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Ágrip 

„Sjáðu hæfa barnið“ er lokaverkefni til B.Ed - gráðu í leikskólakennarafræði við 

Háskóla Íslands – Menntavísindasvið. Verkefnið inniheldur handbók og greinargerð 

fyrir alla þá sem kjósa uppbyggjandi samskipti við börn og vilja gefa börnum 

tækifæri til að blómstra. Í handbókinni er miðlað þáttum sem lúta að 

samskiptatækni, viðhorfum og sýn starfsfólks á börn. Í greinargerðinni er gerð 

tilraun til að rökstyðja mikilvægi jákvæðra samskipta í leikskóla og þau áhrif sem 

hver og einn stafsmaður getur haft á sjálfsmynd barnsins.  
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haldgóð ráð og stuðning á erfiðum stundum. Síðast en ekki síst viljum við þakka 
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Inngangur 

Greinargerð þessi fylgir handbókinni „Sjáðu hæfa barnið“ sem er ætluð öllum þeim 

sem vinna með börnum. Í handbókinni eru dæmisögur úr starfi ásamt verkfærum 

sem við teljum gagnleg í samskiptum við börn. Bent er á leiðir fyrir starfsfólk til að 

skoða viðhorf sín til barna og aðstandanda þeirra. Lögð er áhersla á hversu 

mikilvægt það er að allir sem vinna með börnum séu meðvitaðir um viðhorf sín, 

aðferðir í starfi samhliða því að endurskoði starfsaðferðir sínar stöðugt. Fræðilegur 

hluti greinargerðarinnar gerir tilraun til að rökstyðja mikilvægi jákvæðra samskipta í 

leikskóla og þau áhrif sem hver og einn stafsmaður getur haft á sjálfsmynd barnsins. 

Við unnum báðar sem leiðbeinendur í leikskóla um nokkurt skeið áður en við hófum 

nám í leikskólakennarafræðum. Okkar reynsla af því að vera ófaglærðir starfsmenn í 

leikskóla er að mörgu leyti ólík en við eigum það sameiginlegt að hafa ekki áttað 

okkur á hvað viðhorf okkar og sýn á börn hafði mikil áhrif á þau börn sem við 

unnum með. Í gegnum nám okkar höfum við fengið æði mörg tækifæri til að líta til 

baka og skoða starfsaðferðir okkar. Þessi ígrundun hefur verið okkur lærdómsrík og 

veltum við fyrir okkur hvort ekki sé hægt að miðla til annarra þeim möguleikum í 

samskiptum, kölluð samskiptaverkfæri, sem við höfum viðað að okkur í náminu og 

þá ekki síst í vettvangsnáminu. Í leikskólanum Funaborg urðum við vitni að notkun 

samskiptaverkfæra á borð við þau sem handbókin inniheldur og sáum hversu 

gagnleg þau voru til að auka jákvæð samskipti og sporna við árekstrum. 

Handbókin er rit sem við hefðum gjarnan viljað hafa við höndina sem leiðbeinendur 

og sjáum einnig að hún geti gagnast þeim leikskólakennurum á vettvangi sem 

leiðbeina öðru starfsfólki um fagleg vinnubrögð. Þörf fyrir handbók sem þessa er að 

okkar mati brýn þar sem íslenskir leikskólar eru skilgreindir sem fyrsta skólastigið. 

Samkvæmt lögum um leikskóla (nr. 87/2008) er lagaleg krafa að 2/3 hlutar 

starfsfólks séu leikskólakennarar en samkvæmt hagtölum hefur eingöngu 1/3 hluti 

starfsfólks leikskóla leikskólakennaramenntun (Hagstofa Íslands, 2008). 

Stórt hlutfall starfsfólks leikskólanna er því ófagmenntað og tilheyrðum við þeim 

hópi. Í starfsþjálfun okkar var lögð megin áhersla á að miðla atriðum eins og 

tímasetningum máltíða, leyfilegum fjölda barna á hverju leiksvæði fyrir sig og 

öðrum hagnýtum atriðum. Það sem við leggjum hinsvegar áherslu á í handbókinni 
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„Sjáðu hæfa barnið“ er að miðla þáttum sem fela í sér huglægt mat hvers og eins og 

sem lúta að samskiptatækni, viðhorfum og sýn starfsfólks á börn. 

Við göngum út frá því að þeir sem vinna með börnum í leikskóla séu allir af vilja 

gerðir til að veita börnum þá umönnun sem þau þurfa en þrátt fyrir það teljum við að 

handbók sem býður upp á innsýn í fræðileg rök styðji við ígrundun og leiði til þess 

að starfsfólk verði meðvitaðra um áhrif eigin starfsaðferða. Á sama hátt og 

fagmenntun gefur fólki innsýn í heim fræðanna og gerir þeim kleift að leita eftir 

frekari þekkingu getur umræða og fræðileg leiðsögn opnað heim starfsmannsins og 

þannig geta þykkar fræðibækur breyst úr því að vera ógnandi veruleiki á tungumáli 

sem erfitt er að skilja í auðskiljanleg rit til þekkingaröflunar. 

Greinargerðin samanstendur af sjö köflum að meðtöldum inngangi og lokaorðum. Í 

öðrum kafla er fjallað um handbókina og innihald hennar krufið. Í þriðja kafla hefst 

fræðileg umfjöllun þar sem skoðuð eru áhrif sýnar starfsfólks á börn, hvort það horfi 

á hvert barn sem sterkan og getumikinn einstakling eða veikburða einstakling sem 

þarf að mata, siða og kenna, auk þess sem við ræðum um hvernig starfsmenn líta á 

eigið starf. Fjórði kafli snýr að tengslum milli starfsfólks, barna og aðstandenda og 

hversu mikilvægt það er að foreldrar geti leitað til starfsfólks leikskólanna með 

hvaðeina sem þeim liggur á hjarta án ótta við að vera dæmdir eða stimplaðir sem 

slæmir foreldrar. Í fimmta kafla er lögð megin áhersla á þá þætti sem stutt geta við 

uppbyggilegt leikskólastarf með höfuðáherslu á heilbrigða sjálfsmynd, umhyggju og 

lýðræði. Í sjötta kafla greinargerðarinnar kemur að umfjöllun okkar um þau 

samskiptaverkfæri sem prýða handbókina „Sjáðu hæfa barnið“. Þar má nefna „Já í 

99% tilfella“ og „5 mínútna reglan“ auk þess sem við greinum frá uppeldisfræðilegri 

skráningu og hlustun. 
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Handbókin „Sjáðu hæfa barnið“ 

Handbókin „Sjáðu hæfa barnið“ var skrifuð fyrir alla sem vinna með börnum. Við 

skrif hennar höfðum við í huga starfsfólk leikskóla en hún getur þó nýst öllum sem 

kjósa uppbyggjandi samskipti við börn og vilja gefa börnum tækifæri til að 

blómstra. Í handbókinni er miðlað þáttum sem lúta að samskiptatækni, viðhorfum og 

sýn starfsfólks á börn. Hún býður upp á innsýn inn í fræðileg rök, styður við 

ígrundun og er það von höfunda að hún leiði til þess að starfsfólk verði meðvitaðra 

um áhrif sín í starfi. 

