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Formáli 

Ritgerð þessi fjallar um starfendarannsókn þar sem tilgangur minn er að 

vinna að umbótum í eigin starfi og efla eigin fagmennsku. Ég skoða mig í 

starfi með börnum sem deildarstjóri og síðan sem sérkennslustjóri í 

leikskóla. Ritgerðin er meistaraprófsverkefni til fullnaðar M.Ed.-gráðu í 

náms- og kennslufræði og vægi hennar er 20 einingar.  

Leiðbeinandi minn var dr. Hafdís Guðjónsdóttir, dósent við 

Menntavísindasvið HÍ og færi ég henni þakkir fyrir ánægjulega leiðsögn og 

góðan stuðning.  

Sérfræðingur var Þórdís Þórðardóttir lektor í uppeldis- og 

menntunarfræðum á Menntavísindasviði HÍ og færi ég henni þakkir fyrir 

góðar ábendingar. 

Rannsóknin snýst um sjálfa mig og dreng sem ég kalla Pétur en hann er 

með röskun á einhverfurófi og þarf stuðning í leikskólanum. Foreldrum 

Péturs færi ég þakkir fyrir að veita mér leyfi til að gera rannsóknina að 

veruleika. Leikskólastjóranum mínum þakka ég góðan stuðning meðan á 

rannsókninni stóð. 

Fjölskyldu minni, eiginmanni og börnum, þakka ég mikla þolinmæði, 

stuðning og skilning síðustu árin sem hefur gert mér kleift að láta drauma 

mína rætast. Ég þakka bandamanni mínum í náminu fyrir vináttuna og alla 

þolinmæðina í minn garð sem og fyrir allt sem við höfum farið saman í 

gegnum í náminu.  
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Ágrip 

Ritgerð þessi fjallar um það hvernig ég get komið til móts við börn með 

sérþarfir með það að markmiði að þeim líði sem best í leikskólanum og séu 

virkir þátttakendur í námi og félagslegum samskiptum á sínum forsendum. 

Verkefnið byggir á niðurstöðum starfendarannsóknar sem gerð var 

skólaárið 2011-2012. Markmið mitt með rannsókninni var að ígrunda eigið 

starf svo ég gæti staðið traustari fótum í starfi með börnum með sérþarfir. 

Markmiðið var jafnframt að skoða þann fræðilega bakgrunn sem starf mitt 

byggir á. Tilgangur rannsóknarinnar var að byggja grunn að umbótum í eigin 

starfi og efla eigin fagmennsku. Ég skoða sjálfa mig í starfi með barni með 

sérþarfir sem deildarstjóri og síðan sem sérkennslustjóri í leikskóla. Hvað 

geri ég vel og hvað get ég gert til að stuðla að betri líðan og námsumhverfi 

barnanna?  

Gögnin sem safnað var samanstóðu af dagbókarfærslum, 

myndbandsupptökum og fundargerðum. Þátttakendur voru ég sjálf, barn 

með sérþarfir sem er á leikskólanum þar sem ég starfa, bandamaður minn, 

foreldrar og teymið sem fundar reglulega um málefni drengsins. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að til að börnum líði vel í 

skólanum þurfa að fara fram góð og heiðarleg samskipti og öll þurfum við 

að bera umhyggju og virðingu fyrir sjálfum okkur og öðrum. Það er grunnur 

að faglegu starfi kennarans. Umhyggja og virðing er það sem ég vil kenna 

börnum í öllu námi. Ég læri alltaf eitthvað nýtt af hverjum nemanda.  
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Abstract 

Examining your own working practices 

Journey in the development of professionalism 

 

This essay concerns itself with how I can accommodate children with 

special needs in order for everyone to feel as good as possible in the 

kindergarten and are active participants in learning and social interaction, 

on their own premises. The project is based on the results of an action 

research conducted in the academic year 2011-2012. My goal was to reflect 

my own work so that I could stand on a firmer footing in working with 

children with special needs. The aim was also to examine the theoretical 

background which my work is based on. The purpose of this study was to 

build a foundation for improvements in my own work and strengthen my 

own professionalism. I look at myself, both as head of a department of the 

kindergarten and as a special need teacher and my work with children with 

special needs. What is it that I do well and what can I do to better the 

educational surroundings of the children and make sure that they feel 

good?  

The data that were gathered consist of: diary entries, video recordings 

and reports from meetings. Participants were I, a child with special need 

who attends the kindergarten where I work, my critical friend, the parents 

of the boy and the team that meets regularly to discuss matters concerning 

the boy.  

The findings suggest that for the children feel comfortable at school, 

communication need to be good and honest. We also need to care for and 

respect ourselves as well as others. This is the foundations for the 

professional work of a teacher. Caring and respecting yourself and others is 

what I want to teach children in all education. I am always learning 

something new from each student.  
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1 Inngangur 

Við upphaf þessa verkefnis, þegar hugmyndavinnan var að fara af stað, 

leitaði hugur minn aftur til þess tíma er starfsferill minn í leikskóla hófst. 

Þetta var árið 1993. Ætlun mín var alls ekki að starfa á leikskóla enda var ég 

með eins árs gamalt barn og annað á fyrsta ári í grunnskóla. Þá bjó ég í 

litlum byggðarkjarna í sveit og það vantaði starfsmann á leikskólann sem 

var nánast á hlaðinu hjá mér. Sveitarstjórinn kom til mín og bauð mér starf 

við að sjá um leikskólann og ég sló til. Þetta var lítill leikskóli með fáum 

börnum og þetta var skemmtilegur og lærdómríkur tími. Fjölskyldan flutti 

svo úr sveitinni í sveitarfélagið þar sem ég fæddist og ólst upp í. Þar byrjaði 

ég að vinna í litlum leikskóla sem var seinna stækkaður í sex deilda 

leikskóla. 

Ég tel leikskólaárin vera einn mikilvægasta tímann í lífi barna þar sem 

börnin eru á þessum árum að mótast sem einstaklingar og eru að læra allar 

undirstöður fyrir lífið. Það skiptir miklu máli að kennarar séu meðvitaðir um 

hvað þeir eru börnunum mikilvægar fyrirmyndir. Hopkins og 

samstarfsmenn hans (1994) trúa því að samvinna geti stutt hvern einstakan 

kennara, leitt til vel skipulagðra starfa og veitt hverjum kennara styrk til að 

bregðast við á þann máta sem hann telur best. 

Í Aðalnámskrá leikskóla kemur fram að í lýðræðislegu samfélagi skal 

leggja áherslu á gildi og starfshætti þar sem börn, foreldrar og starfsfólk 

vinna saman. Til að leikskólinn geti starfað í anda lýðræðis þarf starf hans 

að einkennast af gildum eins og jafnrétti, fjölbreytileika, samábyrgð, 

samstöðu og viðurkenningu á ólíkum sjónarmiðum. Börn þurfa að upplifa 

að þau séu hluti af hóp og samfélagi þar sem virðing og réttlæti einkenna 

samskiptin. Í öllu starfi skal lögð áhersla á umhyggju, samhjálp og tillitssemi 

meðal allra í leikskólanum. Öll tækifæri í daglegu starfi skal nýta til að efla 

samkennd og samlíðan gagnvart öðru fólki. Virða skal sérstöðu og 

sjónarmið hvers einstaklings og veita börnum stuðning í daglegum 

samskiptum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Þegar ég vann að lokaverkefni í námskeiðinu Starfendarannsóknir var 

markmið mitt með verkefninu að bæta mig í starfi sem deildarstjóri. 

Verkefnið varð síðan kveikjan að ME.d-verkefninu. Mig langaði að efla 

sjálfstraust mitt til að ná betri árangri í starfi og ég tel það mikilvægt að ég 

horfi á samskipti mín við börnin til að geta bætt mig sem kennara. Þannig 
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get ég ígrundað og séð það sem vel er gert og einnig það sem hægt er að 

bæta. Það er mikilvægt að hlusta á börnin, sýna þeim umhyggju og virðingu 

og spyrja hvað börnin vilja fá frá kennurum sínum? Hvað erum við að kenna 

þeim og hvaða aðferðir erum við að nota? Með því að gera 

starfendarannsókn get ég, í samstarfi við aðra kennara, fundið út, með 

skráningum, hvað ég geri vel í leikskólanum og hvað væri hægt að gera 

betur og unnið markvisst að því að finna leiðir að betra starfi. Með því að 

nota skráningar, myndbandsupptökur og samræður starfsfólksins er hægt 

að kortleggja hverju er hægt að breyta og þróa nýjar leiðir í kennslu sem 

höfða til barnanna og eru árangursríkari en þær aðferðir sem áður hafa 

verið notaðar (McNiff og Whitehead, 2006). Með því að kortleggja starfið í 

leikskólanum er einnig hægt að skipuleggja tímann betur.  

Starfendarannsókn varð fyrir valinu sem lokaverkefni þar sem tilgangur 

minn með lokaverkefninu er að vinna að umbótum í eigin starfi og efla 

eigin fagmennsku. Ég skoða mig í starfi með börnum sem deildarstjóri og 

síðan sem sérkennslustjóri í leikskóla. Hvað geri ég vel og hvað get ég gert 

til að styrkja betri líðan og námsumhverfi barnanna?  

Í fyrstu átti rannsóknarspurningin að hljóma eitthvað á þessa leið: 

Hvernig eru samskipti á milli kennara og hvaða áhrif hafa þau á börnin? 

Eftir að rannsóknin hófst hefur rannsóknarspurningin breyst og ég hef 

áttað mig á því að hin upphaflega rannsóknarspurning er of víð. Það er 

hreinlega ekki hægt að hugsa um allt í einu og árangursríkara að byrja á 

sjálfum sér. Ég hrífst af kennslu þar sem gildi á borð við umhyggju eru höfð 

að leiðarljósi, einkum höfðar slík kennsla til mín þar sem kennsla í gegnum 

umhyggju er mikilvæg til að geta miðlað fræðslu og upplýsingum til 

barnanna (Nel Noddings, 1992). Á þennan veg mótaði ég megin 

rannsóknarspurningu mína, en hún er þessi: Hverjir eru mínir starfshættir 

og hvernig get ég þróað þá til betri vegar? 

Markmið rannsóknarinnar er að ígrunda eigið starf, svo ég geti staðið 

traustari fótum í starfi með börnum með sérþarfir, og skoða þann 

fræðilega bakgrunn sem það byggist á. 
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1.1 Uppbygging ritgerðarinnar 

Í inngangi er greint frá megintilgangi verkefnisins en í öðrum kafla er 

viðfangsefnið sett í fræðilegt samhengi og lýsir stoðum verkefnis. Verkefnið 

er um mig í kennslu með barni með sérþarfir og þess vegna er ég að hugsa 

um fræðin sem hér eru. Vistkerfislíkan Bronfenbrenners sem sýnir tengsl 

einstaklings og umhverfis. Þar á eftir er fjallað um markmið annarrar 

greinar laga um leikskóla 2008 en lögin móta stefnu leikskóla og ber skólum 

að vinna samkvæmt þeim. Hugmyndafræði skóla án aðgreiningar. Í 

verkefninu er ég að nota hugmyndafræði TEACCH og skipulagða kennslu 

með Pétri. Ég fjalla um þær kenningar um nám og menntun sem ég starfa 

eftir með barninu í kennslu. Að lokum eru kaflar um faglega starfskenningu 

og starfsánægju kennara. Það er mikilvægt fyrir mig að hugsa um hvers 

vegna ég geri hlutina eins og ég geri þá og einnig hvað það er sem drífur 

mig áfram í starfi mínu. 

Þriðji kaflinn snýst um framkvæmd rannsóknarinnar. Fjallað er um 

rannsóknarsnið, þátttakendur, gagnaöflun, greiningu og úrvinnslu gagna, 

áhrif rannsakanda og siðferðileg atriði og réttmæti.  

Fjórði kaflinn greinir frá niðurstöðum rannsóknarinnar og skiptist í fimm 

undirkafla sem eru: starfskenningin mín, myndrænt skipulag, sérkennslan, 

eins og staðan er í dag og tími í skipulagðri kennslu. 

Í fimmta kafla er að finna þann lærdóm sem hægt er að draga af 

rannsókninni og niðurstöður sem tengdar eru fyrri rannsóknum og 

fræðilegu samhengi verkefnisins. Lokaorð eru í sjötta kafla en þar geri ég 

grein fyrir því sem verkefnið hefur fært mér til framtíðar til að þróa mig í 

starfi. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

 Í þessum kafla er greint frá fræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar 
en til hans teljast eftirfarandi þættir:  

 Vistkerfislíkan Bronfenbrenners,  

 skóli án aðgreiningar  

 TEACCH hugmyndafræðin  

 kenningar um nám og menntun  

 umhyggja 

 fagleg starfskenning   

 starfsánægja. 

