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Tilgangur samskiptastefnu  

Tilgangur samskiptastefnu er að tryggja nemendum einfalt umhverfi þar sem skýrt er til hvers 

ætlast er af þeim. Með skýrri stefnu gefum við kennurum verkfæri til að takast á við hegðun 

nemenda á jákvæðan hátt og búa þannig til kjöraðstæður fyrir nám og leik nemenda.  

Með því að hafa skýra stefnu í jákvæðum samskiptum getum við gert meiri kröfur á samræmd 

vinnubrögð kennara. Það tryggir jafnræði meðal barnanna þ.e. að sömu reglur gildi fyrir alla. 

Þegar nemendur ganga að því vísu hvaða afleiðingar hegðun þeirra hefur, eru þeir ekki 

einungis fljótari að læra hvar mörkin eru heldur veitir það nemandanum öryggi og festu.  

Jákvæð samskipti byggja á atferlisfræði og gengur út á að fullorðnir umbuni barni fyrir að 

sýna viðeigandi hegðun frekar en að refsa fyrir óviðeigandi hegðun. Athyglin á að beinast að 

því sem gengur vel hjá nemandanum.  

Markmið okkar er að eiga jákvæð samskipti sem einkennast af virðingu. Virðing kennir 

virðingu og er lykilatriði í öllum samskiptum. Berum alltaf virðingu fyrir hvert öðru og 

munum að nemendur eru ekki litlir fullorðnir einstaklingar. Viðurkennum tilfinningar og 

skoðanir nemanda og sýnum honum virðingu þegar við erum að móta hegðun hans. Munum 

að við erum fyrirmyndir nemenda og þeir læra með því að herma eftir hegðun okkar í 

sambærilegum aðstæðum. 

Áherslan er að hvetja nemendur áfram þegar þeir sýna jákvæð samskipti.  

Nemendur með slaka færni í samskiptum eiga á hættu að upplifa sífellt neikvæð viðbrögð. 

Það þarf að gæta vel að því að vera ekki í sífellu að nefna eða kalla nafn nemandans t.d. í 

útiveru eða inni á deild heldur frekar ganga að honum og ræða við hann augliti til auglitis. Það 

er lykilatriði að nemandinn upplifi vellíðan í leikskólanum, finni að hann er velkominn í 

leikskólanum, geti átt og lært góð samskipti við nemendur og kennara. Mikilvægt er að veita 

nemandanum jákvæða athygli , hrós, klapp á kollinn, vingjarnlegt bros eða merki með 

hendinni þegar hann sýnir góða hegðun.  
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Markmið :  

- Að nemandi og kennari geti átt góð samskipti við aðra. Sýni hvoru öðru virðingu í 

daglegu starfi. 

- Þegar máli er lokið þá er því lokið og aðrir skipta sér ekki af eða minnast á málið eftir 

á.  

- Tala við nemendur ekki til nemenda 

- Að  nemandi komist frá erfiðum málum með reisn. 

 

Leiðir : 

- Í samskiptum förum við í augnhæð nemandans, ræðum við hann og leiðbeinum 

honum.  

- Ræða við nemandann á rólegum stað.  

- Stundum þarf að taka nemanda úr aðstæðum sem hann ræður ekki við og þá leiðbeinir 

kennari honum.  

- Nemandi byrjar með hreint borð þegar hann kemur til baka. 

- Notum TMT boðskipti, orð og tákn, miðað við aldur og þroska hvers nemanda 

Grunnhugtök samskiptastefnu  

Agi :  Aga má skilgreina sem getu til að fara eftir fyrirmælum án 

þess að vera undir stöðugu eftirliti. Nemendur æfa sig í að 

stjórna eigin hegðun og tilfinningum í umhverfi sem 

leggur áherslu á aga. Við notum aga til að búa til aðstæður 

sem henta vel fyrir nám nemenda og með aga búum við til 

jákvætt umhverfi fyrir leik og gleði í kennslu.  