Handbókin hefst á umræðum um viðhorf starfsfólks og sýn þeirra á börn. Þar er rætt 

um það val sem starfsfólk hefur þegar það horfir á barnið. Hvort það horfi á það sem 

hæfan og getumikinn einstakling eða sem veikburða einstakling sem þarf að mata. Á 

eftir þeirri umræðu eru rædd nokkur samskiptaverkfæri á borð við mikilvægi þess að 

börn fái jákvæð viðbrögð við hugmyndum sínum, að þeim sé gefin nægilegur tími til 

að undirbúa sig þegar farið er úr einu í annað og að á börn sé hlustað af kostgæfni. 

Rætt er einnig um mikilvægi þess að við íhugum hvað sé raunverulega að gerast hjá 

börnum sem sýna neikvæða hegðun í leikskólanum ásamt því að starfsfólk staldri 

alltaf við áður en það grípur inn í aðstæður. Þessi verkfæri eiga það öll sameiginlegt 

að efla jákvæð samskipti í starfi með börnum. 

Tengsl við foreldra og áhrif starfsfólks á börnin er næsta umfjöllunarefni í 

handbókinni. Þar tökum við fyrir mikilvægi þess að leggja til hliðar fordóma, 

nauðsyn þess að börn séu viðurkennd, fái hrós, tekið sé tillit til mistaka þeirra og 

hversu varhugaverðar neikvæðar alhæfingar geta verið. Í lok handbókarinnar er farið 

ýtarlega í gagnsemi uppeldisfræðilegra skráninga til að skoða nám barna, tengjast 

þeim og til að endurskoða starfsaðferðir sínar. 
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Viðhorf starfsfólks 

There is more beauty in a rock than you can experience in a lifetime
1
 

Þegar horft er til æsku barna í íslensku þjóðfélagi og hvar þau verja tíma sínum er 

ekki hægt að líta fram hjá mikilvægi leikskólanna. Árið 2008 eyddu til að mynda 

99% fjögurra ára barna stórum hluta af vökutíma sínum þar (Hagstofa Íslands, 

2008). Samkvæmt lögum um ráðningu starfsfólks á leikskóla skulu að lágmarki 2/3 

hlutar stöðugilda við kennslu, umönnun og uppeldi barna í hverjum leikskóla teljast 

til stöðugilda leikskólakennara og þar með að hámarki 1/3 hluti starfsfólks vera 

ófagmenntaðir (Lög um leikskóla. nr. 87/2008). Samkvæmt hagtölum fyrir árið 2008 

voru aðeins 29,78% starfsfólks í leikskólum landsins með leikskólakennaramenntun 

eða 1/3 hlutar starfsfólks (Hagstofa Íslands, 2008). Það er því staðreynd að skortur á 

fagmenntuðu fólki er verulegur og hægt er að spyrja sig hvort það hljóti ekki að 

koma niður á starfi í leikskólum landsins. 

Það er augljóst að án barnanna og þeirra sem starfa á leikskólanum stendur 

leikskólinn eftir sem tóm skelin. Það hlýtur því að vera fólkið sem skapar og mótar 

umhverfið og þar af leiðandi undir því komið að skapa gott lærdómsumhverfi þar 

sem börn vaxa og dafna í sátt við sjálf sig og sitt nánasta umhverfi. 

Hvernig barn upplifir sjálft sig er ekki meðfætt heldur áunnið og því skipta viðhorf 

starfsfólks til barna höfuð máli (Siraj- Blatchford og Clarke, 2000:3). Hver leikskóli 

er því eins og stór suðupottur þar sem mætast aragrúi viðhorfa og skoðana um allt er 

varðar börn. Allir sem starfa í leikskólum bera með sér sýn á börn, nám þeirra og 

þroska, bæði meðvitaða og ómeðvitaða. Hluti af ómeðvituðu sýninni litast af því 

sem starfsfólkinu hefur verið kennt og það alist upp við. Því meiri reynslu sem 

starfsfólk öðlast, hvort sem það er í gegnum nám eða starfsreynslu, því mótaðri 

verður sýn þeirra og oft á tíðum meðvitaðri. Ef ekkert verður á vegi starfsmannsins 

sem breytir gömlu mynstri er hætta á að hann grípi í gömul gildi í samskiptum 

sínum við börn og eru misgóð verkfæri sem liggja í kistu hvers og eins. Verkfærin 

ofan í kistunni mótast að hluta til í uppeldi starfsmannsins. 

Gordon (2001:Xii) segir að flestir þeirra einstaklinga sem aldir voru upp við 

valdbeitingu brugðust við í uppreisn, lugu, mótmæltu og hefndu sín. Það mætti því 

                                                
1 Það er meiri fegurð í grjóti en þú getur upplifað á heilli ævi (Eisner 2002:230).  
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ætla að þegar þessir einstaklingar eignuðust sjálfir börn hefðu þeir átt að vita hvaða 

víti ber að varast til að vekja ekki upp sama ótta hjá sínum eigin börnum og þeir 

upplifðu í æsku, en raunin var önnur. Þegar þessir einstaklingar stóðu sjálfir frammi 

fyrir fyrsta uppeldisvandanum gripu þeir til sömu valbeitingar og þeir voru sjálfir 

beittir. Þegar það bar ekki árangur brugðu þeir á það ráð að skipa fyrir, hóta, síðan 

refsa og að lokum slá. Þetta olli því að börn þeirra fóru að mótmæla, hefna sín og 

ljúga líkt og einstaklingarnir höfðu sjálfir gert á sínum uppvaxtarárum (Gordon, 

2001:Xii). Ef starfsmenn eru ekki meðvitaðir um starfsaðferðir sínar er hætt við að 

þeir grípi til þeirra uppeldisaðferða sem þeir ólust upp við líkt og í dæmi Gordons. 

Kennedy (1999:16) vill meina að starfsmenn hafi val, val um hvernig þeir haga 

störfum sínum. Ein leið er að velja að vera sá sem stjórnar verkefnunum á báða 

bóga, svarar öllum spurningum jafnvel áður en þær eru bornar upp, horfir á það sem 

skortir og þarf að laga í fari barna. Út frá þessu sjónarhorni er það hinn fullorðni sem 

veit allt, kann allt og finnur sig knúinn til að miðla því til barnanna. Þessi sýn felur í 

sér að nauðsynlegt sé að færa börnum þá vitneskju sem þau þurfa á silfurfati til að 

nám eigi sér stað, að börn séu veikburða einstaklingar sem þurfa mötun og aðstoð 

við alla mögulega og ómögulega hluti (Rinaldi, 2006:123). Með þessa sýn að 

leiðarljósi eiga starfsmenn það á hættu að ræna frá börnum möguleikum til að leita 

sjálf eftir vitneskju, hugsa sjálfstætt, spyrja spurninga og nýta þá hæfileika sem þeim 

var gefið til að leita eftir þekkingu upp á eigin spýtur (Kennedy, 1999:17). 

Önnur leið er að líta á starfið sem samvinnu við hið hæfa barn þar sem starfsmenn 

leita eftir hugmyndum barnanna og treysta þeim til að leiða eigið nám án of mikillar 

stjórnunar frá starfsmönnum. Samkvæmt þessari sýn eru börn studd í eigin 

þekkingarleit sem stjórnast af áhugahvöt og forvitni. Frjóar hugmyndir barnanna eru 

nýttar og sameiginlegt lærdómsferli er mögulegt, ferli þar sem starfsmenn og börn 

skapa nýja þekkingu saman (Åberg og Taguchi, 2005:60). 