2.1 Vistkerfi Bronfenbrenners 

Vistkerfislíkan Bronfenbrenners (1977) sýnir samspil barns við umhverfi 

sitt. Umhverfi barns skiptir hann upp í fjögur lög eða kerfi sem hann kallar 

míkró- mesó-, exó- og makrókerfi. Míkrókerfi (e. microsystem) er 

nærumhverfi barnsins, þar eru t.d. foreldrar, skóli, vinir og nánasta 

umhverfi. Mesókerfi (e. mesosystem) sýnir samspilið milli míkrókerfa, t.d. 

grenndarsamfélags og heimilis eða milli foreldra og vina. Þar kemur fram 

mikilvægi samstarfs heimilis og skóla. Hvað exókerfi (e. exosystem) varðar 

er um að ræða kerfi sem barnið er ekki í neinu beinu sambandi við. Engu að 

síður hafa þau áhrif á líf viðkomandi. Hér er til dæmis um að ræða 

stofnanauppbyggingu samfélagsins, skólakerfið, fjölmiðla og stoðnet 

fjölskyldunnar. Í makrókerfinu býr meðal annars þjóðmenningin, 

stjórnkerfi, efnahagslíf, lífsviðhorf, gildi og siðir. Í ysta kerfinu, makrókerfi 

(e. macrosystem), er mörkuð stefna, lög og reglur sem hafa áhrif á öll hin 

kerfin (Bronfenbrenner, 1977). 
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Mynd 1. Yfirfærslulíkan Dunlop og Fabian (2002) byggt á hugmyndum 
Bronfenbrenner (Sigurborg Sturludóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2008). 

Rannsókn mín liggur mest í innstu kerfunum eða á míkró- og mesó 

svæðunum þar sem ég skoða sjálfa mig í starfi. Nánasta umhverfi mitt, 

samskipti mín við einn nemanda með sérþarfir og þá sem tengjast 

umönnun hans eru áberandi í rannsókninni. Engu að síður koma öll kerfin 

við sögu og hafa áhrif hvert á annað.   

Í leikskólum er unnið eftir lögum og í markmiðum annarrar greinar laga 

um leikskóla 2008 kemur fram að: 

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 

(Lög um leikskóla, 2008:1). 
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2.2 Skóli án aðgreiningar  

Gildin mannréttindi og réttlæti byggja upp og tengja saman hugmyndir um 

skóla án aðgreiningar. Skóli án aðgreiningar tekur mið af margbreytileika og 

virkri þátttöku allra. Helsta markmiðið er að draga úr aðgreiningu sem 

útilokar minnihlutahópa eða flokkar einstaklinga eftir kyni, þjóðerni, 

þjóðfélagsstöðu, fötlun, námsfærni eða fjölskyldubakgrunni (Booth, Nes og 

Strømstad, 2003; Florian, 2005). Nám án aðgreiningar einskorðast ekki 

eingöngu við staðsetningu námsins heldur tekur það einnig til skipulags, 

framkvæmdar og árangurs nemenda (Erna Árnadóttir, 1996; Loreman, 

Deppeler og Harvey, 2005). Mikilvægt er því að leggja áherslu á hvetjandi 

námsumhverfi og það að námsaðferðir, kennsluhættir og verkefni séu 

löguð að sérhverjum nemenda (Elín G. Ólafsdóttir, 2000).  

Í fjölbreyttum nemendahópi þarf að huga að því hvernig náms- og 

félagslegar þarfir allra nemenda eru uppfylltar. Í kennslu í skóla án 

aðgreiningar eru Aðalnámskrár hafðar að leiðarljósi og er námið byggt upp 

samtímis á styrkleika nemenda, vináttu og virðingu. Náms- og 

kennsluhættir eru sveigjanlegir og miðaðir að því að koma til móts við 

fjölbreyttan nemendahóp. Jafnframt er boðið upp á nám við hæfi hvers og 

eins og tillit tekið til áhuga, þekkingar, skilnings og hæfni nemenda 

(Ainscow, 2007; Booth og Ainscow, 1998; Guðjónsdóttir, Cacciattolo, 

Dakich, Davis, Kelly og Dalmau, 2007; Hafdís Guðjónsdóttir, 2000).  

Ferguson (2008) lýsir því vel hvernig raunverulegar breytingar í átt til 

skóla án aðgreiningar hafa áhrif á menntun og þátttöku allra nemenda. Hún 

skilgreinir menntun án aðgreiningar (e. inclusive education) sem ferli 

endurbóta í almennri kennslu og sérkennslu þar sem frumkvæði og þekking 

komi saman og móti sameiginlega einstakt kerfi almennrar menntunar. Í 

ferlinu er gert ráð fyrir öllum börnum sem fullgildum þátttakendum í 

skólasamfélaginu og fjölbreytileiki er talinn eðlilegur. Til að þetta eigi sér 

stað verður hver kennari meðal annars að gera sér far um að skipuleggja 

námið í samræmi við einstaklingsbundna námshætti.  

Hafdís Guðjónsdóttir (2003) segir að mikilvægt sé við skipulagningu 

náms fyrir alla nemendur að kennarar séu opnir fyrir margbreytileikanum 

og meti og nýti í kennslu mismunandi styrkleika, hæfileika, áhuga og 

reynslu sem nemendur hafa. Þetta er samofið því hlutverki kennarans að 

meta stöðugt námsárangur og námsstöðu nemenda og nota þá vitneskju til 

að skipuleggja áframhaldandi nám þeirra og ekki síður að íhuga eigin 

kennsluhætti (Guskey, 2003). Niðurstöður úr rannsókn Roberts og 

Innocenti (1999) benda til þess að mestur árangur næst með góðri 
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samvinnu foreldra og fagfólks. Þá er átt við að foreldrar séu virkir 

þátttakendur, hvort sem um er að ræða talþjálfun eða hreyfiþroska. 

Einstaklingsmiðuð kennsla er ein leið til að skipuleggja nám og kennslu í 

skóla án aðgreiningar. Í einstaklingsmiðaðri kennslu er gert ráð fyrir að 

nemendur séu ólíkir. Þessi kennsla krefst sveigjanlegra vinnubragða og 

góðrar þekkingar á mismunandi kennsluaðferðum. Kennslan verður 

árangursríkust ef kennarar eru meðvitaðir um námsþarfir nemenda og 

áhugasvið þeirra og því ætti kennarinn að líta á allt sem nemandinn segir 

eða skapar sem gagnlegar upplýsingar til að skilja nemandann og 

skipuleggja árangursríka kennslu fyrir hann (Tomlinson, 2000). 

2.3 Skóli án aðgreiningar reynir á fagmennsku kennara 

Kennari skal gæta að hverjum einstaklingi sem og hópnum öllum og horfa á 

og byggja á sterkum hliðum einstaklings í stað þess að einblína á það sem 

þeir geta ekki gert (Hafdís Guðjónsdóttir, 2000). Til að vel takist til í 

kennslunni skiptir jákvætt viðhorf kennara til margbreytileika í 

nemendahópi máli. Jákvætt viðhorf kennara stuðlar að því að tekið sé tillit 

til allra einstaklinga og námshóps (Meijer, 2005). Kennarar nýta þá 

margbreytileikann sem sóknarfæri og bjóða upp á einstaklingsmiðað nám 

og sundurgreinda kennsluhætti (Bartolo og fl. 2007).  

Hafa ber í huga að engin ein leið er rétt til að útfæra hugmyndir um 

skóla án aðgreiningar. Hægt er að útfæra þær á mismunandi hátt. Kennari 

sem telur að verkefni séu til að kljást við og leysa, í stað þess að álíta þau 

óleysanleg, stuðlar að eigin fagmennsku og skólaþróun. Hann þarf, í 

samvinnu við annað fagfólk í skólasamfélaginu og foreldra, að leita leiða til 

að koma til móts við fjölbreyttan nemendahóp þar sem virðing, jafnrétti, 

réttlæti, og tillitssemi ríkir og nám er haft að leiðarljósi (Dalmau, 2002; 

Fullan 2003; Hafdís Guðjónsdóttir, 2000; Meyer, 2006). Sergiovanni (1996, 

1992) segir að fagmennska kennara aukist ef skólinn þróist í 

lærdómssamfélag þar sem skólastjórinn lítur á sig sem aðalnámsmanninn 

og hann hefur frumkvæði af því að fylgjast með nýjustu rannsóknum og 

hvetur kennara til að stunda rannsóknir og mat á eigin störfum.  

Í niðurstöðum rannsókna á vegum Evrópumiðstöðvar fyrir þróun í 

sérkennslu kemur fram áhersla á mikilvægi þess að kennarar fái stuðning 

frá stjórnendum skólans, samstarfsfólki og ekki síður frá sérfræðingum 

utan hans til að skóli án aðgreiningar nái fram að ganga. Þar er stuðningur 

og samstarf milli foreldra og stofnana jafnvel talin forsenda þess að 

markmið menntunar án aðgreiningar nái fram að ganga (Meijer, 2003, 

2005).  
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2.4 TEACCH hugmyndafræðin 

TEACCH er skammstöfun sem stendur fyrir Treatment and Education of 

Autistic and related Communications Handicapped Children, eða meðferð 

og kennsla barna með einhverfu og skyldar boðskiptatruflanir.  

Mynd 2. TEACCH hugmyndafræðin Pýramídinn 

Hér er um að ræða hugmyndafræði fyrir fólk með röskun á einhverfurófi og 

fjölskyldur þeirra. Hugmyndafræðin miðast við alla aldurshópa, allt frá 

snemmtækri íhlutun (e. early intervention) til fullorðinsára.  

Hugmyndafræði TEACCH var fyrst sett fram árið 1965 af prófessornum 

Eric Schopler. Hann þróaði meðferð einstaklinga með röskun á 

einhverfurófi og lagði áherslu á að hún yrði sérstaklega sniðin að þörfum 

þeirra (Robledo, Ham - Kucharski, 2008).  

TEACCH-líkanið er heildrænt þjónustukerfi fyrir einhverfa einstaklinga. 

Kerfið tekur allt til greina, frá greiningu til grafar. Meginmarkmiðið er ávallt 

að einstaklingurinn lifi sjálfstæðu og innihaldsríku lífi og aðlagist 

samfélaginu eins vel og kostur er (Robledo, Ham – Kucharski, 2008). 

Áhersla er lögð á einstaklingsmat og út frá því er hönnuð þjálfunar- og 

kennsluáætlun þar sem markvisst er unnið með styrkleika og þá þætti sem 

styrkja færni, sjálfstæði og áhuga einstaklingins.  

TEACCH-hugmyndafræðin er eins og aðrar íhlutunarleiðir vænlegust til 

árangurs ef hún er í stöðugri endurskoðun og nær yfir sem flestar aðstæður 

í lífi viðkomandi einstaklings (Robledo, Ham–Kucharski, 2008). 
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2.5 Skipulögð kennsla 

Mynd 3. Skipulögð kennsla 

Skipulögð kennsla (e. Structured Teaching) nefnast kennsluhættir sem 
þróaðir hafa verið innan TEACCH-líkansins. Með því að skipuleggja 
kennsluna og umhverfið myndrænt er auðveldara fyrir einstaklinginn að 
skilja og lesa úr því. Þetta dregur úr kvíða einstaklingsins. Misjafnt er hversu 
vel þarf að skipuleggja umhverfið, einnig er misjafnt hvernig stundatöflur 
eru gerðar, sumir notast við myndir, aðrir við hluti o.s.frv. Þetta fer allt eftir 
því hvað hentar einstaklingnum best (Sigrún Hjartardóttir, 1997).  

Með því að setja upp dagskrá, vinnukerfi og sjónrænt boðskiptakerfi 
fæst yfirsýn yfir það sem í vændum er. Þegar útbúin er dagskrá fyrir 
einhverft barn þarf að huga að því hvað barnið skilur. Skilur það myndir eða 
texta eða þarf það að fá hlut til að halda á til að gefa greinilega til kynna 
hvað sé næst á dagskrá? Sumir einhverfir skilja best ljósmyndir af hlut sem 
þeir þekkja, til dæmis peysunni sinni, en aðrir skilja betur teiknaðar myndir. 
Sumir skilja skrifað orð betur en talað og þá þarf að nota það með þeim 
(Svanhildur Svavarsdóttir, o.fl. 1994).  

Með TEACCH hefur verið fundin upp áhrifarík leið til að auka færni 
barna með röskun á einhverfurófi og gera þau færari um að framkvæma 
hluti sjálf án stuðnings frá öðrum. TEACCH leitast við að finna bestu 
aðferðina fyrir hvern og einn einstakling til að ná markmiðum sínum og því 
er ekki hægt að segja að hún sé ein aðferð heldur fremur heildarskipulag 
fyrir einhverfa. Markmið hugmyndafræðinnar er að einstaklingar öðlist 
meiri virkni í samfélaginu og sínu eigin lífi (Guðmundur Már Björgvinsson, 
1997). 
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2.6 Kenningar um nám og menntun 

2.6.1 Reynsla 

Samkvæmt kenningu Deweys (2000b) er mikil áhersla lögð á það að læra af 

reynslu (e. learning by doing) og að nýta samfélagið og samskipti til að 

öðlast reynslu. Hver reynsla ætti að undirbúa einstaklinginn undir nýja 

reynslu síðar. Hlutverk kennarans felst meðal annars í því að skipuleggja 

nám barnanna þannig að börnin fái tækifæri til að upplifa þroskandi 

reynslu (Dewey, 2000b). Kennari verður að skapa nemandanum umhverfi 

til að byggja upp reynslu sem er einhvers virði. Kennarinn þarf einnig að 

gæta að hverju barni innan hópsins, skilja þarfir og hæfileika þeirra barna 

sem hann er með á hverjum tíma. Kennarinn á að meta hvað og hvernig er 

best að vinna með hverjum einstakling og hópi. Kennarinn verður að vera 

dómbær á það hvaða viðhorf stuðla í raun og veru að áframhaldandi þroska 

og hver hamla gegn honum. Hann þarf einnig að hafa skilning á því sem er 

að gerast í raun og veru innra með þeim einstaklingi sem er að læra 

(Dewey, 2000a). 