 

Hrós : Til þess að kenna nemendum  þurfum við að gefa þeim til 

kynna hvenær þeir eru að gera rétt af því við viljum að 

þeir geri það oftar. Þetta kennum við til dæmis með því að 

hvetja þau áfram þegar þau er að leggja sig fram. Hrós er 

það form sem stærsti hluti kennslunnar fer fram í.  

Æskileg / jákvæð hegðun: 

 

Hegðun sem gagnast nemandanum. 
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Óæskileg / neikvæð hegðun :  Hegðun sem ekki gagnast nemandanum. 

Andfélagsleg hegðun : Hegðun sem hefur þann tilgang að skemma hluti eða 

meiða aðra líkamlega eða með orðum. 

Ósamrýmanleg hegðun : Hegðun sem getur ekki átt sér stað á sama tíma og önnur 

hegðun. T.d. að hlaupa eða ganga er ósamrýmanleg 

hegðun sem nemandi getur ekki gert á sama tíma.  

Styrkir :  Umbun sem eykur líkur á að nemandi endurtaki 

hegðunina. Mismunandi hvað virkar fyrir hvern nemanda. 

 

Orðabók  
  

Gera sjálf Nemendur eru hvattir til að gera sjálfir. Þeim er alltaf boðið að 
reyna að gera sjálfir áður en þeir eru aðstoðaðir 
 

Aðstoða Nemendur fá aðstoð ef þeir sýna ekki æskilega hegðun. Við 
segjum hvað þarf að aðstoða þá við. Þannig vita þeir fyrirfram að 
þeir fá aðstoð í stað þess að taka fram fyrir hendurnar á þeim. 
 

Stýring  Er notuð þegar hrós hefur verið reynt en nægir ekki eitt og sér til að 
breyta hegðun/samskiptum. Áhersla er lögð á að nemandinn geri 
sjálfur en gerum það eftirsóknavert með því  hrósa fyrir það. 
 

 Umbun Styrking til að ná fram jákvæðum samskiptum. 
 

Hunsun  Stundum þarf að draga úr hegðun og þá notum við virka hunsun. 
Það er þegar verið er á markvissan hátt að koma í veg fyrir að 
nemandi fái athygli fyrir tiltekna hegðun. 
 

Hafa stjórn Að geta stjórnað eigin hegðun / samskiptum og tilfinningum. 
 

Að ruglast Þegar við gleymum t.d. umgengisreglum þá leggjum við áherslu á 
athöfnina sjálfa en ekki nemandann með því að segja að 
nemandinn hafi ruglast þegar hann gerði eitthvað ákveðið. Þannig 
segjum við nemandanum á hlutlausan hátt að hann sé að sýna 
óæskilega hegðun. 
 

Gengur betur næst Segir nemandanum hvað hann á að gera. Með því að segja þetta 
við nemandann látum við hann vita á uppbyggilegan hátt að við 
höfum trú á honum og að hann geti gert betur. 
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Kennsla  
Alla færni sem við gerum kröfu á að nemandi sýni eða að hann kunni, þurfum við fyrst að 

ganga úr skugga um að hann kunni eða hafi þá færni. Ef ekki þá kennum við honum, eins og 

til dæmis að sitja á stól við matarborðið. Þetta á við um alla kennslu, svo sem orðaforða, 

sjálfstjórn, samskipti og margt fleira. 

 

Dæmi um kennslu :  
Orðaforði : Kenna þeim orð sem við sjáum að þau nota ekki eins og ,,viltu skiptast 

á“ eða ,,má ég fá meira“ 
 

Sjálfstjórn :   Þegar nemandi hættir að gráta hrósum við honum með því að segja 
,,duglegur að stjórna þér“ og kennum þannig hvað það er að stjórna sér. Í 
framtíðinni þegar við erum búin að tengja þetta tvennt saman getum við 
notað þetta orð og sagt ,,náðu stjórn og segðu mér svo hvað gerðist. 
 