Sýn starfsfólks á börn stjórnar því hvernig þeir starfa og mæta börnum dag hvern í 

leikskólanum. Börn velja ekki það starfsfólk sem annast það og undirstrikar það 

þann ávinning sem börn hafa af því  að sýn hvers starfsmanns sé meðvituð og 

ígrunduð. Ábyrgð starfsfólks er mikil og nauðsynlegt að hver starfsmaður sé 

meðvitaður um gjörðir sínar, geri sér grein fyrir þeirri sýn sem hann hefur á börn og 

að hann endurskoði starfsaðferðir sínar stöðugt (Åberg og Taguchi, 2005:60). 
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Starfsmenn sem velja að líta á börn sem sterka, kraftmikla einstaklinga, nokkurs 

konar auðlind sem gefst tækifæri til að grípa hugmyndir barnanna og vinna út frá 

þeim (Rinaldi, 2006:123). Þegar unnið er í anda Reggio Emilia er horft á börn með 

sérstökum hætti. Þau eru álitin forvitin, uppfull af löngun til að vaxa og læra. Litið er 

svo á að börn gleypi ekki við hverju sem er heldur hafi löngun til að komast að því 

af hverju hlutirnir eru eins og þeir eru. Þau eru börn sem framkvæma hluti af öryggi 

enda búa þau yfir styrk möguleikanna sem spretta uppfrá hæfileikum þeirra til að 

undrast og verða frá sér numin. Börnin eru ómótuð líkt og mjúkur leir og í raun eru 

óendanlegir möguleikar á hvernig þau verða sem fullmótaðir einstaklingar (Rinaldi, 

2006:123). 

Tengsl milli starfsfólks og fjölskyldu barnanna 

Students learn both more and less than they are taught
2
 

Það er algengur misskilningur að börn læri einungis það sem starfsfólk ætlast til af  

þeim eða undirbýr fyrir þau. Börn læra af öllu sem þau upplifa í kringum sig (Curtis 

og O`Hagan, 2003:78). Hinir fullorðnu eru fyrirmyndir barnanna í samskiptum og 

því er nauðsynlegt að starfsmenn gæti sín í hvívetna og séu sífellt meðvitaðir í 

samskiptum sínum við börnin, foreldra þeirra og aðra starfsmenn. Allar umræður um 

börn, samstarfsfólk eða aðstandendur barnanna eru því óviðeigandi með öllu í 

viðurvist barnanna. Börn eru eftirtektarsöm og grípa það sem þau heyra og þá 

sérstaklega ef umræðurnar snúast um þau sjálf, fjölskyldur þeirra eða vini á deildinni 

(Curtis og O`Hagan, 2003:78). 

Sem manneskjur höfum við tilhneigingu til að dæma hluti sem við þekkjum lítið 

(Curtis og O`Hagan, 2003:7). Flestum finnst auðveldara að eiga í jákvæðum 

samskiptum við fólk sem hefur svipuð viðhorf en mikilvægt er að forðast í lengstu 

lög að láta slíkt hafa áhrif á hvernig hlúð er að börnum í leikskóla (Hohmann 

ogWeikart, 1995:82). Starfsfólk má aldrei sýna fordóma þegar þeir annast börn eða í 

samskiptum við forelda þeirra. Virðingu þarf að sýna öllum foreldrum, líka þeim 

sem starfsmönnum líkar ekki við eða eiga erfitt með að skilja (Curtis og O`Hagan, 

2003:7). 

                                                
2 Börn læra bæði meira og minna en þeim er kennt (Eisner, 2002:70). 
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Á síðustu árum hafa aðstæður á Íslandi breyst til muna (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 

2000:95-96). Landið sem áður var nánast einangrað frá öðrum löndum vegna 

staðsetningar sinnar hefur nú opnast fólki frá framandi menningarsamfélögum. Fólk 

frá Afríku, Asíu og Austur- Evrópu hefur sest að hér á landi og hafa á margan hátt 

auðgað íslenskt þjóðfélag með tónlist sinni, matarmenningu og fleiru. Þegar ólíkir 

menningarheimar koma saman geta gildi fólks stangast á. Því er afar mikilvægt að 

kynna börnum þann margbreytileika sem til er í þjóðfélaginu svo hægt sé að stuðla 

að umburðarlyndi þeirra og víðsýni (Hanna Ragnarsdóttir, 2002:16). 

Nauðsynlegt er fyrir starfsfólk leikskóla að vera meðvitað um og átta sig á 

viðbrögðum sínum við margbreytileika, þau eru að stórum hluta undir þeirra eigin 

vali komin (Hohmann og Weikart, 1995:12). Þegar starfsfólk velur að hræðast eða 

hunsa margbreytileikann þá er hætta á að þeir byggi upp skilrúm milli sín og 

barnanna. Ef starfsfólkið velur að meta margbreytileika og bjóða hann velkominn ná 

þeir að mynda tengsl sem nauðsynleg eru á milli starfsfólks og barna annarsvegar og 

starfsfólks og foreldra hinsvegar. Ef starfsmenn taka margbreytileika með opnum 

örmum eru meiri líkur á að þeir geti hjálpað börnum að meta margbreytileika í 

umhverfi sínu. 

Það er mikilvægt að starfsmaður aðskilji sig ekki frá öðrum og dæmi ekki foreldra 

þeirra barna sem dvelja á leikskólanum (Curtis og O`Hagan, 2003:7). Sú staða getur 

komið upp að starfsmaður eigi erfitt með að eiga í samskiptum við foreldra eða 

aðstandendur barna. Þá getur verið hjálplegt að hugsa sér að börnin og aðstandendur 

þeirra séu fólk sem einhver elskar og stendur nærri líkt og þeir sem standa nærri 

starfsmanninum. Með þessum hætti verður rökrétt að koma fram við fjölskyldu 

barnsins og barnið sjálft af virðingu og umhyggju. Allir vilja að vel sé komið fram 

við sitt fólk (Hohmann og Weikart, 1995:82). 

Það er einnig gott að hafa í huga að í raun eru allir foreldar að keppast við að gera 

eins vel og þeir geta í uppeldi barna sinna. Sumir búa við erfiðar aðstæður og hafa 

jafnvel ekki þá þekkingu sem nauðsynleg er til að vita hvað sé best að gera í 

ákveðnum aðstæðum. Foreldrum sem þannig er ástatt fyrir fá ekki hjálp ef fólkið 

sem það treystir fyrir börnunum sínum sýnir þeim ekki skilning (Curtis og O`Hagan, 

2003:84). 
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Ef starfsmönnum reynist erfitt að mynda tengsl við foreldra eða aðstandendur 

einstakra barna gæti verið ráð að heimsækja barnið og fjölskyldu þess til að afla sér 

þekkingar á fjölskyldulífinu og þeim gildum sem ríkja á heimili fjölskyldunnar. Því 

meira sem við lærum um fjölskyldu barnsins því auðveldara verður að samtvinna 

styrk og áhugamál þess heima fyrir og í leikskólastarfinu. Í kjölfar heimsókna gætu 

tengsl milli starfsfólks og aðstandanda barnsins styrkst og vonandi byggt upp traust 

þeirra á milli (Hohmann og Weikart, 1995:78). Traust er undirstaða þess að foreldrar 

leiti til starfsfólks leikskólans. Sé traust ekki til staðar geta tækifæri til að verða að 

liði glatast og barnið þar af leiðandi misst af þeim mögulegu ávinningum sem 

menntun og reynsla starfsfólks leikskólans, ásamt þeim úrræðum sem þeir búa yfir, 

getur veitt þeim (Curtis og O`Hagan, 2003:7). 

