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Ágrip 
Í þessari ritgerð er sagt frá rannsókn sem gerð var í leikskóla í þéttbýli þar sem kennarar 
innleiddu PTM-verkfæri sem tæki við uppeldis og kennslustörf.   

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort verkfæri PMT, sem upphaflega eru 
ætluð foreldrum barna með hegðunarerfiðleika, henti í leikskóla. Auk þess var 
tilgangurinn að rannsaka hvaða breytinga væri þörf svo að verkfærin gætu komið að 
notum við þau. Að síðustu var ásetningurinn að skoða áhrif notkunar verkfæranna á 
samskiptin í leikskólanum milli barna, barna og kennara og kennara.  

Rannsóknarsniðið sem notast var við til þess að skoða áhrif íhlutunarinnar í leik-
skólanum var starfendarannsókn. Sniðið felur í sér íhlutun sem miðar að því að breyta 
eða bæta starfsaðstæður við raunverulegar aðstæður þar sem áhrif íhlutunarinnar eru 
skoðuð og metin jafnóðum. Sniðið er talið henta vel þegar kennarar eru að tileinka sér 
nýja starfshætti, auka fagmennsku sína og starfsþroska. Gögnum var safnað með 
viðtölum, myndbandsupptökum, viðhorfskönnunum, dagbókarskrifum og skriflegum 
gögnum úr leikskólanum.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar benda til að PMT-verkfærin hafi komið 
kennurum leikskólans að gagni. Enn fremur eru vísbendingar um að börnum og 
kennurum hafi liðið betur þegar þau vissu til hvers væri ætlast af þeim og þannig veitt 
þeim meira öryggi. Að lokum má álykta að enn sé löng leið fyrir höndum þar til 
kennarar ná að tileinka sér verkfærin til fulls. Niðurstöður gefa einnig til kynna að 
skilyrðin í leikskólanum til að hrinda breytingum í framkvæmd hafi verið óhagstæð 
vegna óstöðugleika í starfsmannahaldi.  
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Abstract 
This paper reports a study conducted in an urban pre-school in which instructors 
implemented Parent Management Training (PMT) as a professional tool. 

The objective of the study was to examine if the tools of PMT, which originally 
were designed for parents of children with behavioral disorders, were suitable for pre-
school. In addition the objective was to study what change needed to be implemented 
for PMT to be successful. Finally, the purpose of the study was to examine the impact 
of PMT on communications in kindergarten between students, between students and 
teachers, and between teachers. 

Action research served as the methodology to examine the impact of PMT in the 
urban pre-school. Action research aims at implementing change, or improving working 
conditions in a real life situation in which effect of interaction is examined in real time. 
The methodology is suitable when instructors are employing new teaching 
methodologies, improving professionally and increasing professional maturity. The 
collection of data included; interviews, video recordings, attitudinal surveys, journal 
writings, and written documents from the urban pre-school. 

The study shows that PMT as a professional tool is helpful for instructors in the 
pre-school. It seems, moreover, that students’ and instructors’ sense of security and well 
being increases in a structured environment. Finally, we can say that instructors still 
have a long way to go before mastering the use of PMT. The study shows also that the 
pre-school is resistant to change because of high employee turnover. 
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Þessi ritgerð „Svona gerum við“ er meistaraprófsverkefni lagt fram til fullnaðar M.Ed.-

gráðu í menntunarfræði við Háskólann á Akureyri með áherslu á stjórnun mennta-

stofnana. Ritgerðin er 20 einingar og fjallar um starfendarannsókn í leikskóla þar sem 

kennarar tileinkuðu sér styðjandi verkfæri PMT. Undirbúningur verkefnisins hófst í 

janúar 2005. Rannsóknin var gerð veturinn 2005 til 2006 þar sem ég stóð á hliðarlínunni 

og fylgdist með framvindu mála. Unnið var úr rannsóknargögnunum og ritgerðin 
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verkefninu og fá þeir mínar bestu þakkir fyrir að leggja á sig ómælda vinnu við það. 

Bróður mínum, Kristjáni Kristjánssyni, þakka ég innilega fyrir lestur á próförk. 

Hafnarfjarðarbær fær þakkir fyrir að veita mér leyfi til að einbeita mér að þessu 
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Skýring hugtaka 
 

PMT er skammstöfun á Parent Management Training en það er upphaflega aðferð 

ætluð foreldrum þeirra barna sem eiga við hegðunarerfiðleika að etja. 

 

Skýr fyrirmæli segja til hvers er ætlast, hvenær og hvernig.  

 

Skýrum fyrirmælum er fylgt eftir þegar kennari gengur úr skugga um að barnið geri 

eins og fyrir það hefur verið lagt innan ákveðins tíma (10 sek ). 

 

Óskýr fyrirmæli kennara eru til dæmis þegar kennari biður barn um að hegða sér á 

ákveðinn hátt og það hefur val um hvort það bregst við fyrirmælunum eða ekki. Enn 

fremur fela óskýr fyrirmæli í sér til dæmis óljóst orðalag eða jafnvel óljósa hótun.  

 

Hvatning er að örva með tiltrú, hvetja og stuðla að þroska. 

 

Félagsleg hvatning er til dæmis hrós, bros eða faðmlag. 

 

Táknkerfi er þegar börn fá til dæmis límmiða eða stjörnur í kjölfar þess að þau gera 

eins og fyrir þau hefur verið lagt. 

 

Einfalt umbunarkerfi er notað þegar þarf að fá börn til samstarfs vegna sérstakra 

verkefna eins og að taka til og þess háttar og þá er umbunað þegar þau hafa lokið 

verkefninu.  

 

Með þrepaskiptu umbunarkerfi er átt við að hegðun sé brotin niður í smærri skref og 

umbunað fyrir hvert þeirra. Ákveða þarf hæfileg skref og gefa hverju skrefi stig.  

 

Nákvæmt hrós er jákvætt, auðskilið og einlægt.  

 

Ómarkvisst hrós er þegar hrósað er fyrir annað en framlag barnsins þegar það hefur 

farið að fyrirmælum.  
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Hópastarf. Þegar rætt er um hópastarf í ritgerðinni er átt við fyrirfram undirbúna  

kennslustund þar sem unnið er að ákveðnum verkefnum með hliðsjón af námssviðum 

Aðalnámskrár leikskóla. Í hópastarfi barna læra þau á markvissan hátt undir handleiðslu 

kennara. 

 

Valstund. Í valstund koma öll börn deildar saman ásamt kennara. Þar velja þau sér 

ákveðin undirbúin leiksvæði þar sem mismunandi efniviður er á boðstólum. Það er 

mismunandi hve mörg börn geta leikið sér á hverju svæði fyrir sig.  

 

Skólamenning. Þegar rætt er um skólamenningu er átt við vinnubrögð og starfshefðir 

viðkomandi menntastofnunar. Skólamenning byggist á sameiginlegum gildum og 

sameiginlegri sýn á settum markmiðum og endurspeglar vinnubrögð og starfshefðir.  

 



 - 5 - 

  

Myndaskrá 

 
Mynd nr: bls 

1. Árangur nemenda – Innviðir stofnana ............................................................. 24 

2. Starfsþroskalíkan Joyce og Showers ................................................................ 34 

3. Samskipti í morgunverðarstundum .................................................................. 65 

4. Samskipti í hópastarfstímum ........................................................................... 66 

5. Samskipti í valstundum .................................................................................... 68 

6. Samskipti í fataherbergjum .............................................................................. 69 

7. Samskipti í samverustundum ........................................................................... 70 

8. Samskipti í matmálstímum  ............................................................................. 71 

9. Samskipti úr fyrri og síðari myndbandsupptöku.  

    Hlutfallsleg samantekt í prósentum ................................................................. 72 

10 a og b. Mat kennara á þekkingu þeirra á samræmdum reglum leikskólans .... 83 

11 a og b. Mat kennara á námsumhverfi barnanna .............................................. 84 

12 a og b. Mat foreldra á kynningu á reglum sem tóku gildi  

í kjölfar verkefnisins ............................................................................................ 87 

 



 - 6 - 

 

1. Inngangur 
Það er reynsla mín sem kennara leikskólabarna í þrjátíu ár og sem foreldris að börn njóti 

þess að gera það sem fyrir þau er lagt, fái þau til þess hvatningu og hrós fyrir framtakið 

og sé þeim sýnd hlýja og jákvæð athygli. Sé ósamræmi í settum reglum og því sem 

börnunum er sagt verða reglurnar og við sem setjum þær ótrúverðug í þeirra augum. 

Hætt er við að stoðir uppeldisins og kennslunnar veikist og börnin fari að sýna 

óæskilega hegðun sem erfitt er að höndla. Þegar málin eru komin í þannig farveg er 

oftar en ekki leitað á náðir sérfræðinga til að laga og bæta börnin.  

Í lögum um leikskóla kemur fram að meginmarkmið með uppeldi í leikskóla sé 

„að rækta tjáningar- og sköpunarmátt barna í þeim tilgangi að styrkja sjálfsmynd þeirra, 

öryggi og getu til að leysa mál sín á friðsamlegan hátt“ (Lög um leikskóla nr. 78/1994). 

Leiðin til þess er meðal annars sú að kennarar í leikskólum beiti jákvæðum stuðningi í 

uppeldi og kennslu til að efla félagsþroska og félagsvitund barnanna. 

Ýmsar aðferðir eru notaðar í leikskólum til að ná þessum markmiðum. Má þar 

nefna Stig af stigi sem felur í sér að kenna börnum að hafa stjórn á hegðun sinni og sýna 

félagslega hegðun. Markmiðið með aðferðinni er að börn læri innlifun, það er að skilja 

sjónarmið annarra, hlusta án gagnrýni og gefa ekki ráð nema um það sé beðið. Enn 

fremur að nota félagslegan skilning, það er þjálfun í að horfa á hlutina frá sjónarhorni 

viðmælandans, leysa úr vanda og að kenna börnum sjálfstjórn (Kristán Már Magnússon 

2002).  

Önnur uppeldisaðferð er nefnd Töfrar 1-2-3. Aðferðin veitir til dæmis góð ráð um 

það hvernig má fá börn til að hætta óæskilegri hegðun með því að telja upp að þremur í 

viðvörunartón. Enn fremur að viðhalda jákvæðum aga sem eflir sjálfstraust barna með 

hvatningu eins og hrósi, umbun eða tímamælingu til þess að fá barnið til að bregðast 

fljótt við því sem beðið er um. Hins vegar, ef aðferðin skilar ekki árangri, er gripið til 

skerðingakerfis sem leiðir til þess að börn þurfa að taka afleiðingum gjörða sinna 

(Phelan 2002:105−111). 

Að næra hjartað er önnur aðferð sem byggist í megindráttum á að styrkja 

samskipti milli fullorðinna og barna og gefa börnum tækifæri til að dafna á eigin 

forsendum. Athygli fullorðinna er á jákvæða hegðun barna og á þann hátt styrkja þeir 

jákvæða hegðun. Þessi aðferð byggist einnig á því að börnum eru sett mörk ef þau sýna 
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óæskilega hegðun, til dæmis með því að taka þau úr aðstæðum. Mikilvægast er þó að 

kenna börnum að fara að reglum og skapa þeim aðstæður til að hámarka jákvæða 

hegðun sína (Glasser og Easley 1998:x−xiii). 

PMT-aðferðin byggist á því að horfa markvisst á jákvæða hegðun og færni 

barnsins og styrkja það með skýrum fyrirmælum, hvatningu og hrósi. Að sama skapi er 

dregið úr óæskilegri hegðun með því að setja börnum mild en ákveðin mörk. Aðferðin 

gagnast mjög vel foreldrum barna með hegðunarerfiðleika en veitir einnig öðrum góð 

ráð við uppeldisstörf. 

Ef þessar aðferðir eru bornar saman þá er ákveðinn samhljómur með þeim sem 

felst í því að fá börn til að átta sig á því að jákvæð hegðun er eftirsóknarverð en 

neikvæð hegðun hefur í för með sér afleiðingar. Það sem skilur Stig af stigi frá hinum 

aðferðunum er kennslufræðin sem felst í því að börnum er kennt að ræða um 

tilfinningar sínar og setja sig í spor annarra.  

Haustið 2004 gafst mér tækifæri til að læra um styðjandi uppeldisaðferðir PMT 

þar sem vinnuveitandi minn, Hafnarfjarðarbær, hefur í skólastefnu sinni að innleiða 

styðjandi uppeldisaðferðir og er PMT-aðferðin ein af þeim. Markmiðið með PMT- námi 

er að efla fagfólk til að veita ráðgjöf við eða beita meðferð gegn hegðunarerfiðleikum. 

Eftir að hafa kynnt mér aðferðina og fræðin sem liggja að baki henni sannfærðist ég um 

að verkfæri PMT væru vel til þess fallin að styðja við uppeldis- og kennsluhætti 

leikskóla. 

Frá því að ég útskrifaðist sem leikskólakennari árið 1976 hefur starfið í 

leikskólanum breyst mikið. Uppeldis- og menntunarkröfur til leikskólakennara hafa 

aukist. Uppbygging leikskóla hefur verið mikil og hröð en samhliða hefur ekki tekist að 

mennta nægjanlegan fjölda fagfólks til þess að starfa í leikskólunum. Kennarar, sem 

sinna uppeldi og menntun barna, vinna starf sitt oft meira af vilja en mætti. Í ljósi þessa 

taldi ég að PMT-verkfærin gætu gagnast kennurum í leikskólum til þess að létta þeim 

störfin enda hafði ég í starfi mínu sem leikskólaráðgjafi veitt því athygli að kennarar,1 

hvort sem þeir voru fagmenntaðir eða ekki, notuðu hrós og hvatningu mun minna en ég 

taldi æskilegt. Ég fékk staðfestingu á þessu í PMT-náminu við rannsókn sem ég gerði en 

hún fólst í því að greina annars vegar hvernig kennarar gáfu börnum fyrirmæli og hins 

vegar hvort börnin fengju viðbrögð eins og hrós ef þau gerðu eins og fyrir þau var lagt. 

                                                 
1 Í ritgerðinni er heitið kennari notað sem samheiti yfir þá sem vinna að uppeldi og menntun barna nema annað sé tekið fram. 
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Á sama tíma stundaði ég framhaldsnám við Háskólann á Akureyri og fékk þá hugmynd 

að taka í notkun í leikskóla verkfærin sem PMT-aðferðin er byggð á og rannsaka um 

leið áhrif þeirra. Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort verkfærin gætu gagnast 

kennurum leikskóla jafnvel og foreldrum og hvaða breytingar þyrfti að gera svo að þau 

gætu komið að notum í leikskóla. Enn fremur að leggja mitt af mörkum til að þróa 

„tæki“ sem gæti eflt leikskólann og bætt uppeldisskilyrði barna. Í þeim tilgangi leitaði 

ég eftir samstarfi við kennara við leikskóla um að þeir tileinkuðu sér PMT-verkfærin og 

beittu þeim þannig að hægt væri að rannsaka áhrifin. Með hliðsjón af viðfangsefninu 

ákvað ég að skipuleggja starfendarannsókn þar sem rannsóknarspurningarnar voru 

eftirfarandi:  

 

A. Hversu vel henta PMT- verkfærin við uppeldis- og kennslustörf í leikskóla og  
 hvaða breytinga er þörf svo þau geti komið að notum við þau? 
 
B. Hefur innleiðsla PMT- verkfæranna áhrif á samskipti í leikskóla milli: 

• Barna, 
• barna og kennara, 
• kennara? 

 
Ritgerðin skiptist í sex meginkafla. Að loknum inngangi er fræðilegur kafli þar 

sem fjallað er um verkfæri PMT og aðferðir til þess að kenna börnum að bera ábyrgð og 

virðingu fyrir sjálfum sér og í síðari hlutanum er rætt um skólaþróun í leikskólum. Í 

þriðja kafla er gerð grein fyrir rannsókninni, gagnasöfnun og úrvinnslu og í fjórða kafla 

eru birtar niðurstöður rannsóknarinnar. Fjórða kaflanum er skipt í þrjá undirkafla. Í 

fimmta kafla eru niðurstöður ræddar í ljósi fræðanna. Í lokakaflanum set ég fram 

nokkrar ályktanir sem ég hef dregið af niðurstöðunum og þeim hugmyndum sem hafa 

vaknað við þessa rannsókn. Að lokum ræði ég þann lærdóm sem ég hef dregið af að 

hafa farið í gegnum þetta rannsóknarferli en það hefur staðið á þriðja ár. 

2. Fræðilegur bakgrunnur 
Þessi kafli fjallar um hvað felst í styðjandi uppeldisaðferðum PMT og kenningum og 

aðferðum sem PMT-verkfærin eru byggð á. Rætt verður um hve áhrifarík notkun 

verkfæranna er í uppeldi og kennslu þegar þau eru notuð á markvissan hátt til að byggja 

upp samskiptafærni barna og efla sjálfstraust þeirra og samstarfsvilja.  
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2. 1 Fræðilegur bakgrunnur PMT 
Í þessum kafla verður meðal annars gerð grein fyrir fræðilegum bakgrunni PMT og 

helstu áhrifavöldum hegðunarerfiðleika barna. Einnig verður getið nokkurra 

fræðimanna sem komist hafa að sambærilegum niðurstöðum og PMT- sérfræðingar. 

PMT er skammstöfun á Parent Management Training en það er upphaflega aðferð 

ætluð foreldrum barna sem eiga við hegðunarerfiðleika að etja. Dr. Gerald Patterson, 

Dr. Marion Forgatch og samstarfsfólk þróuðu aðferðina í rannsóknarstofnun í Eugene í 

Oregonfylki í Bandaríkjunum, Oregon Social Learning Center, (OSLC). Rannsóknir 

Pattersons og félaga á aðferðinni hafa staðið yfir í rúma fjóra áratugi eða frá árinu 1960 

(Forgatch og Martinez, Jr. 1999:923−937, Margrét Sigmarsdóttir 2004, Margrét 

Sigmarsdóttir 2005:6−7, Patterson o.fl. 2003:3). 

Í upphafi sjöunda áratugarins áttuðu Patterson og samstarfsmenn hans sig á því að 

refsingar, sem þá voru notaðar til að meðhöndla börn með hegðunarerfiðleika, skiluðu 

ekki árangri heldur héldu hegðunarerfiðleikarnir áfram að aukast þrátt fyrir þær. Þeir 

komust að því að athygli frá foreldrum eða vinum, hvort heldur hún var jákvæð eða 

neikvæð, hafði alltaf afleiðingar og sú staðreynd kom þeim á sporið. Í ljósi þess þróuðu 

þeir stoðir PMT. Fræðilegur bakgrunnur PMT byggist á félagsmótunar- og 

félagsnámskenningum (social interaction learning theory) og kjarninn í þeim er að börn 

læri hegðun í samskiptum við umhverfi sitt (Forgatch og DeCarmo 2003:235, 246, 

Margrét Sigmarsdóttir 2002:18−24, Patterson o.fl. 2003:21). Mestur er árangur PMT 

aðferðarinnar ef byrjað er að vinna með börnum sem sýna hegðunarfrávik um fjögurra 

ára aldurinn (Margrét Sigmarsdóttir 2002:18−24, Patterson 2003:30). 

Í rannsóknarniðurstöðum Eggens og Kauchaks kemur fram að foreldrar og 

fjölskylda skipta mestu máli í lífi barna, auk tengsla við jafningja (Eggen og Kauchak 

2001:82). Goleman tekur í sama streng. Hann heldur því fram að framkoma foreldra í 

uppvexti barna hafi veruleg áhrif á tilfinningalíf þeirra (Goleman 2000:193). Bandaríski 

sálfræðingurinn Baumrind hefur einnig sýnt fram á að vissar uppeldisaðferðir skapi 

heilsteyptari börn en aðrar. Börn, sem njóti uppeldis sem einkennist af festu og hlýju 

sýni meiri tilfinninga- og félagsþroska en börn sem alin eru upp við afskiptaleysi eða 

ofstjórn (Baumrind 1991:62−63).  

Sigrún Aðalbjarnardóttir hefur byggt á kenningum Baumrinds til að skoða tengsl 

við margvíslega uppeldislega þætti og þar koma einnig fram sterkar vísbendingar um að 
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uppeldisaðferðir hafi áhrif. Til dæmis virtust unglingar, sem töldu foreldra hvetja sig til 

að láta í ljós hugmyndir sínar og tilfinningar; hafa gott sjálfsálit auk þess sem þeir 

treystu á stuðning foreldra sinna og vörðu mörgum stundum með þeim (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir og Kristín Lilja 2004:9-24). Að þessu leyti er samhljómur með 

þessum fræðimönnum um að góð umhverfisáhrif og góðar uppeldisaðferðir hafi 

varanleg áhrif á líf barna.  

Carolyn Webster-Stratton er prófessor í hjúkrunarfræði við Washington háskóla. 

Hún er með doktorsgráðu í barnasálarfræði og hefur unnið sem sálfræðingur og 

fjölskylduráðgjafi í rúm 15 ár. Í skrifum sínum styðst hún meðal annars við rannsóknir 

Pattersons og félaga í OSLC og dr. Connie Hanf í OSM (Oregon School of Medicine). 

Webster-Stratton heldur því fram að börn sækist eftir athygli, hvort heldur hún er 

jákvæð eða neikvæð, og því sé mikilvægt að fylgjast vel með hegðun barna. Börn 

þekkja væntingar foreldra sinna og annarra sem þau þekkja mjög vel og umgangast 

daglega. Því er mikilvægt að foreldrar eða aðrir uppalendur ígrundi vel hvernig þeir 

styðja og styrkja góða hegðun barna til að stuðla að góðu gengi þeirra í framtíðinni 

(Webster-Stratton 1998: 2−3).  

Af niðurstöðum rannsókna má ætla að um tíu til tuttugu prósent eðlilegra barna 

eigi erfitt með að stjórna hegðun sinni en í þeim hópi eru aðallega börn sem til dæmis 

eru ofvirk, hvatvís eða með athyglisbrest. Gáfur hafa ekkert með slíka erfiðleika að gera 

heldur eiga þeir meðal annars rót sína að rekja til taugafræðilegra orsaka og erfiðra 

uppeldisskilyrða (Forgatch og DeCarmo 2003:235, Patterson o.fl. 2003:21, Webster- 

Stratton 1998:3). Goleman tekur í sama streng og segir að það sé ekki greindarvísitalan 

sem skipti máli. Aftur á móti leiði niðurstöður margra rannsókna líkur að því að fólk, 

sem getur stjórnað tilfinningum sínum, standi sig vel á öllum sviðum lífsins og að 

vitsmunagreind fái ekki notið sín án tilfinningagreindar (Goleman 2000:41, 47). 

Mikilvægt er því fyrir foreldra og  aðra uppalendur að kenna börnum að stjórna hegðun 

sinni og treysta á sjálf sig til þess að þau geti tekist á við lífið.  

Foreldrar bera frumábyrgð á uppeldi barna sinna en leikskólastarf er viðbót við 

það uppeldi sem börnin fá á heimilum sínum. Í leikskólum ber að kenna börnum góða 

siði, efla sjálfstraust þeirra og sjálfstilfinningu, gæta þeirra og búa þeim bestu skilyrði til 

þorska og vaxtar (Aðalnámskrá leikskóla 1999:7). Því er brýnt að allir uppalendur ráði 

yfir aðferðum til þess að styrkja börn í að stjórna hegðun sinni. Kennarar í leikskólum 
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eru miklir áhrifavaldar í lífi barnanna þar sem 80% þeirra dvelja þar daglega sjö tíma 

eða lengur (Hagstofa Íslands 2006). Þar af leiðandi er mikilvægt fyrir kennara að ráða 

yfir fjölbreyttum aðferðum til þess að styðja við æskilega hegðun barna.  

2. 2 Verkfæri PMT 
Í þessum kafla verður gerð grein fyrir notkun PMT-verkfæra og gildi þeirra fyrir 

uppalendur. Það er hlutverk foreldra að veita börnum sínum ást og skjól og kenna þeim 

að tileinka sér gildi til að byggja líf sitt á. Hægt er að kenna flestum börnum hegðun en 

meðfæddir eiginleikar geta valdið því að erfiðara er að kenna einu barni en öðru og þá 

er nauðsynlegt að geta gripið til uppeldisverkfæra sem virka. Verkfærin: fyrirmæli 

(requests), hvatning (encouragement) mörk (setting limits), lausn vanda (problem 

solving) og eftirlit (monitoring) eru verkfæri PMT en þau áhrifamestu eru þau þrjú 

fyrstnefndu. 

2. 2. 1 Fyrirmæli  
Fæstir uppalendur gera sér grein fyrir því hve mörg fyrirmæli þeir gefa samtímis. Í 

fjölskyldum, þar sem erfiðleikar eru viðvarandi, eru fyrirmæli mæðra að meðaltali 

tuttugu og sjö á klukkustund en tíu sinnum færri í fjölskyldum sem búa við eðlileg 

skilyrði (Patterson og Forgatch 2005:33−34). Í ljósi þessa er brýnt að uppalendur vandi 

sig mjög þegar þeir gefa börnum skýr fyrirmæli og segja þeim til hvers þeir ætlist af 

þeim. Skýr fyrirmæli auka líkur á samstarfsvilja barna og segja til hvers sé ætlast, 

hvenær og hvernig. Skýr fyrirmæli felast í því að:  

• setja fyrirmælin fram á rólegan, ákveðinn og kurteislegan hátt með virðingu  
 fyrir barninu samhliða því að ná augnsambandi við það, 

• gefa stutt og einföld fyrirmæli og fá í einu, 
• segja barninu hvað það á að gera í stað þess að spyrja það hvort það vilji  

 gera eins og fyrir það er lagt,  
•    gefa fyrirmæli við réttar kringumstæður, ekki í fjarlægð eða á hlaupum, 
• fylgja fyrirmælunum eftir án nöldurs eða neikvæðni, 
• hafa fyrirmælin skýr og skiljanleg án málalenginga, 
• gefa fyrirmæli í tíma og gefa börnum tíma til að bregðast við þeim, 
• uppalendur gæti þess að hafa tækifæri til þess að fylgja fyrirmælum  

 sínum eftir. 
(Dishion og Patterson 2005: 23−27, Margrét Sigmarsdóttir 2004:7, Margrét 

Sigmarsdóttir 2005:12−13, Patterson og Forgatch 2005:33−38).  
 

Mikilvægt er að hugleiða hvort fyrirmælin eru sett fram á neikvæðan hátt, til 

dæmis með hæðni eða pirringi í röddinni. Tónninn í röddinni hefur áhrif á viðbrögðin, 
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það er hvort börnin fara að fyrirmælunum eða ekki. Því er mikilvægt að gæta að 

blæbrigðum raddarinnar því börn eru næm á þau. Ef foreldrar eða kennarar eru ekki 

meðvitaðir um tóninn í röddinni er gott ráð að fá vin eða samstarfsmann til þess að 

hlusta og segja til um hvernig röddin hljómar. Einnig er góð leið til að fylgjast með 

hvernig fyrirmæli eru gefin að skrá þau við ákveðnar aðstæður í tvær til þrjár vikur með 

það að markmiði að auka tíðni skýrra fyrirmæla (Dishion og Patterson 2005:28−29, 

Margrét Sigmarsdóttir 2005:13, Patterson og Forgatch 2005:35).  

Þessi sjónarmið koma ágætlega heim og saman við bekkjarstjórnun. Í fræðilegri 

samantekt Rúnars Sigþórssonar o.fl. (1999) kemur fram að hjá kennurum, sem eru 

sjálfum sér samkvæmir og samtaka um vinnubrögð og væntingar til nemenda, eru 

nemendur fljótari að átta sig á því sem til er ætlast af þeim og líklegri til að virða þau 

mörk sem þeim eru sett. Með skýrum reglum, sem framfylgt er af festu og sanngirni, 

eru flestir nemendur fljótir að læra að virða þau takmörk sem þeim eru sett. Rúnar og 

félagar benda einnig á að þegar kennarar eru samkvæmir sjálfum sér og hver öðrum er 

það þeim stuðningur í starfi, ekki síst þeim kennurum sem eru lítt reyndir eða skortir 

öryggi á einhvern hátt, og ávinningurinn er jákvæður bekkjarandi (Rúnar Sigþórsson 

o.fl. 1999:149−155). Þessar athuganir koma vel heim og saman við áhrif skýrra 

fyrirmæla til handa börnum og, ef hvatningin fylgir, eru þessi tvö verkfæri mjög 

áhrifarík. 

2. 2. 2 Hvatning  
Það er ekki nóg að segja börnunum hvað þau eiga að gera til þess að auka 

þroskamöguleika sína. Börn þurfa einnig á hvatningu að halda. Hvatningin er annað 

PMT-verkfærið. Sjálfstraust barna helst í hendur við þá hvatningu sem þau fá fyrir það 

sem þau geta eða gera rétt og vel. Margrét Sigmarsdóttir notar hugtakið hvatningu yfir 

allt sem með einhverjum hætti er viðurkenning foreldra eða annarra á æskilegri hegðun 

barna (Margét Sigmarsdóttir 2005:14, 2004:1−4).  

Að öllu jöfnu skapar hvatningin notalegt, jákvætt andrúmsloft í samskiptum auk 

þess sem hún er öflugt verkfæri til að kenna nýja hegðun eða færni og viðhalda jákvæðri 

hegðun. Rannsóknir hafa leitt í ljós að hvatning í formi umbunar hefur skilað mjög 

góðum árangri. Umbunin veitir börnum ánægju, einkum þegar hún kemur strax í kjölfar 

góðrar hegðunar eða þegar börn hafa sýnt góða hegðun (Patterson og Forgatch 

2005:40−41).  
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Kosturinn við hvatningarkerfið er að athyglinni er beint að æskilegri hegðun. Slíkt 

örvar jákvæð samskipti og færir áherslur frá ósigrum í sigra sem eflir sjálfstraust barna. 

Börn sem alast upp við hrós og jákvæða styrkingu verða sjálfsörugg. Þau eru líklegri til 

að hrósa öðrum og eru oftar en ekki vinsælli en önnur börn. Því má segja að hvatning sé 

„góðvinur sjálfstraustsins“ (Margrét Sigmarsdóttir 2005:14, Patterson og Forgatch 

2005:91−96, Webster-Stratton 1998:36−42). 

Hvatningarkerfinu samkvæmt PMT-fræðunum er skipt í fjögur mismunandi stig. 

Hið fyrsta er félagsleg hvatning sem felst í hrósi, brosi, faðmlagi og þess háttar. Næsta 

stig er táknkerfi en þá fá börn til dæmis límmiða eða stjörnur í kjölfar þess að þau gera 

eins og fyrir þau hefur verið lagt. Áður þarf að vera búið að gera börnunum grein fyrir 

því til hvers sé ætlast af þeim við ákveðnar aðstæður. Börnunum þarf að vera ljóst hver 

sé tilgangur táknkerfisins, að þau geti til dæmis safnað táknunum saman og skipt þeim 

út fyrir stærri umbun. Þá er nauðsynlegt að endurskoða táknin reglulega og hafa þarf í 

huga að þau skipti börnin máli svo árangur náist (Dishion og Patterson 2005:46−52, 

Margrét Sigmarsdóttir 2005:20).  

Þriðja stigið er einfalt umbunarkerfi. Það er notað þegar þarf að fá börn til 

samstarfs vegna sérstakra verkefna eins og að taka til og þess háttar og þá er umbunað 

þegar þau hafa lokið verkefninu. Þegar börn hafa tileinkað sér færnina er dregið úr 

umbuninni en árangrinum haldið við með því að umbuna af og til.  

Síðasta stigið í hvatningarkerfinu er þrepaskipt umbunarkerfi en það má nota 

þegar þarf að fá börn til samstarfs í sérstökum aðstæðum sem eru þeim erfiðar. Þá er 

hegðun brotin niður í smærri skref og umbunað fyrir hvert þeirra. Þegar slíkt kerfi er 

tekið í notkun þarf að huga að þáttum eins og að ákveða fyrir hvaða hegðun eigi að 

umbuna og hvað sé viðráðanlegt fyrir börnin. Ákveða þarf hæfileg skref og gefa hverju 

skrefi stig. Síðan þarf að kenna börnunum hvernig þau geti náð hverju stigi svo að þau 

upplifi muninn á réttri og rangri hegðun. Síðast en ekki síst þarf að veita góðri hegðun 

eða færni athygli og hvetja börnin áfram til árangurs og umbuna þeim ef þau ná 70% 

árangri.  

Ástæðan fyrir þessu prósentuhlutfalli er sú að rannsóknir hafa sýnt að í um 70% 

tilfella gera börn eins og ætlast er til af þeim (Margrét Sigmarsdóttir 2004). Börnin geta 

safnað þessum stigum og skipt út fyrir stærri umbun sem þá hefur verið samið um við 
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þau eins og til dæmis að fara í sund með pabba eða mömmu þegar ákveðnum stigafjölda 

er náð (Dishion og Patterson 2005:39−41, Margrét Sigmarsdóttir 2005:16).  

Samhljómur er með PMT-sérfræðingum og Rúnari Sigþórssyni o.fl. (1999). Þeir 

segja að leiðbeinandi samskipta- og umgengnisreglur, sem allir skilja á sama hátt, séu 

mikilvægar vörður til þess að skapa jákvætt andrúmsloft innan hverrar fjölskyldu. Þegar 

farið er eftir reglum þarf að hrósa börnunum af og til svo hegðunin viðhaldist en ef 

börnin brjóta reglurnar þarf viðurlög. Í skólum eru stundum notaðar svokallaðar „hvítar 

samskiptabækur“ vegna barna sem sýna erfiða hegðun. Í slíkar bækur skrá kennarar allt 

það jákvæða sem barnið hefur áorkað yfir daginn og er það gert til að beina athyglinni 

að því sem er jákvætt í fari þess og gengur vel. Tilgangurinn er að fá barnið til að átta 

sig á að góð hegðun og góð vinnubrögð séu eftirsóknarverð (Rúnar Sigþórsson o.fl. 

1999:155).  

Að hrósa barni fyrir það sem það getur auðveldlega getur verið varasamt, segir 

Carol S. Dweck prófessor í sálarfræði við Columbia háskóla þegar hún ræðir áhrif 

hvatningar í viðtali í veftímaritinu Educational World (2006). Hún leggur áherslu á að 

hvetja börn þegar þau leggja sig fram en varar hins vegar við að hrósa þeim fyrir það 

sem þau geta auðveldlega. Hún varar og við að hrósa gáfnafari þeirra því það geti haft í 

för með sér að börnin fái ranghugmyndir um hæfni sína. Hún bendir á að þegar reynir á 

hæfileika þeirra barna, sem fá óraunhæft hrós, séu meiri líkur á að þau gefist upp við 

verkefni sem krefst ígrundunar og þolinmæði.  

Niðurstöður Dwecks benda til að börn, sem hafa þurft að hafa fyrir námi og hafa 

tileinkað sér þolinmæði og þrautseigju, búi að þeim kostum þegar erfiðleikar blasa við 

þeim síðar, til dæmis í námi. Hin sem hafa komist í gegnum lífið án þess að leggja 

mikið á sig flosni frekar upp úr námi. Dweck segir að kennarar eigi að hvetja börn til að 

glíma við verkefni sem reyni á þau og hvetja eigi þau óspart til að ná árangri (Dweck 

2006). Þess vegna er hvatning grundvallartæki til að auka þroska barna ef þau fá 

tækifæri til að glíma við verkefni sem reyna á þolinmæði og þrautseigju.  

2. 2. 3 Mörk  
Ef hvatning uppalenda ásamt skýrum fyrirmælum gagnast börnum ekki til að auka 

hæfni sína, hvort heldur er í námi eða að stjórna hegðun sinni, verður að grípa til 

annarra uppeldistækja. Að setja börnum mörk á mildan og jákvæðan hátt gagnast 

yfirleitt mjög vel. Rannsóknir hafa sýnt að börn mótmæla þegar foreldrar gefa þeim 
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fyrirmæli í eitt skipti af hverjum þremur og það er talið eðlilegt því börnin eru eingöngu 

að reyna á staðfestu foreldra sinna. Hins vegar ræðst það af tíðni mótmæla hvort litið er 

á slíka hegðun sem vandamál eða ekki (Webster-Stratton 1998:52).  

Ef börn bregðast við með skapofsakasti í hvert skipti sem þau fá fyrirmæli eða 

reyna að komast undan kröfum sem gerðar eru til þeirra er veigamikill þáttur að setja 

þeim mörk. Foreldrar og kennarar setja börnum mörk vegna þess að þeir eru að 

leiðbeina þeim til að ná lengra á þroskabrautinni og forða þeim frá hættum sem gætu 

síðar orðið á vegi þeirra. Sýni börn ekki samstarfsvilja þegar verið er að gera 

sanngjarnar kröfur til þeirra verða þau að taka afleiðingunum. Þær þurfa að koma í 

kjölfar andmæla þar sem óæskilega hegðun þarf að stöðva strax og sýna börnunum að 

alvara liggi að baki fyrirmælunum. Áríðandi er að viðurlögin séu mild og sett fram á 

rólegan og yfirvegaðan hátt og henti aldri barnanna. Þá er einnig veigamikill þáttur  að 

búið sé að gera börnunum grein fyrir því hvaða afleiðingar mótþrói geti haft í för með 

sér þegar verið er að gera sanngjarnar kröfur til þeirra (Dishion og Patterson 

2005:64−67, Webster-Stratton 1998:52−63).  

Þessi sjónarmið koma einnig fram hjá Rúnari Sigþórssyni o.fl. Þau ræða um að sé 

refsingum beitt verði þær að fylgja umsvifalaust svo barninu sé ljóst fyrir hvað verið sé 

að refsa. Refsingin þarf að hæfi brotinu, hún þarf að vera samkvæmt reglum og 

samræmis verður að gæta í ljósi fyrri viðbragða. Afleiðingarnar verða að vera barninu 

kunnar ef það brýtur af sér (Rúnar Sigþórsson o.fl. 1999:154). 

Viðurlögin geta verið forréttindamissir (loss of privileges) en það er að missa 

eitthvað sem börnum þykir skemmtilegt eða skerðir réttindi þeirra um tíma. Þau geta 

einnig verið uppbótarverkefni sem getur falist í því að sjá um ákveðið verkefni innan 

fjölskyldu eða í skóla til skemmri tíma, verkefni sem börn að öllu jöfnu hafa ekki mikla 

ánægju af. Viðurlög geta einnig verið einvera (timeout) er hún felst í því að barn er sett 

á ákveðinn hlutlausan stað þar sem það fer til þess að „kæla“ hegðun sína. Eins getur 

kennari tekið barn rólega úr aðstæðum og sett á hlutlausan stað í örskamman tíma 

meðan það er að jafna sig. Með því að taka börn úr aðstæðum er verið að kenna þeim 

sjálfsstjórn og að tiltekin hegðun sé ekki viðurkennd og forréttindamissir, 

uppbótarverkefni eða einvera séu afleiðingar óæskilegrar hegðunar (Dishion og 

Patterson 2005:77−80, Webster-Stratton 1998:52−63).  
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Mikilvægt er að börnin sjái alvarleikann í að ósæmileg hegðun er ekki viðurkennd. 

