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Ferli íhlutunar á undirbúnings- og rannsóknartímabili 
 

 

Undirbúningstímabil 12. janúar til 24. ágúst 2005 

 
Dags Framkvæmd  Athugasemdir 

12.-14. janúar 2005 Skrifleg leyfi fengin  Foreldrar- og starfsmenn gefa skriflega heimild til 
þess að taka upp myndbönd af starfinu 

13. janúar 2005 Kynning á PMT-verkfærum, 
skólaþróun og 
starfendarannsókn 

Umsjón: Margrét Sigmarsdóttir og Sigurborg 
Kristjánsdóttir 

19. janúar 205 Fyrri myndbandsupptökur af 
starfsháttum 
Persónuvernd send tilkynning 

 

20. janúar 2005 Fyrri myndbandsupptökur af 
starfsháttum 
Samráðsfundur með 
þróunarteymi 

 
 
Fundartímar ákveðnir, verkáætlun gerð og drög að 
fyrstu reglum í anda PMT. 

27. janúar 2005 Fagfundur/þróunarteymi Anna María sagði frá framkvæmd SMT í 
Víðistaðaskóla og Lækjarskóla. Ákveðið að hafa 
sýnina “Svona gerum við”. Fyrirlestur um skýr 
fyrirmæli eingöngu fyrir kennara með fagmenntun 

3. febrúar 2005 Starfsmannafundur Starfsmönnum gerð grein fyrir vinnu þróunarteymis 
og fyrirlestur um skýr fyrirmæli fyrir ófaglærða 
kennara. Faglærðir kennarar í annarri vinnu á meðan. 
Faglærðir kennarar fóru í hlutverkaleiki með 
ófaglærðum kennurum umskýr og óskýr fyrirmæli.  

10. febrúar 2005 Fundir hjá þróunarteymi 
 

Unnin viðmið að starfsháttum í uppeldi og kennslu  

17. febrúar 2005 Starfsmannafundur Fyrirlestur um hvatningu fyrir alla kennara og farið í 
hlutverkaleiki 

24. febrúar 2005 Fundur hjá þróunarteymi  
 

Unnin viðmið að starfsháttum í uppeldi og kennslu  

3. mars 2005 Starfsmannafundur Fyrirlestur um skýr fyrirmæli/ hrós og hvatningu 
fyrir alla kennara skólans - farið í hlutverkaleiki 

17. mars 2005 Fundur hjá þróunarteymi 
 

Unnin viðmið að starfsháttum í uppeldi og kennslu  

12. maí 2005 Starfsmannafundur Fyrirlestur um hvatningu og kynning á framgangi 
mála vegna viðmiða að starfsháttum. 

2. júní 2005 Starfsmannafundur  Vinna þróunarteymis lögð fyrir kennarahópinn, tvær 
reglur settar í hvern hóp. Hist í sal og niðurstöður 
ræddar. Viðmiðin sett í töflu  

15. júní 2005 Starfsmannafundur Farið yfir viðmiðin- spurningalisti lagður fyrir 
starfsmenn um viðhorf til uppeldi og kennslu. 
Ákveðið að ljúka við gerð viðmiða/ reglna eftir 
sumarfrí og eigi síðar en 25. ágúst. 
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Rannsóknartímabil 25. ágúst 2005 til 8. júní 2006 

 
Dags Framkvæmd  Athugasemdir 

   
25. ágúst 2005  Starfsmannafundur Fyrirlestur, að setja börnum mörk og lok við gerð 

viðmiða.  
29. ágúst 2005 Upphafsviðtal 

 
 

2. september 2005 Upphafsviðtal 
 

 

6. september 2005 Upphafsviðtal 
 

 

12. september 2005 Upphafsviðtal 
 

 

19. september 2005 Upphafsviðtal 
 

 

20. september 205 Könnun um viðhorf til 
uppeldisaðferðar leikskólans 
lögð fyrir foreldra 
Deildarstjórafundur 

 
Umræða um verkefnið og framgang þess- farið í 
gegnum rannsóknaráætlun. 

27.september 2005 Samráðsfundur með 
verkefnisstjóra  

Ráðgjöf 

29. september 2005 Fundur í þróunarteymi 
 

Viðmið endurskoðuð 

4. október 2005 Samráðsfundur með 
verkefnisstjóra 
 

 

6. október 2005 Starfsmannafundur 
Deildarfundur á öllum deildum 

Upprifjun á rannsóknaráætlun, farið í hlutverkaleiki 
Mat lagt á framgang verkefnisins – hvar erum við 
stödd 

10. október 2005 Myndbandsupptaka af 
starfsháttum. 

 

11. október 2005 Samráðsfundur með verkefnis- 
og leikskólastjóra 

 

11. október 2005 Foreldrafundur Foreldrum kynnt framkvæmdaáætlun og PMT- 
verkfærin  

17. október 2005 Kennsla fyrir nýja starfsmenn 
Skýr fyrirmæli  
Fundur í þróunarteymi 

 
 
Unnið að endurskoðun viðmiða um starfshætti 

18. október 2005 Samráðsfundur með 
verkefnisstjóra 

 

19. október 2005 Kennsla fyrir nýja starfsmenn 
Skýr skilaboð og hvatning 

 

20. október 2005 Deildarfundur  
 

Skil á greiningu myndbands 
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Dags Framkvæmd  Athugasemdir 

25. október 2005 Samráðsfundur með 
verkefnisstjóra 
 

 

31. október 2005 Myndbandsupptaka af 
starfsháttum 
Kennsla fyrir nýja starfsmenn 
Hvatning 

 

1. nóvember 2005 Samráðsfundur með 
verkefnisstjóra 

 

3. nóvember 2005 Starfsmanna- og deildarfundir Rætt um áhorf myndbanda og umræðupunkta frá 
rannsóknaraðila 

7. nóvember 2005 Kennsla fyrir nýja starfsmenn 
Að setja börnum mörk  

 

10. nóvember 2005  Fundur í þróunarteymi 
Starfsmannafundur 
Deildarfundir á öllum deildum 
í framhaldi af starfsmanna-
fundinum og allir hljóðritaðir 

Unnið að endurskoðun starfshátta/ reglutafla  
Rætt um framgang verkefnisins og næstu skref  
Ítarleg fundargerð frá öllum deildum 

12. nóvember 2005 Myndbandsupptaka af 
starfsháttum 

 
 

15. nóvember 2005 Samráðsfundur með 
verkefnisstjóra 
Fundur í þróunarteymi 

 
Verkefnisstjóri gerði grein fyrir upplifun minni eftir 
hlustun á deildarfundina 10. nóv 

21. nóvember 2005 Myndbandsupptaka af 
starfsháttum 

 

24. nóvember 2005 Deildarfundur Deildin horfði á myndbandið og ígrundaði eigin 
starfshætti ásamt mér og verkefnisstjóra 

5. desember 2005 Deildarfundur  Deildin horfði á myndbandið og ígrundaði eigin 
starfshætti ásamt mér og verkefnisstjóra 

8. desember 2005 Deildarfundur 
Myndbandsupptaka af 
starfsháttum 

Deildin horfði á myndbandið og ígrundaði eigin 
starfshætti ásamt mér og verkefnisstjóra  

12. desember 2005 Samráðsfundur með 
verkefnisstjóra 
 

 

5. janúar 2006 Deildarfundur  Umræða um umbunakerfið 
 

5. janúar 2006 Starfsmannafundur  Stutt umræða um framgang verkefnisin- hvað gengur 
vel og næstu skref vörðuð 

9. janúar 2006 Deildarfundur   Deildin horfði á myndbandið og ígrundaði eigin 
starfshætti ásamt mér og verkefnisstjóra 

10. janúar 2006 Samráðsfundur með 
verkefnisstjóra 

 

12. janúar 2006 Deildarfundur  Deildin horfði á myndbandið og ígrundaði eigin 
starfshætti ásamt mér og verkefnisstjóra 
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Dags Framkvæmd  Athugasemdir 

23. janúar 2006 Samráðsfundur með Unni  
 

 

2. febrúar 2006 Starfsmannafundur  
 
Deildarfundir á tveimur 
deildum 

Fyrirlestur um notkun PMT- verkfæra rifjuðu upp af 
þeim kennurum sem sótt hafa PMT-grunnmenntun 
 