Hvað er mikilvægt að stutt sé við í leikskólastarfi 

Not everything that matters can be measured, and not 

everything that is measured matters
3
 

Hér á eftir er tekið til umfjöllunar mikilvægi fyrstu ára í ævi barna, þróun 

sjálfsmyndar þeirra og hversu mikilvægt það er að börn og starfsmenn eigi í 

jákvæðum og uppbyggilegum samskiptum þar sem börn upplifa að þau séu 

viðurkennd eins og þau eru, fái hrós og tekið sé tillit til mistaka þeirra. Sérstaklega 

er fjallað um umhyggju, lýðræði og hversu varhugaverðar neikvæðar alhæfingar 

geta verið. 

Uppbygging sjálfsmyndar 

Sjálfsmynd er sú mynd sem við drögum upp af sjálfum okkur. Hún er sambland af 

því hvernig við sjáum okkur og hvernig við speglum okkur í samfélaginu. 

Niðurstöður rannsókna sýna fram á að uppbygging sjálfsmyndar og jákvæðs 

sjálfsmats veltur á því hvort börn upplifi að aðrir taki þeim eins og þau eru, sjái þau 

sem hæf, getumikil og ómaksins verð (Siraj- Blatchford og Clarke, 2000:3). Ábyrgð 

þeirra sem vinna með börnum á leikskólaaldri er því mikil og er að stórum hluta í 

höndum þeirra að móta framtíð barnanna (Roffey, 2005:1). Það er á fyrstu árum 

ævinnar sem börn þróa með sér leiðir til að túlka reynslu sína, átta sig á heiminum 

og hvar þeirra staður er innan hans. Í ljósi þessara niðurstaðna ættu jákvæðar 

                                                
3 Ekki er hægt að mæla allt sem skiptir máli og ekki er allt mælanlegt mikilvægt (Eisner, 2002:178). 
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athafnir sem styrkja sjálfstraust barna að vera óaðskiljanlegur hluti af allri vinnu sem 

lítur að börnum (Siraj- Blatchford og Clarke, 2000:3). 

Upplifanir og tengsl sem myndast heima fyrir og í leikskólanum stuðla meðal annars 

að þroska, færni, sjálfstjórn, samhygð og samskiptahæfni barnsins (Siraj- Blatchford  

Clarke, 2000:3). Þessir þættir hafa allir áhrif á framtíðartengsl barnsins og sambönd 

þess (Roffey, 2005:1). Hversu góð útkoman verður í því ferli sem á sér stað við 

uppbyggingu sjálfsmats og vitundar hjá börnum er undir því komin hversu góð 

samskipti og hversu sterk tengsl barnið á við lykilpersónurnar í lífi sínu á fyrstu 

árunum (Siraj- Blatchford og Clarke, 2000:3). 

Sjálfsöryggi snýst um að hafa trú á sjálfum sér (Bruce, 2004: 95). Börn geta aðeins 

orðið sjálfsöruggir einstaklingar þegar þörf þeirra um nánd við umönnunaraðila er 

mætt, stöðuleiki er í umhverfi þeirra og þau fái skilaboð um að þau skipti máli 

(Siraj- Blatchford og Clarke, 2000:26). Finni börnin að þau séu viðurkennd upplifa 

þau sig sem hluta af hópnum, deildinni eða fjölskyldunni (Bruce, 2004:95). Margir 

telja að til að hafa áhrif á þroska barna í átt til þess að þau verði betri manneskjur 

þurfi að benda börnunum á vankanta í fari þeirra og þannig muni þau koma auga á 

þá og breyta þeim. Gordon (1987:30) telur aftur á móti að þegar börn eru 

viðurkennd eins og þau eru öðlast þau innra frelsi til að hugsa um hvað þau vilji sjálf 

gera til að verða betra manneskjur. Viðurkenning gerir börnum  kleift að vaxa, 

þroskast, styrkja andlega heilsu sína, læra að leysa úr eigin vandamálum, verða 

skapandi og nýta þá hæfileika sem þau búa yfir. Gordon (1987:30) líkir 

viðurkenningu við frjósaman jarðveg sem gerir litlu fræi, barninu, kleift að þroskast 

og verða að fallegu blómi. 

Væntingar fullorðinna hafa djúp áhrif á börn og er það því skylda hvers starfsmanns 

að búast við hinu besta frá hverju barni, einblína á kosti þess, hvetja og benda öðrum 

á styrk þess alveg frá upphafi. Skilaboð í samskiptum við börn þurfa að vera skýr, 

hin fullorðni notar allan líkamann þegar hann tjáir sig því er afar mikilvægt að það 

sem starfsfólk segir með orðum stangist ekki á það sem sagt er með svipbrigðum og 

líkamstjáningu (Hohmann og Weikart, 1995:82). 

Hvetja þarf börn og lofa, þau þurfa að finna fyrir að einhver setji sig í þeirra spor og 

þeim sé treyst. Góð tengsl og öryggi barna gefur þeim tækifæri til að skoða heiminn 

út frá öruggri höfn (Bruce, 2004:95). Hrós fyrir vel unnin störf veitir börnum 
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sjálfsöryggi, bætir sjálfsmynd og sjálfsvirðingu þeirra. Hrós þurfa að vera einlæg, 

merkingabær, stutt og afmörkuð og snúa að gjörðum barnanna (Curtis og O`Hagan, 

2003:84). Varast ber að hrósa börnum fyrir hluti sem þau ráða ekki sjálf yfir líkt og 

útlit og klæðaburð. Alltof oft eru hrós of almenns eðlis og er þá hætta á það þau 

missi marks. Hrós hefur mótandi gildi því þeim sem er hrósað fyrir að vera 

hjálpsamur reynir að standa undir væntingum og þeim sem er hrósað fyrir að vera 

traustsins verður leggur kapp sitt við að sanna traust sitt (Roffey, 2005:37). 

Það er afar mikilvægt að fullorðnir virði börn og taka þeim eins og þau eru enda eru 

þau mennsk og gera mistök (Roffey, 2005:34 ). Ef börnum vex í augum þau verkefni 

sem þau eru að kljást við er gott að stafsmenn búti þau niður, verkefnið er gert 

viðráðanlegra, þegar þau hafa lokið hverjum hluta fyrir sig upplifa þau sigur og 

ganga inn í næsta hluta full sjálfstraust.  Með þessu móti er markið ekki sett of hátt 

og börn lenda ekki í óþarfa hættu á að mistakast. Einnig er varhugavert að líta á 

mistök of alvarlegum augum, það getur haft skaðleg áhrif á sjálfsöryggi barna 

(Curtis og O`Hagan, 2003:84). Sérstaklega á þetta við börn sem hafa lítið 

sjálfstraust, þau verða auðveldlega óörugg og ósátt við flest sem þau láta frá sér 

jafnvel þrátt fyrir að þau leysi verkin vel af hendi. 