Samskipti :  Við kennum nemendunum hvað felst í því að vera góður vinur. Við 
stöndum þá að verki þegar þeir eru að hjálpa vinum sínum og hrósum 
þeim með lýsandi hrósi ,,flott hjá þér Anna, þú ert góð vinkona“ 
 

 

Lykilatriði til þess að kennsla skili sér til nemenda er að kennari nái og haldi athygli þeirra. 

Þegar athygli nemenda er á kennaranum og því sem hann er að gera eru þeir móttækilegir 

fyrir því að læra. 

Fyrirmæli  

Við notum fyrirmæli til þess að kenna nemendum. Þegar við kennum þeim að klippa, að 

klæða sig eða að eiga jákvæð samskipti við samnemendur þá gefum við þeim fyrirmæli. Við 

gefum fyrirmæli til þess að nemendur viti til hvers er ætlast af þeim. Með því að segja 

nemendunum hvað þeir eiga að gera er kennarinn í raun að veita þeim upplýsingar um margt 

sem þeir eiga ekki að vera gera á sama tíma. Þetta kallast ósamrýmanleg hegðun.  
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Það er vandasamt að gefa góð fyrirmæli og það er margt sem þarf að hafa í huga. Því 

einfaldari sem að fyrirmælin eru því auðveldara er að skilja þau. 

Til þess að börn fari eftir fyrirmælum skiptir það aðal máli að kennarar fylgi fyrirmælunum 

eftir. Það er því lykilatriðið að gefa einungis fyrirmæli sem við getum fylgt eftir.  

Þegar við gefum fyrirmæli getum við notað mismikla stýringu. Það er hlutverk kennarans að 

lesa í nemendahópinn og velja þá tegund af fyrirmælum sem hentar hverjum nemanda. 

Sumum henta hópfyrirmæli, aðrir þurfa meiri stýringu til þess að taka á móti upplýsingum 

sem felast í fyrirmælunum og þeim hentar betur einstaklingsfyrirmæli.  

Stundum þarf að ná athygli nemandans fyrst með því að beygja sig niður í þeirra augnhæð og 

gefa svo fyrirmælin. Það er mikilvægt að velja rétta aðferð hverju sinni því að þessar 

upplýsingar þurfa að komast til skila til þess að nemendur viti til hvers við ætlumst af þeim. 

Einnig er mikilvægt að mæta hverjum nemanda á hlutlausan hátt sama hvaða aðferð við 

þurfum að nota 

 

Til að auðvelda nemanda að skilja til hvers ætlast er af honum leggjum við okkur fram um að 

vera með sjónrænt skipulag.  

Sama sjónræna skipulagið á öllum deildum.  

Óæskileg samskipti geta verið vegna  :  

- Viðhorf kennara til nemanda/nemenda  

- Slakur málþroski    

- Slök athygli / einbeiting 

- Óraunhæfar kröfur úr umhverfi eða frá kennara 

- Nemandi fær ekki nægar leiðbeiningar 

- Nemandi þreyttur og illa fyrirkallaður (dagsform) 
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- Breyting heima fyrir 

- Ónógt upplýsingaflæði milli heimilis og skóla 

- Breytingar innan leikskólans t.d.  kennarabreytingar, færslur nemenda milli deilda.  

- Umhverfisáhrif t.d. mikill hávaði , lýsing, of mikill fjöldi í rými 

- Samsetning nemendahóps  

Óæskileg hegðun gerist ekki að sjálfu sér, það þarf að skoða hvort nemanda leiðist eða að 

leikefni sé ekki nógu ögrandi/skemmtilegt. 

Verkferlar  
Til þess að allt gangi vel fyrir sig daglega þurfa nemendur að vita hvar mörkin liggja svo þeir 

upplifi öryggi og læri jákvæð samskipti. Kennari er fyrirmynd nemenda og hann þarf því að 

fylgja reglum eftir þegar kemur að erfiðri hegðun / samskiptum.  