Enn fremur er brýnt að setja strax mild viðurlög áður en vandinn vex. PMT-fræðingar 

leggja áherslu á að hvetja og hrósa barni þegar það hegðar sér vel; með öðrum orðum að 

veita jákvæðri hegðun athygli svo barnið finni að slík hegðun sé eftirsóknarverð. Einnig 

er það veigamikill þáttur að jafnvægi sé milli hvatningar og þess að setja börnum mörk. 

Börn, sem eiga erfiðara með að hegða sér en önnur, þurfa á meiri hvatningu að halda og 

almenna reglan er sú að hvetja eigi börn fimm sinnum á móti hverju einu skipti sem 

þeim eru sett mörk.  

Í Aðalnámskrá leikskóla er kveðið á um að kenna skuli börnum lífsleikni. 

Lífsleikni felst meðal annars í því að virða reglur sem leikskóli setur og gilda eiga í 

barnahópnum. Bent er á að eðlilegt sé að eldri börn taki þátt í að setja sumar reglur og 

ræða þær sem er vísir að lýðræðislegum vinnubrögðum sem börn þurfa að tileinka sér. 

Enn fremur kemur fram að styðja þurfi börnin til þess að virða reglurnar og samskiptin 

þurfa að vera með þeim hætti að allir virði rétt annarra (Aðalnámskrá 1999:16). Þessi 

hugmyndfræði kemur einnig heim og saman við áherslur PMT-fræðinga, því þeir benda 

á mikilvægi þess að settar séu upp einfaldar en skýrar reglur sem auðveldi börnum að 

fylgja eftir því sem til sé ætlast af þeim (Dishion og Patterson 2005:5, Webster-Stratton 

1998:10−22). PMT-fræðingar benda einnig á mikilvægi þess að kennarar sýni börnum 

kærleika þegar þeir móta hegðun þeirra og að foreldrar þurfi að elska börn sín 

skilyrðislaust til þess að setja þeim mörk og móta hegðun þeirra (Dishion og Patterson 

2005:vii, Margrét Sigmarsdóttir 2004:i, Margrét Sigmarsdóttir 2005:6, Patterson og 

Forgatch 2005:9). 

Mikil áhersla á að setja mörk án þess að veita jákvæðri hegðun athygli getur haft 

tilfinningalega erfiðleika í för með sér og getur einnig leitt til þess að tíðni óæskilegrar 

hegðunar aukist. Í ljósi þess er veigamikill þáttur að foreldrar og kennarar tileinki sér 

mismunandi leiðir við hvatningu samhliða því að setja mörk (Dishion og Patterson 

2005:82, Margrét Sigmarsdóttir 2005:23, Webster-Stratton 1998:56−63).  

Rannsóknir benda til þess að árangursríkast sé að hefja hegðunarmótun þegar börn 

hafa náð ákveðnum siðferðisþroska. Damon hefur tekið saman nokkur einkenni 

siðferðisþroska hann mótist meðal annars af eðlilegum tilfinningalegum viðbrögðum og 

í samskiptum læra börn félagsleg gildi, reglur og hefðir. Þá kemur einnig fram hjá 
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Damon að í samskiptum læri börn færni í mannlegum samskiptum eins og til dæmis 

ábyrgð, virðingu, hlýðni og kærleika (Damon 1988:117-118). 

Því er mikilvægt fyrir uppalendur að átta sig á samspili þess að veita góðri hegðun 

athygli og styrkja hana með umbun til að efla félagsfærni barnanna (Patterson og 

Forgatch 2005:80−84). Oftar en ekki eru börnin þakklát fyrir þau mörk sem þau hafa 

alist upp við og verða haldreipi þeirra síðar á lífsleiðinni. Þetta á ekki síst við þegar 

þrýstingur kemur frá félögunum um að víkja út af brautinni sem lögð hefur verið fyrir 

þau. Mörkin verða vörður þeirra í lífinu (Patterson og Forgatch 2005:9−16). Þessi 

skilgreining hefur samhljóm við niðurstöður rannsókna Baumrinds (1991) sem leiddu í 

ljós tengsl milli þess hvaða kröfur foreldrar gerðu til barna sinna og gengis þeirra í 

lífinu.  

2. 2. 4 Lausnaleit 
Þegar foreldrar eða kennarar standa frammi fyrir því að börnin hegða sér ósæmilega eða 

gera ekki eins og fyrir þau er lagt, hellast yfir þá tilfinningar eins og reiði, depurð, 

ergelsi eða sektarkennd. Ástæðan er ef til vill ekki sú hvernig börnin hegða sér heldur 

viðbrögð þeirra sjálfra (Dishion og Patterson 2005:6, Webster-Stratton 1998:116). Þegar 

slíkar aðstæður koma upp, til dæmis þegar börn hegða sér ósæmilega eða fara ekki að 

fyrirmælum, einkum þegar foreldri eða kennari er illa fyrir kallaður, kann það að leiða 

til neikvæðs andrúmslofts heima eða í skóla. Þegar slíkt ástand skapast er lausnaleit góð 

leið til að greina ástæður reiðinnar. Foreldrar og kennarar eru fyrirmyndir barna og þeir 

verða að sýna fram á að þeir geti stjórnað tilfinningum sínum þótt eitthvað bregði út af. 

Lausnaleit ber árangur til að leysa vanda sé eftirfarandi þrepum fylgt.  

a) Taka frá stað og tíma til þess að ræða vandamálið, það er að segja birtingar- 
mynd þess og tíðni.  

b) Setja sameiginleg markmið og væntingar um lausn vandamálsins og nota 
hugarflug til að finna hugsanlegar lausnir. 

c) Meta hugsanlegar lausnir. 
d) Velja eina leið sem allir viðkomandi hafa sætt sig við. 
e) Semja framkvæmdaáætlun.  
f) Ákveða næsta fund til að meta árangur og til að varða næstu skref.  

 
Á lausnaleitarfundi er jafnræðisreglan höfð er í fyrirrúmi. Allir fá að tjá sig á 

opinn og heiðarlegan hátt og virðing fyrir sjónarmiðum höfð að leiðarljósi (Margrét 

Sigmardóttir 2005:32−37, Webster-Stratton 160−164). Til að sjá hvort börnin geti fylgt 
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eftir ákvörðunum sem teknar hafa verið á lausnaleitafundi þurfa þau eftirlit og síðast og 

ekki síst hvatningu.  

2. 2. 5 Eftirlit  
Eftirlit er sú leið sem foreldrar og kennarar geta farið til þess að fylgjast með athöfnum 

og árangri barna sinna. Við eftirlit er tekið mið af aldri, þroska og trúverðugleika 

barnanna og þeirra sem þau umgangast. Rannsóknir hafa leitt í ljós að börn þeirra 

foreldra, sem ekki vita hvað börnin aðhafast frá degi til dags, eru líklegri til þess að 

hegða sér ósæmilega eða lenda í ógöngum heldur er börn þeirra foreldra sem vita oftast 

um áform þeirra og athafnir (Patterson og Forgath 2005:51). 

Rannsóknir hafa einnig leitt í ljós að rétt notkun verkfæranna eykur 

þroskamöguleika barna. Kennari er fyrirmynd barna og þau taka eftir, gera og segja eins 

og hann frekar en það sem hann segir þeim að gera. Börn eru góð í eðli sínu og þau 

styðja, hvetja og hafa eftirlit hvert með öðru og með því færast þau upp á næsta 

þroskastig.  

Augljósir sameiginlegir fletir eru á kenningum Pattersons og félaga og 

félagsmótunarkenningum Vygotskys en leikskólauppeldi byggist meðal annars á þeim.  

Kenning Vygotsky um svæði hins mögulegs þroska (The zone of proximal 

development) er sérstaklega mikilvægt í þessu sambandi. Svæði hins mögulega þroska 

er svæðið sem brúar bilið milli þess þroskastigs sem barnið er statt á hverju sinni og nær 

eitt og óstutt og þess þroskastigs sem það gæti mögulega náð með aðstoð fullorðinna 

eða annarra þroskaðra barna. Með þessu móti lærir barnið nýja hluti þótt viðfangsefnin 

séu þeim of erfið því hinn fullorðni eða þroskameiri jafningi leiðbeinir því svo árangur 

náist. Hlutverk kennarans er með öðrum orðum að stýra barninu inn á svæði hins 

mögulega þroska með því að hvetja það til árangurs og styðja það (Vygotsky 1998:84, 

87−88).  

2. 3 Kennsla - umönnun  
Í kafla 2.2. var gerð grein fyrir aðferðafræði og verkfærum PMT og færð rök að því 

hversu árangursrík verkfæri PMT eru til að styðja börn til aukins þroska. Í þessum kafla 

verður gerð grein fyrir hvernig kennarar geta nýtt leik til að kenna börnum hegðun og 

nýja færni með verkfærum PMT. Í leik líkja börn eftir hegðun og athöfnum fullorðinna 
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og félaga sinna og í leik tileinka þau sér mannlegan og félagslegan veruleika, læra 

siðareglur og siðgæði og þannig stuðlar leikurinn að félagsmótun þeirra. 

Á bernskuárum er leikur ríkjandi athöfn og mikilvægasta náms- og þroskaleið 

barna. Leikurinn er hornsteinn leikskólastarfsins, lífstjáning og gleðigjafi. Í leik lærist 

börnum nauðsyn þess að vinna saman og taka tillit hvert til annars. Þar læra þau 

samskiptareglur og að virða rétt annarra. Leikur barna mótast af þroska þeirra, 

bakgrunni og uppeldisumhverfi og endurspeglar þann reynsluheim, menningu og 

samfélag sem þau búa í (Aðalnámskrá leikskóla 1999:11−12).  

Hlutverk kennara í leikskóla felst meðal annars í því að fylgjast með leik barna og 

vera ávallt reiðubúinn að örva og taka þátt í leiknum á þeirra forsendum. Leikurinn 

veitir öryggi, getur vakið áhuga, svarað spurningum, vakið spurningar og frætt börnin. 

Kennarinn verður að vera næmur á andlegar og líkamlegar þarfir barna og fylgjast 

gaumgæfilega með þeim í leik. Á þann hátt kynnist hann þeim betur og getur áttað sig á 

hvað leikurinn kann að endurspegla. Návist kennara veitir börnum öryggi og stuðning 

(Aðalnámskrá leikskóla 1999:13−14).  

Hugmyndafræðin á bak við aðalnámskrá leikskólans byggist meðal annars á 

hugmyndum Lev Vygotskys. Hann telur leik barna eftirlíkingu af hegðun og athöfnum 

fullorðna fólksins. Í leik tileinka börn sér mannlegan og félagslegan veruleika, þau læra 

siðareglur fullorðna fólksins og siðgæði þess og þannig stuðlar leikurinn að félagsmótun 

þeirra (Vygotsky 1998:84, 87−88).  

Damon ræðir um siðgæðisvitund barna og hvernig börn tileinka sér hegðun og 

framkomu. Hann segir að börn læri réttlæti af umhverfinu. Þau séu fljót að átta sig á því 

að þau geti lent í vandræðum fari þau ekki að leikreglum (Damon 1999:57−62). 

Sjónarmið PMT-fræðinga falla vel að hugmyndafræði leikskólans því þeir telja 

leikinn henta vel til að móta hegðun barna og benda á mikilvægi þess að kennarar taki 

þátt í leik þeirra. Þátttaka veitir kennurum góð tækifæri til að fylgjast með leik barna, 

gefur þeim gullin færi til að hvetja þau áfram og leiðbeina þeim. Þátttaka kennaranna 

leiðir auk þess frekar til að traust og kærleikur skapist milli þeirra og barnanna. PMT-

fræðingarnir benda einnig á að leikur barna endurspegli líðan þeirra og ef fylgst sé 

gaumgæfilega með leiknum fái kennarar ómetanlegar upplýsingar um líðan barna, 

einkum ef þau eru að leika sér á óæskilegan hátt. Kennurum gefst þá færi á að spyrja 
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börnin spurninga og geta þá leiðrétt þau og vísað þeim á rétta braut (Dishion og 

Patterson 2005:5, Webster-Stratton 1998:10−21).  

Jón Baldvin Hannesson o.fl. (2002:137) og Rúnar Sigþórsson o.fl. (1999:133) telja 

að framkoma og viðmót kennara hafi áhrif á tilfinningar og líðan nemenda. Þeir telja að 

kennarar þurfi að vera traustsins verðir en það hefur áhrif á gengi barna til náms. Þeir 

benda og á að kennarar þurfi að ígrunda áherslur sínar í starfinu og spyrja sig hvort þeir 

noti jákvæðar og hvetjandi áherslur í orðum sínum og framkomu og að þeir þurfi að átta 

sig á að framkoma þeirra endurspegli gildismat þeirra.  

Virðing, ást og umhyggja eru lykilþættir í samskiptum kennara og barna og á 

margan hátt forsenda nauðsynlegra umbóta í skólastarfi (Fullan 2001:30, Hargreaves og 

Fullan 1998:32). Það er ekki nóg að kunna fræðin eða kunna réttu aðferðirnar ef hjartað 

vantar í kennsluna, segir Hargreaves (1998). Kennslan þarf að vera hlaðin jákvæðum 

tilfinningum en þær eru lykillinn að góðum árangri nemenda og kennari getur tæplega 

talist sérfræðingur ef hann er ekki með hugann við það sem er að gerast meðal barnanna 

sem hann er að kenna (Hargreaves 1998:835−854). Bowman ræðir um fagmennsku 

kennara og hjá henni kemur fram meðal annars að kennari þurfi að skilja hvernig barn 

þroskast og lærir í samspili við umhverfi sitt. Enn fremur að kennarar þurfi að vera 

hlýir, hafa innsæi, sveigjanleika, þolinmæði og sjálfstraust til þess að geta tekist á við 

starf sitt (Bowman 1994:210−214). 

Í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur meðal íslenskra leikskólakennara kom fram hjá 

mörgum þeirra að umönnun, virðing og væntumþykja þyrftu að koma á undan 

kennslunni. Ástæðan var sú að þeirra mati að börnunum þyrfti að líða vel í 

leikskólanum til þess að geta lært (Jóhanna Einarsdóttir 2003:47-68). Þessi sjónarmið, 

sem rædd voru hér að framan, falla vel að hugmyndum PMT-fræðinga um að 

uppalendum þurfi að þykja vænt um börnin til þess að þeir geti aukið þroskamöguleika 

þeirra með PMT-verkfærunum. Nel Noddings telur einnig að umhyggja skuli vera 

grunnur að öllu námi barna og heldur því fram að skortur á umhyggju sé rót ýmissa 

vandamála í þjóðfélaginu. Noddings heldur því líka fram að skólinn eigi að vera 

vettvangur til að kenna börnum umhyggju þar sem þau læri að sýna sjálfum sér og 

öðrum kærleik í orði og verki og tekur Nieto undir þetta sjónarmið (Nieto 2003:14−18, 

Noddings 2006).  
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Niðurstöður rannsóknar Kristínar Aðalsteinsdóttur falla einnig ágætlega að 

þessum sjónarmiðum. Þar virtust ákveðnir eiginleikar í fari kennara gefa vísbendingar 

um hæfni þeirra. Kennarar, sem að mati Kristínar sýndu afburðahæfni voru rólegir, 

eftirtektarsamir, töluðu lágt, sýndu hlýlegt viðmót og voru óragir við að sýna 

tilfinningar. Þeir hlustuðu á nemendur með fullri athygli, bæði á það sem sagt var með 

orðum og án orða (Kristín Aðalsteinsdóttir 2002:8−12). Einnig má benda á að snerting 

við aðra manneskju skapar trúnaðartraust en það leggur grundvöll að jákvæðum 

tengslum og boðskiptum. Jafnframt má benda á að rannsóknir gefa vísbendingar um að 

snerting í leikskólastarfi stuðli að betri líðan bæði barna og kennara (Sigurlaug 

Einarsdóttir 2002:14,23). Að síðustu vitna Brandes og Ginnes til rannsókna sem leiddu í 

ljós að hegðun batnar og ástundun vex þegar kennarar sýna nemendum sanngirni og 

virðingu. Auk þess að láta sér annt um þarfir þeirra og velferð og leitast við að byggja 

upp samstarf og samskipti þar sem báðir aðilar hafa sömu réttindi jafnt sem skyldur. Þau 

lýsa heilsteyptu sambandi sumra kennara við nemendur sem „skilyrðislausri umhyggju“ 

(unconditional positive regard) (Brandes og Ginnes í Rúnari Sigþórssyni o.fl. 1999: 26). 

 

Samantekt  

Hér að framan hefur verið gerð grein fyrir forsendum og aðferðafræði PMT og færð rök 

að því hversu árangursrík verkfæri PMT eru til að styðja börn til aukins þroska. Skýr 

fyrirmæli auka líkur á því að börn sýni samstarfsvilja þegar þau vita til hvers er ætlast af 

þeim og samfara hvatningu aukast líkur á því að börn leggja sig enn frekar fram til að ná 

upp á næsta þroskastig. Að setja börnum mörk á mildan og jákvæðan hátt hvetur þau til 

sjálfsstjórnar og ef lausnaleit og eftirliti er bætt í verkfærakassann eru miklar líkur til að 

börnin byggi upp hjá sér hæfileika til sjálfsstjórnar sem verður þeim varða á lífsleiðinni. 

Þá hefur og verið gerð grein fyrir kennslu og umönnun og að kennari geti tæplega 

talið sig fagmann ef hjartað í kennsluna vantar þar sem menntun barna þarf að byggja á 

grunni umhyggju. Í ljósi þessa skiptir miklu máli þegar verið er að kenna börnum, hvort 

heldur er um nýja færni eða hegðun að ræða, að virðing, umhyggja og kærleikur sé aðall 

kennslunnar.  
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2. 4 Skólaþróun í leikskólum og skilyrði hennar 
Í þessum kafla verður fjallað um breytingaferli og leiðir til að festa í sessi ávinning 

breytinga. Einnig verður rætt um stofnana- og skólamenningu og mikilvægi þess að 

skapa menningu sem byggist á sameiginlegri sýn. Þá verður rætt um hlutverk forystu í 

að byggja upp umbótasinnaða skólamenningu sem stuðlar að því að allir í 

skólasamfélaginu læri. Loks verður farið nokkrum orðum um fagmennsku og mikilvægi 

samvirkrar fagmennsku í skólum og fjallað um starfsþroska og starfsþróun sem 

lykilþætti í skólaþróun.  

2. 4. 1 Leikskóli í deiglu 
Íslenskt samfélag hefur þróast ört síðustu ár. Sú öra þróun hefur haft í för með sér 

miklar breytingar í skólum. Leikskólinn er þar ekki undanskilinn en hann var gerður að 

fyrsta skólastiginu árið 1994. Með tilkomu Aðalnámskrár leikskóla árið 1999 voru sett 

opinber markmið sem leikskólum ber að uppfylla. Þar koma meðal annars fram nýmæli 

um að leikskólar skuli semja skólanámskrá og rökstyðja þar hvernig þeir ætla að 

uppfylla hin opinberu markmið Aðalnámskrárinnar. Enn fremur er leikskólum gert að 

innleiða sjálfsmat sem á meðal annars að vera samstarfs-, umbóta,- stofnana- og 

einstaklingsmiðað (Aðalnámskrá leikskóla 1999:34−35, 39−41). Í námskránni eru 

gerðar meiri kröfur til kennara leikskóla um sérfræðiþekkingu en áður. Þeir þurfa meðal 

annars að miðla sérfræðiþekkingu sinni til samkennara sem hafa minni menntun, til 

annarra sérfræðinga sem styðja við bakið á leikskólastarfinu og til foreldra auk þess að 

standa vörð um sérfræðiþekkingu sína utan skólans. Leikskólakennarar þurfa því 

stöðugt að halda í við nútímann og laga sig að honum því væntingar samfélagsins eru 

stöðugt að breytast með breyttu gildismati í þjóðfélaginu og nýjum kröfum til uppeldis- 

og menntunarhlutverks leikskólans. 

Í kjarasamningum leikskólakennara er kveðið á um að í sérhverjum leikskóla skuli 

vinna endur- og símenntunaráætlun sem staðfest sé af sveitarstjórn eða leikskólanefnd. Í 

starfslýsingu leikskólastjóra kemur fram að leikskólastjóra ber að taka 

starfsmannaviðtöl og gera starfs- og símenntunaráætlun (Kjarasamningur FL og LS 

2005:26, 44). Í skólanum þarf að greina þarfir kennara fyrir þekkingu og færni til þess 

að þeir séu í stakk búnir til að veita nemendum betri menntun og foreldrum betri 
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þjónustu. Með því að skapa góð menntunarskilyrði fyrir alla sem starfa í leikskólanum 

er stuðlað að því að skólinn verði lifandi stofnun þar sem allir læra, börn, starfsmenn, 

foreldrar og stjórnendur.  

Leikskólinn er ekki hefðbundin menntastofnun því hann er að jafnaði starfræktur 

11 mánuði á ári og alla lögbundna vinnudaga í 10 klukkustundir daglega. Foreldrar geta 

sótt um námsdvöl fyrir börn sín allt að 9 klukkustundir á degi hverjum en greiða fyrir 

daglegan námstíma barnanna. Allan tímann, sem börnin eru í leikskólanum, eru þau að 

læra með öðrum, undir leiðsögn kennara eða af umhverfi sínu. Annað sem skilur 

leikskólann frá öðrum skólastigum er að eingöngu 44% kennara hans eru fagmenntaðir 

og eru stjórnendur þar með taldir (Hagstofan 2007). En leikskólinn er ung stofnun, enn í 

mótun og breytingar samfélgsins kalla stöðugt á endurskoðun starfshátta af hálfu 

kennara. Ábyrgðarskylda skóla eykst samfara þeim breytingum og því er sterk 

skólamenning mikilvæg til þess að mæta þeim. 

2. 4. 2 Skólaþróun sem breytingaferli 
Stundum koma fyrirmæli frá yfirvöldum menntakerfisins um að taka upp nýjar 

menntunaráherslur, svo sem námskrár eða nýtt kennsluefni, án þess að samráð sé haft 

við þá sem menntunina annast. Slík fyrirmæli eru nánast dæmd til þess að mistakast 

nema þeir sem eiga að framkvæma breytingarnar taki þær upp á sína arma og geri að 

sínum. Hvatar að því að breyta og bæta skólastarf eru mun líklegri til árangurs þegar 

þeir spretta upp innan skólasamfélagsins en þegar fyrirmælin koma að ofan. Þeir sem 

leiða breytingar verða að trúa á ávinninginn og breytingarnar til hagsbóta fyrir 

nemendur (Fullan 2001:59−60, 65−67).  

Þegar rætt er um breytingar er átt við að starfsháttum í skóla eða skólamenningu sé 

breytt varanlega í kjölfar umbótaverkefnis sem tekið er upp (Fullan 2001:7). Nokkur 

grunnatriðið þarf að hafa í huga áður en lagt er af stað með umbótaverkefni (1. mynd). 

Þau helstu eru eftirfarandi: 

• Kanna þörfina fyrir verkefnið, er verkefnið raunhæft? 
• Tryggja skilning á þörf fyrir verkefnið. 
• Útskýra framkvæmdaáætlun og fá alla sem koma að verkefninu til að 

samþykkja að leggja sitt af mörkum svo verkefnið nái að hríslast um allt 
skólastarfið og verði hluti af skólamenningunni. 
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•  
• Gera sér grein fyrir heildarmyndinni, það er að segja umfangi og tíma-

áætlunum og hvort verkefnið á samhljóm í aðalnámskrá, skólanámskrá eða 
skólastefnu sveitarfélagsins. 

• Tryggja stuðning sveitarfélagsins og annarra hagsmunaaðila (Fullan 2001:72-
90). 

 
1. mynd. Árangur nemenda – Innviðir stofnana 
 

 

  

 

 

 

 

 

Myndin er frá Fullan (2001), aðlöguð af Rúnari Sigþórssyni 

 

Í breytingaferli má alltaf búast við mótstöðu því kennarar vita hvað þeir hafa en 

gera sér ekki alltaf nægjanlega grein fyrir uppskerunni. Í ljósi þess er mikilvægt að sá 

sem leiðir breytingaferli hafi góða þekkingu á því og geti byggt upp hæfni og samvinnu 

á öllum stigum þess. Þá er ekki síður mikilvægt að allir sem koma að verkefninu hafi 

tækifæri til þess að læra af þátttöku í því (Fullan 2005:x).  

Það eitt og sér að koma á breytingum eða breyta skipulagi er ekki nægjanlegt ef 

það hefur leitt til ávinnings. Næsta skref er að fá ávinninginn til þess að hríslast um 

skólastofnunina og setja markmið verkefnisins í skólanámskrá, með öðrum orðum, að 

festa breytingarnar í sessi svo þær verði hluti af menningu stofnunarinnar (Fullan 

2001:69−94). 

Fræðimenn hafa velt því fyrir sér hvaða ástæður valda því að sum umbótaverkefni 

ná ekki að festast í sessi. Meðal ástæðna, sem nefndar hafa verið, er að umbótaverkefni 

beinist ekki nægilega markvisst að því að skapa innri skilyrði fyrir því að breyta 

starfsháttum og festa árangur í sessi. Oftar en ekki skortir stuðning við umbótastörf 

vegna vanþekkingar á ferli breytinga. Ef breytingar eiga að festast í sessi verður að 

byrja á því að breyta viðhorfum og sjá fyrir björgum til að halda verkefninu lifandi. Nái 

starfsmenn því að tengja breytingar við dagleg störf og setja sér sameiginleg markmið 

aukast líkur á að þær verði varanlegar (Fullan 2001:9).  

 
Festing  

 

 
Framkvæmd  Kveikja 

Árangur nemenda – Innviðir stofnana 

Tími  
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Í skólum er mikilvægt að taka upp umbætur í ljósi þeirra síbreytilegu krafna sem 

gerðar eru nú á dögum og gera þær að hluta skólastarfsins. Það verður best gert með því 

virkja samkennara til rökræðna um eigin störf til að greina þau og rannsaka því þeir 

þekkja störf sín best og eru hæfastir til þess að rannsaka þau og finna lausnir sem virka 

(Fullan 2001:135).  

Oftar en ekki er horft til þess að breyta skipulaginu í stað þess að breyta hinni 

siðferðislegu sýn þar sem höfðuáherslan eru hagsmunir þeirra sem eiga að njóta 

breytinganna (Fullan 2005:15, 2001:7, 18, 34−38, 71). Fullan dregur fram niðurstöður 

rannsókna sem benda til þess að forystan sé einn mikilvægasti lykillinn að farsælu 

breytingaferli. Hann telur að þegar lagt er af stað í umbótastarf þurfi að gera raunhæfar 

áætlanir og virkja sem flesta og fela þeim ábyrgð á ákveðnum þáttum umbótastarfsins. 

Hann bendir á mikilvægi þess að fá utanaðkomandi stuðning, til dæmis ráðgjafa frá 

skólayfirvöldum sem leggur á ráðin og fylgir málum eftir. Fullan og Lambert leggja 

áherslu á nauðsyn þess að hafa þá kennara, sem sjá eiga um að hrinda breytingunum í 

framkvæmd, með í ráðum. Með því móti finna þeir að verkefnið er þeirra og við það 

aukast líkur á því að þeir verði verkefninu trúir. Í umbótastarfi er mikilvægt að meta það 

sem vel er gert og varða næstu skref og aðferðir starfendarannsókna henta vel til þess. 

Samhljómur þarf að vera með markmiðum umbótastarfsins og því starfi sem skólinn 

byggist á, auk aðalnámskrár, skólastefnu og annarra opinberra markmiða sem 

skólastarfið á að miðast við. Hríslist þessir þættir um skólasamfélagið ætti niðurstaðan 

að geta orðið breytt menning (DuFour 2004:6−11, Fullan 2001:82−83, Fullan 

2003:65−67, Lambert 2002:37−40).  

Þá er ekki síður mikilvægt að leggja áherslu á að skapa persónu- og vinasambönd 

milli kennara en slík sambönd leiða til þess að tilhlökkun ríkir að hitta samstarfs-

félagana og ræða sameiginleg málefni innan sem utan vinnutíma og til að deila 

þekkingu og reynslu. Slík sambönd skapa traust sem verður hvati að því að kennarar 

fara að styðja hver annan í starfi (Bart 2006:8-13). 
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2. 4. 3 Stofnana- og skólamenning 
Þegar komið er inn í skóla eða aðra stofnun er það oftar en ekki „andinn“ í stofnuninni 

sem gesturinn skynjar fyrst. Ef andinn er góður er tekið vel á móti gestinum, kennarar 

eru léttir í lund, ánægðir og stoltir og eru fúsir til þess að ganga um vinnustaðinn, segja 

frá honum og ræða hlutverk hans og tilgang. Nemendum skólans hefur liðið og vegnað 

vel og í minningu þeirra er þetta „besti skólinn“ sem þeir hafa verið í og eiga það 

jafnvel til að staðfesta tryggð sína við hann með heimsóknum síðar á lífsleiðinni. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi þess að skapa með nemendum tilfinningu fyrir 

skólasamfélaginu sem þeir tilheyra eða hafa tilheyrt. Þar sem svo er gert má leiða líkur 

að því að nemendur verði áhugasamari um menntun sína, þeir hagi sér betur, séu 

tillitssamari og þrói með sér félagsfærni sem nýtist þeim síðar á lífsleiðinni (Scharps 

2003:31−33). Samhljómur er í sjónarmiðum Scharps og Hargreaves og Fullan þegar 

þeir ræða um mikilvægi þess að byggja upp sterkt skólasamfélag og að það sé 

nauðsynlegt til að mynda sterkt samband við nemendur. Þeir síðarnefndu leggja áherslu 

á að taka upp gildismat sem byggist á aukinni áherslu á siðræna þætti menntunar og 

skólastarfs. Gildismatið, sem þeir telja að gilda þurfi í skólastarfinu, byggist á fjórum 

meginþáttum:  

• Ást og umhyggju sem er lykilþáttur í samskiptum kennara og nemenda og á 
margan hátt forsenda nauðsynlegra umbóta í skólastarfi.  

• Þjónustu við aðra sem ætti að vera ein af mikilvægustu hornsteinum 
fjölskyldulífs og skólastarfs og leggur skyldur á herðar allra innan hvers 
skólasamfélags. 

• Sjálfsvald (empowerment) sem nær inn í kennslustofuna og ristir nægilega 
djúpt til að veita nemendum lýðræðislega aðild að ákvörðunum um eigið nám 
og önnur málefni sem varða skólagöngu þeirra.  

• Nám þar sem lögð er áhersla á stöðugleika og starfsþroska kennara. Nám þar 
sem einnig er lögð áhersla á róttækra endurskipulagningu og á námsreynslu 
nemenda. Nám sem virkjar frumkvæði þeirra og sköpunarkraft í stað þess að 
gera þá að óvirkum þiggjendum matreiddrar þekkingar.  

(Hargreaves og Fullan 1998:32 − 55).   

Menning er safn gilda (shared values), hefða (traditions) og væntinga (beliefs) sem 

starfsmenn eiga sameiginlega og tengist stofnun og skapar ákveðin viðmið um 

starfshætti innan hennar. Þegar rætt er um skólamenningu er í raun átt við vinnubrögð 

og starfshefðir sem eru áþreifanlegri en starfsandi stofnunar. Skólamenning byggist á 

sameiginlegum gildum og sameiginlegri sýn sem endurspeglar hvernig hlutirnir eru 

hugsaðir og framkvæmdir í viðkomandi stofnun. Þar vakna hugmyndir og þar eru þær 
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ræddar og forystan hegðar sér og lifir samkvæmt þeim gildum sem hún setur (Barth 

2002:8−13, Fullan 2001:59, 138, Fullan 2003:3−7, Hoy og Miskel 2006:27−28, 

Sergiovanni 2001:99). 

Stjórnandi er í lykilstöðu til þess að gefa tóninn um hvernig skólamenningin á að 

vera. Hann þarf að hafa hæfni til þess að skilja og þekkja alla þætti skólasamfélagsins á 

heildrænan hátt og vera vakandi yfir öllum þáttum þess. Kennarar, nemendur, foreldrar 

og aðrir þegnar skólasamfélagsins þurfa að vita á hverju skólastarfið byggist og hvernig 

þar er unnið. Stjórnandinn er eins og góður kórstjóri sem nær að láta allt skóla-

samfélagið hljóma sem eina rödd (Fullan 2001:13, Senge 2000:7−8, Sergiovanni 

2001:112−113). 

Fræðimenn á sviði skólaþróunar skilgreina sýn sem eins konar leiðarljós um 

tilgang, markmið og leiðir sem skólasamfélag hefur sett sér. Murgatroyd og Morgan 

segja til dæmis að framtíðarsýn sé hugmynd um að hverju beri að stefna og með hvaða 

hætti það skuli gert. Samkvæmt skilgreiningu þeirra á sýn að vera ögrandi og alltaf í 

sjónmáli og tiltæk til notkunar. Hún þarf að vera svo skýr að ekki sé hægt að mistúlka 

hana. Hún þarf að vera minnisstæð, stutt og hnitmiðuð setning. Hún þarf að vera gefandi 

þannig að öllum finnist gott að styðjast við hana og gildishlaðin með sterka samsvörun 

við ríkjandi gildismat stofnunar. Hún þarf einnig að vera sýnileg og helst myndræn, 

þannig að viðbragða megi vænta frá öllum. Sýnin þarf að fela í sér viðmið þannig að 

kennarar geti mátað sig við hana. Hún þarf sömuleiðis að vera tengd þörfum nemenda 

svo foreldrar skynji að starf og stefna skólans snúist um börnin og þarfir þeirra 

(Murgatroyd og Morgan 1993:79). Rúnar Sigþórsson o.fl. segja að sameiginleg sýn sé 

afl sem getur orðið geysisterkt í hugum fólks og er þar með ein af mikilvægustu 

forsendum fyrir þróun stofnunar. Sýnin getur nærst á hugmynd eða hugmyndum en í 

sinni einföldustu mynd er hún svar við spurningunni: „Hvað viljum við gera“? (Rúnar 

Sigþórsson o.fl. 1999:56, Sergiovanni 2001:148−149). 

Sýnin er því lokatakmarkið sem flestir vilja ná. Hins vegar þarf að hafa í huga að 

margar ástæður geta orðið þess valdandi að víkja þarf út af leiðinni sem sett hefur verið 

til þess að ná lokatakmarkinu. Því er mikilvægt að hafa forystu sem heldur sýninni á 

lofti, vísar réttu leiðina, leiðréttir þegar vikið er út af brautinni og hvetur og byggir upp 

þegar á móti blæs. Eigi skólasamfélagið sér sameiginlega sýn sem vísar veginn þá er 

hún lykill að framförum (Sergiovanni 2001:178, 2004: 33−37).  
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2. 4. 4 Hlutverk forystu í skólaþróun 
Það er eðlismunur á forystu (leadership) og stjórnun (management) og fer eftir eðli 

stofnunar sem menn stýra eða stjórna. Stjórnun og forysta fara ekki alltaf saman en þó 

getur hvorugur þessara þátta í starfinu  án hvor annars verið. Stjórnun er að gera hlutina 

rétt en forysta að gera réttu hlutina. Með öðrum orðum felst forysta í að gera réttu 

hlutina, hafa framtíðarsýn og stefna í rétta átt en stjórnun er að gera hlutina rétt, finna 

bestu leiðirnar og halda áfram (Covey 1991:101, Fullan 2002:16-21, Rúnar Sigþórsson 

o.fl. 1999: 41).  

Í bókinni Aukin gæði náms er rætt um að fræðimenn, sem rannsakað hafa 

þróunarstörf í skólum, og starfsfólk skóla, sem tekist hefur á við þróunarverkefni, virðist 

sammála um mikilvægi markvissrar forystu. Þar kemur fram að fræðimönnum beri 

saman um að forysta sé hvort tveggja í senn veigamikil forsenda fyrir því að ráðist sé í 

umbóta- og þróunarstarf og nauðsynlegt skilyrði fyrir því að árangur umbóta festist í 

sessi. 

Einstaklingar eða hópar, sem taka að sér forystuhlutverk, þurfa að hafa margþætta 

færni á valdi sínu ef þeir eiga að vera sameiningartákn stofnunar og halda sýn á lofti. 

Fræðimönnum ber í megindráttum saman um að góðir forystumenn þurfi meðal annars 

að vera góðir stjórnendur og skipuleggjendur; þeir þurfi að geta fylkt fólki saman um 

framtíðarsýn í skólastarfinu og nýtt mannauð skólans; forystumenn þurfa að vera 

hvetjandi því uppspretta hugmynda komi oft frá öflugum kennurum. Forystumenn þurfa 

að hafa merkjanleg áhrif á samskipti og kennslu, skapa trúnað og traust, veita 

viðurkenningar og stuðning þegar á þarf að halda. Þeir þurfa að vera leiðandi í faglegu 

starfi og boðberar menningargilda skólasamfélagsins. Síðast en ekki síst er það 

auðmýktin sem skilur á milli frábærra og góðra forystumanna (Fullan 2005:31−34, 

Lambert 2005:62−65, Muijs og Harris 2003:437−448, Patterson og Patterson 

2004:74−78, Sergiovanni 2001:100−105, 131−134, Sergiovanni 2004:33-37, Waters 

o.fl. 2004: 48−51). 

Goleman hefur einnig sett fram hugmyndir um forystu og segir að góðir 

forystumenn séu virkir á tilfinningasviðinu og þeim takist að fylla starfsmenn sína 

eldmóði og vekja það besta upp í þeim. Hann hefur tekið saman einkenni þeirra 

einstaklinga, sem búa yfir forystuhæfileikum og spegla þau ágætlega sjónarmið 

fræðimannanna hér að framan. Goleman segir að slíkir einstaklingar:  
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• hafi tilfinningarlega sjálfsvitund og geri sér grein fyrir því hvernig 
tilfinningar þeirra hafa áhrifa á þá sjálfa og frammistöðu í starfi, 

• hafi gott sjálfsmat og sjálfstraust og góða nærveru, 
• búi yfir sjálfstjórn og lifi samkvæmt gildum sínum, 
• hafi góða aðlögunarhæfni og hvetji sjálfa sig til dáða, 
• séu bjartsýnir og hafi frumkvæði, 
• sýni félagsvitund sem birtist í samkennd og þjónustulund, 
• nái góðum tengslum við aðra sem birtist í því að þeir séu hvetjandi, 
• hafi jákvæð og styðjandi áhrif á fólk og hjálpi öðrum áfram á 

þroskabrautinni, 
• hafi mikla hæfni í allri teymisvinnu og í að leysa ágreining. 

