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Formáli 

 

Rannsókn þessi er starfendarannsókn þar sem ég skoða starfskenningu 

mína, umhyggju í skólastarfi og áhrif mín á starf leikskólans þar sem ég er 

leikskólastjóri. Til að afmarka verkefnið geri ég grein fyrir þróunarverkefni 

sem leikskólinn vinnur að með hjúkrunar- og dvalarheimili sem er í nágrenni 

við leikskólann. 

Ritgerðin er meistaraprófsverkefni til fullnaðar M.Ed.-prófs í náms- og 

kennslufræði. Hún var unnin á árunum 2011-2012 og vægi hennar er 20 

einingar. Leiðbeinandi var dr. Hafdís Guðjónsdóttir, dósent við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands og færi ég henni mínar bestu þakkir fyrir 

góða leiðsögn. Sérfræðingur var Þórdís Þórðardóttir lektor í uppeldis- og 

menntunarfræðum á Menntavísindasviði HÍ og henni þakka ég gagnlegar 

ábendingar við lokavinnslu verkefnis. 

Ég vil þakka samstarfsfólki mínu og börnum á leikskólanum fyrir sinn þátt 

í þróunarverkefninu. Einnig þakka ég starfsfólki og íbúum hjúkrunar- og  

dvalarheimilisins og öllum öðrum í skólasamfélagi leikskólans sem hafa 

komið að undirbúningi þess, framkvæmd og þróun. 

Rannsóknarvinur er samnemandi minn sem ég hef getað leitað til í námi 

mínu og við gerð verkefnis. Hann fær kærar þakkir fyrir góðar 

samverustundir, samtöl, stuðning og hvatningu frá upphafi til enda. Það var 

gott að hafa slíkan vin þegar vel gekk en ómetanlegt þegar efla þurfti 

skilning og þrautseigu.  

Fjölskylda mín, eiginmaður og börn fá mínar bestu þakkir fyrir umhyggju 

og virðingu sem þau hafa sýnt mér, námi mínu og starfi.   
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Ágrip 

Starfendarannsókn þessi lýsir sjálfskoðun og áhrifum mínum á 

þróunarverkefni sem leikskólinn, þar sem ég starfa sem leikskólastjóri, 

vinnur að í samstarfi við  hjúkrunar- og dvalarheimili. Markmið 

rannsóknarinnar var að bæta eigin fagmennsku með ígrundun þar sem ég 

skoða hvernig mér sem leikskólastjóra tekst til við að hafa áhrif, leiðbeina 

og styðja við skólastarfið. Tilgangur rannsóknarinnar var að a) bæta 

starfskenningu mína, b) skoða hvernig íhlutun mín í þróunarstarfinu hefur 

áhrif á börnin og c) skoða áhrif umhyggju í skólastarfi. 

Meginrannsóknarspurning var:  

 Hvernig getur starfendarannsókn eflt starfskenningu mína? 
Eftirfarandi undirspurningar afmörkuðu viðfangsefnið enn frekar: 

 Hvers vegna vil ég hafa umhyggju sem leiðarljós í skólastarfi? 

 Hvernig birtist íhlutun mín í þróunarstarfinu?  

Til að leita svara við þessum spurningum var framkvæmd 

starfendarannsókn þar sem ég ígrundaði starfskenningu mína en 

starfskenning er í grundvallaratriðum persónubundin kenning kennara sem 

þróast í gegnum nám og starf (Hafdís Ingvarsdóttir, 2004).  

Auk mín og rannsóknavinar míns, sem er samnemandi minn, eru 

þátttakendur í þróunarverkefninu átta kennarar sem hafa farið með tuttugu 

og sjö börnum í skipulagðar heimsóknir á fyrrnefnt hjúkrunar- og 

dvalarheimili. Gögnum var safnað frá janúar 2011 til janúar 2012. Gögnin 

eru þrenns konar: 1) dagbók þar sem ég skrái hugsanir og reynslu sem 

tengjast sjálfskoðun og starfi mínu í leikskólanum, 2) opinberar fundargerðir 

frá fræðslunefnd og sveitastjórn þar sem fjallað er um þróunarverkefnið og 

3) greinargerðir skráðar af mér og samstarfsfólki mínu í leikskólanum. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að starfendarannsóknin 

hefur hjálpað mér að koma auga á þróun minnar eigin starfskenningar, 

varpað ljósi á hver áhrif mín eru á skólastarfið og gert mig meðvitaðri en 

áður um gildi umhyggju í menntun.   

Þróunarverkefnið hefur opnað augu mín fyrir ákveðnum atriðum í 

skólastarfinu og hvernig má nýta það sem í ljós kom í áframhaldandi starfi.  
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Abstract 

 

What becoming on others has. 

Care as a guiding light 

 

In this action research I focus on a developmental project whereas a pre-

school and a local nursing and residential home collaborate. I am the 

principal and my main goal was to analyse my professional working theory 

through my impact on the project and the staff.  

The aim of this study was to improve my own professionalism through 

reflection where I look into how I, as a principal, manage to influence, guide 

and support the work that is being done at the school. The purpose of this 

study was to a) improve my personal working theory, b) look into how my 

intervention in the developmental project affects the children and c) 

examine the influence of care on the job being done in schools. 

My main research question was: 

 How can an action research improve my professional working 
theory? 

The following secondary research questions narrowed the topic further: 

 Why do I want to have the concept of ‘care’ as a guiding light in the 
school? 

 How does my intervention into the developmental project appear in 
the education of the children in the kindergarten? 

To answer these questions I conducted an action research where I 

reflect on my professional working theory, which is a personal theory that 

teachers develop through studying and working (Hafdís Ingvarsdóttir, 

2004). 

The participants in this study were, in addition to myself, my critical 

friend (who is also a fellow student) and 8 teachers who have gone with 27 

children on field trips to the for mentioned nursing- and residential home. 

Data was collected from January 2011 to January 2012. The data consists 

of: 1) a diary where I record thoughts and experiences related to myself and 

my work in the school, 2) accounts from meetings with the education 

commission and local authorities where we discussed the development 

project and 3) statements recorded by me and my colleagues in the school. 
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The conclusion of the action research helps me to identify the 

development of my own personal working theory, shed light on my impact 

on the school and made me more aware of the value of care in education.  

The developmental project has opened my eyes to certain things in work 

that is being done in schools as well as how one can use the conclusions of 

the research in the job that  lies ahead.  
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1 Inngangur 

Í námskeiðinu Starfendarannsóknir vorið 2011 fékk ég áhuga á að 

framkvæma starfendarannsókn í lokaverkefni mínu til M.Ed- gráðu og skoða 

þá starfskenningu mína, umhyggju og áhrif mín á skólastarfið. Þetta var 

tækifæri til að flétta saman námi og starfi og ég gerði mér grein fyrir að 

þetta væri tækifæri sem óvíst væri að myndi standa mér aftur til boða; 

tækifæri til að lesa, taka þátt í umræðum, ígrunda og skoða sjálfa mig og 

störf mín. 

Námskeiðið Starfendarannsóknir og kennarar þess vöktu mig til vitundar  

og eru „vörður“ sem hafa bæst við á minni lífsleið. Áhrif námsins eru þau að 

ég geri mér betur en áður grein fyrir því hver ég er og fyrir hvað ég vil 

standa. Sjálfsvitund mín og sjálfsþekking jukust og það hefur fært mér 

ákveðinn styrk en þetta ferli allt saman hefur krafist þess að ég hugsi um og 

flétti saman fortíðinni, fræðunum og eigin reynslu.  

Markmið rannsóknarinnar var að bæta eigin fagmennsku í gegnum 

ígrundun þar sem ég skoða hvernig mér sem leikskólastjóra tekst til við að 

hafa áhrif, leiðbeina og styðja við skólastarfið. Tilgangur rannsóknarinnar 

var að a) bæta starfskenningu mína, b) skoða hvernig íhlutun mín í 

þróunarstarfinu hefur áhrif á börnin og c) skoða áhrif umhyggju í skólastarfi. 

Meginrannsóknarspurning var:  

 Hvernig getur starfendarannsókn eflt starfskenningu mína? 

Eftirfarandi undirspurningar afmörkuðu viðfangssefnið enn frekar: 

 Hvers vegna vil ég hafa umhyggju sem leiðarljós í skólastarfi? 

 Hvernig birtist íhlutun mín í þróunarstarfi leikskólans?  

Mikilvægi verkefnisins byggist á því að það varpar ljósi á hvað felst í því að 

skoða starfskenningu sína og rýna í eigið starf. Það er ekki hægt að yfirfæra 

niðurstöður verkefnisins beint þar sem þær hafa fyrst og fremst gildi fyrir 

mig og það skólasamfélag sem ég starfa í. Lærdóminn sem aðrir geta dregið 

af verkefninu er að sjá hvernig starfendarannsókn getur eflt kennara og 

starfskenningu hans. Einnig geta aðrir komið auga á þá möguleika sem 

felast í þróunarstarfi og rannsóknin getur einnig varpað ljósi á hver áhrif 

stjórnenda eru fyrir þróun skólastarfs. 
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Þróunarverkefnið er verkefni sem leikskólinn vinnur að með dvalar- og 
hjúkrunarheimili staðarins. Í lokaverkefni er aðdraganda þess og 
framkvæmd lýst þar sem áhrif rannsakanda á skólastarfið eru skoðuð. 
Framkvæmd þróunarstarfsins hófst 1. október 2011. Þeir sem störfuðu við 
skipulag verkefnisins inni á leikskólanum voru auk mín, deildastjórar og þeir 
kennarar sem fóru í skipulagðar ferðir með börnin á dvalarheimilið ásamt 
matráði dvalarheimilisins. Allir starfsmenn leikskólans hafa komið að 
verkefninu þar sem verkefnið kemur inn á þá fæðu sem boðið er upp á í 
leikskólanum og tengist öðrum verkefnum leikskólans eins og 
grænfánaverkefni og Heilsubók barnsins.  

Samstarfið byggist á: 

• Þjónustusamningi um kaup á fæði frá dvalarheimilinu 

• Skipulagningu og heimsóknum með börnunum á dvalarheimilið 

• Fundum um fæðu, hollustu og heimsóknir á dvalarheimilið 

• Að fræða starfsfólk og börn um fæðu og hollustu  

• Kynningum á verkefninu út á við 

Hér skoða ég sem leikskólastjóri starfskenningu mína og áhrif mín á 

skólastarfið. Um leikskólastarfið gilda ákveðin lög og reglur og í lögum um 

leikskóla (2008) segir: 

Í leikskólum skal velferð og hagur barna hafður að leiðarljósi í 

öllu starfi. Veita skal börnum umönnun og menntun, búa þeim 

hollt og hvetjandi uppeldisumhverfi og örugg náms- og 

leikskilyrði. Stuðla skal að því að nám fari fram í leik og 

skapandi starfi þar sem börn njóta fjölbreyttra uppeldiskosta. 

Starfshættir leikskóla skulu mótast af umburðarlyndi og 

kærleika, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, umhyggju, 

sáttfýsi, virðingu fyrir manngildi og kristinni arfleifð íslenskrar 

menningar (Lög um leikskóla 2008:1).  

Á grundvelli markmiða laga um leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla 

hafa verið settir fram grunnþættir menntunar sem eiga að fléttast inn í allt 

skólastarfið. Þeir eru: læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og 

mannréttindi, jafnrétti og sköpun (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011). 

Aðalnámskrá leikskóla (2011) er ætlað að vera rammi um leikskólastarfið 

og leiðsögn um tilgang þess og markmið. Þar kemur fram heildarsýn á 

menntun og útfærð er sú menntastefna sem felst í lögunum. Í námskránni 

er lögð áhersla á lýðræði og jafnrétti og litið er á börn sem fullgilda 
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þátttakendur í samfélagi skólans. Lögð er áhersla á að stjórnendur og  

kennarar fái svigrúm til að þróa leikskólastarfið á faglegan og skapandi hátt.  

Hlutverk leikskólastjóra, samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011), er að 

vera faglegur leiðtogi og vera í forystu um þróun metnaðarfulls 

leikskólastarfs. Honum er ætlað að leiða lýðræðislegt samstarf ólíkra hópa 

sem starfa innan leikskólans. Honum er jafnframt ætlað að stuðla að 

jafnrétti og uppbyggilegum samskiptum með velferð barnanna að 

markmiði. 

Leikskólinn á að vera í stöðugri þróun, stöðugt skal auka þekkingu og 

framfarir leikskólanum til hagsbóta og fyrir allt skólasamfélagið. 

Þróunarstörf geta meðal annars falist í verkefnum sem eiga að leiða til 

umbóta, þróunar og nýbreytni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011). 

Verkefnið og rannsóknarspurningarnar eru í takt við það sem kemur 

fram í lögum um leikskóla og Aðalnámskrá leikskóla (2011) um það sem 

leikskólar og leikskólastjórar eiga að vera að gera leikskólum sínum til 

hagsbóta.  

1.1 Um mig 

Ég hóf störf á leikskóla fyrir tilviljun. Sumarið 1986 heimsótti ég leikskóla til 

að skoða aðstæður og sækja um leikskólavist fyrir drenginn minn. 

Leikskólastjórinn tjáði mér að það vantaði starfsmann í skólann, ég sótti um 

þá stöðu og fékk hana. Þannig vildi það til að ég og sonur minn mættum 

saman í leikskólann á morgnana.  

Þegar farið var að bjóða upp á fjarnám fyrir aðstoðarleikskólakennara við 

Kennaraháskóla Íslands hvöttu mínir yfirmenn mig til að sækja um sem ég 

svo gerði. Þegar ég var að fara í sumarfrí var hringt og sagt að ég gæti 

komist inn í námið og að ég yrði að svara strax, af eða á. Ég svaraði játandi 

en hugsaði með mér að seinna gæti ég einfaldlega hringt til baka og hætt 

við. Það var oft sem ég leit í átt að símanum eða ætlaði að taka upp 

símtólið, hringja og afþakka skólavistina. Alltaf var þó eitthvað sem stoppaði 

mig.  

Innra með mér bjó löngun til að læra meira mig en skorti trú á sjálfa mig. 

Amma mín var sá aðili sem hafði mest áhrif á að ég hætti ekki við. Við 

töluðum mikið saman og ég hafði ánægju af því að hlusta á hana. Í 

samtölum okkar fann ég vel hvað það er dýrmætt að fá tækifæri til að 

mennta sig. Hún hafði ekki fengið það tækifæri en hvatti mig og gaf mér góð 

ráð. Nóttin fyrir fyrsta skóladaginn var andvökunótt, ég var kvíðin og mér 

fannst ég vera að fara út í einhverja algjöra vitleysu.  
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Fyrsti dagurinn í skólanum eyddi öllum kvíða og frá þeim degi hefur 

skólinn haft mikil áhrif á mig, bæði sem einstakling, foreldri og kennara. Ég 

hef komið sjálfri mér á óvart því við upphaf námsins átti ég alls ekki von á 

því að ná svona langt. Ég hef unnið í leikskóla í 25 ár sem starfsmaður, 

aðstoðarleikskólakennari, leikskólakennari, deildarstjóri og nú síðast sem 

leikskólastjóri. Frá árinu 2001 hef ég verið í fjarnámi með vinnu og hef því 

stöðugt verið að læra og tengja námið við starf mitt í leikskólanum. 

Leikskólastjórastarfið er nýtt fyrir mér, þar er ég stöðugt að læra og vonast 

til að hafa jákvæð áhrif á starfið.                 

1.2 Uppbygging verkefnis 

Verkefnið skiptist í fimm kafla ásamt inngangi. Í öðrum kafla er gerð grein 

fyrir fræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar. Þar er fjallað um kenningarnar 

sem falla að þeim verkefnum sem ég hef glímt við. Í þriðja kafla er sagt frá 

rannsóknaraðferð, markmiði og tilgangi, rannsóknarspurningum, 

gagnaöflun, greiningu gagna, þátttakendum, áhrifum rannsakanda og 

siðferðilegum álitamálum. Í fjórða kafla er greint frá helstu niðurstöðum 

rannsóknarinnar en þar varpa gögnin ljósi á rannsóknina. Þar byrja ég á því 

að skoða starfskenningu mína. Því næst tek ég til athugunar starf mitt á 

leikskólanum en hér afmarka ég rannsóknina við eitt þróunarverkefni. Þess 

ber þó að geta að önnur verkefni fléttast óhjákvæmilega inn í söguna. Ég 

segi frá innleiðingu þróunarverkefnisins og greini ég frá því hvað ég og 

samstarfsfólk mitt höfum gert í sambandi við framkvæmd verkefnisins sem 

enn er unnið að og þar segja gögnin sín sögu. Til að greina starfskenningu 

mína skoðaði ég gögnin út frá amboðum faglegrar starfskenningar (FSK) 

sem þróað er af Hafdís Guðjónsdóttir (2004) í samvinnu við Mary Dalmau. 

Amboðin eiga að hjálpa kennurum að sjá tengsl og samspil milli 

framkvæmdar, fræðilegrar þekkingar og siðfræðilegra raka. Fimmti kafli 

ritgerðarinnar fjallar um upplifun mína af verkefninu og þar leita ég svara 

við rannsóknarspurningunum mínum.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur  

Hugsun er samofin reynsluhugtakinu hjá Dewey (2000a) sem hefur bent á 

að til þess að reynsla verði merkingarbær krefjist hún hugsunar. Með 

hugsun segir hann menn öðlast tengsl á milli gjörða og afleiðinga og að 

hugsun sé skilyrði þess að hægt sé að setja sér markmið og setja stefnuna á 

að ná þeim. Án reynslu geta menn hvorki sett sér markmið né stefnt á að ná 

þeim. Með því að ígrunda og horfa til baka öðlast einstaklingurinn innsæi 

eða visku til að átta sig á tengslum á milli þess sem hann reynir að gera og 

afleiðingum þess sem hann gerir (Jóhanna Einarsdóttir, 2010). Lykilhugtak  

starfendarannssókna er ígrundun þar sem rannsakandinn skoðar 

starfskenningu sína með að veita hugsunum um sjálfan sig, líf sitt og starf 

athygli (Elliot, 1991). 

2.1 Fagleg starfskenning   

Hafdís Ingvarsdóttir (2004) skilgreinir starfskenningu sem persónubundna 

kenningu kennara um nám og kennslu sem þróast í gegnum nám og starf. 

Einnig fléttast inn í starfskenninguna siðferðileg gildi, fræðileg nálgun og 

reynslunám sem Hafdís segir vera nám sem kennari öðlast í starfi. 

Amboð faglegrar starfskenningar (FSK) eru þróuð af Hafdísi 

Guðjónsdóttur (2004) í samvinnu við Mary Dalmau. Amboðin hjálpa 

kennurum til að gera sér grein fyrir faglegri þekkingu sinni. Þau er sett fram í 

líki tannhjóls sem gengur stöðugt og þróast. Amboðin eiga að styðja 

kennara til að lýsa, skrá og fá fram sína persónulegu og faglegu 

starfskenningu. Hjólin þrjú eiga að hjálpa kennurum að sjá framkvæmdina 

og tengsl við fræði og siðfræðileg rök kennarans. Amboðin geta hjálpað 

kennurum við að skoða og ígrunda starfið sitt t.d. um gildi umhyggju í 

menntun (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004). Þetta ferli má sjá á mynd 1. 
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Mynd 1. Amboð faglegrar starfskenningar (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004). 

2.2  Umhyggja 

Kenningu Noddings (2002b) um umhyggju og umönnun má lýsa sem 

ákveðinni hugsjón þar sem umhyggja lærist fyrst heima og færist svo út á 

við. Þar lærum við smám saman í gegnum eigin upplifun og reynslu hvernig 

það er að vera elskaður og náinn öðrum. Við lærum að gefa af okkur, setja 

okkur í spor annarra og skoðað hvað við getum gert til að hafa jákvæð áhrif 

á líðan og líf þeirra. Þetta er talinn vera grundvöllur skilnings okkar á 

réttlæti þar sem það sem gerist heima hefur mikilvæg áhrif fyrir mótun 

umhyggju hvers einstaklings (Noddings, 2002b). Umhyggja er ekki eingöngu 

hlý, óljós tilfinning sem gerir fólk vingjarnlegt heldur felur umhyggja fyrir 

einhverjum í sér stöðuga leit að getu viðkomandi einstaklings og hæfni þar 

sem við viljum gera okkar besta fyrir þann sem þiggur umhyggjuna 

(Noddings, 1995).  

Noddings (1995) gerir greinarmun á því sem hún nefnir náttúrulega 

umhyggju og siðferðilega eða faglega umhyggju. Hún segir náttúrulega 

umhyggju ekki krefjast sérfræðiþekkingar og að hún sé til staðar á milli 

einstaklinga sem tengdir eru tilfinningaböndum. Fagleg umhyggja felur aftur 

á móti í sér fagleg tengsl þar sem gagnkvæmar skyldur, vilji og áhugi koma 

við sögu. Að hennar mati getur fagleg umhyggja þó aldrei verið til án 

væntumþykju því án hennar er ekki mögulegt að veita umhyggju. Fagleg 

umhyggja felur í sér minna af persónulegri væntumþykju eða fórnfýsi en 

náttúruleg umhyggja. Siðferðileg umhyggja eða fagleg umhyggja felur það 
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hins vegar í sér að umhyggjan byggir á siðferðilegum gildum sem tengist því 

að láta sig aðra varða.  

Lærdómurinn sem felst í því að þiggja umhyggju er fyrsta skrefið í 

siðrænni menntun. Þar er hlutverk kennarans tvíþætt, í fyrsta lagi þarf hann 

að byggja upp umhyggjusöm samskipti við nemendur með því að veita þeim 

umhyggju og í öðru lagi þarf hann að koma nemendum sínum til þess 

þroska að þeir geti sýnt umhyggju (Noddings 1992; 2002a). Skólinn er 

mikilvægur vettvangur til að hlúa að siðferðisþroska nemenda þar koma inn 

fjórir þættir sem eru: fyrirmyndir, samræða, framkvæmd og staðfesting 

(Noddings, 1992). 

 Fyrirmyndir (e. modelling) hér eru kennarar mikilvæg fyrirmynd 
nemenda sinna í verki og orðum. Kennarinn þarf að sýna nemendum 
mikilvægi umhyggjunnar í gegnum samskipti sín við þá (Noddings, 
1992). 

 Samræða (e. dialogue) hér er átt við opið samtal þar sem kennarinn 
nýtir þau tækifæri sem gefast til að færa umhyggjuna í orð um leið og 
hann sýnir umhyggju. Þetta hvetur til umræðna um tilfinningar og 
líðan og gefur nemandanum tækifæri til að spyrja og fá svör. 
Samræðan er gagnleg vegna þess að hægt er að komist að vel 
upplýstri niðurstöðu. Hún gefur góðan árangur við að efla hugmyndir 
nemenda um breytni sem er til fyrirmyndar. Samræðan hefur mikið 
vægi í því að mynda tengsl sem stuðla að samskiptum sem byggjast á 
gagnkvæmri umhyggju (Noddings, 1992).  

 Framkvæmd (e. practice) til að nemendur þroskist þannig að þeir gefi 
af sér umhyggju þurfa þeir sjálfir að hafa upplifa umhyggju og þeir 
þurfa að fá tækifæri til þess að veita umhyggju (Noddings, 1992). 

 Staðfesting (e. confirmation) felur í sér að laða fram það besta í fari 
hverrar manneskju með því að veita því athygli sem er gott og 
aðdáunarvert í fari hennar. Staðfesting byggir á góðum og traustum 
samskiptum milli kennara og barns sem er grundvöllur þess að hægt 
sé að koma auga á framfarir nemanda í samskiptum og námi 
(Noddings, 1992). 

Því má velta upp hvort öll börn hafi jafnan aðgang að þekkingu og 

tækifærum og hvort tækifærum og upplifunum sé skammtað til barna þar 

sem oft er þegar búið að ákveða í skólum hvað börn geta gert, sagt, horft á, 

lesið og lært í skólum (Anijar, 1998). Noddings (2002b) telur menntun eiga 

að vera grundvöll fyrir ræktun umhyggju í samfélaginu. Hún skilgreinir 

menntun sem gæðastundir sem geta bæði verið skipulagðar og/eða 

óvæntar. Gæðastundir sem eiga það sameiginlegt að stuðla að vexti 
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einstaklingsins þar sem skipst er á þekkingu, hæfni, skilningi og þakklæti. 

Hún bendir á að með því að hlusta á nemendur öðlist kennarar traust þeirra 

og myndi grunn fyrir gagnkvæm tengsl sem byggja á umhyggju og trausti. 

Hér hefur verið fjallað um gildi umhyggju næst verða fræði sem koma inn á 

stjórnun skoðuð. 

2.3 Stjórnun og forysta 

Eftir því sem Sergiovanni (1996) segir er það hlutverk stjórnandans að 

kennarar nái árangri og bæti frammistöðu. Hann bendir á innri 

starfshvatningu og leggur einnig áherslu á siðferðilega hvatningu í 

skólastarfi. Siðferðileg hvatning er það þegar kennarinn leggur sig fram í 

starfi vegna hagsmuna barna og þjóðfélagsins. Samkvæmt kenningu Etizioni 

(1988) kemur fram að fólk metur gjörðir sínar eftir siðferðilegri mælistiku 

þar sem fólk bregst við á grundvelli siðferðilegrar, tilfinningalegrar og 

félagslegrar skuldbindingar frekar en köldu mati út frá hagnaði eða tapi. 