Umræða um fræðslufundinn um PMT-verkfærnin 

7. febrúar 2006v Samráðsfundur með 
verkefnisstjóra  

 

13. febrúar 2006 Samráðsfundur með 
verkefnisstjóra 

 

14. febrúar 2006 Fundur í þróunarteymi Mat lagt á framgang verkefnisins og næstu skref 
ákveðin 

21. febrúar 2006 Samráðsfundur með 
verkefnisstjóra 
Myndbandsupptaka af 
starfsháttum 

 

2. mars 2006 Myndbandsupptaka af 
starfsháttum 
Starfsmannafundur  

 

14. mars 2006 Samráðsfundur með 
verkefnisstjóra 

 

21. mars 2006 Samráðsfundur með 
verkefnisstjóra 
Fundur í þróunarteymi 

 
Mat lagt á framkvæmd verkefnisins og næstu skref 
ákveðin 

4. apríl 2006 Samráðsfundur með 
verkefnisstjóra 

 

18. apríl 2006 Samráðsfundur með 
verkefnisstjóra 

 

18. apríl 2006 Fundur í þróunarteymi 
 

 

5. maí 2006 Starfsmannafundur Fór í gegnum verkþætti framundan, s.s. 
myndbandsupptökur o.fl.  

15. maí 2006 Lokaviðtal 
 

 

16. maí 2006 Lokaviðtal 
 

 

17. maí 2006 Lokaviðtal 
 

 

22. maí 2006 Viðhorfskönnun send út til 
foreldra vegna verkefnisins 

 

23. maí 2006 Viðtal við leikskólastjóra 
 

 

24. maí 2006 Lokaviðtal 
 

 

26. maí 2006 Lokaviðtal   
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Dags Framkvæmd  Athugasemdir 

31. maí 2006 Lokaviðtal 
 

 

6. júní 2006 Seinni myndbandsupptökur af 
starfsháttum 

 

7. júní 2006 Seinni myndbandsupptökur af 
starfsháttum 

 

8. júní 2006 Verkefnisstjóri og 
deildarstjórar afhenda 
dagbækur 
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Hafnarfjörður 15. mars 2007 
 
 
 
 
 
 

 
Staðfesting 

 
Það staðfestist hér með að á fundi 13. janúar 2005 var samþykkt samhljóða með 
handauppréttingu að starfsfólk leikskólans færi af stað með þróunarverkefni þar sem 
það myndi tileinka sér notkun PMT-verkfæra. Ennfremur að Sigurborg Kristjánsdóttir 
rannsakaði áhrifin sem verkefnið hefði í för með sér.  
 Áður en starfsfólkið samþykkti þátttökuna hafði Margrét Sigmarsdóttir, 
sálfræðingur, kynnt stoðir PMT og Sigurborg skólaþróunarfræði, rannsóknarsnið- og 
áætlun. Ennfremur hafði öllu starfsfólki leikskólans verið tilkynnt að því gæfist kostur 
á að taka þátt í þróunarverkefni. Að lokum að ákvörðun yrði ekki tekin fyrr en 
starfsfólkið hefði fengið kynningu á því hvað fælist í slíkri þátttöku svo það hefði 
forsendur til þess að samþykkja eða hafa þátttöku.  
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
Leikskólastjóri 



Fylgiskjal nr. 5 
 

„Svona gerum við“ 
Reglutafla 

 
Svæði Ábyrgð Virðing 
Matarborðið Ég sit við borðið og hef hendur hjá mér. 

Ég skammta mér hæfilega mikið. 
Ég rétti borðfélögum mínum 
Ég þakka fyrir mig  
Ég geng frá áhöldunum mínum svo 
umsjónamenn geti gengið frá á vagninn 

Ég bíð róleg(ur) eftir að röðin komi 
að mér. 
Ég fylgi fyrirmælum kennarans 
Ég er tillitssöm/samur og virði 
sessunaut minn 
Ég tala hljóðlega  

Fataklefinn Ég hengi blauta vettlinga á ofninn 
Ég set húfu og vettlinga í hólfið 
Ég hengi upp galla og úlpu 
Ég raða skónum 

Ég fylgi fyrirmælum kennarans 
Ég tala hljóðlega 
Ég er tillitssöm/samur og geng 
varlega um ganginn 

Útisvæði Ég bíð uppi við hurð þar til kennari kemur 
út 
Ég leik mér við aðra og við hjálpum hvert 
öðru.   
Ég geng vel um trén. 
Ég hjóla á gangstéttinni.   
Ég geng frá leikföngunum í geymsluna 
áður en við förum inn. 

Ég fylgi fyrirmælum kennarans. 
Ég virði aðra á útisvæði. 
Ég er vinur og ber virðingu fyrir 
öðrum.  Ég tek tillit til annarra og við 
skemmtum okkur saman 

Salerni Ég pissa ofaní klósettið 
Ég fæ hjálp við að þurrka upp ef ég pissa 
útfyrir 
Ég sturta niður 
Ég þvæ mér um hendur 

Ég bíð þar til röðin kemur að mér 
Ég er tillitssöm/samur og geng 
snyrtilega um 

Fornigarður Ég ákveð hvað ég ætla að gera og finn til 
efnivið 
Ég nota svuntu þegar ég mála 
Ég fer varlega með áhöld og verkfæri 

Ég er tillitssöm/samur og virði 
verkefni hinna barnanna 
Ég geng frá því sem ég er búin/n að 
nota 
 

Laut Ég leik mér í lautinni 
Ég nota holukubbana og fer vel með þá 
Ég get fengið 2 kassa af fylgihlutum 
Ég geng frá og flokka kubbana við veggin 
og sný gatinu á kubbunum fram 

Ég leik við hin börnin í Lautinni 
Ég hjálpa öðrum 
Ég er vinur og ber virðingu fyrir 
öðrum.  Ég tek tillit til annarra og við 
skemmtum okkur saman 

Álfaból Ég fer vel með bækur 
Ég fer vel með hljómdiska 
Ég geng frá bókunum í hilluna 

Ég er tillitssöm/samur 
Ég tala hljóðlega 
Ég hef hendur og fætur hjá mér 

Valtími Ég vel þegar röðin kemur að mér 
Ég er mínu valsvæði 
Ég geng frá áður en ég skipti um valsvæði 

Ég bíð þar til röðin kemur að mér 
Ég hef hendur og fætur hjá mér 
Ég fer að fyrirmælum kennarans 

Hópavinna Ég fer vel með það efni sem notað er í 
hópavinnunni 
Ég tek til að vinnu lokinni 
 

Ég fer að fyrirmælum kennarans 
Ég hef hendur og fætur hjá mér 
Ég tala hljóðlega 
Ég er tillitssöm/samur og viðri 
verkefni hinna barnanna 

Kubbar Ég fer vel með kubbana 
Ég flokka kubbana eftir reglunum 
Ég raða kubbana eftir reglunum 

Ég fer að fyrirmælum kennarans 
Ég hef hendur og fætur hjá mér 
Ég tala hljóðlega 
Ég er tillitssöm/samur og viðri 
verkefni hinna barnanna 

 
Ábyrgð: Ég fylgi fyrirmælum, ég geng frá eftir mig og hjálpa öðrum 
Virðing: Ég er vinur og ber virðingu fyrir öðrum.  Ég tek tillit til annarra og við skemmtum okkur saman 
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Viðtalsrammi 
 

Nafn kennara. _____________________________   Dagsetn._______ 

 

Viðtal hefst kl.  _______     Viðtal lýkur kl.  _______ 

 

Aldur ________  Starfsaldur ________   

 

Deildarstærð ________  Hópastærð ________   Aldur barna á deild ______ 

 

1. Telur þú að verkfæri PMT sem ætlaðar eru foreldrum barna með hegðunarerfiðleika 

geti hent skólasamfélagin þar sem lífssýn starfsmanna er margbreytileg? 

• Telur þú að verkfærin geti skilað ykkur/ leikskólanum sama árangri og 

foreldrum sem hafa betri tækifæri til þess að fylgja fyrirmælum sínum eftir? 

2. Telur þú það skipta máli að leikskólinn samræmi uppeldis- og kennsluaðferðir 

sínar? 

 

3. Telur þú að það þurfi að gera breytingar á starfsháttum leikskólans svo að PMT-

verkfærin skili sem bestum árangri og ef svo er hvaða breytingar telur þú að þið 

þurfið að gera? 