2.6.2  Svæði mögulegs þroska  

Innan hugmyndafræði félagslegra og menningarbundinna kenninga talar 
Vygotsky um miðlun eða millilið (e. mediation) á milli gerenda og viðfangs, 
samspil milli einstaklinga og samfélags. Það er ekki bein lína á milli 
einstaklings og samfélagsins heldur er það samspilið – miðlunin sem þar fer 
á milli sem hefur áhrif. Til að skilja einstaklinginn þarf að skilja þau 
menningarlegu verkfæri sem hann hefur yfir að ráða og til að skilja 
samfélagið þarf að taka með í reikninginn. Miðlun felst í því þegar fólk nýtir 
menningarleg tæki verkfæri eða tákn sem millilið til að túlka og skýra 
fyrirbæri og til að hafa áhrif á þau. Verkfærin (e. tools og signs) eru 
tvennskonar; áþreifanleg (hlutbundin; bækur, efni af neti, myndir) og 
táknbundin (óhlutbundin; hugtök, tungumál, táknmál, tákn með tali, 
svipbrigði, myndir, ritmál, umræður, verkefni). Verkfærin hafa áhrif á það 
hvernig verkið er unnið og breyta viðfangsefninu, sem hefur áhrif á 
gerandann (Vygotsky, 1978).  

Þegar kennari nýtir sér hugmyndafræði Vygotskys til kennslu þarf hann 
að meta hvar einstaklingar eru staddir í þroska og hvort þeir hafi öðlast 
vissa grunnfærni til að geta bætt við nýrri þekkingu. Kennarinn er 
mikilvægur áhrifaþáttur í námi en öll umgjörð náms hefur áhrif á 
námsferlið, m.a. á námshvötina. Til að skilja einstaklinginn þarf að skilja 
menningarleg hjálpartæki hans og til að skilja samfélagið þarf að skilja 
athafnasvæði einstaklinganna þar sem þeir nota og framleiða verkfæri sín 
(Vygotsky, 1978). 
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Mynd 4. Svæði mögulegs þroska 

Þegar við horfum á mynd af svæði mögulegs þroska (e. ZPD) sjáum við 

kennara og starfsfólk leikskólans í miðjunni (broskallinn) sem einstaklinga. 

Fjólubláa svæðið er það sem einstaklingurinn getur lært og gert einn og 

óstuddur. Bláa svæðið er þroskasvæði, það sem einstaklingurinn getur lært 

með stuðningi annarra. Takmörk þess sem einstaklingur getur lært einn og 

óstuddur liggja utan við bláa svæðið (Vygotsky, 1978).  

2.6.3 Táknkerfi samfélagsins 

Bruner (1996) hefur haft mikil áhrif á menntun. Hann skoðar alla þætti 

mannlegra eiginleika sem koma við sögu í kennslu og námi. Þeir eru 

skynjun, hugsun, tungumál, önnur táknkerfi, sköpun, innsæi, persónuleiki 

og hvatning. Þessa þekkingu tileinkum við okkur í samskiptum þar sem við 

lærum táknkerfi samfélagsins. Við lærum að nota tungumálið, við lærum að 

lesa í látbragð og fas. Við lærum hvaða hegðun er viðurkennd í 

samskiptum. 

Bruner (1996) segir að það sé mikilvægt að kennarar, skólafólk og aðrir 

uppeldisaðilar séu vel meðvitaðir um hversu mikilvægt umhverfið er fyrir 

nám einstaklingsins. Rýmið ber með sér og miðlar reynslu, þekkingu, 

gildum og tilfinningum og það talar til barna og unglinga. Rými getur 

auðveldað nám og það getur líka hindrað nám. Með umhverfi og rými er 

átt við þá umgjörð og menningu sem barnið hrærist í hverju sinni. Það 

hefur áhrif á það hvernig og hvað barnið lærir. Skilningur barnsins á 

veruleikanum er háð þeirri menningu og því umhverfi sem það býr við. 

Menningin mótar hugsun og meðvitund barnsins (Bruner, 1996). Menning 

og umhverfi hefur áhrif á hvernig sjálfsmynd okkar mótast og tilfinningu 
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okkar fyrir eigin möguleikum. Við mótum okkar eigin veruleika í huganum 

og sú uppbygging er mótuð af hefðum og þeim verkfærum sem menningin 

færir okkur. Mest allt nám fer fram í samskiptum. Mannkynið notar 

verkfæri og býr til verkfæri. Það treystir á verkfæri þau sem menningin 

færir þeim til að hugsa, leita og skipuleggja. Þar sem við í leit okkar að 

skilningi myndum okkur svokallaðar forhugmyndir (e. predispositions), 

þ.e.a.s. hugmyndir sem við myndum okkur eða bara tökum á móti, án þess 

að leita að skýringum á. Það að gera sér grein fyrir þessum takmörkunum 

gefur okkur líka þann möguleika að bregðast við þeim (Bruner, 1996).  

2.7  Umhyggja 

Noddings (1992) telur umhyggju (e. care) vera undirstöðu menntunar og 

náms og segir að umhyggja eigi að vera eitt helsta markið í skóla. Noddings 

greinir á milli náttúrlegrar umhyggju, faglegrar umhyggju og siðferðilegrar 

umhyggju. 

Náttúruleg (e. natural) umhyggja á sér stað milli einstaklinga sem eru 

tengdir sterkum tilfinningalegum böndum og á því umhyggjan sér stað á 

eðlilegan hátt. Hún krefst ekki neinnar sérþekkingar á umhyggju eða 

skilgreiningar á henni.  

Fagleg umhyggja á sér stað milli einstaklinga sem eru faglega tengdir og 

felur annars vegar í sér tengsl, skyldur, næmi og samlíðan og hins vegar 

hvöt, vilja og áhuga til að skilja hinn aðilann og veita honum umhyggju. 

Samskipti og tengsl þess sem veitir umhyggju og þess sem þiggur eru 

grundvallaratriði, þannig að sá sem þiggur umhyggju þarf einnig að taka á 

móti og bregðast við (Noddings, 1992). 

Siðfræðileg umhyggja grundvallast á tengslum milli tveggja aðila, þess 

sem veitir umhyggju og þiggjandans. Lærdómurinn sem felst í að þiggja 

umhyggjuna er fyrsta skrefið í siðfræði menntunar. Það er hlutverk 

kennarans að byggja upp samskipti við nemendur sem grundvallast á 

gagnkvæmri umhyggju (Noddings, 1992). 

Þörfin fyrir að veita og þiggja umhyggju er sammannleg. Öll þörfnumst 

við þess að aðrir einstaklingar sýni okkur umhyggju og að okkur sé sýndur 

skilningur, virðing og viðurkenning. Til að einstaklingur geti sýnt umhyggju 

verður hann að vera næmur á þarfir annarra og beina athyglinni frá eigin 

aðstæðum, að minnsta kosti um stundarsakir, til þess að hann geti gert 

þarfir annarra að sínum eigin. Í þessu felst ekki aðeins athygli heldur einnig 

löngun til þess að vera öðrum einstaklingi til halds og trausts og hugsa um 

þarfir hans (Noddings, 1992; 2002). 
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Skólinn er mikilvægur vettvangur til að hlúa að siðferðisþroska 

nemenda. Kennarar eru mikilvægar fyrirmyndir nemenda sinna. Þar nægir 

ekki að þeir segi nemendum sínum að bera umhyggju fyrir öðrum heldur 

þurfa þeir að sýna nemendum sínum mikilvægi umhyggjunnar í 

samskiptum við þá. Þegar kennarinn sýnir nemanda sínum umhyggju leiðir 

það til trausts á milli þeirra. Það skilar betri virkni og árangursríkari kennslu. 

Kennari sem hlustar á nemendur sína öðlast traust þeirra og nemendunum 

líður vel og eru líklegri til að læra það sem verið er að kenna. Með 

samræðum lærir kennarinn um þarfir nemendanna, áhugamál þeirra og 

hæfileika. Út frá samræðum við nemendur sína getur kennarinn byggt upp 

kennsluáætlun fyrir hvern einstakling. Eftir því sem kennarinn þekkir þarfir 

nemenda sinna betur því betur gengur honum að kenna þeim námsefni við 

hæfi (Noddings, 1999). Til að nemendur geti þroskað með sér hæfni til að 

sýna umhyggju þurfa þeir sjálfir að upplifa umhyggju. Þetta getur verið 

erfitt í skólakerfi þar sem árangursmat byggist á einkunnagjöf. Allir hafa 

þörf fyrir umhyggju og hún er jafn mikilvæg á öllum skólastigum (Noddings, 

1992). 

Menning og persónuleiki hvers og eins hefur áhrif á umhyggju og 

fullkomin uppskrift að henni er ekki til. Nefndir eru til sögunnar fjórir 

meginþættir í siðfræði umhyggju og menntunar. Þeir eru fyrirmyndir, 

samtöl, framkvæmd og staðfesting (Noddings, 1992). 

Fyrirmynd (e. modelling): Kennarar eru mikilvægar fyrirmyndir nemenda 

sinna. Það er ekki nóg að kennarinn segi nemendum sínum að bera 

umhyggju fyrir öðrum heldur verða þeir að sýna nemendum sínum 

mikilvægi umhyggjunnar í samskiptum við þá (Noddings, 1992).  

Samræða (e. dialogue): Með samræðu segist Noddings eiga við samtal 

sem er algerlega opið, þar sem hvorugur aðilinn veit hvernig því muni ljúka 

því það er engin fyrirfram gefin niðurstaða. Samtalið felur í sér leit að 

skilningi, hluttekningu og þakklæti. Í samtölum útskýra kennarar fyrir 

börnum hvað umhyggja þýðir um leið gefur kennarinn nemendum tækifæri 

til þess að varpa fram spurningum sem hjá þeim vakna. Loks er samræðan 

góð leið fyrir þá sem að henni standa til að komast að vel upplýstri 

niðurstöðu (Noddings, 1992). 

Framkvæmd (e. practice): Til að nemendur geti þroskað með sér hæfni 

til að sýna umhyggju þurfa þeir sjálfir að upplifa umhyggju og þá þarf að 

veita þeim tækifæri til þess. Þetta getur verið erfitt í skólakerfi þar sem 

árangursmat byggist á einkunnagjöf en árangur af umhyggju verður ekki 

metinn með slíkum hætti (Noddings, 1992). 
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Staðfesting (e. confirmation): Í staðfestingu felst að laða það besta fram 

í hverri manneskju með því að veita því athygli sem er aðdáunarvert í fari 

hennar. Staðfesting hvílir því mjög á trausti í samskiptum, sem er 

nauðsynlegt til að unnt sé að koma auga á framfarir nemenda, þ.e. hvernig 

þeir leitast viða að bæta hegðun sína (Noddings, 1992,1995).  

Til þess að ungir einstaklingar læri að bera umhyggju fyrir sjálfum sér og 

öðrum þarf umhyggja að vera sýnilegri og áþreifanlegri í skólastarfi en nú 

er. Noddings (1992) telur skólann vera vettvang til að kenna umhyggju á 

marga vegu. Þar á umhyggja fyrir hverju barni að vera í fyrirrúmi og þar 

eiga börn að læra að sýna sjálfum sér og öðrum umhyggju. Í stað þess að 

búa alla undir sama nám í nafni lýðræðis og jafnréttis eiga skólar að 

innræta börnum virðingu fyrir verkum sem vel eru unnin. Auk þess að 

leggja áherslu á bóklegt nám á menntun að stuðla að því að einstaklingar 

verði hæfileikaríkir, umhyggjusamir og kærleiksríkir.  