Þessi sjónarmið segir Sergiovanni (1996) koma fram í mörgum rannsóknum 

á hvatningu og starfsánægju kennara og vegna þessa telur hann 

nauðsynlegt að aðilar skólasamfélagsins sameinist um hugsjónir og geri með 

sér bindandi sáttmála siðferðilegra gilda. Sáttmálinn væri skuldbinding allra 

aðila til að mæta félagslegum og námslegum þörfum hvers barns. 

Umhverfisþættir hafa áhrif á það sem gerist inni í skólanum samkvæmt 

félagskerfiskenningunni. Þar er t.d. átt við efnahagslegan auð, mannauð, 

skólastefnu, efnivið og búnað. Innan skólans fer af stað ákveðið 

umbreytingaferli sem endurspeglast í starfi, námi og kennslu. Árangurinn  

birtist í þroska og framförum barnanna, starfsánægju kennara, fjarveru, 

brottfalli og gæðum skólastarfs (Hoy og Miskel, 2001).  

Í leikskólanum á barnið að vera í brennidepli og með því að skoða 

vistkerfislíkan Bronfenbrenners (1977) sést að það er margt sem getur haft 

áhrif á skólastarfið. Tengslum milli einstaklingsins og umhverfisins er lýst í 

vistfræðikenningu Bronfenbrenners (1977) sem byggir á fjórum kerfum: 

• nærkerfi (e. microsystem) 

• millikerfi (e. mesosystem) 

• stofnanakerfi (e. exosystem) 

• lýðkerfi (e. macrosystem).  

Á mynd 2. má sjá vistkerfislíkan Bronfenbrenners (1977) en þar má sjá 

barnið út frá heildrænu samhengi allra áhrifaþátta. 
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Mynd 2. Líkan Dunlop og Fabian (2002) sem er byggt á hugmyndum 
Broffenbrenners  (Sigurborg Sturludóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2008). 

Eins og sjá má á mynd 2 er barnið staðsett í miðjunni en öll kerfin hafa 

áhrif á það. Þau kerfi sem standa barninu næst eru fjölskyldan, heimilið og 

skólinn en samfélagslegir þættir hafa áhrif á barnið og skólastarfið 

(Bronfenbrenner, 1977; Jóhanna Einarsdóttir, 2007). Hér á eftir er fjallað 

um hvað það er sem drífur skólastarfið áfram. 

2.3.1 Starfshvatning 

Skilgreina má hvatningu sem drifkraft meðvitaðrar athafnar einstaklings 

(Gotvassli, 1999) og margir trúa því að ytri aðgerðir séu best til þess fallnar 

að hvetja kennara áfram á meðan eru þeirrar skoðunar að besta hvatningin 

sé innri hvatning eða það að ná persónulegum markmiðum og markmiðum 

skólans (Arna H. Jónsdóttir, 2003). Við ytri hvatningu er áhugi á starfinu 

sjálfu ekki endilega í fyrirrúmi heldur getur afrakstur vinnunnar verið það 

sem hvetur fólk áfram (Hoy og Miskel, 2001). Hættan við ytri hvatningu 

samkvæmt Sergiovanni (2001) getur verið sú að kennarar einbeiti sér að 

verkefnum sem þeir fá hvatningu fyrir, t.d. í formi launa, en sinni síður 

verkefnum sem ekki er umbunað fyrir.  
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Rannsökuð hafa verið tengsl innri starfshvatningar og auðgandi 

starfsumhverfis. Nefndir eru þrír þættir sem liggja til grundvallar innri 

starfshvatningu kennarans þeir eru: Starf kennarans þarf að samræmast 

gildum hans, hann þarf að bera ábyrgð á árangri og geta lagt mat á starfið 

(Hackman og Oldham, 1976).  

Þegar þessir þættir eða þarfir eru fyrir hendi leggja kennarar sig fram við 

störf sín til að upplifa endurtekið ánægjuna sem þau veita. Þegar ánægja 

verður að drifkrafti þurfa þeir ekki á einhverjum utanaðkomandi til að 

hvetja sig eða leiða áfram. Starfsumhverfið þarf að vera þannig að það 

hvetji og styðji við að kennarar nýti hæfni sína og að þeir skynji að 

mannauðurinn sé nýttur. Þeir þurfa líka að vita hver áhrif þeirra eru á nám 

og þroska barna og hver áhrif þeirra eru á þróun skólans. Þeir kennarar sem 

skynja innri starfshvatningu eru líklegri en þeir sem gera það ekki til að skila 

árangursríku starfi sem veitir þeim mikla starfsánægju (Hackman o.fl. 1975).  

Kenningar Hakman og Oldham er hægt að tengja við kenningu 

Csikszentmihalyi (1992) um „flæði, hina æðstu reynslu“ (e. flow – the 

optimal experience) eða ákjósanlegt reynsluflæði sem er það sem gerist 

þegar fólk verður svo gagntekið af viðfangsefninu að ekkert annað skiptir 

máli. Sjálf reynslan þykir þá svo stórfengleg að fólk vill takast á við 

viðfangsefnið, einvörðungu vegna þess og einskis annars. Möguleikinn á 

flæði liggur á milli ögrandi verkefna og hæfni kennarans. Það getur leitt til 

kvíða og álags ef kennari skynjar kröfur til sín of miklar og skort á hæfni. Ef 

kennarar fá ekki ögrandi verkefni getur þeim fari að leiðast og getur það 

bitnað á frammistöðu þeirra (Csikszentmihalyi, 1992). Hér á eftir verður 

skoðað hvað hefur áhrif á faglegt sjálfstraust. 

2.3.2 Faglegt sjálfstraust 

Bandura (1997) skilgreinir hugtakið faglegt sjálfstraust (e. self-efficacy) sem 

mat kennara á eigin hæfni við að skipuleggja og framkvæma fyrirætlanir eða 

markmið sem leiða til þess að ná árangri. Hugtakið hefur verið notað í 

fræðilegri umræðu um starfshvatningu og starfsánægju. Faglegt sjálfstraust 

þróast í gegnum reynslu og skiptir þá máli hvort það er byggt á sigrum eða 

ósigrum. Komið hafa fram tengsl á milli trúarinnar á eigin hæfni og viljans til 

að takast á við breytinga. Einnig hafa rannsóknir sýnt fram á að tengsl séu á 

milli þess hvernig faglegt sjálfstraust kennarans getur haft áhrif á árangur og 

innri hvatningu nemandans (Hoy og Miskel, 2005). 

Þegar kennarar finna að þeim tekst vel til og ná settum markmiðum eflist 

orka þeirra og þrek í starfi. Stöðugir ósigrar í starfi þar sem markmiðum er 

ekki náð ógna sjálfsvirðingu kennarans. Það gengur á orku hans, þrekið 
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dvínar og hann verður tómur og áhugalaus hætt er við að hann „brenni út“, 

dragi sig í hlé og hverfi af vettvangi. Þegar svo er komið er mikilvægt að 

einbeita sér að því sem auðgar daglegt líf og setja sér raunhæf markmið 

(Dale, 1989). 

Stjórnandi sem vinnur að því að styrkja starfsmannahópinn tekst oft að, 

laða fram innri hvatningu og draga fram hæfileika frá starfsmönnum sínum. 

Gefandi samskipti, styðjandi starfsumhverfi og væntingar til starfsfólks hafa 

áhrif á árangur í starfi og virðast skipta meira máli þegar kemur að umbun 

en peningar (Sergiovanni, 2006).  

Gildismat kennara hefur áhrif á skoðanir þeirra og framkomu og er einn 

mikilvægasti þátturinn í þeirri skólamenningu sem ríkir í hverjum skóla. 

Þegar finna á breytingum og framförum farveg er mikilvægt að skilja þær 

grundvallarhugmyndir sem móta gildismat kennara. Skoðanir kennara á 

innbyrðis samvinnu og samstarfi við aðila utan skólans ráða miklu um hvort 

slíkt samstarf getur komist á. Ef kennarar fá ekki að koma að mótun þeirrar 

stefnu og vinnubragða sem vinna á eftir verður árangurinn oft lítill sem 

enginn (Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999). 

2.3.3  Skólastjórnendur 

Skólastjórnendur þurfa að vera færir um að nýta mannauð skólans skapa 

traust, veita svigrúm og stuðning þegar á þarf að halda (Sigurborg K. 

Kristjánsdóttir og Rúnar Sigþórssonar, 2009). Mikilvægt er að leiðtoginn fái 

fólkið í lið með sér en til að svo verði þarf hann að hafa skýra sýn og 

staðfestu. Hann þarf að búa yfir nægjanlegum sveigjanleika til að geta lagað 

skólastarfið að mismunandi áherslum og þörfum fólksins. Fullan (2001) 

leggur áherslu á hæfni leiðtogans til samskipta og samræðna og nauðsyn 

þess að hann hlusti á þá sem eru ósammála því þannig læri hann meira en 

ef hlustað er eingöngu á þá sem eru sammála. 

Sergiovanni (2009) skiptir hlutverkum skólastjórnandans á fimm 

mismunandi svið. Samkvæmt honum þarf skólastjórinn að vera allt í senn 

mannauðsstjóri, leiðtogi, sameiningartákn, menntafrömuður og forystuaðili 

menningargilda. Skólastjórnandi þarf að hafa yfirsýn yfir þau verkefni sem 

hann stýrir. Það geri hann með því að eiga góð og jákvæð samskipti við 

samstarfsfólk sitt og dreifa verkefnum frekar en sinna þeim öllum sjálfur. 

Skólastjórnandinn þarf að vera opinn og jákvæður og búa yfir 

forystuhæfileikum sem nýtast til góðra verka. 

Markmið valddreifingar er að starfsfólkið deili með sér verkefnum og 

valdinu sé dreift. Þannig nýtast kraftar starfsfólks best og það er hvatt til að 

leggja sitt af mörkum í þágu starfsins (Rodd, 2006).   
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Einkenni góðrar forystu er hæfileg auðmýkt, ásetningur og sterk fagleg 

sýn (Sergiovanni, 2001). Sá sem gegnir forystuhlutverki þarf samkvæmt 

Hodgkinson (1983) að þekkja viðfangsefnið, starfsmennina, aðstæður og 

mikilvægt er að þekkja sjálfan sig. Fullan (2001) bendir á að sýnt hafi verið 

fram á í menntarannsóknum að í skólum þar sem samvinna og valddreifing 

eru til staðar skila breytingar og umbætur betri árangri í skólastarfinu en 

annars staðar. 

Það eru margir þættir sem hafa áhrif á árangur skólastarfs en fagleg 

hæfni kennara og stjórnanda skiptir þar miklu máli. Um flesta þætti 

skólastarfsins gildir að oft er hægt að gera betur. Vegna breytinga í 

samfélaginu, aukinnar þekkingar á forsendum og skilyrðum náms og nýrri 

tækni þarf stöðugt að meta og endurskoða skólastarfið (Rúnar Sigþórsson 

o.fl., 1999).  

Skólinn þarf að vera samfélag náms og stöðugra rannsókna. Samfélag 

þar sem kennarar eru ígrundandi starfsmenn, fylgjast með rannsóknum á 

starfsvettvangi og stunda jafnhliða stöðugt mat og rannsóknir á eigin starfi. 

Fagleg samkennd þarf að ríkja í samfélagi skólans. Þannig þróast menning 

skólans til árangurs en um leið verður starfsfólk sjálfstæðara í störfum 

sínum og þar með getur skólastjóri betur sinnt langtímaþróun (Sergiovanni, 

1992).  

2.3.4 Starfsánægja 

Niðurstöður rannsókna um hvað viðheldur starfánægju kennara (e. job 

satisfaction) eru samhljóma um að það sé vinnan sjálf og umbunin í unnu 

verki. Starfsánægjan tengist fyrst og fremst störfum þeirra með börnunum 

og því að verða vitni af framförum, þroska og vexti þeirra (Clark og Astudo, 

1994). 

Það sem veitir kennurum mesta starfsánægju eru þau tengsl sem 

myndast á milli kennara og barns. Einnig hafa náms- og félagslegar framfarir 

barna áhrif á starfsánægju kennara (Cockburn, 2000). Í niðurstöðum 

rannsóknar Örnu H. Jónsdóttur (1999) meðal leikskólakennara og 

leiðbeinanda þriggja leikskóla kemur fram að starfsmennirnir lýsa  yfir 

mestri starfsánægju með frammistöðu sína þegar þeir sjá árangur í starfi 

sínu með börnunum. Í rannsókninni kom fram að ákveðnir þættir sem 

tengdust tilfinningu starfólks fyrir árangri og starfsánægju, eins og hugsjónir 

hvers og eins, hæfni og tilfinning fyrir stjórn á eigin starfi, skipti einnig máli. 

Ef þessir þættir voru ekki til staðar dró úr starfsánægju (Arna H. Jónsdóttir, 

1999). 
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Fram hefur komið að ýmsir þættir í stjórnun og starfsumhverfi hafa áhrif 

á starfsánægju eins og kemur fram í félagskerfiskenningunni en þar skiptir 

fagleg forysta skólastjóra miklu. Ofangreindar niðurstöður benda til þess að 

stjórnun sem stuðlar að árangri kennara í starfi með börnum sé það sem 

skólastjórar ættu að stefna að. Skólastjórinn þarf að skapa aðstæður þar 

sem heiðarlegar umræður geta farið fram innan skólans um 

hugmyndafræði, markmið, kennsluaðferðir og starfsaðferðir (Arna H. 

Jónsdóttir, 2003). Fagmennska og hæfni kennarans eykst ef skólinn þróast í 

lærdómssamfélag þar sem skólastjórinn hefur frumkvæði af því að fylgjast 

með nýjustu rannsóknum og hvetur kennara til að stunda rannsóknir og 

leggja mat á eigin störf. Sjálfsmat skóla ætti að veita kennurum endurgjöf 

frá foreldrum, börnum, samkennurum og stjórnendum. Skólastjóri þarf að 

gæta að því að nýútskrifaðir kennarar fái handleiðslu. Séu þessi þættir til 

staðar er hægt að tala um skólann sem samfélag náms og rannsókna sem 

eflir hæfni kennara og eykur starfsánægju og gæði í starfinu (Sergiovanni, 

1996, 1992). Arna H. Jónsdóttir (2003) segir að þegar kennarar starfi á 

grundvelli eigin hugsjóna, sannfæringar og skynji að þeir hafi þá hæfni sem 

til þarf til að takast á við viðfangsefni í starfi sínu aukist líkurnar á að þeir 

upplifi flæði eins og Csikszentmihalyi (1992) skilgreinir það. Einnig geta þeir 

frekar brugðist við utanaðkomandi kröfum og lagað þær að starfi skólans án 

þess að allt fari úr böndunum. Þróun og stöðugar umbætur einkenna þannig 

menningu skólans. Hér á eftir verður fjallað um umbóta- og þróunarstörf. 

2.3.5 Umbótastarf 

Þegar vel tekst til við að efla áhuga og trú á úrbótum og árangri af þeim hafa 

skapast bestu möguleikarnir fyrir umbótastarf. Hvatinn að námi og starfi 

hvers einstaklings þarf að eiga upptök sína í því sem eftirsóknarvert er að 

stefna að. Finni starfsmenn til samkenndar hver með öðrum er hægt að líkja 

áhrifum liðsheildar við vogarafl (Rúnar Sigþórsson og fl. 1999).  

Niðurstöður rannsóknar benda til að gefa þurfi kennurum sem taka þátt í 

þróunarstarfi í leikskólum tækifæri til endurmenntunar og aukið samstarf í 

vinnutíma (Sigurborgar K. Kristjánsdóttir og Rúnars Sigurþórssonar, 2009) .    

Með því að stuðla að trausti og samvinnu getur stjórnandi nýtt sér virkni 

starfsmanna sem leið að mikilvægum markmiðum. Þegar stjórnandi hefur 

traust samstarfsmanna verður starfsmannahópinn öruggari og ýtir undir 

samvinnu þeirra og hollustu til að vinna að sameiginlegum markmiðum 

(Bloom, 2000). Góð yfirsýn er nauðsynleg til að takast á við breytingar. Gott 

samstarf við alla þá sem breytingarnar varða hvort sem þeir eru fylgjandi 

eða á móti (Fullan, 2001).  
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Þegar unnið er að úrbótum er tilgangurinn að gera betur. Samfélagið er í 

stöðugri mótun og hlutverk skóla þróast eins og sjá má í nýrri Aðalnámskrá 

leikskóla (2011) og umbótastörf ættu að taka mið af því. 

Í greininni „Lýðræði verður að læra“ eftir Wolfgang Edelstein (2010) er 

sagt frá hlutverki skóla sem hann segir að hafi í gegnum tíðina falist í því að 

miðla þekkingu til næstu kynslóðar. Samkvæmt honum er hið nýja hlutverk 

skóla að efla hæfni manna til að lifa og starfa saman í lýðræðislegu 

samfélagi þar sem skólinn er mikilvægur vettvangur til að kenna lýðræði.  

Það að læra í lýðræði krefst samskipta, hæfni og leikni til vera 

þátttakandi. Það er í gegnum reynslu af samskiptum sem samskiptahæfni 

dafnar og þroskast. Skólar verða að beita skipulögðu átaki með því að 

skipuleggja námstækifærin þannig að nemendur upplifi reynslu sem mótar 

lýðræðislegar samskiptavenjur og leggja þannig grunn að gildum þessara 

starfshátta í hugsun og gerðum nemenda sem ná út fyrir skólann og allt til 

fullorðinsára (Edelstein, 2010). 

2.4 Starfendarannsókn 

Starfendarannsókn er góð leið í skólastarfi til að sjá hvað þar raunveruleg á 

sér stað þar sem þær snúast fyrst og fremst um umbætur í starfi (McNiff og 

Whitehead, 2002). Þær efla skóla til að starfa í anda lýðræðis þar sem 

markmið er að bæta lífsgæði og námstækifæri nemenda (Cochran-Smith og 

Lytle, 1999).  

Grunnhugmyndin er að læra í starfi og taka til athugunar þá reynslu sem 

maður öðlast fyrir með þeim ásetningi að átta sig á því sem gert er og sjá 

hvaða afleiðingar gerðir manns hafa (Hafþór Guðjónsson, 2008). „Í stuttu 

máli má segja að starfendarannsókn sé rannsókn sem starfsmaður gerir á 

eigin starfi í því augamiði að skilja það betur og þróa til betri vegar“ (Hafþór 

Guðjónsson, 2008:3).  

Ferli starfendarannsókna hefur verið líkt við hringferil eða spíral (McNiff 

2010). Líkan af spíral sem má sjá á mynd 3. sýnir starfendarannsókn sem 

ferli sem ekki er endanlegt, röklegt eða samfellt heldur ferli sem getur leitt 

rannsakanda á ófyrirsjáanlegar brautir (McNiff, 2010). 
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Mynd 3. Spírall (McNiff, 2011). 

Ígrundun er lykilhugtak í þessu ferli þar sem rannsakandinn veitir hugsunum 

um líf sitt og starfa athygli. Til að bæta sjálfan sig í starfi er nauðsynlegt að 

ígrunda samspil vinnulags og árangurs (Elliot, 1991). Í hvaða röð ferlið er 

unnið fer eftir líkaninu sem notað er, tilgangi og markmiðum rannsóknar. 

Schmuck (1997, 2006) bendir á tvær leiðir í starfendarannsóknum 

framvirkar starfendarannsóknir (e. proactive action research) og gagnvirka 

starfendarannsókn (e. responsive action research). 

Starfendarannsóknin mín er framvirk starfendarannsókn (e. proactive 

action research) sem má líka við hringferlið sem hefst á athugun á 

aðstæðum þar sem rannsakandinn skoðar hvað má betur fara. Þá fer fram 

ígrundun  þar sem lagt er á ráðin um hverju skuli breyta og hvernig. Íhlutun  

felst í framkvæmd þar sem breyting á sér stað og gögnum er safnað. Staðan 

er tekin með því að leggja mat á stöðuna eftir íhlutun. Að lokum er gerð ný 

áætlun sem er byggð á áhrifum breytinga og ný markmið sett og hefst þá 

hringferlið að nýju (McNiff og Whitehead, 2006).  

Samantekt 

Með því að nýta mér fræði starfendarannsókna er ég að ígrunda 

starfskenningu mína og sjá hvað það er sem birtist í þróunarverkefni 

leikskólans. Starfendarannsókn er leið í skólastarfi til að sjá hvað þar 

raunveruleg á sér stað þar sem þær snúast fyrst og fremst um umbætur í 

starfi (McNiff og Whitehead, 2002). Um leið efla þær og stuðla að skóla sem 

starfar í anda lýðræðis en markmið þeirra er að auka lífsgæði og tækifæri 

nemenda til náms (Cochran-Smith og Lytle, 1999). Bent er á að skólar verði 

að beita skipulögðu átaki með því að skipuleggja námstækifærin þannig að 

nemendur upplifi reynslu sem mótar lýðræðislegar samskiptavenjur og leggi 

þannig grunn að gildum þessara starfshátta í hugsun og gerðum nemenda 

sem ná út fyrir skólann og allt til fullorðinsára (Edelstein, 2010).  
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Kenning Noddings um umhyggju tengist sjálfsskoðun minni og áhuga á 

að skoða hvert gildi umhyggju er fyrir skólastarf. Þannig ígrunda ég og styrki 

starfskenningu mína. Lærdómurinn sem felst í því að þiggja umhyggju er 

fyrsta skrefið í siðrænni menntun. Þar er hlutverk kennarans tvíþætt, í fyrsta 

lagi þarf hann að byggja upp umhyggjusöm samskipti við nemendur með því 

að veita þeim umhyggju og í öðru lagi þarf hann að koma nemendum sínum 

til þess þroska að þeir geti sjálfir veitt umhyggju (Noddings 1992; 2002a).  

Til að skoða þá þætti sem hafa áhrif á barnið og það sem fram fer í 

leikskólanum nota ég vistkerfislíkan Brofenbrenners (1977). Rannsókn mín 

liggur í innsta kerfinu, nærkerfinu, þar sem ég skoða mig og áhrif mín á 

barnið, kennara og starfið í skólanum. Ég skoða samstarf mitt við kennara 

og fræðimenn. Rannsóknin nær líka inn á stofnanakerfi samfélagsins þar 

sem ákvarðanir sveitarstjórnar hafa áhrif á það sem gerist í innsta kerfi. 

Lýðkerfið fléttast líka hér inn í þar sem lög og reglur um leikskóla og 

Aðalnámskrá leikskóla (2011) eru afurð stjórnvalda og eiga að vísa þá leið 

sem leikskólinn á að vinna eftir.  

Skólastjórnendur þurfa að koma auga á leiðir sem stuðla að samstarfi og 

samábyrgð allra starfsmanna, leiðir sem geta leitt til varanlegra umbóta í 

skólastarfinu (Sergiovanni, 2001). Með því að stuðla að trausti og samvinnu 

getur stjórnandi nýtt sér virkni starfsmanna sem leið að mikilvægum 

markmiðum (Bloom, 2000).  

Með því að nýta mér amboð faglegrar starfskenningar (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2004) kem ég auga á það sem ég geri og þau siðferðilegu- og 

fræðileg rök sem liggja að baki því sem ég geri. Þannig get ég skoðað og 

þróað starfskenningu mína. Með því að framkvæma starfendarannsókn er 

verið að læra í starfi og taka til athugunar þá reynslu sem maður verður fyrir 

(Hafþór Guðjónsson, 2008). 
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3 Framkvæmd rannsóknar  

Hér er sagt frá markmiðum rannsóknarinnar, rannsóknarsniði og 

rannsóknarspurningum. Greint er frá gagnaöflun og greiningu gagna. Gerð 

er grein fyrir því rannsóknarferli sem fór af stað þegar ég hóf að skoða 

starfskenningu mína sem má líkja má við fyrsta hring spírals (McNiff, 2010). 

Amboðin (FSK) hjálpuðu mér að sjá tengsl og samspil milli framkvæmdar, 

fræðilegrar þekkingar og siðfræðilegra raka og átta mig þannig á faglegri 

starfskenningu minni (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004).  

Fyrsti hringur spíralsins (McNiff, 2010) er ígrundun og sjálfskoðun. Í 

framhaldi af ígrundun og sjálfsskoðun skoðaði ég áhrif mín í starfi 

leikskólans og undirbúning þróunarverkefnis sem er annar hringur. Þriðji 

hringur spíralsins er framkvæmd þróunarverkefnisins en þar greini ég fimm 

hringi út frá mínum spíral þar sem um sjálfsskoðun hefur verið að ræða. Í 

þessum fimm hringjum spírals eru gögn sem lýsa upplifunum og mati frá 

kennurum. Þar er ég að skoða hver áhrif þróunarverkefnis og þá íhlutunar 

minnar eru á skólastarfið. Að endingu er fjórði hringur spírals McNiffs 

(2010) áframhaldandi sjálfskoðun sem lokar verkefninu. Þar er ígrundun og 

mat á þróunarverkefninu þar sem ég leita svara við rannsóknarspurningum 

mínum og íhuga framhaldið. Inni í hverjum hring fer fram hringferli sem 

felst í skipulagi, framkvæmd og mati. Markmið starfendarannsókna 

samkvæmt Ary o.fl. (2006) er ekki að alhæfa, heldur að skilja hvað er að 

gerast við tilteknar aðstæður og ákveða hvaða umbætur séu best til þess 

fallnar til að gera betur.  