 

4. Hvernig telur þú að þér muni ganga að nota PMT- verkfærin sem þér hefur verið 

kynnt á námskeiðunum? 

 

5. Hvers konar ráðgjöf eða fræðslu telur þú þig þurfa  frekar til að geta tekist á við 

verkefnið? 

 

6. Hvaða bjargir telur þú að leikskólinn þurfi til að samræma uppeldis- og kennsluhætti 

leikskólans? 

 

7. Telur þú að notkun verkfæranna eigi eftir að hafa áhrif á samskiptin milli barna og 

ef svo er hver gætu þau orðið? 

 

8. Telur þú að notkun verkfæranna eigi eftir að hafa áhrif á samskiptin milli barna og 

kennara og ef svo er hver gætu þau orðið? 

 

9. Hvaða finnst þér um að taka þátt í svona verkefni, hvað heldur þú að verði auðvelt 

og hvað erfitt? 

 

10. Hvaða áhrif telur þú að þátttakan hafi á þig sem kennara? 



fyrir eftir 

Mjög miklu máli60 Mjög miklu máli53

Frekar miklu máli 5 Frekar miklu máli 2

Frekar litlar 0 Frekar litlu máli 0

Mjög litlar 0 Mjög litlu máli 0
65 55

Myndir 25-28 (skyggðu myndirnar) sýna eingöngu svör sem spurt var um í seinni könnun.

Niðurstöður fyrri og seinni viðhorfskannana meðal foreldra

Foreldrar 65 barna tóku þátt í fyrri könnun. Niðurstöður hennar eru merktar bókstarfnum a  á myndumum hér að neðan. 

Foreldrar 55 barna tóku þátt í seinni könnun. Niðurstöður þeirrra könnunar eru merktar bókstafnum b á myndunum hér að neðan. 

N er fjöldi eru þeir sem svöruðu hverri spurningu fyrir sig í könnuninni.

N =65 N  =55

53; 96%

2; 4%0; 0%
0; 0%

1b).  Hversu miklu eða litlu  máli telur þú/ teljið þið að hafa reglur um 

hegðun barna í leikskólanum?

Mjög miklu máli Frekar miklu máli Frekar litlu máli Mjög litlu máli 

60; 92%

5; 8% 0; 0%
0; 0%

Hversu miklu eða litlu máli telur þú/ teljið þið að hafa reglur um 

hegðun barna í leikskóla?

Mjög miklu máli Frekar miklu máli Frekar litlar Mjög litlar

1



Sp.2 Sp.2

fyrir eftir 

Mjög ítarlega 5 Mjög ítarlega 5

Frekar ítarlega17 Frekar ítarlega 30

Frekar lauslega24 Frekar lauslega16

Mjög lauslega19 Mjög lauslega 3

65 54

Sp.3 Sp.3

fyrir eftir 

Mjög sátt/ur 31 Mjög sátt/ur 38

Frekar sátt/ur 27 Frekar sátt/ur 17

Frekar ósátt/ur 0 Frekar ósátt/ur 0

Mjög ósátt/ur 0 Mjög ósátt/ur 0

58 55

 

N  =65 N =54

N  =58 N  =55

5; 8%

17; 26%

24; 37%

19; 29%

2a). Hefur þér/ ykkur verið kynntar ítarlega eða lauslega reglurnar 

sem gilda um hegðun barna í leikskólanum?

Mjög ítarlega Frekar ítarlega Frekar lauslega Mjög lauslega

5; 9%

30; 56%

16; 30%

3; 5%

2b).  Hefur þér/ ykkur verið kynntar ítarlega eða lauslega reglurnar 

sem gilda um hegðun barna í leikskólanum?

Mjög ítarlega Frekar ítarlega Frekar lauslega Mjög lauslega

31; 53%

27; 47%

0; 

0%

0; 0%

3a).  Hversu sátt/ur eða ósátt/ ur ert þú/ eru þið með reglurnar 

sem gilda í leikskólanum?

Mjög sátt/ur Frekar sátt/ur Frekar ósátt/ur Mjög ósátt/ur

38; 69%

17; 31%

0; 

0%

0; 0%

3b).  Hversu sátt/ur eða ósátt/ur ert þú/ eru þið með reglurnar sem 

gilda í leikskólanum?

Mjög sátt/ur Frekar sátt/ur Frekar ósátt/ur Mjög ósátt/ur

2



Sp.4 Sp.4

fyrir eftir 

Mjög miklu máli 64 Mjög miklu máli 54

Frekar miklu máli1 Frekar miklu máli1

Frekar litlu máli0 Frekar litlu máli 0

Mjög litlu máli 0 Mjög litlu máli 0

65 55

Sp.5 Sp.5

fyrir eftir 

Mjög miklu máli54 Mjög miklu máli55

Frekar miklu máli8 Frekar miklu máli0

Frekar litlu máli1 Frekar litlu máli 0

Mjög litlu máli 0 Mjög litlu máli 0

63 55

N  =65 N  =55

N  =63 N =55

64; 98%

1; 2%
0; 0%
0; 0%

4a). Hversu miklu eða litlu máli telur þú/ teljið þið að kenna 

börnum hegðun á markvissan hátt?

Mjög miklu máli Frekar miklu máli Frekar litlu máli Mjög litlu máli 

54; 98%

1; 2%
0; 0%
0; 0%

4b). Hversu miklu eða litlu máli telur þú/ teljið þið að 

kenna börnum hegðun á markvissan hátt?

Mjög miklu máli Frekar miklu máli Frekar litlu máli Mjög litlu máli 

54; 86%

8; 13%

1; 1%
0; 0%

5a).  Hversu miklu eða litlu máli telur þú/ teljið þið að gefa skýr 

fyrirmæli, nota hrós og hvatningu til að kenna hegðun?

Mjög miklu máli Frekar miklu máli Frekar litlu máli Mjög litlu máli

55; 100%

0; 0%

0; 0%
0; 0%

5b). Hversu miklu eða litlu máli telur þú/ teljið þið að gefa skýr 

fyrirmæli, nota hrós og hvatningu til að kenna hegðun?

Mjög miklu máli Frekar miklu máli Frekar litlu máli Mjög litlu máli

3



Sp. 6 Sp. 6

fyrir eftir 

Mjög miklu máli54 Mjög miklu máli46

Frekar miklu máli8 Frekar miklu máli8

Frekar litlu máli1 Frekar litlu máli1

Mjög litlu máli 0 Mjög litlu máli 0

63 55

Sp.7 Sp.7

fyrir eftir 

Mjög ítarlega 8 Mjög ítarlega 6

Frekar ítarlega12 Frekar ítarlega20

Frekar lauslega19 Frekar lauslega19

Mjög lauslega26 Mjög lauslega 8

65 53

N  =63 N =55

N  = 65 N  =53

54; 86%

8; 13%

1; 1%
0; 0%

6a). Hversu miklu eða litlu máli telur þú/ teljið þið að leikskólinn 

hafi skilgreiningar á því hvað telst óæskilega hegðun?

Mjög miklu máli Frekar miklu máli Frekar litlu máli Mjög litlu máli

46; 84%

8; 14%

1; 2% 0; 0%

6b). Hversu miklu eða litlu máli telur þú/teljið þið að leikskólinn hafi 

skilgreiningar á þvi hvað telst óæskilega hegðun?

Mjög miklu máli Frekar miklu máli Frekar litlu máli Mjög litlu máli

8; 12%

12; 19%

19; 29%

26; 40%

7a). Hefur þér/ ykkur verið kynntar ítarlega eða lauslega 

skilgreiningar á því hvað telst óæskileg hegðun i leikskólanum?

Mjög ítarlega Frekar ítarlega Frekar lauslega Mjög lauslega

6; 11%

20; 38%19; 36%

8; 15%

7b). Hefur þér/ ykkur verið kynntar ítarlega eða lauslega 

skilgreiningar á því hvað telst óæskileg hegðun í leikskólanum?