2.8 Fagleg starfskenning 

Í greininni Kennarar ígrunda og rannsaka eigið starf (2004) kynnir Hafdís 

Guðjónsdóttir hugtakið „fagleg starfskenning”, sem byggt er á samspili 

framkvæmdar (þess sem kennarar gera), fræðilegrar þekkingar (hvernig 

kennarar skilja eða tengja við fræðin það sem þeir gera) og siðferðilegra 

gilda (hvers vegna þeir gera það sem þeir gera). Hún segir að fagmennska 

kennara og fræðilegur skilningur þeirra á starfinu byrji að mótast í námi en 

þróist áfram af persónulegri reynslu í starfi, væntingum til starfsins og 

umhverfis sem viðkomandi kennari starfar í. Saga og menningarlegur 

bakgrunnur hefur líka áhrif. Skilningur kennara á starfinu verður fyrir 

stöðugu áreiti og mótast og endurmótast í samskiptum við samstarfsfólk, 

nemendur og foreldra. Kennarar tala oft mikið um starf sitt. Ef samræður 

kennara festast í umfjöllun um dagleg verkefni, árangur nemenda og 

dagleg vandamál á vinnustaðnum er hætta á því að grundvallarkenningum 

um nám og kennslu verði lítill gaumur gefinn í umræðunni. Þá er líklegt að 

ekki sé fjallað um ýmis mikilvæg málefni og upplýsingar er tengjast 

fagmennsku kennara. Til að dýpka og auka fræðilega umræðu í 

kennarastarfi er mikilvægt að þróa ferli sem styrkir víðtæka og gagnrýna 

umfjöllun um það. Umræðan þarf að byggjast á þeim skilningi að á bak við 

framkvæmdina (kennsluna) eru oft duldar kennslufræðilegar kenningar.  

Hafdís Guðjónsdóttir (2004) gerir einnig grein fyrir faglegri ígrundun sem 

ferli sem byggir á ákveðnum lykilatriðum, m.a. þekkingu á uppeldisfræði og 

kennslu, meðvitund á félagslegri sögu og menningarlegum áhrifum á 

menntun, skilningi á kerfisbundinni greinandi ígrundun og tengslum milli 
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nauðsynlegra forsenda og fræðilegs skilnings. Skilningur kennara verður til 

af stöðugu samspili fagþekkingar, framkvæmdar, ígrundunar og 

siðferðilegra gilda sem móta faglega starfskenningu kennarans. Fagleg 

starfskenning verður til og þróast í gegnum kerfisbundna og víðtæka 

gagnrýna ígrundun og samræður fagmanna. Vel ígrunduð fagleg 

starfskenning leggur sitt af mörkum til þróunar fagmannsins, sköpunar 

faglegrar þekkingar og þróunar framkvæmdar. 

2.9 Starfsánægja 

Þegar fjallað er um starfsánægju (e. job satisfaction) kennara er 

nauðsynlegt að skoða bæði hvað gerist innra með einstaklingnum sem 

hefur áhrif á framgang hans og ánægju í starfi og umhverfisþætti, bæði 

innan og utan skóla. Starfsánægja er flókið fyrirbæri sem tengist m.a. 

þörfum, sannfæringu og markmiðum kennarans, stjórnun skóla, árangri og 

þjóðfélagslegum kröfum (Arna H. Jónsdóttir, 2003).  

Frá árinu 1930 hefur starfsánægja verið rannsökuð mjög mikið. Áhugi 

fræðimanna tengist m.a. því hver tengslin séu á milli starfsánægju og 

skilvirkni í skóla. Áhuginn hefur líka beinst að því hvers konar 

starfsumhverfi og stjórnun stuðli að sem mestri starfsánægju, árangri, 

skilvirkni og gæðum (Hoy og Miskel, 2001). Árið 1935 skilgreindi Robet 

Hoppock hugtakið starfsánægju. Hann sagði starfsánægju samofna úr 

sálfræðilegum, líffræðilegum og umhverfistengdum þáttum. Hann taldi 

þessa þætti hafa þau áhrif á fólk að það segist vera ánægt með starfið sitt 

(Hoy og Mickel, 2001). Evans (1997) leggur til við skilgreiningu sína á 

hugtakinu starfsánægja að innan þess rúmist bæði vellíðan í starfi og 

starfsfylling. Hún skilgreinir hugtakið starfsánægju sem einstaklingsbundið 

hugarástand sem ræðst hverju sinni af því hvernig viðkomandi skynjar að 

starfstengdar þarfir sínar séu uppfylltar. Sumum einstaklingum getur liðið 

vel og verið ánægðir við aðstæður þar sem öðrum getur liðið mjög illa og 

þeir verið óánægðir. 

Rannsóknir Robledo, HamKucharski (2008) hafa sýnt að öflug og víðtæk 

íhlutun sem hefur farið fram á unga aldri getur haft mikil áhrif á það hvort 

einhverft barn sé fært um að taka þátt í bekkjarstarfi. Einnig hafa 

rannsóknir Robledo, Ham-Kucharski (2008) sýnt að íhlutun getur haft áhrif 

á tilfinningaþroska einhverfra. Það má þó ekki gleyma að það að finna réttu 

þjálfunarleiðina er ekki síður mikilvægt en að byrja íhlutun snemma.  

Starfshvatning 

Starfshvatning (e. motivation) er það sem almennt er talið hvetja 

einstaklinginn áfram í vinnu. Margar rannsóknir hafa verið gerðar á 
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tengslum hvatningar, starfsánægju og stjórnunar (Arna H. Jónsdóttir, 

2003).  

Margir fræðimenn hafa sett fram kenningar um hvað hvetji 

einstaklinginn áfram í vinnu. Hvatning hefur m.a. verið skilgreind sem 

drifkrafturinn að baki meðvitaðri athöfn einstaklingsins (Gotvassli, 1999). 

Það eru margir sem trúa því að ytri aðgerðir séu líklegastar til að hvetja 

kennarann áfram. Aðrir telja að hann nái persónulegum markmiðum og 

markmiðum skólans fyrst og fremst á grundvelli innri hvatningar (Arna H. 

Jónsdóttir, 2003).  

Ytri starfshvatning 

Hefðbundin aðferð til ytri starfshvatningar er sú sem kennd hefur verið við 

atferlisstefnuna, gulrótina og prikið, umbun og refsingu (Arna H. Jónsdóttir, 

2003). Fólk sem fær umbun hjá stjórnanda reynir að endurtaka þá hegðum 

sem leiðir til umbunar. Þeir stjórnendur sem nota þessa aðferð segja: „Við 

hvetjum fólkið áfram“ (Owens, 1998). Með þessu er talið að hætta sé á að 

kennarar einbeiti sér að verkefnum sem þeir fá umbun fyrir. Ýmsar aðferðir 

eru notaðar í uppeldis- og skólastarfi til ytri hvatningar, bæði frá 

stjórnendum og stjórnvöldum. Það eru gerðar samanburðarmælingar á 

frammistöðu einstaklinga við árangur skólans í heild og einnig 

samanburður á árangri milli skóla. Krafist er ytra og innra eftirlits sem fer 

fram í formi ytri úttekta (Sergiovanni, 1992). 

Innri starfshvatning 

Það sem breyttist var að nú var sálfræðilegi þátturinn í starfsánægju 

einstaklingsins viðurkenndur. Innan stjórnunarlegra kenninga hafði þeim 

ekki verið gefinn gaumur áður (Sergiovanni o.fl. 1980). 

Siðferðileg starfshvatning 

Sergiovanni (1996) telur að stjórnandi hafi það krefjandi verkefni að stuðla 

að því að kennarar bæti frammistöðu sína og nái árangri, ekki aðeins þegar 

von er á umbun, sálfræðileg eða í formi árangurs. Þetta á líka við hjá 

kennaranum þegar að engin umbun bíður hans. Til viðbótar við innri 

starfshvatningu leggur hann því áherslu á siðferðilega hvatningu í 

skólastarfi en í því felst til dæmis það þegar kennarinn leggur sig fram við 

vinnu sína vegna þess að hann telur það vera í þágu barnanna og 

þjóðfélagsins. Á grundvelli þessara hugmynda telur hann mikilvægt að allir 

þeir sem að skólasamfélaginu koma sameinist um hugsjónir og geri með sér 

bindandi sáttmála siðferðislegra gilda. Sáttmálinn er skuldbinding fyrir 

skólafólk til að koma til móts við þarfir hvers barns um nám og félagslegan 

þroska.  
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Tengsl starfshvatningar og auðgandi starfsumhverfis 

Hackman og Oldham (1976) hafa rannsakað tengsl innri starfshvatningar og 

auðgandi starfumhverfis. Þeir telja þrjá sálfræðilega þætti eða þarfir liggja 

til grundvallar innri starfshvatningu. Í fyrsta lagi þarf starf kennarans að 

vera í samræmi við mikilvæg gildi hans. Í öðru lagi þarf kennarinn að vera 

meðvitaður um það að hann beri ábyrgð á árangri. Í þriðja lagi þarf hann að 

geta lagt mat á hvort sá árangur sé fullnægjandi. Ef þessir þættir eru til 

staðar leggja kennarar sig fram við störf sín til að framhald verði á þeirri 

ánægju sem þeir finna fyrir og njóta. Þannig þurfa þeir ekki utanaðkomandi 

aðila til að hvetja sig og leiða sig áfram. Starfsumhverfi kennara þarf að 

veita þeim möguleika á að nýta fjölbreytilega hæfni sína. Þannig finna 

kennarar að mannauður þeirra er nýttur. Þeir þurfa jafnframt að öðlast 

vitneskju um hvaða áhrif þeir hafa á nám og þroska hvers barns og þróun 

skólans. Hackman og o.fl. (1975) segja að kennari læri mest um eigið starf 

með rannsóknum og greiningu á því hvaða áhrif frammistaða hans hefur á 

árangur og niðurstöður. Við slíka greiningu þarf kennarinn að fá 

upplýsingar frá foreldrum, börnum, samstarfsfólki, stjórnendum og 

yfirvöldum. Boðleiðir til endurgjafar eru því innan skólans og frá 

umhverfinu. Ef þessar aðstæður eru fyrir hendi í skólanum er líklegt að 

kennarar skynji innri starfshvatningu, vinni árangursríkt starf og öðlist mikla 

starfsánægju. 
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Samantekt 

Vistkerfislíkan Bronfenbrenners sýnir samspil einstaklings við umhverfi sitt. 

Rannsóknin mín liggur mest í innstu kerfunum, á míkró- og mesó svæðinu, 

þar sem ég skoða sjálfa mig í starfi eða nánar til tekið nánasta umhverfi 

mitt, samskipti mín við einn nemanda með sérþarfir og þá sem tengjast 

umönnun hans. Öll kerfin koma þó við sögu á einn eða annan hátt og hafa 

áhrif hvert á annað. 

Innan hugmyndafræði skóla án aðgreiningar er tekið mið af 

margbreytileika og virkri þátttöku allra. Helsta markmið er að draga úr 

aðgreiningu sem útilokar minnihlutahópa eða flokkar einstaklinga eftir 

kyni, þjóðerni, þjóðfélagsstöðu, fötlun, námsfærni eða fjölskyldubakgrunni.  

TEACCH er alhliða þjónustulíkan fyrir fólk með röskun á einhverfurófi og 

fjölskyldur þeirra. Þjónustan miðast við alla aldurshópa, allt frá 

snemmtækri íhlutun (e. early intervention) til fullorðinsára. Það er hlutverk 

kennarans að skipuleggja nám barnanna þannig að þau fái tækifæri til að 

upplifa þroskandi reynslu. Hann þarf einnig að gæta að hverju barni innan 

hópsins, skilja þarfir og hæfileika þeirra barna sem hann er með á hverjum 

tíma. Til að börnin öðlist upplifanir og reynslu þarf kennarinn að skapa 

réttar námsaðstæður og tækifæri. Í skóla án aðgreiningar er umhyggja 

mjög mikilvægt eins og alls staðar því umhyggja er ein af 

grundvallarundirstöðum menntunnar. 

Umhyggja er ein af grundvallarundirstöðum menntunar og náms og ætti 

að vera eitt helsta markmið í skóla. Skólinn á að vera vettvangur til að 

kenna umhyggju á marga vegu. Þar á umhyggja fyrir hverju barni að vera í 

fyrirrúmi og þar eiga börn að læra að sýna sjálfum sér og öðrum umhyggju. 

Til að kennari vinni markvisst með börn þarf hann að hafa það á hreinu 

hvað hann er að fara að gera hverju sinnu og hvers vegna. 

Fagleg starfskenning, þar er sagt frá samspili framkvæmdar (þess sem 

kennarar gera), fræðilegrar þekkingar (hvernig kennarar skilja eða tengja 

við fræðin það sem þeir gera) og siðferðilegra gilda (hvers vegna þeir gera 

það sem þeir gera). Til að kennari nái árangri í starfi er starfsánægjan 

mikilvæg. 

Starfsánægja (e. job satisfaction) kennara, það er nauðsynlegt að skoða 

bæði hvað gerist innra með einstaklingnum sem hefur áhrif á framgang 

hans og ánægju í starfi og umhverfisþætti, bæði innan og utan skóla. 

Starfsánægja er flókið fyrirbæri sem tengist m.a. þörfum, sannfæringu og 

markmiðum kennara. 
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3 Framkvæmd rannsóknar 

Hér er fjallað um markmið rannsóknar, snið hennar og 

rannsóknarspurningu. Þátttakendur eru kynntir og greint er frá aðferðum 

við öflun gagna, greiningu þeirra og úrvinnslu. Rætt er um áhrif 

rannsakandans, siðferðisleg atriði og réttmæti rannsóknarinnar. 

Markmið mitt með rannsókninni er að ígrunda eigið starf til að standa 

traustari fótum í starfi með börnum með sérþarfir og skoða þann fræðilega 

bakgrunn sem það byggist á.  