Ég las Hugsun og menntun eftir Dewey (2000b) með kenningar 

starfendarannsókna í huga og staðnæmdist þar sem fram kemur að með því 

að skoða skuli öll fyrirbæri frá sjónarhóli mannsins sem geranda er 

viðsnúningur á heimspekihefðinni. Þar kemur líka fram að maðurinn er 

leitandi og rannsakandi vera en að engin rannsókn leiði til þess að finna 

algildan sannleika. Hann segir „Sannleika“ með stórum staf ekki vera til, 

aðeins mismunandi sennilegar skoðanir og tilgátur (Dewey, 2000a). Í minni 

rannsókn er ég ekki að finna hið eina rétta eða algilda svar heldur snýst 

rannsókn mín að sjálfri mér og minni starfskenningu. Eins og McNiff og 

Whitehead (2002) benda á skoða ég hvað birtist mér hér og nú og ígrunda 

hver áhrif þess eru á skólastarfið 
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Rannsóknin snýr að sjálfri mér og þeim áhrifum sem ég get haft á 

skólastarfið. Þar skoða ég starfskenningu mína, starfshætti og umbætur í 

skólastarfi. Ég hef það að leiðarljósi að auka gæði leikskólastarfsins með 

börnin í huga. Barnið á að vera í brennidepli í öllu starfi leikskólans. Þar á 

barnið að fá að reyna og framkvæma og njóta um leið umhyggju, virðingar 

og gleði.  

Meginrannsóknarspurning var:  

 Hvernig getur starfendarannsókn eflt starfskenningu mína? 

Eftirfarandi undirspurningar afmörkuðu viðfangssefnið enn frekar: 

 Hvers vegna vil ég hafa umhyggju sem leiðarljós í skólastarfi? 

 Hvernig birtist íhlutun mín í þróunarstarfinu?  

3.1 Rannsóknarsnið  

Rannsóknarsniðið er starfendarannsókn þar sem rannsakandinn er kjarni 

rannsóknarinnar, hann er það viðfangsefni sem rannsakað er og sá sem 

framkvæmir rannsóknina (McNiff og Whitehead, 2002). Ég er að skoða 

starfskenningu mína, ígrundun er lykilhugtak í þessu ferli þar sem 

rannsakandinn gefur gaum að hugsunum sínum um líf sitt og starf (Elliot, 

1991).   

Til að sjá hvernig áhrif mín birtast í starfi skólans skoða ég hvað kennarar 

hafa upplifað í gegnum þátttöku sína af þróunarverkefninu í starfi með 

börnum. Hafþór Guðjónsson (2008) segir að þeir kennarar sem taki þátt í 

starfendarannsókn beini athyglinni að eigin starfsháttum og áhrifum þeirra 

á nemendur. Þeir taki til athugunar afmarkaða og ákveðna þætti í starfinu 

og prófi nýjar leiðir sem þeir svo meta hvernig til tókst. Með þessu er ég að 

skoða hver áhrif þróunarverkefnisins eru fyrir skólastarfið og um leið skoða 

ég starfshætti mína. „Kennarar sem stunda starfendarannsóknir gera það 

sem kennarar og í þeim tilgangi fyrst og fremst að þróa starfshætti sína. 

Rannsóknir þeirra hljóti að markast af þessari staðreynd“ (Hafþór 

Guðjónsson, 2011:1).   

3.2 Þátttakendur 

Það er algengt að kennarar starfi saman að starfendarannsóknum því þar 

gefst þeim tækifæri til að læra hver af öðrum og þróa þannig hugmyndir 

sínar og hugsun, bæði sem rannsakendur og kennarar (Hafþór Guðjónsson, 

2008).  
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McNiff (2010) fjallar um mikilvægi þess að eiga rannsóknarvin (e. critical 

friend) í starfendarannsóknum. Rannsóknarvinur er vinur sem hlustar vel á 

það sem þú ert að segja og bregst við á gagnrýninn og uppbyggjandi hátt. 

Þegar ég hóf nám kynntist ég rannsóknarvini mínum og í gegnum námið 

höfum við stutt hvor aðra með því að hlusta, rökræða, ígrunda, máta fræðin 

á vettvangi og einnig í gegnum sameiginleg verkefni. Það er dýrmætt þegar 

vel gengur að geta talað við vin og það er mikill stuðningur þegar á reynir og 

efla þarf eigin skilning og þrautseigu. 

Rannsókninn fór fram í leikskólanum sem ég starfa í. Auk mín og 
rannsóknavinar sem er samnemandi minn tóku átta kennarar skólans þátt í 
rannsókn minni. Hér er talað um kennara þegar fjallað er um þá starfsmenn 
sem sinna uppeldi og kennslu í leikskólanum. Menntun kennara og störf í 
leikskólanum er þannig háttað að þrír eru leikskólakennarar, þar af eru tveir 
deildarstjórar, einn grunnskólakennari sem er deildarstjóri, tveir kennarar 
eru langt komnir með nám í leikskólakennarafræðum og tveir eru með 
grunnskólapróf.  

Allir starfsmenn leikskólans hafa komið að verkefninu þar sem verkefnið 

kemur inn á þá fæðu sem boðið er upp á í leikskólanum og tengist öðru 

starfi og verkefnum leikskólans. Það sem við höfum gert og tengist 

verkefninu má skipta í fjóra þætti:  

 Skipulagning og heimsóknir með börnunum á dvalarheimilið. 

 Fundir um fæðu og hollustu ásamt heimsóknum á dvalarheimilið.  

 Fræðsla fyrir starfsfólk um fæðu og hollustu. 

 Kynning verkefnisins út á við.  

Hver kennarahópur hefur skrifað greinargerð þar sem lagt er mat á 

verkefnið og þessar greinargerðir fóru í skýrslu sem leikskólinn hefur sent til 

Landverndar með umsókn um Grænfánann. Þannig sést að verkefnin sem 

við erum að vinna að tengjast og fléttast vel saman. Dvalar- og 

hjúkrunarheimilið verður hér eftir nefnt dvalarheimili í verkefninu. 

3.3  Gagnaöflun 

„Starfendarannsóknir verða ekki gerðar án rannsóknargagna því þau gefa 

vísbendingar um hugboð eða staðfestingu á framkvæmd en þau eru 

jafnframt heimildir um ákveðna þróun eða breytingar“ (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2011:2). Lykilatriði starfendarannsókna er skráning og 

gagnasöfnun (Hafþór Guðjónsson, 2008). Með gagnasöfnun er fönguð 

reynsla og sýn þátttakenda. Vönduð úrvinnsla og frásagnir af niðurstöðum 

starfendarannsókna eru til þess gerðar að sýna hvað rannsakandinn hefur 
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lært og hver áhrifin hans eru (McNiff, 2010). Með því að gera 

starfendarannsókn verður til safn frásagna um starfið í skólanum; safn sem 

samstarfsfólk getur rýnt í og rætt og nýtt sér til að byggja á í áframhaldandi 

þróun skólastarfs og endurskipulagningu þess (Hafþór Guðjónsson, 2008). 

Gagnaöflun og skráning hófst á námskeiðinu Starfendarannsóknir á 

vormisseri 2011 þar sem hugmyndin af M.Ed-verkefni mínu varð til. 

Gagnaöflun hófst í janúar 2011 og stóð yfir í rúmt ár. Gögnin mín eru: 

 Dagbók 

 Lestrardagbók 

 Greinargerðir 

 Opinberar fundargerðir 

 Verkefni  

 Vettvangsnótur 

 Mat á skólastarfi 

 Ljósmyndir  

 Umræður   

 Fræðilegar heimildir á sviði kennslu- og menntunarfræði   

Í upphafi rannsóknar skoðaði ég sérstaklega starfskenningu mína og kom 

dagbókin þá að góðu gagni. Þar skrái ég niður hugsanir og vangaveltur um 

sjálfa mig og starfið.  

Skráning í rannsóknardagbók á ígrundun rannsakandans um starfið er 

tæki hans til að halda til haga því sem gerist í starfi. Rannsakandinn skráir 

það sem gerist, tilfinningar sínar og túlkanir og getur þannig spurt sjálfan sig 

gagnrýninna spurninga. Hann getur velt því fyrir sér hver þróunin er í námi 

hans eða starfi og séð hvernig hugsun hans þróast og breytist og hvað hann 

upplifir og lærir af því að gera starfendarannsókn (Hafdís Guðjónsdóttir, 

2011). 

Ég var með „lestrardagbók“ í tölvunni þar sem ég hélt utan um fræðilegt 

lesefni. Þar skráði ég niður hvað það var í viðkomandi riti, tímaritsgrein eða 

kennslubók sem vakti áhuga minn. Þegar ég var að skrifa í dagbókina gat ég 

oft séð jafnóðum hvaða þema var á ferðinni en ýmislegt sá ég þó ekki fyrr 

en undir lok verkefnisins. Með þessu jókst skilningur minn á hugtökum og 

kenningum ásamt því sem ég hélt utan um kennsluefnið.  

Annar áfangi snýr að vinnu minni í leikskólanum. Þar færi ég rök fyrir 

þróunarverkefninu sem gert var með greinagerðum fyrir fræðslunefnd og 

sveitastjórn og lýsa ferlinu á bak við að verkefnið fór af stað. Þetta var 
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undirbúningstími og sá tími sem ég notaði til að afla leyfis fyrir framkvæmd 

þróunarverkefnisins. Gögn sem varpa ljósi á þetta ferli eru fundargerðir, þar 

af eru þrjár opinberar fundagerðir og tvær greinargerðir en önnur þeirra 

snýr að faglegum ávinningi þróunarverkefnisins fyrir skólastarfið og hin 

snýst um þá fæðu og þjónustu sem leikskólinn kaupir í gegnum 

þjónustusamning við dvalarheimilið. Ég skrifaði þessa greinargerð af því að 

ég vil gæta að hollustu í fæði sem boðið er upp á leikskólanum. Þar sem 

fæða kemur inn á heilbrigði og velferð barna (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Þriðji áfangi lýsir framkvæmd þróunarverkefnisins. Þar er ég að leita 

svara við því hver áhrif mín í þróunarverkefninu er á börn og starfsfólk. 

Kennararnir skrifuðu fjórar greinargerðir þar sem þeir lögðu mat á verkefnið 

sem þeir unnu með sínum barnahópi en þeir unnu alltaf tveir eða þrír 

saman með börnum sem eru fædd árin 2006, 2007 og 2008 en í hverjum 

hópi voru sex til átta börn. Með einum hópi gerði ég vettvangsskráningu á 

ferð og tók ljósmyndir. Í vettvangsathugun er lögð áhersla á að nota öll 

skilningarvitin til að safna upplýsingum (Phillips og Carr, 2010). Hér upplifði 

ég fimm hringi í spíral McNiff (2011) sem liggja út frá þriðja hring í 

sjálfsskoðun minni en í þessum fimm hringjum birtast hver áhrif 

þróunarverkefnis eru fyrir skólastarfið og þá börnin. Áhrifin tengi ég við 

grunnþætti menntunar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Með 

þessu greini ég hver áhrif þróunarverkefnis eru á börnin. 

Ég vann að mati á þróunarverkefninu með kennurum þar sem umræður 

voru um spurningar sem tengdust því. Samræður eða viðtöl í rýnihópum (e. 

focus group) er leið sem hægt er að fara til að fá fram skoðun eða reynslu 

nokkurra starfsmanna í einu um ákveðin málefni. Þá er reynt að fá alla til að 

segja frá reynslu sinni eða koma skoðun sinni á framfæri (Sólveig 

Karvelsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2010). Það var mikilvægt að vinna vel 

úr reynslu og upplifunum úr fyrstu ferðunum til að stuðla að gæðum og 

þróun verkefnisins. Ljósmyndir úr ferðum varpa ljósi á ferlið og upplifanir. 

Ég fylgdist með hverri ferð sem farið var í með börnin á dvalarheimilið og 

nýtti mér umræður með kennurum um ferðirnar. Ég gætti að umgjörð 

ferðanna og lagði áherslu á það í daglegu starfi að taka eftir og að fá 

kennara til að tala um verkefnið, hvort sem um var að ræða reynslu þeirra 

og ígrundun eða hvað það var sem við vorum að vinna að hverju sinni. Ég 

skrifaði grein og sendi í Dagskrána sem er sunnlenskt fréttablað sem fer inn 

á hvert heimili á Suðurlandi. Þar lýsi ég verkefninu. 
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Tafla 1 Gagnaöflun 

 

3.4 Greining og úrvinnsla gagna 

Eitt lykilatriðið starfendarannsókna er skráning og gagnasöfnun, að maður 

skrái það sem gerist og afli gagna um það sem maður er að gera og hafi 

þannig eitthvað í höndunum til að greina og ræða um við aðra (Hafþór 

Guðjónsson, 2008). Ég hef fundið í gögnum mínum þau þemu sem geta 

svarað rannsóknarspurningum mínum. Við þá leit hafa amboð faglegrar 

starfskenningar (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004) komið sér vel við að greina 

siðferðileg rök, fræðileg rök, það sem ég geri og vil gera betur. 

Greining rannsóknargagna fór fram í gegnum lestur, ígrundun, umræður 

og tengingu rannsóknargagna við fræðilegar heimildir. Ég rannsakaði gögnin 

og nýtti mér við það fyrrnefnd amboð Hafdísar Guðjónsdóttur (2004). Þá 

ígrundaði ég hvert tímabil fyrir sig og leitaði að þemum og við þá vinnu 

hafði ég kenningar starfsendafræða í huga.  

Með þessari vinnuaðferð kom ég auga á starfskenningu mína og hvað 

skipti máli fyrir rannsókn mína og að hverju ég vildi stefna. Ég kom 

glögglega auga á hver staðan var hverju sinni, hvað við á leikskólanum 

vorum að gera og gerði mér þannig vel grein fyrir hver næstu skref 

þróunarverkefnis ættu að vera. Þessu ferli má líkja við spíral 
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starfendarannsókna sem hefst á því að skoða starfið, ígrunda það og setja 

fram spurningar um hvað þarf að skilja betur eða bæta (McNiff og 

Whitehead, 2006). Við gagnagreiningu er verið að greina áhrif 

rannsakandans og tengja við grunnþætti menntunar sem eru: læsi, 

sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og 

sköpun (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

3.5 Áhrif rannsakanda 

Þungamiðjan í starfendarannsókn er rannsakandinn þar sem viðfangsefnið 

og rannsakandi eru eitt. Rannsakandi er sá sem skoðar og jafnframt það 

sem skoðað er. Hann skráir, safnar gögnum og leggur mat á þau (McNiff og 

Whitehead, 2002) og þannig verða gögnin fyrir áhrifum af bakgrunni hans, 

reynslu, færni og þekkingu (Lichtman, 2006). Augljóst er að rannsakandinn 

hefur mikil áhrif á rannsóknina og því geri ég grein fyrir sjálfri mér. Ég reyni 

eftir fremsta megni að gæt hlutleysis og legg áherslu á að gögnin tali sínu 

máli og varpi ljósi á ferli rannsóknarinnar. Út frá gögnum skoða ég viðbrögð 

mín, hugsanir og athafnir og tengi við fræðilegar kenningar um 

starfendarannsóknir og leita svara við rannsóknarspurningum mínum. 

Starfendarannsókn er hagnýt leið til að rýna í eigin starfshætti í þeim 

tilgangi að meta hvort þeir séu eins og rannsakandi vil hafa þá (McNiff og 

Whitehead, 2002).  

3.6 Siðferðileg atriði og réttmæti  

Starfendarannsóknir hvíla á sömu siðferðisgildum og aðrar rannsóknir þar 

sem virða skal alla þátttakendur og gæta að trúnaði og öryggi þeirra. 

Upplýst samþykki er leið rannsakandans til að upplýsa um áform sín á 

heiðarlegan hátt og upplýst samþykki þarf að liggja fyrir frá þátttakendum 

fyrir þátttöku í rannsókn. Starfendarannsóknir eru oft opnari en aðrar 

rannsóknarleiðir og geta breyst á rannsóknartímanum, sérstaklega þegar 

rannsóknin sjálf eykur skilning rannsakandans á viðfangsefninu (Ary o.fl., 

2006; Sigurður Kristinsson, 2003). Til að tryggja að rannsóknin uppfyllti 

siðferðisviðmið var hún tilkynnt til Persónuverndar. Á fundi fræðslunefndar 

sveitarfélagsins sem leikskólinn tilheyrir sagði ég nefndarmönnum frá 

lokaverkefni mínu, tilgangi þess og markmiðum og óskaði eftir skriflegu 

samþykki fyrir gerð rannsóknarinnar frá formanni fræðslunefndar. Þeir 

kennarar sem hafa starfað náið með mér og tekið þátt í þróunarstarfi 

leikskólans hafa einnig samþykkt þátttöku með undirskrift. Það gerðu þeir 

eftir kynningu á fyrirkomulagi og tilgangi rannsóknar og nýtingu 
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niðurstaðna. Til að tryggja persónuvernd greini ég ekki frekar frá 

þátttakendum en vísa til þeirra sem kennara eða rannsóknarvinar. 

Verkefnið hefur ekki alhæfingargildi en sýnir hvað ég hef gert og hvernig 

ferlið hefur bætt þekkingu mína. Það er annarra en rannsakenda sjálfra að 

meta hvort niðurstöður hafi yfirfærslugildi eða ekki. Þeir sem lesa frásagnir 

rannsakanda geta hugsanlega sett sig í hans spor og reynt að taka gerðir 

hans til umhugsunar, ígrundunar eða fyrirmyndar og þannig bætt sig í starfi 

(Hafþór Guðjónsson, 2008). 

 

Samantekt 

Hér hefur verið gerð grein fyrir rannsóknarsniði og framkvæmd rannsóknar. 

Í niðurstöðum skoða ég starfskenningu mína, undirbúning fyrir 

þróunarverkefni, framkvæmd þess þar sem greinargerðir og mat frá 

kennurum segja sína sögu um áhrif verkefnis á skólastarfið. Við skráningu 

gagna er reynt er að gera grein fyrir gögnunum og því sem þau hafa að 

geyma á sem hlutlausastan hátt. 
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4 Niðurstöður 

Hér verða niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Starfskenningu minni er 

lýst í upphafi en þar er ég sjálf mjög sýnileg sem og mín persónulega rödd 

og hugsanir. Þar á eftir er undirbúningi þróunarverkefnisins lýst og því næst 

framkvæmd verkefnisins. Að auki er greint frá skoðunum þeirra sem tóku 

þátt í verkefninu. Jafnframt er sagt frá öðru samstarfi sem tengist 

þróunarverkefninu. 

4.1 Starfskenning - sjálfsskoðun 

Hér á eftir er lýsing á því ferli sem fór í gang þegar ég var að skoða 

starfkenningu mína. Þetta ferli hófst á námskeiðinu Starfendarannsóknir 

vorið 2011. Þar rýndi ég í eigin störf, viðhorf og kynnti mér kenningar og 

rannsóknir innan starfendafræða. Þegar ég byrjaði á námskeiðinu hafði ég 

nýlega tekið við stöðu leikskólastjóra í leikskóla sem ég hafði ekki unnið í 

áður og er í samfélagi sem var mér ókunnugt. Á þessu tímabili var ég að 

gera það upp við mig um hvað lokaverkefnið mitt í námskeiðinu ætti að 

fjalla um.  

Það hefur verið erfitt að kafa í sjálfa sig. Ég hef hugsað mikið, 

lesið og pælt. Ég kom inn í umhverfi og samfélag þar sem ég 

þekkti engan. Þetta er kannski tækifæri þar sem gaman er að 

skoða og rýna í sjálfa mig og sjá hvernig mér gengur að hafa 

áhrif og í samskiptum. Ég hef verið svolítið leið þar sem mikið 

af tíma mínum hefur farið í rekstrarlega þætti. Ég var farin að 

sakna þess að vera ekki meira með börnunum (dagbók, 31 

janúar 2011). 

Hér má sjá upphaf þess að ég fer að skoða og þróa eigin starfskenningu. 

Þarna hafði ég líka fundið fyrir leiða og mig vantaði að finna minn faglega 

tilgang í nýja starfinu. Við þeirri vöntun brást ég þennan sama dag og um 

það má lesa síðar í sömu dagsbókarfærslu: 

Ég hafði samband við upphafsmanneskju Heilsustefnunnar og 

bað hana að senda okkur gögn til að við gætum byrjað að æfa 

okkur að skrá og meta hvort Heilsustefnan henti okkur. Ég hef 

farið yfir þetta með deildarstjórum og starfsfólki og fundið fyrir 
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áhuga þeirra. Það hafa margir gefið mér ráðleggingar vegna 

leikskólastjórastöðunnar, t.d. að passa mig á því að gera ekki 

allt sem mig langar til strax í upphafi. Ég hef hugsað mikið um 

þetta. Er ég að ana af stað of snemma? En ég held að ég eigi 

ekki að bíða þegar ég er sannfærð um að eitthvað sé gott. Eftir 

hverju ætti ég að bíða? Að bíða getur líka verið ákveðin 

hræðsla og frestunarárátta. Fyrir börnin þá eru leikskólaárin 

fljót að líða og þá er engin ástæða til að bíða og fresta góðum 

hlutum (dagbók, 31 janúar 2011). 

Ég man vel hvað mér leið vel með þessa ákvörðun þar sem ég taldi hana 

vera góða fyrir börnin og leikskólann. Ég var sátt og mér leið vel en lífið 

heldur áfram. Það eru mörg ólík verkefni sem þarf að takast á við og ýmis 

mál höfðu valdið mér áhyggjum eins og hér má lesa:  

Var inn á deild að vinna eftir hádegi og eftir það er ég er mjög 

hugsi vegna barna sem eiga að njóta sér stuðnings. Það eru 

mjög mörg börn sem þurfa mikla örvun og hvatningu vegna 

máls og skilnings. Ég er líka hugsi yfir aðferðum sem ég hef 

grun um að séu notaðar til að stýra hegðun. Aðferðir sem ég tel 

ekki vera viðeigandi og ekki góðar. Ég ætla að vinna í þessu 

máli strax. Þær aðferðir sem ég vil að séu notaðar eiga að vera 

uppbyggjandi en ekki niðurlægjandi fyrir barnið (dagbók, 1. 

febrúar, 2011). 

Ég finn að það hefur verið mér hjartans mál að gæta að börnum og vinna 

með hagsmuni þeirra að leiðarljósi. Kvöldið sem ég skrifaði þetta er mér 

minnistætt vegna þess að þá upplifði ég sterkt hvað dagbókin er mikilvægt 

tæki í vinnu. Ég fann að ég varð að bregðast við, skrif mín kröfðust þess, 

hugsanir mínar og tilfinningar voru orðnar að einhverju áþreifanlegu. Ég 

hafði fangað þær og bar nú ábyrgð á hugsunum mínum, tilfinningum og 

gjörðum. Allt frá þessu augnabliki hef ég verið að vinna með hópnum um 

það hvernig við komum fram við börnin og hvert annað. Þar eiga samskipti 

að vera byggð á umhyggju og virðingu. Við verðum að hlusta á börnin, 

leiðbeina þeim og styðja í daglegu lífi, leik og samskiptum. Vegna barna sem 

þurfa sér stuðning sá ég að bæta þyrfti sérkennslu og fræðslu í leikskólanum 

og gæta vel að börnum sem eiga erfitt með málskilning og tjáningu. Ég finn 

og sé á dagbókarskrifunum að hagsmunir barnanna eigi tvímælalaust að 

vera mikilvægur hluti af minni starfskenningu. 
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Á þessu tímabili var ég eins og spörfugl sem tínir upp ljóð og gullkorn 

sem birtast mér á ólíklegustu stöðum og tímum. Þetta eru gullkorn og ljóð 

sem tala til mín með því að fá mig til að hugsa og þau vísa mér leið. Í næstu 

dagbókarfærslu er brot úr ljóði sem blasti við mér þegar ég var að hugsa um 

samskipti á milli barna og kennara     

Þetta ljóð blasti við mér í morgun áður en ég fór í vinnuna og 

mér fannst það tala til mín og tengjast mínum hugsunum um 

samskipti, fyrirmyndir, umhyggju, virðingu og þeim áhrifum 

sem við höfum hvert á annað og minnti mig á mikilvægi þess að 

koma vel fram við náungann, hvort sem um barn eða fullorðinn 

einstakling er að ræða. „Sem viðmót þitt á aðra áhrif hefur og 

undir því er komin gæfa þín“. Hér var ég komin með tilgang 

verkefnisins og heiti þess. Þennan dag var ég með deildarstjóra 

fund þar sem fjallað var um hvernig bregðast á við erfiðri 

hegðun barna. Þar verða kennarar að skoða hver eru þeirra 

áhrif á barnið. Þeir verða að vera þolinmóðir og leita leiða til að 

leiðbeina barninu og hjálpa því til að geta átt góð samskipti. 