Mjög ítarlega Frekar ítarlega Frekar lauslega Mjög lauslega

4



Sp. 8 Sp. 8

fyrir eftir 

Mjög miklu 35 Mjög miklu 35

Frekar miklu 24 Frekar miklu 17

Frekar litlu 3 Frekar litlu 2

Mjög litlu 1 Mjög litlu 1

63 55

Sp. 9 Sp. 9

fyrir eftir 
Alltaf 10 Alltaf 13

Oftast 27 Oftast 25

Sjaldan 15 Sjaldan 11

Aldrei 10 Aldrei 5

62 54

N  =63 N  =55

N  =62 N =54

35; 55%
24; 38%

3; 5% 1; 2%

8a). Hversu miklu eða litlu máli telur þú/ teljið þið að það sé 

starfandi hópur sem skipuleggur hvernig ber að taka á 
vandamálum sem kunna að koma upp vegna hegðunar?

Mjög miklu Frekar miklu Frekar litlu Mjög litlu

35; 63%

17; 31%

2; 4% 1; 2%

8b). Hversu miklu eða litlu máli telur þú/ teljið þið að það sé starfandi 

hópur sem skipuleggur hvernig ber að taka á vandamálum sem 
kunna að koma upp varðandi hegðun?

Mjög miklu Frekar miklu Frekar litlu Mjög litlu

10; 16%

27; 44%
15; 24%

10; 16%

9a). Hversu oft eða sjaldan telur þú/ telji þið að foreldrar eigi að 

vera með í starfshópi sem skipuleggur hvernig ber að taka á 
óæskilegri hegðun í leikskólanum?

Alltaf Oftast Sjaldan Aldrei

13; 24%

25; 46%

11; 21%
5; 9%

9b). Hversu oft eða sjaldan telur þú/ teljið þið að foreldrar eigi að vera 

með í starfshópi sem skipuleggur hvernig ber að taka á óæskilegri 
hegðun í leikskólanum?

Alltaf Oftast Sjaldan Aldrei

5



Sp. 10 Sp. 10

fyrir eftir 

Mjög vel 18 Mjög vel 25

Frekar vel 36 Frekar vel 25

Frekar illa 8 Frekar illa 4

Mjög illa 2 Mjög illa 1

64 55

Sp. 11. Sp. 11.

fyrir eftir 

Mjög vel 21 Mjög vel 28

Frekar vel 42 Frekar vel 26

Frekar illa 1 Frekar illa 0

Mjög illa 0 Mjög illa 0

64 54

N  =64 N  =55 

N  =64 N =54

18; 28%

36; 56%

8; 13%

2; 3%

10a). Hversu vel eða illa telur þú þig/ teljið þið ykkur vera upplýst 

um hegðun barnsins í  leikskólanum?

Mjög vel Frekar vel Frekar illa Mjög illa

25; 46%

25; 45%

4; 7% 1; 2%

10b).  Hversu vel eða illa telur þú þig/ teljið þið ykkur vera upplýst um 

hegðun barnsins í leikskólanum?

Mjög vel Frekar vel Frekar illa Mjög illa

21; 33%

42; 66%

1; 1%
0; 

0%

11a). Hversu vel eða illa telur þú/ teljið þið að barnið þekki 

reglurnar sem gilda í leikskólanum?

Mjög vel Frekar vel Frekar illa Mjög illa

28; 52%
26; 48%

0; 0% 0; 0%

11b). Hversu vel eða illa telur þú/ teljið þið að barnið þekki reglurnar 

sem gilda í leikskólanum?

Mjög vel Frekar vel Frekar illa Mjög illa

6



Sp. 12 Sp. 12

fyrir eftir 

Mjög markvisst29 Mjög markvisst31

Frekar markvisst33 Frekar markvisst22

Frekar ómarkvisst1 Frekar ómarkvisst0

Mjög ómarkvisst0 Mjög ómarkvisst0

63 53

Sp. 13 Sp. 13

fyrir eftir 

Mjög miklu máli57 Mjög miklu máli45

Frekar miklu máli8 Frekar miklu máli7

Frekar litlu máli 0 Frekar litlu máli 0

Mjög litlu máli 0 Mjög litlu máli 0

65 52

N  =63 N  =53

N  =65 N  =52

29; 46%

33; 52%

1; 2% 0; 0%

12a).  Hversu markvisst eða ómarkvisst telur þú/ teljið þið að 

barninu sé kennt hvernig ber að hegða sér í leikskólanum?

Mjög markvisst Frekar markvisst Frekar ómarkvisst Mjög ómarkvisst

31; 58%

22; 42%

0; 0% 0; 0%

12b). Hversu markvisst eða ómarkvisst telur þú/ teljið þið að barninu 

sé kennt hvernig ber að hegða sér í leikskólanum?

Mjög markvisst Frekar markvisst Frekar ómarkvisst Mjög ómarkvisst

57; 88%

8; 12%

0; 

0%

0; 0%

13a). Hversu miklu eða litlu máli telur þú/ teljið þið að minna 

barn á æskilega hegðun?

Mjög miklu máli Frekar miklu máli Frekar litlu máli Mjög litlu máli

45; 87%

7; 13%

0; 

0%

0; 0%

13b). Hversu miklu eða litlu máli telur þú/ teljið þið að 

minna barn á æskilega hegðun?

Mjög miklu máli Frekar miklu máli Frekar litlu máli Mjög litlu máli

7



Sp. 14 Sp. 14

fyrir eftir 

Mjög miklu máli62 Mjög miklu máli51

Frekar miklu máli2 Frekar miklu máli3

Frekar litlu máli 1 Frekar litlu máli 0

Mjög litlu máli 0 Mjög litlu máli 0

65 54

Sp. 15 Sp. 15

fyrir eftir 

Mjög oft 1 Mjög oft 4

Frekar oft 9 Frekar oft 16

Frekar sjaldan17 Frekar sjaldan20

Mjög sjaldan 35 Mjög sjaldan 14

62 54

N  =65 N  =54

N  =62 N  =54

62; 95%

2; 3%1; 2%0; 0%

14a).  Hversu mikilvægt eða lítilvægt telur þú/ teljið þið það 

skipta máli að hrósa börnum fyrir æskilega hegðun?

Mjög miklu máli Frekar miklu máli Frekar litlu máli Mjög litlu máli

51; 94%

3; 6%0; 0%
0; 0%

14b).  Hversu mikilvægt eða lítilvægt telur þú/ teljið þið það skipta 

máli að hrósa börnum fyrir æskilega hegðun?

Mjög miklu máli Frekar miklu máli Frekar litlu máli Mjög litlu máli

1; 2%

9; 15%

17; 27%35; 56%

15a).  Hversu oft eða sjaldan veitir starfsfólk þér/ ykkur ráð til að 

bæta hæfni þína/ hæfni ykkar til að styðja við jákvæða hegðun 
barnsins?

Mjög oft Frekar oft Frekar sjaldan Mjög sjaldan

4; 7%

16; 30%

20; 37%

14; 26%

15b). Hversu oft eða sjaldna veitir starfsfólk þér/ ykkur ráð til að bæta 

hæfni þína/ hæfni ykkar til að styðja við 
jákvæða hegðun barnsins?

Mjög oft Frekar oft Frekar sjaldan Mjög sjaldan

8



Sp. 16. Sp. 16.

fyrir eftir 

Mjög mikið 21 Mjög mikið 19

Frekar mikið 29 Frekar mikið 28

Frekar lítið 4 Frekar lítið 2

Mjög lítið 3 Mjög lítið 1

57 50

Sp. 17 Sp. 17

fyrir eftir 

Mjög vel 44 Mjög vel 41

Frekar vel 21 Frekar vel 12

Frekar illa 0 Frekar illa 1

Mjög illa 0 Mjög illa 0

65 54

N  =65 N  =54

N =57 N =50

21; 37%

29; 51%

4; 7% 3; 5%

16a). Hversu mikið eða lítið jafnræði telur þú/ teljið þið að sé í 

agastjórnun í leikskólanum?

Mjög mikið Frekar mikið Frekar lítið Mjög lítið

19; 38%

28; 56%

2; 4% 1; 2%

16b). Hversu mikið eða lítið jafnræði telur þú/ teljið þið að 

sé í agastjórnun í leikskólanum?

Mjög mikið Frekar mikið Frekar lítið Mjög lítið

44; 68%

21; 32%

0; 0% 0; 0%

17a). Hversu vel eða illa líður barninu í leikskólanum?