(Goleman 2004:25, 269−273) 

Eins og að framan greinir þurfa einstaklingar, sem veita forystu í skóla, að búa yfir 

mikilli færni til að leiða það mikilvæga starf sem fram fer í skólum. Þeir átta sig á því að 

breytingar og hlutir eru innbyrðis háð. Þeir búa yfir þeirri hæfni að laða það besta fram í 

starfsmönnum sínum. Þeir hræðast ekki að taka á málefnum líðandi stundar þótt 

óþægileg séu og eru tilbúnir að víkja skoðunum sínum til hliðar um tíma svo umræðan 

fái að fljóta og til að fá sem flest sjónarmið upp á yfirborðið.  

2. 4. 5 Fagmennska og starfsþroski 
Leikskólakennarastéttin er ung fagstétt og það var ekki fyrr en árið 1994 sem 

leikskólinn var viðurkenndur sem fyrsta skólastigið í íslenska menntakerfinu, 

starfsheitið fóstra lagt niður og starfsheitið leikskólakennari tekið upp. En hver er 

skilgreining á fagstétt? Dr. Broddi Jóhannesson (1978) notaði orðin skuldbundið 

lífsstarf yfir enska orðið „profession“ og skilgreindi það á eftirfarandi hátt:  

Starfið veltur á viðurkenndum forða sameiginlegrar sérþekkingar, 
kunnáttu sem leikni og sameiginlegu siðgæði starfsmanna. Gæta þeir þess 
sjálfir án ytri íhlutunar og af því hugarfari að skyldur þeirra við 
skjólstæðinga sína séu æðri öðrum skyldum starfsins (Broddi Jóhannesson 
1978:12).  

 

Lilian G. Katz (1995) hefur dregið saman þætti sem nauðsynlegir eru svo að 

starfsgrein geti talist fagstétt. Einstaklingar sem tilheyra fagstétt, segir Katz:  

• láta samfélaginu í té nauðsynlega þjónustu og byggja starf sitt á  
 þekkingu og kenningum sem eru í stöðugri þróun og endurnýjum, 
• eiga að baki langt sérnám og njóta verulegs sjálfstæðis í starfi og geta tekið 

sjálfstæðar ákvarðanir, 
• hafa sameiginlegt gildismat sem oftar en ekki er sett fram í siðareglum 

fagstéttarinnar, 
• búa yfir hugsjónum og telja að þeir geti látið gott af sér leiða, 
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• eru ósérhlífnir og leggja áherslu á þjónustu fremur en fjárhagslegan ávinning 
og ábyrgjast fagmennsku og getu hver annars gagnvart samfélaginu, 

• hafa áhrifavald yfir skjólstæðingum sínum og eðli þjónustunnar. 
(Katz 1995: 164−178). 

 
Samkvæmt framangreindu má skilgreina fagstéttir sem hóp manna sem byggja 

starf sitt á sameiginlegum, sérhæfðum þekkingargrunni sem gerir þeim kleift að 

skipuleggja, framkvæma og meta starf sitt. Fagstéttin býr yfir sameiginlegum orðaforða 

sem nær yfir starfið og fræði þess, sameiginlegum siðareglum og starfsskyldum sem 

meðal annars tryggja hollustu við starfsfélaga og stofnanir. Samkvæmt þessu leggur 

fagmaður sig fram um að koma til móts við þarfir nemenda sinna. Hann ígrundar og 

metur stöðuna hverju sinni og tekur ákvarðanir, byggðar á þekkingu, reynslu og innsæi. 

Því þurfa kennarar að ígrunda og rannsaka eigið starf og bera nýja reynslu saman við 

eldri með gagnrýnum hætti og við það öðlast þeir aukna fagmennsku, sjálfsþekkingu og 

auka starfsmöguleika (Granholt 1995:79).  

Grunnur fagvitundar og hæfni er lagður í námi kennarans þar sem áhersla er lögð á 

þá kennsluhætti sem taldir eru nauðsynlegir á hverjum tíma. „Hinsvegar er það 

uppeldissýn kennarans, það er gildismat hans og þekking, sem birtist í því hvernig hann 

vinnur með nemendum að verkefnum sem miða að því að efla félagsþroska og 

samskiptahæfni,“ sagði Elna Katrín Jónsdóttir á ráðstefnu Félags leikskólakennara 

(2006). Kennari, sem fagmaður, leitast stöðugt við að skoða sjálfan sig, meta og 

gagnrýna það sem fram fer í kennslunni með það í huga að bæta sig sem kennari og 

hann lítur aldrei á sig sem fullnuma í því sambandi. Hann spyr sig stöðugt hvort hann 

geti gert betur í dag en í gær (Sigrún Aðalbjarnardóttir 1999:167).  

Kennarar þurfa því að búa yfir fjölbreyttum uppeldis- og kennsluaðferðum til þess 

að takast á við margbreytileika nemendahópsins. Eitt af brýnustu verkefnum kennara í 

dag er að búa börn undir þátttöku í síbreytilegu þjóðfélagi. Leikskólastigið þarf þess 

vegna á öflugri fagstétt að halda því það eru örugglega vandfundin þau störf í 

þjóðfélaginu sem eru eins mikið í umræðu vegna breytinga í þjóðfélaginu og kennsla 

barna. Þannig hefur breytt fjölskyldulíf, breyttar aðstæður foreldra varðandi uppeldi 

barna, breyttar þarfir samfélaga fyrir menntun og þjálfun, áhrif hnattvæðingar og 

fjölgun fólks af erlendum uppruna með ólík móðurmál bein áhrif á störf kennara og 

annarra sem koma að skólastarfi (Elna Katrín Jónsdóttir 2006).  
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Trausti Þorsteinsson ræðir um fagmennsku kennara í ljósi þess að þeir þurfi ávallt 

að vera reiðubúnir til að takast á við síbreytilegar kröfur samfélagsins til skóla og 

menntunar. Hann segir að kennarar gegni leiðandi hlutverki við að skilgreina kröfur til 

góðra skóla og þar með til sín sjálfra sem fagmanna. Enn fremur telur hann að 

fagstéttarlegri stöðu fylgi ábyrgð og skyldur sem kennarar verði að axla ef þeir ætla sér 

að njóta virðingar (Trausti Þorsteinsson 2003:187−200). Trausti aðgreinir þrenns konar 

fagmennsku og segir allar tegundirnar einkenna skólahald í nútímaskólasamfélagi. Hann 

skiptir fagmennsku í ósjálfstæða fagmennsku, sjálfstæða fagmennsku og samvirka 

fagmennsku. Samvirk fagmennska felst í faglegu samráði og gagnrýninni umræðu innan 

skólans. Fagmaðurinn er þá tilbúinn til þess að afsala sér faglegu sjálfstæði til að vinna 

með öðrum í þágu nemenda og foreldra (Trausti Þorsteinsson 2002:151−152, 

2003:192−198).  

Í framtíðinni munu verða gerðar nýjar kröfur til kennara, meðal annars um að þeir 

vinni nánar saman en áður, bæði með samkennurum og öðrum fagaðilum utan skólans. 

Fagmennska kennara gerir kröfur um að þeir fái tækifæri til að taka þátt í 

umbótastörfum til þess að styrkja sig sem fagmenn og verða hæfari til að styðja frekar 

við nám nemenda. Þá þarf að gefa kennurum kost á meira samstarfi og þeir þurfa að fá 

meiri endurgjöf á störf sín (Fullan 2001: 39, 123−124, 265−266). 

2. 4. 6 Starfsþroski og starfsþróun 
Þegar rætt er um starfsþroska er átt við starfshæfni einstakra kennara og viðleitni þeirra 

til að þróa starfshætti sína svo þeir geti þjónað nemendum sínum betur. Hugtakið 

starfsþróun felur aftur á móti í sér viðleitni til að skilgreina og uppfylla á skipulagðan 

hátt þarfir kennarahóps eða skóla fyrir nýja færni eða nýja þekkingu til að auka gæði 

náms. Starfsþroski og starfsþróun eru að verulegu leyti komin undir þeim skilyrðum til 

náms og þroska sem kennurum eru búin í skólum. Það sem einkennir skólastarf þar sem 

árangur næst í þróunarstörfum er að innan þeirra eru kennurum sköpuð góð skilyrði að 

þessu leyti (Fullan 2001:239, Rúnar Sigþórsson 2006, Sergiovanni 2001:357−358). 

Barth (1990) bendir á að til að bjarga lífi einhvers þurfi maður sjálfur að vera á lífi 

eða til þess að leggja alúð við nám barna þarf kennarinn sjálfur stöðugt að vera að læra 

og sýna börnum, með fordæmi sínu, hversu mikilvægt það sé (Barth 1990:42−43). Þetta 

þýðir með öðrum orðum að kennarar geta ekki ætlast til að börn læri og nái árangri 

nema þeir geri það einnig. Skólasamfélagið þarf að vera lifandi stofnun sem sækir styrk 
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sinn til þess að allir sem þar starfa, kennarar, nemendur og stjórnendur séu í honum til 

að læra.  

Starfsþroski kennara er námsferill sem hefst með grunnnámi og stendur eftir það 

óslitið starfsævina á enda. Þetta ferli getur falið í sér formlegt nám en getur jafnframt 

verið fólgið í persónu- og félagslegu námi, svo sem samstarfi og félagastuðningi, 

rannsóknum á eigin starfi og endurmenntun (Jón Baldvin Hannesson o.fl. 2002:17). 

Síðan þarf vilja og áhuga kennara til þess að þeir þroski sig í starfi og það er á hans 

ábyrgð hvernig fagmenntun hans nýtist nemendum, skólastarfi og samfélaginu (Vigfús 

Hallgrímsson 2000:14). Hafi skólasamfélagið tekið sameiginlegar ákvarðanir um þróun 

starfshátta þarf að gefa kennurum tækifæri til að ræða saman, hugsa og reyna nýjar 

aðferðir. Þetta er hægt að gera til dæmis með því að koma á fót félagastuðningi, 

rýnihópum, jafningjaleiðsögn eða starfendarannsókn til að þróa nýjar starfsaðferðir. Það 

sem hafa þarf í huga er að flétta þessa þætti inn í dagleg störf og gefa þeim rúm í 

áætlunum skólans. Þróun skólastarfs gerir kröfur til kennara um að þeir endurskilgreini 

störf sín með hliðsjón af því hvernig skólinn starfar í heild sinni og með tilliti til þess að 

kennarar og nemendur vinni saman að því að setja markmið og afla þekkingar 

(Lieberman 1995:591−596). Við ígrundun öðlast kennarar dýpri þekkingu, færni og 

skilning á eigin starfi, auk þess sem þeir endurskoða gildismat og uppeldissýn sem starf 

þeirra byggist á. Eigi breytingar að skila árangri þurfa þær að ná til allra þátta 

skólastarfsins (Fullan 2001:39, Routman 2002:32-35). 

Skipulagðar starfsþróunaráætlanir hafa áhrif á skólaþróun og taka mið af því að 

uppfylla þarfir kennara fyrir sí- og endurmenntun. Þær beinast einnig að því að afla 

kennarahópum eða skólasamfélagi nýrrar þekkingar og færni sem getur leitt til framfara. 

Til að mæta þörfum kennara til að þróa starfshætti sína verður að bjóða upp á símenntun 

eða endurmenntun. Menntun er einmitt lykilþáttur í að styðja kennara til breyttra og 

betri vinnubragða. Til að árangur náist þurfa kennarar beinan stuðning og við 

raunverulegar aðstæður. Draga má saman á eftirfarandi hátt helstu atriði sem auka líkur 

á að endurmenntun skili árangri.  

• Endurmenntun þarf að skipuleggja til að uppfylla þarfir skólans og 
starfsmanna hans.  

• Starfsþróun þarf að vera byggð á mati á þörfum kennara og miða að því að 
uppfylla samtímis þarfir þeirra og skólans í heild. 

• Öllum kennurum þarf að tryggja sambærilega möguleika til endurmenntunar. 
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• Nægar bjargir þurfa að vera til staðar, svo sem tími, fjármagn, ráðgjöf 
o.s.frv. 

• Gera þarf ráð fyrir starfsþróun í fjárhagsáætlunum og á stundaskrá. 
• Velja ætti sameiginlega úr fræðslutilboðum utan skólans í samræmi við 

þarfir hans. 
• Starfsdagar verði nýttir betur. 
• Þarfir nemenda þurfa að vera í brennidepli. 
• Námskeið innan og utan skóla þurfa að tengjast og styðja hvert annað. 
• Tryggja þarf kennurum stuðning til að takast á við breytingar og til að beita 

því sem þeir læra á námskeiðum. 
• Starfsþróunaráætlunum þarf að fylgja eftir með félagastuðningi og 

utanaðkomandi ráðgjöf. 
(Fullan 2001:267−272, Rúnar Sigþórsson ofl. 1999:69−70). 

 

Við skipulagningu endurmenntunar þarf að hafa í huga hvernig einstaklingar innan 

hópsins læra. Það þarf að átta sig á því að þeir þurfa á stuðningi að halda meðan þeir eru 

að tileinka sér nýja færni. Í ljósi þess þarf að huga vel að lærdómsferli 

starfsmannahópsins. Ivor Davies segir að nám hafi ekki átt sér stað fyrr en einstaklingur 

hefur farið í gegnum þrjú stig. Á fyrsta stigi aflar einstaklingurinn sér þekkingar og 

fræðist um hvernig hann getur nýtt sér hana. Næsta stigið er þegar hann fer að nýta sér 

þekkinguna og meðan hann er að stíga fyrstu skrefin fer hann nákvæmleg eftir 

leiðbeiningum. Það er síðan ekki fyrr en á síðasta stiginu, þegar hann hefur náð að 

aðlaga þekkinguna og aðferðina að sjálfum sér, að hún fer að skila árangri (Davies 

1981:246−248).  

Ragnhildur Bjarnadóttir (1993) lýsir menntun fullorðinna sem ákveðnu ferli þar 

sem vitund okkar um okkur sjálf og veröldina breytist. Með starfsmenntun er þá átt við 

að margvísleg kunnátta og reynsla, sem nýtist okkur í starfi, verður samofin persónu 

okkar. Hún segir að starfsmenntun einkennist ekki einungis af því að við tileinkum 

okkur nýja kunnáttu sem tengist starfinu á einhvern hátt heldur jafnframt af innri 

úrvinnslu. Innri úrvinnsla verður til þess að lærdómur og reynsla bætist ekki aðeins við 

fyrri þekkingu okkar heldur leiðir jafnframt til endurvinnslu og endurskoðunar fyrri 

þekkingar og á þeim skilningi sem við þóttumst hafa á valdi okkar (Ragnhildur 

Bjarnadóttir 1993:79). Í ljósi þessa er mikilvægt að þeir sem innleiða breytingar geri sér 

grein fyrir því að rauði þráðurinn í starfsþroska er lærdómur, skilningur og færni sem 

tekur tíma að öðlast (Vigfús Hallgrímsson 2000:129). 

Leiðir til starfsþróunar eru nokkrar og hafa ýmsir fræðimenn sett fram 

starfsþróunarlíkön. Eitt þeirra er frá Joyce og Showers. Þeirra líkan byggist á því að í 
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upphafi námskeiðs fer fram kynning á efninu og lýsing á því hvernig á að nýta og beita 

aðferðum í starfi. Í framhaldinu fer fram sýnikennsla og æfingar, kennarar fara í 

hlutverkaleiki til að æfa aðferð eða færni. Næsta skref er að æfa aðferðina við 

raunverulegar aðstæður og í framhaldi af því er mjög gott að fá markvissa endurgjöf um 

það sem vel er gert og leiðbeiningar um það sem betur má fara frá starfsfélaga eða 

ráðgjafa (2. mynd), (Joyce og Showers 1988:68–71). 

2. mynd. Starfsþroskalíkan 

Lítil áhrif                    Mikil áhrif 

 
 
 
 

 
Joyce og Showers 1988:68–71 

 
Sé þessu ferli fylgt eftir eru líkur á árangri. Ef hins vegar skortur er á stuðningi við 

innleiðslu breyttra starfshátta og ef sýnin er óljós, getur það leitt til þess að starfsmenn 

verða óöruggir, þeir sjá ekki tilgang breytinga. Ef færni er ekki til staðar innan hópsins 

er hætta á að starfsmenn verði kvíðnir og finni til vanmáttar og leiða. Í þeim tilvikum 

þar sem bjargir eru ekki veittar leiðir það til vonbrigða því væntingar um árangur verða 

þá ekki eins og vonast var eftir (Fullan 2001:75–79).  

 

Samantekt  

Hér að framan hefur verið rætt um breytingar sem orðið hafa á stjórnsýslu og 

uppbyggingu leikskólans síðustu áratugi. Rætt var um skólaþróun sem breytingaferli og 

hve vandrötuð og viðkvæm leiðin að breyttu árangusríkara skólastarfi getur verið. 

Umræða var um hlutverk forystunnar við að skapa umbótasinnaða menningu sem á að 

stuðla að því að allir sem koma að skólasamfélaginu læri og um leið menningu sem 

byggist á sameiginlegri sýn. Þá var rætt um fagvitund og mikilvægi samvirkrar 

fagmennsku í samfélagi nútímans. Að lokum var umræða um mikilvægi þess að huga 

vel að lærdómsferli kennara og leiðum til að efla starfsþroska þeirra.  

1. Kynning á 
fræðum og 
lýsing á 

aðferðum eða 
færni 

2. Sýnikennsla 
á aðferð eða 

færni  

3. Æfingar við 
raunverulegar 
aðstæður 

5. Leiðsögn, 
ráðgjöf og 

félagastuðningur 

4. Markviss 
endurgjöf. 
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3. Rannsóknin 
Í þessum kafla verður gerð grein fyrir rannsóknarsniði, framkvæmd rannsóknarinnar og 

rannsóknarspurningum sem voru: 

A. Hversu vel henta PMTverkfærin við uppeldis- og kennslustörf í leikskóla og 
hvaða breytinga er þörf svo þau geti komið að notum við þau? 

 
B. Hefur innleiðsla PMT- verkfæranna áhrif á samskipti í leikskóla milli: 

• Barna, 
• barna og kennara, 
• kennara? 

 
Enn fremur verður gerð grein fyrir þeim aðferðum sem notaðar voru við 

gagnasöfnun, úrvinnslu þeirra, réttmæti og áreiðanleika. 

3. 1 Starfendarannsókn  
Starfendarannsóknir eru taldar góðar til þess að þess að rannsaka skólastarf vegna þess 

meðal annars að þær eru framkvæmdar af kennurunum sjálfum þegar þeir eru að breyta 

eigin starfsháttum. Þetta rannsóknarsnið felur í sér íhlutun sem miðar að því að breyta 

eða bæta starfsaðferðir við raunverulegar aðstæður þar sem áhrif íhlutunar eru skoðuð 

og metin jafnóðum (Bogdan og Bilken 1992:223, Cohen o.fl. 2001:217). 

Starfendarannsókn hefur verið líkt við hringferli eða spíral þar sem eitt þrepið 

tekur við af öðru sem er megineinkenni þessa rannsóknarsniðs. Ferlið er þá 

margendurtekið þar sem rannsakandinn heldur áfram að ígrunda, endurskoða, bæta og 

breyta starfi sínu í hverri umferð (Bell 1993:6, Bogdan og Bilken 1992:223−225, 

Hitchock og Hughes 2001:29). 

Þegar kennarar gera rannsókn á eigin störfum á starfsvettvangi þurfa þeir að velta 

kennsluaðferðum, starfsaðstæðum, barnahópnum og samsetningu hans fyrir sér. Þegar 

þeir ígrunda störfin frá öllum sjónarhornum leiðir það til þess að þeir dýpka sýn sína og 

þroskast í starfi auk þess sem það auðveldar þeim að setja fram eigin kenningar um nám 

og kennslu. Í starfendarannsóknum er mismunandi hvernig gagnaöflun fer fram og í 

raun er hún ofin inn í allt rannsóknarferlið. Gögnin geta bæði verði megindleg og 

eigindleg og því má segja að fjölbreytileiki gagnasöfnunar í starfendarannsóknum sé 

styrkur þeirra.  

Gagnaöflun með mismunandi aðferðum gegnir hlutverki margprófunar. En þá eru 

notaðar fleiri en ein aðferð, til dæmis þegar bæði spurningalistum og viðtölum er beitt í 
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því skyni að auka réttmæti á öllum stigum rannsóknar, það er við skipulagningu, 

gagnaöflun, gagnaúrvinnslu og framsetningu niðurstaðna (Cohen o.fl. 2001:113–115, 

Hitchocock og Hughes 2001:25–36, Vigfús Hallgrímsson 2000:49). 

Meðal aðferða, sem notaðar eru í starfendarannsóknum eru viðtöl, 

viðhorfskannanir, dagbókarskrif, segulbands- og myndbandsupptökur, greinandi 

minnisblöð og skrifleg gögn úr skólanun svo nokkuð sé nefnt (Elliott 1991:79–83, 

Hopkins 1993:116–117, McNiff o.fl. 1996:87–92) og notaðist ég við þessi gögn. 

Innleiðsla PMT-verkfæranna var þróunarverkefni sem mér fannst henta til þess að 

innleiða lífsleiknimarkmið aðalnámskrár, skólanámskrár leikskólans og stefnu 

sveitarfélagsins. Mér virtist þetta rannsóknarsnið henta verkefninu í ljósi eðlis þess 

starfs sem ég gegni, en það er að styðja kennara til að ígrunda eigin starfshætti og meta 

þá. Auk þess sá ég tækifæri til þess að læra að notfæra mér þetta rannsóknarsnið sem ég 

gæti nýtt mér frekar og bætt hæfni mína sem ráðgjafi. 

3. 2 Framkvæmd rannsóknarinnar og ferli íhlutunar 
Í þessum kafla verður gerð grein fyrir framkvæmd rannsóknarinnar og ferli 

íhlutunarinnar. Haustið 2004 leitaði ég til leikskólastjóra í fjögurra deilda leikskóla í 

þéttbýli um að innleiða PMT-verkfærin og tók hann vel í beiðni mína eftir samráð við 

alla starfsmenn leikskólans. Börnin í leikskólanum voru 92 þegar rannsóknin fór fram 

og 27 starfsmenn, á launaskrá. Þar af voru 13 með uppeldismenntun, 12 leiðbeinendur 

og 2 við önnur störf.  

Rannsóknartímabilið skiptist í tvö tímabil (fsk. nr. 2). Hið fyrra var undirbúnings-

tímabil sem hófst í janúar 2005 og lauk 19. september sama ár. Síðan tók við 

rannsóknartímabil sem lauk formlega í fyrstu viku í júní 2006.  

3. 2. 1 Undirbúningstímabilið 
Janúar árið 2005. Á starfsmannafundi í leikskólanum þann 13. janúar, eftir kynningu á 

fræðilegum forsendum PMT, verkfærum PMT, skólaþróunarferli, starfendarannsóknum 

og rannsóknaráætlun, samþykktu allir kennarar leikskólans að taka þátt í verkefninu 

(fsk. nr. 3). 

 Eftir að kennararnir höfðu samþykkt þátttöku og þeir ásamt foreldrum gefið 

skriflegar heimildir til að taka upp myndbönd í skólastarfinu tók ég starfshætti upp á 

myndbönd. Markmiðið var að bera saman starfshætti kennarana áður en íhlutun hæfist 
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og aftur í lok rannsóknartímabilsins þar sem skoðað yrði hvort breytingar hefðu orðið á 

starfsháttum þeirra. Samhliða heimilaði rekstraraðili að ég safnaði rannsóknargögnum 

meðan skólinn væri í verkefninu (fsk nr. 1). Einnig var Persónuvernd send tilkynning 

um rannsóknina og gerði hún engar athugasemdir við hana (fsk. nr. 4). Þá var ákveðið 

að deildarstjórar og leikskólastjóri sætu í þróunarteymi og ég veitti þeim ráðgjöf og 

fræðslu.  

Faglærðir kennara ákváðu yfirmarkmið verkefnisins sem varð „Svona gerum við“ 

á kennslusvæðunum og einnig var ákveðið að hornsteinar verkefnisins yrðu virðing og 

ábyrgð. Fyrirlestur var haldinn um skýr fyrirmæli og farið í hlutverkaleiki til þess að æfa 

notkun þeirra. Fundur var haldinn í þróunarteymi þar sem fundartímar voru ákveðnir, 

verkáætlanir gerðar og fyrstu drög að viðmiðunum eða reglum í anda hugmyndafræði 

PMT.  

Febrúar. Í þessum mánuði var ófaglærðum kennurum gerð grein fyrir vinnu 

þróunarteymis og fyrirlestur um skýr fyrirmæli var haldinn, farið var í hlutverkaleiki og 

notkun þeirra æfð. Ástæða fyrir því að fyrirlesturinn var endurtekinn var að áætlunin 

gerði ráð fyrir því að ég kenndi þróunarteyminu notkun verkfæranna en teymið síðan 

kennurum leikskólans. Áætlunin skilaði ekki árangri og því var ákveðið að allir 

kennarar leikskólans lærðu saman notkun verkfæranna. Við það skapaðist dýpri og 

fjölbreyttari umræða í kennarahópnum, öllum til hagsbóta þegar þeim var gefinn kostur 

á að læra á verkfærin, æfa notkun þeirra og bera saman bækur sínar. Á sama tíma var 

einnig talið eðlilegt að allir kennarar leikskólans kæmu að gerð viðmiða eða 

reglutöflunnar og kennsluleiðbeininga með þeim. Útbúin voru stöðluð eyðublöð til að 

auðvelda kennurum vinnuna við leiðbeiningarnar. Síðan var  ákveðið að ég tæki gögnin 

saman og setti reglurnar og kennsluleiðbeiningarnar upp eftir að kennararnir höfðu fyllt 

út eyðublöðin. Um miðjan febrúar var haldinn fyrirlestur um hvatningu fyrir alla 

kennara leikskólans og farið í hlutverkaleiki.  

Mars. Þróunarteymi hélt áfram að vinna að samræmdum reglum eða viðmiðunum 

og kennsluleiðbeiningum um kennslu ábyrgðar og virðingar í ljósi yfirmarkmiða 

leikskólans sem kennarar settu sér „Svona gerum við“ (fsk. 5 og 6). Reglurnar eða 

viðmiðin voru síðan borin undir kennara skólans til samþykktar eða endurskoðunar.  

Apríl. Vinna vegna verkefnisins lá niðri vegna undirbúnings og námsferðar 

kennaranna erlendis í þessum mánuði. 
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Maí. Farið var yfir notkun verkfæranna sem kynnt höfðu verið og álitamál rædd.  

Júní. Um miðjan mánuðinn var könnun lögð fyrir kennara um viðhorf þeirra til 

uppeldis- og kennsluhátta í ljósi PMT-fræða (fsk. nr9 og 9a). Á þessum tímapunkti voru 

kennarar búnir að fá fræðslu um notkun verkfæranna fyrirmæli og hvatning og höfðu 

meiri forsendur til þess að svara spurningunum heldur en ef könnunin hefði verið lögð 

fyrir fyrr. Ákveðið var á starfsmannafundi að ljúka við gerð viðmiða eða reglna eftir 

sumarleyfi. 

Ágúst til 19. september. Verkfærið mörk var kynnt til sögunnar og rifjað var upp 

með kennurum notkun fyrirmæla og hvatningar. Viðtöl voru tekin við kennara þar sem 

þeir voru spurðir um viðhorf þeirra til PMTverkfæra og hvort þeir teldu að þau gætu 

gagnast þeim í starfi (fsk. nr. 7). Enn fremur voru þeir spurðir um álit á því hvort 

verkfærin myndu breyta einhverju í starfsumhverfinu. Þessi viðtöl voru tekin á 

tímabilinu 29. ágúst til 19. september 2005. Þá var viðhorfskönnun lögð fyrir foreldra 

20. september (fsk. nr. 8 og 8a) þar sem þeir voru spurðir um viðhorf til uppeldis- og 

kennsluhátta kennara leikskólans. Þessar kannanir voru síðan lagðar aftur fyrir í lok 

verkefnisins og viðtöl tekin við kennara. Markmiðið með endurtekningunni var að 

kanna hvort það hefðu orðið einhverjar viðhorfsbreytingar eftir íhlutunina. Þann 25. 

ágúst á starfsmannafundi var ákveðið að nýráðinn aðstoðarleikskólastjóri tæki sæti 

leikskólastjóra í þróunarteymi og verksvið hans skilgreint sem verkefnisstjóri. Það fólst 

meðal annars í því að hann yrði tengiliður milli kennara leikskólans og mín sem 

rannsakanda og ráðgjafa verkefnisins. Ákveðið var að við myndum halda fund að 

jafnaði á tveggja vikna fresti. Síðan myndi verkefnisstjórinn upplýsa mig um framgang 

verkefnisins og við í framhaldi af því leggja á ráðin um næstu skref sem hann fylgdi 

eftir í leikskólanum. Á þessu tímabili hóf verkefnisstjórinn ásamt einum 

deildarstjóranum nám í PMT-grunnmenntun. 

Þá var enn fremur talið eðlilegra að verkefnisstjóri tæki saman reglutöfluna og 

kennsluleiðbeiningarnar. Ástæðan var meðal annars sú að það þyrfti að gera nokkrar 

breytingar á töflunni og leiðbeiningunum í ljósi skipulagsbreytinga sem áttu að taka 

gildi á nýju skólaári. Það þurfti að fella reglurnar og viðmiðin betur að þeim breytingum 

auk þess sem margir kennarar töldu að kennsluleiðbeiningarnar væru of flóknar. Einnig 

var ákveðið að ræða reglurnar við börnin sem hefðu þroska til að leggja mat á þær svo 



 - 39 - 

þau ættu reglurnar ekki síður en kennararnir. Að lokum var ákveðið að útbúa 

myndrænar kennsluleiðbeiningar til þess að styðja við kennslu reglnanna.  

3. 2. 2 Rannsóknartímabilið 
Seinna tímabilið hófst 20. september 2005 en þá var ákveðið að kennarar færu að nota 

verkfærin á markvissan hátt sem kennslutæki.  

September. Þann 20. var könnun lögð fyrir foreldra um viðhorf þeirra til 

uppeldis- og kennsluhátta kennara leikskólans og þróunarteymið vann að endurnýjun 

reglutöflu og kennsluleiðbeininga.  

Október. Á starfsmannafundi þann 6. var rannsóknaráætlunin rifjuð upp með 

kennurum leikskólans. Einnig var farið í nokkra hlutverkaleiki til að rifja upp notkun 

verkfæranna og á deildarfundum var mat lagt á verkefnið þar sem samhljómur var 

meðal allflestra kennara um miklar væntingar til verkefnisins. Það kom fram að flestir 

voru byrjaðir að vinna með verkærin. Umræðurnar á deildarfundum, sem voru eftir 

starfsmannafundinn, snerust meðal annars um að verkfærin veittu kennurum öryggi 

þegar allir ynnu eftir sömu markmiðum. Þá kom fram að kennarar æfðu meira notkun 

fyrirmæla en hvatningar og að gefa skýr fyrirmæli væri mörgum erfitt. Hins vegar kom 

fram að hvatningin væri þeim eðlislægari og því auðveldari fyrir þá að nota hana. Á 

þessum fundi lagði verkefnisstjóri áherslu á að nota samhliða þessi grunnverkfæri 

PMT;, fyrirmæli og hvatningu. Enn fremur var ákveðið að hefja kennslu á reglunum í 

fataherbergi og í matmálstímum. Þá voru umræður um umbunarkerfið og kom í ljós að 

ekki var sameiginlegur skilningur á notkun þess. Í ljósi þess lagði verkefnisstjóri áherslu 

á að kennarar einbeittu sér að fyrirmælum og hvatningu þar til búið væri að leiðrétta 

misskilninginn um notkun umbunakerfisins. 

Fram kom á fundinum að kennara, sem hófu störf um haustið, skorti fræðslu um 

stoðir og notkun verkfæranna og það hindraði framgang verkefnisins. Því var ákveðið 

að vera með námskeið fyrir þá á dagvinnutíma. Verkefnisstjóri bað kennarana um að 

rifja upp námsefnið um stoðir og notkun PMT-verkfæranna og endurspegla eigin 

starfshætti við það. Auk þess hvatti hann til félagastuðnings. 

Í þessum mánuði byrjaði ég að taka upp á myndbönd starfshætti kennara með það 

að markmiði að skoða hvað hefði áunnist, hvernig þeim gengi að nota verkfærin og gefa 

þeim endurgjöf. Þegar heim var komið voru upptökurnar afritaðar á tvö myndbönd og 

verkefnisstjóra afhent annað eintakið en hinu hélt ég eftir sem rannsóknargagni. 
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Markmiðið með því að afhenda kennurum leikskólans myndbandsupptökurnar var að 

þeir skoðuðu sjálfir upptökurnar og ígrunduðu eigin starfshætti í ljósi aðferðafræðanna 

um notkun verkfæranna. Auk þess var tilgangurinn að skapa traust milli kennara innan 

hverrar deildar, koma á félagastuðningi sem talinn er mikilvægur í slíku verkefni og í 

leiðinni fengu kennararnir tækifæri til að rannsaka eigin starfshætti (Bart 2006:8−13, 

Hitchcock og Hughes 2001:27−29, Vigfús Hallgrímsson 2000:26). Þegar ég hafði greint 

myndböndin skrifaði ég skýrslu þar sem ég gerði grein fyrir dæmum þar sem 

verkfærunum var beitt á réttan hátt, auk annarra athyglisverðra starfshátta sem ég varð 

vitni að. Enn fremur vakti ég athygli á kennsluaðferðum þar sem kennarar hefðu getað 

beitt PMT-verkfærunum betur. Ég tímasetti atvikin sem komu fram á myndböndunum 

til að auðvelda kennurum að skoða þau með tilliti til betri nýtingar verkfæranna. 

Verkefnisstjóri fékk skýrsluna, bæði til þess að kennarar gætu skoðað athugasemdir 

mínar og borið þær saman við sínar eftir að þeir hefðu skoðað myndböndin eða 

samhliða því.  

Eftir að kennarar höfðu skoðað myndböndin héldum við sameiginlega fundi til 

að fara yfir og bera saman niðurstöður okkar. Fundirnir voru alltaf hljóðritaðir og 

skráðir sem rannsóknargögn. Ég fór sjö sinnum í heimsókn í leikskólann með það að 

markmiði að taka upp á myndband starfshætti á rannsóknartímabilinu og hafði sama 

háttinn á og að framan greinir.  

Vegna stöðugra veikinda og annarra hindrana var erfitt fyrir kennara að mæta á 

fundi eftir hefðbundinn vinnutíma til að horfa sameiginlega á myndböndin. Því dróst 

það oft lengur en æskilegt hefði verið fyrir þá að læra af myndböndunum en þau komu 

þeim engu að síður að góðum notum. Að síðustu var í þessum mánuði haldinn 

foreldrafundur þar sem foreldrar fengu kynningu á verkefninu. 

Nóvember. Matsfundir voru haldnir á öllum deildum í fyrstu viku þessa mánaðar 

og kom þá í ljós að mikil veikindi höfðu verið í leikskólanum sem hamlaði framgangi 

þess að leggja inn fleiri reglur á fleiri kennslustöðum. En það kom einnig fram að 

kennarar væru stöðugt að æfa notkun verkfæranna en enn var til staðar tregða við að 

nota þrepaskipta umbunarkerfið. Hins vegar gekk vel hjá þeim að nota táknkerfið. 

Viðmiðunar- eða reglutaflan var tilbúin í nóvember en tæknilegir örðugleikar urðu þess 

valdandi að ekki gekk að koma töflunni á heimasíðu leikskólans foreldrum til 
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upplýsingar. Á samráðsfundi með verkefnisstjóra var ákveðið að kenna ekki fleiri reglur 

fyrir áramót. 

Janúar 2006. Í byrjun ársins kom í ljós að reglurnar voru ekki kenndar eins á 

öllum deildum en PMT-fræðin leggja áherslu á ákveðna kennslufræði við upptöku 

þeirra. Ákveðið var að kennarar, sem sótt höfðu PMT-grunnmenntun, héldu upprifjunar-

námskeið um notkun verkfæra og kennslu þeirra. Í framhaldi af því var ákveðið að rifja 

upp með börnunum reglurnar sem búið var að kenna og kenna þær eins og fræðin kveða 

á um. Í framhaldinu var ákveðið að hefja markvissa kennslu á reglum á hinum 

kennslusvæðunum. Starfsáætlunin gerði ráð fyrir því að kennarar yrðu búnir að kenna 

börnunum reglurnar fyrir apríllok. 

Febrúar. Kennarar, sem höfðu sótt PMT-grunnmenntun, héldu upprifjunar-

námskeið um notkun verkfæranana 3. þessa mánaðar. Á fundi þróunarteymis um miðjan 

mánuðinn var mat lagt á framgang verkefnisins og næstu skref vörðuð. Kennarar voru 

að öllu jöfnu sáttir við sitt gengi og verkefnisins og töldu að sameiginlegt áhorf á 

myndböndin hefði þjappað þeim saman.  

Mars. Einn matsfundur var skráður í þessum mánuði hjá þróunarteymi. Þar kom 

fram að verkefnið í heild gengi vel og mörgum kennurum væri orðið eðlislægt að nota 

skýru fyrirmælin og hvatninguna. Hins vegar kom fram að nokkrir kennarar voru ósáttir 

með notkun þrepaskiptakerfisins og sögðu það flókið og erfitt að fylgja því eftir vegna 

óstöðugleika í starfsmannahaldi. Þeir voru á einu máli um að kerfið gengi vel fyrir 

einstök börn sem hefðu sérkennara til að framfylgja því. Tekin var ákvörðun á 

deildarfundi um að leggja áherslu á skýru fyrirmælin og félagslegu hvatninguna. Enn 

fremur að nota táknkerfið við að kenna nýja hegðun eða viðhalda henni.  

Apríl. Haldnir voru tveir samráðsfundir með verkefnisstjóra og einn fundur var 

haldinn í þróunarteymi. Það kom fram að verkefnið gengi vel og almenn ánægja væri 

með það.  