Óæskileg hegðun  Einstaka tilfelli  Síendurtekið  

Bit, lemja, klóra, ýta, 
sparka,  
Rífa af,  
Skilja útundan, 
Orðljót /uppnefna, 
Skemma fyrir öðrum ofl.  

- Stöðva / „stopp“ 
- Hlúa að þolanda 
- Ræða mál við 

geranda 
- Láta foreldra vita án 

þess að nafngreina  

- Stöðva / „stopp“ 
- Hlúa að þolanda 
- Ræða mál við 

geranda 
- Láta foreldra vita án 

þess að nafngreina 
- Fundur með 

foreldrum geranda  
- Skráning á AHA 

eyðublað 
- Ráðgjöf frá 

fagaðilum 
- Eftirfylgd  

 

Þegar kennarar standa frammi fyrir erfiðri síendurtekinni hegðun hjá nemendum þurfa þeir 

fyrst og fremst að skoða aðstæður. Hvar kemur hegðunin fram ? Í hvaða aðstæðum er hún 

erfiðust ? nemendur geta verið með erfiða hegðun á mörgum sviðum í einu t.d. í matmálstíma, 

félagslegum samskiptum eða er mótþróafullt. Þá er mikilvægt að skoða eitt atferli í einu.  

- Ef áhyggjur vakna vegna nemanda er haft samband við deildarstjóra sem ákveður í 

samvinnu við yfirmann sérkennslu næstu skref.  

- Sérkennsluteymi leikskólans er með verkferla þegar síendurtekin mál eða 

hegðunarfrávik koma upp hjá nemanda. Yfirmaður sérkennslu er tengiliður milli 

deildar viðkomandi barns og fagmanna og situr teymisfundi ef þörf er á.  
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Kennarar : 
1. Byrja á því að fylgjast með nemandanum í leik og starfi. 

2. Skrá hjá sér í hvaða aðstæðum nemandinn sýnir erfiða hegðun og hvernig hegðunin 

kemur fram. ( AHA skjal) 

3. Gera skal atferlisathugun þar sem skráð eru atvik sem koma upp í leikskólanum. 

Þannig gera kennarar sér betur grein fyrir því hvort um er að ræða raunverulegan 

vanda eða einstök atvik sem auðvelt er að bregðast við með samstilltu átaki. 

4. Leita skal til fagaðila þegar þess er þörf og upplýsa foreldra um þá vinnu sem fram fer 

innan leikskólans. (sjá verkferla sérkennslu) 

5. Ávallt skal hafa foreldra með í þessari vinnu.  

Þegar við erum búin að átta okkur á vandanum þurfum við að ákveða hvernig við bregðumst 

við. Það er mjög mikilvægt að allir kennarar séu sammála um leiðir og bregðist eins við og að 

allar reglur séu skýrar í leikskólanum svo barnið sé ekki stöðugt að rekast á og fá misvísandi 

skilaboð því það skapar óöryggi. Festa-regla-rammi eru lykilhugtök. 

Það þarf að hafa í huga að breyta atferli sem er búið að festa sig í sessi getur tekið tíma. Sýna 

þarf þolinmæði og gefast ekki upp strax. Það er ekki rétta lausnin að nota alltaf nýjar og nýjar 

aðferðir, við þurfum að finna út hvað það er sem ekki virkar. Markmiðin geta verið óljós, 

umbunin ekki eftirsóknarverð eða of fjarlæg. Gefa þarf tíma í að íhuga hvað virkar fyrir hvern 

nemanda.  

 

Samræmdar aðstæður  
 

Matartími 
Fyrir alla matartíma syngjum við saman matarlagið 

Allur matur á að fara, 
upp í munn og ofan í maga. 

Heyrið það, heyrið það, 
svo ekki gauli garnirnar. 

 
Mér sýnist koma þjóninn þarna 

Þagna skulu allir nú. 
Gjörið svo vel, gjörið svo vel. 