Mjög vel Frekar vel Frekar illa Mjög illa

41; 76%

12; 22%

1; 2%
0; 0%

17b). Hversu vel eða illa líður barninu í leikskólanum?

Mjög vel Frekar vel Frekar illa Mjög illa

9



Sp. 18 Sp. 18

fyrir eftir 

Mjög oft 1 Mjög oft 1

Frekar oft 2 Frekar oft 1

Frekar sjaldan11 Frekar sjaldan20

Mjög sjaldan 47 Mjög sjaldan 20

61 42

Sp. 19 Sp. 19

fyrir eftir 

Mjög góð 47 Mjög góð 43

Frekar góð 17 Frekar góð 12

Frekar slæm 0 Frekar slæm 0

Mjög slæm 0 Mjög slæm 0

64 55

N  =64 N  =55

N  =61 N  =42

1; 2% 2; 3%

11; 18%

47; 77%

18a).  Hversu oft eða sjaldan lendir barnið í deilum (sem leiða til 

átaka) við önnur börn?

Mjög oft Frekar oft Frekar sjaldan Mjög sjaldan 

1; 2% 1; 2%

20; 48%

20; 48%

18b). Hversu oft eða sjaldan lendir barnið í deilum (sem 

leiða til átaka) við önnur börn?

Mjög oft Frekar oft Frekar sjaldan Mjög sjaldan 

47; 73%

17; 27%

0; 0%
0; 

0%

19a). Hversu góð eða slæm eru samskipti barns og starfsfólks í 

leikskólanum?

Mjög góð Frekar góð Frekar slæm Mjög slæm

43; 78%

12; 22%

0; 0% 0; 0%

19b). Hversu góð eða slæm eru samskipti barns og starfsfólks í 

leikskólanum?

Mjög góð Frekar góð Frekar slæm Mjög slæm

10



sp. 20 sp. 20

fyrir eftir 

Mjög vel 32 Mjög vel 33

Frekar vel 30 Frekar vel 22

Frekar illa 2 Frekar illa 0

Mjög illa 0 Mjög illa 0

64 55

Sp. 21. Sp. 21. 

fyrir eftir 

Mjög vel 34 Mjög vel 29

Frekar vel 31 Frekar vel 25

Frekar illa 0 Frekar illa 1

Mjög illa 0 Mjög illa 0

65 55

N  = 65 N  =55

N  =64 N  =55

32; 50%
30; 47%

2; 3% 0; 0%

20a). Hversu vel eða illa telur þú/ teljið þið að barninu gangi að 

fara eftir fyrirmælum í leikskólanum?

Mjög vel Frekar vel Frekar illa Mjög illa

33; 60%

22; 40%

0; 0% 0; 0%

20b). Hversu vel eða illa telur þú/ teljið þið að barninu 

gangi að fara eftir fyrirmælum í leikskólanum ?

Mjög vel Frekar vel Frekar illa Mjög illa

34; 52%
31; 48%

0; 0%
0; 

0%

21a). Hversu vel eða illa telur þú/ teljið þið að barninu gangi að 

fara að reglum skólans?

Mjög vel Frekar vel Frekar illa Mjög illa

29; 53%
25; 45%

1; 2% 0; 0%

21b). Hversu vel eða illa telur þú/ teljið þið að barninu 

gangi að fara að reglum skólans?

Mjög vel Frekar vel Frekar illa Mjög illa

11



Sp. 22 Sp. 22

fyrir eftir 

Mjög vel 17 Mjög vel 15

Frekar vel 35 Frekar vel 38

Frekar illa 11 Frekar illa 2

Mjög illa 1 Mjög illa 0

64 55

Sp. 23 Sp. 23

fyrir eftir 

Mjög vel 19 Mjög vel 17

Frekar vel 34 Frekar vel 36

Frekar illa 10 Frekar illa 2

Mjög illa 1 Mjög illa 0

64 55

N  =64 N  =55

N  =64 N  =55

17; 26%

35; 55%

11; 17%

1; 2%

22a). Hversu vel eða illa gengur barninu að fara að fyrirmælum 

heima?

Mjög vel Frekar vel Frekar illa Mjög illa

15; 27%

38; 69%

2; 4%

0; 0%

22b). Hversu vel eða illa gengur barninu að fara að fyrirmælum 

heima?

Mjög vel Frekar vel Frekar illa Mjög illa

19; 30%

34; 53%

10; 16%

1; 1%

23a). Hversu vel eða illa gengur barninu að fara að reglum 

heima?

Mjög vel Frekar vel Frekar illa Mjög illa

17; 31%

36; 65%

2; 4%

0; 0%

23b). Hversu vel eða illa gengur barninu að fara að 

reglum heima?

Mjög vel Frekar vel Frekar illa Mjög illa

12



Sp. 24 Sp. 24

fyrir eftir 

Mjög miklar 27 Mjög miklar 19

Frekar miklar 29 Frekar miklar 29

Frekar litlar 4 Frekar litlar 4

Mjög litlar 1 Mjög litlar 1

61 53

Sp. 25 Sp. 26

Mjög vel 7 Mjög miklar 4

Frekar vel 23 Frekar miklar 24

Frekar illa 17 Frekar litlar 18

Mjög illa 6 Mjög litlar 6

53 52

N  =53 N  =52

N  =61 N  =53

27; 44%

29; 47%

4; 7% 1; 2%

24a). Hversu miklar eða litlar væntingar hefur þú/ hafið þið til 

árangurs af PMT-verkefninu í leikskólanum?

Mjög miklar Frekar miklar Frekar litlar Mjög litlar

19; 36%

29; 55%

4; 7% 1; 2%

24b). Hversu miklar eða litlar væntingar hefur þú/ hafið 

þið til árangurs af PMT-verkefninu í leikskólanum?

Mjög miklar Frekar miklar Frekar litlar Mjög litlar

7; 13%

23; 44%
17; 32%

6; 11%

25. Hversu vel eða illa hafa reglurnar sem tóku gildi á skólaárinu 

verið kynntar þér/ ykkur?

Mjög vel Frekar vel Frekar illa Mjög illa

4; 8%

24; 46%18; 35%

6; 11%

26. Telur þú/ teljið þið  að það hafi orðið miklar eða litlar breytingar á 

hegðun barnsins við það að starfsmenn hafi tileinkað sér 
kennsluaðfeðir PMT til að styðja við jákvæða hegðun barnsins í 

leikskólanum?

Mjög miklar Frekar miklar Frekar litlar Mjög litlar

13



Sp. 27 Sp. 28

Mjög miklu 8 Já 46

Frekar miklu 33 Nei 5

Frekar litlu 7 51

Mjög litlu 5

53

N =53 N =51

8; 15%

33; 62%

7; 13%
5; 10%

27. Telur þú/ teljið þið að nýju reglurnar hafi breytt miklu eða litlu í 

skólasamfélaginu?

Mjög miklu Frekar miklu Frekar litlu Mjög litlu 

46; 90%

5; 10%

28. Tókst þú/ tóku þið  þátt í samskonar könnun sem lögð var fyrir í 

september 2005?

Já Nei 

14
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Viðhorfskönnun meðal foreldra barna í leikskólanum um reglur og viðmið í 

uppeldis- og kennsluháttum leikskóla. 
 
Ágæta foreldri/ Ágætu foreldrar! 
Í starfi mínu sem leikskólakennari hef ég gert mér grein fyrir því hversu áhrifamiklir starfsmenn 
leikskóla eru í lífi leikskólabarna. Starfsmenn eru lifandi kennslutæki, ef svo má segja, því þeir eru 
fyrirmyndir barnanna. Börnin taka upp orðatiltæki og venjur sem starfsmenn nota daglega án þess að 
gera sér beint grein fyrir því. 

Síðast liðinn vetur sótti ég PMT- grunnnámskeið fyrir kennara og heillaðist af aðferðafræðinni 
en PMT fjallar m.a. um það að auka samstarfsvilja barna með skýrum fyrirmælum, hrósi og að setja  
börnum mörk með jákvæðum hætti. Ég fór að velta því fyrir mér hvort hægt væri að nýta verkfæri 
PMT, til að breyta starfsháttum í heilu skólasamfélagi þar sem starfsmenn, hafa mismunandi bakgrunn 
og viðhorf, eins og á flestum öðrum vinnustöðum. Enn fremur eru starfshættir, viðmið og reglur oft 
breytileg eftir deildum innan sama leikskóla. 