Maí. Seinni viðtölin við kennarana voru tekin í þessum mánuði og 

viðhorfskannanir voru lagðar fyrir foreldra (fsk. 8a) og kennara (fsk. 9a).  

Júní. Í byrjun mánaðarins voru tekin upp myndbönd af starfsháttum til að bera 

saman myndböndin sem tekin voru í janúar árið áður. Markmiðið var að kanna hvort 

breytingar hefðu orðið á starfsháttum og samskiptum. Þar með lauk 

rannsóknartímabilinu. 
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Í fylgiskjali með ritgerðinni (nr. 2) er atburðarrás verkefnisins listuð upp 

samkvæmt rannsóknardagbók.  

3. 3 Rannsóknarspurningarnar 
Markmið rannsóknarinnar var að kanna hversu vel verkfæri PMT henta í leikskóla við 

uppeldis- og kennslustörf. Enn fremur hvort kennarar þyrftu að gera breytingar á starfs-

háttum og hvort breyttir starfshættir með notkun verkfæranna hefðu áhrif á samskiptin í 

leikskólanum.  

Eftirfarandi spurningarnar voru lagðar fyrir kennara í viðtölunum:  

A. Hversu vel henta PMT verkfærin við uppeldis- og kennslustörf í leikskóla og 
hvaða breytinga er þörf svo þau geti komið að notum við þau? 

 
B. Hefur innleiðsla PMT- verkfæranna áhrif á samskipti í leikskóla milli: 

• Barna, 
• barna og kennara, 
• kennara? 
 

Með fyrri spurningunni ætlaði ég að leita svara við því hvort uppeldisaðferðir 

PMT, sem ætlaðar eru foreldrum barna með hegðunarerfiðleika og hafa tækifæri til þess 

að sinna þeim einstaklingslega, geti hentað í skólasamfélagi þar sem viðhorf til lífsins 

og uppeldisleg sýn kennara er margbreytileg. 

Með seinni spurningunni vonaðist ég eftir að fá svör við því hvort nýir og breyttir 

starfshættir hafi áhrif á samskipti þegar börn og kennarar vita til hvers er ætlast af þeim 

og fyrirmælin eru skýr. Enn fremur hvort kennarar noti hvatningu og hrós þegar börn 

sýna samstarfsvilja. Að síðustu hafði ég áhuga á að kanna líðan kennara í breytingaferli 

og hvort verkefnið hafi leitt til meiri fagmennsku og aukins starfsþroska.  

3. 4 Söfnun og úrvinnsla gagna 
Í þessum kafla verður gerð grein fyrir söfnun gagna og aðferðum við úrvinnslu þeirra. 

Við úrvinnslu og greiningu gagnanna gekk ég út frá rannsóknarspurningunum. Síðan 

flokkaði ég gögnin í þrjú gagnasöfn, a) viðtöl, fundargerðir og dagbókarskrif, b) 

myndbönd og c) viðhorfskannanir. Þetta var meðal annars gert til að flokka saman 

samstæð gögn þar sem gögnin voru bæði eigindleg og megindleg til að auðvelda 

úrvinnslu og gera niðurstöður skýrari.  

Viðtöl eru mjög mikilvæg til að afla upplýsinga hjá þeim sem taka þátt í 

starfendarannsókn (Elliott 1991:80−81, McNiff o.fl.1996:98−102). Í rannsókninni voru 
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notuð hálfopin viðtöl. Ég tók fjögur einstaklingsviðtöl við kennara og tvö hópviðtöl þar 

sem fjórir einstaklingar voru í hvorum hóp áður en kennarar byrjuðu að taka verkfærin í 

notkun. Ég tók aftur viðtöl við sömu hópa í lok verkefnisins. Að lokum tók ég viðtal við 

leikskólastjóra í lok rannsóknartímabilsins.  

Viðmælendur voru valdir þannig að nöfn kennara hverrar deildar voru sett saman í 

pott en nöfn deildarstjóra tekin út og þeir beðnir um að koma í hópviðtal. Síðan var 

dregið eitt nafn af hverri deild og þeir sem urðu þar fyrir valinu voru beðnir um að taka 

þátt í hópviðtali. Að því loknu var dregið eitt nafn úr hverjum potti og þeir kennarar sem 

þannig urðu fyrir valinu voru beðnir um einstaklingsviðtal. Aðstoðarleikskólastjóri 

hafði umsjón með útdrættinum. Viðtölin voru tekin upp á segulband og skráð frá orði til 

orðs í tölvu, þau vistuð og prentuð til að auðvelda úrvinnslu niðurstaðna. Enn fremur 

voru upptökurnar geymdar svo ég gæti hlustað aftur á þær með tilliti til blæbrigða í 

röddun, hiks og þagna en slíkt gefur oft orðum aukið vægi sé það skráð sérstaklega. 

Viðmælendum var tjáð að frumgögnum yrði eytt að úrvinnslu lokinni og fullum trúnaði 

heitið (Riley 1996:23−24).  

Við greiningu viðtalanna notaði ég þemagreiningu. Ég flokkaði viðtölin með 

hliðsjón af rannsóknarspurningunum auk þess hafði ég fræðikaflann til hliðsjónar. Ég 

marglas og hlustaði á viðtölin og flokkaði það sem kom fram í þeim. Síðan merkti ég 

kennurunum efnisgreinarnar og þegar ég hafði greint öll viðtölin gaf ég þeim 

rannsóknarnafn. Kennararnir fengu allir bókstafinn K, óháð hvort þeir voru í 

einstaklingsviðtölum eða hópviðtölum. Ég einkenndi síðan hvern kennara (K) með 

bókstöfunum a, b, c, o.s.frv. Fyrri viðtölin voru einkennd með tölustafnum 1 en seinni 

viðtölin með tölustafnum 2. Þar sem kennarar í hópviðtölunum voru alveg samhljóða í 

áliti sínu greindi ég gögnin samkvæmt því og merkti svörin, það er að segja í rýnihóp I 

eða II. Ég bætti tölustafnum 1 eða 2 eins og áður til að greina á milli hvort um fyrra eða 

seinni viðtal var um að ræða.  

Viðhorfskannanir voru lagðar fyrir kennara tvisvar, við upphaf og lok 

verkefnisins. Fyrri könnunin var lögð fyrir 15. júní 2005 og sú síðari 26. maí 2006. 

Einnig voru lagðar tvær kannanir fyrir foreldra. Fyrri könnunin var lögð fyrir þá 20. 

september 2005 og sú síðari 22. maí 2006. Í báðum könnununum var spurt sömu 

spurninga fyrir utan fjórar lokaspurningar í seinni könnununum. Þar var meðal annars 

spurt hvort svarendur hefðu tekið þátt í fyrri könnun og hvort nýju reglurnar hefðu 
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breytt miklu eða litlu í skólanum (fsk 8a og 9a). Í báðum könnununum var gefinn kostur 

á að skrifa athugasemdir undir liðnum „Annað sem þú vilt koma á framfæri varðandi 

PMT-verkefnið“. Spurningalistinn fyrir foreldra var forprófaður í leikskóla í þéttbýli og 

tekið tillit til þeirra athugasemda sem bárust. Hins vegar var könnunin, sem lögð var 

fyrir kennarana ekki forprófuð. Þegar spurningalistinn var lagður fyrir þá í fyrra skiptið 

var ég á staðnum til þess að svara spurningum um álitamál. Notaðar voru spurningar 

með svarmöguleikum á fjögurra þrepa Likertkvarða (Fitzpatrick o.fl. 2004:342−343, 

Þorlákur Karlsson 2003:340−341).  

Við greiningu gagnanna notaðist ég við tölfræðiforrit.  

Dagbókarskrif. Ég hélt dagbók á undirbúnings- og rannsóknartímanum og hver 

einstaklingur innan þróunarteymisins var beðinn um að halda dagbók vegna þess að 

dagbókarskrif gegna mikilvægu hlutverki í starfendarannsókn. Í dagbókina mína skráði 

ég meðal annars hugmyndir mínar og hugsanir er lutu að verkefninu, svo sem næstu 

skref, aðgerðir og vandamál sem komu upp. Einnig hjálpuðu dagbókarskrifin mér til að 

sjá nýjar hliðar í verkefninu (McNiff o.fl. 1996:87−92).  

Myndbandsupptökur. Ástæðan fyrir því að ég valdi að taka starfshætti upp á 

myndband var sú að þessi gagnaöflun er talin mjög góð vegna þess að upptökurnar 

geyma ýmislegt sem auga eða eyra nemur ekki í erli dagsins. Kostir þess að taka upp 

myndbönd eru að það er hægt að skoða það sem gerist aftur og aftur sem ég og gerði 

(Elliott 1991:79, McNiff o.fl. 1996:102−104). Við greiningu myndbandanna taldi ég 

samskiptaatvikin með hliðsjón af því hvort og hvernig kennarar notuðu PMT-verkfærin. 

Upphafsmyndbönd voru tekin upp 19. og 20. janúar 2005 og lokaupptökurnar 

voru gerðar 6. og 7. júní 2006. Tilgangurinn var að rannsaka hvort kennarar hefðu 

tileinkað sér notkun PMT-verkfæranna. Tekin voru upp 10 mínútna myndskeið af 

flestum þáttum starfsins sem gátu verið liður í að fá svör við rannsóknarspurningunum.  

Greinandi minnisblöð eru skyld vettvangsglósum að því leyti að þá er staldrað 

við og staðan á verkefninu skráð á hverjum tíma, til dæmis eins til tveggja mánaða fresti 

og metið út frá því hvaða verkefni eða verkþætti þarf að taka næst fyrir. Í framhaldi af 

því eru gerðar frekari áætlanir í samstarfi við þá sem koma að rannsókninni til að 

tryggja að verkefnið haldi áfram (Elliott 1991:83).  

Á seinna tímabilinu voru haldnir reglulegir fundir með þróunarteymi þar sem 

staldrað var við og staða verkefnisins metin. Allir fundirnir voru teknir upp á segulband 
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og skráðir sérstaklega. Þessir fundir voru haldnir 20. september, 6. október og 10. 

nóvember 2005 og 14. febrúar og 21. mars 2006. Fundir, sem voru haldnir um 

niðurstöður myndbanda á rannsóknartímabilinu voru, einnig hljóðritaðir og skráðir sem 

rannsóknargögn. Enn fremur voru tveir deildarfundir á hverri deild hljóðritaðir þar sem 

til umræðu voru matsspurningar sem lagðar voru fyrir kennara um framgang 

verkefnisins. Þeir voru skráðir sem rannsóknargögn. Þá hélt ég fundi að jafnaði á 

tveggja vikna fresti allt seinna rannsóknartímabilið með verkefnisstjóra og voru 

fundirnir hljóðritaðir og skráðir sem rannsóknargögn. Þessi gögn voru greind með sama 

hætti og viðtölin, það er að segja flokkuð í þemu með tilliti til rannsóknarspurninga og 

fræða.  

Skrifleg gögn úr skólanum geta komið að góðum notum í gagnaöflun eins og til 

dæmis skólanámskrá, fréttabréf, upplýsingar sem settar eru á heimasíðu skólans, 

fundargerðir starfsmanna-, deildar- og deildarstjórafunda. Þessi gögn geyma oft 

gagnlegar upplýsingar sem geta nýst við rannsóknarvinnu og til þess að varpa ljósi á 

málefni sem rannsakandi hefur ekki komið auga á. Enn fremur nýtast gögn sem 

rannsakandi hefur lagt fram rannsókninni til framdráttar, eins og fyrirlestrar, 

leiðbeiningar, myndbandsupptökur og önnur leiðbeinandi gögn til þess að aðstoða 

þátttakendur við að skoða eigin starfshætti (Jón Baldvin Hannesson o.fl. 2002:23). Ég 

safnaði öllum fundargerðum sem voru skráðar frá janúar 2005 til júní 2006, greindi 

þætti sem vörðuðu verkefnið og skráði í gagnasafnið mitt. Upplýsingar, sem settar voru 

á netið til að upplýsa foreldra um stöðu verkefnisins, setti ég í gagnasafnið, 

skólanámskráin á þar líka heima og fyrirlestrar sem ég hélt í leikskólanum.  

3. 5 Réttmæti og áreiðanleiki 
Siðferðisleg ábyrgð rannsakanda í starfendarannsóknum er mikil og ef til vill meiri en í 

öðrum rannsóknum. Í þessari rannsókn hafði ég hagsmuna að gæta því rannsóknin 

varðaði ekki eingöngu hvort kennararnir hefðu náð að tileinka sér notkun PMT-

verkfæranna heldur varðaði rannsóknin einnig meistararpófsverkefni mitt og starf. Ég 

var í raun að rannsaka áhrif íhlutunar á starfshætti sem ég lagði til og kom að því að 

leggja mat á árangurinn. Þar sem ég hafði hagsmuna að gæta þá leitaðist ég við að 

tryggja réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar með því að safna margvíslegum 

gögnum við mismunandi aðstæður. Slík margprófun er talin gefa rannsóknum gildi og 
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auka trúverðugleika niðurstaðnanna og minnkar líkur á að viðhorf rannsakanda hafi 

áhrif á túlkun þeirra (Fitzpatrick o.fl 2004:140, Hitchcock og Hughes 2001:106).  

Eftirfarandi þættir þurfa að einkenna starfendarannsóknir til þess að þær standast 

kröfur um réttmæti: 

1. Tilgangurinn þarf að vera skýr. 
2. Rannsóknin verður að byggjast á sveigjanlegri áætlun, það er að segja, hún 

þarf að gefa rými til endurmats og heimila að farin séu hliðarskref ef á þarf 
að halda rannsóknarefninu til hagsbóta. 

3. Rannsóknin þarf að vera samvinnumiðuð, það er að samvinna þarf að eiga 
sér stað milli þeirra, sem að henni koma. 

4. Gera þarf opinberlega grein fyrir framkvæmd rannsóknarinnar og áhrifum 
hennar og niðurstöðum.  

5. Gera þarf grein fyrir gagnaöflun og hvernig framkvæmd og árangur er 
metinn og hverju rannsóknin hafi skilað svo og hvort breyttir starfshættir eða 
starfsþroski hafi aukist. 

6. Í síðasta lagi þurfa niðurstöður að vera aðgengilegar. 
(McNiff o.fl.1996:117−119). 

 

Ég tel að þessi rannsókn, sem þessi ritgerð fjallar um, standist þessi viðmið um 

kröfur réttmætis. Tilgangurinn var skýr þar sem markmiðið var að kanna hvort PMT-

verkfærin hentuðu í leikskóla og hvort innleiðslan hefði áhrif á samskiptin í 

leikskólanum. Rannsóknaráætlunin var sveigjanleg og staldrað var við til þess að fara 

hliðarskref í rannsókninni og skólastarfinu til hagsbóta. Til dæmis voru reglurnar um 

kennslu virðingar og ábyrgðar teknar til endurskoðunar innan kennarahópsins. 

Hliðarskref voru tekin til að kenna nýjum kennurum notkun verkfæranna. Einnig var 

ákveðið að ræða reglurnar við börnin svo þau ættu eignarhald á þeim ekki síður en 

kennararnir. Ákveðið var að búa til myndrænar kennsluleiðbeiningar til að styðja við 

upptöku og kennslu reglnanna. Enn fremur, vegna aðstæðna í leikskólanum eins og 

manneklu, var staldrað við að taka upp reglurnar svo flestir gætu verið samstiga í 

ferlinu. Upphaflega hugmyndin var sú að allar reglurnar væru komnar í notkun um 

áramót. Hins vegar kom fljótlega í ljós við endurmat að áætlunin var of brött í ljósi 

aðstæðna sem ríktu í leikskólanum. Samvinna var meðal forystumannanna sem leiddu 

verkefnið um ný markmið sem voru að ná höfn fyrir vorið. Ákvarðanir, sem voru 

teknar, voru að jafnaði teknar til umræðu og samþykktar eða höfnunar á deildar- eða 

starfsmannafundum.  
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Með útgáfu og kynningu þessarar ritgerðar, þar sem gerð er grein fyrir gagnaöflun, 

framkvæmd og hvaða árangri hún hefur skilað skólanum, tel ég að kröfum réttmætis 

þessa rannsóknarsniðs sé fullnægt.   

Áreiðanleika tryggði ég með því að lýsa aðstæðum og aðferðum eins vel og kostur 

var. Rannsóknin hefur hins vegar ekki alhæfingargildi heldur er aðstæðum lýst í 

afmörkuðum tímum og kennslustundum. Hvað gerist síðar veit enginn.  

 

Samantekt 

Hér að framan hafa verið færð rök fyrir gagnsemi starfendarannsókna í skólastarfi. Sagt 

var frá markmiðum rannsóknarspurninganna og tilgangi rannsóknarinnar. Framkvæmd 

hennar var lýst og sagt frá og útskýrt í hverju íhlutunin fólst. Þá var gerð grein fyrir 

hvaða gögnum var safnað til að auka trúverðugleika þessa rannsóknarsniðs og aðferðum 

við úrvinnslu gagnanna. Einnig var rætt um hvaða þættir það eru sem þurfa að einkenna 

starfendarannsóknir til að þær standist kröfur réttmætis og hvað var gert til þess. Að 

lokum var gerð grein fyrir því hvernig leitast var við að tryggja áreiðanleika 

rannsóknarinnar.  
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4. Niðurstöður rannsóknarinnar 
Í þessum kafla verður sagt frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Niðurstöðurnar byggjast á 

þremur gagnasöfnum og er skipt í kafla í samræmi við það. Í fyrsta kaflanum eru 

niðurstöður úr viðtölum, fundargerðum og dagbókarskrifum. Í öðrum kafla verður gerð 

grein fyrir niðurstöðum myndbanda frá upphafi verkefnisins og lokum þess. Í þriðja 

kaflanum eru niðurstöður af myndböndum á rannsóknartímabili og í þeim síðasta eru 

niðurstöður fyrri og seinni viðhorfskannana meðal kennara og foreldra.  

4. 1 Niðurstöður viðtala, fundargerða og dagbókarskrifa 
Hér á eftir verður gerð grein fyrir niðurstöðum viðtala, fundargerða og dagbókarskrifa. 

Þemu í kaflanum eru sex og þar kemur fram hvað kennarar höfðu um PMT-verkfærin í 

uppeldi og kennslu að segja og um áhrif þeirra á samskiptin í leikskólanum. Einnig er 

fjallað um skoðun kennara á áhrifum þátttökunnar á starfsþroska, starfsþróun og líðan 

þeirra í ferlinu. Að lokum er fjallað um mikilvægi félagastuðnings og eftirfylgd í 

verkefni sem þessu. Í lok kaflans eru helstu niðurstöður dregnar saman.  

4. 1. 1 PMT-verkfæri í uppeldi og kennslu  
Kennarar voru yfirleitt jákvæðir gagnvart öllum PMT-verkfærunum. Á rannsóknar-

tímabilinu einbeittu þeir sér að fyrirmælum, hvatningu og því að setja mörk. Þeir töldu 

þó að verkfærin þyrfti að laga að leikskólanum svo þau hentuðu betur. Eftir að hafa 

notað verkfærin við að kenna reglurnar „Svona gerum við“ töldu þeir að með 

verkfærunum hefðu þeir eignast sameiginlega sýn og sameiginleg gildi til að byggja 

starfið á. Leikskólinn væri ekki lengur eins og tveir eða fjórir litlir leikskólar, nú væri 

hann einn skóli þar sem sambærilegar aðferðir væru notaðar við uppeldi og kennslu. 

Viðmælendur sögðust vera komnir með verkfæri í hendurnar sem, með samræmdri 

notkun þeirra, veittu börnum öryggi því þau vissu nú til hvers væri ætlast af þeim hvar 

sem þau væru við leik og störf. Kennararnir töldu að börnin væru rólegri og nytu sín 

betur en áður við þessar aðstæður og árekstrarnir væru færri. Þeir sögðu það einnig 

auðvelda börnum flutning milli deilda þegar starfsaðferðirnar og viðmiðin væru þau 

sömu. Þá kom líka fram að samræmdar starfsaðferðir veittu foreldrum, sem ættu börn á 

fleiri deildum, aukið öryggi þegar aðferðirnar væru sambærilegar.  

Samhljómur var meðal kennara um að notkun verkfæranna, fyrirmæla og 

hvatningar, hefði skilað miklum árangri og að notkun þeirra auðveldað þeim störfin. 
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Misskilningur þeirra á milli væri fágætari þegar þeir væru að vinna eftir sömu 

markmiðum sem einnig veitti þeim aukið starfsöryggi. Margir sögðu líka að 

vinnuaðferðirnar væru agaðri og að notkun verkfæranna auðveldaði þeim að koma eins 

fram við börnin hvort heldur þeim liði vel eða illa. Eftirfarandi orð viðmælenda lýsa 

þessum viðhorfum: 

Börn, sem eru meðhöndluð eftir þessari aðferð, njóta sín miklu betur. Árekstrarnir og 
vandamálin eru færri og þegar þau koma upp eru úrlausnirnar jafnan auðveldari. Þetta 
er einn leikskóli og það sem skiptir máli er að tekið sé eins á hlutunum alls staðar. Það 
skiptir ekki máli hvar þú ert, reglurnar eru alls staðar eins (Kd2). 

 
Mér finnst það í rauninni auðvelda mér störfin ef það liggur illa á mér. Mér finnst þessi 
verkfæri auðvelda mér starfið af því ég hangi í verkfærunum og passa mig á að nota 
þau. Þetta hjálpar til þegar maður er eitthvað mikið pirraður (Kb2). 

 
Verkfærin hafa það í för með sér að allir hafa sömu sýnina og við getum rætt betur um 
hlutina þegar allir hafa sömu markmiðin (Rýnihópur II-2). 

 
Aðferðin veitir foreldrum öryggi. Foreldrar, sem eiga börn á tveimur deildum, verða að 
vita að hverju þau ganga. Börn byrja á yngri deild og fara yfir á eldri deild sem er 
ákveðið rót. Það skiptir höfuðmáli að foreldrar viti að börnin gangi að ákveðnum 
grunnreglum (Rýnihópur II-2). 

 
Samt sem áður var ekki samhljómur meðal viðmælenda um notkun 

umbunarkerfisins. Í greinandi minnisblaði mínu frá 2. janúar 2006 hafði ég áhyggjur af 

umbunarkerfinu í heild sinni. Ég hafði skráð hjá mér að ég teldi það mikilvægt að 

kennarar reyndu hvatningarkerfið í heild sinni til þess að hafa forsendur til að taka 

afstöðu til þess verkfæris sem og annarra. 

Mörgum kennurum fannst þrepaskipta umbunarkerfið flókið. Aðstæður í 

leikskólanum, svo sem mannekla, ollu því að illa gekk að fylgja þessu kerfi eftir. Þeir 

nefndu að stöðugleiki þyrfti að ríkja í starfsmannahaldi svo hægt væri að fylgja 

þrepaskipta kerfinu eftir eins og það væri byggt upp. Flestir viðmælendur voru sammála 

um að það væri í lagi að nota tákn eins og broskarla eða límmiða þegar verið væri að 

móta hegðun hjá erfiðum einstaklingi, kenna hópum nýja hegðun eða skerpa á henni. 

Það kom fram að börnum fyndist táknkerfið spennandi til að byrja með en síðan skipti 

það þau ekki máli; það væri brosið, knúsið og klappið sem skipti þau mestu en ekki 

eitthvað uppi á vegg: 

 
Þegar ég var á [X-deild] voru þau með þessa broskarla. Það var rosa metnaður í gangi 
að ná broskarli alla vikuna. En svo allt í einu var þetta ekkert sniðugt. Ég held að við 
þurfum að passa okkur á því að misnota kerfið ekki því þegar þau verða stærri þá geta 
þau ekki gert neitt nema fá eitthvað í staðinn (Ka2). 
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Mér finnst allt í lagi að skerpa á með táknkerfi en þau kalla ekkert á það. Þau fá meira 
út úr snertingu, brosi, knúsi og hrósi heldur en broskörlum (Rýnihópur II-2). 

 
Mér finnst í lagi að nota umbunarkerfið ef það er einfalt. Ég vil ekki að þau séu að 
safna sér stigum. Við reyndum þetta og ætluðum að fara í göngu en þá vantaði 
starfsmann eins og alltaf og þá missir þetta marks. Þegar aðstæður eru eins og þær eru í 
leikskólanum þá gengur þetta bara ekki upp, það verður að vera hægt að standa við orð 
sín (Ke2). 

 

Það kom fram í viðtölum að ef kennarar sinntu starfi sínu og þar með talið 

forvarnrstarfinu af alúð þá ætti félagslega hvatningin að duga, það er að segja hrós,  bros 

eða faðmlag. Einn kennarinn orðaði þetta ágætlega:   

Ef við vinnum vinnuna okkar vel og forvarnastarfið þá eigum við ekki að þurfa þessa 
umbun. Ef félagsleg hvatning er fyrir hendi eigum við ekki að þurfa að nýta þessa 
stjörnugjöf (Kj2). 

 

Það kom líka fram að þrepaskipta umbunakerfið virkaði vel, bæði fyrir hópa og 

einstök börn sem eiga við hegðunarvandamál að etja. Ef bæði kerfin, táknkerfi í kjölfar 

góðrar hegðunar og þrepaskipta kerfið, væru notuð markvisst þá skilaði það tilætluðum 

árangri eða eins og þessi kennari komst að orði: 

Við vorum búin að gefa þeim loforð um að fara með þau ef þau yrðu flott alla vikuna. 
Þau áttu ekki bara að fá límmiða í vikulokin heldur vorum við búin að lofa þeim, ef þau 
stæðu sig vel, að fara með þau í [X] og það var frábært að fá að fara þangað og skoða 
húsið og fá djús hjá konunni (Kd2). 

 

Nokkrir kennarar tjáðu sig um verkfærið að setja börnum mörk á jákvæðan og 

mildan hátt. Það hafði ekki náðst sátt meðal kennara leikskólans um skilgreiningar á því 

hvenær ætti að setja mörk né hvernig því þeir töldu að þetta verkfæri væri of 

vandmeðfarið. Fram kom að það væri persónubundið hvernig mörkin væru sett en 

samhljómur var þó um nauðsyn þess að stoppa börn af þegar hegðun þeirra væri 

óviðunandi. Það kom fram að börn finni til öryggis og vellíðunar þegar þau þekkja 

rammann. Það kom einnig fram að þau börn sem höfðu verið sett í einveru hefðu óskað 

eftir því að vera þar lengur til að ná áttum og töldu nokkrir kennarar það vera merki um 

að þau væru að ná tökum á sjálfum sér. 

 Í viðtölunum víð nokkra kennara kom fram að börn hefðu verið sett í 

einveru sökum þess að þau höfðu notað óæskilegt hátterni til að ná athygli og 

hefði einveran skilað góðum árangri: 

Það eru ekki samræmdar reglur um það hvernig tekið er á óæskilegri hegðun en það er 
samt nokkuð svipað, svona beinagrind yfir húsið en það er persónubundið hvernig það 
er gert (Kk1).  
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Að setja börnum mörk er svolítið vandmeðfarið. Við höfum heyrt það að heiman að 
þetta heiti skammakrókur en þetta er alls ekki svoleiðis vegna þess að í dag biðja sum 
börnin eiginlega um að geta kúplað sig út. Þegar þau finna að þau eru orðin svolítið 
brothætt og aðstæðurnar eru kannski yfirþyrmandi þá biðja þau um að fara á stólinn. 
Það hefur komið fyrir að barn hafi sagt: „Ég ætla að sitja aðeins lengur“, og þá segi ég 
að þau séu að kynnast takmörkunum sínum (Kj2). 

 
Eitt barnið var okkur svolítið erfitt og hafði notað grenj alveg ofboðslega mikið í tíma 
og ótíma til þess að fá eitt og annað fram, bara svona í frekju. Þá var þetta til dæmis 
tekið upp í sambandi við það og það fór tvisvar sinnum á stólinn og þá var það búið að 
læra og þetta er bara allt annað barn í dag (Leikskólastjóri). 

 
Við prófuðum þetta á einu barninu hjá okkur í smá tíma og það tók ekkert langan tíma 
fyrir það að fatta að það væri ekkert sniðugt að missa af gleðinni frammi og hegðunin 
breyttist (Kd1). 

 
Áður en verkefnið hófst voru viðmælendur spurðir hvort þeir teldu sig þurfa að 

breyta starfsháttum vegna þess. Þeir töldu svo ekki vera þar sem verkfærin féllu vel að 

starfsháttum sem þeir væru vanir og aðferðirnar væru ekki nýjar af nálinni nema helst 

þá sjálfsskoðunin. Aðferðirnar væru þær sömu og þeir notuðu eins og þessir kennarar 

komast að orði: 

Þetta er ekkert nýtt í rauninni, maður sleppir auka orðunum sem þú þarft ekki að nota í 
setningum, það sem ég á við er að láta ekki alla romsuna fylgja sem okkur hættir til að 
gera (Rýnihópur II-1). 

 
Ég held eins og fyrir mig persónulega þá er það bara svo meðvitað að nota hrós því 
maður er búinn að vinna svo lengi í leikskóla en það sem ég þarf endilega að gera núna 
er að hrósa fyrir góða hegðun (Kd1). 

 
Það er ekkert sem kemur mér á óvart, ég hef alltaf gert þetta svona og ég þarf ekki að 
breyta neinu því svona hef ég alltaf gert þetta (Km1). 

 
Annað hljóð kom í strokkinn þegar ég spurði sömu spurningar í lok verkefnisins. 

Þá sögðu allflestir viðmælendur að aðferðirnar, sem þeir notuðu áður, hefðu verið aðrar. 

Nú þyrftu þeir að vinna markvisst eftir yfirmarkmiðinu „Svona gerum við“ til að auka 

ábyrgð og virðingu barna. Þeir sögðust hafa komist að raun um að aðferðirnar væru ekki 

þær sömu og þeir hefðu notað áður. Allflestir viðmælendur sögðust hafa áttað sig á því 

að samkvæmt PMT-aðferðunum þyrftu þeir að fylgja fyrirmælum sínum betur eftir og 

töldu hina nýju aðferð hafa góð áhrif á skólamenninguna: 

Þegar þetta var lagt fyrir okkur þá hugsaði ég, þetta er svo einfalt að hrósa og segja 
hvað á að gera en ekki hvað á ekki að gera og að hvetja börnin, maður var bara að spá: 
Bíddu þarf að segja okkur þetta, hvaðan er ég eiginlega? Svo fer maður að spá í sjálfan 
sig og fer að tileinka sér þetta og svo sér maður líka hvað þetta hefur alveg gríðarlega 
góð áhrif þetta einfalda tæki (Kf2). 

 
Við höfum samræmt mjög mikið og leikskólinn í heild hefur samræmt sig og allir 
vinna eftir sömu markmiðunum og við vitum núna hvernig við viljum gera hlutina, 
hvernig við viljum að börnin og við hegðum okkur (Rýnihópur II-2). 
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Það eru bara miklu agaðri vinnubrögð og meiri ró yfir öllu. Við höfum þurft að skoða 
okkur og með þessari sjálfskoðun þá vitum við alveg nákvæmlega hvað við erum að 
gera. Það veitir fólki miklu meira öryggi að hafa þennan ramma sem heldur utan um 
starfið. Ef við vitum alveg nákvæmlega hvað við eigum að gera þá verður starfsöryggið 
miklu meira og allir miklu afslappaðri (Kj2). 

 

Kennarar voru spurðir hvernig tekist hefði til að öðlast virðingu barnanna og eins 

að fá þau til að bera ábyrgð á gerðum sínum með hjálp PMT-verkfæranna. Nokkrir 

viðmælendur sögðust hafa fengið börnin til þess að taka þátt í að semja reglurnar og þær 

hefðu í raun fallið að þeim reglum sem þeir voru búnir að leggja fram. Einnig sögðu 

flestir að kennslan hefði gengið frekar vel og notkun hlutverkaleiksins til að kenna 

börnunum rétta og ranga hegðun hefði verið þeim nýjung. Það kom viðmælendum á 

óvart hve börnunum þótti skemmtilegt að læra reglurnar í hlutverkaleik. Þá sögðu 

allflestir viðmælendur að myndirnar með réttri hegðun barna við mismunandi aðstæður 

hefðu nýst vel við að koma reglunum á.  

Við kenndum bæði með sýnikennslu og með skýrum fyrirmælum um hvernig þau eiga 
að gera. Við ræddum regluna og sýndum þeim hvernig á að gera og hvernig á ekki að 
gera en ég fékk þau líka til þess að ræða sín á milli, þau læra mikið á því að ræða 
saman, það skiptir líka máli. Þeim fannst þessi sýnikennsla og aðferðin við að kenna 
með rétt, rangt, rétt mjög skemmtileg og þau skemmtu sér vel (Ke2). 
 
Það er búið að setja allar aðferðirnar í „Svona gerum við“ á blöð og myndir fylgja. 
Þetta er svona hnitmiðað og fólk er mjög samstiga hér innan dyra að nota þetta. Þetta er 
svona meira rammað hvernig við eigum að gera hlutina og hvernig við segjum hlutina á 
deildum og milli deilda (Kl2). 

 
Flestir kennarar sögðu að verkefnið hefði falli vel að starfi skólans og ekki hefði 

þurft að gera miklar breytingar á námsaðstæðum barna. Leikskólastjóri sagði slíkt hið 

sama en bætti við að ef til vill hefði verkefnið ýtt á breytingar sem voru fyrirséðar, eins 

og til dæmis að nýta allar kennslustofur í matmálstímum. Í viðtölunum kom fram að 

einhverjum hópum var skipt upp og aðgegni barna í fataklefum á eldri deildum var bætt 

svo börnin gætu sjálf gengið frá fatnaði sínum. Engar skipulagsbreytingar voru gerðar á 

yngstu deild vegna verkefnisins: 

Okkur fannst alltaf vera mikill hávaði og kannski heyrðum við það best á 
myndböndunum. Ég veit ekki endilega hvort að PMT-ið gerði það endilega að við 
breyttum, en kannski var PMT-ið sparkið í rassinn og auðvitað fengum við bara 
staðfestingu á því að færri börn á svæðunum er minna áreiti og minni hávaði 
(Leikskólastjóri). 

 
Samt sem áður fannst Kj2 hafa orðið miklar breytingar og tók svo til orða: 

Í dag er deildin allt, allt öðruvísi. Upphaflega voru tvö borð frammi og eitt inn í 
herbergi en það var flutt í þriðja herbergið. Það er miklu meiri ró og næði og þú nærð 
hópnum saman, þetta er eins og fjölskylda við matarborðið heima. Það er bara allt 
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miklu rólegra og afslappaðra og börnin miklu öruggari. Deildin er sko gjörólík því sem 
hún var þó að það sé sama starfsfólkið en samt ekki sama starfsfólkið því starfshættir 
hjá fólki hafa breyst, þannig að við höfum breyst og breytt mjög miklu (Kj2). 

4. 1. 2 Samskipti 
Önnur rannsóknarspurningin fjallaði um áhrif PMT-verkfæra á samskipti milli barna, 

milli kennara og barna og milli kennara. Samhljómur var um jákvæð áhrif PMT-

verkfæranna á samskipti. Þau lýstu sér meðal annars í að börnin tóku meira tillit hvert 

til annars í frjálsum leik, þau biðu rólegri eftir að röðin kæmi að þeim til dæmis í 

tölvunni. Við matarborðið réttu þau hvert öðru og biðu með að hefja snæðing þar til 

allir við borðið voru búnir að fá sér á diskana. Það kom fram hjá viðmælendum að 

samskipti milli kennara og barna væru betri eftir að verkfærin voru tekin í notkun. Þeir 

sögðu að þegar kennarar notuðu skýr fyrirmæli vissu börnin til hvers væri ætlast af 

þeim og það eitt og sér hafði í för með sér að þau urðu öruggari og rólegri. Allir 

viðmælendur sögðu enn fremur að dregið hefði úr misskilningi milli þeirra með 

samræmdum starfsaðferðum og þau vinnubrögð hefðu leitt til færri mistaka og 

auðveldað þeim störfin. Þá nefndu flestir viðmælendur að samskipti þeirra innbyrðis 

hefðu batnað að mun við það að tileinka sér notkun verkfæranna og við það að 

kennararnir, hvort heldur þeir voru faglærðir eða ófaglærðir, fóru að tala sama 

tungumálið. Eftirfarandi orð lýsa viðhorfum kennara um áhrif verkfæranna á samskipti 

milli barna: 

Mér finnst orðin ofboðsleg kurteisi í gangi eins og við matarborðið, þau eru á fullu í því 
að rétta hvert öðru og virðing og ábyrgð hefur aukist. Þau minna líka hvert annað á eins 
og skórnir þínir eiga að vera á rimlunum eða úlpan á snaganum og barnið sem nær ekki 
upp á snagann, það fær aðstoð við að hengja flíkina upp, þannig að mér finnst allt 
svona hafa breyst (Kk2). 

 
Börn, sem eru meðhöndluð eftir þessari aðferð, njóta sín miklu betur, það verða ekki 
eins miklir árekstrar þegar allir fara eftir þessari aðferð. Vandamálin eru færri og 
auðveldara að leysa þau og að sjálfsögðu þá auðveldar það vinnuna með þau 
(Rýnihópur I-2). 

 
Það er mikill munur á börnunum. Ég upplifi ekki neina erfiðleika núna eða árekstra 
dags daglega eins og áður og það er vissulega léttir. Það er allt svona rólegt og það 
gengur allt bara miklu betur og öllum krökkunum líður betur, þetta er bara allt annað líf 
(Kc2). 
 
Þau bera meiri virðingu hvert fyrir öðru, þau eru svona „Unit“, þau standa saman (Km2). 
 

Allir viðmælendur sögðu að samskipti milli barna og kennara væru betri og 

jákvæðari en áður en það bendir til að jákvæð fyrirmæli, hrós og hvatningarorð hafi 



 - 54 - 

skilað sínu. Kennarar sögðust hlusta betur á börnin og að þeir væru næstum hættir öllu 

stagli. Samskiptafærni barnanna hefði eflst og skýr fyrirmæli styrktu sjálfsmynd barna: 

Þetta PMT hefur gert okkur öll miklu jákvæðari gagnvart öllu hérna í húsinu, hvert 
öðru, gagnvart börnum og öllu (Km2). 

 
Í heildina er minna nöldur. Við erum skýrari og ræðum meira við börnin og samskiptin 
eru jákvæðari en áður. Við höfum slökkt á þessu röfli, það hefur haft jákvæð áhrif og 
það er stór hluti af þessu PMT- i (Rýnihópur II-2). 