Við göngum að borðinu stillt og prúð. 
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Samverustundir 
Bjóðum alla velkomna í stundina t.d velkomin í Lubbastund/ávaxtastund... 

Endum á því að rifja upp hvað við lærðum/gerðum og þökkum fyrir stundina 

Fataklefi/herbergi 
Leggjum áherslu á að leyfa börnunum að reyna sjálf, gefum þeim tíma til að reyna, sýnum 

þolinmæði og kennum þeim að biðja um hjálp. 

Hópastarf 
Bjóðum alla velkomna í hópastarfið t.d. velkomin í ART/umferðafræðslu/vísindasmiðju....  

Endum á því að rifja upp hvað við lærðum/gerðum og þökkum fyrir starfið 

Í hópastarfi starfa börn og kennarar saman í litlum hópum og læra þannig tillitssemi og að 

virða skoðanir annarra. Það hvað þau eru öll ólík og hafa mismunandi skoðanir en sameinast 

þó við að skapa/vinna saman, styrkir sjálfsmynd þeirra og fordómaleysi. 

Megin tilgangur og markmið með hópastarfi er að börnin læri að vinna og leika sér í hóp og 

taka tillit til hvers annars. Í gegnum hópastarfið stuðlum við að samheldni og ábyrgðarkennd 

barnanna gagnvart hverju öðru og tengslamyndum þeirra við jafnaldra sína. Börnin læra smátt 

og smátt að vinna út frá ákveðnum fyrirmælum sem er góður grunnur fyrir grunskólann síðar. 

Með hópastarfinu getur hver hópstjóri fylgst náið með sínum hópi, þroska og framförum 

hvers barns fyrir sig.  
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Lokaorð 
Fullorðnir eru fyrirmyndir barna. Það sem við gerum skiptir meira máli en það sem við 

segjum. Það skiptir miklu máli í samskiptum hvernig töluð orð, látbragð og svipbrigði eru 

notuð. Virðing og umhyggja í samskiptum skipta sköpum.  Þegar rætt er við barn er 

mikilvægt að ná augnsambandi við það og tala rólega til þess. Til að stuðla að öryggiskennd 

barns og ró þarf að vanda orð og raddblæ. Virðing fyrir skoðunum, tillögum og uppástungum 

barnsins hefur líka mikið að segja. Kennari þarf að vera samkvæmur sjálfum sér þannig að 

barnið viti alltaf á hverju það á von.  

Í framtíðinni viljum við sjá samfélag sem einkennist af virðingu. Við viljum sjá jákvæða, 

sjálfstæða einstaklinga með sterka sjálfsmynd sem geta átt góð samskipti við aðra. 

Fordómalausa, skapandi einstaklinga með gagnrýna hugsun. Einstaklinga sem vilja og geta 

tjáð sig, hjálpast að, bera virðingu fyrir öðrum og ábyrgð á eigin lífi. Til að byggja börnin upp 

þannig að þau verði fær um að takast á við samfélag framtíðarinnar viljum við vera góðar 

fyrirmyndir, hjálpa þeim að taka ákvarðanir og standa við þær. Við viljum kenna þeim að 

leysa sjálf deilur á jákvæðan hátt, auka sjálfstraust þeirra, sjálfsmynd og kenna þeim góða 

samskiptahætti. Börn tileinka sér þekkingu í gegnum leik og í samskiptum við aðra og 

umhverfið. Þau þurfa að fá að skoða, kanna og handfjatla fjölbreyttan efnivið og það þarf að 

skapa þeim góð leikskilyrði. Þau þurfa auk þess að fá tækifæri til að mistakast og læra af 

mistökunum. Til að tryggja vellíðan barnanna þurfa þau að geta upplifað öryggi, festu, ást, 

hlýju og vináttu. Þau þurfa einnig að fá tækifæri til að gera það sem þau hafa áhuga á.  

 