Kennarinn sem fyrirmynd í samskiptum er mjög mikilvægur. 

Gæta þarf að líðan barnsins og sína því umhyggju og hlýju. Ég 

sendi fundagerðina frá mér inn á allar deildar þar sem ég 

fjallaði um hvernig ég vil láta bregðast við óæskilegri hegðun 

barna þar kom fram að allt sem við gerum í leikskólanum á að 

vera uppbyggilegt fyrir barnið, ekki niðurbrot eða niðurlæging. 

Barn sem sýnir erfiða hegðun þarf á umhyggju, stuðningi og 

athygli kennara að halda. Leikskólaárin eru mjög mikilvægur 

tími til að leiðbeina börnum til að eiga góð samskipti og efla 

vináttu- og félagstengsl (dagbók, 2. febrúar 2011). 

Þegar ég les þetta finn ég vel að það sem skiptir mig máli í starfinu er 

hvernig börnunum líður og hvernig við kennararnir komum fram við þau. Ég 

fann þarna að ég vildi efla þekkingu mína á gildi umhyggju í menntun með 

því gæti ég enn frekar rökstutt það sem ég geri og tel vera mikilvægt í 

skólastarfi. 

Ég veit að mig langar til að nýta þetta tækifæri og hafa áhrif á 

kennara til að hugsa um hvað við erum að gera, hvernig við 

viljum gera það. Ígrunda starfið og setja okkur stefnu um 

skólastarf (dagbók, 6. febrúar 2011).  
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Hér má sjá að umhyggja í öllum samskiptum er mér hugleikin og hvernig 

manneskja ég vil vera og hvað ég vil leggja áherslu á. 

En ég veit að það er sama hvaða stefnu og strauma við tökum 

inn. Allt snýst um það hvernig manneskjur við erum og hvernig 

við komum fram hvert við annað. Hvernig við vinnum með 

umhyggju, virðingu fyrir öllum manngildum og okkur sjálfum 

(dagbók, 6. febrúar 2011). 

Kennarar námskeiðsins hvöttu okkur til að lesa, hugsa og ígrunda; að lesa 

okkur til skilnings og skrá niður orð og hugsanir um efni þeirra. Hér hafði ég 

verið að lesa um valdeflingu kennara: 

Ég les rannsóknir og fræði og máta við það sem ég upplifi sé og 

læri í starfi með börnum. Ég finn mig nokkuð örugga í 

viðræðum við „sérfræðinga“ og er ekki hrædd við að láta mín 

sjónarmið og hugmyndir í ljós við þá. Þannig að ég hef þá 

upplifað valdeflingu með því að gera, sjá, læra, lesa fræði og 

ígrunda starfið mitt (dagbók, 6. febrúar 2011). 

Spjall við Dewey gat líka hjálpað og hvatt ferðalang áfram í námi og 

sjálfskoðun: 

Erfiður dagur í vinnunni, veikindi og fundir. Eftir daginn var ég 

þreytt og fór að æfa mig í tölvunni að gera rafrænan matslista 

fyrir leikskólann. Það gekk ekki vel en ég er búinn að eyða 

kvöldinu í þetta og ekkert gengur. Núna er ég að lesa í bók 

Dewey, Reynsla og menntun, og þar stendur á bls. 9: 

„Langmikilvægasta viðhorfið sem myndast getur er löngun til 

að halda áfram að læra“ þannig að ég má ekki gefast upp, það 

gengur bara betur næst þegar ég fer að vinna í þessu mati. Ég 

læri með því að gera og reyna. Ég hef alltaf haft gaman og gott 

af því að lesa í þessari bók, Á bls. 59 segir: „Menntun er þroski 

sem ætti að vera ævarandi ferli“. Hér er gott að stoppa og lesa 

vel. Það sem er á síðu 59 þykir mér vera mjög gott, þar er 

Dewey að tala um mikilvægi nú-reynslunnar. Að fá út úr 

reynslu sinni á líðandi stundu það sem skiptir máli. Að lifa, læra 

og njóta hér og nú. Fá það sem hægt er út úr líðandi stund. Ekki 

alltaf vera að bíða eftir einhverju eða undirbúa fyrir óljósa 

framtíð (dagbók, 7. febrúar 2011). 
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Sumir dagar eru betri en aðrir.  

Það hefur verið gaman og gott að vinna og ég hef haft þá 

tilfinningu að ég sé að gera vel og rétt í ákveðnum málum. Ég 

hef verið að leggja áherslu á það við kennara að gæta að 

tilfinningum og óskum barnanna. Þetta tengist virðingu og 

umhyggju fyrir börnum. Ég hef sérstaklega verið að vinna með 

atvik sem tengjast tveimur börnum. Í báðum tilvikum þarf, eins 

og Noddings benti á, að hlusta, taka eftir og bregðast við til að 

þeim líði vel í leikskólanum. Það er mikilvægasta hlutverkið 

mitt sem skólastjóri, það er að börnunum líði vel. Í 

leikskólanum er mikil fjölmenning og mörg móðurmál. Það eru 

ekki allir með góð tök á málinu. Ljóðið í bók Sigrúnar 

Aðalbjarnardóttir (2007:352) sem er eftir Natalie Mlyniec segir 

mikið. 

Að hlusta en heyra ekki 
er einskis virði. 
Að horfa en sjá ekki 
er líkt því að horfa út í myrkrið. 
Að vita en skilja ekki 
er sóun á þekkingu. 
 
Þú verður að heyra til að skilja mig 
og til að sjá mig þarftu að horfa. 
Til að kynnast mér þarftu að skilja 
að ég er frábrugðin þér. 
 
Það er ekki tungumálið 
sem skiptir máli 
heldur hvort við tölum 
yfir höfuð saman. 
(dagbók, 17. febrúar 2011).  

Það var eftir að ég hafði skrifað þessa færslu í dagbókina og lesið hana yfir 

að tilgangur minn sem leikskólastjóri varð alveg skýr: Að börnunum líði vel. 

Hér á eftir er færsla sem var skrifuð þegar ég var að koma tilfinningum 

frá mér og gerði mér ekki grein fyrir að í henni liggur svar við því hvers 

vegna ég vil leggja áherslu á umhyggju og virðingu í samskiptum við börn.  

Þegar við systkinin vorum að alast upp var ekki farið að fræða 

og hjálpa þeim sem þurftu á aðstoð að halda eins og nú er gert. 
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Ég held að það sé þess vegna sem ég hef áhuga á því að gæta 

að líðan og tilfinningum barna. Það er svo mikilvægt að gæta 

að þeim og koma í veg fyrir að þau fái ör sem ekki gróa 

(dagbók, 21. febrúar, 2011).  

Það að skrifa í dagbók og eiga rannsóknarvin hefur verið gagnlegt eins og sjá 

má:  

Kæra bók, ég hef ekki verið dugleg að skrifa undanfarið en ég 

hef verið að lesa, vinna og hugsa. Ég hef líka átt mörg samtöl 

við rannsóknarvin minn. Þótt ég hafi ekki verið dugleg að skrifa 

í dagbókina þá fann ég það áðan þegar ég fór að lesa hana yfir 

að það að skrifa hugsanir mínar og atvik tengd faginu mínu og 

líðan gagnvart því er örugglega mjög gagnlegt (dagbók, 6. mars, 

2011). 

Í dagbókinni eru sögur barna sem ég hef verið að vinna með þar sem 

umhyggja og virðing eru mjög mikilvæg þemu. Ég hef lagt áherslu á að vinna 

með öllum kennurum og fá þá til liðs við mig. Ég hef notað dagleg samskipti, 

fundi, skipulagsdaga, viðtöl og mat á skólastarfi til að sá fræjum umhyggju 

og virðingar. 

Ég hef lesið Noddings vel, betur en áður. Ég er sammála henni 

um mikilvægi umhyggju fyrir hvert barn og að án umhyggju og 

góðra tengsla getur vantað mikilvægan grunn hjá barni. Í 

vinnunni hef ég verið að reyna að sá fræjum umhyggju og 

virðingar. Á daglegum skilaboðafundum hef ég komið inn á 

þessi hugtök og rætt þau. Ég fann rykugan kassa upp á hillu 

„Lífsleikni í leikskóla“ sem var lítið notaður. Ég tók hann með 

mér heim til að skoða innihaldið og las handbók fyrir kennara 

sem var í kassanum. Þetta er mjög flott og gott kennsluefni 

byggt á dygðum. Áherslan er samt á mikilvægi kennarans sem 

fyrirmynd sem tileinkar sér dygðir (dagbók, 14. mars, 2011).  

Á námskeiðinu Starfendarannsóknir var bent á að það sé gott að eiga samtal 

við fræðimenn með því að lesa vel fræði og ígrunda þau, t.d. Dewey, og ég 

tek undir það. Það sem ég hef líka upplifað er að það er gott að eiga samtal 

við kennara. Grein Hafþórs Guðjónssonar (2010), Að vitsmunir barnanna 

þroskist á náminu..., snerti við mér. Ég setti hugleiðingar mínar eftir 

lesturinn inn í umræður á Blakki og með því var ég að efla skilning minn.   
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Nú er ég búin að lesa greinina hans Hafþórs yfir í fyrsta sinn, 

svolítið hratt til að svala forvitni minn. Greinin er góð, ég á eftir 

að lesa hana aftur og rýna betur í hana. Eftir þennan fyrsta 

lestur þá upplifði ég ákveðinn „byltingartón“ þar sem breytinga 

er þörf. Greinin snerti við, vakti og hristi upp í mér og kallar 

eftir gagnrýninni hugsun, aðferðum og ábyrgð.  

Hafþór segir „Við lifum á tímum sem kalla okkur til ábyrgðar“ 

(ég velti því fyrir mér hvernig lítum við á ábyrgð okkar á 

skólakerfinu t.d. sem kennarar, foreldrar og sem þegnar þessa 

lands? Upplifa kennarar sig sem valdalaus millistykki sem bera 

ekki ábyrgð? Getur það orðið þægileg staða að firra sig 

ábyrgð?)  

Hafþór endar svo greinina og segir „ Nú er þörf að vakna...“ 

(hér kallar Hafþór eftir breytingum að brugðist sé við. Þetta er 

mín túlkun, ruðningsáhrif = að ryðja úr vegi og hafa áhrif til 

framþróunar) Hafþór heldur áfram „...og eitt af því sem við 

þurfum að gera er að horfa gagnrýnum augum á skólakerfið og 

spyrja hvernig við getum innréttað það svo að öll börnin sem 

þangað sækja þroskist af náminu og verði sem best í stakk búin 

til að skapa sér og komandi kynslóðum betri heim“ (Hafþór 

Guðjónsson, 2010). 

Hér er stór samviskuspurning á allt skólakerfið á ferðinni þar 

sem komið er inn á jafnrétti og hvernig hægt er að koma í veg 

fyrir að kerfið mismuni börnum. Greinin hristir upp í mér og ég 

velti því fyrir mér hvort okkur skorti hæfni til að efla gagnrýna 

hugsun (Umræður mínar á Blakki, 26. febrúar, 2011). 

Kennarinn brást við, svaraði og leiðbeindi.  

„Þú ferð vel með "mig"; túlkar mig vel, finnst mér - skilur hvað 

ég er að fara. Það sem mér finnst svo knýjandi er að við eflum 

samskipti okkar, lærum að tala saman á þann hátt að við 

eflumst á samræðum okkar. Tungumálið og samræðan eru 

helstu tækin sem við höfum til að tengjast, hugsa saman, 

hjálpa hvert öðru til skilnings, byggja okkur upp, efla vitsmuni 

okkar, gagnrýna hugsun. Samt er eins og við sjáum ekki þessi 

tæki, kannski af því að þau eru svo samofin lífi okkar. Ég sé 
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hamar en ég sé ekki orðin - þau eru ósýnileg og þau fara hratt 

hjá. Hið sagða er "farið" um leið“ Hafþór Guðjónsson (munnleg 

heimild, 27. febrúar 2011). 

Hér hef ég átt samtal við fræðimann. Svarið er mér dýrmætt og í því má sjá 

lærdóm sem ég tel mig hafa komist að á mínu ferðalagi; lærdóm um  

mikilvægi samræðunnar þar sem við leggjum umhyggju í samræðuna og 

samskipti okkar. Þetta tel ég að eigi við í öllum samskiptum og verkfærin 

búa í okkur sjálfum.  

Hér hef ég farið fyrsta hring spírals (McNiff, 2010). Það sem ég geri til að 

skoða starfskenningu mína er að setja inn í amboð Hafdísar Guðjónsdóttur 

(2004) það sem birtist mér úr gögnunum inn í tannhjólin þrjú sem eru 

fræðileg rök, siðferðileg rök og framkvæmd. Þannig skoða ég starfskenningu 

mína út frá: 

 Framkvæmd: Hér hef ég verið að lesa fræði og ígrunda starf mitt og 

um leið hefur fortíðin og þeir sem hafa mótað mig komið fram í 

hugsunum mínum og haft áhrif á framkvæmdina. Þetta er hægt að 

sjá í dagbókafærslum þar sem ég skrái niður það sem veldur mér 

áhyggjum og leiða og þar sem ég skoða hvað má gera betur. Þemun 

eru: umhyggja, fagleg umhyggja, hugsun og reynsla og 

starfendarannsóknir. Það sem liggur að baki framkvæmdinni eru: 

o Fræðileg rök: Þar sé ég tengingu við kenningar Noddings og 

Sigrúnu Aðalbjarnadóttur um gildi umhyggju sem grunn í 

menntun, bæði náttúruleg umhyggja og fagleg umhyggja. 

Hér verður ákveðin vakning þar sem grein Hafþórs 

Guðjónssonar og samræða við hann sjálfan hefur áhrif á 

mig   

o Siðferðileg rök: Þarna sé ég lífsgildi umhyggja og virðing 

fyrir börnum og starfinu mínu sem hafa mótast í gegnum 

lífið og hafa áhrif á hugsanir mínar og framkvæmd. Með því 

að gera starfendarannsókn get ég séð hvað ég geri, fært rök 

fyrir því sem ég er að gera, hlúð að því sem ég tel vera gott 

og bætt það sem ég þarf að gera. 

4.2 Þróunarverkefni 

Hér lýsi ég aðdragandanum að þróunarverkefninu. Leikskólinn hafði keypt 

tilbúinn hádegismat sem var keyrður til skólans. Síðastliðið vor kom upp sú 

hugmynd að leikskólinn myndi skipta um þjónustuaðila og færi að kaupa 

mat af dvalarheimili. Það má nefna þrjár ástæður fyrir því að sú hugmynd 
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kom upp. Sú fyrsta tengdist verkefni okkar „skóli á grænni grein“ en 

leikskólinn er með skólagarða við dvalarheimilið og þegar börnin fara 

þangað eru þau drjúga stund að ganga fram og til baka og eru oft í kappi við 

tímann til að ná aftur heim í leikskóla í hádegismat. Í sumar fóru börnin oft í 

heimsóknir á dvalarheimilið um leið og þau fóru í skólagarðinn. Þar var 

margt áhugavert að skoða eins og lömb, hænur, folöld og ávallt voru 

móttökur heimilis- og starfsmanna góðar. Önnur ástæðan tengist mati 

foreldra á skólastarfinu skólaárið 2010-2011 en í kynningu á niðurstöðum 

segir: 

Niðurstöður hafa verið kynntar fyrir starfsfólki, foreldum og 

fræðslunefnd. Þær voru kynntar foreldrum á foreldrafundum 

sl. vor. Þar sem þeim gafst kostur á að sjá nákvæma 

sundurliðun allra svara og ræða um þær við deildarstjóra og 

leikskólastjóra. Starfsfólk allra deilda fór yfir mat foreldra með 

leikskólastjóra á starfsmannafundi og deildarfundum með það 

að leiðarljósi að gera enn betur. Fræðslunefnd fékk kynningu á 

niðurstöðum á fundi. 

Ein spurningin tengdist mati foreldra/forráðamann á hversu ánægðir 

þeir væru með matseðil leikskólans. Þar kom fram að við mættum gera 

betur og sett var af stað úrbótaáætlun fyrir skólaárið 2011-2012 og þar 

segir: 

Það þarf að hafa fæðu sem hentar yngstu börnunum og gæta 

að því að hafa hollan og fjölbreyttan mat fyrir börnin. 

Leiðir að: Skoða með rekstraraðilum hvað leiðir eru færar til að 

hafa gæði matarins sem bestar (Úrbótaáætlun, 2011). 

Þriðja ástæðan tengist starfsmannamálum í leikskólanum. Það er erfitt að 

greina hver var fyrsta kveikja þessarar hugmyndar en það voru foreldrar, 

starfsfólk leikskólans og starfsfólk dvalarheimilisins sem bentu á þessa leið.  

Þegar þetta var þá voru kennarar skólans komnir með margar 

hugmyndir að því hvernig hægt væri að nýta þetta samstarf í 

daglegu starfi leikskólans. Það kom strax í ljós að aukin 

samvinna tengdist vel öðrum verkefnum skólans „skóli á 

grænni grein“ og skráningu í heilsubók barnsins (dagbók, júlí 

2011).   
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Leikskólinn var skráður „skóli á grænni grein“ vorið 2011. Frá því í mars 

2010 höfum við verið að innleiða heilsustefnuna með því að skrá í Heilsubók 

barnsins í leikskólanum. Verkefnin fléttast vel saman og eiga það 

sameiginlegt að mynda ákveðinn ramma um skólastarfið sem á að vera 

góður stuðningur við kennara. Í þessum verkefnum er gert ráð fyrir 

lýðræðislegri þátttöku barna þar sem umhyggja, virðing, heilbrigði og 

velferð þeirra eru höfð að leiðarljósi. Skólar verða að uppfylla ákveðin 

skilyrði til að geta orðið Grænfánaskólar og Heilsuleikskólar.     

4.2.1 Ákvörðun og rök fyrir breytingum 

Það tók mis langan tíma að innleiða og fá þau leyfi sem þurfti til að þessi 

verkefni gætu farið af stað. Flest verkefni hafa getað farið þannig af stað að 

starfsmannahópurinn tekur ákvörðun um að þróa starfið í ákveðna átt, oft 

eftir umræður og fræðslu. Önnur verkefni, eins og samstarf okkar við 

dvalarheimilið, eru þess eðlis að það þarf að kynna þau vel og fá samþykki 

sveitarstjórnar fyrir breytingum. Um þetta ferli má lesa í opinberum 

fundargerðum hreppsnefndar, fræðslunefndar og hreppsráðs. Fyrst er 

fjallað um málið í fundargerð hreppsnefndar 7. júlí 2011. Þar kemur fram að 

viðræður hafa verið á milli starfsfólks mötuneytis dvalarheimilisins og 

leikskólastjóra um möguleika á því að dvalarheimilið selji leikskólanum 

hádegismat (fundagerð hreppsnefndar 7. júlí, 2011). 

Þegar fundargerðir eru skoðaðar sést að ákveðið ferli fór í gang þegar 

hugmynd að þessum breytingum kom fram. Það var ekki þannig að 

leikskólastjóri gæti einn tekið þá ákvörðun að skipta um þjónustuaðila. 

Sumarið og haustið fóru í það, með öðru starfi leikskólans, að undirbúa, sjá 

og gera grein fyrir þeim faglegu rökum sem tengdust þessari samvinnu. 

Unnar voru tvær greinargerðir, önnur um faglegan ávinning af samstarfinu 

og hin um gæði og hollustu fæðunnar. Greinargerð um faglegan ávinning 

var gerð fyrir fund hreppsráðs í henni kemur m.a. fram að „skipulögð 

samskipti barna og aldraðra auki sjálfstraust og félagsfærni barna og auki 

þekkingu þeirra og innsýn í heim aldraðra sem þau hefðu annars farið á mis 

við“ (greinagerð um faglegan ávinning, 2011). 

Greinagerðin var tekin fyrir á fundi hreppsráðs sem haldinn var 10. ágúst 

2011. Í fundargerð kemur fram að „hreppsráð vísi málinu til fræðslunefndar 

sem skili áliti fyrir næsta fund. Hreppsráð leggur áherslu á að málið verði vel 

kynnt fyrir foreldrum barna á leikskólanum“. (úr fundargerð, 10. ágúst 

2011) 

Hér var málinu vísað til fræðslunefndar og lögð áhersla á að kynna málið 

vel fyrir foreldrum. Ég hafði kynnt hugmyndina fyrir foreldraráði og fengið 
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jákvæð viðbrögð frá meðlimum þess. Eftir að þetta varð ljóst var ákveðið að 

bjóða foreldrum upp á tvo kynningarfundi um verkefnið. Þann 17. ágúst var 

boðið upp á tvo fundartíma í leikskólanum, klukkan 8:00 og klukkan 17:00. 

Umfjöllunarefni fundanna tveggja var það sama: Kynning á hugmyndinni um 

aukið samstarf við dvalarheimilið og um kaup á fæði frá þeim. Í auglýsingu 

til foreldra kom fram kynning úr greinargerð sem send var til 

hreppsnefndar. Boðað var til fundarins í gegnum tölvupóst og var hann 

einnig auglýstur í skólanum og á heimasíðu hans. Leitað var eftir áliti 

foreldra sem mættu á fundina sem voru vel sóttir. Lögð var áhersla á að ná 

til þeirra foreldra sem ekki komust á fundina til að kynna fyrir þeim 

verkefnið og leita eftir þeirra áliti.  

Ég og deildarstjórarnir tókum saman álit foreldra fyrir fræðslunefnd. 

Fyrir fund fræðslunefndar gerði ég, ásamt matráði og hjúkrunarfræðingi, 

greinargerð um þá fæðu sem boðið yrði upp á með þjónustusamningnum 

en þar segir meðal annars: 

Fæði og hollusta er verkefni sem stöðugt á að vinna að þar sem 

aukin þekking og rannsóknir vísa okkur leiðina. Einkennismerki 

Lýðheilsustöðvar sýnir persónu snúa sér í hring. Merkið á að 

tákna frelsi hvers og eins til að ná valdi á umhverfi sínu og þeim 

þáttum sem hafa áhrif á eigin heilbrigði. Við viljum ekki svipta 

börnin þessu frelsi. Hér berum við ábyrgð á þáttum sem hafa 

áhrif á heilsu barna og getum ekki loka augum okkar fyrir því 

eða kastað ábyrgðinni á aðra eða börnin sjálf (greinargerð um 

fæðu, ágúst 2011).   

Hér má sjá umfjöllun fræðslunefndar í fundagerð frá 22. ágúst 2011 segir: 

SBB fór yfir aðdraganda málsins og hvaða faglegu rök mæltu 

með þessari auknu samvinnu. Einnig sagði hún frá 

kynningarfundunum þann 17. ágúst, enn fremur að starfsfólk 

leikskólans muni koma að gerð matseðils. 

Fræðslunefnd lýsir ánægju sinni með tillöguna og leggur til að 

hún verði samþykkt af sveitarstjórn. Fræðslunefnd leggur 

áherslu á gæði og hollustu matarins. Fræðslunefnd leggur til að 

eftir 6 mánuði verði reynslan af nýju fyrirkomulagi metin og 

óskar eftir stuttri skýrslu leikskólastjóra fyrir 15. apríl 2012 (úr 

fundargerð fræðslunefndar, 22. ágúst 2011). 
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Ég mætti á þennan fund og fór yfir málið. Það sem sat lengst í mér eftir 

hann var hvað það var gott að finna fyrir þeim stuðningi sem málið hlaut. 

Það var svo á fundi hreppsnefndar 1. september 2011 að tillaga um að 

ganga til samninga við dvalarheimilið var samþykkt:  

Lögð fram tillaga þess efnis að sveitarstjórn samþykki 

breytingar á tilhögun mötuneytismála leikskólans til eins árs frá 

og með 1. okt. 2011. Sveitarstjórn tekur undir með 

fræðslunefnd að mikilvægt sé að eftir 6 mánuði skili 

leikskólastjóri skýrslu um málið til fræðslunefndar.  

Sveitarstjóra er falið að ganga frá samningi við f.h. 

sveitarfélagsins (Úr fundargerð hreppsnefndar, 1. september 

2011) 

Fyrsta október 2011 hófst formlegt samstarf leikskólans og dvalarheimilis. 

Þá fengum við matinn keyptan frá dvalarheimilinu og skipulagðar 

heimsóknir kennara og barna gátu farið af stað. Við undirbúning 

verkefnisins var ákveðið að stofna fagráð um fæðu og hollustu í 

leikskólanum. Í fagráði eru, auk leikskólastjóra, matráður dvalarheimilis, 

starfsmaður í eldhúsi leikskólans og hjúkrunarfræðingur. Fagráð fjallar um 

fæðu og hollustu og heldur utan um skipulag fyrir heimsóknir barna á 

dvalarheimilið. Í greinargerð sem send var til fræðslunefndar 22. ágúst 2011 

segir:  

Í drögum af þjónustusamningi vegna matarkaupa fyrir 

leikskólann er fjallað um hollustu og heilbrigði. Þar kemur fram 

að leikskólinn vinni að verkefni þar sem hollusta og heilbrigði 

eru höfð að leiðarljósi. Þjónustusali samþykkir að vinna að 

verkefninu með leikskólanum og að matur sem borin er fram 

skuli uppfylla skilyrði um fjölbreyttan málsverð sem og að 

innihald matvæla sé í samræmi við ábendingar frá 

Lýðheilsustöð sem fram koma í „handbók fyrir 

leikskólaeldhús“. Einnig skal matseðill fyrir komandi mánuð 

liggja fyrir eigi síðar en 20. dag undangengis mánaðar og skal 

fulltrúi frá þjónustukaupa fá matseðilinn til umsagnar. 