 
Það er alveg gefið, ef þú tileinkar þér svona jákvæðni og hrósar barni og klappar því á 
bakið þá koma þau til með að snúa sér að næsta aðila og gera eitthvað svipað, þú getur 
alveg merkt það (Rýnihópur II-2). 

 

Samhljómur var um að samstarf kennara hefði styrkst við að taka þátt í 

verkefninu. Kennarar gátu deilt reynslu sinni með fleirum en samkennurum. Nokkrir 

sögðust geta gripið inn í störf hjá samkennara sem þeir gerðu ekki áður. Allir 

viðmælendur töldu að þeir væru betri hver við annan og samhjálp þeirra meiri og gaman 

væri að taka þátt í verkefni sem allir væru að vinna að en ekki einhver einn ákveðinn 

hópur innan skólans. Verkefnið hefði skilað ákveðnum samhug og traust hefði aukist 

innan leikskólans. Hins vegar sagði einn kennarinn að innihald verkefnisins hefði ekki 

skipti máli, öll verkefni hefðu límt þá saman: 

Núna erum við líka farnar að stoppa hver aðra, líka ef einhver er í einhverjum ham, 
búinn að missa þolinmæðina, þá þorir maður frekar að grípa inn í. Samræmingin skilaði 
meira öryggi fyrir okkur. Við fengum betri sýn á börnin, þú veist hvað þú átt að gera 
næst og það eru ekki svona árekstrar milli okkar. Þetta hefur þjappað okkur enn betur 
saman (Kk2).  

 
Samstaðan hefur aukist, maður hefur ekki lengur á tilfinningunni að hver og einn sé að 
vinna í sínu horni. Mér finnst meiri samheldni hér inni og þegar þú ert að tala um hvað 
þú ert að gera þá skilja allir hvað þú ert að tala um og þú færð skilning vegna þess að 
það eru allir að nota þetta sama. Við erum að tala sama tungumálið, mér finnst það 
mikill plús (Kl2).  

 
Verkefnið hefur límt okkur saman, eins og til dæmis þegar allir voru að tala um það og 
núna geta allir pikkað hver í annan og allir eru áhugsamir og þetta gerir allt miklu, 
miklu auðveldara. Það er gaman að fá svona verkefni þar sem allir eru að vinna að 
sama markmiði en ekki bara ein deild eða deildarstjórar, nú hafa allir eitthvað um málið 
að segja (Rýnihópur I-2). 

 
Það er alveg sama hvaða sameiginlega verkefnið það hefði verið. Sameiginlegt 
verkefni bindur okkur saman og gerir okkur sterk. Mér fannst alveg frábærir þessir 
umræðutímar þar sem umræðan var um hvernig við stöndum okkur og hvernig ætlum 
við að bæta okkur (Km1). 
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4. 1. 3 Starfsþroska og starfsþróunarferlið 
Samhljómur var meðal allra viðmælenda um að þeir hefðu lært mikið af þátttökunni. 

Verkefnið hefði verið eins og vítamínsprauta í starfið því þeir væru búnir að tileinka sér 

margt sem betur mætti fara í starfsaðferðum. Þeir töldu sig vera meðvitaðri um 

framkomu sína við börnin og töldu sig vera betri kennarar en áður. Þeir sögðust nota 

skýr fyrirmæli og hvettu börnin meira og nákvæmar. Þá kom fram hjá mörgum að þeir 

hefðu viljað að verkefnið hefði tekið lengri tíma því tileinkun nýrra starfsaðferða tæki 

tíma samhliða því sem þeir þyrftu að ígrunda hvað og hvernig þeir gæfu fyrirmælin. Það 

kom fram hjá nokkrum að þeim þætti erfitt að veita jákvæðri hegðun athygli þar sem 

það væri þeim svo eðlislægt að horfa á neikvæða hegðun og gera athugasemdir við 

hana. Fram kom hjá nokkrum kennurum að þeir væru orðnir meðvitaðari um notkun 

raddarinnar, þeir væru til dæmis farnir að tala á lægri nótum en áður. Hjá einum 

viðmælanda kom fram að honum þótti erfitt að tileinka sér að hrósa fyrir jákvæða 

hegðun eða færni því hann hafði ekki vanist því sjálfur í æsku. Allir kennararnir sögðust 

hafa lært margt af því að horfa á myndböndin en nefndu enn fremur að þeir þyrftu sífellt 

að vera á vaktinni til þess að viðhalda réttri meðferð verkfæranna og skoða það sem 

betur mætti fara. Þá kom fram hjá nokkrum að verkefnið væri hvetjandi fyrir faglegt 

starf því það væri hægt að útvíkka það og tengja við marga aðra fleti: 

Þegar maður er í þessu PMT þá fer maður að horfa á sjálfan sig eins og mér finnst að 
allir séu að gera. Þetta er spennandi og ég er algjörlega með þetta á bak við eyrað. Ég er 
farin að gefa miklu skýrari fyrirmæli og ég sá það á myndböndunum að ég labbaði í 
burtu sem ég geri ekki í dag. Verkefnið hefði þurft að taka lengri tíma því það tók tíma 
að koma sér í gang og sjá virknina áður en næsta skref var tekið (Kk2). 

 
Ég er búin að læra ýmislegt, bara það að hugsa betur um hvað ég geri og segi. Að vísu 
dett ég í þessi óskýru fyrirmæli á milli en þá er ég farin að leiðrétta mig og það hlýtur 
að vera merki um að ég sé kannski að ná tökum á verkfærunum þótt það taki tíma. Ég 
fer ekki allt í einu að nota þessi verkfæri þegar ég hef ekki notað þau áður, þetta kemur 
bara ekkert einn, tveir og þrír (Kl2). 

 
Verkefnið er eins og vítamínsprauta í starfið. Ég finn að ég er að læra eitthvað nýtt og 
þróa mig áfram í starfinu og tileinka mér það sem er gott og þá líður mér vel því þá veit 
ég að ég er ekki að staðna (Rýnihópur II-1). 

 
Ég er búin að læra mjög mikið í svona tækni og samskiptum og ábyrgðin sem ég hef 
fengið hefur hvatt mig áfram til þess að standa mig, útvíkka og tengja við annað sem ég 
þekki. Mér finnst verkefnið mjög hvetjandi og við verðum alltaf að hugsa um þetta til 
að halda þessu við, það er ekki nóg að kenna þetta bara einu sinni, við verðum að 
viðhalda verkefninu og skoða reglulega (Rýnihópur I-2). 
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Þá kom fram að margar hindranir hefðu orðið á vegi verkefnisins. Þegar það fór af 

stað var ekki búið að ráða í allar stöður, kennarar voru enn í sumarfríi og nokkrir frá 

vegna fjarnáms. Meðan kennarar voru að læra að nota verkfærin var erfitt að ná þeim 

saman utan hefðbundins vinnutíma svo samræma mætti notkun verkfæranna og einnig 

var nokkuð um fjarveru af ýmsum ástæðum: 

Það er kannski helst að heimilin séu stöðugri en við sem þurfum að skipta út 
starfsmönnum mörgum sinnum á ári eins og inni á deildinni hjá mér. Það eru tveir 
farnir sem voru með okkur í fræðslunni síðasta vetur, þannig að það þarf að setja annan 
mannskap inn og það er það sem maður er hræddastur við, að hafa ekki tíma til að 
miðla því sem við erum búnar að taka inn (Rýnihópur II-2). 
 

Á fundi 20. september hjá þróunarteymi kom fram að kennurum hefði gengið vel 

að tileinka sér að gefa skýr fyrirmæli og þeir væru meðvitaðir um að hlusta eftir því 

hvernig þeir gæfu þau. Teymið ræddi einnig um að hugarfarsbreyting, sem verkefnið 

krefðist, tæki tíma. Rætt var um að kennarar væru að meta hvar þeir væru staddir, 

hverju þeir væru búnir að ná og að hvaða þáttum þeir ætluðu að einbeita sér. Einnig 

kom fram að slík ígrundun ætti að leiða til þess að hægt væri að þreifa sig upp á næsta 

stig.  

Á deildarfundum 6. október 2005 kom fram að kennarar væru byrjaðir að taka 

PMT-verkfærin í notkun og væru stöðugt með hugann við þau, enn fremur ræddu þeir 

um að veita hver öðrum meiri stuðning. Fram kom að kennarar væru ekki byrjaðir að 

taka upp reglurnar „Svona gerum við“, meðal annars vegna manneklu. Ég skráði í 

dagbók mína sama dag að ég teldi verkefnið í góðum farvegi og að ég skynjaði miklar 

væntingar hjá kennurum ef ég læsi rétt í andann í skólanum.  

Á deildarfundum 10. nóvember 2005 var samhljómur um að verkefnið gengi vel, 

kennarar væru duglegir að tileinka sér verkfærin en lengst væru þeir komnir með að 

tileinka sér skýru fyrirmælin ásamt því að ná augnsambandi. Kennarar voru sammála 

um að þátttakan hefði eflt þá og þeim gengi vel að veita hver öðrum stuðning. Þá kom 

fram að vel gengi að taka upp reglurnar þar sem myndir væru komnar til að styðja við 

kennsluna en ekki á þeim stöðum þar sem þær vantaði. Verkefnisstjóri sagði á 

starfsmannafundi sama dag að sér fyndist að kennarar væru duglegir að hrósa og nefndi 

dæmi um að þeir væru duglegir að segja „Gott hjá þér“ en þá væru þeir að hrósa barninu 

en ekki því sem það væri að gera. Með öðrum orðum, hrósið væri ekki nákvæmt og 

hann bað kennara um að huga að því að ljúka við setningarnar. Einnig ræddi hann hve 

vel gengi hjá kennurum að gefa skýr fyrirmæli með augnsambandi og snertingu en bætti 
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við að fyrirmælin þyrftu að vera færri samtímis og þeim þyrfti að fylgja betur eftir. 

Hann bað kennara um að forðast rökræður við börnin, til dæmis við tiltektir þegar börn 

væru að mótmæla og beita frekar hvatningarverkfærinu. Í umræðum kom fram að 

kennarar þyrftu á meiri fræðslu að halda en almenn ánægja væri með verkefnið. 

Þann 17. nóvember 2005 skráði ég í dagbókina mína að ég væri nokkuð sátt við 

framgang verkefnisins en að ég gerði mér þó grein fyrir því að ekki verði búið að kenna 

allar reglurnar fyrr en með vorinu en þá væri fyrsta hring rannsóknarferlisins lokið. Í 

dagbók deildarstjóra í desember kemur fram að hann verði var við mikla jákvæðni hjá 

kennurum gagnvart verkefninu. Einnig hafði ég skráð hjá mér 4. desember 2005 að 

tímaskortur og lítill samráðstími hindraði kennara leikskólans í að tileinka sér verkfærin 

og að kenna reglurnar „Svona gerum við“. 

Leikskólastjóranum fannst verkefnið ganga vel í heild sinni. Hann sagðist hafa 

haldið að allir væru tilbúnir að taka þátt í verkefninu í upphafi en það hafi verið á þeim 

tíma, sem kennarar hafi verið að íhuga aðferðirnar og meta hvernig ætti að hrinda þeim í 

framkvæmd. Síðan þegar átti að fara að kenna reglurnar, með aðlögun og öðrum 

verkefnum, þá upplifði hann smámótspyrnu því starfsmannahópurinn hafi áttað sig á því 

að svona verkefni tæki lengri tíma en hefði mátt ætla. Leikskólastjórinn sagðist hafa 

viljað ræða málin oftar en þá hafi þurft að taka þann tíma af öðru starfi. Hann sagði 

jafnframt að mesta hindrunin hafi verið að hóparnir gátu ekki talað saman.  

Kennarar töldu hins vegar að leikskólastjórinn hefði ekki haft skilning á því að 

þeir þyrftu að ræða saman á vinnutíma til að samræma starfsaðferðir og veita hver 

öðrum stuðning í ferlinu því illa hefði gengið að ná þeim saman utan hefðbundins 

vinnutíma. Deildarstjórar sögðust ekki geta kennt samstarfsfólki inni á deildum 

samhliða því að kenna börnunum.  

Allir viðmælendur bentu á að verkefnið hafi tekið tíma og því hafi önnur jafn 

mikilvæg verkefni setið á hakanum. Enn fremur nefndu allir mikilvægi þess að 

leikskólastjóri þyrfti að tileinka sér notkun verkfæranna svo hann hefði sömu sýn og 

gæti verið fyrirmynd sem stjórnandi:  

Ég vildi gjarnan að sá sem ég ræði hugmyndirnar við, að hann hefði dýpri skilning, 
sérstaklega toppurinn, hann veitir ekki bjargir vegna þess að hann hefur ekki þessa sýn 
(Rýnihópur II-2). 

 
Það þarf að funda á vinnutíma, einhvers konar svoleiðis skipulag, þarf að koma á og 
það þarf að passa að önnur mikilvæg málefni sitji ekki á hakanum því það þarf líka 
rými til þess að ræða þessi praktísku mál (Km2). 
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Við hefðum mátt fá deildarfundi, það var mjög mikið í gangi á þessum tíma og veikindi 
og annað þannig að fólk var kannski ekkert svona ofsalega upplagt. Þetta er búið að 
vera rosalega erfiður vetur og það er búið að reyna rosalega á mannskapinn en hann 
stóðst þetta og það er kannski að þakka þessum skipulögðu vinnubrögðum (Kj2).  

 
Æðsti toppurinn ætti að þekkja verkfærin jafnvel og hinir, það er bara skilyrði. Hann 
getur ekki komist upp með annað, hann þarf að þekkja þessa aðferðafræði svo hann geti 
verið fyrirmyndin, æðsta fyrirmyndin á að vera fyrirmynd en ekki öfugt (Rýnihópur I-
2). 

 
Í dagbókinni 2. janúar 2006 hafði ég skráð samræður mínar við verkefnisstjóra. En 

þar koma fram vangaveltur mínar um hvort það væri ekki ráð að taka færri reglur fyrir í 

ljósi þess að hópastarf og valtímar gengju vel. Viku síðar eða 9. janúar skráði ég að á 

myndbandsupptökum mætti greina að jákvæðar breytingar hefðu átt sér stað. Frekari 

skoðun sýndi meiri ró á deildum en var áður og að kennarar væru greinilega betur 

meðvitaðir um starfsaðferðirnar. Þann 23. janúar sagðist verkefnisstjóri halda að þetta 

væri allt að koma, kennarar væru farnir að nota verkfærin meira ómeðvitað og þeir væru 

sáttir og ánægðir.  

4. 1. 4 Viðhorf og tilfinningar á rannsóknartímabilinu 
Allflestir kennarar voru bjartsýnir í upphafi verkefnisins og höfðu miklar væntingar til 

þess. Á undirbúningstímanum sögðust þeir strax hafa farið að velta fyrir sér notkun 

verkfæranna og nokkrir byrjuðu að þreifa sig áfram með þau. Verkfærin sköpuðu miklar 

umræður á undirbúningstímanum og í ferlinu, eftir að kennarar fóru að nota þau, 

skynjuðu þeir strax áhrifin á börnin. Viðmælendum mínum varð tíðrætt um 

starfsumhverfið í leikskólanum, sérstaklega í breytingaferli, til dæmis mikla fjarveru 

starfsmanna af ýmsum ástæðum, starfsmannabreytingar og skort á starfsmönnum. 

Nokkrir viðmælendur nefndu erfiðleika við að tileinka sér nýjar kennsluaðferðir en tóku 

jafnframt fram hversu lærdómsríkar þær væru. Allir viðmælendur töldu sig hafa lært 

margt af þátttökunni þrátt fyrir erfið skilyrði. Mörgum brá þegar þeir litu í „spegilinn“ 

og einn kennarinn sagði að þátttaka í verkefninu hefði verið eins og að horfa inn í 

dimmt herbergi. Þegar hann var að lýsa tilfinningum sínum í upphafi ferlisins sagðist 

hann ekki hafa séð neitt þar inni en svo hafði hann séð ljósið og sá þá allt herbergið. 

Kennari hafði á orði að notkun verkfæranna hefði gert hann að betri manni og annar 

sagðist vera þakklátur fyrir að hafa lært þessa aðferð. Í einum viðtalshópnum voru 

kennarar sammála því að aðferðirnar myndu leysa uppeldisvandamál þjóðarinnar ef fólk 

tileinkaði sér notkun verkfæranna og héldi sig við aðferðir þeirra. Gagnsemi aðferðanna 
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væri því mikil í ljósi þess hversu vandasamt verkefni það væri að ala upp barn í 

nútímaþjóðfélagi: 

Við þurftum að fara í svolitla naflaskoðun, skoða hvers konar kennarar við værum, 
skoða hvað væri í speglinum. Ég held að fólk hafi séð allt aðra manneskju, gjörólíka 
manneskju. Þetta var örugglega erfitt fyrir marga og þetta var erfitt fyrir mig. Ég er 
búin að læra rosalega mikið um sjálfa mig sem kennara og er kannski, vonandi betri 
kennari fyrir vikið. Ég horfi strax á þetta sem eitthvað sem ég gæti nýtt mér til þess að 
auðvelda mér starfið og til að breyta til hins betra (Kj2). 

 
Fyrst þá fannst mér ég sjá inn í herbergi en ég sá það ekki allt, því það var svo dimmt. 
En núna finnst mér eins og það sé búið að kveikja ljósið og ég sé að þetta er bara 
pínulítið herbergi, þetta er ekkert flókið en það tók mig bara svo langan tíma að sjá 
þetta allt. Núna finnst mér ég vera kominn með þetta inn í mig en ég er ekkert viss um 
að það sé þannig hjá öllum. Við áttum til að fara svolítið á háa C-ið og bara öskra og 
vera svolítið hvöss. Við vorum bara ekkert að átta okkur á því vegna þess að það var 
enginn til þess að benda okkur á hve neikvæð við vorum, það er miklu sniðugra að vera 
jákvæð (Kc2). 

 
Þetta gerir mann bara að betri starfsmanni, þetta er skemmtileg tækni, bara flott 
verkfæri. Þetta hefur þau áhrif að allt starfið verður þægilegra, bæði gagnvart 
börnunum og starfsfólki. Andinn og allt er miklu léttara, það er allt betra og 
skemmtilegra (Rýnihópur I-2). 

 

Leikskólastjóranum fannst erfitt að hafa ekki sjálfur umsjón með verkefninu í ljósi 

þess að ekki höfðu allir skilið notkun verkfæranna á sama hátt á námskeiðunum. Sá 

breytilegi skilningur olli átökum, sérstaklega  hvort umbunarkerfið ætti rétt á sér eða 

ekki. Þá var ákveðið að endurskoða reglurnar og leiðbeiningarnar í upphafi skólaársins 

því mörgum fannst þær of flóknar og yfirgripsmiklar. Að lokum var ákveðið að ræða 

reglurnar við börnin. Enn fremur voru ekki allar myndirnar, sem áttu að styðja 

innlögnina tilbúnar og þær síðustu komu ekki fyrr en undir vorið. Verkefnisstjórinn 

skráði eftirfarandi um erfiðleika sína gagnvart reglunum í dagbók 7. október 2005: 

Ég á í dálitlu basli með að koma reglunum skriflega á blað, dett í það að finnast þetta 
eigi að vera svo einfalt og augljóst en ég kem því ekki frá mér.  
 

Nokkrir kennarar sögðust vera með sektarkennd vegna fyrri aðferða, bæði vegna 

uppeldis sinna eigin barna og þeirra sem þeir hafa kennt í gegnum árin. Einn kennarinn 

sagðist hafa haldið að hann kæmist ekki í gegnum þetta ferli og óttinn við að horfa á 

mistökin, sem tekin voru upp á myndböndin, var meðal þeirra tilfinninga sem kennarar 

þurftu að glíma við eins og kemur fram í orðum þessara kennara:  

Þetta er ekkert búið að vera auðvelt, þetta er búið að kosta átök, fólk hefur staðið hér í 
hellings ágreiningi en það breytir því ekki að við erum ánægð með verkefnið og við 
sjáum að það er að skila góðum árangri en þetta hefur kostað mikla vinnu og flestir 
hafa lagt mjög hart að sér (Rýnihópur I-2). 
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Reglurnar hefðu þurft að vera tilbúnar þegar við byrjuðum á verkefninu og það fór 
mikill tími í að endurskoða reglurnar, bæði á deildarfundum og á starfsmannafundum, 
þannig að vinnutíminn okkar fór líka í PMT-ið. Eins og væntingarnar okkar voru í 
byrjun þá hefði ég viljað byrja á því að taka þær inn fyrr en við vorum alltaf að bíða 
eftir því að myndirnar væru tilbúnar fyrir krakkana (Rýnihópur II-2). 

 
Þetta var mjög erfitt fyrir mig, ég á [..x..] börn og ég er búin að vera að ala þau upp og 
þetta kom svolítið við mig.  Ég vildi óska þess að ég hefði kunnað þessa aðferð þegar 
börnin mín voru öll ung, sko. Þetta rótaði svolítið við mann, sem móðir og uppalandi, 
þess vegna var svona erfitt að fara inn í þetta (Ka2). 
 

4. 1. 5 Félagastuðningur  
Allir viðmælendur töldu félagastuðning mikilvægan í verkefni sem þessu. Samhljómur 

var meðal þeirra um nauðsyn þess að taka höndum saman óháð því á hvaða deild þeir 

störfuðu svo að þeir gætu leiðbeint hverjir öðrum með jákvæðum athugasemdum. 

Kennarar sögðu að þeir þyrftu að halda umræðunum lifandi með því að tala betur 

saman, upplifa og læra meira saman. Stuðningur skipti máli þegar fólk væri að breyta 

starfsháttum svo þeir færu ekki að detta í gamla farið. Einnig skipti stuðningurinn miklu 

máli þegar mikið álag væri í leikskólanum. Þeim fannst verkefnið binda kennarahópinn 

saman og nefndu að stuðningurinn innandyra væri á fleiri sviðum en áður. Enn fremur 

sögðu þeir að allir legðu sig fram um að finna lausnir til að láta verkefnið ganga upp. 

Rætt var um að það að horfa á myndböndin hefði þjappað kennurum sömu deildar 

saman og það væri í lagi að gera mistök því þau væru til að læra af þeim. 

Umræðutímarnir, þegar verið var að meta stöðuna og finna lausnir, hefðu skilað mikilli 

samkennd. Kennari, sem sagðist hafa átt erfitt með að taka ábendingum, sagðist hafa 

ákveðið að taka vel í stuðning starfsfélaga því annars lærði hann ekki og þar hafi PMT-

hugsunin hjálpað: 

Ég held að það sé mikilvægt að við pikkum hver í aðra inn, á deild og líka kannski milli 
deilda svo að það komi ekki bara ný menning inn á hverja deild fyrir sig. Við þurfum 
að reyna að virkja alla saman. Mér finnst fólk almennt bara duglegt að benda hvert 
öðru á (Rýnihópur I-2). 

 
Ég held að við höfum flest okkar verið svolítið meðvituð og það passa allir einhvern 
veginn hver upp á annan ómeðvitað. Maður er alveg að gefa öðrum „comment“ þegar 
aðrir gefa manni það þegar maður er að klikka (Kd2). 

 
Ef við eigum í vandræðum með einhvern einstakling þá höfum við fleiri til þess að 
ræða við hann um, ákveða reglur og rifja upp og ræða saman um það. Ég finn það til 
dæmis bara inni á minni deild, ef einhver fer að tala eða öskra hátt þá getum við breytt 
einhverju hjá okkur og það hefur alltaf áhrif á þann einstakling sem líður illa 
(Rýnihópur II-2). 

 
Mér finnst alveg frábært að hafa tekið þátt og fyrir okkur sem heild er það alveg 
frábært. Mér finnst alveg frábærir þessir umræðutímar þar sem umræðan hefur snúist 
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um hvernig þú hefur verið að standa vel og hvað þú þarft að laga. Þessir viðræðutímar 
skiptu rosalega miklu máli (Km2). 
 

Þá töldu nokkrir viðmælendur félagastuðning sérstaklega mikilvægan fyrir nýja 

kennara. Margir sögðust hafa viljað hafa eitthvað í höndunum þegar þeir voru að feta 

sín fyrstu skref sem kennarar leikskólans. Þeir sögðu að nýir kennarar þyrftu góðan tíma 

til að aðlagast starfsháttum og það þyrfti að veita þeim tíma til að lesa sér til um ríkjandi 

starfshætti. Það kom fram að ekki væri nóg að fá nýjum kennurum lesefni í hendur því 

það þyrfti að gefa þeim tíma til að fara yfir það, lesa með þeim yfir og gefa þeim 

tækifæri til að spyrja spurninga: 

Þegar ég byrjaði að vinna hér vissi ég ekki eftir hverju ég átti að vinna nema eigin 
hyggjuviti því aðferðirnar sem kennarar notuðu voru mjög misjafnar (Kc2). 
 

Þegar nýir kennarar hefja störf vita þeir ekki eftir hverju þeir eiga að fara. Þegar ég 
byrjaði hefði mér þótt gott að fá eitthvað í hendurnar til þess að lesa, einhvern 
vegvísi. Það er ekki sest niður með nýjum kennurum og farið í gegnum hvernig 
starfað er í leikskólanum, því verður þetta bara að koma smám saman (Kk2). 

 
Það sem er til um gömlu starfsaðferðirnar er svo mikill texti og mikið að lesa en nýju 
reglurnar og myndirnar eru svo auðveldar og allt miklu samhæfðara sem hjálpar 
nýjum kennurum þegar þeir hafa eitthvað í höndunum til þess að styðja sig við (Kj1). 
 

4. 1. 6 Eftirfylgd 
Flestir kennarar töldu að fræðslan hefði verið nóg í upphafi en utanaðkomandi 

stuðningur hefði þurft að vara í lengri tíma til að halda betra lífi í „veikburða barninu“. 

Kennarar, sem sóttu grunnmenntun í PMT, sögðu nauðsynlegt að allt stjórnendateymið 

fengi þá grunnmenntun til þess að hafa þessa sameiginlegu sýn svo þeir gætu rökstutt 

aðferðina fyrir samkennurum, hvatt þá og stutt. Þeir sögðu að ábyrgðin væri 

deildarstjóra að taka í notkun aðferðina, kenna hana og halda henni lifandi svo að hún 

skilaði sér til alls skólasamfélagsins. Þeir sögðu enn fremur að verkefnisstjóri, sem væri 

starfsmaður leikskólans, væri nýttur til afleysinga eða annarra starfa þegar álag væri 

mikið. Í ljósi þess hve verkefnið væri þýðingarmikið höfðu kennarar áhyggjur af 

framhaldinu: 

Það þarf að vera einhver utanaðkomandi sem er duglegur og svolítið laginn líka við það 
að koma þessu inn. Daginn eftir fundina hjá þér voru allir fullir af áhuga, eins og það 
hafi verið sprautað í þá PMT. Þá voru allir að fara nákvæmlega eftir þessu og leiðréttu 
hvorn annan en svo dofnaði það pínu. En svo komstu aftur og þá var eins og allir hefðu 
fengið aðra sprautu en síðan minnkaði áhuginn milli þess sem þú komst (Kc2). 

 
Ég held að stuðningurinn og þrýstingurinn hafi verið fínn eins og hann var í byrjun, 
svolítið ör og fá svona klapp á bakið (Rýnihópur I-2). 
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Viðmælendur töldu að leikskólinn þyrfti utanaðkomandi eftirfylgd og 

verkefnisstjóra til að veita ráðgjöf og stuðning innandyra til að varanlegur árangur 

næðist. Þeir ræddu um nýliðanámskeið fyrir nýja starfsmenn og endur-

menntunarnámskeið á hverju hausti. Deildarstjórar voru spurðir hvort þeir sem hefðu 

fagþekkingu á verkfærum PMT gætu ekki farið milli deilda til að styðja og veita 

ráðgjöf. Þeir svöruðu því til að þeir ættu fullt í fangi með að halda utan um sína deild og 

þeir fengju ekki neinn til að leysa sig af svo þeir gætu veitt handleiðslu á öðrum 

deildum. Verkefnisstjóri taldi hins vegar að það væri nóg að hafa verkefnisstjóra 

innandyra sem hefði stuðning frá PMT-teymi á Skólaskrifstofu: 

 
Það væri voða gott að fá endurmenntunarnámskeið fyrir haustið til að hrista fólk 
saman. Utanaðkomandi stuðningur, hann gagnast betur því þá kemur hann á 
starfsmannafundi og svoleiðis og hann er frekar látinn ganga fyrir en ef hann er 
utandyra. Ef hann er innandyra þá er stuðningnum bara sleppt ef einhver annar þarf að 
tala meira. Það þarf svona utanaðkomandi aðila sem fer inn á allar deildir og fylgir 
deildarstjórum, þá sér hann hvað verið er að gera vel og hverju þarf að breyta svo þetta 
verði svipað alls staðar (Rýnihópur II-2). 

 
Það þarf að vera einhver hérna innandyra sem heldur utan um þetta. Ég held líka að það 
verði að vera stuðningur frá PMT-teyminu niðri á Skólaskrifstofu. Ef það fer að dofna 
þá þarf einhver að taka að sér að koma af stað nýrri fræðslu, hvort sem viðkomandi 
gerir það sjálfur eða fær einhvern annan til þess (Kb2). 

 
Ég held að við þurfum áframhaldandi fræðslu, ég geri mér alveg grein fyrir því að við 
erum ekki komin með allan pakkann, við höldum ekki „straigth“ áfram ef við fáum 
ekki eitthvað til þess að halda okkur við (Km2). 
 

 

Samantekt úr niðurstöðum viðtala, fundargerða og dagbókarskrifa. 

Niðurstöður benda til að PMT-verkfærin hafi skilað kennurum leikskólans árangri. 

Fræjum var sáð og þau fóru að festa rætur. Kennarar eignuðust sameiginlega sýn sem 

þeir áttu ekki áður. Sambærilegir starfshættir veittu börnum, kennurum og foreldrum 

öryggi og framtíðarsýn kennara var sjálfstæð börn með sterka sjálfsmynd. Hins vegar 

töldu þeir erfitt að framfylgja þrepaskipta umbunarkerfinu í ljósi óstöðugleikans sem 

ríkti í leikskólanum.  

Samskiptin í leikskólanum breyttust til batnaðar eftir að PMT-verkfærin voru 

tekin í notkun. Kennurum, börnum og foreldrum leið betur þegar allir vissu til hvers 

væri ætlast af þeim og starfið varð kennurum léttara. Að síðustu kom fram að virðing 

hefði aukist og samkennd, traust og heildarsamskipti hefðu styrkst.  
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Kennarar töldu að verkefnið hafi verið vítamínsprauta í starfið, þeir væru 

meðvitaðri um kennsluaðferðir sínar, fagmennska þeirra hefði aukist og þeir töldu sig 

betri kennara en áður. Enn fremur töldu þeir að verkefnið hefði haft hvetjandi fagleg 

áhrif og það hefði gengið vel. Leikskólastjóranum fannst óþægilegt að hafa ekki grunn-

menntun í notkun PMT-verkfæra og hafa ekki sjálfur umsjón með verkefninu. 

Verkfærin sköpuðu miklar faglegar umræður en aðstæður voru erfiðar til að ígrunda 

og samræma starfshættina, til dæmis vegna óstöðugleika í starfsmannahaldi og 

erfiðleikar voru við að ná fólki saman til að samræma þá. Það kom fram hjá öllum 

viðmælendum mikilvægi þess að yfirmaðurinn tileinkaði sér notkun verkfæranna svo 

hann geti orðið fyrirmynd.  

Þá sögðu allir viðmælendur félagastuðning mikilvægan í svona þróunarvinnu til að 

halda umræðunni lifandi því hann skipti verulega miklu máli þegar fólk væri að breyta 

eigin starfsháttum og ígrunda og endurspegla störfin. Stuðningur við nýja starfsmenn 

væri mikilvægur í ljósi mikillar starfsmannaveltu. 

Einnig kom fram að utanaðkomandi stuðningur þyrfti að vara lengur. Nokkrir 

viðmælendur töldu að deildarstjórar þyrftu, að sækja grunnnámskeið í PMT. Rökin voru 

þau að þeir bera, ábyrgð á kennslu nýrra starfshátta og að viðhalda þeim svo þeir skili 

sér til allra kennara sem hafa með höndum uppeldi og kennslu á deildum og miðlun 

þekkingar til foreldra. Að lokum kom fram að ef verkefnisstjóri, sem væri samhliða 

starfsmaður skólans, væri settur í önnur verkefni í starfsmannaeklu, þá gæti hann ekki 

skilað hlutverki sínu sem skyldi.  

4. 2 Niðurstöður myndbanda frá upphafi og lokum verkefnisins 
Í þessum kafla verður gerð grein fyrir rannsóknarniðurstöðum úr myndbandsupptökum 

frá upphafi og til loka verkefnisins. Samskipti barna og kennara voru skoðuð í ljósi þess 

hvernig og hvort kennarar hefðu tileinkað sér verkfæri PMT.  

Ég leitaðist við að taka upp seinni myndskeiðin á sama tíma dagsins og við sömu 

aðstæður og þau fyrri. Myndskeiðin voru tekin í morgunverðarstundum, hópastarfs-

tímum, valtímum, samverustundum og hádegisverðartímum en þær stundir taldi ég gefa 

ágæta mynd af samskiptum barna og kennara þar sem PMT-verkfærin voru notuð. Ég 

lýsi aðstæðum í hverri stund fyrir sig til þess að gera þær meira lifandi fyrir lesanda og 

ég gef börnunum gervinöfn.  
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Í greiningunum taldi ég samskiptin sem áttu sér stað milli kennara og barna og 

greindi þau með tilliti til hvort fyrirmælin, sem kennarar gáfu börnunum, væru skýr eða 

óskýr. Enn fremur greindi ég hvort fyrirmælum væri fylgt eftir þegar börnin sýndu 

samstarfsvilja, til dæmis með því að hinkra augnablik (10 sek.) og skoðaði hvort börnin 

gerðu eins og fyrir þau var lagt. Að lokum kannaði ég viðbrögð kennara þegar börnin 

fóru að fyrirmælunum eða hunsuðu þau; það er að segja, hvort kennarar hrósuðu eða 

notuðu önnur hvatningarorð og hvort þeir gerðu það af nákvæmni eða ekki.  

Þar sem myndir og/eða töflur segja oft meira en mörg orð þá nota ég súlurit til 

þess að sýna fjölda skýrra og óskýrra fyrirmæla í hverri stund fyrir sig í upphafs- og 

lokamyndskeiðum. Ég tók dæmi bæði úr fyrri og seinni upptökum þar sem markmiðið 

var að bera saman hvort kennurum hefði tekist að tileinka sér notkun PMT-verkfæranna 

samkvæmt aðferðafræðinni. 

Þemun eru sex í kaflanum og í lok hvers þema er tekinn saman helsti kjarni. Að 

síðustu eru samantektir úr niðurstöðum upphafs- og lokamyndbanda.  

4. 2. 1 Samskipti í morgunverðastundum 
Við fyrri upptökuna voru tólf börn í kennslustofunni, tveir kennarar og einn 

kennaranemi. Borðað var við tvö borð og sátu sex börn við hvort. Á öðru fylgdist 

kennaranemi með börnunum sem sátu róleg og töluðu saman. Kennari barnanna kom 

stuttu seinna með ávaxtaskál sem látin var ganga milli þeirra. Börnin fengu sér bita og 

héldu samræðum sínum áfram. 

Við hitt borðið sátu börnin ein því kennari þeirra var annað að sýsla, meðal annars 

að setja diska á matarvagn, ná í ávaxtaskál og sækja tusku sem hann notaði síðar til að 

þvo borðið. Þegar kennarinn setti ávaxtaskálina á borðið tók Jóna skálina strax til sín og 

við það urðu hin börnin ósátt. Þau fóru hálf upp á borðið og vildu ná skálinni af Jónu og 

láta hana ganga milli sín. Samskiptin voru meðal annars þessi: 

• „Hvað ert þú að gera, elskan? Þú verður að drífa þig,“ sagði kennarinn og gekk í burtu.  
• „Jóna, kláraðu nú,“ sagði kennarinn úr fjarlægð. 
• „Sestu á rassinn, elskan,“ sagði kennarinn við Þóru sem var komin hálf upp á borðið en 
fylgdi fyrirmælunum ekki eftir.  
 

Í heild voru gefin sjö fyrirmæli í þessum matartíma, þar af voru tvö skýr og fimm 

óskýr, engin hvatningarorð heyrðust í morgunverðarstundinni.  

Í seinni upptökunni var einnig borðað við tvö borð. Tveir kennarar höfðu 

umsjónina og sátu þrjú börn við hvort borð og kennari hjá hvorum hóp fyrir sig nema 
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þegar barn kom á deildina; þá stóð hann upp til þess að taka á móti því. Börnin, sem 

komu inn meðan á upptöku stóð, voru spurð hvort þau væru búin að borða. Þeim sem 

voru það var sagt að fara inn í herbergi að skoða bækur. Dæmi um samskipti í seinni 

upptökunni:  

• „Gjörðu svo vel, fáðu þér sæti, Ella mín,“ sagði kennarinn og tók í höndina á 
Ellu og beið meðan hún fékk sér sæti.  

• „Fáðu þér, vina,“ sagði kennarinn við Björk sem var ekki búin að borða og  
fylgdi fyrirmælunum eftir með því að ýta matarskálinni að henni.  

• „Var ég ekki búin að segja þér að þú ættir að vera inni í herbergi,?“ sagði 
kennarinn við Gísla og gekk í burtu en fylgdi fyrirmælunum ekki eftir.  

• „Flott hjá þér,“ sagði kennari við Heimi sem hafði lokið við að borða.  
 

Í heild voru gefin sex fyrirmæli í seinni morgunverðarstundinni, þar af voru fjögur 

skýr og tvö óskýr. Tvisvar heyrðust hvatningarorð en ónákvæm.  

 

3. mynd. Samskipti í morgunverðastundum 
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Skýr fyrirmæli
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Hrós

Markvisst hrós 

Fyrri upptaka Seinni upptaka 

 

 

Kjarninn: Séu atvikin í fyrri og seinni upptökunni borin saman reyndust börnin 

rólegri í þeirri seinni. Sex fyrirmæli voru gefin í seinni upptökunni, þar af fjögur skýr og 

tvö óskýr. Af myndbandsupptökunum má ráða að breytingar hafa átt sér stað milli 

upptaka. Breytingarnar felast í því að skýru fyrirmælin voru fleiri og þeim betur fylgt 

eftir. Ómarkviss hvatning var í tvígang notuð í seinni upptökunni (3. mynd). 