Ég fékk til liðs við mig leikskólann  X  sem var tilbúinn til að vinna að þessu hugðarefni með 
mér, þ.e. að laga uppeldisaðferðir PMT að leikskóla og kanna hvort samhæfðir starfshættir gætu orðið 
ávinningur fyrir leikskólabörn og leikskólasamfélagið í heild sinni. Áveðið var að hrinda úr vör 
þróunarverkefni haustið 2005 og undirbúningur hófst um áramótin 2004/2005 eins og mörgum ykkar er 
kunnugt um.  

Það skal tekið hér fram að foreldrar sem áttu börn í leikskólanum í janúar 2005, skrifuðu undir 
samþykki sitt fyrir því að börnin yrðu ljósmynduð og starf þeirra tekið upp á myndband. Ennfremur 
hafa foreldrar barna sem hafa innritast í leikskólann í millitíðinni undirritað dvalarsamning þar sem 
óskað er eftir heimild til að taka ljósmyndir og myndband af börnum í leik og starfi. Persónuvernd gerði 
ekki athugasemdir við rannsóknina þegar hún var tilkynnt en hún er nr.S2340/2005 og hægt að skoða 
tilkynninguna á heimasíðu stofnunarinnar. Ennfremur veittu fræðsluyfirvöld heimild fyrir sannsókninni 
í janúar 2005. 

Árangur þróunarverkefnisins verður uppistaða í ritgerð sem ég hyggst leggja fram sem 
lokaverkefni í meistaranámi í menntunarfræðum við Háskólann á Akureyri. Þegar niðurstöður liggja 
fyrir verða þær kynntar öllum þeim er koma að verkefninu, þar á meðal foreldrum barnanna í 
leikskólanum Álfasteini. 

Leiðsögukennari minn í lokaverkefninu er Rúnar Sigþórsson, dósent í menntunarfræðum við 
Háskólann á Akureyri og ráðunautur Jórunn Elídóttir, lektor í sérkennslufræðum við sama skóla.  

Einn liður í verkefninu er að leggja könnun fyrir foreldra um viðhorf þeirra til uppeldis- og 
kennsluhátta í starf leikskólans og vona ég að þið veitið mér lið með því að svara spurningalistanum. 
Listinn hefur verið forprófaður og tekið tillit til þeirra athugasemda sem gerðar hafa verið. Könnunin 
var lögð fyrir september  2005 og verða niðurstöður þessarar könnunar bornar saman við niðurstöður 
fyrri könnunar m.a. til að skoða hvort viðhorf til þess sem spurt er um hafi breyst. 

Spurningalistarnir eru nafnlausir og svör verða ekki rakin til einstaklinga. Svörum verður eytt að 
lokinni úrvinnslu samkvæmt IV. Kafla 26. gr.laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga 
nr.200 nr. 77 23. maí.  
 

Hafnarfirði í maí 2006 
 
 

Með besta þakklæti 
 
 
 

_______________________________________________ 
Meistaranemi við Háskólann á Akureyri.  
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Bakgrunnsspurningar 
 
Vinsamlega setið x í viðeigandi reit.  
 
 A. Hver svarar spurningalistanum?   

□ Móðir 
□ Faðir 
□ Bæði, móðir og faðir    

 
B. Hve gamalt er barnið?    Hversu lengi hefur barnið verið í leikskólanum? 

□ 18 mán – 2 ára     □  minna en 6 mánuði 
□ 2 – 3 ára     □ 6 mánuði – 12 mánuði 
□ 3 – 4 ára     □ 1 til 2 ár 
□ 4 – 5 ára     □ 2 – 3 ár 
□ 5 – 6 ára     □ 3 eða lengur 
 
 

Vinsamlega setjið x í reitinn við þann möguleika sem  þér/ ykkur finnst svara spurningunni best.  
 
 
1. Hversu miklu eða litlu máli telur þú/ telji þið, að hafa reglur um hegðun barna í leikskóla? 
 

� Það skiptir mjög miklu máli 
� Það skiptir frekar miklu máli 
� Það skiptir frekar litlu máli 
� Það skiptir mjög litlu máli 

 
 
2. Hefur þér/ykkur verið kynntar ítarlega eða lauslega reglurnar sem gilda um hegðun barna í 

leikskólanum? 
□ Mjög ítarlega(allar reglur sem gilda um hegðun í leikskólanum hafa verið kynntar) 
□ Frekar ítarlega(flestar reglur sem gilda um hegðun í leikskólanum hafa verið kynntar) 
□ Frekar lauslega ( eingöngu verið kynntar fáar reglur sem gilda um hegðun í leikskólanum) 
□ Mjög lauslega (svo til engar reglur hafa verið kynntar sem gilda um hegðun í leikskólanum) 

 
 

3. Hversu sátt/ur eða ósátt/ur ert þú/eru þið með reglurnar sem gilda í skólanum? 
□ Mjög sátt 
□ Frekar sátt 
□ Frekar ósátt 
□ Mjög ósátt 

 
 
4. Hversu miklu eða litlu máli telur þú/ teljið þið að kenna börnum hegðan á markvissan og  

jákvæðan hátt? 
□ Mjög miklu máli 
□ Frekar miklu máli 
□ Frekar litlu máli 
□ Mjög litlu máli 
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5. Hversu miklu máli eða litlu máli telur þú/teljið þið,að gefa skýr fyrirmæli, nota hrós og 

hvatningu við að kenna hegðun? 
� Mjög miklu máli 
� Frekar miklu máli 
� Frekar litlu máli 
� Mjög litlu máli 

 
 
6. Hversu miklu eða litlu máli telur þú/teljið þið að leikskólinn hafi skilgreiningu á því hvað telst 

óæskileg hegðun? 
� Mjög miklu máli 
� Frekar miklu máli 
� Frekar litlu máli 
� Mjög litlu máli 

 
 
7. Hefur þér/ykkur verið kynntar ítarlega eða lauslega skilgreiningar á því hvað telst óæskileg 

hegðun í leikskólanum? 
□ Mjög ítarlega(allar skilgreiningar á því hvað telst óæskileg hegðun hafa verið kynntar) 
□ Frekar ítarlega (flestar skilgreiningar á því hvað telst óæskileg  hegðun hafa verið kynntar) 
□ Frekar lauslega(eingöngu hafa verið kynntar fáar skilgreiningar á óæskilega hegðun) 
□ Mjög lauslega(svo til engar skilgreiningar hafa verið kynntar um óæskilega hegðun) 

 
 
8. Hversu miklu eða litlu máli telur þú/ teljið þið að það sé starfandi hópur sem skipuleggur 

hvernig eigi að taka á vandamálum sem upp kunna að koma varðandi hegðun? 
� Mjög miklu máli 
� Frekar miklu máli 
� Frekar litlu máli 
� Mjög litlu máli 

 
 
9. Hversu oft eða sjaldan telur þú/ teljið þið að foreldrar eigi að vera í starfshópi í leikskólanum 

sem skipuleggur hvernig beri að taka á óæskilegri hegðun í leikskólanum? 
□ Alltaf 
□ Oftast 
□ Sjaldan 
□ Aldrei 
 
 

10. Hversu vel eða illa telur þú/ teljið þið ykkur vera upplýst um hegðun barnsins í leikskólanum? 
□ Mjög vel 
□ Frekar vel 
□ Fremur illa 
□ Mjög illa 

 
 
11. Hversu vel eða illa telur þú/ teljið þið að barnið þekki reglurnar sem gilda í leikskólanum? 

□ Mjög vel  
□ Frekar vel 
□ Frekar illa 



Fylgiskjal 8a 

 4

□ Mjög illa 
12. Hversu markvisst eða ómarkvisst telur þú/teljið þið að barninu sé kennt hvernig beri að hegða 

sér í leikskólanum? 
□ Mjög markvisst 
□ Frekar markvisst 
□ Frekar ómarkvisst 
□ Mjög ómarkvisst 

 
 
13. Hversu miklu eða litlu máli telur þú/telji þið að  minna barn á æskilega hegðun? 

� Mjög miklu máli 
� Frekar miklu máli 
� Frekar litlu máli 
� Mjög litlu máli 

 
 