Allt frá því að hugmynd kom um samstarf á milli leikskóla og dvalarheimilis 

hefur verið lögð áhersla á gott samstarf og var þjónustusamningur gerður 

sem er rammi um samstarfið og gæði þjónustunnar. 
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Hér lýkur tíma undirbúnings fyrir þróunarverkefnið sem hafði staðið yfir 

frá því um vorið. „Ég hafði ekki alveg gert mér grein fyrir ferli þessa 

breytinga og það gat tekið á. Það var ákveðin vinna sem fór af stað þar sem 

kynning og rökstuðningur varð að liggja fyrir til að þessar breytingar næðu 

fram að ganga“ (dagbók. 3. október 2011). 

Hér líkur tímabili undirbúnings fyrir verkefnið og hér hef ég farið annan 

hring spírals (McNiff, 2010). Með því að setja inn í amboð Hafdísar 

Guðjónsdóttur (2004) það sem ég upplifði, gerði og ígrundaði þetta tímabil 

skoða ég starfskenningu mína út frá: 

 Framkvæmd:  

Hér hef ég verið að undirbúa og færa fagleg rök fyrir því að 

þróunarverkefnið gæti farið af stað ásamt því að vinna að því að fá 

fólk til samstarfs og kynna hugmyndina fyrir samstarfsfólki, 

foreldrum, ráðamönnum og samstarfsaðilum. Ég útbjó greinargerðir 

um faglegan ávinning verkefnisins fyrir börnin og um þá fæðu sem 

boðið yrði upp á í leikskólanum. Þemun eru: umhyggja, fagleg 

umhyggja, umbótastarf og stjórnun og forysta. Það sem liggur að 

baki framkvæmdinni eru fræðileg rök og siðferðileg rök sem gerð er 

grein fyrir hér að neðan.  

 Fræðileg rök:  

Hér má sjá tengingu við kenningar Noddings og Sigrúnu 

Aðalbjarnadóttur um gildi umhyggju sem grunn í menntun. 

Vistkerfislíkan Bronfenbrenners (1977) kom aftur og aftur upp í 

huga minn. Það var skýrt hvað það eru margir þættir sem hafa 

áhrif á barnið og starfið í leikskólanum. Hér voru teknar 

ákvarðanir af sveitastjórnar sem hafa áhrif á þá fæðu sem boðið 

er upp á í leikskólanum, ákvarðanir sem hafa bein áhrif á 

börnin. Þar sem ég skoða starfskenningu mín og áhrif mín í 

starfi leikskólans er það „barnið“ sem starf mitt snýst um. 

Barnið er innsti kjarninn og það sem málið á að snúast um 

þegar við skipuleggjum það sem börnunum er boðið upp á í 

skólanum þar sem stuðla á meðal annars að heilbrigði þeirra og 

velferð samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011) á að vera höfð 

að leiðarljósi. Það eru fleiri þættir sem geta haft áhrif og er 

hægt að nefna marga samfélagslega þætti og ákvarðanir sem 

hægt er að skoða út frá vistkerfislíkani Bronfenbrenners (1977) 

sem lagði áherslu á að sjá barnið út frá heildrænu samhengi 

allra áhrifaþátta. Hafþór Guðjónsson (2008) hristir upp í mér og 

vekur mig til umhugsunar um ábyrgð mína.   

 Siðferðileg rök:  
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Þarna sóttu lífsgildi mín, þ.e. umhyggja og virðing fyrir börnum 

og starfinu mínu, og fræðileg rök stíft á mig og reyndu á siðferði 

mitt, þolinmæði og úthald.   

4.2.2 Framkvæmd þróunarverkefnis 

Framkvæmd þróunarstarfsins hófst 1. október 2011 og hér er því lýst sem 

hefur verið gert til 31. janúar 2012. Þetta var tímabil framkvæmda og 

þróunar verkefnisins þar sem hver hópur barna og kennara fór fjóra 

fimmtudaga í röð í hádegismat á dvalarheimilið. Gögnin eru skráning á ferð 

sem ég fór í, fjórar greinargerðir kennara og til að gæta hlutleysis legg ég 

áherslu á að raddir þeirra fái að hljóma. Í greinagerðum þeirra og í mati á 

verkefninu sem gert var með kennurum sem voru fyrstir til að ljúka fjórum 

ferðum á dvalarheimilið. Það má líkja þátttöku hvers hóps við hring í spíral 

(McNiff, 2010).   

4.2.2.1 Fyrsti hópur  

Hér á eftir er lýsing á ferð með fyrsta barnahópnum sem rannsakandi tók 

þátt í, skráði skriflega og tók ljósmyndir. 

 

Í dag fór ég með fyrsta hóp barna á dvalarheimilið. Börnin voru 

sex fædd árið 2008. Auk mín voru tveir kennarar með í för. Við 

lögðum af stað um kl. 10:20  við okkur blasti áin og ég spurði 

hvort þau vissu hvað hún héti. Það stóð ekki á svari „Þetta er 

áinn mín, hún heitir Rangá“ (drengur f. 2008). Á göngu okkar 

sáum við mörg hús t.d. gamla bíóið, týndum laufblöð og 

ákváðum að koma við í Áhaldahúsinu til að „heimsækja ... 

frænda“ (drengur f. 2008). Þegar við komum að Áhaldahúsinu 

heyrðum við í flugvél. Öll litum við upp til himins og sáum litla 

flugvél fljúga yfir okkur „sjáðu þetta er flugvélin mín“ (stúlka f. 

2008). Horfði glaðleg til himins með bros á vör og benti á 

flugvélina sína. Við fórum inn í Áhaldahúsið og skoðuðum 

myndir og kort af staðnum sem eru þar upp á veggjum. Þarna 

eru gamlar myndir sem gaman er að skoða. Börnunum var bent 

á hvar heimilin þeirra eru á kortunum. Þetta var skemmtilegt 

og fræðandi. Við hittum engan þarna inni þar sem allir voru úti 

að vinna. Það var góð æfing að ganga upp og niður stigann. 

Allir æfðu sig í því að fara rólega og ekki ýta á næsta. Þetta 

gekk mjög vel. Við tókum stefnuna á dvalarheimilið og gengum 

fram hjá húsi þar sem margir bílar gamlir og nýir voru fyrir utan 
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þetta var áhugavert. Börnin voru dugleg að koma þekkingu 

sinni til skila t.d. hver ætti heima hvar. Við sáum líka húsin 

þeirra þar sem við löbbuðum fram hjá sumum en gátum bent á 

önnur. Við sáum líka mörg hús frá kennurum leikskólans og 

öðrum nemendum. Falleg kisa vakti líka athygli en hún elti 

okkur smá spotta. Við fundum nokkrar flöskur og dósir sem við 

tókum í pokann okkar og týndum upp rusl. Þegar við komum 

að dvalarheimilinu um kl. 11:10 gengum við frá fötunum okkar. 

Hjúkrunarforstjórinn tók á móti okkur og bauð okkur velkomin. 

Við fórum inn í lyftuna það var mjög spennandi. Þegar við 

komum upp hittum við konurnar sem elda matinn handa okkur 

og heimilisfólk. Einn kennarinn hitti ömmur sínar og afa og 

kynnt þau fyrir hópnum. Börnin skoðuðu sig um og sáu fiskabúr 

sem vakti athygli þeirra. Þau fengu að sjá þegar fiskunum var 

gefið að borða. Þarna voru líka tveir páfagaukar sem gerðu 

mikla lukku. Börnin skoðuðu sig um en þau voru mis örugg með 

sig eitt barnið vildi fá sér sæti við mataborðið og var hissa á 

félögum sínum sem tóku stundum á sprett og benti þeim á að 

„það á að ganga hérna inni“. Börnunum var svo boðið að hjálpa 

til við það að aka heimilisfólki sem er í hjólastólum inn í 

matsalinn. Þau voru viljug til verksins og ábyrgðarfull. 

Heimilisfólkið virtist gleðjast við nærveru barnanna „ert þú 

með þennan yndislega ljóshærða dreng sem er að leika sér við 

kisuna frammi“ sagði ein við mig þegar ég var að koma til að 

athuga með ljóshærða drenginn. Það sem ég heyrði var t.d. 

„Yndisleg þau lífga svo upp á hjá okkur“,  „gaman að sjá börnin“ 

yndisleg var orð sem ég heyrði oft og sá bros. Okkur var boðið 

til borðs þegar við vorum sest segir einn drengur „það er svo 

kósý hér hjá okkur“. Við fengum kjötbollur, kál, kartöflur og 

smjör. Í eftirrétt voru ábrystir með kanilsykri og mjólk. Börnin 

voru dugleg að borða og við fengum fróðleik um hvað ábrystir 

eru en þeir eru gerðir úr broddamjólk sem innihalda mörg 

lífsnauðsynleg efni sem gefa afkvæminu gott „start“ og hjálpa 

því að þroskast og verjast sjúkdómum. Úr broddmjólk kúa eru 

búnir til ábrystir. Eftir matinn var róleg stund þar sem lesið var 

fyrir börnin. Við settumst inn í gömlu setustofuna og skoðuðum 

þar marga gamla hluti sem eru ekki lengur inni á hverju heimili. 

Við reyndum að koma því í orð sem við vorum að skoða. Börnin 

léku sér í smá stund, skoðuðu páfagaukana, fiskana og kisu 

betur og svo var búist til heimferðar. Við fórum aftur í lyftuna 
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sem var mjög spennandi. Þegar við gengum til baka í 

leikskólann fórum við aðra leið. Nú sáum við önnur hús og 

aðrar götur. Við fórum upp á hólinn og börnin tóku vel eftir því 

ef einhverstaðar var rusl á leið okkar. Allt rusl var týnt upp. Við 

gengum fram hjá vegg sem búið var að krota á og það fannst 

okkur ekki vera fallegt. Þetta var mikill og góður göngutúr þar 

sem við spáðum mikið í það hver ætti heima hvar. Hér var 

glaður og skemmtilegur hópur á ferð. Þau sáu margt og reyndu, 

heyrðu ný orð og hugtök. Þau voru full sjálfstraust og áttu allan 

heiminn, Rangánna og flugvél. Lífið getur verið svo ljúft og gott. 

Börnin sýndu hjálpsemi og umhyggju. Yndislegur dagur í 

vinnunni (Skráning  á ferð, 4.október, 2011). 

Þegar þessi hópur lauk sínu verkefni settumst við niður og kennararnir 

lögðu mat á verkefnið. Þar sem gengið var út frá eftirfarandi spurningu: 

Hver eru áhrif þróunarverkefnis á upplifanir og nám hjá börnum og 

kennurum af þátttöku sinni? Hér á eftir er mat kennara. 

Áhrifin á börnin. 

Börnin upplifðu margt sem vakti áhuga þeirra í gegnum ferðir 

sínar að dvalarheimilinu. Í gönguferðum voru þau meðvituð um 

að taka upp rusl þeim fannst ekki fallegt að hafa það liggjandi 

um allt. Þau voru mjög áhugasöm að skoða kisu, páfagauka og 

fiskana. Þau fengu aukna þekkingu á samfélaginu þar sem 

kennarar og börn voru dugleg að tala saman um það sem þau 

sáu. Það var mikið talað um þorpið og það sem við sáum í 

umhverfi okkar eins og Rangá og Heklu. Börnin fengu tækifæri 

til að sýna hjálpsemi sem þau voru mjög ánægð með og fannst 

greinilega gaman að sinna því eins og að aðstoða eldri borgara. 

Það var þeim svo eðlilegt að vera með eldra fólki að það var 

ekki hægt að finna annað en að það veitti þeim gleði og 

ánægju. Börnunum var gefið grænmeti paprikur og tómatar 

sem vaxa á plöntum á dvalarheimilinu. Þetta fannst þeim vera 

mjög spennandi og voru þau ánægð með þessa gjöf. Þau 

skoðuðu þessar plöntur í hverri heimsókn og fannst þeim þetta 

vera mjög áhugavert að þarna yxi þetta góðgæti. Ferðirnar hafa 

aukið þekkingu barna á heilbrigðum lífsháttum. Við tölum um 

hollustu hreyfingar og fæðu. Ferðirnar hafa eflt virðingu og 

umhyggju barnanna fyrir sjálfum sér og öðrum. Það kom vel 

fram í hegðun og samskiptum barnanna þar sem þeim fór fram 
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við hverja ferð. Það má lýsa þessu þannig að börnin áttu betra 

og betra með að sína tillitsemi og virða það sem þeim var 

leiðbeint með eins og að ganga inni, nota inni röddina og vera 

með hópnum. Með hverri ferð sem farin var efldust börnin og 

urðu öruggari með sig. Þau voru líka farin að mynda sér 

ákveðnar skoðanir um hvað það var sem þeim langaði til að sjá 

og gera. Börnin heyrðu mörg ný orð og lærðu örugglega 

einhver. Þessi hópur fékk góðar gönguferðir í sínum ferðum, 

þau skoðuðu margt og sáu margt sem vakti athygli og áhuga. 

Allar ferðirnar voru mjög ánægjulegar og það var 

tilhlökkunarefni að fara í ferðirnar. Börnin komust að bóndabæ 

í einni ferðinni og fóru þar í fjósið og skoðuðu þar kálfa. Það var 

mjög margt áhugavert að skoða og sjá þar. Þar er líka útsýnið til 

fjalla og yfir samfélagið hér mjög gott. Það mynduðust góð 

tengsl við heimilisfólk dvalarheimilis. Þar er kona sem spilar á 

píanó og spilaði hún og börnin sungu þetta var gert í hverri 

ferð. Börnin sá líka heimilisfólkið í handavinnu og fengu þau að 

sjá og heyra hvað verið var að gera (mat úr greinagerð kennara, 

október, 2011).  

Áhrifin á kennara 

Kennurum fannst gaman að takast á við verkefnið. Þetta er 

mikil útikennsla sem heillar kennara sem voru með þennan 

hóp. Þekking kennara á skráningarleiðum jókst en hér voru það 

ljósmyndir sem mest voru notaðar og umræður, þar sem hver 

ferð var skipulögð út frá síðustu ferð. Þessar umræður gerðu 

það að verkum að kennara voru stöðugt að meta hverja ferð og 

sáu þannig hvað það var sem þeir þurftu að gæta að. Þeir sá 

líka hvað það var sem vakti áhuga og ánægju hjá börnunum og 

skipulögðu næstu ferð út frá því. Í lok verkefnis settust kennara 

niður og töluðu um það sem þeir upplifðu í verkefninu og lögðu 

mat á það. Þekking kennara á samfélaginu og umhverfinu hefur 

aukist þar sem þeir lærðu hver af öðrum eins og af börnunum. 

Það er misjafnt hvað kennarahópurinn er kunnugur 

umhverfinu. Hér eru innfæddir kennarar sem þekkja vel til og 

svo eru aðrir sem þekkja lítið sem ekkert til staðhátta. Kennara 

urðu meðvitaðri um sjálfbærni í menntun eins og að í þessu 

verkefni er verið að nýta það sem er hér til staðar en um leið 

erum við að vonast til að hafa jákvæð áhrif á samfélag, 
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menningu og náttúru. Við vonumst til að þetta verið þannig að 

við getum bæði gefið og þegið án þess að ganga á eða fara illa 

með. Kennurum fannst þeir hafa haft mjög gott og gaman af 

því að taka þátt í verkefninu. Þeim fannst það geta dregið úr 

fordómum t.d. gagnvart öldrun að vinna á þennan hátt. Þar 

sem það að sjá, vera með og reyna á eigin skinni eykur 

þekkingu og eflir skilning. Það veitir ánægju að finna að það 

sem við erum að gera eflir hjá börnunum umhyggju og 

hjálpsemi, eykur virðingu og gleði. Þetta eru góða tilfinningar. 

Þessir kennarar voru fyrstir til að ljúka sínu verkefni en þeir 

gerðu það með söknuði og sögðust vel geta farið með næstu 

hópum ef kennarar þar forfölluðust. Þetta var gaman og það 

mátti vel finna fyrir því að hér höfðu kennara upplifa 

starfsánægju. Þar sem þeir upplifðu það að börnin voru að læra 

og þroskast á jákvæðan hátt í gegnum þessa vinnu (mat úr 

greinagerð kennara, október, 2011). 

Þetta er frásögn frá fyrst hópnum sem tók þátt í verkefninu og mat kennara 

á því. Hér höfum við farið einn hring út frá spíral (McNiff, 2010). Þemun sem 

ég greini út frá greinargerð, mati og umræðum við kennara eru tengd við 

grunnþætti menntunar samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla, (2011).  

 

 Læsi: Áhrif á orðaforða og málskilning, læsi á umhverfi, myndir, tákn 
og samskipti. 

 Sjálfbærni: Umhverfismennt, hringrásir, menning, náttúra og 
samfélag nýta og fara vel með það sem við höfum. 

 Heilbrigði og velferð: Umhyggja og virðing, félagsfærni, sjálfstjórn og 
siðferði, hreyfing, hjálpsemi, tillitsemi, trú á eigin getu og gleði. 

 Lýðræði: Þátttaka allra og áhrif á hvað var gert í ferðum.  

 Jafnrétti og mannréttindi: Samvinna kynslóða þar sem allir gátu tekið 
þátt, hjálpsemi og skilningur. 

 Sköpun: Tónlist og söngur, gamalt og nýtt handverk og náttúrulegur 
efniviður og upplifanir sem geta hvatt til sköpunar. 

4.2.2.2 Annar hópur  

Hér á eftir er lýsing úr greinargerð kennara fyrir annan hóp sem tók þátt í 

verkefninu. Ég var ekki beinn þátttakandi í ferðinni frá upphafi til enda en ég 

fór á dvalarheimilið á meðan börnin dvöldu þar og var með þeim hluta úr 

ferðum og hélt utan um skipulag og umgjörð.  
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Þróunarverkefnið er tengt grænafánaverkefninu okkar og 

getum við tengt það beint við átthagana sem er okkar 

aðalþema. Þróunarverkefnið er ætlað að virkja börn og 

starfsfólk enn betur í að sýna umhyggju, kærleik og mannleg 

samskipti. Strax í upphafi verkefnisins gerðum við okkur grein 

fyrir því að það var ansi mikið hægt að vinna með átthagana. 

Við ákváðum að nýta gönguferðirnar á dvalarheimilið til þess. 

Auk þess notuðum við ART tíma sem börnin áttu daginn eftir til 

upprifjunar á því sem var gert daginn áður. Börnin höfðu fengið 

fræðslu um nærumhverfi sitt á umhverfisnefndarfundi og voru 

því vel meðvituð um hvað væri í vændum í gönguferðunum. 

Fyrsta ferðin á dvalarheimilið fór í að átta okkur á aðstæðum, 

kynnast heimilisfólki, skoða starfsemi í húsinu eins og t.d. 

handavinnu. Við komumst einnig að því að á dvalarheimilinu 

bjó kona að nafni ..., hún var elsti íbúinn þar, 101 árs. Það voru 

miklar vangaveltur um hvaða ár hún hafi fæðst, hvernig maður 

geti orðið svona gamall o.s.frv. Ákveðið var að við fengjum að 

hitta hana ... næst þegar við færum á dvalarheimilið. Á 

stöðufundi daginn eftir gátu börnin tjáð sig um upplifun sína á 

dvalarheimilinu og ákveðið var að við mundum skoða 

umhverfið okkar betur í næstu ferð. Við ákváðum að gera 

hugarkort til að sjá hvað við vitum um bæinn okkar og hvað 

okkur langar að vita meira og hvernig geta átthaganir okkar 

hjálpa okkur með það. Það komu fullt að hugmyndum um hvað 

er hægt að skoða betur og hvernig. Ákveðið var að fara á 

skrifstofu sveitafélagsins og skoða gamlar myndir og kort af 

staðnum. Einnig var ákveðið að taka viðtal við íbúa 

dvalarheimilis til að fá meira upplýsingar um hvernig lífið var í 

gamla daga. Við ræddum um hvernig væri heppilegast að hafa 

viðtölin. Það var vel tekið á móti börnunum þegar þau tóku 

viðtölin og við vorum mjög heppin að fá heyra fleiri sögur um 

bæinn okkar og íbúa. Í næstu ferð fengum við að hitta hana ... 

Börnin sungu fyrir hana og teiknuðu myndir. Það var áhugavert 

fyrir okkur kennarana að fylgjast með hvernig börnin 

umgengust heimilisfólkið og öfugt. Snerting var gamla fólkinu 

greinilega mjög mikilvæg því ítrekað var verið að klappa á 

mjúkar kinnar barnanna og skoða litlu hendurnar. Fyrst um 

sinn voru börnin feimin við þetta en svo var eins og ekkert væri 

eðlilegra. Börnin voru líka dugleg að hjálpa starfsfólki 

dvalarheimilis við að sækja fólk inn á herbergi og keyra um í 
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hjólastólum. Þar býr gamall maður sem heitir ... Hann býr til 

tauma og hnappheldur úr hrossahárum og ull. Allt er þetta gert 

eftir kúnstarinnar reglum og fannst börnunum mjög áhugavert 

að fá að fylgjast með þessu. Það er mikilvægt fyrir komandi 

kynslóðir að kynnast því hvernig hlutirnir voru gerðir hér áður 

og var þetta kjörið tækifæri til þess. Stuttu eftir ferðir okkar á 

dvalarheimilið lést hún .... Auðvitað fannst okkur öllum það 

mjög leiðinlegt en kennarar sáu þar tækifæri til að fjalla um 

dauðann og hvernig við bregðumst við honum. Í góðu næði 

fengu börnin að skoða myndir af ... frá heimsóknum okkar, við 

rifjuðum upp hvað það var gaman að syngja fyrir hana og hvað 

hún var falleg og fín. Umræður um hvað gerist eftir dauðann 

urðu mjög athyglisverðar og höfðu börnin greinilega ýmsar 

kenningar um það efni. Ekkert var þó neikvætt. Kennari ákvað 

að leyfa börnunum að teikna myndir af ... og voru þær mjög 

fjölbreyttar. Sum börnin teiknuðu mynd af henni þar sem hún 

var lítil stelpa úti að leika sér á meðan önnur teiknuðu mynd af 

henni í hjólastólnum. Upplifun þeirra á þessu sérstaka efni var 

jákvæð og opin og þau hikuðu ekki við að spyrja um það sem 

þeim lá á hjarta og kennarar svöruðu jafnframt eftir bestu getu. 

Í gönguferðum okkar skoðuðum við gamla sláturhúsið, bíóið, 

pósthúsið og búðina svo dæmi séu tekin. Kennarar ákváðu að 

reyna að finna myndir af þessum húsum eins og þau litu út í 

gamla daga. Það tókst mjög vel og fannst börnunum gaman að 

sjá hvaða breytingar hafa orðið á þorpinu okkar. Umræður um 

umgengni við náttúruna voru ofarlega á baugi í 

gönguferðunum og höfðum við oftast ruslapoka meðferðis til 

að týna í hann rusl. Í einni gönguferðinni tóku börnin eftir því 

að það var búið að mála á styttu sem við gengum alltaf framhjá 

á hverjum degi. Börnunum varð mjög um þetta skemmdarverk 

og vildu ólm þrífa styttuna. Það var auðvitað gert og allir 

hjálpuðust að. Við kennararnir teljum að börnin hafi lært 

heilmikið um umgengni við umhverfið sem við búum í og að við 

viljum hafa fallegt í kringum okkur. Við fengum einnig til liðs við 

okkur íbúa úr bænum, þau ... og ..., sem eru sérlega fróð um 

sögu bæjarins. Við fórum í gönguferð með þeim einn 

morguninn og þau sögðu börnunum sögur af bæjarlífinu. ... gat 

sagt okkur frá því þegar gamla kaupfélagið brann árið 1953, þá 

var hún að vinna þar. Eftir brunann var reist nýtt kaupfélag sem 

nú er nýtt sem íbúðarhúsnæði. ... sagði okkur söguna um 
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Áakallinn, sem er gömul munnmælasaga, hann á að hafa búið í 

Rangánni og hrætt þá sem komu auga á hann. Þessi saga hefur 

gengið kynslóð fram að kynslóð og er tilgangurinn sennilega sá 

að hræða börn frá því að vera að leika sér nálægt ánni. Okkur 

kennurunum fannst þetta ekki síður skemmtilegt en börnunum 

því við fræddumst sjálfar heilmikið um sögu þorpsins 

(greinargerð kennara, nóvember 2011).   