4. 2. 2  Samskipti í hópastarfstímum 
Í hópastarfstíma í fyrri upptökunni sátu átta börn við borð og voru að rökræða á 

ákveðinn hátt hver mætti vera með „dýrin í valinu“ og hver ekki. Kennarinn kraup við 

borðið og talaði við börnin í þeirra hæð. Hann greip inn í rökræðu þeirra til að sætta 

sjónarmið og sagði þeim síðan að hann ætlaði að fara fram og ná í blöð og liti. Dæmi 

um samskipti í fyrri upptökunni: 
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• „Sitjið stillt og prúð með hendur undir borði og ekki segja orð meðan ég fer  
 Fram,“ sagði kennarinn. Hann beið þar til þau höfðu farið að fyrirmælunum.  
• „Viltu ekki sitja svona?“ sagði kennarinn um leið og hann lagfærði stöðu  

 Gunnars í stólnum en hann hafði ekki setið í góðri vinnustellingu.  
 

Börnin skeggræddu um krókódíla sem þau ætluðu að teikna og eftir að kennarinn 

hafði rétt þeim liti gekk hann á milli þeirra og strauk þeim um kollinn eða snerti öxl 

þeirra. Þegar eitt barnið byrjaði á því að rúlla blaðinu upp í rör og fór að tala í gegnum 

það og kíkja sagði kennarinn um leið og hann snart öxl þess: 

• „Ætlar þú ekki að teikna mynd?“ en beið ekki eftir svari heldur vatt sér að næsta 
barni. 

 
Í seinni upptökunni voru börnin sjö. Kennarinn lagði fyrir þau hópaverkefni sem 

fólst í því að maskínupappír var settur á gólfið og áttu börnin að æfa sig í að teikna utan 

um glerperlur, spýtur og köngla og nota túss til þess. Kennarinn hóf stundina á því að 

árétta hvernig börnin ættu að hegða sér í verkefnavinnunni og beindi orðum sínum 

sérstaklega til eins barnsins. Einnig sýndi hann börnunum hvernig þau ættu að setja 

lokið á tússpennana þegar þau áttu að skiptast á. Fyrirmælin sem hann notaði í tímanum 

voru ákveðin og skýr, til dæmis: 

• „Láttu Grétu hafa tússinn.“ Kennarinn beindi orðum sínum til Gylfa og beið þar 
til að hann hafði afhent henni tússinn. 

• „Hreinn, sittu kyrr.“  Kennarinn beið þar til að Hreinn hafði komið sér fyrir eins 
og fyrir hann var lagt. 

 

Kennarinn fylgdi fyrirmælum sínum eftir með augnsambandi en ekki með 

snertingu eða hvatningu. Hann hrósaði einu sinni nákvæmt þegar barn hafði notað 

perlur og spýtu fyrir augu og munn þegar það var að teikna karl. Barnið, sem átti erfiðar 

með sig en önnur, fékk skýr fyrirmæli en enga hvatningu samfara þeim.  

4. mynd. Samskipti í hópastarfstíma 
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Kjarninn: Skýru fyrirmælin voru fleiri í seinni upptökunni en þeirri fyrri, 

fyrirmælum var betur fylgt eftir með því að ná augnsambandi við börnin og beðið þar til 

þau höfðu gert eins og fyrir þau var lagt. Kennarinn í fyrri upptökunni gaf fleiri óskýr 

fyrirmæli en fylgdi þeim eftir með snertingu í fjögur skipti af sex (4. mynd). 

4. 2. 3 Samskipti í valstundum 
Í fyrri upptökunni tók 21 barn þátt í valstundinni. Kennarinn sat á stól en börnin í hring 

kringum hann. Hann hóf stundina á því að hvísla: „Nú skulum við hvísla og nú skulið 

þið hlusta.“ Ekki fengu öll börnin fyrirmæli um að þau ættu að hvísla í valstundinni því 

nokkur komu inn eftir að hún byrjaði. Eitt barnið bað þrisvar sinum um að fá að velja 

áður en kom að því og þegar það bað um að velja í þriðja skipti lét kennari undan 

þrýstingi þess. Meðan á valstundinni stóð voru þrjú börn að pota í sessunaut með þeim 

afleiðingum að önnur börn gátu ekki einbeitt sér að því að hlusta á kennarann. Þegar 

allir höfðu valið sagði hann: „Ég ætla að bjóða kubbasvæði að gjöra svo vel.“ Þegar 

kennarinn gaf fyrirmæli reyndi hann ekki að ná augnsambandi við börnin og gaf þeim 

ekki tækifæri til að bregðast við fyrirmælunum. Dæmi um samskipti í stundinni: 

• “Nú skulum við hvísla og nú skulið þið hlusta.“ 
• „Ekki gera þetta,“ sagði kennarinn við Mundu sem var að brjóta upp á mottu  
 sem var á gólfinu.  
• „Hættu þessu.“ 
 

Í seinni upptökunni voru börn af yngstu deild á eldri deild að æfa sig í vali og þau 

áttuðu sig ekki fullkomlega á til hvers var ætlast af þeim. Átján börn tóku þátt í 

stundinni. Kennarinn var í aðalhlutverki til að fá þau til að fylgjast með og velja. Hann 

nefndi nafn þess barns sem átti að velja um leið og hann snart hönd þess eða öxl. Dæmi 

úr seinni upptöku:  

• „Þið eigið að sitja á rassinum, loka munninum og hlusta með eyrunum,“ 
 sagði kennarinn samhliða því sem hann notaði tákn með tali.  
• „Guðrún mín, sestu í sætið þitt.“ 
• „Nú skaltu þú fara fram og klæða þig.“ Kennarinn fylgdi fyrirmælunum eftir  
 með því að opna hurðina fyrir barnið.  

 

Í fyrri upptökunni var kennarinn einn með börnunum og aðstæður aðrar en í þeirri 

seinni þar sem yngri börn voru að æfa þátttöku í valstund. Það sem vakti athygli mína 

var að kennarar yngri barnanna sátu ekki í hringnum með börnunum og aðstoðuðu ekki 

kennarann sem stýrði stundinni. 
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5. mynd. Samskipti í valstundum
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Kjarninn: Ef atvikin, sem komu fram í myndbrotunum, eru borin saman kemur í 

ljós að skýru fyrirmælin voru fjórum sinnum fleiri en í seinni upptökunni og þeim betur 

fylgt eftir; í átta skipti með snertingu og hlýlegum orðum en hvatningarverkfærið var 

ekki notað (5. mynd). 

4. 2. 4 Samskipti í fataherbergjum 
Í fyrri upptökunni voru 12 börn samtímis í fataherbergi ásamt tveimur kennurum. Þar 

var þröng á þingi. Elstu börnin klæddu sig sjálf án fyrirmæla eða hvatningar. Yngri 

börnin voru klædd og þau afgreidd eins og verið væri að afgreiða pakka sem þyrfti að 

koma frá sér. Þau sem enga björg gátu sér veitt vöfruðu um hjálparlaus þar til þau fengu 

þjónustu. Nokkur dæmi um samskipti í fatherbergi í fyrri upptöku:  

• „Pétur ég er búin að fara inn á WC að hjálpa honum Þór og þá var gallinn þinn 
í gólfinu og hann er þar enn.“ Kennari sagði þessi orð við Pétur sem búinn var  
að baksa við að klæða sig.  

• „Settu nú fótinn ofan í,“ sagði kennari við Vilhjálm þegar hann var að aðstoða  
hann við að klæða sig í stígvélin.  

• „Komdu,“ sagði kennarinn út í loftið. Arna spurði: „Hver á koma?“ 
• „Ætlar þú að fara í peysuna?“ Kennari tók Lárus og klæddi hann í peysuna og 

sagði síðan: „Viltu ekki fá húfu?“ Lárus sótti húfuna og setti á höfuðið.   
• Taska lá á gólfinu í fataherberginu. „Á hún að liggja hér?“ sagði kennari við 
Lóu. 
• „Glæsilegur,“ kallaði kennari til Matta sem klæddi sig sjálfur. 
  

Í seinni upptökunni voru sex börn í fataherbergi ásamt tveimur kennurum. Börnin 

fengu skýr fyrirmæli og kennarar gáfu þeim tíma til að bregðast við fyrirmælunum. 

Þegar þau höfðu gert eins og fyrir þau var lagt var þeim hrósað. Eftirfarandi dæmi lýsa 

samskiptunum:  

• „Náðu í stígvélin þín.“ Jón Gunnar gerði eins og fyrir hann var lagt og  
 viðbrögð kennarans við því voru: „Þú ert duglegur að ná í stígvélin þín.“  
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• „Settu töskuna þín í hólfið“ sagði kennarinn við Lovísu og í framhaldi af því 
sagði  
 hann: „Þarna stóðstu þig vel að setja töskuna í hólfið.“ 

6. mynd. Samskipti í fataherbergjum
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Kjarninn: 6. mynd sýnir ágætlega notkun fyrirmæla og hvatningar. Skýru 

fyrirmælin voru ívið fleiri í seinni upptökunni en þau óskýru og þeim var fylgt eftir sem 

gerðist ekki í fyrri upptökunni. Í seinni upptökunni hrósuðu kennarar börnunum á 

nákvæman hátt fyrir tilraunir sínar og þegar þau sýndu samstarfsvilja. Mikill 

aðstöðumunur var í fataherbergi milli myndskeiða. 

4. 2. 5 Samskipti í samverustundum 
Í fyrri upptökunni sátu 15 börn ásamt kennara og kennaranema saman í hring í samveru-

stund. Þegar upptakan hófst voru börn og kennarar að syngja. Börnin báðu kennarann að 

syngja „Litalagið“ og varð hann við ósk þeirra. Áður dró hann upp litaspjöld og spurði 

þau um nöfnin á litunum og táknaði þá síðan með táknmáli og börnin gerðu slíkt hið 

sama. Dæmi um samskipti í fyrri upptökunni: 

• „Anna, við skulum sitja.“ Kennarinn fylgdi fyrirmælunum eftir með því að 
sækja barnið og lét það setjast hjá sér.  

• Þegar Bubbi fór út úr hringnum sagði kennarinn: „Bubbi, ætlar þú að hjálpa 
mér?“ Þegar Bubbi svaraði ekki stóði kennarinn upp, sótti hann og setti í fang 
sér.   

 
Í seinni upptökunni sátu eða stóðu 17 börn í hringnum meðan þau voru að syngja 

og gera æfingar um leið. Tveir kennarar voru með þeim þegar upptakan hófst en 

tveimur mínútum áður en henni lauk bættist þriðji kennarinn í hópinn. Dæmi úr seinni 

upptöku:  

• „Setjið hendurnar niður á tær.“ Kennarinn fylgdi fyrirmælunum eftir með því  
 að bíða þar til allir voru búnir að setja hendur á tær.  
• „Nuddið lærin,“ sagði kennarinn og endurtók setninguna og beið þar til allir  
 voru farnir að nudda lærin í æfingunum sem áttu sér stað milli sönglaga. 
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• „Viltu leiða Höllu?“ sagði hinn kennarinn við Elísu þegar allir áttu að leiðast.  
• „Gott.“ 
• „Frábært.“ 

 

7. mynd. Samskipti í samverustundum

0

2

0

2

0

0

10

2

10

2

2

0

Skýr fyrirmæli

Óskýr fyrirmæli

Skýrum fyrirmælum fylgt eftir

Óskýrum fyrirmælum fylgt eftir

Hrós

Markvisst hrós 

Fyrri upptaka Seinni upptaka 

 
 

Kjarninn: Á 7. mynd er yfirlit um atvik samskipta í samverustund. Kennarinn í 

fyrri upptökunni hélt börnunum alveg föngnum og var minna um samskipti í fyrri 

stundinni en þeirri seinni. Ég velti fyrir mér hvort ég og upptökuvélin hafi haft þessi 

áhrif. Í seinni upptökunni þegar börnin voru að gera æfingar og syngja, voru samskiptin 

talin í 12 skipti, þar af voru 10 skýr fyrirmæli. Þeim var fylgt eftir með því að bíða þar 

til allir voru tilbúnir til þátttöku. Hins vegar var börnunum hrósað tvisvar ómarkvisst.  

4. 2. 6 Samskipti í matmálstímum 
Borðað var við þrjú borð í sömu kennslustofu og sátu sex börn við hvert borð í fyrri 

upptöku. Kennari sat einnig við hvert borð og voru þeir búnir að skammta börnunum á 

diskana þegar upptakan hófst.  

Dæmi um samskipti í fyrri matmálstímanum: 

• Nei, nei, ekki gera þetta,“ sagði kennari við Hildi sem lét sig síga niður af stól.  
 Hann fylgdi fyrirmælunum eftir með því að setja hana aftur á stólinn. 

• „Setjið hendur og fætur á læri,“ sagði kennari við börnin við borðið og fylgdi  
 fyrirmælunum eftir með því að bíða þar til allir voru búnir að setja hendur á 

læri. 
 

Í seinni upptökunni var borðað við eitt borð í kennslustofunni. Sjö börn og tveir 

kennarar. Börnin settu matinn sjálf á diskana og ýttu matarfötunum sín á milli og sögðu 

um leið „Gjörðu svo vel.“ Eftir að þau höfðu fengið sér á diskana bauð eitt barnið þeim 

að gjöra svo vel að byrja að borða. Eftir það voru þau upptekin við að borða en 

spjölluðu á lágum nótum um það hversu dugleg þau væru að borða og sýndu hvert öðru 
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vöðva sína til merkis þar um. Meðan á borðhaldi stóð sýndu kennarar börnunum hlýju 

með því að taka utan um þau. Dæmi um samskipti í síðari upptöku: 

• „Nú stappar þú sjálf,“ sagði kennarinn við Fríðu og fylgdi fyrirmælunum eftir  
 með því að sýna henni hvernig hún ætti að gera.  
• „Þórey, fáðu þér grænmeti, þú verður að smakka.“ Kennarinn fylgdi  
 fyrirmælunum eftir með því að bíða þar til að Þórey hafði smakkað á  

   grænmetinu. 
 

8. mynd. Samskipti í matmálstímum
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Kjarninn: Fyrirmælin voru einu fleiri í fyrri upptökunni en þeirri seinni. Skýru 

fyrirmælunum var fylgt eftir í báðum upptökunum en óskýru fyrirmælunum hins vegar 

ekki. Hrósað var einu sinni ónákvæmt í báðum upptökunum (8. mynd). 
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Samantekt úr niðurstöðum myndbanda frá upphafi og lokum verkefnisins 

Heildarsamskipti í fyrri upptökunum voru 55 en 94 í þeirri síðari eða liðlega 70% fleiri. 

Eins og sjá má á 9. mynd kemur í ljós að skýrum fyrirmælum fjölgaði hlutfallslega milli 

upptaka. Í fyrri upptökunni voru þau 27% en 43% í hinum síðari. Hlutfall óskýrra 

fyrirmæla í fyrri upptökunum voru 51% en fóru í 4% í þeim síðari. Skýrum fyrirmælum 

var einnig fylgt betur eftir í seinni upptökunum. Kennarar hrósuðu þá markvissar en 

markvisst hrós heyrðist ekki í fyrri upptökunum (9. mynd).  

 

9. mynd. Samskipti úr fyrri og síðari myndbandsupptökum.  
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4. 3 Niðurstöður af myndbandsupptökum á rannsóknartímabilinu  
Hér á eftir koma niðurstöður af athugunum af myndböndum sem tekin voru á 

rannsóknartímabilinu frá 10. október 2005 til 3. mars 2006. Ég heimsótti leikskólann sjö 

sinnum gagngert til þess að taka upp myndskeið af starfsháttum. Í hvert sinn einbeitti ég 

mér að einni deild. Í kaflanum er gerð grein fyrir tólf myndskeiðum og í lok hans er 

samantekt á helstu niðurstöðum.  

Reynt var að velja sem fjölbreyttustu myndskeiðin til að sýna mismunandi notkun 

PMT-verkfæranna því aldrei er sami kennarinn í dæmunum. Í myndskeiðunum gef ég 

börnum gervinöfn. Lengd myndskeiðanna, sem lýst er, fór eftir aðstæðum hverju sinni. 

Þau vörðu frá einni og hálfri mínútu til tíu mínútna. Þegar ég hef lýst hverju myndskeiði 

bendi ég á tilvik þar sem verkfærin voru notuð eins og PMT-aðferðafræðin segir til um. 

Enn fremur nefni ég dæmi um hvernig hefði verið hægt að beita þeim á árangursríkari 

hátt.  
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4. 3. 1 Atvik í kubbaleik 
Sex börn voru að leika sér með kubba þegar kennari segir við hópinn: „Þið munið að 

við förum rétt bráðum að ganga frá.“ Tvö barnanna byrjuðu strax að taka saman en hin 

héldu áfram að leika sér. Annar kennari kom aðvífandi að og sagði: „Gvendur, það á að 

taka rólega saman,“ og nokkrum augnablikum síðar sagði hann við Gvend: „Nú ætla ég 

að stoppa þig, af því að við eigum að flokka kubbana.“ Síðan kraup kennarinn við hlið 

hans og sýndi honum hvernig hann átti að flokka kubbana og Gvendur horfði á. Stuttu 

síðar stóð kennarinn upp og sagði: „Gjörðu svo vel og haltu áfram.“ Gvendur horfði 

smástund á kubbana sem kennarinn hafði staflað saman, sneri sér síðan við og tók 

kubbakarl og fór að leika sér með hann. Þegar kennarinn sá það sagði hann við Gvend: 

„Nei, gjörðu svo ve,l“ og tók í hönd hans og beindi honum að kubbastaflanum og sagði: 

„Hvað eru komnir margir hér?“ Gvendur svaraði ekki en annað barn, sem var að fylgjast 

með svaraði. Kennarinn kraup aftur hjá Gvendi og spurði: „Hvað eru komnir margir?“ 

og benti á kubbastæðuna og beið eftir svari. Gvendur sagði: „Þrír,“ og í framhaldi af því 

sagði kennarinn: „Glæsilegt hjá þér.“ Kennarinn sat smástund hjá Gvendi og fylgdist 

með honum flokka og stafla og sagði síðan yfir hópinn: „Nú þarf ég að fara en ég sé að 

þið eruð glæsileg í því að taka saman og að byggja og ég sé að þið kunnið þetta allt 

saman.“ Börnin héldu áfram að ganga frá þar til allir kubbarnir voru komnir á sinn stað.  

Í þessu myndskeiði kom fram að fyrri kennarinn undirbjó börnin fyrir flokkun og 

tiltekt á kubbunum og seinni kennarinn nýtti skýru fyrirmælin og hvatninguna ágætlega. 

Þegar seinni kennarinn sá að Gvendur fór ekki með kubbana eins og til var ætlast fór 

hann til hans, stoppaði hann af og sýndi honum réttu aðferðina. Hann fylgdi fyrirmælum 

sínum eftir þegar hann varð þess var að Gvendur var farinn að leika sér með 

kubbakarlinn. Hann leiddi Gvend að kubbastæðunni, settist hjá honum og hvatti áfram 

með því að fá hann til að telja. Þegar Gvendur svaraði var honum hrósað. Einnig sat 

kennarinn lengur í seinna skiptið til þess að tryggja að Gvendur héldi áfram og í lokin 

hrósaði hann og hvatti öll börnin sem voru að taka saman.  

Hins vegar hefði trúlega verið árangursríkara að nota skýru fyrirmælin og 

hvatninguna með því að segja við Gvend eitthvað á þessa leið; „Gvendur minn, nú 

skaltu byrja á því að taka kubbana saman og leyfðu mér að sjá hvað þú ert duglegur 

strákur,?“ Í stað þess að segja: „Gvendur, það á að taka rólega saman,“ og augnabliki 

síðar: „Nú ætla ég að stoppa þig af því að við eigum að flokka kubbana.“ Þá hefði 
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kennarinn einnig getað beðið í smá stund til þess að sjá viðbrögð Gvendar og hrósað 

honum ef hann hefði farið að fyrirmælunum.  

4. 3. 2 Atvik við tiltekt  
Fjögur börn voru að taka púðakubba saman með aðstoð kennara. Þau réttu honum 

púðana og hann setti þá upp á skáp. Kennari notaði skýru fyrirmælin þegar hann sagði: 

„Jón, réttu mér þennan” og benti á svamppúða í horninu. Kennarinn beið eftir að Jón 

rétti honum púðann og sagði: „Takk fyrir, Jón minn, þú ert duglegur að taka saman, 

réttu mér annan.“ Þegar tiltektinni lauk sagði kennarinn: „Takk fyrir hjálpina, nú erum 

þið búin að vera dugleg.“  

Í þessu tilviki nýtti kennarinn verkfærin ágætlega. Hann gaf skýr fyrirmæli, gaf 

Jóni til dæmis tíma til að bregðast við og hrósaði honum í kjölfarið. Auk þess lokaði 

hann athöfninni með því að hrósa öllum börnunum og þakka fyrir aðstoðina.  

4. 3. 3 Atvik utan hefðbundinnar kennslu 
Í þessu tilviki voru tvö börn ásamt kennara sínum í fremri kennslustofu. Þau voru 

eitthvað að sýsla inni í geymslu (það sást ekki á myndbandinu hvað þau voru að gera) 

og kennarinn var að taka til. Önnur börn deildarinnar voru í samverustund í annarri 

stofu. Kennarinn spurði börnin úr fjarlægð: „Voruð þið ekki á leið í samveru síðast 

þegar ég vissi?” Börnin svöruðu ekki en fóru inn í samverustundina eftir að kennarinn 

hafði gengið til þeirra og tekið í hönd annars barnsins og leitt það að stofunni þar sem 

samverustundin var en hitt barnið fylgdi á eftir.  

Hérna notaði kennarinn spurningu í stað þess að nota skýr fyrirmæli en fylgdi 

henni eftir með því að taka í hönd annars barnsins þegar hann sá að þau ætluðu ekki að 

fara inn í samverustundina. Þarna hefði verið æskilegra að ganga til barnanna og segja 

við þau: „Krakkar mínir, farið inn í samverustund, hún er byrjuð,“ og gefa þeim 

tækifæri til að bregðast við og hrósa þeim síðan.  

4. 3. 4 Atvik í matmálstíma 
Þetta atvik í matmálstíma verður þegar kennari bregður sér frá matarborði. Fjögur börn 

sátu við það og þegar hann brá sér frá fóru þau að keppast við að öskra. Samkennari 

gekk fram hjá dyrunum á kennslustofunni, hann leit inn til barnanna og sagði: „Halló,“ 

og horfði á þau augnablik en gekk síðan í burtu. Börnin héldu áfram fyrri iðju þar til 

kennari þeirra kom aftur.  
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Í þessu tilviki hefði kennarinn, sem gekk fram hjá, getað nýtt skýru fyrirmælin og 

hvatninguna, til dæmis með því að segja börnunum á skýran hátt að hætta að öskra og 

bíða þar til þau hættu og hrósa þeim í framhaldi af því. Að því loknu hefði hann getað 

rætt um hversu skaðlegur slíkur hávaði gæti verið. 

4. 3. 5 Atvik milli fastra dagskrárliða 
Kennari sagði við börnin á deildinni: „Nú ætlum við að koma í samverustund og allir 

eiga að setja hendur á læri.“ Hann fylgdi 15 börnum inn í næstu stofu og þegar allir voru 

þangað komnir sagði hann: „Allir að finna sætin sín og setja hendur á læri.” Tvö börn 

fóru ekki að fyrirmælunum og settust ekki. Þegar kennarinn tók eftir því tók hann í hönd 

þeirra og leiddi þau þangað sem þau áttu að setjast og setti þau þar niður. 

Í þessu tilviki notaði kennarinn skýr fyrirmæli og fylgdi þeim eftir með því að 

endurtaka fyrri setningu og fylgdi börnunum tveimur í sætin sín. Hins vegar hefði 

kennarinn einnig geta notað hrósið gagnvart þeim börunum sem settust strax. Hann 

hefði til dæmist getað sagt: „Ég er ánægð með hvað þið eruð dugleg að gera eins og ég 

segi ykkur að gera.“  

4. 3. 6 Atvik í upphafi valtíma 
Í valtíma voru öll börnin á deildinni saman komin. Sigga átti erfitt með að sitja kyrr og 

var sífellt að snúa sér við og trufla Denna sem sat við hlið hennar og togaði meðal 

annars í peysuna hans. Kennarinn, sem hafði fylgst með Siggu smástund, sagði þegar 

hún var búin að toga smástund í peysu Denna: „Sigga, viltu sitja fallega.“ Sigga hélt 

áfram fyrri iðju að toga í peysuna og snúa sér í hringi og var ekki frekar fundið að 

hegðun hennar.  

Í þessu tilviki hefði líklega verið árangursríkara að notast við skýru fyrirmælin og 

hvatninguna. Kennarinn hefði getað farið til Siggu og sagt henni á ákveðinn en mildan 

hátt að sitja kyrr á rassinum og hætta að toga í peysuna. Í framhaldi hefði hann til dæmis 

getað sagt: „Sýndu okkur hvernig þú situr kyrr á rassinum.“ Sigga hefði að öllum 

líkindum gert það og þá hefði verið hægt að hrósa henni fyrir og vekja athygli annarra 

barna á því með því að segja til dæmis: „Sjáið hvað hún Sigga getur setið kyrr án þess 

að trufla.“ Eða: „Ég vissi það, þú kannt alveg að sitja kyrr.“ Í framhaldinu hefði til 

dæmis verið hægt að nota tilvikið með peysutogið til þess að ræða um hvað gerist, ef föt 

eru toguð og teygð. Ef Sigga hefði ekki farið að fyrirmælunum sem kennarinn var búinn 
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að gefa henni á skýran og greinilegan hátt og hún hefði ekki sýnt samstarfsvilja eftir að 

hafa verið hvött til þess, þá hefði hann getað sett henni mörk á mildan hátt með því að 

senda hana í einveru til að hugsa um framkomu sína.  

4. 3. 7 Atvik í hópastarfi 
Þetta myndbrot greinir frá atvikum í tónlistartíma. Fimm börnin sátu á línu og kennarinn 

sat fyrir framan þau en Láki stóð við hlið hans og sagði frá upplifun sinni. Meðan Láki 

sagði frá dró Magga sig frá línunni sem hún átti að sitja á og fór að snúa sér í hringi á 

rassinum en Geiri lagðist á bakið og fór að teygja úr sér og sveifla höndunum. Þegar 

Láki hafði lokið frásögn sinni sagði kennarinn við hann: „Sestu á línuna.“ Í stað þess að 

setjast á línuna settist hann þar sem Magga var að snúa sér. Þá sagði kennarinn: 

„Magga, sestu á línuna.“ Þau settust bæði á línuna. Því næst sagði kennarinn við hópinn: 

„Má ég sjá hvað þið sitjið fallega?“ Hann beið meðan börnin hagræddu sér í sætunum 

og sagði síðan: „Munið þið ekki hvernig við eigum að haga okkur í tónlist, eigum við 

ekki að sitja fallega og allir að taka þátt?“ Börnin játtu því en Geiri lagðist aftur í gólfið. 

Kennarinn hunsaði hegðun hans en sagði börnunum frá því að þau þyrftu að læra að 

hegða sér í kór, því þau ættu að taka þátt í kóramóti. Síðan sagði hann þeim að standa 

upp, sem þau gerðu og einnig Geiri. Stuttu síðar fór Geiri að slengja sér utan í Nonna 

sem stóð við hlið hans. Kennarinn spurði þá Geira út í hvert hlutverki hans væri í 

sönglaginu og sagði hann frá því á greinargóðan hátt. Því næst sungu börnin og notuðu 

hreyfingar til að tjá tónlistina og boðskap textans. Að því loknu settist Geiri en hin 

börnin stóðu og héldu áfram að æfa hreyfingar sem áttu að fylgja laginu. Kennarinn 

varaði þá Geira við á ákveðinn hátt: „Geiri.“ Hann stóð upp og kennslan hélt áfram. 

Stuttu síðar byrjar Geiri að trufla Manna sem stóð við hlið hans. Manni bað hann um að 

hætta að trufla sig. Þá sagði kennarinn: „Geiri, nú skaltu leyfa okkur að sjá hvað þú ert 

duglegur að hlusta.“ Geiri stóð upp og í framhaldi sagði kennarinn við hópinn: „Má ég 

sjá hve dugleg þið eruð að hlusta?“ Hann beið smástund meðan þögn komst á hópinn og 

sagði síðan: „Vá, svakalega eruð þið stillt, nú ætlum við að syngja lagið aftur eftir 

myndunum og allir eiga að nota hreyfingar með og allir eiga að taka þátt. Þið eruð búin 

að vera ótrúlega dugleg og þið eruð ótrúlega klár.“ Geiri settist niður en þá sagði 

kennarinn: „Geiri, nú ætlum við að standa og allir eiga að taka þátt.“ Geiri sat þó sem 

fastast. Þá sagði kennarinn: „Geiri, núna erum við að æfa okkur að standa eins og í kór.“ 

Geiri svaraði: „Mér er alveg sama.“ Kennarinn fór að rökræða við hann um að allir ættu 
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að gera eins því þau væru að æfa sig vegna kóramótsins og hin börnin tóku undir og 

reyndu að sannfæra hann. Eftir því sem leið á rökræðurnar varð Geiri þverari og þverari, 

krosslagði hendur og sagðist ekki ætla að vera með. Að lokum sagði kennarinn skýrt og 

ákveðið: „Geiri, stattu upp,“ en hann hristi höfuðið. Kennarinn fór þá til hans og sagði: 

„Þú getur ekki hagað þér svona,“ tók í hönd hans og leiddi fram.  

Í þessu tilviki hefði verið hægt að nota verkfærin betur. Meðal annars hefði 

kennarinn átt að stoppa Möggu og Geira af og segja þeim á skýran hátt að setjast og 

hlusta á Láka. Í öðru lagi hefði hann átt að segja börnunum að sitja á nákvæmari hátt í 

stað þess að spyrja þau hvort þau vildu sitja fallega. Hins vegar var gott að rifja upp 

með börnunum rétta hegðun í tónlistartíma. Í þriðja lagi hefði hann átt að gefa Geira 

skýr fyrirmæli í stað þess að hunsa hann. Kennarinn fylgdi fyrirmælum sínum eftir 

gagnvart Láka og Siggu en ekki gagnvart Geira. Kennarar þurfa að gæta jafnræðis og 

staðfestu þegar þeir gera kröfur til barna og vera sjálfum sér samkvæmir. Þegar Geiri fór 

að slengja sér utan í Nonna þá hefði kennarinn átt að setja honum mörk en þess í stað 

gaf hann honum annað tækifæri með því að fá honum hlutverk, það er að segja að fá 

hann til að segja frá hlutverki sínu í söngnum. Þarna hefði kennarinn einnig átt að hrósa 

honum fyrir hversu greinilega hann sagði frá hlutverki sínu. Hins vegar, þegar hann fór 

að slengja sér utan í Manna, var kominn tími til þess að setja honum mörk á mildan og 

jákvæðan hátt með því að segja rólega og vingjarnlega við hann: „Geiri minn, þar sem 

þú vilt ekki taka þátt og gera eins og hin börnin skaltu fara fram og hugsa málið. Þú 

getur komið aftur inn þegar þú hefur tekið ákvörðun um hvað þú ætlar að gera.“  

4. 3. 8 Annað atvik í hópastarfi 
Þetta myndbrot lýsir því þegar sex börn voru að spila bingó og kennari var að leiðbeina 

þeim. Þegar spilið var búið sagði hann: „Setjið spjöldin í kassann.“ Þegar börnin höfðu 

sett spjöldin í kassann utan eitt þeirra sagði hann: „Flott hjá ykkur að setja öll spjöldin í 

kassann.“ Hann endurtók fyrirmæli sín vegna þess að eitt barnið var seinna til en önnur 

að setja spjaldið í kassann því það var að skoða myndina á spjaldinu. Hann sagði við 

það: „Stína mín, settu spjaldið í kassann,“ og þegar hún hafði sett það á sinn stað sagði 

hann: „Gott hjá þér að setja spjaldið í kassann.“  

Þarna var verkfærunum beitt á réttan hátt. Börnin fengu skýr fyrirmæli, beðið var 

meðan spjöldin voru sett í kassann og hrósað í kjölfarið.  
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4. 3. 9 Atvik í fataherbergi 
Sex börn voru að klæða sig fyrir útiveru og tveir kennarar voru til aðstoðar. Kennari 

sagði við Gunnu án þess að líta á hana: „Gunna, finndu peysuna þína.“ Gunna var að 

ræða við annað barn og fylgdist ekki að með kennaranum og svaraði því ekki. Þá sagði 

kennarinn: „Gunna, hvar er peysan þín?“ Hún svaraði að peysan væri í hólfinu. Þá sagði 

kennarinn og horfði á hana: „Finndu hólfið þitt og náðu í peysuna,“ en gaf henni ekki 

tækifæri til að bregðast við heldur náði sjálfur í peysuna og klæddi hana í.  

Í þessu tilviki notaði kennarinn ágætlega skýr fyrirmæli en æskilegra hefði verið 

að hann hefði snert Gunnu eða reynt að ná augnsambandi við hana til að ná athygli 

hennar í upphafi. Enn fremur hefði verið hægt að nota hvatningu eins og: „Má ég sjá 

hve þú ert snögg eða dugleg að klæða þig í?“ Eða: „Nú verður þú að drífa þig að klæða 

þig í ef þú ætlar að nota útiveruna,“ í stað þess að taka af henni tækifærið að klæða sig 

sjálf því Gunna var nógu gömul til að geta það auðveldlega. 

4. 3. 10 Atvik við kubbatiltekt  
Tvö börn voru að taka kubba saman þegar kennari kom aðvífandi og sagði „Eruð þið 

alveg að sofna?“ Annað barnið svarar „Nei við erum að taka til.“ Kennarinn settist hjá 

þeim og hjálpaði þeim að taka kubbana saman. 

Þarna hefði verið æskilegra að nota skýru fyrirmælin og hvatninguna og hvetja 

börnin til að taka kubbana saman og gera það fljótt í stað þess að hæða þau fyrir það að 

tiltektin hjá þeim hafi tekið of langan tíma eins og kennarinn gaf í skyn. Enn fremur 

hefði hann getað fylgst betur með tiltektinni og sagt þeim fyrr að byrja að taka saman og 

notað hvatningarverkfærin samhliða.  

4. 3. 11 Atvik í listasmiðju 
Börn voru í listasmiðju að vefja pappír utan um bolluvandarspýtur þegar kennarinn 

segir: „Nú er klukkan að verða tíu, eruð þið nokkuð að verða búin?“ og lítur yfir verk 

barnanna. Stjáni sýndi honum spýtuna sem hann var búinn að vefja og kennarinn sagði: 

„Þetta er flott hjá þér,“ og í framhaldi af því byrjaði kennarinn að taka saman af 

borðinu. Eftir að Stjáni hafði fengið viðurkenningu hjá kennaranum fyrir verk sitt sneri 

hann sér að Dóru sem hafði einnig vafið prikið sitt og fór að skylmast við hana. 

Pappírinn losnaði af prikinu hjá Stjána og þau stoppuðu til að kanna skemmdir en héldu 

síðan áfram að skylmast. Þá kom Svenni að og Stjáni fór að skylmast við hann. Þeir 
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héldu áfram en stoppuðu þegar kennarinn sagði: „Ég sé pappír hér á gólfinu.“ Þeir héldu 

áfram þar til kennarinn sagði aftur: „Strákar, viljið þið hjálpa mér að ganga frá?“ Þeir 

svöruðu ekki og héldu áfram að skylmast. Annar kennari kom í dyrnar og sagði: „Það er 

allt tilbúið í valinu”. Drengirnir hættu að skylmast og börnin fóru inn á deild í val.  

Í þessu tilviki hefði verið hægt að nýta PMT-verkfærin á markvissan hátt. Til 

dæmis hefði kennarinn getað sagt börnunum að ganga frá í stað þess að nota spurningu 

um hvort þau væru að verða búin því tíminn var útrunninn. Í staðinn fyrir að segja: 

„Þetta er flott hjá þér,“ hefði verði betra að segja eitthvað í þessa áttina: „Stjáni, ég sé að 

þér hefur tekist að vefja spýtuna og þér hefur gengið það ágætlega.“ Þá hefði kennarinn 

einnig átt að stöðva skylmingarnar því börnin hefðu getað meitt sig og enn fremur átti 

að stöðva skylmingarnar áður en börnin eyðilögðu vinnu sína. Trúlega hefur það vakað 

fyrir kennaranum að fá börnin til að taka pappírinn upp af gólfinu þegar hann sagði: „Ég 

sé pappír á gólfinu.“ Það hefði virkað betur að segja til dæmis drengjunum að hætta að 

skylmast, taka pappírinn upp og fylgja fyrirmælunum eftir. Sama á við þegar kennarinn 

bað þá um að hjálpa sér að taka saman því þá var hann að gefa þeim val því þeir 

svöruðu honum ekki.  

4. 3. 12 Atvik í matmálstíma 
Palli sat við hlið kennarans og var búinn að borða og þurfti að tala mikið. Kennarinn 

stóð upp frá borðinu til að aðstoða barn sem sat beint á móti en þá hækkaði Palli 

röddina. Þá sagði kennarinn: „Palli, Palli,“ og fór til hans og settist við hlið hans og 

sagði: „Nú ert þú kominn yfir landamærin.“ Palli spurði: „Hvað eru landamæri?“ 

Kennarinn dró með fingri svæði sem hann hafði til umráða við borðið og sagði honum 

að það væri landamærin hans. Palli sat kyrr, klappaði saman lófunum, talaði hátt og 

gretti sig samhliða því sem hann var að leika sér með vatnsglas. Kennarinn sneri sér að 

honum og sagði: „Nú skaltu hætta,“ og sagði síðan yfir hópinn: „Ef þið eruð að leika 

ykkur með matinn þá tek ég hann,“ og byrjaði að stafla glösum saman og spurði eitt 

barnið hvort það væri hætt, sneri sér að Palla og sagði: „Hann Frosti er að borða, ekki 

trufla hann,“ fór síðan fram með leirtauið sem hann var búinn að taka saman. Þegar 

kennarinn kom inn sagði hann við Palla: „Það er svo mikill hamagangur í þér, viltu 

hjálpa?“ réttir honum skál og Palli fór með hana og setti á vagninn í næstu stofu. 