14. Hversu mikilvægt eða lítilvægt telur þú/ þið það skipta máli að hrósa börnum fyrir æskilega 

hegðun? 
� Mjög miklu máli 
� Frekar miklu máli 
� Frekar litlu máli 
� Mjög litlu máli 

 
 
15. Hversu oft eða sjaldan veitir starfsfólkið þér/ ykkur ráð til að bæta hæfni þína/ ykkar til að 

styðja við jákvæða hegðun barnsins? 
□ Mjög oft 
□ Frekar oft 
□ Frekar sjaldan 
□ Mjög sjaldan 

 
 
16. Hversu mikið eða lítið jafnræði telur þú/teljið þið að sé í agastjórnum skólans? 

(Átt er við að eins sé tekið á öllum börnum sem sýna ekki samstarfsvilja) 
□ Mjög mikið 
□ Frekar mikið 
□ Frekar lítið 
□ Mjög lítið 

 
 
17. Hversu vel eða illa líður barninu í leikskólanum? 

□ Mjög vel 
□ Frekar vel 
□ Frekar illa 
□ Mjög illa 
 
 

18. Hversu oft eða sjaldan lendir barnið í deilum(deilum sem leiða til átaka) við önnur börn 
□ Mjög oft 
□ Frekar oft 
□ Frekar sjaldan 
□ Mjög sjaldan 
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19. Hversu góð eða slæm eru samskipti barns og starfsfólks í leikskólanum? 

□ Mjög góð 
□ Frekar góð 
□ Frekar slæm 
□ Mjög slæm 

 
 
20. Hversu vel eða illa telur þú/ teljið þið að barninu gangi að fara að fyrirmælum í 

leikskólanum? 
□ Mjög vel 
□ Frekar vel 
□ Frekar illa 
□ Mjög illa 

 
 
21. Hversu vel eða illa telur þú/ teljið þið að barninu gangi að fara að reglum skólans? 

□ Mjög vel  
□ Frekar vel 
□ Frekar illa 
□ Mjög illa 

 
 
22. Hversu vel eða illa gengur barninu að fara eftir fyrirmælum heima? 

□ Mjög vel  
□ Frekar vel 
□ Frekar illa  
□ Mjög illa 

 
 
23. Hversu vel eða illa gengur barninu að fara eftir reglum heima? 

□ Mjög vel 
□ Frekar vel 
□ Frekar illa 
□ Mjög illa 
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Eftirfarandi spurningar voru eingöngu spurðar í seinni könnun 
 
24. Hversu miklar eða litlar væntingar hefur þú/ hafið þið um árangur af PMT-verkefninu í 

leikskólanum? 
□ Mjög miklar 
□ Frekar miklar 
□ Frekar litlar 
□ Mög litlar 
 
 

25. Hversu vel eða illa hafa reglurnar sem tóku gildi á skólaárinu verið kynntar þér/ ykkur? 
� Mjög vel 
� Frekar vel 
� Frekar illa 
� Mög illa 

 
 
26. Telur þú/ teljið þið að það hafi orði miklar eða litlar breytingar á hegðun barnsins  við það að  

starfsmenn hafa tileinkað sér kennslu aðferðir PMT til að styðja við jákvæða hegðun barnsins 
í leikskólanum? 
□ Mjög miklar 
□ Frekar miklar 
□ Frekar litlar 
□ Mög litlar 

 
27. Telur þú/ þið að nýju reglurnar hafi breytt miklu eða litlu í skólasamfélaginu ? 

� Mjög miklu 
� Frekar miklu 
� Frekar litlu 
� Mög litlu 

 
 
28. Tókst þú/þið þátt í sambærilegri könnun sem lögð var fyrir í september 2005  
 

□ Já  □ Nei 
 

Annað sem þú vilt/þið viljið koma á framfæri_________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

Með bestu þakklæti fyrir þátttökuna 



3; 16%

7; 37%

1; 5%

8; 42%

10a. mynd.   Hversu vel eða illa telur þú að starfsmenn þekki 
skilgreiningar á samræmdum reglum varðandi hegðun í 

leikskólanum?

Mjög vel Frekar vel Frekar illa Mjög illa

3; 17%

9; 50%

6; 33%

0; 0%

11a. mynd.   Hversu oft eða sjaldan er námsumhverfi barnanna 
skipulagt með þeim hætti að þau séu eftirlitslaus?

Mjög oft Frekar oft Frekar sjaldan Mjög sjaldan 



5; 24%

15; 71%

1; 5% 0; 0%

10b. mynd. Hversu vel eða illa telur þú að starfsmenn þekki 
skilgreingar á samræmdum reglum varðandi hegðun í 

leikskólanum?

Mjög vel Frekar vel Frekar illa Mjög illa

1; 5%

4; 19%

9; 43%

7; 33%

11b. mynd.   Hversu oft eða sjaldan er námsumhverfi barnanna 
skipulegt með þeim hætti að þau séu eftirlitslaus?

Mjög oft Frekar oft Frekar sjaldan Mjög sjaldan 
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Viðhorfskönnun meðal starfsmanna X um viðmið og reglur í 
uppeldis- og kennsluháttum í leikskóla. 

 
 
Ágæti starfsmaður! 
Eftirfarandi könnun er liður í rannsóknarverkefni mínu þar sem ég er að leita svara við 
því hvort að aðfeðri PMT henti við uppeldi og kennslu í leikskóla. Samhljóða könnun 
var lögð fyrir í upphafi verkefnisins. 

Spurningalistarnir eru nafnlausir og svör verða ekki rakin til einstaklinga. 
Svörum verður eytt að lokinni úrvinnslu samkvæmt lögum persónuverndar um 
meðferð persónuupplýsinga.  

 
Með bestu þökk fyrir þátttökuna 

Sigurborg Kristjánsdóttir, nemi við Háskólann á Akureyri. 
 
 
Vinsamlega setjið X í þann reit sem þér finnst svara spurningunni best.  
 
1. Hversu mikilvægt eða lítilvægt telur þú að hafa jákvæð viðmið/reglur um 

hegðun barna í leikskóla? 

� Mjög mikilvægt 
� Frekar mikilvægt 
� Frekar lítilvægt 
� Mjög lítilvægt 

 
 
2. Telur þú að það séu til mörg eða fá jákvæð viðmið/ reglur um hegðun barna í 

leikskólanum? 

� Mjög mörg 
� Frekar mörg 
� Frekar fá 
� Mjög fá 

 
 
3. Hversu mikilvægt eða lítilvægt telur þú að kenna eigi börnum jákvæða 

hegðun á markvissan hátt? 

� Mjög mikilvægt 
� Frekar mikilvægt 
� Frekar lítilvægt 
� Mjög lítilvægt 

 
 
4. Eru til margar eða fáar skráðar aðferðir í skólanum til að kenna jákvæða 

hegðun? 

� Mjög margar 
� Frekar margar 
� Frekar fáar 
� Mjög fáar 
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5. Hversu mikilvægt eða lítilvægt telur þú að nota hrós og hvatningu við 

kennslu jákvæðrar hegðunar? 
� Mjög mikilvægt 
� Frekar mikilvægt 
� Frekar lítilvægt 
� Mjög lítilvægt 

 
 
6. Hversu margar eða fáar samræmdar reglur um notkun hróss og hvatningar 

við kennslu jákvæðrar hegðunar eru til í leikskólanum? 

� Mjög margar 
� Frekar margar 
� Frekar fáar 
� Mjög fáar 

 
 
7. Hversu mikilvægt eða lítilvægt telur þú að hafa skilgreiningar á því hvað telst 

óæskileg hegðun? 

� Mjög mikilvægt 
� Frekar mikilvægt 
� Frekar lítilvægt 
� Mjög lítilvægt 

 
 

8. Hversu oft eða sjaldan eru notaðar samræmdar skilgreiningar á því hvað 

felst í óæskilegri hegðun? 

� Mjög oft 
� Frekar oft 
� Frekar sjaldan 
� Mjög sjaldan 

 
 
9. Hversu vel eða illa telur þú að starfsmenn þekki skilgreiningar á 

samræmdum reglum varðandi hegðun í leikskólanum 

� Mjög vel  
� Frekar vel 
� Frekar illa 
� Mjög illa 

 
 
10. Hversu mikilvægt eða lítilvægt telur þú að aðgreina hvaða 

hegðunarvandamálum ber að taka á innan deildar? 