Neikvæðar alhæfingar um börn, getu þeirra eða gjörðir geta haft djúpstæð áhrif á 

andlegan þroska barna. Alhæfingar á borð við „Ætlar þú aldrei að læra að sitja 

kyrr?“ eða „Þú ert bara alltaf síðust út“ heyrast alltof oft í umhverfi barna. 

Alhæfingar eiga það til að niðurlægja börn, bera í sér ásökun, dóm, gagnrýni, háð 

eða smán og geta haft eyðileggjandi áhrif á sjálfsmynd þeirra. Þessar alhæfingar sem 

starfsfólk lætur falla, oft í hugsunarleysi, geta haft áhrif á börnin alla ævi (Gerhardt, 

2004:115). Að stimpla börn með því að kalla þau niðrandi nöfnum á borð við 

klaufabárð, brussu eða hávaðasegg er einnig mjög víðsjárvert og getur haft djúp 

áhrif á börn líkt og alhæfingarnar. Ekki hafa öll börn burði til að gangrýna það sem 

hinir fullorðnu segja og því hætt við að þau læri að líta á sjálf sig með sömu augum 

og þeir fullorðnu gefa til kynna með þessum neikvæðu alhæfingum 

(Gordon,1987:109). Þessar alhæfingar og stimplun geta haft það í för með sér að 

barnið styrkist í trú sinni á eigin vanhæfni. 
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Það er afar mikilvægt að starfsfólk rétti börnum hjálparhönd og vari sig á að 

gagnrýna þau of hart (Roffey, 2005:37). Til eru margar leiðir til að efla sjálfsöryggi 

barna, ein þeirra er að sýna þeim að við fullorðna fólkið erum ekki fullkomin og 

gerum sjálf mistök. Náist að minnka ótta barnanna við mistök er tekið spor í átt til 

þess að skapa öruggt námsumhverfi þar sem allir eru óhræddir við að skapa án ótta 

við gagnrýni. 

Umhyggjan 

Miðað við mikilvægi umhyggju í starfi með börnum mætti ætla að hún sé efni í 

margar merkar menntarannsóknir en svo er ekki, nær engar rannsóknir hafa verið 

gerðar á umhyggju starfsfólks í leikskóla (Goldstein, 1997:17). En hvernig má það 

vera? Ein skýring á því er hversu erfitt er að skilgreina umhyggju, nær ófært að 

alhæfa nokkuð um hana enda er hún illmælanleg. Þessar staðreyndir draga þó alls 

ekki úr mikilvægi umhyggjunnar enda ekki hægt að útiloka hana og varhugavert að 

hunsa hana (Goldstein, 1997:17). 

Einn af fræðimönnum samtímans sem hefur gert væntumþykju og umhyggju að sínu 

megin umfjöllunarefni er Noddings. Samkvæmt hennar skilgreiningum (1992:xi) 

þarfnast allir umhyggju á þann hátt að þeir upplifi skilning annarra, séu virtir, 

viðurkenndir og meðteknir. Starfsmenn sem mæta þörfum barna og líta á starfs sitt 

sem tækifæri til að sýna umhyggju í verki munu með því móti veita börnum meira 

en mælanleg þekking gefur til kynna (Goldstein, 1997:15). Börnin finna fyrir 

umhyggju, þiggja hana og í gegnum það ferli læra þau umhyggjusemi og öðlast 

siðferðiskennd. Þau verða ekki einungs hlýðin heldur skiptir það þau máli að fara 

eftir lögum og reglum í öllum aðstæðum. 

Hún telur að umhyggja fylgi ekki fyrirfram ákveðnu mynstri heldur feli í sér 

frumkvæði umönnunaraðilans og viðbragðs af hálfu barnsins, þetta eru því gangvirk 

samskipti þeirra á milli. Noddings segir að í hvert sinn sem móðir sinni þörfum 

ungabarns er móðirin í hlutverki umönnunaraðilans, barnið þiggur umhyggjuna og 

komið er til móts við þarfir þess (Noddings, 1992:17). Barnið gefur frá sér ýmis 

merki þess að því líði vel og kunni að meta umhyggjuna. Það hjalar, horfir djúpt í 

augu móður sinnar, brosir, seilist eftir henni og gefur móður sinni síðan knús. Þessi 

viðbrögð barnsins ylja ummönnunaraðilum (sem í þessu tilfelli er móðirin en getur 

allt eins verið starfsmaður á yngstu deild leikskólanna) um hjartaræturnar og gerir 
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umönnina að gefandi reynslu fyrir hann. Þessar umönnunarstundir eru ekki einungis 

notalegar fyrir báða aðila heldur einnig mjög lærdómsríkar fyrir barnið sjálft. Það 

þiggur umhyggjuna og lærir hvernig sinna á þörfum annarra og í framhaldi af því að 

vera sjálft umhyggjusamt (Noddings, 1992:17 ). 

Lýðræði 

Starfsfólk á leikskóla hefur ýmis völd, þar má nefna vald yfir þeim börnum sem eru í 

þeirra umsjá. Það er undir hverjum starfsmanni komið hvernig hann fer með þetta 

vald, hvort hann stjórni börnunum með harðri hendi eða viðhafi lýðræðisleg 

vinnubrögð, þar sem allir taka þátt og skoðanir allra eru mikilvægar (Lindahl, 

2005:41). 

Í bókinni Moral classroms, moral children bendir DeVries (1994:46) á að börn 

skilja oft ekki ástæður sem liggja að baki þeim óteljandi reglum sem ber að hlýða 

hvort sem um ræðir heima eða í leikskólanum. Það er auðvelt að ímynda sér þá líðan 

sem fylgir því að þurfa að hlýða í blindni slíkum reglum án þess að hafa nokkuð um 

þær að segja. Börn bregðast við valdbeitingu á þrennan máta (DeVries og Zan, 

1994:46). Ef starfsmaður er bæði ástúðlegur og harður stjórnandi í senn er algengt 

að börn bregðist við með uppgjöf og beygi sig undir vald hans. Ef starfsmaður er 

fjarlægur og harður er algegnt að þau bregðast við með reiði hvort sem þau sýna 

hana eður ei og enn önnur bregðast við með því að verða undirförul og nýta hvert 

tækifæri til að fara á bak við starfsmanninn, þau hlýða einungis á meðan þau eru 

undir eftirliti. Ekkert af þessum hegðunarmynstrum af völdum valdbeitingar eru til 

góðs, hvorki fyrir geðheilsu barnanna né framtíðar þroska þeirra (DeVries og  Zan, 

1994:47). 

En er þá agi af hinum slæma? Við því er ekki til neitt einfalt svar. Agi sem byggður 

er upp á umhyggju og þar sem börn fá að vera með í ráðum er alltaf betri kostur 

(DeVries og Zan, 1994:48). Ef of mikil áhersla er lögð á að börn hlýði í blindni er 

hætt við að þau þrói með sér undirlægjuhátt, finnist þau lítils virði og lúti 

gagnrýnislaust valdbeitingu annarra. Þau reyna ekki að hafa áhrif á gang mála og sjá 

í raun ekki tilganginn í að rýna í af hverju reglurnar voru settar í upphafi. Þegar 

viðhafður er strangur agi er lítið sem ekkert svigrúm fyrir börn til að þróa sjálfræði. 