Rannsóknarspurningin er:   

 Hverjir eru mínir starfshættir og hvernig get ég þróað þá til betri 

vegar?  

Einnig leitast ég við að svara eftirfarandi undirspurningum:  

 Hvernig gengur mér að vinna með börn sem þurfa stuðning í námi 

sínu í leikskólanum?  

 Hvernig get ég eflt eigin fagmennsku?  

 Hver er starfskenning mín? 

 

Það má segja að starfendarannsókn sé rannsókn sem starfsmaður gerir á 

eigin starfi með það markmið að skilja starfið betur og þróa það til betri 

vegar. Hugmyndin er að læra í starfi, taka til athugunar reynslu sem maður 

verður fyrir og þá með þeim tilgangi að átta sig betur á því sem maður er 

að gera og hvaða afleiðingar gerðir manns hafa (Hafþór Guðjónsson, 2008).   

3.1 Rannsóknarsnið 

Rannsóknarsniðið er starfendarannsókn þar sem tilgangur minn er að vinna 

að umbótum í eigin starfi og efla eigin fagmennsku. Ég skoða sjálfa mig í 

starfi með börnum sem deildarstjóri og síðan sem sérkennslustjóri í 

leikskóla. Hvað geri ég vel og hvað get ég gert betur til að styrkja betri líðan 

og námsumhverfi barnanna?  

Starfendarannsóknir eiga rætur að rekja til félagssálfræðingsins Kurt 

Lewin sem trúði því að fólk yrði ánægðara í vinnu sinni og hefði sterkari 

löngun til að standa sig vel ef það fengi tækifæri til að leggja eitthvað að 

mörkum og vera þátttakendur í ákvarðanatöku á vinnustað. Hann 

rannsakaði þátttöku starfsmanna í ákvarðanatöku og þær rannsóknir urðu 
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fyrirmynd margra svipaðra rannsókna. Rannsóknirnar þróuðust síðan út í 

starfendarannsóknir eins og við þekkjum þær í dag (Ary o.fl., 2006; McNiff 

og Whitehead, 2006). Starfendarannsóknir lúta sömu aðferðarfræðilegu 

reglum og aðrar rannsóknaraðferðir. Hér má sem dæmi nefna regluna um 

að rannsakandinn setji sér markmið, búi til rannsóknarspurningar, geri 

rannsóknaráætlun og safni gögnum. Rannsóknirnar eiga að tengja nýja 

þekkingu við fyrri þekkingu. Tilgangur rannsókna er að afla þekkingar til 

betri skilnings á viðfangsefninu. Orðið starfendarannsókn felur í sér tvo 

lykilþætti hugtaksins, starf og rannsókn. Heitið starfendarannsókn vísar í 

gerð rannsóknarinnar, það er rannsókn á starfanda sem gerð er af 

starfanda (McNiff og Whitehead, 2006). 

 

 

Mynd 5. Spírall (McNiff, 2010). 

McNiff notar líkan sem sýnir starfendarannsókn sem spíral. Spírallinn 

táknar ákveðið ferli sem fer af stað í starfendarannsókn. Ferlið snýr að því 

að skoða núverandi starfshætti og koma auga á hvað þarf að bæta (McNiff 

og Whitehead, 2002; McNiff, 2010). Ferlinu má líkja við spíral þar sem ferlið 

er síendurtekið og brugðist er við einstökum þáttum jafnóðum og 

rannsóknin er unnin (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og 

Árdís Ívarsdóttir, 2005). Starfendarannsókn er góð leið til að ígrunda eigið 

starf þar sem kennarinn þarf að staldra við og hugsa til dæmis um það 

hvernig talar hann við börnin og hvort hann beiti virkri hlustun.  

Kennarinn skoðar hvað er vel gert og finnur leiðir til að gera betur og 

þróa sig í áfram í starfi. Leggja skal áherslu á að fólk hugsi um 

starfendarannsóknir með ólíkum hætti og skilgreini þær ekki allar eins. Ein 

tegund starfendarannsókna kallast sjálfsrýni – sjálfskoðun (e. self-study). 

Þá er rannsakandinn í sjálfskoðun eins og ég er í minni rannsókn. 

Rannsakandi er í senn viðfangsefni og rannsakandi. Rannsakandinn þarf að 
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skoða hvers vegna líf hans og starf er eins og það er til að hann geti vaxið í 

daglegu lífi og starfi (McNiff og Whitehead, 2002; McNiff, 2010). 

Starfendarannsóknir fela í sér að kennarar skoði einir eða í samvinnu við 

aðra (samkennara, nemendur, foreldra) kennsluaðferðir og nýbreytni í 

ákveðnum þáttum í starfinu. Einnig býður rannsóknin upp á að 

rannsakandi, í samvinnu við þátttakendur, vinni að rannsókninni. Aðferðin 

er líka gagnleg þar sem vísbendingum og niðurstöðum er ekki eingöngu 

ætlað að bæta við þekkingu heldur gefa þær jafnframt mikilvægar 

upplýsingar um störf og stöðu viðkomandi rannsóknarsviðs (Hafþór 

Guðjónsson, 2007; Hitchcock og Hughes, 1995; McNiff, Lomax og 

Whitehead, 2003). 

Í starfendarannsóknum er oftast er verið að skoða viðfangsefið bæði 

innan frá og utan, oft á eigin starfsvettvangi og þá kafar rannsakandinn í 

eigin hugsanir og athafnir. Það sem greinir starfendarannsóknir frá öðrum 

rannsóknaraðferðum er að rannsóknin er oftast gerð innan frá á vettvangi 

af starfsmanninum sjálfum af hans eigin hvötum. Þannig getur rannsóknin 

tekið verulega á þann sem rannsakar. Hann safnar oftast gögnum með því 

að halda dagbók, skrá hjá sér eigin hugsanir, athafnir, myndbandsupptökur, 

vettvangsnótur, samtöl og notar virka hlustun (McNiff og Whitehead, 

2006). Hann verður að bera ábyrgð á því að gera grein fyrir sjálfum sér á 

hreinskilinn og heiðarlegan hátt. Veigamikill þáttur í rannsóknarferlinu er 

ígrundun, það að rannsakandinn hugsi vandlega um sjálfan sig, líf sitt og 

starf (Jóna Guðbjörg Torfadóttir, Hafdís Ingvarsdóttir, 2008). Elliot (1991) 

Starfendarannsóknir eru framkvæmdar af fólki sem vinnur eftir ákveðnum 

lífsgildum og dygðum sem hafa mótað persónuleika þess, skoðanir og 

ákvarðanir. Það sem rannsakandinn hefur að leiðarljósi eru hans eigin 

viðhorf Hann verður því að skilgreina fyrir sjálfum sér hver þau eru og 

hvernig honum hefur gengið að fylgja þeim (McNiff og Whitehead, 2006). 

3.2 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru ég sjálf sem rannsakandi og starfsmaður, 

þriggja ára drengur sem ég gaf nafnið Pétur til að tryggja persónuvernd, 

foreldrar hans sem ég hitti oft daglega, teymið, sem eru fagaðilar eins og 

leikskólafulltrúi sveitarfélagsins, leikskólaráðgjafi skólaskrifstofu, 

deildarstjóri, foreldrar Péturs, þroskaþjálfi og sérkennslustjóri sem hittast á 

fjögurra til fimm vikna fresti til að ræða málefni þess ákveðna drengs, og 

bandamaður minn (e. critical friend). 

Gott er að hafa bandamann til að tala við, viðra hugmyndir og skiptast á 

skoðunum, þannig getur sjálfstraust aukist (Hafdís Ingvarsdóttir, 2006).  Ég 
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kynntist bandamanni mínum þegar ég hóf nám mitt í Háskóla Íslands. Við 

höfum fylgst að síðan og gert mörg sameiginleg verkefni í náminu. Oft er 

mikið andlegt álag í starfi og rannsóknarvinnu sem auðvelt er að taka inn á 

sig. Gott er að geta hringt í bandamann sinn og talað við hann um hvað 

maður er að fást við, fengið stuðning og ráðleggingar. Það er nauðsynlegt 

að geta talað um rannsóknarstarf sitt við einhvern sem skilur mann og 

hefur svipaða reynslu. Bandamaður minn hefur gefið mér mörg góð ráð í 

okkar samræðum. Við höfum rökrætt og skipst á skoðunum. Í því er mikill 

styrkur. 

3.3 Rannsóknargögn 

Mikilvægt er að byggja starfendarannsókn á fjölbreyttum gögnum til að 

auka trúverðugleika hennar. Rannsóknin er sterkari þegar fjölbreytt gögn 

leiða til sömu niðurstöðu (Ary o.fl., 2006).  

Í starfendarannsókn er mikilvægt að sjá þróun eða framfarir í gögnunum 

á þeim tíma sem rannsóknin fer fram. Eins að skoða hvaða áhrif leiddu til 

þeirrar þróunar því hlutir gerast yfirleitt ekki sjálfkrafa (McNiff og 

Whitehead, 2006). Ég var ákveðin í að rannsaka sjálfa mig í starfi og hvort 

og hvernig ég væri að bregðast við í starfinu, fyrst sem deildarstjóri og 

síðan sem sérkennslustjóri. Rannsóknargögnin eru þessi: dagbókin, 

vettvangsnótur, myndbandsupptökur og fundargerðir. Gagnasöfnun stóð 

yfir frá janúar til desember 2011. Ég skráði oft daglega í dagbókina og í 

henni hélt ég utan um það sem var að gerast hjá mér hverju sinni og þá 

þekkingu sem ég öðlaðist við gerð rannsóknarinnar. Þar má líka sjá innri og 

ytri átök sem ég átti í, tilfinningar mínar, hugsanir og vangaveltur. Oft 

hjálpaði það mér að líta til baka og fletta í dagbókinni til að gera mér grein 

fyrir þeirri þekkingu sem ég hafði öðlast í rannsóknarvinnunni. Í dagbókinni 

er því að finna símat á rannsókninni (McNiff og Whitehead, 2006).  

Ég tók starfið á deildinni upp á myndband einu sinni í mánuði meðan ég 

var deildarstjóri. Þegar ég byrjaði í sérkennslunni tók ég oftar upp stutt brot 

af sjálfri mér í starfi með Pétri. Myndbandsupptökur hafa það fram yfir 

aðra gagnasöfnun að rannsakandinn kemst eins nálægt raunveruleikanum 

og hægt er og fangar bæði yrt og óyrt skilaboð. Þess vegna hentar þessi 

tækni vel til sjálfskoðunar. Einnig hefur hún þann kost að hægt er að 

nálgast og skoða upplýsingarnar hvenær sem er (McNiff o.fl., 2003). 

Fundargerðir voru fimm og þær styðja við rannsóknina þar sem fram kemur 

samhljómur með þeim og dagbókinni. Vettvangsnótur eru skráning á 

einum tíma í skipulagðri kennslu með Pétri. 
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3.4 Greining og úrvinnsla gagna 

Greining rannsóknargagnanna fór fram með þeim hætti að ég las 

dagbókina mína og fundagerðir, horfði á myndböndin sem ég hafði tekið 

upp og merkti við það sem mér fannst athyglisvert út frá rannsóknarefninu. 

Þar næst skrifaði ég niðurstöðurnar sem rannsóknin er byggð á. Greiningin 

snerist meðal annars um það hvort starfskenningin mín um virðingu og 

umhyggju birtist í dagbókarfærslum mínum. Það voru miklar hugleiðingar í 

gangi hjá mér í byrjun og ég vissi ekki hvernig ég ætti að nálgast verkefnið 

mitt. Ég leitaði eftir þessu í dagbókarfærslum mínum og taldi mig m.a. sjá 

merki um þemun virðingu og umhyggju í eftirfarandi dagbókarfærslu. 

Vaknaði og var að hugsa um það hvernig ég ætti að nálgast 

verkefnið mitt. Ætti ég að skrá niður tilfinningar mínar daglega 

og hvernig ég upplifi hvern dag í vinnunni? Ég er búin að vera 

að lesa í Erindi siðfræðinnar og þar er margt áhugavert sem 

tengist mínum hugsunum. Eins og hvaða dygðir ég vil tileinka 

mér í starfi. Þarf ekki að byrja á sjálfum sér, kannski ætti ég að 

fá kennarana í lið með mér í að nota dygðir í verki en ekki bara 

tala um þær (dagbók, 28. janúar 2011). 

Vinn ég samkvæmt þeim fræðum sem ég vil nota í mínu starfi?  

Það reyndist ekki auðvelt að greina úr gögnunum í fyrstu. Ég las dagbókina 

oft yfir og í fyrstu fannst mér ekki vera hægt að taka hana í sundur og 

flokka innihald hennar í þemu en þemun birtust smám saman og eru þau 

fjögur talsins. Þau voru: málið-myndir-tákn, leikur-samskipti-félagsfærni, 

umhyggja og starfsánægja.  