� Mjög mikilvægt 
� Frekar mikilvægt 
� Frekar lítilvægt 
� Mjög lítilvægt 
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11. Eru til margar eða fáar samræmdar skilgreiningar á því hvaða 

hegðunarvanda-málum ber að taka á inni á deildum? 

� Mjög margar 
� Frekar margar 
� Frekar fáar 
� Mjög fáar 

 
 
12. Eru til margar eða fáar skilgreiningar á því, á hvaða hegðunarvandamálum 

ber að taka á utan deildar? 

� Mjög margar 
� Frekar margar 
� Frekar fáar 
� Mjög fáar 

 
 
13. Hversu mikilvægt eða lítilvægt telur þú að hafa starfshóp sem skipuleggur 

aðgerðir til að auka æskilega hegðun? 

� Mjög mikilvægt 
� Frekar mikilvægt 
� Frekar lítilvægt 
� Mjög lítilvægt 

 
 
14. Hversu mikilvægt eða lítilvægt telur þú að hafa starfshóp sem skipuleggur 

hvernig beri að taka á óæskilegri hegðun? 

� Mjög mikilvægt 
� Frekar mikilvægt 
� Frekar lítilvægt 
� Mjög lítilvægt 

 
 
15. Hversu vel eða illa telur þú að foreldrar séu upplýstir um væntingar til 

hegðunar barna í leikskólanum? 

� Mjög vel  
� Frekar vel 
� Frekar illa 
� Mjög illa 
 
 

16. Hversu vel eða illa telur þú að foreldrar séu upplýstir um hvernig tekið er á 

óæskilegri hegðun í leikskólanum? 

� Mjög vel  
� Frekar vel 
� Frekar illa 
� Mjög illa 
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17. Hversu mikilvægt eða lítilvægt telur þú að minna börnin á æskilega hegðun? 

� Mjög mikilvægt 
� Frekar mikilvægt 
� Frekar lítilvægt 
� Mjög lítilvægt 
 
 

18. Hversu oft eða sjaldan er æskileg hegðun rifjuð upp með börnunum? 

� Mjög oft 
� Frekar oft 
� Frekar sjaldan 
� Mjög sjaldan 

 
 
19. Hversu mikilvægt eða lítilvægt telur þú að safna saman upplýsingum um 

óæskilega hegðun barnanna? 

� Mjög mikilvægt 
� Frekar mikilvægt 
� Frekar lítilvægt 
� Mjög lítilvægt 

 
 
20. Hversu oft eða sjaldan er upplýsingum um óæskilega hegðun safnað saman? 

� Mjög oft 
� Frekar oft 
� Frekar sjaldan 
� Mjög sjaldan 

 
 

21. Hversu oft eða sjaldan eru upplýsingum sem safnað er saman notaðar til að 

ákveða ný viðmið/ reglur um hvernig beri að taka á óæskilegri hegðun? 

� Mjög oft 
� Frekar oft 
� Frekar sjaldan 
� Mjög sjaldan 

 
 
22. Telur þú að allt starfsfólk eigi alltaf eða sjaldan að taka beinan þátt í því að 

stuðla að betri hegðun barnanna? 

� Alltaf 
� Oftast 
� Sjaldan  
� Aldrei 
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23. Hversu mikilvægt eða lítilvægt telur þú að það séu til viðmið/ reglur um 

æskilega hegðun utan heimadeildar? 

� Mjög mikilvægt 
� Frekar mikilvægt 
� Frekar lítilvægt 
� Mjög lítilvægt 

 
 
24. Hversu mörg eða fá skráð(ar) viðmið/ reglur eru til um æskilega hegðun utan 

heimadeildar? 

� Mjög oft 
� Frekar oft 
� Frekar sjaldan 
� Mjög sjaldan 

 
 
25. Hversu oft eða sjaldan fylgjast starfsmenn með öðrum börnum en þeim sem 

eru á þeirra deild? 

� Mjög oft 
� Frekar oft 
� Frekar sjaldan 
� Mjög sjaldan 

 
 
26. Hversu oft eða sjaldan telur þú að börn fái hrós eða hvatningu þegar þau 

sýna æskilega hegðun utan heimadeildar? 

� Mjög oft 
� Frekar oft 
� Frekar sjaldan 
� Mjög sjaldan 

 
 
27. Hversu oft eða sjaldan er námsumhverfi barnanna skipulagt með þeim hætti 

að þau séu eftirlitslaus.  

� Mjög oft 
� Frekar oft 
� Frekar sjaldan 
� Mjög sjaldan 

 
 

28. Hversu oft eða sjaldan er námsumhverfi barna skipulagt með þeim hætti að 

of mörg börn safnist saman á eitt svæði utan heimadeilda? 

� Mjög oft 
� Frekar oft 
� Frekar sjaldan 
� Mjög sjaldan 
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29. Hversu oft eða sjaldan fær starfsfólkið tækifæri til þess á vinnutíma að þróa 

og bæta hæfni sína svo það geti stutt betur við jákvæða hegðun barna 

leikskólans? 

� Mjög oft 
� Frekar oft 
� Frekar sjaldan 
� Mjög sjaldan 

 
 
30. Hversu oft eða sjaldan eru reglurnar rifjaðar upp með börnunum? 

� Mjög oft 
� Frekar oft 
� Frekar sjaldan 
� Mjög sjaldan 

 
 
31. Hversu oft eða sjaldan er farið yfir með starfsmannahópnum hvernig ber að 

taka á erfiðri hegðun með hliðsjón af upplýsingum sem liggja fyrir og safnað 

hefur verið saman í leikskólanum? 

� Mjög oft 
� Frekar oft 
� Frekar sjaldan 
� Mjög sjaldan 
 
 

32. Hversu oft eða sjaldan tekur allt starfsfólkið þátt í að stjórna og fylgjast með 

svæðum utan heimadeildar? 

� Mjög oft 
� Frekar oft 
� Frekar sjaldan 
� Mjög sjaldan 

 
 
33. Hversu oft eða sjaldan er börnum ljóst til hvers er ætlast af þeim á heima-

svæðum? 

� Mjög oft 
� Frekar oft 
� Frekar sjaldan 
� Mjög sjaldan 

 
 
34. Hversu oft eða sjaldan er börnum ljóst hvað afleiðingar það hefur í för með 

sér ef þau sýna óæskilega hegðun? 

� Mjög oft 
� Frekar oft 
� Frekar sjaldan 
� Mjög sjaldan 
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35. Hversu oft eða sjaldan er börnum kennt á marvissan hátt hvernig þau eiga að 

hegða sér? 

� Mjög oft 
� Frekar oft 
� Frekar sjaldan 
� Mjög sjaldan 

 
 
36. Hversu oft eða sjaldan telur þú að jafnræði sé í agastjórnun, þannig að eins 

sé tekið á öllum börnum sem sýna ekki samstarfsvilja? 

� Mjög oft 
� Frekar oft 
� Frekar sjaldan 
� Mjög sjaldan 

 
 
37. Hversu margar eða fáar samræmdar reglur eru til um það hvernig beri að 

taka á börnum sem sýna ekki samstarfsvilja? 

� Mjög margar 
� Frekar margar 
� Frekar fáar 
� Mjög fáar 
 

 

 

Eftirfarandi spurningar voru eingöngu spurðar í 

seinni könnun 
 

38. Hafa nýju reglurnar sem komnar eru í leikskólann breytt miklu eða litlu í 

skólasamfélaginu? 

� Mjög miklu 
� Frekar miklu 
� Frekar litlu 
� Mjög litlu 

 
 
39. Hversu vel eða illa telur þú að nýju reglurnar vera að virka? 

� Mjög vel 
� Frekar vel 
� Frekar illa  
� Mjög illa 
 
 

40. Hversu sátt/ur eða ósátt/ur ert þú með nýju reglurnar? 

� Mjög sátt/ur 
� Frekar sátt/ur 
� Frekar ósátt/ur 
� Mjög ósátt/ur 
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41. Hversu sátt/ur eða ósátt/ur ert þú með aðferðafræðina við að kenna 

reglurnar? 

� Mjög sátt/ur 
� Frekar sátt/ur 
� Frekar ósátt/ur 
� Mjög ósátt/ur 

 
 
Annað sem þú vilt koma á framfæri. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Takk fyrri þátttökuna 

 