Þessu má líkja því við að ef kennari matar börnin sífellt á réttum svörum er hætt á að 
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forvitni þeirra verði troðin í svaðið og börn missi löngun til að leita sjálf eftir 

þekkingu (DeVries og Zan, 1994:48). 

Utanaðkomandi stjórnun á börnum hefur sína annmarka. Það má vera að börn sýni 

rétta hegðun á yfirborðinu en undir niðri munu þau aldrei láta neinn stjórna trú sinni 

og tilfinningum. Þegar börnin eldast og þroskast minnka enn möguleikar hinna 

fullorðnu á að stjórna þeim. Eina raunhæfa leiðin til að hafa áhrif á gjörðir barna, 

þegar við höfum sleppt af þeim hendinni, er að efla uppbyggingu siðferðiskenndar 

þeirra, þekkingu, vitsmuna og persónuleika (DeVries og Zan, 1994:48). 

Í stað þess að beita valdbeitingu bendir Piaget á leið þar sem samskipti barna og 

fullorðinna eru á lýðræðislegri nótum (DeVries og Zan, 1994:49). Þar eru samskipti 

byggð á gagnkvæmri virðingu og samvinnu. Hinn fullorðni bregst við virðingu 

barnanna með því að gefa þeim svigrúm til að læra að hafa stjórn á eigin hegðun af 

fúsum og frjálsum vilja. Þessi samskipti einkennast af samvinnu á milli starfsfólks 

og barna og hvetur því til sjálfræðis. Piaget færði rök fyrir því að til að opna á leiðir 

barnsins til að þroska með sér sjálfstæði, frjóa hugsun, siðferðiskennd og að taka 

mið af hagsmunum allra, verða starfsmenn að forðast í lengstu lög að nota óþarfa 

valdbeitingu. Þess í stað ættu þeir að leggja áherslu á samvinnu, taka skoðanir 

barnanna alvarlega og hvetja þau til að taka til að virða og taka mark á skoðunum 

annarra (DeVries og Zan, 1994:49). 

Samvinna starfsfólks og barna er á margan hátt eftirsóknarverð, hún dregur úr 

þrýstingi á að börn hlýði í blindni og hvetur til sjálfræðis. Samvinnunni fylgir 

viðurkenning og samþykki starfsmannsins á börnunum sem eflir þroska þeirra. Börn 

bregðast við samstarfi með samstarfsvilja sem minnkar núning og árekstra í 

samskiptum (DeVries og Zan, 1994:51). 

Kristín Dýrfjörð (2006) vísar í Dewey í grein sinni Lýðræði í leikskólum- Um 

viðhorf leikskólakennara og segir að fólk menntist við að vinna saman og til þess að 

vera virkur í samfélaginu verður hver og einn að leggja sitt af mörkum. Dewey 

skilgreinir lýðræði sem samfélag fólks sem býr yfir trausti og sameiginlegum 

skilningi, sem trúir á rétt hverrar manneskju til að tilheyra og taka þátt í 

sameiginlegum skuldbindingum. Séu hugmyndir Dewey yfirfærðar á leikskóla má 

segja að börn eigi að vera þátttakendur í að móta eigin veröld, þar sem rödd þeirra 

fær að hljóma og á hana sé hlustað (Kristín Dýrfjörð, 2006). 
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Verkfæri 

A way of seeing is also a way of not seeing
4
 

Rannsóknir sýna að jafnvel starfsfólk sem hefur unnið á vettvangi til fjölda ára, 

þróað með sér hefðbundnar starfaðferðir og gert það að vana sínum að áminna börn 

geti með hjálp skráninga á eigin starfsaðferðum breytt viðhorfum sínum til barna. Í 

gegnum skráningu með myndbandsupptökum, þar sem gagnkvæm samskipti 

starfsfólks og barna voru tekin upp, sáu starfsmennirnir tilraunir barnanna til að ná 

stjórn á námsumhverfi sínu og hversu takmarkað þeir lásu í merki sem börnin gáfu 

frá sér. Þessar uppgötvanir  breyttu bæði viðhorfum starfsfólksins frá því að finnst 

þau þurfa að mata og hafa stjórn á börnunum í það að sjá þau sem hæfa einstaklinga. 

Óhætt er að segja að starfsaðferðir þeirra tóku stakkaskiptum (Lindahl, 2005:44-45). 

Í þessum kafla greinargerðarinnar er gert grein fyrir þeim samskiptaverkfærum sem 

tekin eru fyrir í handbókinni. Rætt verður um mikilvægi þess að börn fái jákvæð 

viðbrögð við hugmyndum sínum, að þeim sé gefin nægilegur tími til að undirbúa sig 

þegar farið er úr einu í annað og að hlustað sé af kostgæfni á börnin. Einnig er 

skrifað um mikilvægi þess að starfsfólk íhugi hvað sé raunverulega að gerast hjá 

börnum sem sýna neikvæða hegðun í leikskólanum auk þess sem farið er ýtarlega í 

gagnsemi uppeldisfræðilegra skráninga til að skoða nám barnanna, tengjast þeim og 

til að skoða sjálfan sig í starfi. Þessi verkfæri eiga það öll sameiginlegt að efla 

jákvæð samskipti í starfi með börnum. 

Virk hlustun 

Eitt þeirra verkfæra sem mikilvægt er til að styðja við uppbyggileg samskipti milli 

starfsmanns og barns er virk hlustun (Gordon, 1987:52). Hlustun er virkt 

samskiptaferli sem takmarkast ekki af hinu talað orði heldur byggist á því að heyra 

og skilja til fullnustu þau skilaboð sem sá sem hlustað er á gefur frá sér. Þegar 

starfsfólk nýtir sér virka hlustun hlustar það ekki einungis á það sem barnið er að 

segja heldur einnig eftir þeim óyrtu skilaboðum sem barnið gefur frá sér. Virk 

hlustun felur í sér að sá sem hlustar leggi sig fram um að reyna að skilja til fullnustu 

það sem sendandinn, í þessu tilfelli barnið, er að meina með orðum sínum og um 

leið reynir sá sem hlustar að átta sig á líðan barnsins, setur skilning sinn fram í 

                                                
4 Ákveðin sýn er einnig að sjá ekki (Eisner, 2002:23).  
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orðum og fær staðfestingu frá barninu. Þessi endurgjöf er gullna verkfærið í virkri 

hlustun, þegar hlustandi fær staðfestingu á því að skilningur hans sé réttur eða 

rangur. Á sama tíma fær sendandinn, barnið, staðfestingu á að verið sé að hlusta á 

það sem það og líkurnar á að það tjái sig aukast (Gordon, 1987:52). 

Til að ná árangri í virkri hlustun er nauðsynlegt að vilja heyra hvað börn hafa að 

segja, vilja af einlægni hjálpa þeim á tiltekinni stundu. Einnig þurfa hlustendur að 

vera færir um að viðurkenna tilfinningar barna af einlægni þrátt fyrir að þær séu 

frábrugðnar þeim tilfinningum sem hlustandinn finnur fyrir sjálfur, hann verður því 

að vera fær um að setja sig í spor þeirra (Gordon, 1987:75). 