Að lokum: 

Við erum mjög ánægðar með okkar hluta af þessu stóra 

verkefni. Við sjálfar og börnin líka lærðum heilmikið um sögu 

og menningu bæjarins og höfum áhuga á að læra enn meira. Sú 

þekking sem börnin fengu í þessum ferðum á vonandi eftir að 

fylgja þeim áfram í lífinu. Við teljum að allir hafi haft gott og 

gaman af heimsóknunum á dvalarheimilið, hvort sem það var 

að umgangast eldra fólk, sýna umhyggju eða læra um gamalt 

handverk (greinargerð kennara, nóvember 2011). 

Hér má sjá hring út frá spíral (McNiff, 2010). Það sem kom fram er tengt 

við grunnþætti menntunar samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011).   

 Læsi: Áhrif á orðaforða og málskilning, læsi á umhverfi, myndir tákn 
og samskipti. 

 Sjálfbærni: Umhverfismennt, hringrásir, menning, náttúra og 
samfélag, ganga vel um og fara vel með það sem við höfum. 

 Heilbrigði og velferð: Umhyggja og virðing, félagsfærni, sjálfstjórn og 
siðferði, hreyfing, hjálpsemi, tillitsemi, trú á eigin getu og gleði. 

 Lýðræði: Þátttaka allra og áhrif á hvað var gert í ferðum. ART og 
fundir þar sem börnin eru virkir þátttakendur í mati og 
ákvarðanatöku.  

 Jafnrétti og mannréttindi: Samvinna kynslóða þar sem allir gátu tekið 
þátt, hjálpsemi og skilningur. 

 Sköpun: Sögur, söngur og tónlist, gamalt og nýtt handverk og 
náttúrulegur efniviður og upplifanir sem geta hvatt til sköpunar. 

4.2.2.3 Þriðji hópur 

Hér á eftir er lýsing úr greinagerð kennara fyrir þriðja hóp. Hér var þátttaka 

mín í ferðunum með sama sniði og hjá öðrum hópi. Ég var með þeim hluta 
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úr ferðum og hélt utan um skipulag og umgjörð og hvatti kennara til 

ígrundunar. 

Leikskólinn hefur verið að vinna að Grænfánaverkefni þar sem 

átthagarnir hafa verið teknir fyrir og ákveðið var að tengja 

verkefnið við þróunarverkefni. Tveir hópstjórar fóru með 8 

börn sem eru í bláa hóp í fjórar heimsóknir á dvalarheimilið í 

desember. Þessi hópur hefur hist reglulega í vetur eða 3 í viku 

og verið í ART tímum. Þar er unnið markvisst með félagsfærni, 

siðferði og sjálfsstjórn. ART vinnan reyndist vera mjög góður 

undirbúningur fyrir börnin fyrir ferðirnar á dvalarheimilið. Þau 

sýndu góða sjálfsstjórn, almenna kurteisi og þau tóku tillit til 

íbúa. Áður en farið var í ferðirnar lásum við færnisögur fyrir 

allan hópinn þar sem farið var yfir æskilega hegðun og ART 

reglur, sem börnin sömdu, rifjaðar upp. Gönguferðirnar á 

dvalarheimil nýttust vel til að ræða um átthagana, umhverfið 

var skoðað í öðru ljósi og dýralíf þorpsins varð áhugaefni og 

uppspretta umræðna. Má þar nefna hrafna, smáfugla, dýraspor 

og ketti sem fönguðu athygli barnanna. Við hugsuðum mikið 

um gamla tíma, skoðuðum styttuna af Ingólfi Jónssyni og sáum 

elsta húsi staðarins. Einnig fórum við á hreppskrifstofuna og 

skoðuðum þar gamlar myndir af þorpinu okkar, eitt barnið 

orðaði það svo skemmtilega: Við ætlum að fara að sjá þegar ... 

var lítil. Við skoðuðum líka götuskilti og hverjir ættu heima í 

næsta nágrenni. Eitt skiltið gaf okkur vísbendingu um 

áhugaverðan stað sem var ... handverkshús, við fengum að 

kíkja þar inn og skoða mjög áhugavert handverk frá fólki í 

sveitafélaginu okkar. Þar ber fyrst að nefna tauma og fleira frá 

honum ... sem við kynntumst á dvalarheimilinu og sáum hann 

búa til þar.  Á dvalarheimilinu var mjög vel tekið á móti okkur. 

Þar kynntust börnin mörgum skemmtilegum íbúum og 

starfsmönnum, þar má helst nefna ... sem spilaði alltaf undir á 

píanó þegar við sungum í matsalnum, ... sem við hittum í 

handavinnunni og var að spinna og vinna ull og svo hann ... 

sem er sjúkraþjálfari. Hann er frá Spáni og urðu börnin mjög 

spennt fyrir því að hitta hann og læra spænsk orð. Hann tók 

þau í hópleikfimi með íbúunum og hélt tónleika fyrir okkur í 

sjúkraþjálfunaraðstöðunni þar sem hann spilaði á fiðlu. 

Einhverjir af krökkunum áttu ömmu og afa á dvalarheimilinu, 
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sem voru ýmist starfsmenn eða íbúar og það var alltaf 

tilhlökkunarefni að hitta þau.  

Upplifun okkar kennaranna er mjög jákvæð. Hver ferð varð 

jákvæð upplifun fyrir okkur og börnin, þau stóðu sig mjög vel 

og við kennararnir vorum svo stoltar og montnar af hópnum 

okkar, þau fengu mikið hrós frá starfsmönnum og íbúum. Það 

var gaman að verða svona sýnileg í samfélaginu og var hegðun 

barnanna leikskólanum til sóma. Vinnan sem við höfum verið 

að vinna með börnunum á leikskólanum í vetur var þarna að 

skila sér út í daglegt líf. Upplifanir barnanna urðu margar og 

einnig nýjar fyrir þeim eins og t.d. ullarvinnslan sem þau sáu 

hjá ... þar sem hann var að lyppa og spinna ull og einnig var 

svar hans við því hversu gamall hann væri mjög merkilegt. 

Hann svaraði því til að hann hefði fæðst á þriðjudegi í átjándu 

viku sumars árið sem Katla gaus. Eftir smá krókaleiðum var 

komist að þeirri niðurstöðu að dagsetningin væri 20.08.1918. 

Rólegheitin á staðnum voru mjög notaleg og jákvæð upplifun 

fyrir hópinn og öll jákvæða athyglin sem þau fengu var af hinu 

góða. Börnin nutu samvistanna við íbúana og starfsfólkið, dýrin 

vöktu áhuga hjá þeim og eins grænmetisræktunin sem við 

fengum að bragða á.   

Það sem okkur finnst standa upp úr sem kennarar er að við 

fengum að víkka sjóndeildarhringinn okkar, kynnast frábæru 

fólki og eiga góð og uppbyggileg samskipti við það og innan 

hópsins. Það var líka svo góð tilfinning að finna til stolts og 

gleði yfir duglegum og flottum krökkum sem við fengum að 

fylgja í þessar ævintýralegu ferðir (greingerð frá kennurum, 

desember 2011). 

Hér lauk þriðji hópur ferðum sínum á dvalarheimilið og eins og áður sé ég 

hring spírals (McNiff, 2010) fyrir mér. Þemun eru tengd við grunnþætti 

menntunar  samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011).   

 Læsi: Ný orð og hugtök, læsi á umhverfi, myndir, tákn og samskipti 

 Sjálfbærni: Umhverfismennt, menning, náttúra og samfélag. 

 Heilbrigði og velferð: Umhyggja og virðing, félagsfærni, sjálfstjórn og 
siðferði, hreyfing, gleði og rógsemd. 

 Lýðræði: Þátttaka allra og áhrif, t.d. í gegnum ART.  
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 Jafnrétti og mannréttindi: Samvinna kynslóða þar sem allir gátu tekið 
þátt.  

 Sköpun: Tónlist og söngur, gamalt og nýtt handverk.  

4.2.2.4 Fjórði hópur  

Hér á eftir er lýsing úr greinagerð kennara fyrir fjórða hóp barna. Hér var 

þátttaka mín í ferðunum með sama sniði og áður, ég var með þeim hluta úr 

ferðum og hélt utan um skipulag og umgjörð og hvatti kennara til 

ígrundunar. Hér fann ég að kennarar voru farnir að læra af og nýta sér 

reynslu hver frá öðrum í gegnum umræður um verkefnið og í gegnum 

daglegt starf í leikskólanum. 

Tveir hópstjórar og sjö börn eru í rauða hóp. Fyrsta ferðin fór í 

að kynnast fólki og nýju umhverfi. Hjúkrunarfræðingur á ... tók 

á móti okkur og fræddi okkur um starfsemina, hún sagði frá 

mikilvægi umhyggju og umönnunar. Við ræddum almennar 

reglur sem við þurftum að fylgja á ... og af hverju við þyrftum 

að fylgja þessum reglum.  Við gerðum okkur grein fyrir að á 

leikskólanum er verið að hugsa um börnin en á ... er verið að 

hugsa um gamalt fólk og veikt fólk. Við ræddum um kærleikann 

og hvernig við gætum sýnt hann, með því á hlusta á þau sem 

eru að tala við okkur, svara, nota snertingu, hjálpa og bera 

virðingu fyrir getu hvers og eins. Við notuðum gönguferðirnar 

til að fræðast um þorpið okkar. Við fengum að upplifa íslenska 

vetrar veðráttu, snjór, frost, rok og rigningu og einn daginn 

fengum við far í mikilli hálku sem var mikil upplifun fyrir börnin. 

Einnig notuðum við ferðirnar til að tína rusl og spjalla um 

flokkun og endurnýtingu þess. Börnunum fannst gaman að 

komast í nýtt umhverfi og kynnast nýju fólki, sýna umhyggju, 

tillitsemi og hjálpsemi. Við sungum íslensk vetralög við 

undirtektir fólksins á dvalarheimilinu. Fólkið og börnin upplifðu 

gleði með söngnum. Börnin tóku þátt í fimleikum með gamla 

fólkinu og tóku tillit til hreyfigetu þeirra og fóru mjög varlega. 

Við fórum og skoðuðum handavinnustofu og þar hittum við 

hann ... sem er 94 ára. Hann var að lyppa, þæfa, spinna og búa 

til þráð úr ull, úr þessu býr hann svo til tauma úr ull og 

hrosshárum. Við ræddum hversu hress hann væri miðað við 

aldur. Þannig fræddumst við um hvernig var unnið með þennan 

efnivið í gamla daga. Börnin sýndu þakklæti sitt með því að 

færa þeim gjöf sem þau bjuggu til sjálf. 
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Það sem við kennararnir lærðum af þessu verkefni er að 

mikilvægt er að kynna vel fyrir börnunum hvað við erum að 

fara gera, hafa skýrar reglur, tala um það sem er að gerast svo 

að þau upplifi sig örugg á nýjum stað og geti umgengist fólkið. 

Okkur fannst skemmtilegt að fylgjast með breytingum hjá 

börnunum, frá því að vera feimin og hlédræg í að verða opin og 

frjálsleg. Við upplifðum að börnin hafi lært mikið um þorpið sitt 

og hvernig beri að umgangast annað fólk með virðingu. 

Börnunum fannst gaman að þessu verkefni og eru oft að tala 

um það í leikskólanum  

Við sem kennarar erum þakklátar fyrir þetta tækifæri og erum 

hlynntar því að leikskólinn taki þátt í svona 

samfélagsverkefnum (greinagerð kennara, janúar 2012). 

Hér lauk fjórði hópur ferðum sínum á dvalarheimilið og eins og áður sé ég 

hring spírals (McNiff, 2010) fyrir mér. Þemun eru tengd við grunnþætti 

menntunar samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011).   

 Læsi: Ný orð og hugtök, læsi á umhverfi, myndir, tákn og samskipti. 

 Sjálfbærni: Umhverfismennt, menning, náttúra og samfélag og 
veðurfar. 

 Heilbrigði og velferð: Umhyggja og virðing, félagsfærni, sjálfstjórn og 
siðferði, aukin trú á eigin getu, hreyfing og gleði. 

 Lýðræði: Þátttaka allra og áhrif, t.d. í gegnum ART. 

 Jafnrétti og mannréttindi: Samvinna kynslóða þar sem allir gátu tekið 
þátt og virðing, mannréttindi. hvernig við umgöngumst hvort annað. 

 Sköpun: Tónlist og söngur, gamalt og nýtt handverk, bjuggu til gjöf.  

4.2.3 Samstarf í þróunarverkefninu 

Auk þessa ferða með börnin á dvalarheimilið hefur fagráð sem stofnað var 

um fæðu haldið sex fundi þar sem um verkefnið. Farið var yfir matseðla og 

rætt um hvað hefur gengið vel og hvað má gera betur eða á annan hátt. 

Matráður kemur með tillögur af matseðlum og leitar eftir áliti okkar í 

leikskólanum á þeim. Þessir fundir eru ýmist haldnir í leikskólanum eða á 

dvalarheimilinu. Auk mín og hjúkrunarfræðings hefur starfsfólk leikskólans 

komið að þessum fundum þegar þeir eru haldnir í leikskólanum. 

Matseðlarnir taka mið af ráðleggingum frá Lýðheilsustöð og skóladagatali 

leikskólans og fléttast maturinn á skemmtilegan hátt inn í skipulagt starf 



 

62 

leikskólans. Má þar nefna að haldið er í hátíðir og hefðir sem eru í 

menningu okkar,eins og að bjóða upp á skötu á Þorláksmessu. Hjá okkur er 

mikil fjölmenning og viljum við muna eftir þjóðhátíðardögum þeirra barna 

og starfsfólks sem hjá okkur starfar. Matseðlar taka mið af þessum dögum 

og er þá boðið upp á eitthvað á matseðli sem tengist viðkomandi landi. Við 

erum með „lita“-daga og þá daga er litur dagsins á einhvern hátt settur inn í 

matinn, t.d. höfum við fengið rautt brauð. Einu sinni í mánuði er haldið upp 

á sameiginlegt afmæli allra barna sem eiga afmæli í viðkomandi mánuði. 

Þann dag er boðið upp á afmælisköku í eftirrétt i hádeginu. Matráður hefur 

líka verið duglegur að setja inn á matseðla viðburði og annað sem fram fer í 

leikskólanum, t.d. þegar það er bókadagur er sett inn mynd af bók. 

Matseðlarnir eru þannig góður stuðningur fyrir foreldra og kennara til að 

fylgjast með því sem er framundan. Við höfum mætt mjög góðum skilningi 

vegna barna sem þurfa á sérfæði að halda; hvort sem það tengist aldri, 

óþoli, ofnæmi eða vegna annarra ástæðna sem tengjast trú og ólíkri 

menningu. Það er hlustað á hvernig börnin upplifa matinn og gætt að því að 

hafa hann sem bestan fyrir þau, bæði hvað varðar hollustu, framreiðslu og 

gæði. Á þessum fundum er farið yfir heimsóknirnar á dvalarheimilið, þær 

ræddar og skipulagðar. Í þjónustusamningi okkar er kveðið á um að þegar 

það er fiskur í matinn, sem er tvisvar í viku, þá er líka eftirréttur en þegar 

það er kjötmáltíð fáum við heimabakað brauð sem boðið er upp á með 

nónhressingu. 

Einn starfsmannafundur hefur verið haldinn þar sem matráðar og 

hjúkrunarfræðingur voru með fræðslu fyrir starfsfólk leikskólans um fæðu 

og hollustu. Þetta var mjög góður fundur og var komið inn á margt sem 

tengist vinnu okkar. Matráðar töluðu um matinn sem þær bjóða upp á og 

hér gafst öllum tækifæri til að tala saman, koma með hugmyndir, spyrja og 

fá svör. Hjúkrunarfræðingur var með fræðslu frá Lýðheilsustöð þar sem 

fjallað var um heilbrigði og hollustu og mikilvægi kennarans sem fyrirmynd 

og leiðbeinanda. 

4.2.4 Kynning á verkefni 

Dagleg samskipti hafa verið notuð til að miðla til foreldra því sem við erum 

að gera hverju sinni. Heimasíða leikskólans hefur verið notuð til að setja inn 

fréttir og myndir úr ferðum barnanna. Við fengum aðstoð frá fólki sem býr 

hér og þekkir vel til staðhátta til að segja okkur og börnunum frá 

staðháttum, örnefnum og liðinni tíð. Áhugasamir hafa komið í leikskólann 

með gamlar myndir og sögur sem við höfum getað nýtt okkur. Þegar við 

erum að leita út fyrir leikskólann lít ég svo á að um leið erum við að kynna 
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starfið og verkefnið fyrir öðrum. Stærsta opinbera kynningin til þessa er 

greinin sem ég sendi í Dagskrána. Þegar hún var samin var komin ákveðin 

reynsla af þróunarverkefninu og við gátum litið yfir það sem við vorum búin 

að vera að gera. Þetta var fyrsta heildarmatið á verkefninu. Það sem ég 

styðst við þar eru upplifanir mínar og greinargerðir kennara leikskólans á 

verkefninu. Hér er brot af því sem birtist í Dagskránni 22. desember 2011.  

Þegar börnin ganga að dvalarheimilinu gefst þeim góður tími til 

að skoða náttúru, menningu og samfélag hér á .... Börnin hafa 

unnið ákveðin verkefni sem tengjast því að ... er „skóli á grænni 

grein“ þar sem stefnt er að því að skólinn fái Grænfánan, en 

þar er erum m.a. að leggja áherslu á átthagana. Þegar börnin 

koma að ... er þeim boðið upp á hollan og góðan mat, þau hitta 

heimilisfólk og starfsfólk sem hefur ætíð tekið vel á móti 

hópnum. Oftast taka börnin lagið við undirspil heimilismanns, 

þau leika sér, hlusta á sögur og hvíla sig fyrir heimferðina. Í 

þessum ferðum að ... hafa börnin séð og lært um nýtt og 

gamalt handverk sem heimilisfólkið vinnur að og getur sagt 

þeim frá. Þau taka þátt í umræðum, spyrja og fá svör. Börnin fá 

líka að hjálpa til og finna að nærvera þeirra veitir gleði. En eitt 

af því sem við erum að vinna að er skráning í Heilsubók 

barnsins og fléttast þessi verkefni vel saman.  

Þessar ferðir hafa eflt sjálfstæði barnanna, þau hafa lært um 

liðna tíð, siði, handverk og menningu, þau hafa lært ný orð og 

hugtök og fræðst um átthaga sín hér á .... Börnin gera sér betur 

grein fyrir fortíðinni og læra um mikilvægi þess að ganga vel 

um og gæta að umhverfi og náttúru. Þannig eru þau betur í 

stakk búin til að hafa góð áhrif til framtíðar á umhverfi sitt, 

menningu, samfélag og náttúru. Börnin njóta umhyggju og 

virðingar og upplifa tilfinninguna að gleðja aðra, sýna hjálpsemi 

og veita umhyggju. Hér er verið að leggja rækt við mikilvæg 

lífsgildi heilbrigði og hollustu (Sigríður Birna Birgisdóttir,   

2011:20). 

Milli jóla og nýárs átti ég samtal við samstarfsfólkið mitt þar sem greinin 

barst í tal. 

Ég spurði hvort greinin lýsti ekki því sem við hefðum verið að 

gera og upplifa. Þau voru sammála því en nefndu að það hefði 
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verið svo gott að lesa um verkefnið og þannig hefðu þau betur 

áttað sig á öllu því góða sem það gefur starfi okkar. Ég benti 

þeim á að það væri svo mikilvægt að skoða hvað við 

raunverulega erum að gera í starfi okkar og það að skrifa niður 

ferli og hugsanir skiptir miklu máli til að átta sig á hvað verið er 

að gera og hvers vegna. Ég fann að hópurinn var stoltur og 

ánægður á þessari stundu. Ég held að það sé vegna þess að við 

finnum það svo vel að við erum að vinna gott og skemmtilegt 

faglegt starf í þessari samvinnu (dagbók 27. desember 2011). 

 

Samantekt 

Hér hafa gögn sem segja frá framkvæmd þróunarverkefnis verið kynnt og 

þar hafa raddir þátttakanda hljómað. Hér hefur verið farið í gegnum nokkra 

hringi spíralsins (McNiff, 2010). Amboð Hafdísar Guðjónsdóttur (2004) hafa 

hjálpað mér við að ígrunda og skoða starfskenningu mína út frá eftirfarandi 

þáttum: 

 Framkvæmd: Það sem ég gerði var að gæta vel að fyrstu 

heimsóknum barnanna á dvalarheimilið því þær ferðir lögðu 

grunninn sem hinar heimsóknirnar byggðu á. Ég fór í ferðir og hélt 

utan um skráningu og mat með fyrsta hópnum. Smátt og smátt dró 

úr þátttöku minni í ferðunum þar sem kennarar urðu sífellt öruggari 

og byggðu á þeirri reynslu sem þeir höfðu öðlast og voru að öðlast í 

gegnum þátttöku sína. Ég var til staðar, spurði og hvatti kennara til 

að ígrunda hverja ferð með því að meta og skipuleggja næstu ferð. 

Ég hélt utan um skipulag ferða með matráði dvalarheimilisins og 

fundaði með honum um þá fæðu sem leikskólinn kaupir af 

dvalarheimilinu. Einnig vann ég að því að kennarar fengju 

sameiginlega fræðslu og fundi til að tala um verkefnið. Auk þess 

reyndi ég að kynna verkefnið út á við.  

o Þemun eru: umhyggja, fagleg umhyggja, 

starfendarannsóknir, umbótastarf, stjórnun og forysta og 

starfsánægja.   

Það sem liggur að baki framkvæmdinni eru: 

o Fræðileg rök: Ég finn fyrir gildi umhyggju, bæði náttúrulegri 

umhyggju og fagleg umhyggja. Vistkerfislíkan 

Bronfenbrenners (1977) kemur við sögu þar sem við erum 

að vinna með stofnunum og fólki út í samfélaginu sem 

hefur áhrif á það sem gerist hjá börnunum. Heilbrigði og 
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hollusta tengist því sem við erum að gera. Hér er unnið að 

hollustu í fæðu og útivist og hreyfing. Fræði sem eru tengd 

umbótum, stjórnun, forystu og starfsánægju komu fram. 

Lög um leikskóla og Aðalnámskrá leikskóla (2011) vísa þá 

leið sem við eigum að fara í skólastarfi. 

o Siðferðileg rök: Þarna eru lífsgildi mín umhyggja og virðing 

fyrir börnum og starfinu mínu.   
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5 Umræður 

Hér verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum verkefnisins með því að setja 

þær í fræðilegt samhengi og leita svara við rannsóknarspurningunum sem 

lagt var upp með.  

5.1 Umhyggja 

Í dagbókarfærslum mínum má sjá að umhyggja er mér hugleikin. Á þessu 

ferðalagi hef ég verið að lesa fræði og ígrunda starf mitt sem leikskólastjóri. 

Með ígrundun hefur fortíðin og það sem hefur mótað mig komið fram í 

hugsunum mínum. Áhrif úr bernsku hafa áhrif á siðferði mitt og hvernig ég 

bregst við upplifunum barna.  

Í dagbókina skrái ég það sem veldur mér áhyggjum og leiða um leið og 

ég athuga það sem gera má betur í starfinu. Eftirfarandi dæmi sýnir þetta 

vel: „Allt sem við gerum í leikskólanum á að vera uppbyggilegt fyrir barnið, 

ekki niðurbrot eða niðurlæging. Barn sem sýnir erfiða hegðun þarf á 

umhyggju, stuðningi og athygli kennara að halda. Leikskólaárin eru mjög 

mikilvægur tími til að leiðbeina börnum til að eiga góð samskipti og efla 

vináttu- og félagstengsl“ (dagbók, 2. febrúar 2011). 

Í þessu dagbókarbroti kemur einnig fram það sem veitir mér ánægju og 

gleði í starfinu, það er að finna að börnin njóti umhyggju og virðingar þar 

sem gætt er að tilfinningum þeirra: „Það hefur verið gaman og gott að vinna 

og ég hef haft þá tilfinningu að ég sé að gera vel og rétt í ákveðnum málum. 

Ég hef verið að leggja áherslu á það við kennara að gæta að tilfinningum og 

óskum barnanna. Þetta tengist virðingu og umhyggju fyrir börnum“ 

(dagbók, 17. febrúar 2011).  

Ég lagði áherslu á að kynna mér betur þau fræði sem ég tel vera góðan 

grunn til að byggja skólastarf á, fræði sem efla mig sem fagmann og  

starfendarannsakanda. Þetta gerði ég til að geta enn betur fært rök fyrir því 

sem ég tel vera gott fyrir skólastarfið og góð leið til að efla starfskenningu 

mína. Um þetta skrifa ég dagbókina og orðrétt segir: „Ég les rannsóknir og 

fræði og máta við það sem ég upplifi sé og læri í starfi með börnum“ 

(dagbók, 6. febrúar 2011). Hér má sjá hugleiðingar eftir að ég hafði lesið um 

gildi umhyggju: „Ég hef lesið Noddings vel, betur en áður. Ég er sammála 

henni um mikilvægi umhyggju fyrir hvert barn og að án umhyggju og góðra 

tengsla getur vantað mikilvægan grunn hjá barni“ (dagbók, 14. mars, 2011).  
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Í upphafi verkefnis fann ég fyrir óöryggi í starfi þar sem ég var að takast á 

við breytingar í starfi mínu. Þar sem ég var að átta mig, læra og gera mér 

grein fyrir hlutverkum leikskólastjóra, þetta reyndist mér stundum erfitt: 

„Það hefur verið erfitt að kafa í sjálfan sig ég hef hugsað mikið, lesið og 

pælt. Ég kom inn í umhverfi og samfélag þar sem ég þekkti engan“ (dagbók, 

31 janúar 2011). Smátt og smátt gerði ég mér grein fyrir því að staða mín 

eða umhverfi breytti engu um hvað er mikilvægasta hlutverk mitt: „Það er 

mikilvægasta hlutverkið mitt sem skólastjóri, það er að börnunum líði vel“ 

(dagbók, 17. febrúar 2011).  

