli barna og leikskólakennara, voru staðfestar. Upplýsingarnar 

sem fengust í skráningunum eru þó frekar takmarkaðar og til að fá skýrari og áreiðanlegri 

niðurstöður þyrfti að fylgjast með daglegu starfi leikskólanna yfir lengri tíma og einnig 

skoða samskiptin á fleiri leikskólum. Einungis voru skoðaðar aðstæður á tveimur 

leikskólum í mjög takmarkaðan tíma. Það sem sást í þessum stundum þarf ekki að 

endurspegla samskiptin sem eru ávallt ríkjandi á hvorri deild fyrir sig eða almennt á 

sambærilegum leikskólum. Því er erfitt að alhæfa niðurstöður þessara skráninga yfir á 

aðra fjölmenna og fámenna leikskóla því menntun, menning, barnahópur og húsnæði 

getur spilað stóran þátt í samskiptum. Þessar upplýsingar eru þó ágæt vísbending um að 

frekari þörf er á rannsóknum til að kanna raunveruleg áhrif hópastærðar á samskipti.   
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Að lokum  

 

Áhyggjur höfunda voru að mörgu leyti staðfestar af því sem þeir sáu í leikskólunum 

tveimur. Tilgátur þeirra um meiri nálægð í samskiptum á fámennum deildum stóðst og 

kom á óvart hversu vel samskipti Tröllaborgar áttu við fyrri hugmyndir höfunda um 

fjölmennar deildir. Þegar á heildina er litið var frekar styðjandi umhverfi á fámennari 

deildinni en þeirri fjölmennu. Taka skal fram að ekki hægt er að alhæfa út frá þessum 

niðurstöðum yfir á allt starf leikskólanna, og þá enn síður á starf annarra fámennra og 

fjölmennra leikskóla. Þessar skráningar gefa einungis nasasjón af því sem gerist og 

gengur í leikskólanum og þyrfti viðameiri og nákvæmari upplýsingar til að þær hefðu 

alhæfingargildi. Það sem kemur fram er einungis það sem höfundar sáu hverju sinni og 

þurfa atvikin ekki að vera einkennandi fyrir leikskólana í heild. Niðurstöðurnar gefa þó til 

kynna að þörf er á fleiri rannsóknum á þessu sviði. Leikskólar fara stækkandi og 

sömuleiðis fer börnum á hverri deild fjölgandi. Því má spyrja hvort þessi þróun sé 

jákvæð. Gera starfsfólk og stjórnendur sér grein fyrir þeim aðstæðum sem geta skapast 

þegar börn eru í mjög stórum hópum? Hér þykir höfundum þörf á frekari rannsóknum í 

íslenskum leikskólum til að athuga sérstaklega ástandið hér á landi. Ef þróunin er í þá átt 

að fleiri börn séu samankomin á hverri deild þurfa leikskólakennarar og stjórnendur að 

vita hvað í því gæti falist, með tilliti til samskipta og nálægðar við hvert og eitt barn. Ef 

tekið er mið af þessum niðurstöðum með tilliti til samskiptahæfni hvers leikskólakennara 

væri fróðlegt að rannsaka hvað myndi gerast ef leikskólakennari sem vanur er að vinna 

með fámennan hóp fer í aðstæður þar sem mörg börn eru saman komin og svo öfugt. 

Myndi hann halda áfram sínum samskiptavenjum eða tileinka sér þær samskiptavenjur 

sem eru ríkjandi í nýja hópnum? 

Höfundar telja þó mikilvægt að þegar ný aðalnámskrá kemur út verður hugsað um 

samskipti og nálægð hvers leikskólakennara við hvert barn. Þetta þyrfti einnig að hafa í 

huga þegar starf leikskólanna er skipulagt og jafnvel þegar húsnæði leikskóla eru hannað. 

Líklega eitt af því mikilvægasta sem huga þarf að er ávinningur barnanna af góðum 

samskiptum. Gæti verið að börnin upplifðu meira öryggi í umhverfinu ef samskiptin eru 

stöðug og styðjandi. Í umhverfi þar sem nálægð ríkir í samskiptum leikskólakennara og 
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barna, léttleiki og húmor, verður ávinningurinn líklega sem mestur bæði fyrir börn og 

fullorðna. 

Samskipti leikskólakennara og barna eru gífurlega mikilvæg fyrir allt starf 

leikskólans og þroska barnsins. Samskipti eiga sér stað ómeðvitað en leikskólakennarar 

þurfa að ígrunda sín samskipti við bæði börn og samstarfsfólk til að vera meðvitaðir um 

hvernig þeir koma fram og hverjar afleiðingarnar samskiptanna eru. Í leikskóla skapast 

mörg tækifæri til að ígrunda eigin starfshætti þar sem hver leikskólakennari starfar í 

nánum samskiptum við aðra leikskólakennara. Þannig geta þeir stutt hvor við annan, 

skapað umræðuvettvang og með því móti haldið faglegri hugsun á lífi. Þegar umræðum 

er haldið við er minni hætta á að starfsfólk staðni eða vinni eftir gömlum vana. Höfundar 

telja sig nú vera mun meðvitaðri um gildi gæða samskipta en áður og hafa ígrundað sína 

framkomu og sín samskipti við börnin. Höfundar telja því þessar niðurstöður vera góða 

áminningu fyrir starfsfólk leikskólanna til að vekja það til umhugsunar um hvernig 

samskiptum skal háttað. Einnig er mikilvægt að skapa umræðuvettvang innan leikskólans 

um samskipti því mikilvægt er fyrir starfsfólk að vera samstillt í framkomu sinni við 

börnin. Þessari umræðu verður svo að viðhalda því hætt er við því að hún detti upp fyrir 

og deyi jafnvel út því samskipti eiga sér oft stað mjög ómeðvitað. Starfsfólk verður einnig 

að vera á varðbergi gagnvart því að festast í sama farinu og framkvæma vegna vana og 

þæginda. Það er nauðsynlegt að ígrunda reglulega hvers konar samskipti maður á við 

börnin til að ávinningur þeirra verði sem mestur. Vona höfundar að lesendur þessarar 

ritgerðar ígrundi sín samskipti við börnin og fái jafnvel nýja sýn á samskipti í leikskólum.  

Orð leikskólakennara á Trítlaborg „það er allt í lagi... við höfum nægan tíma 

vísar“ vel til þess andrúmslofts sem er einkennandi fyrir styðjandi umhverfi og góðar 

samskiptavenjur í leikskóla. Þessi orð bera með sér léttleika og rólegheit, eru laus við allt 

stress og gætu vísað til þess að ýta undir sjálfræði barnanna. Það að hafa þessi orð bak við 

eyrað gæti bætt samskiptin við börnin. Þau þurfa bæði tíma og rými til að tjá sína skoðun 

og spreyta sig sjálf og það er allt í lagi... því við höfum nægan tíma. 
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