Fyrir börn eru ávinningar virkrar hlustunar margir. Til að mynda ýtir hún undir að 

börnin tjái óþægilegar tilfinningar og hjálpar þeim að átta sig á þeim tilfinningum 

sem þau raunverulega bera í brjósti. Eftir að börnin hafa fengið tækifæri til að tjá 

neikvæðar tilfinningar sínar virðast þær oft hverfa eða hætta að angra þau. Finni 

börn að á þau sé hlustað og að það sé einhver sem skilur hvernig þeim líður eiga þau 

auðveldara með að sætta sig við tilfinningar sínar og hræðsla þeirra við neikvæðar 

tilfinningar dvínar (Gordon, 1987:56). Virk hlustun ýtir einnig undir hlý samskipti á 

milli starfsfólks og barna og þau eiga auðveldara með að bera vandamál sín á torg 

sem eykur líkur á að lausn finnist. 

Hvað er raunverulega að gerast? 

Ef börn sýna neikvæða hegðun í leikskólanum er nauðsynlegt að grafast fyrir um 

hvað liggur að baki hegðuninni. Ekki er hægt að horfa á börnin sem eyland því að 

hverju barni stendur fjöldin allur af fólki sem hafa áhrif á tilfinningalíf þess. Það 

getur reynst starfsfólki þraut að skilja tilfinningalíf sitt eftir heima, ef mikið liggur 

við, og það sama gildir um börn sem koma í leikskólann dag hvern uppfullt af 

tilfinningum og vandamálum, stórum og smáum. Þessi vandamál geta ýmist verið 

líkamleg eða tilfinningaleg og átt upptök sín inn á heimilum barna. Tilfinningar 

barna og vandamál þeirra geta haft áhrif á hegðun í leikskólanum. Því er brýnt að 

líta alltaf á heildarmyndina, líta framhjá hegðuninni sjálfri og sjá hvort grunnur 

vandans sé dýpri en við gerum okkur grein fyrir sjá hvað raunverulega er í gangi 

(Reynolds, 2008). 
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Uppeldisfræðilegar skráningar og hlustun 

Litið er á uppeldisfræðilegar skráningar sem verkfæri til að grandskoða umhverfið 

og veita starfsfólki sem vinnur með börnum möguleika til að skilja heiminn á marga 

ólíka vegu. Með hjálp skráninga er það sem sést og heyrist gert áþreifanlegt auk þess 

bjóða þær upp á tækifæri til að upplifa börn á nýjan hátt (Åberg og Taguchi, 

2005:21). Helstu skráningartækin eru hugur og hönd, penni og blað, starfræn 

myndavél, myndbandupptökutæki og hljóðupptökutæki (Edda Valsdóttir, 2005:16). 

Skráningarnar sjálfar eiga sér stað á því augnabliki sem atburðurinn sjálfur á sér 

stað. Þær fanga því augnablikið líkt og þegar ljósmyndari smellir af myndavél sinni. 

Til að uppeldisfræðilegar skráningar geti átt sér stað þarf sá sem skráir að staldra 

við, kanna aðstæður, einbeita sér að einhverjum ákveðnu og hunsa annað. Hann þarf 

að hægja á sér og hlusta á barnið af nákvæmni (Jablon, Dombro og Dichtelmiller, 

1999:29 ). Uppeldisfræðileg hlustun byggir á að hlusta eftir hugmyndum barnanna í 

þeirri von að skilja hvernig nám þeirra á sér stað (Rinaldi, 2006:65-66). 

Rinaldi (2006:65-66) lýsir uppeldisfræðilegri hlustun og talar um að á hverri 

leikskóladeild glymji milljónir tungumála en þegar starfsmaðurinn hægir á sér, 

opnar öll skilningarvitin og hlustar í raun fer hann að taka eftir táknum og merkjum 

sem börnin senda frá sér. Hann sér hvernig börnin nota tákn og merki til að tjá sig og 

tengjast öðrum. Tíminn verður afstæður og starfsmaðurinn hlustar ekki bara með 

eyrunum heldur með öllum skilningarvitunum. 

Að baki hlustunar er ekki ólíklegt að búi forvitni, áhugi og þrá til að vita. Þrátt fyrir 

það liggur alltaf einhver tilfinning að baki og ef hlustað er af alvöru upplifum við 

tilfinningar annarra og þær ná að hafa áhrif á okkur. Ekkert barn vill vera ósýnilegt 

en með því að hlusta á það og hugmyndir þess er barnið og verk þess gert sýnilegt 

Hlustun auðgar bæði þann sem hlustar jafnt og þann sem hlustað er á. Þessi tegund 

hlustunar dregur barn út úr nafnleyndinni, skilgreinir það og gefur því gildi (Rinaldi, 

2006:65-66 ). 

Að hlusta með þessum hætti krefst þess að starfsmaðurinn kafi djúpt í vitund sína, 

leggi til hliðar fordóma og þær fyrirfram ákveðnu skoðanir sem hann kann að bera 

með sér (Rinaldi, 2006:65-66 ). Hún krefst þess að hið óþekkta sé metið og 

hlustandinn yfirstígi bæði óvissu sína og einmannakenndina sem getur fylgt því 

þegar öll hans vitneskja er dregin í efa. Hlustun gefur í raun ekki svör heldur vekur 



22 

 

hún upp spurningar. Hún vekur upp efasemdir og óvissu en ekki óöryggi heldur 

þvert á móti öryggi þess að hver sannleikur er fullur af takmörkunum (Rinaldi, 

2006:65-66). 

Hvert barn hefur einstakar leiðir til að nálgast lærdóm (Jablon o.fl., 1999:2). Sum 

eru áköf í rannsóknum sínum og forvitin á meðan önnur eru hæglát og taka sér tíma 

til að fylgjast með áður en þau demba sér í leikinn. Þegar fylgst er með, hlustað og 

brugðist við börnum til að kanna áhugasvið þeirra og hvernig þau nálgast nám sitt 

myndast þýðingarmikil tengsl á milli barna og starfsfólks. Þessi tengsl sem myndast 

hafa áhrif á allt starf. Börn sem upplifa þessi tengsl hafa öryggi til að kanna, gera 

tilraunir, spyrja spurninga og reyna á mörk sín, allt þetta er forsenda náms og gerir 

börnum kleift að verða farsælir nemendur (Jablon o.fl., 1999:2). 

Ávinningur skráninga er ekki einungis skilningur á börnum og hvernig þau læra 

heldur gefur hún einnig starfsfólki tækifæri til að skoða sjálft sig í starfi, sjá áhrif sín 

á starfið og kanna viðbrögð sín við börnunum. og hvernig hann bregst við börnunum 

(Åberg og Taguchi, 2005:21). Stafsfólk fær tækifæri til að grandskoða starfsaðferðir 

sínar og þá sýn sem það hefur á börn. Þegar skráð er nægir ekki það eitt að rita 

samræður barna eða taka myndir af leik þeirra því eitt af undirstöðunum þess að 

skráning hjálpi í starfi er að ígrundun eigi sér stað, skoðað sé það sem gerðist og 

jafnvel það sem gerðist ekki (Åberg og Taguchi, 2005:20). 