Bent hefur verið á verkfæri sem felast í samskiptum sem byggð eru á 

umhyggju og virðingu fyrir barninu (Noddings, 1992). Um þetta skrifaði ég í 

Dagskrána: „Þau taka þátt í umræðum, spyrja og fá svör. Börnin fá líka að 

hjálpa til og finna að nærvera þeirra veitir gleði.“ (Sigríður Birna Birgisdóttir 

2011:20). Það er mikilvægt að við nýtum okkur þessar leiðir og höfum 

umhyggju að leiðarljósi í starfi okkar. Faglega umhyggju má vel sjá í 

greinargerðum frá kennurum þar sem þeir eru að vinna markvisst að því að 

efla samskipta og félagsfærni barna í leikskólanum.  

Hjúkrunarforstjóri sagði frá mikilvægi umhyggju og 

umönnunar. Við ræddum almennar reglur sem við þurftum 

að fylgja á ... og af hverju við þyrftum að fylgja þessum 

reglum. Við gerðum okkur grein fyrir að á leikskólanum er 

verið að hugsa um börnin en á ... er verið að hugsa um gamalt 

fólk og veikt fólk. Við ræddum um kærleikann og hvernig við 

gætum sýnt hann, með því á hlusta á þau sem eru að tala við 

okkur, svara, nota snertingu, hjálpa og bera virðingu fyrir getu 

hvers og eins (greinargerð frá kennurum, janúar 2012). 

Dæmi um það eru ART-tímar þar sem unnið er markvisst með 

félagsfærni, siðferði og sjálfsstjórn. Áður en farið var í ferðirnar lásum 

kennarar færnisögur fyrir allan hópinn þar sem farið var yfir æskilega 

hegðun og ART-reglur sem börnin sömdu sjálf voru rifjaðar upp (greinargerð 

frá kennurum desember, 2011). Einnig kom fram að börnin voru að sýna 

tillitsemi og virða það sem þeim var leiðbeint með eins og að ganga inni, 

nota inni-röddina og vera með hópnum. Með hverri ferð sem farin var 

efldust börnin og urðu öruggari með sig (greinargerð kennara, október 

2011). 

5.2 Tengslamyndun 

Það var margt sem börnin sáu og reyndu sem hafði áhrif á þau. Við vitum að 

börn hafa misgóðan aðgang að samfélaginu og af því að njóta samvista við 
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eldra fólk. Áhersla var lögð á að vinna með upplifanir og reynslu barnanna 

þar sem umhyggja, virðing og hjálpsemi koma vel fram. Öll börnin gátu 

tekið þátt og kynslóðabil var brúað. Eitt af því sem einn hópurinn upplifði 

var að takast á við fráfall konu á dvalarheimilinu sem þau höfðu kynnst og 

þótti vænt um.  

Við komumst einnig að því að á dvalarheimilinu bjó kona að 

nafni ..., hún var elsti íbúinn þar, 101 árs. Það voru miklar 

vangaveltur um hvaða ár hún hafi fæðst, hvernig maður geti 

orðið svona gamall osfrv. Ákveðið var að við fengjum að hitta 

hana ... næst þegar við færum á dvalarheimilið (greinargerð 

kennara, nóvember 2011).   

Þegar verið var að afla leyfis fyrir verkefninu hafði mér verið bent á að 

þetta gæti gerst og af þeim sökum væri ekki gott fyrir börnin að mynda 

tengsl við eldra fólk.  

Í næstu ferð fengum við að hitta hana ..... Börnin sungu fyrir 

hana og teiknuðu myndir. Það var áhugavert fyrir okkur 

kennarana að fylgjast með hvernig börnin umgengust 

heimilisfólkið og öfugt. Snerting var gamla fólkinu greinilega 

mjög mikilvæg því ítrekað var verið að klappa á mjúkar kinnar 

barnanna og skoða litlu hendurnar (greinagerð kennara, 

nóvember 2011). 

Ég hugsaði um þetta og velti því fyrir mér hvort við gætum verndað 

börnin fyrir sárum upplifunum eins og dauðinn er með því að hætta við 

þróunarverkefnið. Ég komst að því að við höldum ekki lífinu frá börnunum 

þar sem lífið hefur upphaf og endi. Lífið er þannig að börn eins og aðrar 

manneskjur takast á við missi og sorg hlutverk foreldra og kennara er 

mikilvægt til að hjálpa börnum að vinna úr sárri reynslu, hver sem hún er. 

Stuttu eftir ferðir okkar á dvalarheimilið lést hún .... Auðvitað 

fannst okkur öllum það mjög leiðinlegt en kennarar sáu þar 

tækifæri til að fjalla um dauðann og hvernig við bregðumst við 

honum. Í góðu næði fengu börnin að skoða myndir af ... frá 

heimsóknum okkar, við rifjuðum upp hvað það var gaman að 

syngja fyrir hana og hvað hún var falleg og fín (greinagerð 

kennara, nóvember 2011).   
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Við verðum að gæta að því að ofvernda börnin ekki eða efast um getu 

þeirra til að taka þátt í lífinu eins og það er. Það er mikilvægt að mínu mati 

að börnin fari út fyrir mörk leikskólans en því fylgir áhætta, t.d. umferð eða 

aðrar hættur í umhverfinu. Hlutverk kennarans er mikilvægt. Hann þarf að 

gæta að líkamlegu öryggi barna og tilfinningalegu. Það gerir hann með því 

að greina líðan barns og vinna með tilfinningar þess hvort sem þær tengjast 

gleði eða sorg og er tengt staðfestingu þar sem kennarinn tekur eftir og 

hjálpar með því að bregðast við líðan barna (Noddings, 1992). Ég skráði í 

dagbókina: „þó við höldum börnunum innan veggja leikskólans í þau fimm 

ár sem þau geta dvalið hér þá er það ekki trygging fyrir því að við getum 

haldið dauðanum frá þeim“ (dagbók, 20. ágúst 2011). Þetta finnst mér 

tengjast því sem Anijar (1998) bendir, að á oft og tíðum er búið að ákveða 

hvað börn geta lært og tekist á við.   

Umræður um hvað gerist eftir dauðann urðu mjög 

athyglisverðar og höfðu börnin greinilega ýmsar kenningar um 

það efni. Ekkert var þó neikvætt. Kennari ákvað að leyfa 

börnunum að teikna myndir af ... og voru þær mjög 

fjölbreyttar. Sum börnin teiknuðu mynd af henni þar sem hún 

var lítil stelpa úti að leika sér á meðan önnur teiknuðu mynd af 

henni í hjólastólnum. Upplifun þeirra á þessu sérstaka efni var 

jákvæð og opin og þau hikuðu ekki við að spyrja um það sem 

þeim lá á hjarta og kennarar svöruðu jafnframt eftir bestu getu 

(greinargerð kennara, nóvember 2011).   

Þótt þetta væri sár reynsla fyrir börn og kennara þá gripu kennarar 

tækifærið eins og Noddings (2002b) bendir okkur á til að hafa þroskandi og 

hvetjandi áhrif á nemendur okkar. Kennara unnu af umhyggju með 

börnunum úr þessari reynslu í samvinnu við foreldra þar sem þeir hlustuðu, 

svöruðu spurningum barnanna og gáfu þeim tækifæri til að vinna úr 

tilfinningum sínum. Börnin teiknuðu myndir með frásögnum sem tengdust 

konunni og gáfu dvalarheimilinu 

Fyrst og fremst eru það ákveðin lífsgildi sem ég vil leggja rækt við í öllum 

mínum samskiptum, hvort sem um börn eða fullorðna er að ræða. Þar er 

umhyggjan mikilvæg. Ég finn líka að ég er fagmanneskja og ber virðingu fyrir 

faginu mínu, skjólstæðingum mínum og fyrir sjálfri mér sem manneskju.  

Það sem veitir mér starfsánægju er að börnunum líði vel. Þannig tel ég að 

þau öðlist góðan grunn til að byggja á fyrir nám og þroska.  
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5.3 Umhyggja og grunnþættir menntunar 

Einn af áhrifaþáttunum í starfi leikskólans er Aðalnámskrá leikskóla. Þar eru 

grunnþættir menntunar kynntir og þeir eru: læsi, sjálfbærni, heilbrigði og 

velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun 

(Menntamálaráðuneytið, 2011). Þeir kennarar sem tóku þátt í 

þróunarverkefninu tóku eftir því hvernig börnin upplifðu ferðirnar, hvað 

það var sem þau tókust á við og lærðu.  

Þegar ég skoða niðurstöður þróunarverkefnisins er umhyggja rauður 

þráður sem skín í gegnum greinargerðir kennara. Þetta samræmist því sem 

kemur fram hjá Noddings (2002b) sem segir að í gegnum menntun eigi að 

rækta umhyggju í samfélaginu. Þemun sem komu fram í greinargerðum 

kennara eru hér tengd við grunnþætti menntunar (Menntamálaráðuneytið, 

2011).   

 Læsi: Ný orð og hugtök, læsi á umhverfi, myndir, tákn og samskipti 
sem voru byggð á umhyggju. 

 Sjálfbærni: Umhverfismennt, umhyggja og virðing fyrir menningu, 
náttúru og samfélagi.  

 Heilbrigði og velferð: Umhyggja og virðing, félagsfærni, sjálfstjórn og 
siðferði, aukin trú á eigin getu, hreyfing og gleði. 

 Lýðræði: Umhyggja, þátttaka allra og áhrif, t.d. í gegnum ART. 

 Jafnrétti og mannréttindi: Samvinna kynslóða þar sem allir gátu tekið 
þátt, virðing og umhyggja, mannréttindi, hvernig við umgöngumst 
hvert annað. 

 Sköpun: Tónlist og söngur, gamalt og nýtt handverk, myndsköpun og 
gerðu gjafir.  

Hér á eftir er sú umhyggja sem greina mátti í þróunarverkefninu skoðuð 

út frá grunnþáttum menntunar (Menntamálaráðuneytið, 2011).   

Læsi: Læsi tengist umhyggju á þann hátt að börn læra að lesa í samskipti. 

Með því að njóta umhyggju fara börn að sýna umhyggju. Þetta er færni sem 

æfist og lærist í gegnum samskipti sem byggð eru á umhyggju (Noddings, 

2002b). „Hér hjálpast allir að og okkur finnst það gott og gaman. Okkur líður 

vel þegar við erum góð við aðra“ (greinargerð frá kennurum nóvember, 

2011). Kennarinn er hluti af umhverfi barna í skólanum og mikilvæg 

fyrirmynd í samskiptum. Það sem skín í gegnum mat kennara er umhyggja 

fyrir börnunum og það að efla með þeim umhyggju fyrir öðrum og virðingu 

þannig að hvert barna eflist og vaxi með þátttöku sinni. Eftirfarandi dæmi 

sýnir þetta glögglega:  
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Ferðirnar hafa eflt virðingu og umhyggju barnanna fyrir sjálfum 

sér og öðrum. Það kom vel fram í hegðun og samskiptum 

barnanna þar sem þeim fór fram við hverja ferð. Það má lýsa 

þessu þannig að börnin áttu betra og betra með að sína 

tillitsemi og virða það sem þeim var leiðbeint með eins og að 

ganga inni, nota inni röddina og vera með hópnum (mat úr 

greinagerð kennara, október, 2011).  

Sjálfbærni: Sjálfbærni tengist umhyggju á þann hátt að umhyggja lærist og 

getur viðhaldið sjálfri sér í gegnum samskipti. Það að njóta umhyggju er 

eitthvað sem telja má að flestar manneskjur sækist eftir. Þegar við njótum 

umhyggju er líklegt að það hvetji okkur til að eiga umhyggjusöm samskipti. 

Noddings (2002b) Þannig að tilfinningin sem umhyggja veitir kallar á ástand 

eða þörf sem við viljum næra og viðhalda í samskiptum. „Þróunarverkefninu 

er ætlað að virkja börn og starfsfólk enn betur í að sýna umhyggju, kærleik 

og mannleg samskipti“. (greinargerð kennara, nóvember 2011). 

 Mín tilfinning er að þetta hafi kennurum tekist að gera og þátttaka 

þeirra í þróunarverkefninu hafi skapað þeim skilyrði, tækifæri og hvatningu 

til að leggja rækt við umhyggjusöm samskipti. „Við ræddum um kærleikann 

og hvernig við gætum sýnt hann, með því á hlusta á þau sem eru að tala við 

okkur, svara, nota snertingu, hjálpa og bera virðingu fyrir getu hvers og 

eins“ (greinargerð frá kennurum, janúar, 2012).  

Umhyggja í samskiptum birtist út á við, t.d. á dvalarheimilinu og innan 

hópsins meðal kennara og barna þar með er kennarinn góð fyrirmynd og 

leiðbeinandi í samskiptum. Þau tengsl sem myndast á milli kennara og barns 

og náms og félagslegar framfarir barna hafa áhrif á starfsánægju kennara og 

veitir þeim mesta starfsánægju (Cockburn, 2000).     

 

Heilbrigði og velferð: Á þessa þætti hefur einnig áhrif fagleg umhyggja 

samkvæmt Noddings (1995) sem tengist því að kennarar vilja það besta fyrir 

þroska, nám og líðan barnsins. Eins og kom hefur fram er starfandi fagráð í 

leikskólanum um þá fæðu sem boðið er upp á í leikskólanum. Þar er gætt að 

heilbrigði og hollustu matarins. Börnin fá góða hreyfingu í ferðum sínum á 

dvalarheimilið og þar hafa þau tekið þátt í skipulagðri hreyfingu. Börn og 

kennarar hafa fengið fræðslu um hollustu fæðunnar og hollan mat. 

 

Lýðræði: Umhyggja byggir á samskiptum sem krefjast ávarps og viðbragðs). 

Í því felst að sjá, heyra og reyna að skilja sjónamið annarra og bregðast við 

af umhyggju (Noddings, 1992). Þannig finnst mér umhyggja vera grunnur 
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menntunar til lýðræðis. Það er í gegnum samskipti sem félagsleg færni eflist 

og lærist. Þannig hafa samskipti mótandi áhrif á félagsfærni. Skortur á 

umhyggju í samskiptum getur haft neikvæð áhrif á félagshæfni. Skortur á 

umhyggju getur dregið úr möguleikum viðkomandi til að vera þátttakandi í 

mótun lýðræðislegra samfélagsþátta. Þar sem lýðræði lærist í gegnum 

samskipti og þátttöku (Edelstein, 2010). Úr greinagerðum kennara les ég að 

leitað hefi verið eftir þátttöku barnanna og sjónarmiðum þeirra. „Við 

ákváðum að gera hugarkort til að sjá hvað við vitum um bæinn okkar og 

hvað okkur langar að vita meira og hvernig geta átthaganir okkar hjálpa 

okkur með það. Það komu fullt að hugmyndum um hvað er hægt að skoða 

betur og hvernig“ (greinargerð kennara nóvember, 2011). Hver ferð hafði 

áhrif á það sem gert var í næstu ferð og þar komu óskir og áhugi barnanna 

fram.  

 

Mannréttindi og jafnrétti: Hér var kynslóðabilið brúað og gætt var að því að 

allir gætu tekið þátt í verkefninu og haft áhrif á það. Ég tel að börnin hafi 

notið umhyggju og gefið af sér umhyggju: „börnunum fannst gaman að 

komast í nýtt umhverfi og kynnast nýju fólki, sýna umhyggju, tillitsemi og 

hjálpsemi“ (mat úr greinargerð kennara, janúar 2012).  

Þegar ég les greinargerðir frá kennurum tel ég kennarar hafa átt 

gæðastundir með nemendum sínum þar sem þeir gripu tækifærin sem geta 

eflt og þroskað hvert barn (Noddings, 2002b).  

Auðvitað fannst okkur öllum það mjög leiðinlegt en kennarar 

sáu þar tækifæri til að fjalla um dauðann og hvernig við 

bregðumst við honum. Í góðu næði fengu börnin að skoða 

myndir af ... frá heimsóknum okkar, við rifjuðum upp hvað það 

var gaman að syngja fyrir hana og hvað hún var falleg og fín 

(greinagerð greinagerð kennara, nóvember 2011). 

Hér hefur verið unnið að vexti einstaklingsins með því að miðla þekkingu, 

hæfni, skilningi og þakklæti (Noddings, 2002b). Þarna voru samskipti byggð 

á umhyggju sem verður til þess að sá sem nýtur umhyggju verður fær um að 

gefa af sér umhyggju. Þetta telur Noddings (1992, 2002a) vera fyrsta skrefið 

í siðrænni menntun. Kennararnir rækta hlutverk sitt sem er tvíþætt. Þeir 

veita nemendum  umhyggju í samskiptum. Í öðru lagi veita þeir nemendum  

tækifæri til að þeir geti sýnt og gefið af sér umhyggju. Með umhyggju er 

lagður grunnur að siðrænni menntun sem hefur áhrif á mannréttindi og 

jafnrétti. 
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Sköpun: að njóta umhyggju og verða fær í að gefa af sér umhyggju hefur að 

mínu mati jákvæð áhrif á nám og þroska. Börnunum fannst gaman að gefa 

af sér og sína þakklæti sitt í verki: „Þannig fræddumst við um hvernig var 

unnið með þennan efnivið í gamla daga. Börnin sýndu þakklæti sitt með því 

að færa þeim gjöf sem þau bjuggu til sjálf“ (greinargerð kennara, janúar 

2012). Börnin nutu margháttaðrar reynslu sem örvar hugmyndaflug og 

skapandi tjáningu eins og í gegnum tónlist, myndlist og leik. „Þar er kona 

sem spilar á píanó og spilaði hún og börnin sungu þetta var gert í hverri 

ferð. Börnin sá líka heimilisfólkið í handavinnu og fengu þau að sjá og heyra 

hvað verið var að gera“ (mat úr greinargerð kennara, október, 2011). Þetta 

upplifðu kennarar í ferðum sínum með börnunum og þegar heim var komið 

þá kom þetta fram í umræðum, leik og sköpun þar sem gleði var 

einkennandi fyrir verkefnið „Börnunum fannst gaman að þessu verkefni og 

eru oft að tala um það í leikskólanum“ (greinargerð kennara, janúar 2012). 

5.4 Umbætur  

Ég undirbjó og færði fagleg rök fyrir því að þróunarverkefnið gæti farið af 

stað. Unnið var að því að fá fólk til samstarfs og kynna hugmyndina fyrir 

samstarfsfólki, foreldrum, ráðamönnum og samstarfsaðilum. Ég skrifaði 

greinargerðir um faglegan ávinning verkefnisins þar sem kom fram að  

skipulögð samskipti barna og aldraðra auki sjálfstraust og 

félagsfærni barna og auki þekkingu þeirra og innsýn í heim 

aldraðra sem þau hefðu annars farið á mis við (Helga Þyri 

Bragadóttir, Jónína Aðalsteinsdóttir og Sigurrós Tryggvadóttir, 

2008) (greinagerð um faglegan ávinning, 2011).  

Í greinargerð um þá fæðu sem leikskólinn myndi kaupa í gegnum 

þjónustusamning við dvalarheimilið segir: 

Fæði og hollusta er verkefni sem stöðugt á að vinna að þar sem 

aukin þekking og rannsóknir vísa okkur leiðina. Einkennismerki 

Lýðheilsustöðvar sýnir persónu snúa sér í hring. Merkið á að 

tákna frelsi hvers og eins til að ná valdi á umhverfi sínu og þeim 

þáttum sem hafa áhrif á eigin heilbrigði. Við viljum ekki svipta 

börnin þessu frelsi. Hér berum við ábyrgð á þáttum sem hafa 

áhrif á heilsu barna og getum ekki loka augum okkar fyrir því 

eða kastað ábyrgðinni á aðra eða börnin sjálf (greinargerð um 

fæðu, ágúst 2011).   
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Þetta var erfiðasta tímabilið fyrir mig. Það hófst í júlí og lauk í september 

2011. Hér reyndi á siðferði mitt, þolinmæði og úthald þar sem ég óttaðist að 

samstarfið við dvalarheimilið yrði ekki samþykkt. Siðfræðileg rök, lög og 

reglur og siðareglur kennara sóttu á mig. Hér var ég vel meðvituð um hvað 

það var sem ég vildi fyrir leikskólastarfið. Þarna tók á lífsgildi mín sem 

tengjast umhyggju og virðing fyrir börnum og starfinu mínu. „Ég hafði ekki 

alveg gert mér grein fyrir ferli þessa breytinga og það gat tekið á. Það var 

ákveðin vinna sem fór af stað þar sem kynning og rökstuðningur varð að 

liggja fyrir til að þessar breytingar næðu fram að ganga“ (dagbók. 3. október 

2011). 

Eftirá finn ég hvað þetta tímabil var gagnlegt fyrir mig þar sem það hvatti 

mig til að vinna að rökum fyrir gæðum verkefnis fyrir skólastarfið. Ég áttaði 

mig á því að breytingar geta tekið tíma og rök fyrir breytingum er forsenda 

þess að breytingar nái fram að ganga þar sem mikilvægt er að góð samstaða 

sé um þær. Samkvæmt Fullan (2001) er skýr sýn nauðsynleg til að takast á 

við breytingastörf þar sem gera má bæði ráð fyrir stuðningi og þrýstingi. Ég 

fann að á meðan þessi óvissa var til staðar komu upp hugsanir þar sem ég 

var gagnrýnin því mér fannst ákvörðunartakan taka langan tíma. Mér fannst 

umræðan um hvaðan leikskólinn keypti fæði stundum á villigötum og þá 

fannst mér stundum vilja gleymast um hvað málið á að snúast þegar málefni 

barna og skóla eru annars vegar. Hér liggur allur hringur Broffenbrenners 

(1977) undir og kom hann oft upp í huga mér. Það er mikilvægt að hver og 

einn geri sér grein fyrir ábyrgð sinni og gæti að áhrifum sínum á börn og það 

umhverfi sem þeim er skapað í skólum. Ánægjulegt var að upplifa það þegar 

ákvarðanir eru teknar sem byggðar eru á umhyggju og virðingu fyrir börnum 

og faglegu skólastarfi eins og gert var þegar leyfi fékkst fyrir 

þróunarverkefninu.  

Ég var meðvituð um að það er mikilvægt að gæta að sjálfum sér. Auðvelt 

er að láta starfið, hugsjónir, drauma, áhyggjur og efasemdir um sjálfan sig 

taka frá sér orku. Sálræn orka samkvæmt Dale (1989) er frumforsenda allra 

athafna kennara. Þegar vel tekst til að ná settum markmiðum endurnýja 

þeir orku sína. Þetta fann ég þegar verkefnið var komið af stað og við 

fundum að það gekk vel. Þetta gaf okkur orku og áhuga að gera betur. 

Ósigrar í starfi, eftir því sem Dale (1989) segir, þar sem markmiðum er ekki 

náð ógna aftur á móti sjálfsvirðingu kennarans. Gengið er á orku hans og 

hann verður tómur og áhugalaus. Hætt er við að hann „brenni út“, dragi sig 

í hlé og hverfi af vettvangi. Þegar svo er komið er mikilvægt að einbeita sér 

að því sem auðgar daglegt líf og setja sér raunhæf markmið. Að einhverju 

leyti upplifði ég þessa tilfinningu á meðan beðið var eftir leyfi fyrir 

þróunarverkefni. 
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Það hefur komið mér á óvart hvað mér finnst ég hafa lært mikið á því að 

takast á við óvissu eins og ég upplifði þegar við vorum að bíða eftir því að 

vita hvort verkefnið fengi að fara af stað. Sennilega er það vegna þess að ég 

fór að kafa enn dýpra en áður eftir rökum fyrir gæðum verkefnisins. Þegar 

leyfið var fengið var það okkur dýrmætt og ég finn að allir sem að 

verkefninu koma vinna saman og gæta vel að markmiðum þess og tilgangi. 

5.5 Framkvæmd þróunarverkefnis  

Mitt hlutverk í framkvæmd þróunarverkefnis þegar komið var að ferðum 

með börnin í dvalarheimilið var að gæta vel að fyrstu heimsóknum barna á 

dvalarheimilið. Þar sem þær ferðir eru sá grunnir sem hinar byggja á. 

Kennarar voru áhugasamir og ég fann að þeir ættu að hafa ákveðið frelsi, 

frelsi til að geta verið skapandi og stjórnað ferðinni.  