Dagbókin er skráningartæki til að skrá niður það sem er að gerast í 

kennslunni hjá mér, hugsanir mínar og tilfinningar. Um leið og hugsanir eru 

skjalfestar eru þær orðnar að heimild. Þegar ég var búin að skrá í dagbókina 

byrjaði ég að vinna úr því sem þar stóð. Þetta ferli var ekki átakalaust en 

það skilaði að lokum jákvæðum árangri. Mér lá oft mikið á hjarta og fannst 

gott að skrifa vangaveltur mínar niður. 

Þegar ég var búin að finna þemu dagbókarinnar las ég fundargerðirnar 

og sá sömu þemu birtast þar. Það var mér mikilvægt að það reyndist vera 

samhljómur með dagbókarfærslunum og fundargerðunum, sérstaklega því 

ég strend of tein í rannsóknarvinnunni. Erfiðast þótti mér að skrifa sögu 

mína og Péturs því ég þurfti að opna hjarta mitt, sýna öðru fólki hvaða 

hugsanir og tilfinningar eru til staðar hverju sinni. Jafnframt var ég með í 
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huga þær fræðikenningar sem ég nota í starfi mínu og mátaði þau við 

rannsóknina mína. 

Þegar ég tala við dagbókina og set niður hugsanir og tilfinningar mínar er ég 

í raun byrjuð að vinna úr þeim hugsunum sem eru í huga mér hverju sinni. 

Ég nefni sem dæmi eftirfarandi dagbókarfærslu: 

Það er mikilvægur tími framundan fyrir Pétur. Vinnan með 

honum í leikskólanum skiptir miklu máli fyrir mig og Pétur. Ég 

vil að Pétri líði vel og ég vil sjá hann brosa og leika sér. Að 

honum sé sýnd umhyggja og virðing. Pétur á að eiga 

ánægjulega leikskólagöngu (dagbók, 5. maí 2011).  

Með því að skrá og lesa það sem maður skrifar reglulega sér 

maður litlu skrefin sem tekin eru og hvað það er í raun mikið 

búið að gerast hjá Pétri á þessu eina ári sem rannsóknin hefur 

staðið yfir. Þetta er eitthvað sem ég hefði ekki viljað missa af 

því hann hefur kennt mér svo mikið. Það er engin ein rétt leið í 

kennslu, það þarf alltaf að prófa sig áfram og þróa vinnuna Það 

hef ég lært og líka að það er engin tími til að bíða eftir lausnum 

frá öðrum. Það er bara að prófa sig áfram og sækja sér 

upplýsingar frá þeim sem reynslu hafa og byrja að vinna 

(dagbók, 15. desember 2011). 

Í þessum dagbókarfærslum sá ég faglega umhyggju birtast í gögnunum 

mínum um það sem á sér stað milli mín og Péturs. Fagleg umhyggja á sér 

stað milli einstaklinga sem eru faglega tengdir og felur annars vegar í sér 

tengsl, skyldur, næmi og samlíðan og hins vegar hvöt, vilja og áhuga til að 

skilja hinn aðilann og veita honum umhyggju. Samskipti og tengsl þess sem 

veitir umhyggju og þess sem þiggur eru grundvallaratriði, þannig að sá sem  

þiggur umhyggju þarf einnig að taka á móti og bregðast við (Noddings, 

1992). 

Pétur gólar í stað þess að nota orð. Það er mikilvægt að allir 

starfsmenn deildarinnar sýni honum umhyggju, styðji hann í 

leik og öllum athöfnum sínum (dagbók, 19. maí 2011).  

3.5 Áhrif rannsakandans 

Í starfendarannsókn leitast ég sem rannsakandi við að brúa bilið milli 

framkvæmda, kenninga og rannsóknar (McNiff og Whitehead, 2002). 

Rannsakandinn er bæði rannsakandi og viðfangsefni rannsóknarinnar sem 
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gerir það að verkum að frásögn mín geymir einstaka reynslu. Það er ekki á 

færi neinna annarra að greina frá henni af sömu dýpt (Cochran-Smith og 

Lytle, 1996). Það er jafnframt styrkur rannsóknarinnar að rannsakandinn 

greinir frá hugsunum sínum, tilfinningum, viðhorfi og líðan hverju sinni. Öll 

gögn í rannsókninni verða fyrir áhrifum af reynslu, færni, þekkingu og 

bakgrunni hans (Lichtman, 2006). Áhrif rannsakanda birtast alltaf, óháð 

rannsóknaraðferðum (Bogdan og Biklen, 2003).  

Ég verð að gæta að hlutleysi í starfi mínu en þó verð ég ávallt að vera 

með rannsóknina í huga. Hlutlægni skal einkenna gagnameðferðina, 

framsetningu og túlkun niðurstaðna. Markmiðið var að nálgast rannsóknina 

af virðingu. Ég lagði mig fram við að taka við því sem rannsóknargögnin 

færðu mér með opnum huga og bregðast við (Bogdan og Biklen, 2003). Það 

er erfitt að vera rannsakandi í starfi þar sem miklar tilfinningar eru hluti af 

hinu daglega starfi. Það var einlægur ásetningur minn sem rannsakanda að 

gera eins vel og hægt var á hverjum degi með barninu. Það hefur myndast 

mikil vinátta og kærleikur hjá mér til barnsins. Það er mikilvægt að halda 

einbeitingu og vinna rannsóknina hlutlægt til að koma heiðarlega fram sem 

rannsakandi. 

3.6 Siðferðileg atriði og réttmæti 

Þegar starfendarannsóknin hófst var fengið skriflegt leyfi hjá þátttakendum 

og viðkomandi yfirvöldum. Einnig var fengið leyfi hjá leikskólafulltrúa og 

fræðslustjóra sveitarfélagsins til að framkvæma rannsóknina. Rannsóknin 

var tilkynnt til Persónuverndar. Til að auðvelda þátttakendum að gera upp 

hug sinn var rannsóknin kynnt fyrir þeim ásamt rannsóknarferlinu. 

Þátttakendur lásu yfir rannsóknarlýsinguna til að ekkert færi í 

rannsóknarlýsinguna sem ekki allir væru sáttir við. Þeim var gerð grein fyrir 

því að gögnin yrðu eingöngu notuð í meistaraprófsritgerð, ekki neinum 

öðrum tilgangi. Nöfnum þátttakenda var breytt til að gæta fyllsta trúnaðar 

við þá (Hitchcock og Hughes, 1995).  

Í upphafi rannsóknarferilsins vakna siðferðislegar spurningar, til dæmis 

er varðar myndbandsupptökur og samtöl sem tengjast barninu, foreldrum 

og öðrum sem að málinu koma. Við dagbókarskrif staldraði ég oft við og 

spurðu mig hvort efnið ætti heima í rannsókninni. Það er mikið af 

persónulegum upplýsingum í dagbókinni sem ég ákvað að birta ekki vegna 

þess að það getur verið uppljóstrandi um mig, börn, foreldra og 

samstarfsfólk sem getur reynst erfitt að kóða (McNiff, o.fl. 2003). Öllum 

rannsóknargögnum sem ekki voru notuð var eytt að lokinni rannsókn. 
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Samantekt 

Hér hefur verið gerð grein fyrir rannsókninni og framkvæmd hennar. Í 

næsta kafla er sagt frá niðurstöðum rannsóknarinnar þar sem umfjöllunin 

er byggð á þemum rannsóknarinnar sem eru: málið – myndir – tákn, leikur 

– samskipti – félagsfærni, umhyggja og starfsánægja. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verða kynntar niðurstöður rannsóknarinnar. Þeim er skipt 

niður í fimm flokka til að draga upp skýra mynd af spíral en það má huga 

um hvern flokk sem einn hring í spíralnum (McNiff, 2010). Flokkarnir eru 

þessir: starfskenningin mín, myndrænt skipulag, sérkennslan, eins og 

staðan er í dag og tími í skipulagðri kennslu. Inni í hverjum flokk eru þemu 

rannsóknarinnar. 

4.1 Starfskenningin mín 

Varðan sem hefur haft mest áhrif á mitt líf er sú ákvörðun að 

fara í nám. Það hefur gefið mér mikið persónulega eins og 

aukið sjálfstraust, faglega hugsun, að geta gagnrýnt og fært 

rök fyrir máli mínu, fylgst með rannsóknum og geta haft áhrif á 

hvað sagt er og gert er (dagbók, 27. janúar 2011). 

Þegar rannsóknin hófst starfaði ég sem deildarstjóri og breytti síðan um 

starfsheiti um miðja rannsókn og varð sérkennslustjóri. Mig langar að þróa 

mig áfram í starfi sem sérkennslustjóri og því varð starfendarannsókn fyrir 

valinu.  

Það er hlutverk mitt sem sérkennslustjóri að skipuleggja kennsluna eftir 

þörfum hvers einstaklings. Gerðar eru einstaklingsnámskrár með öllum 

börnum sem eru í sérkennslu. Einnig fer fram skráning eftir hvern tíma í 

einstaklingsþjálfun. Þar skrái ég hvað var gert í tímanum og hvernig það 

gekk. Svo held ég mína dagbók þar sem ég skrái hvernig mér gengur hverju 

sinni og mínar upplifanir og tilfinningar koma þar við sögu. Börnin fá bæði 

kennslu inni í sérkennsluherbergi og inni á deildum eftir þörfum hvers og 

eins. Ég sé um að boða teymisfundi þar sem foreldrar mæta ásamt teyminu 

sem er í kringum viðkomandi barn og skrifa fundargerð sem er send til allra 

sem málið varðar.  Ég er í daglegum samskiptum við kennara, deildarstjóra 

og leikskólastjóra leikskólans til að byggja upp traust net í kringum börnin 

innan leikskólans. Þegar ég fór að hugsa um hver væri mín starfskenning 

má segja að hún sé upphafið á spíralnum. Spírallinn táknar ákveðið ferli 

sem fer af stað í starfendarannsókn. Ferlið snýr að því að skoða núverandi 

starfshætti og koma auga á hvað þarf að bæta (McNiff og Whitehead, 

2002; McNiff, 2010). 
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Hafdís Guðjónsdóttur (2004) talar um að fagmennska kennara og 

fræðilegur skilningur þeirra á starfinu byrji að mótast í námi en þróast 

áfram af persónulegri reynslu í starfi, væntingum til starfsins og umhverfis 

sem viðkomandi kennari starfar í. Þetta hef ég verið að upplifa sjálf í starfi 

mínu hvað námið hefur haft mikil og jákvæð áhrif á þróun mína í 

fagmennsku. 

Mér finnst vinnan mín ánægjuleg og gefandi og hún getur einnig verið 

mjög krefjandi. Stundum finnst mér ekkert vera að gerast hjá mér og þá er 

gott að hafa dagbókina til að skrá niður hugleiðingar sínar. Þessi 

dagbókarfærsla er í raun upphafið af starfendarannsókninni: 

Málið – myndir – tákn: Myndbandsupptaka í kubbatíma með 

fjórum börnum á deildinni, þau eru öll á þriðja ári og þar á 

meðal var Pétur sem ég hef haft áhyggjur af vegna þess að 

hann er ekki að sýna neinar framfarir í máli og félagslega er 

hann mjög einangraður. Ég er búin að fá sálfræðing til að 

skoða hann. Það er mjög mikilvægt að vinna vel með hann í 

leikskólanum. Það þarf að sýna honum umhyggju og taka eftir 

honum, tala við hann og leika við hann. Þegar ég sýndi 

starfsfólkinu á deildinni myndbandið voru þau mjög undrandi 

að sjá hvað Pétur var einn í sínum heimi og enginn tók eftir 

honum, hvorki börnin né starfsfólkið. Ég vona að það sýni 

honum meiri umhyggju hér eftir (dagbók, 19. febrúar 2011). 

Eftir að hafa horft að myndbandið skráði ég í dagbókina mínar upplifanir til 

starfsins og þar mátti lesa um hinar ýmsu tilfinningar sem bærðust í brjósti 

mér. Starfskenningin mín er að ég vil að öllum börnum líði vel í 

leikskólanum og að þeim sé sýnd umhyggja og virðing Það er mikilvægt að 

bera virðingu og umhyggju fyrir sjálfum okkur og öðrum, vera kurteis, 

hjálpast að, vera góð, sýna vinsemd, þetta held ég að sé gott að hafa að 

leiðarljósi í faglegu starfi kennarans. Með rannsókn minni get ég séð hvað 

ég geri vel í starfi mínu og hvað megi betur fara.  

Námið í háskólanum og reynslan í starfi eru stór hluti af því að byggja 

mig upp sem fagmann. Samferðafólk í faginu hefur líka haft áhrif á mig. 

Fræðin og sú seigla að vera í námi með fullri vinnu í mörg ár er lærdómsríkt 

og einnig að geta stuðst við fræðin í starfinu. Þessir þættir sem ég hef talið 

upp hafa kennt mér margt og allt hefur þetta áhrif í að móta mína 

starfskenningu. Ég hef lært að bregðast við því sem ég sé og leita til 

annarra sérfræðinga.  
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Það fer fram skráning í Heilsubók barnsins tvisvar á ári fyrir öll börn í 

leikskólanum, á haustin og vorin, og foreldraviðtöl eru tekin eftir að 

skráningu líkur. Í heilsubókina er skráð niður færni barnsins í hreyfingu, 

félagsfærni, sjálfshjálp og listsköpun meðan á leikskólagöngu stendur. 