Kennarinn settist og sneri sér að barni og sagði: „Haltu áfram að borða.“ Palli kom inn 

og kennarinn rétti honum smjörið og hann fór með það fram. Þegar hann kom aftur inn 
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spurði hann: „Hvað á ég svo að gera?“ Kennarinn svaraði: „Náðu í tusku.“ Palli stökk af 

stað og kennarinn kallaði á eftir honum: „Taktu aðeins meira vatn úr henni núna.“ Palli 

kom með tuskuna og byrjaði að þurrka borðið þegar kennarinn sagði: „Heyrðu, 

umsjónarmaður,“ og rétti honum skálar. Palli þaut af stað með þær fram. Meðan lauk 

annað barn við matinn sinn og kennarinn sagði við það: „Palli er umsjónarmaður, biddu 

hann um að fara fram með diskinn þinn.“ Þegar Palli kom aftur inn bað barnið hann um 

að taka diskinn en hann neitaði. Kennarinn spurði þá: „Palli, af hverju viltu ekki taka 

diskinn?“ en beið ekki eftir svari heldur rétti Palla glas sem hann fór með fram. Þegar 

Palli kom aftur settust öll börnin og þökkuðu fyrir matinn með táknmáli.  

Ef þetta myndbrot, sem átti sér stað í lok málsverðar, er skoðað kemur ágætlega 

fram hvar hefði verið hægt að nota PMT-verkfærin skýr fyrirmæli og hvatninguna betur. 

Til dæmis í stað þess að segja: „Palli, Palli, nú ert þú kominn yfir landamærin,“ sem 

Palli skildi ekki hefði verið auðveldara fyrir Palla að skilja einfaldari fyrirmæli eins og: 

„Palli minn, nú skalt þú tala lægra,“ eða hvetja hann með því að segja: „Má ég heyra 

hvernig þú getur talað lægra.“ Einnig hefði verið tækifæri fyrir kennarann að kenna 

börnunum nýtt orð, landamæri, og hina margbreytilegu merkingu þess. Fyrirmælin voru 

ennfremur mjög óskýr þegar kennarinn sagði Palla að hætta. Var verið að segja honum 

að hætta að leika sér með vatnsglasið, hætta að tala hátt eða hætta að gretta sig? Það var 

heldur ekki sanngjarnt gagnvart öðrum börnum, sem voru ekki að leika sér með 

mataráhöld eða matinn að hóta þeim að taka matinn af þeim. Tvíbentu fyrirmælin voru 

einnig óskiljanleg, til dæmis þegar kennarinn sagði við Palla: „Það er svo mikill 

hamagangur í þér, viltu hjálpa?“ og rétti honum skálina. Þarna hefði kennarinn 

einfaldlega átt að segja eitthvað á þessa leið: „Palli minn, þú ert dugnaðarstrákur og því 

er best að þú verðir umsjónarmaður í dag,“ og árétta hlutverk umsjónarmanns. Í ljósi 

þess að drengurinn stóð sig vel við að bera fram mataráhöldin, þá hefði kennarinn átt að 

hrósa honum fyrir dugnaðinn og líkurnar hefðu aukist á því að hann hefði tekið diskinn 

frá stúlkunni. Auk þess hefði kennarinn átt að gefa Palla tækifæri til að svara því hvers 

vegna hann vildi ekki fara með diskinn fram fyrir stúlkuna. 
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Samantekt úr niðurstöðum myndbanda á rannsóknartímabilinu 

Helstu niðurstöður þessa gagnasafns gefa til kynna ákveðinn samhljóm. Beiting 

verkfæranna fór eftir því hver í hlut átti. Þar sem þeim var beitt samkvæmt PMT- 

aðferðum þá skiluðu þau betri árangri. Börnin fóru frekar eftir skýrum fyrirmælum, 

einkum þegar þeim var fylgt eftir. Börnin virtust lesa ágætlega óskýru fyrirmælin en 

betur þau skýru. Það kom þó í ljós að þau fóru ekki alltaf að fyrirmælunum, einkum ef 

þau höfðu val. Hins vegar tókst þeim engan veginn að lesa í mjög óskýr skilaboð eins 

og: „Eruð þið að sofna?“ eða: „Nú ertu komin yfir landamærin þín.“ Þá gefa 

niðurstöðurnar til kynna að kennarar hafa ekki á þeim tíma, sem upptökurnar voru 

gerðar, verið búnir að ná að tileinka sér að hrósa markvisst og þeir notuðu hvatninguna 

lítið.  

4. 4 Niðurstöður viðhorfskannana  
Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum tveggja viðhorfskannana meðal 

foreldra og kennara. Á síðari hluta undirbúningstímabilsins var gerð könnun meðal 

kennara um viðhorf þeirra til uppeldis- og kennsluaðferða sem byggðar eru á PMT- 

hugmyndafræði. Þessi könnun var síðan endurtekin í lok rannsóknartímabilsins. 

Sambærileg könnun var einnig lögð fyrir foreldra í september 2005 og aftur í maí 2006 

þar sem þeir voru spurðir út í viðhorf til uppeldis- og kennsluhátta kennara leikskólans. 

Markmiðið með könnununum var að skoða hvort það hefðu orðið breytingar á 

viðhorfum við íhlutunina. Stuðst verður við nokkrar myndir svo lesandi geti betur áttað 

sig á niðurstöðunum en þær eru birtar í heild sinni í fylgiskjali með ritgerðinni (sjá fsk. 

nr. 8 og 9). 

4. 4. 1 Niðurstöður fyrri og seinni viðhorfskönnunar meðal kennara 
Þegar kannanirnar voru lagðar fyrir voru 25 kennarar við störf í leikskólanum. Svör við 

fyrri könnuninni bárust frá þremur fjórðu kennaranna eða 19 og í hinni seinni tóku 23 

kennarar þátt. 16 kennarar svöruðu báðum könnununum eða rúmlega þrír fjórðu (D. 

sp.). 

Í báðum könnununum voru kennarar á einu máli um að það væri mjög eða fremur 

mikilvægt að hafa jákvæð viðmið eða reglur um hegðun barna í leikskóla (1.sp). Þeim 
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sem sögðu að það væru til viðmið eða reglur fjölgaði úr 50% í fyrri könnun í 100% í 

þeirri síðari (2. sp).  

Samhljómur var í niðurstöðum beggja kannananna um mikilvægi þess að kenna 

reglur á jákvæðan og markvissan hátt (sp. 3). Eingöngu helmingur kennara í fyrri 

könnuninni töldu að til væru aðferðir til að kenna jákvæða hegðun en í þeirri seinni 

töldu allir að þær væru til (sp. 4). 

Öllum kennurum í báðum könnunum bar saman um mikilvægi þess að nota hrós 

og hvatningu við að kenna jákvæða hegðun (sp. 5). Hins vegar voru þeir ekki sammála 

um hvort til væru samræmdar reglur um notkun hróss og hvatningar. Rétt tæplega 

helmingur svarenda töldu að til væru samræmdar reglur um notkun hróss og hvatningar 

í fyrri könnuninni en 90% í hinni síðari (6. sp). 

Allir kennarar, í báðum könnununum, voru sömu skoðunar um mikilvægi þess að 

minna börn á æskilega hegðun, enn fremur sögðu þeir að æskileg hegðun væri mjög eða 

frekar oft rifjuð upp með börnunum (17. og 18. sp). 

Einhugur var í svörunum í báðum könnununum um mikilvægi þess að hafa 

skilgreiningar á því á hvaða hegðunarvandamálum eigi að taka innan deildar (10. sp). 

Þeir voru hins vegar ekki á sömu skoðun þegar spurt var hversu margar skilgreiningar 

væru til um hvaða hegðunarvandamálum eigi að taka á inni á deildum. Í fyrri 

könnuninni töldu 89% svarenda að það væru til margar skilgreiningar á hvaða 

hegðunarvandamálum eigi að taka á inni á deildum en tæplega þrír fjórðu í seinni 

könnuninni (11.sp). Þarna fækkar jákvæðum svörum en fjölgar ekki milli kannana, 

öfugt við það sem mátti búast við og er það eftirtektarvert.  

Þá var spurt um hvort til væru skilgreiningar á því hvernig taka eigi á 

hegðunarvandamálum utan deildar og sögðu 94% í fyrri könnuninni þær vera mjög eða 

frekar margar til en í hinni seinna fór svarhlutfallið niður í 63% sem vekur líka nokkra 

athygli (12. sp). 

Allir kennarar voru á sömu skoðun í báðum könnununum um mikilvægi þess að 

hafa skilgreiningar á því hvað telst óæskileg hegðun (7. sp). Einnig var samhljómur 

milli kannanana á svörum þegar spurt var um hversu oft væru notaðar samræmdar 

skilgreiningar á því hvað fælist í óæskilegri hegðun. Um 80% svarenda sögðu að þær 

væru notaðar í flestum tilvikum (9. sp).  
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10b. mynd. Hversu vel eða illa telur þú að starfsmenn 
þekki skilgreingar á samræmdum reglum varðandi 

hegðun í leikskólanum?

5; 24%

15; 71%

1; 5%

0; 0%

Mjög vel Frekar vel Frekar illa Mjög illa

Kennarar voru spurðir um þekkingu sína á samræmdum reglum um hegðun barna í 

leikskólanum. Í hinni fyrri sagðist rúmlega helmingur þeirra þekkja þær mjög eða frekar 

vel en hér um bil allir í þeirri seinni (9. sp, 10. mynd a og b).  

 

Sama var upp á teningnum þegar spurt var um hversu oft reglurnar væru rifjaðar 

upp með börnunum. Í fyrri könnuninni sögðu 47% svarenda að þær væru mjög eða 

frekar oft rifjaðar upp en í hinni síðari 84% (30. sp). 

Í niðurstöðum beggja kannanna kom í ljós að allflestir kennarar töldu mjög eða 

frekar mikilvægt að hafa starfshóp sem skipulegði aðgerðir til að auka æskilega hegðun 

og hvernig ætti að taka á óæskilegri hegðun (13. og 14. sp).  

Um tveir þriðju svarenda sögðust upplýsa foreldra mjög eða fremur vel um 

væntingarnar sem gerðar væru til hegðunar barnanna í leikskólanum. Í seinni 

könnuninni sögðust flestir upplýsa foreldra um væntingarnar (15. sp). Einnig voru 

allflestir kennarar sama sinnis í niðurstöðum beggja kannananna um að foreldrar væru 

mjög eða frekar vel upplýstir um hvernig tekið væri á óæskilegri hegðun (sp. 16).  

Svarendum bar ekki saman um mikilvægi þess að safna saman upplýsingum um 

óæskilega hegðun barna. Í fyrri könnuninni sögðust 58% kennara það mjög eða fremur 

mikilvægt en hlutfallið, sem taldi svo vera, hækkaði í 75% í seinni könnuninni (19. sp).  

Þegar spurt var um hvort upplýsingum um óæskilega hegðun væri safnað saman 

fækkaði milli kannanna þeim sem sögðu að þeim væri safnað mjög eða fremur oft 

saman .Í þeirri fyrri sögðu 74% að svo væri en í þeirri síðari hafði þeim fækkað niður í 

30%, sem er athyglisvert (20. sp). 

Þá var spurt um hversu oft eða sjaldan upplýsingarnar væru notaðar til að ákveða 

ný viðmið eða reglur um það hvernig beri að taka á óæskilegri hegðun. Sögðu 90% í 

10a. mynd.   Hversu vel eða illa telur þú að starfsmenn 
þekki skilgreiningar á samræmdum reglum varðandi 

hegðun í leikskólanum?

3; 16%

7; 37%

1; 5%

8; 42%

Mjög vel Frekar vel Frekar illa Mjög illa
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fyrri könnuninni þær vera nýttar mjög eða frekar oft í þeim tilgangi en einungis 43% í 

seinni könnuninni (21. sp). Þessar niðurstöður eru sömuleiðis eftirtektarverðar. 

Þátttakendur voru einnig spurðir hvort farið væri yfir það með starfsmanna-

hópnum hvernig beri að taka á erfiðri hegðun með hliðsjón af upplýsingum sem 

kennarar höfðu safnað. Lítill munur var á svörum milli kannana. Í fyrri könnuninni 

sagði rúmlega helmingur að það væri gert mjög eða frekar oft en í hinni síðari var 

tæplega helmingur þeirrar skoðunar (31. sp). 

Enn fremur var spurt hversu oft allt starfsfólkið ætti að taka beinan þátt í að stuðla 

að betri hegðun barna í skólanum. Í báðum könnununum voru svarendur sammála um 

að það ætti að gera (22. sp). Allir töldu það enn fremur mjög mikilvægt að hafa reglur 

eða viðmið um æskilega hegðun utan heimadeildar (23. sp). 

Þegar spurt var um hvort til væru mörg viðmið um æskilega hegðun utan 

heimadeildar svöruðu 62% í fyrri könnuninni svo vera en 90% í þeirri seinni (24. sp). Í 

báðum könnununum sögðust flestir svarenda fylgjast með börnum utan heimadeildar 

(25. sp) og að þeim væri hrósað mjög eða fremur oft þegar þau sýndu æskilega hegðun 

þar (26. sp).  

Kennarar voru spurðir hversu oft námsumhverfi barna væri skipulagt þannig að 

þau væru eftirlitslaus. Í fyrri könnuninni sagði þriðjungur þeirra að námsumhverfið væri 

frekar eða mjög sjaldan skipulagt þannig en þrír fjórðu í þeirri seinni (27. sp, 11. mynd a 

og b).  

 

 

Þá voru kennarar einnig spurðir um hvort allt starfsfólk skólans tæki þátt í að 

stjórna og fylgjast með svæðum utan heimadeildar. Í fyrri könnuninni sögðu 83% að allt 

fólkið tæki mjög eða frekar oft þátt en í þeirri seinni einungis 60% (32. sp). 

11a. mynd.   Hversu oft eða sjaldan er námsumhverfi 
barnanna skipulagt með þeim hætti að þau séu 

eftirlitslaus?

3; 17%

9; 50%

6; 33%

0; 0%

Mjög oft Frekar oft Frekar sjaldan Mjög sjaldan 

11b. mynd.   Hversu oft eða sjaldan er námsumhverfi 
barnanna skipulegt með þeim hætti að þau séu 

eftirlitslaus?

1; 5%
4; 19%

9; 43%

7; 33%

Mjög oft Frekar oft Frekar sjaldan Mjög sjaldan 
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Niðurstöður beggja kannananna sýndu að allir voru sammála um að börnum væri 

ljóst til hvers væri ætlast af þeim á heimasvæðum (33. sp). Allir voru enn fremur á einu 

máli um að þeim væru ljósar afleiðingar óæskilegrar hegðunar (34. sp). Þegar kennarar 

voru spurðir hvort börnum væri kennt á markvissan hátt hvernig þau eiga að hegða sér 

sögðu 79% svarenda í fyrri könnuninni að þeim væri mjög eða frekar oft kennt á 

markvissan hátt en 95% í hinni síðari (35. sp). 

Kennarar voru ekki sammála um agastjórnun. Í fyrri könnun sögðu 94% þeirra að 

jafnræðis væri gætt með tilliti til þess hvernig tekið er á börnum sem sýna ekki 

samstarfsvilja en 86% í hinni seinni (36. sp). Hér fækkar kennurum milli kannana sem 

telja jafnræðis ekki gætt sem vekur nokkra athygli. Hins vegar var samhljómur meðal 

þeirra þegar spurt var um fjölda samræmdra reglna um það hvernig taka eigi á börnum 

sem sýna ekki samstarfsvilja. Tæplega tveir þriðju sögðu að það væru til margar 

samræmdar reglur þar um (37. sp).  

Kennarar voru spurðir hvort þeir fái tækifæri á vinnutíma til að þróa og bæta hæfni 

sína svo þeir geti stutt betur við jákvæða hegðun barna leikskólans. Í fyrri könnun 

sögðust 68% fá tækifæri til þess en í hinni síðar eingöngu 37% (29. sp). Því ber ekki að 

neita að þessar niðurstöður eru athyglisverðar.  

Fjórar lokaspurningar voru lagðar fyrir í seinni könnuninni. Hin fyrsta var hvort 

nýju reglurnar hefðu breytt einhverju í skólasamfélaginu og voru allir á því að þær 

hefðu gert það (38. sp). Því næst var spurt hvort reglurnar hefðu virkað vel eða illa og 

sögðu allflestir þær hafa virkað vel (39. sp). Þá var spurt hversu sáttir kennarar væru 

með nýju reglurnar (40. sp) og að síðustu var spurt um aðferðafræðina við kennslu 

reglnanna (41. sp). Allir kennarar voru á sömu skoðun og sögðust vera mjög sáttir.  

Að lokum var kennurum gefið tækifæri til að koma öðrum skilaboðum á framfæri 

í könnuninni og kom þá meðal annars fram mikilvægi þess að halda áfram að starfa eftir 

aðferðum PMT og félagslega hvatningin og skýru fyrirmælin væru helstu verkfærin, 

sem leikskólakennarar ættu að einbeita sér að. Enn fremur kom fram að aðferðafræðin 

við kennslu reglnanna gagnist mjög vel og misskilningur milli kennara og kennara og 

barna væri minni en áður en verkefnið fór af stað. Að lokum kom fram að verkefnið 

hefði sameinað starfsmannahópinn og að leikskólastjóri þyrfti að fara á námskeið til að 

tileinka sér notkun PMT-verkfæra.  
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Samantekt úr niðurstöðum fyrri og seinni viðhorfskönnunar meðal starfs-

manna  

Niðurstöður benda til þess að breytingar hafi átt sér stað. Það birtist meðal annars í betra 

upplýsingaflæði og samræmingu. Í seinni könnuninni kom fram að allir höfðu 

upplýsingar um að til væru:  

a) viðmið um hegðun barnanna,  
b) aðferðir til að kenna jákvæða hegðun,  
c) samræmdar reglur um notkun hvatningarorða,  
d) viðmið um æskilega hegðun utan heimadeildar.  
 

 Þá kom fram að kennarar rifjuðu oftar upp með börnunum þær reglur, sem giltu í 

leikskólanum, og að þær væru kenndar á markvissari hátt en áður og námsumhverfi 

þeirra væri einnig betur skipulagt. Kennarar voru á einu máli um að nýju reglurnar 

virkuðu vel, allir voru sáttir við aðferðafræðina við að kenna þær og að síðustu að 

foreldrar væru betur upplýstir nú en áður.  

Kennarar töldu einnig mikilvægt að hafa skilgreiningar á því hvaða hegðunar-

vandamálum eigi að taka á innan og utan deildar. Þeir voru síður sammála þegar spurt 

var hvort það væru til skilgreiningar á því hvernig taka ætti á hegðunarvandamálum. Þá 

vakti það athygli að í fyrri könnuninni svöruðu þrír fjórðu kennara að upplýsingum um 

óæskilega hegðun væri safnað saman en eingöngu tæplega þriðjungur í þeirri síðari. Það 

var líka athyglisvert að kennarar svöruðu að upplýsingum til að ákveða ný viðmið eða 

reglur um það hvernig bæri að taka á óæskilegri hegðun væru einungis nýttar í 43% 

tilvika í seinni könnuninni.  

Niðurstöður úr seinni könnuninni gefa til kynna að kennarar fái færri tækifæri til 

að þróa hæfni sína til að veita börnum jákvæðan stuðning en áður og sjaldnar sé farið 

yfir með þeim hvernig beri að taka á erfiðri hegðun.  

4. 4. 2 Niðurstöður fyrri og seinni viðhorfskönnunar foreldra 
Þegar kannanirnar voru lagðir fyrir voru 89 börn skráð í leikskólann í september 2005 

en 92 börn í maí 2006. Foreldrar tólf barna áttu tvö börn samtímis í leikskólanum. Þeir 

svöruðu einu sinni hvorri könnun og þá fyrir bæði börnin í einu. Um þrír fjórðu foreldra 

svöruðu fyrri könnuninni en tveir þriðju þeirri síðari. 84% svarenda voru þeir sömu í 

báðum könnunum.  
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Þegar foreldrar voru spurðir um mikilvægi þess að hafa reglur um hegðun barna í 

leikskóla töldu allir í báðum könnununum það skipta mjög eða frekar miklu máli (1. sp).                                                      

Þegar þeir voru spurðir hvort þeim hefðu verið kynntar reglurnar sem giltu í 

leikskólanum hækkaði hlutfall þeirra sem töldu að þeim hefði verið kynntar reglurnar 

mjög eða frekar ítarlega úr þriðjungi í tvo þriðju milli kannana (2. sp, 12. mynd a og b). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Þegar foreldrar voru spurðir hversu sáttir eða ósáttir þeir væru með reglurnar sem 

giltu í leikskólanum sögðust allir, í báðum könnununum, vera mjög sáttir (3. sp). Eins 

töldu þeir það skipta mjög miklu máli, í báðum könnununum, að kenna börnum hegðun 

á markvissan hátt (4. sp). Öllum foreldrum, í báðum könnununum, fannst það skipta 

mjög  miklu máli að nota skýr fyrirmæli, hvatningu og hrós til að kenna hegðun (5. sp). 

Enn fremur fannst þeim það skipta miklu máli að kennarar leikskólans hefðu 

skilgreiningar á því hvað teldist óæskileg hegðun (6. sp).  

Um 30% foreldra í fyrri könnuninni sögðust hafa fengið mjög eða frekar ítarlega 

kynningu á skilgreiningum um óæskilega hegðun og hlutfallið hækkaði upp í 49% í 

seinni könnuninni (7. sp). Þá fannst þeim öllum það skipta mjög eða frekar miklu máli 

að það væri hópur starfandi við að skipuleggja hvernig bæri að taka á óæskilegri hegðun 

(8. sp). Foreldrar töldu ennfremur að þeir ættu alltaf eða oftast að sitja í slíkum hópi og 

jókst fjöldi þeirra sem svo töldu úr 60% í 70% milli kannana (9. sp).  

Fjöldinn (84%) sem töldu að þeir væru alltaf eða oftast upplýstir um hegðun 

barnsins í leikskólanum  stóð í stað milli kannana (10. sp) og allir voru á einu máli um 

að börnin þeirra þekktu reglurnar sem gilda í leikskólanum mjög eða frekar vel (11. sp). 

Þá var samhljómur í svörum allra svarenda í báðum könnununum um að reglurnar væru 

kenndar mjög eða frekar markvisst (12. sp). Enn fremur fannst þeim, í báðum 

12a. mynd.  Hefur þér/ ykkur verið kynntar ítarlega eða 
lauslega reglurnar sem gilda um hegðun barna í 

leikskólanum?

5; 8%

17; 26%

24; 37%

19; 29%

Mjög ítarlega Frekar ítarlega Frekar lauslega Mjög lauslega

12b. mynd.  Hefur þér/ ykkur verið kynntar ítarlega eða 
lauslega reglurnar sem gilda um hegðun barna í 

leikskólanum?

5; 9%

30; 55%

16; 30%

3; 6%

Mjög ítarlega Frekar ítarlega Frekar lauslega Mjög lauslega
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könnununum, það skipta mjög miklu máli að minna börn á æskilega hegðun og hrósa 

þeim (13. og 14 sp).  

Þegar foreldrar voru beðnir að svara því hvort kennarar skólans veittu þeim ráð til 

að bæta hæfni sína svo þeir væru betur í stakk búnir til að styðja við jákvæða hegðun 

barnsins svöruðu 17% þá gera það mjög eða frekar oft en fjöldi þeirra reyndist 34% eða 

tvöfalt fleiri í seinni könnuninni (15. sp).  

Foreldrar voru sammála um jafnræði í agastjórnun því þeir töldu hana mjög eða 

frekar mikla (16. sp).  

Foreldrar voru einnig spurðir um líðan barnsins í leikskólanum og svöruðu allir í 

báðum könnununum að því liði mjög eða frekar vel (17. sp). Enn fremur sögðu allflestir 

að barnið þeirra lenti sjaldan eða mjög sjaldan í deilum við önnur börn í leikskólanum 

(18. sp). Þá svöruðu allir því að samskipti milli kennara og barna væru mjög eða frekar 

góð (19. sp). Sama var upp á teningnum varðandi þegar spurt var hvort þeir teldu að 

börnunum gengi vel að fara að fyrirmælum og að fylgja reglum skólans því allir töldu 

svo vera (20. og 21. sp). 

Flestir foreldrar í báðum k könnununum töldu að börnunum gengi mjög eða 

fremur vel að fara að fyrirmælum heima og að fylgja reglunum og einnig sögðust flestir 

hafa miklar væntingar til PMT-verkefnisins (22., 23. og 24. sp).  

Í lok seinni könnunarinnar voru foreldrar spurðir hversu vel eða illa reglurnar, sem 

tóku gildi á skólaárinu, hefðu verið kynntar. Rúmlega helmingur eða 56% svöruðu að 

þær hefðu verið kynntar mjög eða frekar vel (25. sp). Þá voru þeir spurðir hvort það 

hefðu orðið miklar eða litlar breytingar á hegðun barnsins við það að starfsmenn hafi 

tileinkað sér kennsluaðferðir PMT til að styðja við jákvæða hegðun barnsins í 

leikskólanum. Liðlega helmingur eða 54% svarenda töldu að það hefði orðið mjög eða 

frekar miklar breytingar (26.sp) og rúmlega þrír fjórðu töldu að nýju reglurnar hefðu 

breytt mjög eða frekar miklu máli fyrir skólasamfélagið (27. sp).  

 

Samantekt úr niðurstöðum fyrri og seinni foreldrakönnunnar 

Foreldrar voru sammála um að það hefðu orðið breytingar í kjölfar notkunar PMT-

verkfæranna, meðal annars að kynning á reglum til að móta hegðun væri meiri og fleiri 

skilgreiningar væru til um óæskilega hegðun. Fleiri sögðu að þeir ættu að vera í 

starfshópi til að skipuleggja hvernig bæri að taka á óæskilegri hegðun. Einnig sögðust 
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fleiri foreldrar en áður fá ráð hjá kennurum til að styðja við jákvæða hegðun barns. Að 

lokum töldu foreldrar að nýju reglurnar skiptu miklu máli fyrir skólasamfélagið. 

 

Samantekt úr niðurstöðum fyrri og seinni viðhorfskönnunar starfsmanna og 

foreldra 

Mikill samhljómur var í viðhorfum kennara og foreldra í niðurstöðum kannananna. 

Báðir aðilar töldu mikilvægt að hafa jákvæð viðmið um hegðun barna í leikskólanum og 

að kenna börnum jákvæðar reglur á beinan hátt. Bæði foreldrar og kennarar voru á einu 

máli um mikilvægi þess að nota hrós og hvatningu við kennslu jákvæðrar hegðunar. 

Þeir voru enn fremur á einu máli um að hafa skilgreiningu á því hvað fælist í óæskilegri 

hegðun. Þá voru þeir á sömu skoðun um að börnum væri ljóst til hvers væri ætlast af 

þeim og einnig að þeim væri kennt á markvissan hátt í leikskólanum hvernig þau ættu 

að haga sér. Foreldrar voru sammála kennurum um að jafnræði væri í agastjórnun í 

leikskólanum en hins vegar var ákveðin þversögn varðandi upplýsingaflæðið. Um 56% 

foreldra sögðust hafa fengið mjög eða frekar ítarlega kynningu á nýju reglunum en 

liðlega 87% kennara sögðu að foreldrar væru mjög eða frekar vel upplýstir um 

væntingar til hegðunar barnanna og hvernig tekið væri á óæskilegri hegðun.  
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5. Umræður 
Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar ræddar og skoðað hvaða lærdóm 

megi draga af þeim til hagsbóta fyrir leikskólann þar sem rannsóknin fór fram. Einnig 

vona ég að aðrir leikskólar geti nýtt sér niðurstöðurnar til að bæta uppeldisskilyrði 

barna. Umræðurnar um niðurstöðurnar taka mið af fræðilegum bakgrunni rann-

sóknarinnar, rannsóknarspurningunum og viðleitni til að svara þeim en spurningarnar 

voru:  

A. Hversu vel henta PMT-verkfærin við uppeldis- og kennslustörf í leikskóla og  
 hvaða breytinga er þörf svo þau geti komið að notum við þau? 
 
B.  Hefur innleiðsla PMT-verkfæranna áhrif á samskipti í leikskóla milli: 

• Barna, 
• barna og kennara, 
• kennara? 
 

5. 1 Henta PMT-verkfærin við uppeldis- og kennslustörf í leikskóla?  
Niðurstöðurnar í heild sinni voru mjög jákvæðar fyrir leikskólann. Því má álykta að 

PMT-verkfærin hafi hentað leikskólanum til að breyta starfsháttum, auka námsárangur 

barna og veita innviðum skólans meira öryggi, það er að segja kennurum, börnum, og 

foreldrum.  

Kennarar sögðu að PMT-verkfærin, sem þeir einbeittu sér að í þessari rannsókn, 

henti við uppeldis og kennslustörf í leikskóla. Þeir töldu jafnframt að það þyrfti að laga 

þau að leikskólastarfi. Þeirra álit var að skýr fyrirmæli, hvatning og hrós gögnuðust 

öllum börnum og var samhljómur um það í gagnasöfnunum. Þessi viðhorf eru líka 

samhljóða því sem kemur fram hjá PMT-sérfræðingum (Dishion og Patterson 2005:23-

27, Patterson og Forgatch 2005:40-41, Webster-Stratton 1998:23).  

Við skoðun myndskeiðanna, sem voru tekin í upphafi undirbúningstímabilsins og í 

lok rannsóknartímabilsins, kom í ljós að börnin voru rólegri í seinni upptökunum. 

Kennarar töldu einnig svo vera eftir að þeir tóku verkfærin í notkun. Það er álit mitt að 

niðurstöðurnar séu mjög jákvæðar í ljósi þess hve umhyggjan er mikilvægur þáttur í 

PMT-fræðunum (Dishion og Patterson 2005:vii, Margrét Sigmarsdóttir 2004:i, Margrét 

Sigmarsdóttir 2005:6, Patterson og Frogatch 2005:9). Því má ef til vill leiða að því líkur 

að rannsóknin hafi staðfest árangur eða ágæti menntunar byggðri á umhyggju fyrir 
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börnum og sé því samhljóða áliti annarra fræðimanna sem telja að umhyggja þurfi að 

vera grunnur að öllu námi (Nieto 2003;15–18, Noddings 2006, Patterson o.fl. 2003:21).  

Niðurstöður gagnasafnanna benda til þess að kennurum hafi gengið ágætlega að 

tileinka sé notkun skýrra fyrirmæla. Það sem mér er hins vegar efst í huga, eftir að hafa 

grandskoðað rannsóknargögnin, þá sérstaklega myndböndin, var hvernig sumir kennarar 

notuðu skýru fyrirmælin á kaldan og ópersónulegan hátt, það var eins og hjartað hafi 

vantað í kennsluna. Til dæmis notuðu nokkrir kennarar skýru fyrirmælin án þess að ná 

augnsambandi við börnin, án þess að snerta þau og notuðu stundum fyrirmælin með 

skipandi tón. Það kom á óvart vegna þess að þessir kennarar voru að öllu jöfnu 

kærleiksríkir, tóku utan um börnin við ýmsar aðstæður. Þeir voru með inngrip í leik 

þeirra til að vekja athygli á nýjum leiðum og hvöttu þau til að finna eigin lausnir á þeim 

verkefnum sem þau voru að vinna að. Niðurstöðurnar benda til þess að umhyggja, 

snerting og hlýja séu öflugri leið en köld og stíf fyrirmæli og gætu bætt upp óskýr 

fyrirmæli. Með öðrum orðum að árangursríkast sé að gefa skýr fyrirmæli og fylgja þeim 

eftir með mildi. Ég dreg þá ályktun að þessir kennarar hafi ekki verið búnir að gera 

verkfærin að sínum og að þeir hefðu þurft lengri tíma til þess að tileinka sér þau (Davies 

1981:246−248, Ragnhildur Bjarnadóttir 1993:79, Vigfús Hallgrímsson 2000:129). Ég 

met það svo að þeir hefðu þurft markvissari endurgjöf og meiri leiðsögn í þróunarferlinu 

eins og ýmsir sérfræðingar halda fram (Fullan 2001:267−272, Rúnar Sigþórsson o.fl. 

1999:69−70).  

Mikil áhersla var lögð á að kennarar tileinkuðu sér að nota samhliða skýr 

fyrirmæli og hvatningu. Við rannsóknina kom í ljós að meiri árangur varð af notkun 

skýrra fyrirmæla en hvatningarverkfærisins. Ég tel ástæðuna vera þá að kennarar töldu 

sig nota hvatningarverkfæri fyrir og af þeim sökum hafi þeir lagt meiri áherslu á skýru 

fyrirmælin. Í ljósi þess hve hvatningin er mikilvægt kennslutæki í að styðja börn til 

náms og þroska (Dweck 2006, Margrét Sigmarsdóttir 2005:14, Patterson og Forgatch 

2005:91−96, Vygotsky 1998:84, 87−88, Webster -Stratton 1998:36−42) velti ég því 

fyrir mér hvort það hefði ekki átt að leggja áherslu á innleiðslu hvatningarkerfisins 

fyrsta árið og bæta síðan næstu verkfærum við stig af stigi. Ég byggi þessa tilgátu á því 

að það kom í ljós að börn fóru að fyrirmælum þótt þau væru óskýr hjá kennurunum 

þegar þeir sýndu þeim hlýlegt viðmót. Með öðrum orðum, viðmótið og umhyggjan 
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virðist ekki síður skipta börnin máli en skýr fyrirmæli þótt svo verkfærið hafi skilað 

leikskólastarfinu góðum árangri. 

Með orð Webster -Stratton (1998:2−3) í huga um að börn þekki væntingar foreldra 

sinna eða þeirra sem þau umgangast daglega varð til þessi hugmynd mín um hvort það 

hefði ekki átt að innleiða hvatningarkerfið fyrst. Það er kunn staðreynd að börn sækjast 

eftir jákvæðri athygli og þess vegna skynja þau vel væntingar uppalenda. Þau fara að 

fyrirmælum, þótt óskýr séu, þegar þau vita að þau fá hrós að launum. Auk þess má leiða 

líkur að því að börn fari að fyrirmælum, þótt óskýr séu, af innri áhugahvöt til að standa 

sig vel.  

Kosturinn við hvatningarkerfið er að athyglinni er beint að æskilegri hegðun, til 

dæmis þegar barn er að leggja sig fram og það örvar jákvæð samskipti og færir áherslur 

frá ósigrum til sigra sem eflir sjálfstraust barna. Börn, sem alast upp við hrós og 

jákvæða styrkingu, eru líklegri til þess að verða sjálfsörugg. Einnig eru þau líkleg til að 

gera slíkt hið sama við önnur börn og sín eigin síðar á lífsleiðinni (Margrét 

Sigmarsdóttir 2005:14, Patterson og Forgatch 2005:91−96, Webster-Stratton 

1998:36−42). Eins og Ke1 sagði: „Barn muni hrósa væri því hrósað.“ Hins vegar þurfa 

kennarar, sem vilja vinna fagmannlega, að endurskoða fyrirmæli sín sérstaklega 

gagnvart börnum með einhverja hegðunarerfiðleika því þau þurfa meira á skýrum 

fyrirmælum að halda. Ég varð vitni að því að fyrirmæli kennara voru stundum svo óskýr 

að það tók mig tíma að átta mig á því hvaða skilaboðum þeir væru að koma til 

barnanna, hvað þá fyrir blessuð börnin að skilja þau.  

Í nokkrum tilvikum mátti sjá á myndböndunum að kennarar voru seinir að setja 

börnum mörk þegar þau fóru ekki að fyrirmælum og ég dreg þá ályktun að það hafi 

gerst áður. Þetta nefni ég vegna þess að PMT-fræðin segja okkur að ef börn sýna ekki 

samstarfsvilja þegar verið er að gera sanngjarnar kröfur til þeirra þá þurfi þau að taka 

afleiðingunum. Börnin þurfa að sjá að óæskileg hegðun er ekki liðin og það þarf að setja 

þeim mörk á mildan hátt (Dishion og Patterson 2005:64−67, Rúnar Sigþórsson o.fl. 

1999:154, Webster-Stratton 1998:52−63). Það kom fram í niðurstöðunum, bæði hjá 

kennurum og foreldrum, að þeir töldu að börnunum væru ljósar afleiðingar óæskilegrar 

hegðunar og því ættu kennarar ekki að óttast né draga að setja þeim mörk. Þá kom fram 

hjá viðmælendum að kennarar leikskólans hefðu góða reynslu af því að setja börnum 

mörk. Í skrifum Golemans (2000:194−195) um tilfinningastjórnun er bent á mikilvægi 
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þess að kunna skil á eigin tilfinningum og hafa stjórn á þeim. Í ljósi þessa er mikilvægt 

að kennarar grípi fyrr inn í óæskilega hegðun barnanna, þeirra sjálfra vegna. Þeir þurfa 

að hvetja börnin áfram og gefa þeim kost á að stjórna hegðun sinni áður en börnin missa 

tökin á sjálfum sér.  

Það sem kennurunum þótti erfiðast í verkefninu var að framfylgja þrepaskipta 

umbunarkerfinu en það byggist á að börnin safna sér stigum og geta skipt þeim út fyrir 

frekari umbun, til dæmis í vikulokin. Erfiðleikana við notkun þess sögðu þeir vera 

skilyrðin sem leikskólinn býr við og ekki væri hægt að líkja starfsmannahaldi í leikskóla 

við heimili. Í ljósi erfiðleika við að framfylgja þrepaskipta umbunarkerfinu samþykktu 

deildarstjórarnir að leggja áherslu á skýr fyrirmæli og félagslega hvatningu en grípa til 

einfalda umbunarkerfisins til að skerpa á hegðun eða innleiða nýja. Þetta eru góð og gild 

sjónarmið og vert er að virða þau þótt svo fræðin mæli einnig með þrepaskiptu kerfi. 

Kennararnir voru ekki allir mótfallnir þrepaskipta umbunarkerfinu og töldu það henta 

ágætlega sérkennslubörnum en þá þyrfti einn aðili að vera ábyrgur fyrir slíku kerfi. Á 

hinn bóginn voru flestir viðmælendur á einu máli um að einfalda umbunarkerfið hefði 

reynst vel við að kenna nýja hegðun eða skerpa á henni. 

Liðlega helmingur foreldra taldi að það hefðu orðið mjög eða frekar miklar 

breytingar á hegðun barnsins við það að starfsmenn hefðu tileinkað sér PMT-verkfærin 

til að styðja við jákvæða hegðun barnsins. Samhljómur er í þessum niðurstöðum og því 

sem kom fram í viðtölum og könnunum meðal starfsmanna. Hins vegar gat ég ekki séð 

neinn mun á samskiptum eða hegðun barnanna í fyrri og seinni upptökum. Börnin voru 

að öllu jafnaði samstarfsfús, hjálpsöm og báru virðingu hvert fyrir öðru og umhverfi 

sínu og ég varð aldrei vör við að þau væru að ganga á rétt annarra. Það er sannfæring 

mín að foreldrarnir þekki börnin sín best og kennararnir sem umgangast þau daglega 

þekki þau einnig mjög vel. Því trúi ég því að breytingar hafi orðið á hegðun barnanna. 