Sú þekking sem börnin fengu í þessum ferðum á vonandi eftir 

að fylgja þeim áfram í lífinu. Við teljum að allir hafi haft gott og 

gaman af heimsóknunum á dvalarheimilið, hvort sem það var 

að umgangast eldra fólk, sýna umhyggju eða læra um gamalt 

handverk (greinargerð kennara, nóvember 2011). 

Ég skynjaði mikinn áhuga kennara á þróun verkefnisins, þetta var 

augljóst í umræðum okkar um verkefnið og ég skrifaði hjá mér: „Þeir voru 

sérfræðingar með hópinn sinn“ (dagbók, 15. desember, 2011). Það sem 

hvatti kennarana áfram voru börnin, það sem þau sáu og reyndu. Þessu má 

líkja við flæði Csikszentmihalyi (1992) sem er bundið því að viðkomandi geti 

einbeitt sér að fullu að viðfangsefninu og sökkt sér svo vel ofan í það að 

hann gleymir stund og stað. Það eina sem skiptir máli er það sem 

einstaklingurinn er að fást við eða ígrunda. Þetta ástand fannst mér ég finna 

hjá okkur öllum sem höfum komið að verkefninu. Csikszentmihalyi (1992) 

segir flæði vera bundið því að viðkomandi finni að hann ráði við 

viðfangsefnið, sé einbeittur, markmið séu skýr og árangur komi strax í ljós. 

Á þessu tímabili dró ég mig aðeins til baka en naut þess að fylgjast með. Ég 

sá og fann að kennararnir réðu vel við framkvæmdina og ég gat treyst þeim 

fyrir henni. Mitt hlutverk var að vera til staðar, styðja og gæta að 

umgjörðinni. Starfsumhverfi sem er skapað þannig að það hvetji og styðji 

við að kennarar nýti hæfni sína verður til þess að kennarar skynji að 

mannauður þeirra sé nýttur (Hackman og Oldham, 1976). Þekking kennara á 

samfélaginu og umhverfinu hefur aukist þar sem þeir lærðu hver af öðrum 

eins og af börnunum. Dewey (2000a, 2000b) fær mig til að skoða hvað við 

erum að gera í leikskólanum, það sem börnin reyna og upplifa þar. Þar horfi 
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ég á umhverfi, samskipti og áhrif kennara. Ég hef mikið verið að hugsa um 

hvert við stefnum sem þjóð. Fyrir mér er leikskólinn mikilvæg mennta- og 

uppeldisstofnun. Þar er lagður mikilvægur grunnur að framtíð þjóðar okkar. 

Þótt framtíðin sé okkur hulin þá má sjá framtíðina í börnum okkar. Erum við 

að stuðla að umhyggjusömum samskiptum og njóta augnabliksins eða erum 

við á hraðferð með börnin inn í óljósa framtíð. Þróunarverkefnið hefur 

fengið okkur til að staldra við og horfa á hvað við erum að gera. Áhersla 

hefur verið á að njóta augnabliksins og gefa börnunum tíma til að mynda 

tengsl og upplifa öryggi í nýjum aðstæðum. Með því að fara aftur og aftur á 

dvalarheimilið fóru börnin að mynda tengsl, fengu hvatningu og leiðsögn 

þar sem kennarinn var leiðbeinandi og fyrirmynd. „Okkur fannst 

skemmtilegt að fylgjast með breytingum hjá börnunum, frá því að vera 

feimin og hlédræg í að verða opin og frjálsleg“ (greinagerð kennara, 

nóvember 2011).  

Verkefnið hefur haft áhrif á kennara. Þeir hafa notað skráningaleiðir til að 

auka við þekkingu sína og meta nám barna. Um leið hafa þeir séð betur en 

áður hvað þeir eru að gera og það hefur aukið þekkingu þeirra á gildi 

skráninga til að meta eigið nám. Með þátttöku sinni hafa kennarar lært með 

börnunum og bætt við þekkingu sína og í einn greinargerðinni segir: „Við 

erum mjög ánægðar með okkar hluta af þessu stóra verkefni. Við sjálfar og 

börnin líka lærðum heilmikið um sögu og menningu bæjarins og höfum 

áhuga á að læra enn meira“ (greinargerð kennara, nóvember 2011). 

Gefandi samskipti, styðjandi starfsumhverfi og væntingar til starfsfólks hafa 

áhrif á árangur í starfi og virðast skipta meira máli þegar kemur að umbun 

en peningar (Sergiovanni, 2006).  

5.6 Starfsánægja 

Þeir kennarar sem voru fyrstir til að ljúka sínu ferðum með börnin á dvalar-

heimilið gerðu það með söknuði og sögðust vel geta farið með næstu 

hópum ef kennarar þar forfölluðust. Þetta gladdi mig þar sem ég skynjaði 

starfsánægju hjá kennurum og að þeir sáu að börnin voru að læra og 

þroskast á jákvæðan hátt í gegnum þessa vinnu. Starfsánægjan (Clark og 

Astudo, 1994) tengist fyrst og fremst störfum kennara með börnunum og 

því að verða vitni af framförum, þroska þeirra og vexti: „Það var líka svo góð 

tilfinning að finna til stolts og gleði yfir duglegum og flottum krökkum sem 

við fengum að fylgja í þessar ævintýralegu ferðir“ (greinargerð frá 

kennurum, desember 2011). 

Kennarar voru meðvitaðir um áhrif sín fyrir nám og þroska hjá börnunum 

og unnu að markmiðum og tilgangi verkefnisins allan tímann (Hackman o.fl., 
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1975). Ég tel að við höfum skynjað innri starfshvatningu og upplifað 

starfsánægju við verkefnisvinnuna. Starfsánægjan tengist fyrst og fremst 

störfum kennara með börnunum þar sem þeir verða vitni af framförum, 

þroska þeirra og vexti eins og fram kom í greinagerðum kennara  sem 

samræmist því sem fram kom hjá (Clark og Astudo, 1994). „Það var gaman 

að verða svona sýnileg í samfélaginu og var hegðun barnanna leikskólanum 

til sóma. Vinnan sem við höfum verið að vinna með börnunum á 

leikskólanum í vetur var þarna að skila sér út í daglegt líf“ (greinargerð frá 

kennurum, desember 2011). 

Það veitti starfsánægju að finna hvað verkefnið hefur gefið börnunum 

góðar og þroskandi upplifanir: „Þar sem þeir upplifðu það að börnin voru að 

læra og þroskast á jákvæðan hátt í gegnum þessa vinnu“ (mat úr 

greinargerð kennara, október, 2011). Þannig hefur verkefnið eflt tengsl á 

milli barna og kennara sem og félagslegar framfarir barna eins og sjá má í 

gögnunum:  

Þar er unnið markvisst með félagsfærni, siðferði og sjálfsstjórn. 

ART vinnan reyndist vera mjög góður undirbúningur fyrir 

börnin fyrir ferðirnar á dvalarheimilið. Þau sýndu góða 

sjálfsstjórn, almenna kurteisi og þau tóku tillit til íbúa. Áður en 

farið var í ferðirnar lásum við færnisögur fyrir allan hópinn þar 

sem farið var yfir æskilega hegðun og ART reglur, sem börnin 

sömdu, rifjaðar upp (greinargerð frá kennurum, desember 

2011). 

Þetta veitir kennurum mesta starfsánægju líkt og fram kom í niðurstöðum 

(Cockburn, 2000). Fagmennska og hæfni kennarans eykst ef skólinn þróast í 

lærdómssamfélag þar sem skólastjórinn hefur frumkvæði að því að fylgjast 

með nýjustu rannsóknum og hvetur kennara til að stunda rannsóknir og 

leggja mat á eigin störf. Hér á eftir má sjá brot af umræðum sem ég átti við 

kennara um þróunarverkefnið en hér má sjá tengingu við námið mitt og 

starfendarannsóknir. „Ég benti þeim á að það væri mikilvægt að skoða hvað 

við raunverulega erum að gera í starfi okkar og það að skrifa niður ferli og 

hugsanir skiptir miklu máli til að átta sig á hvað verið er að gera og hvers 

vegna. Ég fann að hópurinn var stoltur og ánægður á þessari stundu“ 

(dagbók 27. desember 2011). 

5.7 Stjórnun og forysta 

Ég vann að þróunarverkefninu frá byrjun, var til staðar, hélt utan um 

skipulag, framkvæmd og mat á verkefninu í samvinnu við kennara. 
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Skólastjórnendur þurfa að veita kennurum svigrúm traust og hvatningu 

(Sigurborg K. Kristjánsdóttir og Rúnar Sigþórssonar, 2009).  

Mikilvægt er að leiðtoginn, sá sem veitir forystu, hafi góðan skilning og 

þekkingu á breytingarferlinu og þeim lögmálum sem um það gilda. Ég hef 

líka áttað mig á mikilvægi þess að vinna að breytingum í samstarfi við alla 

sem koma að verkefninu. Þetta hefur kennt mér að hlusta á þær raddir sem 

hafa efasemdir um gildi verkefnisins og hvatt mig til að nýta mér það sem 

þar kemur fram til að vinna enn betur og með aðgát (Fullan, 2001).  

Ég hef lært að aflvaki í starfi leikskólans er fólkið sem þar starfar en þetta 

kom ég auga á við undirbúning þróunarverkefnisins, framkvæmd þess og 

mat. Kennararnir og áhugi þeirra á gildi verkefnisins var mikilvægur 

stuðningur við það sem ég gerði (Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999). Áhugi 

starfsmanna og trú þeirra á gildi verkefnisins fyrir skólastarfið var styrkur og 

hvatning til að vinna að leyfi fyrir verkefninu. Það tókst vel að efla áhuga og 

trú á úrbótum og árangri þeirra og þannig sköpuðust góðir möguleikar fyrir 

umbótastarfi. Sameiginleg sýn þátttakenda og trú á ákveðin gildi sem máli 

skiptir að stefnt sé að mynduðu samstöðu og sterk félagsleg tengsl.  

Ég fann að sýn okkar var sameiginleg en það er ein af mikilvægustu 

forsendum fyrir þróun stofnunar. Þetta var sameiginleg sýn sem var byggð á 

umhyggju fyrir börnum, starfinu okkar og umhverfi. Sameiginleg sýn getur 

sprottið fram af einfaldri hugmynd sem tengist því sem við viljum gera 

(Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999). Hér vissum við hvað við vildum gera þegar 

við fórum að vinna að undirbúningi fyrir þróunarverkefnið.  

Við vildum stuðla að heilbrigði, hollustu og sjálfbærni í menntun. 

Þróunarverkefnið varð líka góður grunnur fyrir önnur verkefni leikskólans 

eins og Grænfánaverkefni og Heilsuleikskóla. Ég geri mér betur grein en 

áður fyrir því hvað það skipti miklu máli að kynna ferlið, markmið, ávinning 

og breytingar vel fyrir foreldrum, fræðslunefnd og sveitarstjórn og að fagleg 

rök styðji við ákvarðanirnar sem teknar voru. Fullan (2001) segir skýra sýn 

nauðsynlega til að takast á við breytingarstörf og að fólk þurfi að 

sammælast um megintilgang og markmið breytinganna og vinna saman að 

þeim. Það þarf að vinna vel að skipulagningu og gæta að því að ráða við 

viðfangsefnið til að sjálfstraust kennara verði ekki fyrir áföllum. 

Arna H. Jónsdóttur (2003) bendir á að stjórnun sem stuðlar að árangri 

kennara í starfi með börnum er það sem skólastjórar ættu að stefna að. Mér 

fannst þetta takast í þróunarverkefninu þar sem kennarar glöddust yfir 

framförum, árangri og gleði barnanna. „Hver ferð varð jákvæð upplifun fyrir 

okkur og börnin, þau stóðu sig mjög vel og við kennararnir vorum stoltar af 
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hópnum okkar, þau fengu mikið hrós frá starfsmönnum og íbúum“ 

(greinargerð frá kennurum, desember 2011). 

Með því að vinna saman að undirbúningi, framkvæmd og mati á 

verkefninu sköpuðust þessar aðstæður.  

5.8 Starfskenningin mín 

Mér fannst gott að skoða amboðin (FSK) sem Hafdís Guðjónsdóttir (2004) 

þróaði ásamt Mary Dalmau og setja inn í þá skýringarmynd um hvað það er 

sem drífur starfskenningu mína áfram.  

Starfskenning mín er byggð á siðferði mínu, fræðum og framkvæmd og 

það eru ákveðin lífsgildi sem ég vil tileinka mér. Þau gildi sem ég vil leggja 

rækt við og hlúa vel að í samskiptum mínum sem kennari eru umhyggja og 

virðing. Ein af rannsóknarspurningum mínum er hvers vegna vil ég hafa 

umhyggju sem leiðarljós í skólastarfi? Í verkefninu hef ég leitað svara, 

ígrundað gildi umhyggju fyrir skólastarf út frá fræðum og framkvæmd 

þróunarverkefnis. Svarið er að ég tel umhyggju vera nauðsynlegan grunn í 

menntun barna, grunn sem hefur áhrif á þroska, námi, samskipti, heilbrigði 

þeirra og velferð. 

Lífsgildi eins og umhyggja hefur áhrif á siðferði mitt og birtist í 

samskiptum mínum og gerðum. Umhyggja eru sá grunnur sem þarf að vera 

til staðar til að skólastarf geti orðið gott og gefandi. Eins og komið hefur 

fram má sjá umhyggju víða í gögnunum mínum og í gögnum kennara. 

Umhyggja er rauður þráður verkefnisins, þráður sem sjá má allt frá 

undirbúningi fyrir verkefnið og í framkvæmd þess. Í dagbók minni stendur 

m.a.: „Allt snýst um það hvernig manneskjur við erum og hvernig við 

komum fram hvert við annað. Hvernig við vinnum með umhyggju, virðingu 

fyrir öllum manngildum og okkur sjálfum“ (dagbók, 6. febrúar 2011). Í 

þessum orðum felst að umhyggja og virðing þurfa að umlykja allt það starf 

sem fram fer innan veggja skólans og á hans vegum. Þetta á við um 

samskipti, val á viðfangsefni, kennsluaðferðum, umgengni okkar við náttúru 

og efnivið og hvernig við komum fram við börn. „Ég hef áhuga á því að gæta 

að líðan og tilfinningum barna“ (dagbók, 21 febrúar, 2011). Þegar við höfum 

umhyggju að leiðarljósi í skólastarfi sköpum við aðstæður sem stuðla að 

vellíðan og öryggi. Þar sem skólasamfélagið samkvæmt (Sergiovanni, 1996) 

sameinast um gildi og gerir með sér bindandi sáttmála siðferðilegra gilda. 

Þannig getum við komist nær því að mæta þörfum hvers barns bæði 

félagslega og námslega. Sé þessi grunnur til staðar tel ég að skólinn verði sú 

menntastofnun þar sem „vitsmunir barnanna þroskist á náminu“ (Hafþór 

Guðjónsson, 2010).  



 

81 

Ég hef lagt áherslu á að sækja mér þekkingu, leitað mér persónulegs 

stuðnings hjá rannsóknarvini og sótt mér faglega leiðsögn með því að vera í 

stöðugu námi, fara á námskeið, ráðstefnur og annað sem getur nært mig 

sem fagmann. Mér er annt um mannorð mitt og fyrir hvað ég vil standa sem 

leikskólakennari og skólastjóri. Hér kemur siðferði og gildismat mitt aftur til 

sögunnar þar sem ég spyr sjálfa mig fyrir hvað ég vilji standa? Sergiovanni 

(1996) segir siðferðilega hvatningu vera það þegar kennarinn leggur sig 

fram í starfi vegna hagsmuna barna og þjóðfélags. Ég horfi til barnsins og 

geri mér grein fyrir því að starf mitt og starfskenningin mín krefur mig um 

það. Fólk setur siðferðilega mælistiku á gjörðir sínar (Etizioni, 1988) þar sem 

brugðist er við á grundvelli siðferðilegar, tilfinningalegrar og félagslegrar 

skuldbindingar frekar en mati á hagnaði eða tapi. Ég fann vel fyrir þessu þar 

sem ég fann að þróunarverkefnið tengdist siðferði mínu, tilfinningum og 

fyrir hvað ég vil standa sem fagmaður á mínu sviði. Þessi sjónarmið 

Sergiovanni (1996) koma fram í mörgum rannsóknum á hvatningu og 

starfsánægju kennara. Ég fann til starfsánægju þegar vel gekk, það var 

hvatning að finna meðbyr og stuðning við verkefninu. Það eru ákveðnir 

umhverfisþættir sem hafa áhrif á það sem gerist innan skólans. Afrakstur 

skólastarfsins birtist í þroska og árangri barnanna, starfsánægju kennara, 

fjarveru, brottfalli og gæðum skólastarfsins (Hoy og Miskel, 2001).  

5.9 Lærdómur af starfendarannsókn 

McNiff (2010) fjallar um mikilvægi þess að fagmenn séu færir um að segja 

„ég er góður í mínu starfi“ og geta brugðist við og sýnt fram á það með því 

að beita réttmætum aðferðum við gagnaöflun sem sýnir hvað þeir eru að 

gera og færa þannig rök fyrir hæfni sinni sem fagmenn. Þetta segir hún vera 

hægt þegar fagmaðurinn sjálfur tekur ábyrgð og ákveður að safna gögnum 

um sjálfan sig, starfskenningu sína og fagmennsku.  

Í upphafi verkefnis fann ég fyrir óöryggi í starfi þar sem ég var að takast á 

við breytingar ég var að átta mig, læra og gera mér grein fyrir hlutverkum 

leikskólastjóra. Ég fann fyrir þörf til að efla eigin fagmennsku. Til að ná því 

markmiði byrjaði ég á því að skoða og rannsaka starfskenningu mína. Þetta 

ferli, sem fólst í sjálfskoðun, lestri, dagbókarskrifum og ígrundun, hófst í 

janúar 2011. Þetta ferðalag hefur verið mjög gagnlegt og skemmtilegt en 

það hefur oft tekið á. Á meðan á þessu ferli stóð vissi ég oft ekki hvað ég 

væri yfir höfuð að gera eða rannsaka og taldi mig ekki með neitt í 

höndunum sem skipti einhverju máli. Þegar ég svo settist niður til að greina 

og skoða ferlið komst ég að því hversu gagnlegt þetta hefur verið.  
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Við verðum að nýta okkur þau verkfæri sem Hafþór Guðjónsson 

(munnleg heimild, 25. mars 2011) gaf mér í svari sínu í áfanganum 

Starfendarannsóknir vorið 2011. Þetta eru verkfæri sem búa í manninum 

sjálfum en eins og Hafþór bendir á er eins og við sjáum ekki þessi verkfæri 

þar sem þau eru óáþreifanleg. Það sem ég hef meðal annars lært er að með 

því að skrá niður hugsanir og athafnir og á ég auðveldara með að gera það 

sem gerist í samskiptum, hugsunum og gjörðum að einhverju leyti 

áþreifanlegt og varanlegt. Þannig get ég litið til baka, ígrundað og lagt mat á 

það sem ég geri. Þessi vinnubrögð hvetja mig og styrkja til að vinna eins og 

starfskenning mín býður mér að gera 

Ég hef lært um starfendarannsóknir, hvernig ferli þeirra er. Ég hef einnig 

lært um mikilvægi þess að skrifa í dagbókina, hugsanir og reynslu því eins og 

mér var bent á er „hið sagða er farið um leið“. Þannig hef ég kynnst sjálfri 

mér og starfskenningu minn og veit hvert ég vil stefna sem kennari. Ég vil að 

börnunum líði vel og til að svo sé þurfa þau að njóta umhyggju og virðingar. 

Eftir þetta ferðalag, stend ég nokkuð fast í fæturna. Ég get, ef á þarf að 

halda, spyrnt við fótum til að vinna að og berjast fyrir minni sannfæringu og 

starfskenningu. Það er mikilvægt að kennarar tali og vinni saman og hafi 

þannig áhrif á þróun skólastarfs. Það eru margir sem hafa haft áhrif á mig og 

eru „vörður“ sem hafa bæst við á minni leið. Það kom mér á óvart hvað 

aðferð starfendarannsókna heillar mig og hvernig gögnin spruttu upp eins 

og blóm á engi við fætur mínar. Sem betur fer er ég enn á ferðalagi, því líkt 

og spírall er þroski endalaust ferli sem spannar ævina á enda eða eins og 

Dewey orðar það: „Menntun sem þroski ætti að vera ævarandi ferli“ 

(Dewey, 2000b: 59). 

5.10 Horft fram á veginn 

Það sem er framundan hjá okkur sem störfum í leikskólanum er að halda 

áfram að vinna að þróunarverkefninu, leggja mat á það og leita álits hjá 

foreldrum. Við stefnum á að vinna að því að þetta samstarf fái að halda 

áfram. Það þarf að tengja verkefnið við Aðalnámskrá leikskóla (2011) og 

setja það í Skólanámskrá leikskólans þar sem horft er til grunnþátta 

menntunar. Með þeirri vinnu munum við nálgast það markmið að verða 

Heilsuleikskóli. Með nýrri Aðalnámskrá (2011) er ekki verið að umbylta 

leikskólastarfinu því ný námssvið taka með sér hluta af þeim námssviðum 

eða áhersluþáttum sem fyrir voru. Rökstuðningur og fagleg sýn skerpist á 

ákveðnum gildum sem skólastarfið á að taka mið af (Ingunn Ríkharðsdóttir, 

2012). Þessu vil ég stefna að því að við skerpum okkar faglegu sýn og 

ígrundum þau gildi sem við eigum að taka mið af. Við erum byrjuð að vinna 
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með þau gildi sem við viljum hafa sem leiðarljós í öllu starfi leikskólans. 

Gildin eru þessi: umhyggja, virðing, gleði og vinátta. Stefnt er að því að 

útkoman verði sáttmáli sem byggður er á siðferðilegum gildum. Þetta er 

sáttmáli sem á að einkenna allt það sem við gerum í starfi okkar og í nafni 

leikskólans.  
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6 Lokaorð 

Ég þarf að treysta þeim sem vinna með mér og gefa þeim ákveðið frelsi til 

að upplifa og gera hlutina á sinn hátt. Mitt hlutverk er að opna leiðir fyrir 

þróun í starfi leikskólans, halda áfram að læra, leita nýrra leiða, gæta að því 

sem vel er gert og sjá þau tækifæri sem eru til staðar. Ég á að hvetja, hrósa 

og vera til staðar og sjá hver áhrifin eru á líðan, þroska og nám barnanna.  

Með því að gera starfendarannsókn hef ég lært ýmislegt um sjálfa mig, 
starf mitt og hvað það er sem hefur áhrif á það sem þar fer fram. Eins og 
komið hefur fram þarf sá sem gegnir forystuhlutverki að vera vel að sér á 
fjórum sviðum. Hann þarf að þekkja viðfangsefnið, þekkja starfsmennina, 
þekkja aðstæður og að þekkja sjálfan sig (Hodgkinson 1983). Þetta hef ég 
gert með því að gera þessa starfendarannsókn. Ég hef kynnst sjálfri mér og 
starfskenningu minn. Ég veit hvað ég vil og get staðið með sjálfri mér.  

Leikskólinn náði því markmiði að flagga Grænfánanum í maí 2012. Eins 
og kom fram fléttast þróunarverkefnið og grænfánaverkefnið vel saman. 
Greinargerðir kennara sem eru í verkefninu fóru í skýrslu sem send var til 
Landverndar sem er nú orðið opinbert skjal. Þróunarverkefnið er því 
mikilvægur grunnur að þeim árangri sem börn, kennarar, foreldrar og 
samfélag leikskólans er að uppskera og gleðjast yfir. Þegar fulltrúar frá 
Landvernd gerðu úttekt á leikskólanum vegna grænfánans var leitað til 
barnanna eftir upplýsingum, viðhorfi og þekkingu um verkefnið. Ég og þeir 
kennarar sem fylgdust með því sáu börn sem bjuggu yfir sjálfstrausti, 
þekkingu, gleði og umhyggju. Þetta er upplifun sem veitti sanna 
starfsánægju og mun lifa með okkur og hvetja til dáða.  

Það sem ég stefni að er að gæta að sjálfri mér, ígrunda, læra og taka þátt 
og vera með í mótun skólastarfs þar sem velferð barna er höfð að 
leiðarljósi. Þannig, og aðeins þannig, upplifi ég sanna starfsánægju. Ég verð 
að lifa og starfa í sátt við lífsgildi mín og starfskenningu. 

Með því að gera starfendarannsókn sé ég hvað ég geri, færi rök fyrir því 
sem ég er að gera, gæti að því sem ég tel vera gott og bæti það sem ég þarf 
að gera betur. Þetta er ferli sem eflir fagmennsku mína og hefur áhrif á 
faglegt skólastarf.  

Lærdóminn sem aðrir geta dregið af verkefninu er að sjá hvernig 
starfendarannsókn getur eflt kennara og starfskenningu hans. Einnig geta 
aðrir fræðst um þá möguleika sem felast í þróunarstarfi, hvað það getur 
gefið skólasamfélaginu í heild og varpað ljósi á hver áhrif og ábyrgð 
stjórnenda eru fyrir þróun í skólastarfi.  
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