Pétur á erfitt með að fara með hópnum sínum í salinn í hreyfingu. Það eru 

of mörg börn og hann ræður illa við þær aðstæður: 

Leikur – samskipti – félagsfærni: Ég er búin að vera að vinna í 

heilsubók barnsins. Pétur kom ekki vel út þegar kom að 

hreyfingu. Þar er meðal annars skoðað hvernig barnið er statt í 

hreyfingu, þar sá ég að Pétur þarf að komast oftar í salinn í 

hreyfingu til að þjálfa jafnvægi, samhæfingu, æfa sig í að 

hoppa og fleira. Hér eftir fer hann í salinn í hálfa klukkustund á 

dag ásamt þremur öðrum börnum. Pétur missir oft af 

hreyfingu í salnum með hópnum sínum vegna þess að hann vill 

ekki fara inn í salinn þegar það eru mörg börn þar. Þess vegna 

ákvað ég að Pétur færi í salinn í hádeginu þegar flest börnin 

sofa. Það er tími sem hentar Pétri vel, þá getur hann farið í 

fámennum hópi og öðlast reynslu í salnum smátt og smátt 

(dagbók, 19. febrúar 2011). 

Pétur fór að sýna framfarir þegar hann fékk tækifæri til að fara í salinn í 

litlum hópi. Þá fór hann strax að hlaupa, klifra og hoppa með börnunum. Ég 

hef verið að endurskipuleggja starfið á deildinni með kennurunum, þá 

verður auðveldara fyrir Pétur að vera í leikskólanum ef allir geta hjálpað 

honum í gegnum daginn hindrunarlaust með myndun og táknum. Það þarf 

að sýna honum umhyggju og þolinmæði á meðan við erum að læra að nota 

myndir í samskiptum. Pétur hefur ekki haft frumkvæði af samskiptum við 

börnin og því skráði ég þessa dagbókarfærslu: 

Ég sé framfarir í samskiptum hjá Pétri. Hann var að hlaupa á 

eftir stúlku í dag og það hef ég ekki séð hann gera áður. 

Stúlkan sem hann var að hlaupa á eftir settist á stól og þá 

togaði Pétur í hana og vildi greinilega halda áfram að leika en 

hún ekki. Þau voru tvö inni á deildinni þegar þetta gerðist og 

eftir smá stund komu fleiri börn og þá dró hann sig strax í 

burtu frá börnunum, hann vill vera í hæfilegri fjarlægð frá 

þeim (dagbók, 7. apríl 2011). 
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Þetta er eitt af fyrstu skiptunum sem ég sá Pétur reyna að eiga í 

samskiptum við annað barn. Þetta fannst mér stórt skref í okkar vinnu. 

Hann er venjulega að leika sér við hliðina á börnum: 

Það hafa orðið framfarir í hreyfingu hjá Pétri eftir að hann fór 

að fara í salinn í hálftíma á dag með þremur öðrum börnum. 

Hann er orðinn sáttur við það og þátttaka hans er alltaf að 

aukast og það sem er best af öllu hann er orðin glaðari og líður 

mikið betur í leikskólanum. Þetta gerist í litlum skrefum og því 

er sigurinn stór þegar árangur sést Áður þegar hann fór með 

sínum hóp vildi hann alls ekki fara í salinn í hreyfingu (dagbók, 

7. apríl 2011). 

Það er ánægjulegt þegar maður sér árangur af markvissu starfi eins og með 

Pétur. Þegar Pétur er með öllum börnunum á deildinni dregur hann sig í 

hlé. Hann þarf að vera í litlum hópum þá líður honum betur. Það er mitt 

hlutverk að búa þessar aðstæður til fyrir Pétur: 

Umhyggja: Við erum búin að horfa á annað myndband sem ég 

tók upp þar sem börn voru að leika sér. Myndbandið var stutt 

og höfðum við góðan tíma til að vinna úr því. Noddings (1992) 

telur umhyggju (e. care) vera undirstöðu menntunar og náms 

og að þetta tvennt ætti að vera eitt helsta markið í skóla. Ég 

talaði við starfsfólkið um mikilvægi þess að við tileinkuðum 

okkur gildi eins og umhyggju og virðingu og hvað það skipti 

miklu máli að umhyggja okkar komi frá okkar innstu 

hjartarótum. Það skiptir öllu máli að vera góður við öll börn. 

Við eigum alltaf að sýna börnum umhyggju og virðingu. Börnin 

eru fyrst til að skynja ef við erum ekki sönn í því sem við gerum 

(dagbók, 3. mars 2011). 

Það má ekki gleyma sér í amstri dagsins og öllu skipulaginu í leikskólanum. 

Kennarar hafa mikið að gera en það er alltaf tími fyrir bros og hlýlegt 

viðmót sem skiptir máli fyrir barnið og samstafsfólkið. Það gerir starfið 

léttara og skemmtilegra en ella. Þegar kennarinn sýnir nemanda sínum 

umhyggju leiðir það til trausts á milli þeirra. Það skilar betri virkni og 

árangursríkari kennslu (Noddings, 1999). 

Fyrsti teymisfundurinn vegna Péturs var í mars 2011. Ég var ánægð með 

að ferlið skyldi vera komið í gang:  
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Skilafundur vegna Péturs með sálfræðingi, foreldrum, 

sérkennslustjóra og mér. Það kom fram á fundinum að máli 

Péturs var vísað áfram til Greiningar- og ráðgjafarstöðvar 

ríkisins. Hann þarf að fara til talmeinafræðings en þar er löng 

bið og mikilvægt er að vinna vel með honum í leikskólanum. 

Sálfræðingurinn ráðlagði okkur að nota ljósmyndir í daglegum 

athöfnum t.d. í fataklefa, myndrænt skipulag í hvaða föt á að 

klæða sig í fyrir útivist. Ég var byrjuð að nota þær og var hún 

ánægð með það (dagbók, 24. mars 2011). 

Þegar Pétur byrjaði í leikskólanum leið honum illa. Hann gat ekki tjáð sig 

með orðum. Ég tók myndir af öllum leikföngum og útbjó fyrir hann 

myndrænt skipulag sem hann var mjög fljótur að tileinka sér. Þetta breytti 

fljótlega líðan hans. Pétur gat sagt okkur hvað hann vildi gera með því að 

nota myndirnar. 

Starfsánægja: Foreldrar Péturs voru mjög sáttir eftir 

skilafundinn að málið sé komið í ferli. Það er mikilvægt að 

Pétur fái þá hjálp sem hann á rétt á. Þarna hjálpaði námið mér 

mikið, bæði að greina strax að eitthvað var ekki eðlilegt þegar 

Pétur byrjaði hjá mér. Ég hafði kjark til að tala strax við 

foreldrana og fá þau til samstarfs á jákvæðan hátt og það er 

frábært og ég er stolt af mér fyrir það að geta hjálpað honum 

(dagbók, 24. mars 2011). 

Það er búið að vera jákvætt og heiðarlegt samstarf við foreldra Péturs frá 

upphafi leikskólagöngu hans. Það er góður grunnur til að ná árangri að allir 

aðilar vinni saman að sameiginlegu markmiði: 

Annað starfsfólk á deildinni var ekki að velta þessum hlutum 

fyrir sér. Ég er alls ekki að gera lítið úr þeirra störfum en það er 

ekki að horfa á börnin með sömu gleraugum og fagfólk 

(dagbók, 24. mars 2011). 

Starfsfólkið vinnur vel með umönnun Péturs, ég er ánægð með það, en það 

hefur ekki fagþekkinguna sem kennarar hafa. Það skiptir máli þegar að barn 

með sérþarfir byrjar í leikskóla að það sé fagfólk til staðar til að vinna með 

barninu. Hafdís Guðjónsdóttir (2004) gerir einnig grein fyrir faglegri 

ígrundun sem ferli sem byggir á ákveðnum lykilatriðum, m.a. þekkingu á 

uppeldisfræði og kennslu, meðvitund á félagslegri sögu og 
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menningarlegum áhrifum á menntun, skilningi á kerfisbundinni greinandi 

ígrundun og tengslum milli nauðsynlegra forsenda og fræðilegs skilnings: 

Þarna kemur menntun og reynsla inn í verkefnið mitt. Námið 

og reynslan er mikilvæg, ég hef unnið lengi í leikskóla og er 

með mikið í bakpokanum mínum sem ég tek upp þegar ég þarf 

á að halda. Þegar ég lendi í nýrri reynslu sem þessari með 

Pétur þá er ég einn af sérfræðingunum sem geta hjálpað 

honum og það veitir mér starfsánægju. Ég prófa mig áfram 

eins og með myndunum og byggi upp nýja reynslu ofan á það 

sem ég hafði fyrir. Sumt virkar vel eins og að nota ljósmyndir í 

vinnu með honum og annað ekki eins vel eins og að fá 

starfsfólkið til þátttöku í vinnunni með myndræna skipulagið. 

Þetta tekur tíma og ég læri smám saman hvernig ég get 

hjálpað Pétri að líða betur (dagbók, 24. mars 2011). 

Það er mjög auðvelt að taka vinnuna inn á sig á nóttu sem degi eins og fram 

kemur í eftirfarandi dagbókarfærslu: 

Í nótt dreymdi mig verkefnið, heilu sögurnar. Ég þyrfti að vera 

með ritara um nætur. Mig var að dreyma Pétur og fundinn 

með sálfræðingnum. Það þarf að sýna umhyggju í svona 

aðstæðum. Ég sem deildarstjóri þarf að sýna foreldrum 

umhyggju, einnig börnum og starfsfólki. Starfsfólkið þarf að 

sýna börnunum og foreldrum barnanna umhyggju. Þannig 

læra börnin með því að þeim sé sýnd umhyggja - þá fara þau 

að sýna hvert öðru umhyggju. Verkefnið er að hafa mikil áhrif 

á mig þess vegna set ég þennan draum hér (dagbók, 27. mars 

2011). 

Það er mikil ábyrgð á deildarstjórum í leikskóla að vinna vel með börnum 

og foreldrum þeirra eins og fram kemur í draumnum mínum. Góð og 

heiðarleg samskipi eru mikilvægur þáttur í leikskólastarfi. Starfskenningin 

mín er að ég vil sýna börnum umhyggju og virðingu í leikskólanum. 

Fræðigreinar og fyrirlestrar eru nauðsynlegir í starfi til að þróun eigi sér 

stað og til að opna hugann, auka þekkingu og einnig til að fá umræðu um 

efnið. Til að þróun eigi sér stað er nauðsynlegt að virkja mannauðinn og 

skrá hjá sér upplýsingar til að þekkingin glatist ekki, t.d. við 

starfsmannabreytingar. 
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4.2 Myndrænt skipulag fyrir Pétur 

Vinnan með Pétri er á góðri leið. Það er mikilvægt að halda áfram að nota 

myndir með honum til að hjálpa honum að tjá sig, þannig getur hann verið 

þátttakandi í leikskólastarfinu. Einnig þarf að auka þátttöku starfsfólksins í 

því að nota myndirnar með Pétri. Ég kenndi starfsfólinu á hvernig 

myndirnar eru notaðar en það hefur ekki gengið nægjanlega vel hjá þeim 

að nota myndirnar með Pétri. Mér finnst eins og að starfsfólkið sé ekki 

tilbúið í að taka þátt í þessari vinnu. Allir starfsmenn þurfa að vinna saman 

að settu markmiði og nota myndrænt skipulag með Pétri. Við gefumst þó 

ekki upp heldur æfum okkur saman. Pétur reynir oft að biðja um eitthvað 

en enginn skilur hvað hann er að meina og þá getur hann orðið mjög 

reiður. Þegar það gerist nota ég myndir með tilfinningum og hann segir mér 

hvernig honum líður með því að benda á viðeigandi mynd. Þegar við höfum 

skilið hvort annað róast hann. Markmiðið er að auka við myndræna 

skipulagið til að gera Pétri kleift að vera þátttakandi í öllum aðstæðum þar 

sem hann getur tjáð sig sjálfur án átaka. 

Málið – myndir – tákn: Talmeinafræðingurinn kom nokkrum 

dögum eftir skilafundinn í maí og hitti Pétur. Hún fékk lítið frá 

honum. Hún kom og talaði við mig eftir að hún prófaði hann 

og sagði að það hefðu kviknað rauð ljós hjá sér. Ég sagði henni 

frá því sem ég hef verið að gera með Pétri. Hún fékk lánaðan 

orðaskil listann sem ég var búin að fylla út. Orðaskil er 

málþroskapróf sem byggir á orðaforðagátlista fyrir börn á 

aldrinum eins og hálfs til þriggja ára. Prófinu er ætlað að mæla 

orðaforða barnanna svo og hvort þau hafa náð valdi á 

beygingarkerfi og setningagerð málsins. Aldursviðmið fylgja 

prófinu, en með samanburði við þau er skorið úr um hvort 

málþroski barna mælist innan eðlilegra marka miðað við 

jafnaldra (Elín Þöll Þórðardóttir, 1998). Einnig svaraði ég 

nokkrum spurningum frá henni sem hún skráði hjá sér 

(dagbók, 16. maí 2011). 