Þar af leiðandi dreg ég þá ályktun að kennurum skólans hafi tekist að tileinka sér 

verkfærin ágætlega þótt svo einhverjir þeirra eigi eftir að þróa starfshætti sína enn 

frekar.  
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5. 2 Áhrif verkefnisins á skólamenninguna 
Verkefnið leiddi til þess að kennararnir eignuðust sýn, „Svona gerum við“. Þeir voru 

ánægðir með að fá verkefni sem batt þá saman þótt svo Þrándur í Götu hafi skotið upp 

kollinum af og til.  

Murgatroyd og Morgan (1993:79) telja að sýn skóla þurfi að fela í sér viðmið 

þannig að kennarar geti mátað sig við hana. Enn fremur er það skoðun þeirra að hún 

þurfi að vera tengd þörfum nemenda svo að foreldrar skynji að starf og stefna 

leikskólans snúist um börnin og þarfir þeirra. Sýn leikskólans í rannsókninni virðist hafa 

haft þetta einkenni því niðurstöður könnunar meðal foreldra gáfu sterkar vísbendingar 

um að þeir teldu að verkefnið hefði snúið að börnum þeirra og þörfum barnanna. 

Meginþorri svarenda í könnuninni meðal foreldra sögðust hafa miklar væntingar til 

verkefnisins og 77% þeirra mátu það svo að nýju reglurnar, sem sameiginlega sýnin 

byggist á, hafi breytt mjög eða frekar miklu fyrir skólasamfélagið. 

Í viðtölum við kennara kom einnig fram að traust milli þeirra hefði aukist og að 

þeir gætu auðveldlega leiðrétt eða gagnrýnt hver annan án nokkurra neikvæðra 

viðbragða. Þetta viðhorf er mjög jákvætt því félagastuðningur er talinn einkar 

mikilvægur þegar vilji og áhugi er til að þroska sig í starfi (Jón Baldvin Hannesson o.fl. 

2002:17, Vigfús Hallgrímsson 2000:14). 

Þá kom fram hjá einum kennaranum að öll verkefni hefðu bundið þá saman. Það 

er ekki laust við að það séu ákveðnir snertifletir í þessu sjónarmiði og Hawthorne 

áhrifunum. Þegar Hawthorn- rannsóknirnar fóru fram á árunum 1924-1932 var talið að 

laun væru eini hvatinn fyrir fólk að standa sig í starfi en ekki þörf fólks. Stjórnendum 

verksmiðjunnar datt í hug að breyta vinnuaðstæðum fólksins til að kanna áhrifin og 

gerðu það meðal annars með því að auka eða minnka lýsinguna í verksmiðjunum. Það 

var alveg sama hvað þeir gerðu, afköstin urðu meiri eða þar til lýsingin var ekki orðin 

meiri en tunglsljós. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að með aukinni athygli jókst 

framleiðslan (Draper 2007). Samhljómurinn með þessum rannsóknum og þessari 

starfendarannsókn er ef til vill sá að þegar athyglinni var beint að starfsháttum kennara 

fóru þeir að veita eigin starfsháttum og annarra meiri athygli. Þeir fóru að gefa hver 

öðrum endurgjöf sem varð meðal annars „límið“ sem batt þá saman.  
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5. 3 Breytingaferlið  
Fullan (2001:72−90) leggur áherslu á nokkur grunnatriði, sem hafa þarf í huga þegar 

lagt er af stað með umbótaverkefni svo það nái að halda. Hann nefnir meðal annars að 

kveikjan þurfi að koma frá skólasamfélaginu, að þeir sem leiði breytingar þurfi að sjá 

ávinninginn fyrir sjálfan sig og hann þurfi að skila sér til nemenda.  

Ég vakti áhuga kennara með því að fá Margréti Sigmarsdóttur sérfræðing til þess 

að kynna PMT-verkfærin. Einnig kynnti ég fyrir þeim starfsþróunarferli og snið 

starfendarannsókna. Ég álít að þeir hafi talið þörf á verkefninu því allir kennarar skólans 

samþykktu að taka þátt í því. Enn fremur met ég það svo að þeim hafi verið ljóst að þeir 

myndu sjálfir leiða breytingarnar, þeir gætu tengt þær daglegum störfum og 

ávinningurinn yrði ekki síður þeirra en barnanna. Þegar verkefnið var kynnt á 

námskeiðum á undirbúningsferlinu var farið í gegnum samhljóm verkefnisins við 

aðalnámskrá, skólanámskrá og skólastefnu sveitarfélagsins. Ég hygg að kennarar hafi 

jafnframt áttað sig á því að þeir þyrftu að leggja á sig ómælda vinnu, bæði á og utan 

hefðbundins vinnutíma, til þess að verkefnið næði fram að ganga. Ég trúi einnig að þeir 

hafi skilið að þeir myndu læra gagnlegar matsaðferðir sem starfendarannsóknir byggjist 

á. Síðast og ekki síst held ég að þeir hafi gert sér grein fyrir tækifærunum sem þeir 

öðluðust við þátttökuna til að auka fagmennsku sína og þroska sig sem kennara. Á þeim 

forsendum er það sannfæring mín að þeir hafi samþykkt að leggja í þessa ferð.  

Þegar á hólminn var komið og átti að fara að nota verkfærin við raunverulegar 

aðstæður kom hins vegar annað hljóð í strokkinn. Það sem olli því var meðal annars: 

aðlögun nýrra barna, starfsmannaskortur, fjarvera kennara vegna ýmissa ástæðna og 

dagleg skyldustörf. Kennurum var tíðrætt um að þá hafi vantað meiri tíma til að tileinka 

sér notkun verkfæranna. Í ljósi þess að þetta var fyrsti starfshringurinn og það tekur tíma 

að tileinka sér nýja færni þá tek ég undir þetta sjónarmið en tel jafnframt að kennarar 

skólans hafi öðlast það mikla reynslu að þeir geti ótrauðir haldi áfram með verkefnið 

með góðum utanaðkomandi stuðningi. Ég álít að kennararnir hafi öðlast reynslu til að 

halda áfram að þróa notkun verkfæranna og kennslugögnin sem styðja kennsluna og eru 

nú til staðar. Þá er mikilvægt að finna leiðir til þess að kennarar geti rætt saman á 

dagvinnutíma og tryggja fjármagn vegna slíkra funda í fjárhagsáætlun. Liður í þessu 

gæti einnig verið að fjölga og nýta betur starfsdaga.  
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Tíminn á eftir að leiða í ljós hvert framhaldið verður eftir að þessu verkefni lýkur 

því eins og máltækið segir: „Róm var ekki byggð á einum degi.“ Þessi leikskóli sem og 

margir aðrir standa frammi fyrir miklum breytingum í starfsliði á hverju hausti. Enn 

fremur staldra margir kennarar stutt við þegar þeir átta sig á að starfið í leikskólanum er 

ekki eins og væntingarnar sem þeir höfðu til starfsins.  

Einnig koma upp í hugann áhyggjur deildarstjóranna þegar þeir ræddu um hver 

ætti að mennta fólkið og viðhalda þekkingunni sem það hafði öðlast því þeir hefðu ekki 

tíma til þess. Deildarstjórarnir gerðu sér fullkomlega grein fyrir því að menntunin á 

þessu sviði þyrfti að vera stöðug svo að verkefnið héldi lífi. Þessar áhyggjur eru vel 

þekktar innan skólaþróunarfræða. Fullan og Hargreaves (1992:2−3) og Rúnar 

Sigþórsson o.fl. (1999:68) segja til dæmis að tímaskortur hindri oft þróunarstörf. Enn 

fremur að nýjar aðferðir hafi ekki verið þróaðar nægilega áður en farið var að beita þeim 

við raunverulegar aðstæður en það sjónarmið kom einnig fram hjá kennurunum. 

Í ljósi starfsþróunarlíkans Joyce og Showers (1988:68-71) gafst til dæmis ekki 

nægur tími til þess að æfa notkun verkfæranna við raunverulegar aðstæður vegna 

ýmissa ástæðna sem áður hefur verið getið um. Eftir á að hyggja var tíminn í upphafi 

skólaársins ef til vill ekki vænlegur til að hefja svona verkefni vegna álagsins við að 

aðlaga ný börn og nýja starfsmenn. Leikskólastjórinn nefndi það sem ástæðu þess að 

nokkrir kennarar misstu sjónar af markmiðum verkefnisins sýninni, sem þeir höfðu sett 

sér vegna álagsins. Hann sagði að þeir vissu hvað þeir höfðu en voru ekki vissir um að 

uppskera samkvæmt þeim væntingum sem rætt var um á námskeiðunum og þá komu 

upp hinar þekktu hindranir í slíkum verkefnum (Fullan:2005:x). 

Í upphafi skal endinn skoða, segir máltækið. Þegar ég velti þessum hindrunum 

fyrir mér þá hygg ég að það hefði átt að fresta verkefninu fram yfir áramót og hefja það 

í upphafi árs 2006. Ég byggi þessa skoðun mína á því að samkvæmt fræðunum verða 

allir sem koma að skólasamfélaginu að hafa sömu sýn. Þeir sem ráða sig til kennslu í 

skóla þurfa að kynna sér og samþykkja þessa sýn og starfa samkvæmt henni. Það hefði 

þurft að kenna nýjum starfsmönnum notkun verkfæranna áður en lagt var úr höfn og 

gefa öllum kennurum meiri tíma til að æfa sig í að nota verkfærin við raunverulegar 

aðstæður áður en rannsóknarferlið hófst. Einnig hefði þurft að veita kennurum meiri og 

öflugri endurgjöf með dýpri fræðslu meðan þeir væru að tileinka sér verkfærin. 
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En ljósi punkturinn er að verkefnið skilaði leikskólastarfinu mikilli samhæfingu og 

næsta skref væri að festa þessa nýju starfshætti í skólanámskrá leikskólans. Mikilvægt 

er að mínu mati að kennarar, sem hafa öðlast grunnmenntun í PMT-fræðum, viðhaldi 

þekkingunni í leikskólanum með námskeiðum á starfsmannafundum til að aðferðirnar 

nái að festast í sessi. Einnig er mikilvægt að gefa öllum kennurum tíma til að ræða um 

notkun verkfæranna og deila reynslu sinni um hana meðan „veikburða barnið“ er að 

þroskast og dafna. Með öðrum orðum er mikilvægt að tryggja að kennarar læri ekki 

síður en nemendurnir sem í skólanum eru svo þeir falli ekki í „gamla farið“ eins og 

þeim var tíðrætt um (Fullan 2001:72−90, 135). Þá er ekki síður mikilvægt að kennarar 

meti árangur með þeim aðferðum sem notaðar voru í verkefninu og haldi þeim árangri 

og aðferðum á lofti. Síðast og ekki síst er mikilvægt að tryggja viðeigandi bjargir.  

5. 4 Fagmennska og starfsþroski  
Kf1 sagði að verkefnið hafi verið vítamínsprauta í skólastarfið og aðrir kennarar tóku 

undir sjónarmið hans. Þeir sögðust hafa lært mikið af þátttökunni. Því má gera því 

skóna að verkefnið hafi gert mikið fyrir kennara leikskólans sé höfð hliðsjón af því sem 

fram kom í viðtölum um að skólinn hafi verið eins og tveir, ef ekki fjórir litlir skólar. 

Þeir nefndu að vinnubrögðin hefðu orðið agaðri, kennarar hefðu fengið sameiginlega 

sýn sem hafi leitt til þeirra breytinga sem gerðar voru á starfsháttum í skólanum. Enn 

fremur að viðhorfin til uppeldisaðferða hefðu breyst og uppskeran var sameign kennara 

og barna. Þessi sjónarmið eru mjög jákvæð því kennarar þurfa að vera vakandi þegar 

þeir sinna mikilvægum störfum eins og uppeldis- og kennslustörfum (Barth 

1990:42−43). Hins vegar skýtur það sjónarmið, sem fram kom í viðhorfskönnununum 

kennara, nokkuð skökku við að kennarar hafi fengið minni tíma til að þróa og bæta 

hæfni sína til að styðja við jákvæða hegðun barnanna en áður. Ég velti því fyrir mér 

hvort verkefnið, í ljósi stefnu skólans, hafi vakið þá til umhugsunar um mikilvægi þess 

að fá markvissa fræðslu.  

Þá vöktu aðrar niðurstöður viðhorfskönnunarinnar einnig athygli. Til dæmis sögðu 

langflestir kennarana í fyrri könnuninni að það væru til margar skilgreiningar á því á 

hvaða hegðunarvandamálum eigi að taka á inni á deildum en þrír fjórðu í seinni 

könnuninni. Einnig sögðu langflestir kennarar í fyrri könnuninni að það væru til 

skilgreiningar á því hvernig taka eigi á hegðunarvandamálum utan deildar en í seinni 

könnuninni voru tveir þriðju þeirrar skoðunar. Ég vel að túlka þessar niðurstöður á 
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sambærilegan hátt og áður. Það er að verkefnið hafi vakið kennara til aukinnar 

meðvitundar um mikilvægi ýmissa þátta í eigin starfsháttum og fengið þá til að ígrunda 

aðra þá þætti sem gætu styrkt þá til að styðja betur en áður við verkefnið.  

Einnig velti ég því fyrir mér í ljósi viðmiðunareglanna sem settar voru um hegðun 

barnanna utan deildar hvort þær hafi ekki verið ræddar áður en þeim var komið á. Ég 

kann ekki svör við þessum niðurstöðum nema þá helst það að kennarar voru ekki 

sammála um hvernig ætti að setja börnum mörk en það sjónarmið kom fram í 

viðtölunum. Hins vegar segja PMT-fræðin það að ef börn fara ekki að fyrirmælum eigi 

að setja þeim mörk á mildan og jákvæðan hátt (Dishion og Patterson 2005:vii, Margrét 

Sigmarsdóttir 2004:i, Margrét Sigmarsdóttir 2005:6, Patterson og Forgatch 2005:9). 

Annað atriði, sem ég velti fyrir mér, varðar það hvort kennarar hafi farið að 

ígrunda eigin störf og starfshætti betur eftir að yfirgnæfandi meirihluti í fyrri 

könnuninni hafði sagt að upplýsingum um óæskilega hegðun væri safnað saman en 

tæplega helmingur í þeirri seinni. Kennarar svöruðu enn fremur því til að 

upplýsingarnar væru ekki nýttar til að varða næsta skref. Í fyrri könnuninni sögðu þrír 

fjórðu svarenda það vera gert en eingöngu þriðjungur í hinni síðari. Slíkum 

upplýsingum þarf að safna saman til þess að ákveða ný viðmið því fagmennska 

kennarans krefst þess að hann ígrundi og meti stöðugt starfshætti sína. Þegar kennarar 

ígrunda og ræða sameiginlega nýja reynslu og meta stöðugt hvar þeir eru staddir í 

starfsþróunarferlinu, þá eru þeir samtímis að þróa starfshætti skólans og bæta sig sem 

kennarar (Granholt 1995:79). Ég velti því fyrir mér hvort kennarar hafi hreinlega 

misskilið spurninguna því þetta er torskilin niðurstaða. 

Áður en ég skil við niðurstöður viðhorfskannana starfsmanna vek ég athygli á því 

að liðlega helmingur kennara sagði að það væri ekki rökrætt né fengin niðurstaða í 

starfsmannahópnum um hvernig taka bæri á erfiðri hegðun. Ef ég ber þessa niðurstöðu 

við samvirka fagmennsku, sem felst í faglegu samráði og gagnrýnni umræðu innan 

skóla (Trausti Þorsteinsson 2002:151−152, 2003:192−198), þá met ég það svo að 

kennararnir hafi ekki náð því að þróast í átt að þeirri fagmennsku hvað þetta verkefni 

varðar. Ég velti því fyrir mér hvort fagfundir, sem faglærðir kennarar sátu að jafnaði 

einu sinni í mánuði og/ eða hindranirnar sem ræddar hafa verið, hafi valdið því. 

Önnur jákvæð áhrif verkefnisins urðu til þess að kennarar fóru að veita fleiri 

foreldrum uppeldisleg ráð til að styðja við jákvæða hegðun barna sinna. Í fyrri 
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könnuninni sögðust 17% leita ráða hjá kennurum en hlutfallið fór upp í 27% í seinni 

könnuninni. Niðurstaðan leiðir hugann að því að verkefnið hafi ekki aðeins bundið 

kennarana saman heldur einnig foreldrana og kennarana í ríkara mæli, með öðrum 

orðum, alla innviði skólasamfélagsins (Murgatroyd og Morgan 1993:79). 

Ávinningur verkefnisins fyrir kennara og börn varð meðal annars sá að börnin 

urðu rólegri þegar þau vissu til hvers ætlast var af þeim og vinnan hjá kennurunum varð 

léttari þegar árekstrum milli barna fækkaði og það dró úr misskilningi milli kennara. Ég 

tel mikilvægt að koma á ró og festu í uppeldisumhverfi barna og vekja þessar niður-

stöður vonir um að kennarar geti enn frekar gefið hverju og einu barni meira af sjálfum 

sér í ljósi þess hve lengi þau dvelja daglega í leikskólanum. Virðing, ást og umhyggja 

eru lykilþættir í skólastarfi að mati fræðimannanna Hargreaves og Fullan (1998:32). 

Þeir leggja áherslu á að kennarar séu andlega til staðar þegar þeir eru að kenna.  

Á hinn bóginn kemur einnig upp í hugann í ljósi þess að álagið hafi minnkað hvort 

ófaglærðir kennarar komist í undirbúning til þess að lesa sér til í fræðunum til þess að 

mæta þörfum barnanna betur. 

Þessi niðurstaða, að börnin séu rólegri, vinnan auðveldari og dregið hafi úr 

misskilningi milli kennara, er jákvæð. Á myndböndunum mátti greina að andrúmsloftið 

var rólegra í seinni upptökunum en hinum fyrri en taka verður fram að oftar en ekki er 

meira álag í leikskólanum að hausti þegar aðlögun á sér stað en það var á þeim tíma sem 

fyrri myndböndin voru tekin upp. 

5. 5 Forysta í skólaþróun 
Leikskólastjóranum fannst óþægilegt að leiða verkefnið ekki sjálfur en benti jafnframt á 

að það að fá aðstoðarleikskólastjórann til að leiða verkefnið hafi komið sér vel sökum 

eigin anna. Skólastjórnendur þurfa ekki að hafa eftirlit til þess að fylgja málum eftir, 

treysti þeir starfsmönnum sínum og veiti þeim vald og svigrúm til forystu í eigin málum 

(Sergiovanni 2001:131−134). Hins vegar hafa stjórnendur alltaf verið taldir hliðverðir 

breytinga (the gatekeepers of change) og í dag er ætlast til að þeir leiði breytingar 

(Fullan 2001:5). Hópur, sem tekur að sér forystuhlutverk, þarf að hafa margþætta færni 

á valdi sínu ef hann ætlar að verða sameiningartákn og halda sýn á lofti. Starfshópurinn 

þarf á orku, eldmóð og trú að halda til að leiða breytingaferli og lifa samkvæmt þeim 

gildum sem hann setur sér (Barth 2002,8−13, Fullan 2001:59, 138, Goleman 

2004:269−273, Muijs og Harris 2003:437−448, Sergiovanni 2001:100−105, 112−113). 
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Kennararnir settu sér sýn sem átti alltaf að vera í sjónmáli og tiltæk til notkunar 

„Svona gerum við“. Hins vegar kom fram í niðurstöðum viðtala, fundargerða og 

dagbókarskrifa að þeir sem áttu að leiða breytingarnar áttu það til að nota fyrri 

starfshætti. Deildarstjórar sögðust gleyma sér við mikið álag. Þeir gætu ekki verið 

fyrirmyndir eða kennt samkennurum þegar þeir væru sjálfir að tileinka sér starfshættina 

og jafnvel kenna á öðrum stað og tíma. Þeir væru með nemendahóp sem þeir væru 

sjálfir að kenna og þar af leiðandi gætu þeir ekki fylgst með samkennurum til þess að 

veita stuðning og ráðgjöf. Þeir sögðust þurfa einhvern til að leysa sig af svo þeir gætu 

gefið öðrum endurgjöf. Enn fremur sögðust þeir þurfa tíma á daglegum vinnutíma svo 

þeir gætu samhæft kennsluaðferðir því erfitt væri að ná kennurum saman til skrafs og 

ráðagerða utan hefðbundins vinnutíma. Hefði leikskólastjórinn leitt breytingarnar, hefði 

hann haft sömu sýn og forystan, sem leiddi verkefnið og taldi að kennarahópurinn þyrfti 

meiri tíma til þess að samræma starfhætti, þá er það sannfæring mín að hann hefði 

heimilað fundartíma á kostnað kennslutíma barnanna. Hann hefði þá skilið erfiðleikana 

við það að fara í gegnum breytingaferlið betur og reynt að finna bjargir til að koma til 

móts við þarfir kennara því eins og hann sjálfur sagði þá upplifði hann mótspyrnu. Þar 

sem hann fól aðstoðarleikskólastjóra og deildarstjóra að leiða verkefnið hefði hann enn 

fremur átt að teysta dómgreind þeirra til þess að meta þörf fyrir fundartíma. Eins má 

nefna í þessu sambandi að þegar kennarar skóla hafa tekið höndum saman um að breyta 

starfsháttum þá verður að gefa þeim tækifæri til að bera saman bækur sínar (Fullan:39, 

123−124, 265−266, Lieberman 1995:591−596, Trausti Þorsteinsson 2003:187−200) 

enda kom það skýrt fram í viðtölunum við kennara að þeir teldu nauðsynlegt að hafa 

tíma til að upplifa, læra og ræða saman. 

Í ljósi þeirra skilyrða sem leikskólinn býr við, það er að segja að deildarstjórar, 

sem innleiða eiga nýja starfshætti og eru í fullri kennslu, þá tek ég undir sjónarmið 

deildarstjóranna um að slíkt verkefni þurfi verkefnisstjóra sem er ekki starfsmaður 

skólans. Verkefnisstjóra sem er til staðar, getur veitt ráðgjöf, fræðslu, leyst úr deilum ef 

upp koma og gefið endurgjöf meðan verið er að festa nýja starfshætti í sessi. Þess ber að 

geta að kennarar leikskóla eru miklir áhrifavaldar í lífi leikskólabarna og bakgrunnur 

þeirra hefur áhrif á starfsaðferðir. Undirbúningstími sem leikskólakennari og aðrir með 

uppeldismenntun fá er einungis 4 klst. á viku miðað við fullt starf. Kennarar með enga 

fagmenntun fá engan undurbúningstíma. Þá er rétt að benda á að landslagið í 
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leikskólanum er með þeim hætti að einungis einn kennari af hverri deild fer í 

undirbúning í einu og því er sá tími ekki nýttur til samráðs.  

Deildarstjórar töldu mjög mikilvægt að þeir sem forystumenn þyrftu að sækja sér 

dýpri fræðslu en þá sem aðrir kennarar leikskólans hefðu sótt sér því þeir bæru ábyrgð á 

að kenna rétta notkun verkfæranna. Rökin, sem þeir höfðu, voru meðal annars að þeir 

þyrftu að geta rökstutt betur hvers vegna PMT-verkfærin væri betri en önnur 

uppeldisverkfæri. Ég tek undir þetta sjónarmið en bendi einnig á að það hefði þurfti að 

vera meiri og stöðugri fræðsla meðan kennararnir voru að tileinka sér notkun 

verkfæranna og að kenna reglurnar. Ég tek einnig undir þetta sjónarmið í ljósi þess að 

það eru deildarstjórar sem bera ábyrgð á því að allir kennarar deildarinnar nýti 

verkfærin á réttan hátt. Einnig er ábyrgðin þeirra að halda umræðunni og fræðslunni 

lifandi meðal samkennara. Þeir bera líka ábyrgð á því að öll börn deildar, óháð andlegu 

eða líkamlegu atgervi, njóti þess að uppeldisverkfærin séu notuð rétt. Að lokum bera 

þeir ábyrgð á að upplýsa foreldra og fræða þá um uppeldisaðferðirnar sem notaðar eru á 

deildinni.  

Þegar tekin hefur verið sameiginleg ákvörðun um að taka upp nýja starfshætti þarf 

að gefa kennurum tækifæri til að ræða og læra saman (Lieberman 1995:591−596, 

Routman 2002:32-35) og það þarf að flétta stuðning inn í dagleg störf og gefa rúm og 

tíma til þess. Kennarar sögðu að það hefði verið hægt að koma á fleiri fundum en ekki 

fengist heimild til þess. Í ljósi þess er kannski eðlilegt að einungis 37% kennara í 

viðhorfskönnuninni sögðu að þeir hefðu ekki fengið nægan tíma til þess að bæta hæfni 

sína til að styðja við jákvæða hegðun barnanna í leikskólanum. Kennarar leikskólans 

voru nægjanlega skuldbundnir starfi sínu til að leggja á sig marga aukafundi utan 

hefðbundins vinnutíma. Þrátt fyrir þessa skuldbindingu skapaðist ákveðin togstreita 

innra með þeim. Ef til vill voru orsakirnar einhverjar af þeim hindrunum sem verkefnið 

varð fyrir þegar þeir þurftu að spyrja sig þeirra áleitnu spurninga hvort væri mikil-

vægara fjölskyldan eða starfið.  

Starfsþroski og starfsþróun eru að verulegu leyti komin undir þeim skilyrðum til 

náms og þroska sem kennurum er búin í skólum og það sem einkennir kennara skóla 

sem ná árangri í þróunarstörfum eru að skólastjórnendur skapa góð skilyrði að þessu 

leyti. Það eru kennarar stofnananna sem læra og þroskast ekki síður en nemendurnir 

(Fullan 2001:239, Rúnar Sigþórsson 2006, Sergiovanni 2001:357−358). Þegar ég hugsa 
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um þessi orð þá kemur upp í hugann hin siðferðilega sýn fræðsluyfirvalda en um hana 

hafa fræðimenn oft rætt. Fullan o.fl. ræða um að metnaðarfull fræðsluyfirvöld leggi sig 

fram um að dýpka skilning sinn á umbótastarfi með því að huga stöðugt að þeim 

vandamálum sem upp kunna að koma í skólum, veita umbun og endurgjöf (Fullan o.fl. 

2004:42−46). Ég veit ekki til þess að fræðsluyfirvöld hafi sýnt framvindu þessa 

verkefnis sérstakan áhuga. 

Fullan ræðir um að í framtíðinni muni verða gerðar nýjar kröfur til kennara, meðal 

annars um að þeir vinni nánar saman en áður og þá með samkennurum og öðrum 

fagaðilum utan skólans. Kennarar, sem líta á sig sem fagmenn, gera þá kröfu að þeir fái 

tækifæri til að taka þátt í umbótastörfum til að styrkja sig sem fagmenn og til að verða 

hæfari til að styðja frekar við nám nemenda. Það þarf að gefa kennurum kost á meira 

samstarfi og þeir þurfa að fá meiri endurgjöf á störf sín auk sí- og endurmenntunar. En 

slík menntun er lykilþáttur í að styðja kennara til breyttra vinnubragða (Fullan 2001:39, 

123−124, 265−266) og í þeim er mikill mannauður sem vert er að hlúa að og ávaxta.  

En það er vissulega ekki nóg að bjóða upp á sí- og endurmenntun því það þarf 

vilja og áhuga kennara til þess að þeir þroski sig í starfi og það er á þeirra ábyrgð 

hvernig fagmenntunin nýtist nemendum, skólastarfi og samfélaginu (Vigfús 

Hallgrímsson 2000:14). Til að árangur náist þurfa kennarar beinan stuðning við 

raunverulegar aðstæður. Ef breytingar eiga að skila árangri þurfa þær að ná til allra þátta 

skólastarfsins (Fullan 2001:39). Starfshættir verða að miðast við allt starfsfólkið og allir 

þurfa að tileinka sér breytingarnar þegar starfsmannaveltan er eins mikil og raun ber 

vitni (Lambert 2002:37-40). 

Það sem mér þótti mjög jákvætt í niðurstöðunum var að kennarar, sem voru 

ákveðnastir og jákvæðastir við að tileinka sér starfshættina og misstu aldrei sjónar af 

ljósinu, gekk betur en öðrum að tileinka sér verkfærin og kenna á þau. Ég tel þessa 

kennara til dæmis falla ágætlega að skilgreiningu Golemans (2004:269−273) um 

leiðtoga sem eru virkir á tilfinningasviðinu. 

 

Samantekt 

Í stuttu máli var samhljómur í öllum gagnasöfnunum að PMT henti í leikskóla og 

verðaþað að teljast mjög jákvæðar niðurstöður fyrir leikskólann og ekki síður fyrir 

PMT- verkfærin. Verkefnið varð „límið“ fyrir skólasamfélagið, samskiptin milli allra 
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innan þess jukust og vaxandi virðing og traust einkenndi samskiptin. Þekktar hindranir 

breytingaferils komu í ljósi, svo sem tímaskortur, ónógar bjargir og eftirfylgd. 

Fagmennska kennara jókst en forystan, sem falið var að stýra verkefninu, fékk ekki þau 

óskoruðu völd sem til þurfti svo hægt væri að ná lengra því stjórnandinn var laustengdur 

verkefninu og hafði ekki sömu sýn og forystan.  
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6. Ályktanir og lokaorð  
Í þessum lokakafla set ég fram nokkrar ályktanir sem ég dreg af niðurstöðunum og sem 

hafa orðið til við úrvinnslu og skrif þessarar ritgerðar og síðar í þessum kafla fer ég 

nokkrum orðum um lærdóminn sem ég hef hlotið við að fara í gegnum þetta 

rannsóknarferli.  

6. 1 Ályktanir 
Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að PMT-verkfærin hentuðu leikskólanum sem tók 

þátt í rannsókninni mjög vel. Ég er þeirra trúar að flestir ef ekki allir leikskólar geti nýtt 

sér þessi verkfæri.  

Leiðbeinandi samskipti og umgengnisreglur, sem allir skilja, eru bestu vörðurnar 

sem kennarar geta tileinkað sér. Því lít ég svo á að kennarar þurfi að tileinka sér 

verkfæri sem geta gert þeim og börnum lífið léttara en það er í dag. 

Markmiðið með því að fara af stað með þróunarverkefni er ekki síst það að breyta 

innri skilyrðum skóla, bæði á sviði stjórnunar, náms og kennslu eða eins og Fullan segir 

reculturing í stað restructurin. Með öðrum orðum, ekki eingöngu að breyta skipulaginu 

heldur menningunni (Fullan 2001:34−38). Ég tel að bátnum hafi verið meira en ruggað, 

hann hafi komist á flot og ferðin sé hafin en leiðin sé löng fram undan og mörg sker sem 

sigla þarf fram hjá sem tefja muni för. Þá eiga vindar trúlega eftir að blása sterkt í seglin 

en það er trú mín að með sterkri forystu, sem kann að beita seglum, verði fleyið komið 

heilu og höldnu í höfn áður en varir.  

Hlutfall faglærðra kennara, sem starfa við uppeldis- og kennslustörf í leikskólum, 

er lágt og hlutfall ófaglærðra kennara, sem hafa haft mikla reynslu af farsælu uppeldi 

eigin barna, fer lækkandi. Þegar ég lít yfir farinn veg og ber skilyrðin saman við 

leikskóla-samfélagið í dag þá þykist ég sjá að fræðsluyfirvöld þurfi að einbeita sér 

frekar að því að veita meiri og öflugri stuðning við það mikilvæga starf sem fer fram í 

leikskólanum. Enn fremur er ég þeirrar skoðunar að fræðsluyfirvöld þurfi að tryggja að 

þeir sem leiða breytingar innan skólanna fái viðeigandi menntun og stuðning.  

Heimur versnandi fer, segir máltækið og fleiri og fleiri fjölskyldur brotna í hraða 

og kröfum samtímans og börnum, sem geta ekki borið hönd fyrir höfuð sér, fjölgar 

stöðugt og verða undir í samfélaginu. Í ljósi þessa tel ég það siðferðislega skyldu og á 

ábyrgð stjórnvalda að finna lausnir til að styrkja leikskólastigið. Það geta þau meðal 
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annars með því að fjárfesta í fræðslu leikskólakennara svo þeir geti öðlast færni til að 

nota PMT-verkfærin og aðrar sambærilegar aðfeðrir markvisst í leikskólauppeldi. Það er 

sannfæring mín að þá séu fræðsluyfirvöld að fjárfesta til framtíðar í öflugum og öguðum 

einstaklingum sem mun takast að aðlagast samfélaginu sem tekur við að leikskóla 

loknum. 

Ég velti því fyrir mér hvort fræðsluyfirvöld hafi ekki áttað sig á vanda leikskólans 

eða hversu djúpan skilning og þekkingu þau hafa á skilyrðum fyrsta skólastigsins. Ef til 

vill væri það verðugt rannsóknarefni að kanna þekkingu þeirra á menningu, innri 

skilyrðum og uppbyggingu og eða stjórnsýslu þess. Ég hygg að fræðsluyfirvöld þurfi að 

sýna í verki siðferðislegan stuðning svo leikskólinn geti fullnægt betur þeim kröfum 

sem til hans eru gerðar lögum samkvæmt og sýni með þeim hætti velvilja sinn til hans.  

Virðing og ábyrgð voru hornsteinar yfirmarkmiðsins sem kennarar leikskólans 

settu sér, „Svona gerum við“, sem ég hef jafnframt nefnt þessa ritgerð eftir. Þessir 

hornsteinar eru þær dyggðir sem tengja allar aðrar dyggðir saman. Ég lít svo á að 

fræðsluyfirvöld ættu að ígrunda hvað felst í þessum hornsteinum og í framhaldi af því 

að gera þá að sínum. 

Ég tel að í ljósi þess landslags sem leikskólastigið býr við í dag sé brýnt að 

fræðsluyfirvöld vinni markvisst að því að fjölga í sveit sinni þeim sem hafa færni, 

þekkingu og reynslu í skólaþróun til að styðja við bakið á kennurum leikskólans. 

Að lokum, þar sem í ljós hefur komið hversu árangurrík lífsleiknikennsla eða 

tilfinningakennsla hefur reynst (Goleman 2000), tel ég mjög mikilvægt að flétta alla 

siðfræðikennslu inn í allt starf leikskólans og það eigi að vera þungamiðjan í 

kennslunni. Ég tel að það eigi að nýta öll atvik sem koma upp í hinu daglega lífi í 

leikskólanum til þess að kenna þessi gildi. Rannsóknir í kennslu í siðferðisþroska eða 

tilfinningalæsi benda til að þessi gildi skili betri þjóðfélagsþegnum út í lífið. 

Fræðsluyfirvöld ættu að tryggja árangursríka kennslu í lífsleikni og gera það með því að 

kosta til þess sem þarf því árangursrík lífsleiknikennsla skilar sér þegar til lengri tíma er 

litið í það minnsta kosti ánægðari og betri þjóðfélagsþegnum. 



 - 106 - 

 

6. 2 Lokaorð  
Ég lagði upp í þessa ferð að styðja við upptöku þróunarverkefnis í leikskóla með 

starfendarannsókn sem varð fóður í lokaritgerð mína í meistaranáminu við Háskólann á 

Akureyri. Tilgangurinn var að rannsaka hvort verkfæri PMT, sem ætluð eru foreldrum 

barna með hegðunarerfiðleika, gætu gagnast í leikskóla. En tilgangurinn var ekki síst sá 

að efla skilning minn á því hvaða áhrif íhlutun í starf hefði og kannski ekki síður 

hvernig beri að standa að verki við þróunarstörf af þessu tagi.  

Ég lagði af stað með þá fullvissu að þróunarstarfið myndi heppnast og hafði til 

hliðsjónar þau atriði sem Hargreaves og Fink (2000) telja að þurfi að vera til staðar, þar 

á ég við minn eigin skilning, bæði félags- og tilfinningalegan. Enn fremur að umbóta-

starfið héldi áfram og í starfi mínu, sem þróunarfulltrúi, gæti ég lagt mitt af mörkum til 

þess að hlúa að starfinu þótt svo aðstæður í skólanum breytist (Hargreaves og Fink 

2000:30−33).  

Með því að fylgjast með á hliðarlínunni hef ég áttað mig betur á en áður hversu 

erfið staða millistjórnenda er þegar þeir fá ekki það vald sem þeir þurfa til að fylgja 

málum sínum eftir. Einnig hefur þetta verkefni staðfest orð Fullans um mikilvægi þess 

að stjórnendur séu ekki laustengdir breytingaferli heldur séu fullir þátttakendur til að 

veita viðeigandi bjargir þegar þörfin kallar.  

Ég lærði mikið af þessari rannsókn og átta mig á að breytingar eru ferli en ekki 

uppákoma og taka þarf tillit til margra óvæntra þátta. Ég lærði ný og agaðri vinnubrögð 

og hvernig ég get nýtt mér fræðin betur og það á vonandi eftir að nýtast mér í 

framtíðinni. Ég lærði sjálfsstýringu, þar á ég við að halda einbeitingunni og missa ekki 

sjónar af þeim markmiðum sem ég setti mér. Þá hef ég ítrekað borið fræðin, sem voru 

forsendur rannsóknarinnar, saman við mín eigin störf sem leikskólakennara, 

leikskólastjóra og leikskólaráðgjafa og ég vona að þekkingin, sem ég hef öðlast í þessari 

ferð, komist í askana og að aðrir fái að njóta. Ég lærði nýja starfshætti af kennurunum 

og í samstarfi mínu við þá kynntist ég nýjum viðhorfum sem ég er þakklát fyrir.  

Ég var á hliðarlínunni og fylgdist með og lærði mikið, bæði um sjálfa mig sem 

kennara og hvernig aðrir tileinka sér nýja þekkingu. Í heild sinni gekk verkefnið vel en 

þó hefði ég kosið meiri tíma á undirbúnings- og rannsóknartímabilinu til að fræða 

kennara betur. Verkefnið var kennara leikskólans og þeirra var eignarhaldið en ég stóð 



 - 107 - 

álengdar og fylgdist með. Ég get tekið undir orð viðmælenda minna, þegar þeir tjáðu 

eftirsjána yfir því að þeirra eigin börn og börn sem þeir hafi kennt í gegnum árin, hefðu 

ekki notið þessara uppeldisverkfæra. Að lokum, eftir að hafa fylgst með í fjarlægð, þá er 

ég enn sannfærðari en í upphafi um að PMT-verkfærin henti kennurum leikskóla vel í 

allri kennslu.  
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