Í bókinni Lyssnandets pedagogik (2005:19) segir Åberg frá reynslu sinni. Hún  hafði 

unnið sem kennari yngri barna í 20 ár og var nokkuð viss um að hún vissi allt sem 

vita þurfti til „hugsa um börn“ og var að eigin sögn orðin leið í starfi. Þegar hún tók 

þátt í ferli sem fól í sér að kúvenda starfi leikskólans þar sem hún starfaði, með 

uppeldisfræðilegar skráningar að vopni, gerbreyttist sýn á starf hennar með ungum 

börnum. Það sem tók mestum stakkaskiptum var þó sýn hennar á börnin sjálf (Åberg 

og Taguchi, 2005:19). 

Áður en Åberg byrjaði að skrá var sýn hennar lituð af þroskasálfræðikenningum 

með þeim stöðlum og þroskalistum sem þeim fylgja. Uppeldisfræðilegar skráningar 

sem urðu þess valdandi að sýn hennar breyttist snúast ekki um líkamlega getu barna 

eða könnun á vitsmunalegum þroska enda ekki þroskalistar sem fylla þarf útí. Åberg 

(2005:18) segir frá því að þegar hún fylgist með börnum og skráir þau í dag þá 

einblínir hún á styrk þeirra, áhugamál og framfarir. Hennar markmið er að auka 
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skilning sinn á því hvernig börn sækja sér þekkingu til að skilja umhverfi sitt. Hún 

lítur á notkun skráninga sem spennandi leit sem gerir henni kleift að vera í 

sameiginlegu lærdómsferli með börnunum, ferli þar sem kennari og barn skapa nýja 

þekkingu saman (Åberg og Taguchi, 2005:18). 

Þegar Åberg byrjaði að skrá fannst henni erfiðast að átta sig á því hvað það var sem 

hún átti að einbeita sér að (Åberg og Taguchi, 2005:18). Þegar hún skráði það sem 

börnin  gerðu sá hún margt nýtt og allt varð spennandi. Hún gerði því aragrúa 

skráninga og ígrundaði nánast allt sem hún komst í, sumt ræddi hún við 

samstarfsfélaga en sumt náðu hún aldrei að ræða. Þegar hún lítur til baka finnst 

henni hún svo sannarlega aldrei hafa skráð neitt sem var óþarft að skoða því allar 

skráningarnar sem hún gerðu fengu hana til að horfa og hlusta á börn af meiri 

nákvæmni en hún hafði nokkurn tíman áður gert. Með hverri skráningu varð hún 

meðvitaðri um bæði hvernig börnin og hún sjálf hugsuðu. Með skráningunum fékk 

hún hjálp við að opna augu sín og eyru gagnvart hugmyndum barnanna en á sama 

tíma fékk hún tækifæri til að ígrunda starfsaðferðir sínar (Åberg og Taguchi, 

2005:19). 

Segja já í 99% tilfella 

Leikskólinn Funaborg hefur haft hugmyndir barna að leiðarljósi í starfi sínu til 

nokkurra ára. Með því að segja já í 99% tilfella við hugmyndum barnanna er tryggt 

að áhugi og hugmyndir þeirra séu virtar. Jákvætt andrúmsloft skapast í samskiptum 

þrátt fyrir að „jáinu“ fylgi ákveðin skilyrði („já þú mátt keyra bíl þegar þú ert orðinn 

17 ára) (Funaborg, 2008:4). 

5 mínútur þangað til... 

Fjölmörgum fullorðnum vex í augum að takast á við hluti sem þeim eru framandi 

eða valda stórvægilegum breytingum í lífi þeirra. Þeir gefa sér ákveðin tíma til að 

laga sig að breytingum eða safna kjarki til að framkvæma hlutinn (Roffey, 2005:35). 

Samt sem áður eiga starfsmenn það til að veita börnunum ekki þann 

undirbúningstíma sem þau þurfa til að skipta um verkefni. Að hætta í djúpum leik 

eða hefjast handa við ný og framandi verkefni án fyrirvara getur valdið árekstrum á 

milli starfsfólks og barna á leikskólanum. Þrátt fyrir að börn hafi ekki fullkomið 

tímaskyn geta stuttar viðvaranir gert gæfumuninn. Verkfærið 5 mínútna reglan er því 
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handhæg á þann hátt að börn fá alltaf viðvörun áður en það á til dæmis að hætta í 

leik og byrja að taka saman („eftir fimm mínútur byrjum við að taka saman“) 

(Funaborg, 2008). 

Innrammað val 

Frágangur er daglegt brauð en getur reynst sumum börnun erfiður. Með því að gefa 

börnum val um hvort þau þurfa að ganga frá núna eða eftir einhverja stund þegar þau 

hafa náð að undirbúa sig, er hægt að koma í veg fyrir óþarfa árekstra. Þegar börn fá 

tækifæri til að velja hvenær þau ganga frá eru þrætur um hvort gengið verður frá 

eður ei úr sögunni „Viltu ganga frá núna eða þegar þú ert búin með myndina þína?“. 

Veiti starfsmenn börnunum þetta val finna þau fyrir viðurkenningu, samþykki, fá 

tilfinningu fyrir jafnræði og bregðast við valinu með samstarfsvilja (DeVries og Zan, 

1994:51). 
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Lokaorð 

Við unnum báðar á leikskóla um nokkur skeið áður en við hófum nám í 

leikskólakennarafræðum. Eftir því sem leið á námið sáum við betur og betur hvernig 

starfsaðferðir okkar höfðu oft á tíðum verið á skjön við raunveruleg gildi okkar. Sýn 

okkar á börn og starfsaðferðir stönguðust á. Við höfðum ekki öryggi né kunnáttu til 

að koma fram við börnin eins og við virkilega vildum og gerðum okkur á sama tíma 

ekki grein fyrir því hver sýn okkar á börn væri. Við höfðum gaman af þeim og 

vildum þeim allt hið besta en því miður gerðum við hluti sem byggðir voru á ótta við 

að missa stjórn á barnahópnum og notuðum til þess aðferðir sem við gripum úr lausu 

lofti án allrar ígrundunar um afleiðingar þeirra. 

Það er óhætt að segja að í gegnum námið hafi sýn okkar orðið meðvitaðri auk þess 

sem við viðuðum að okkur verkfærum sem gagnleg voru í samskiptum. Í 

vettvangsnáminu fegnum við tækifæri til að standa til hliðar og fylgjast með 

starfsmönnum sem höfðu mikla færni í að stjórna barnahópnum. Þeirra stjórn var á 

lýðræðislegum nótum, engu barni var mismunað og samskiptin voru jákvæð, 

þægileg og nánast engir árekstrar áttu sér stað á milli starfsfólks og barna. 

Það er því von okkar að allir sem vinni með börnum geti nýtt sér þessa handbók 

ýmist til að viða að sér nýjum verkfærum eða til að rifja upp gamla þekkingu. Einnig 

getur þessi handbók nýst þeim sem vilja miðla þekkingu og sporna við því að 

starfsaðferðir gripnar úr lausu lofti, án ígrundunar um afleiðingar, séu notaðar í starfi 

sem þeir stjórna. 
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