Eins og lesa má úr þessari dagbókarfærslu er nauðsynlegt að halda áfram 

að æfa málnotkun og hafa orð á öllum hlutum með Pétri og tala mikið við 

hann. Hann skilur mjög vel allt sem sagt er við hann og hann getur notað 

mikið af málhljóðum og segir nokkur orð mjög skýrt. Myndræna skipulagið 

er hins vegar mjög mikilvægt eins og ég nefni í dagbókinni: 
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Myndræna skipulagið er það verkfæri sem Pétur notar til að 

tjá sig. Það er það sem gerir daginn skemmtilegan hjá Pétri. Þá 

veit Pétur hvað hann á að gera næst því að myndirnar segja 

honum það. Matartímar ganga orðið mjög vel hjá Pétri, hann 

nær sjálfur í myndina og ef starfsfólkið er ekki búið að setja 

myndina á dagskipulagið hans þá nær hann sjálfur í hana og 

setur á dagskipulagið. Hann vill hafa myndina á réttum stað 

(dagbók, 19. maí 2011).  

Pétur var mjög fljótur að tileinka sér myndrænt skipulag og nú er það mitt 

að auka myndirnar og gera hann sjálfstæðari í leikskólanum með því að 

setja þær upp við allar aðstæður þar sem Pétur þarf á þeim að halda. Það 

er hinsvegar ljóst af lestri dagbókarinnar að stundum missti ég móðinn og 

fannst lítið ganga í samstarfi okkar Péturs:  

Það hafa ekki verið framfarir í málinu hjá Pétri undanfarið og 

stundum finnst mér hann aðeins hafa misst niður orð sem 

hann var farinn að segja (dagbók, 6. júní 2011). 

Pétur er að læra tákn með tali, hann er duglegur að nota það og það 

hjálpar mér að skilja hann. Við erum líka búin að læra svolítið að skilja hvort 

annað með tímanum. 

Leikur – samskipti – félagsfærni: Undanfarið hefur Pétri farið 

aðeins fram. Hann reynir meira að mynda hljóð og eins finnst 

mér ég sjá framfarir í félagslegum samskiptum með aðstoð frá 

kennara. Pétur situr hjá mér á gólfinu ásamt öðrum börnum 

og tekur aðeins þátt, eins og í leiknum með bílahúsið. Börnin 

voru að skiptast á að raða kubbum á bílabrautina og láta þá 

renna niður. Pétur hefur líka verið að reyna að fá krakka til að 

elta sig með því að kalla til þeirra. En þau skildu Pétur ekki eða 

vildu ekki elta hann (dagbók, 19. maí 2011). 

Pétur tekur þátt með því að bíða eftir að röðin komi að honum að láta 

kubbinn renna niður. Þetta reyndist honum ekki auðvelt því hann vill helst 

vera einn í leiknum. Kennari verður að sitja og stjórna því sem fram fer. 

Pétur hefur verið að taka framförum í litlum skrefum félagslega og er meiri 

þátttakandi í leik en áður. Hann berst fyrir sínu. Það gerðust ánægjulegir 

hlutir þegar Pétur mætti í leikskólann eins og lesa má í dagbókinni: 
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Í dag kom Pétur rétt fyrir hádegismatinn í leikskólann og ég 

bauð honum matarspjaldið sitt en hann vildi það alls ekki. 

Pétur benti inn í söngstund og ég rétti honum þá 

söngstundarspjaldið. Hann setti það á dagskipulagið og fór inn 

í söngstund. Pétur settist hjá starfsmanni og allt gekk vel í 

söngstundinni (dagbók, 6. júní 2011). 

Þetta var stór dagur hjá Pétri, þetta var í fyrsta skipti sem hann vildi fara inn 

í söngstund. Hann hefur aldrei viljað það þrátt fyrir margar tilraunir mínar 

að bjóða honum að koma með honum í söngstund. Þetta var því mjög mikil 

framför hjá Pétri, hann kemur mér stöðugt og skemmtilega á óvart. 

Það er oft erfitt að skilja Pétur. Því er mikilvægt að myndirnar á 

dagskiplaginu hans séu þar. Það misferst stundum eins og kemur fram hér 

á eftir í dagbókarfærslu: 

Umhyggja: Pétur gólar í stað þess að nota orð. Það er 

mikilvægt að allir starfsmenn deildarinnar sýni honum 

umhyggju, styðji hann í leik og öllum athöfnum sínum. Það er 

mikið mál finnst mér að koma starfsfólki inn í myndrænt 

skipulag og að virkja alla í að nota það með Pétri. Það er 

mikilvægt til að honum líði vel. Þetta hefur ekki tekist enn. Það 

er eins og að starfsfólkið vilji að einhver einn sjái bara um 

þetta. Það gengur alls ekki, vegna þess að ef starfsmaðurinn er 

ekki í vinnunni þá veit enginn hvað á að gera. Þetta verður að 

vera samvinna því annars verða árekstrar og oft koma upp 

aðstæður þar sem enginn veit neitt og það má ekki gerast. 

Pétur verður að vera öruggur með skipulagið sitt og það þarf 

að vera tilbúið þegar að hann ætlar að nota það. Annars 

verður Pétur óöruggur og honum líður illa (dagbók, 19. maí 

2011). 

Þetta er mikil vinna sem tekur tíma að aðlagast og stundum geri ég miklar 

kröfur til starfsfólks í kringum mig. Þetta skiptir miklu máli og því ætla ég að 

halda áfram að gera kröfur til sjálfrar mín og annarra starfsmanna. 

Myndrænt skipulag verður að vera til staðar fyrir börn sem ekki geta tjáð 

sig með orðum.  

Starfsánægja: Vinna mín með Pétri er ánægjuleg og ég sé árangur af því 

starfi sem unnið hefur verið. Það sem ég þarf að gera núna er að auka 

myndirnar, setja þær á fleiri staði og þróa vinnuna markvisst. 
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Í júní, þegar farið var að styttast í sumarfríið á leikskólanum, boðaði 

leikskólastjórinn mig á sinn fund. Þar bauð hún mér að taka við stöðu 

sérkennslustjóra og ég ákvað að taka þeirri stöðu. Þetta var ekki auðveld 

ákvörðun því að deildin mín á að vera óbreytt næsta vetur að minni beiðni. 

Það var líka sérstaklega erfitt vegna Péturs sem ég er búin að vera að vinna 

með. Mig langar að vera þátttakandi í þeirri vinnu áfram og það verð ég 

áfram sem sérkennslustjóri.  

 

Á skilafundi í maí 2011 sagði sálfræðingur okkur frá því að Pétur væri komin 

með frumgreiningu. Ég sat fundinn sem deildarstjóri hans. Á fundinum voru 

einnig sérkennslufulltrúi sveitarfélagsins, leikskólaráðgjafi frá 

skólaskrifstofu, sérkennslustjóri leikskólans og móðir Péturs.  

Málið – myndir – tákn: Á skilafundi í maí var farið yfir stöðuna. Ég sagði frá 

því sem verið er að gera með Pétri á deildinni hans í leikskólanum. Ég 

greindi einnig frá myndunum á valtöflu og myndakippunum sem Pétur 

notar til að velja sér viðfangsefni í leik. Leikskólaráðgjafinn lagði til að ég 

myndi fylla út orðaskil sem ég gerði og nú eru um 11- 12 orð sem hann 

segir. Leikskólaráðgjafinn spurði hvort það væri hægt að setja tvær myndir í 

einu á dagskipulagið hjá Pétri. Ég sagði þeim að ein mynd væri meira en 

nóg eins og staðan væri í dag, en þegar við færum að sjá framfarir hjá 

honum þá myndum við bæta fleiri myndum við dagskipulag hans.  

Leikur – samskipti – félagsfærni: Ég sagði frá því að Pétur færi í salinn í 

hálfa klukkustund daglega ásamt þremur öðrum börnum. Þetta er gert til 

þjálfa Pétur í að fara inn í salinn en það vildi hann alls ekki gera með 

hópnum sínum. Það voru of mörg börn en í litlum hóp gengur það vel. 

Pétur þarf þjálfun í grófhreyfingum og kjarkæfingum og hefur þessi vinna 

skilað honum góðum árangri. Í salnum æfir Pétur sig líka í samskiptum í leik 

með börnum (fundargerð, 5. maí 2011). 

Það er mikilvægur tími framundan hjá Pétri. Markviss vinna með honum í 

leikskólanum skiptir máli. Ég vil að Pétri líði vel og að honum sé sýnd 

umhyggja og virðing. Pétur þarf að eiga ánægjulega leikskólagöngu. 

Niðurstöðurnar eru þær að ég mun breyta um starfsheiti. Vinna mín 

með Pétri heldur áfram eins og áður. Ég þarf samt aðeins að sleppa takinu 

af honum og treysta öðrum fyrir Pétri þar sem ég get ekki alltaf verið inni á 

deildinni hans. Það sem ég þarf að gera eftir sumarfrí er að fá aðstoð og 

ráðgjöf um það hvernig ég á að vinna með Pétri til að það skili sem bestum 

árangri. Ég vil gera það sem skilar árangri og fá upplýsingar frá þeim sem 

hafa reynslu af vinnu með börnum sem eru í svipaðri stöðu og Pétur. Það 

verður skrítið að hitta ekki foreldra hans daglega og geta ekki rætt við þau 
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um hvernig hafi gengið heima og hvernig hafi gengið í dag. Við höfum alltaf 

átt góð samskipti og getað rætt saman og hjálpast að. Þetta þarf kannski 

ekki að breytast svo mikið þar sem sérkennsluherbergið er við hliðina á 

deildinni. Ég vil ekki missa af þessum góðu samskiptum við foreldrana. 

Einnig vil ég fylgjast vel með deildinni og hjálpa þar til ef á þarf að halda.  

Í dag starfa ég sem sérkennslustjóri og starfsgildin mín og reynsla hjálpa 

mér í því starfi. Það þarf að sýna umhyggju, hafa þolinmæði, afla sér 

upplýsinga um hvað sé árangursríkast að nota hverju sinni með Pétri, alltaf 

að vera að prófa sig áfram og að meta hvort að það sé árangur í starfinu. 

Skráning er grunnur að því að þetta geti verið markviss vinna. Markmið 

mitt er að læra skipulagða kennslu sem eru viðurkenndir kennsluhættir, 

m.a. fyrir einhverf börn. 

4.3 Sérkennslan 

Eftir sumarfrí byrjaði ég sem sérkennslustjóri í leikskólanum. Þetta eru 

spennandi breytingar og ég er leikskólastjóranum mínum þakklát fyrir að 

ýta mér út í nýtt og krefjandi verkefni og sýna mér þetta traust.  

Herbergið sem sérkennslan fer fram í er stórt og fallegt með stórum 

glugga. Þar inni er stórt borð til að nota þegar margir koma á fundi eins og 

teymisfundi en það er mikilvægt að vel fari um fólk á slíkum fundum. Í 

herberginu er líka lítið borð sem ég nota oftast í vinnu með börnunum. Það 

er gott gólfpláss í herberginu sem er nauðsynlegt þar sem að vinnan mín 

með börnum fer mikið fram á gólfinu. Þar er einnig tölva og tveir skápar og 

hillur. 

Bruner (1996) segir að það sé mikilvægt að kennarar, skólafólk og aðrir 

uppeldisaðilar séu vel meðvitaðir um hversu mikilvægt umhverfið er fyrir 

nám einstaklingsins. Rýmið ber með sér og miðlar reynslu, þekkingu, 

gildum og tilfinningum og það talar til barna og unglinga. Rými getur 

auðveldað nám og það getur líka hindrað nám.v 

Eftir sumarfrí hófst skemmtileg vinna við að koma sérkennslunni vel í 

gang. Ég og þroskaþjálfinn sem verður með mér í sérkennslunni erum 

búnar að vera að útbúa myndrænt skipulag fyrir nánast allar deildir 

leikskólans. Það eru mörg börn sem nýta sér myndrænt skipulag. 

Myndirnar auðvelda til dæmis tvítyngdum börnum að skilja hvað fer fram 

hverju sinni í leikskólanum. 

 Um leið og vinnan hefst er maður byrjaður að breyta og bæta. Sérkennslan 

er eins og annað starf innan leikskólans alltaf í þróun og þarf sífellt að vera 

að endurskipuleggja það. Það er einmitt það sem gerir starfið fjölbreytt og 

skemmtilegt - að það er aldrei hægt að sjá neitt fyrir. Ásamt því að vera að 
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skipuleggja vinnuna erum við að taka börn í þjálfun í litlum hópum og sumir 

þurfa einstaklingsþjálfun. Það eru einhverf börn í leikskólanum og börn 

með aðrar sérþarfir sem ég veit ekki hvernig ég á að vinna með. Ég vil ekki 

gera bara „eitthvað“ með þeim og það er mikilvægt fyrir mig að fá 

leiðbeiningar frá öðru fagfólki sem hefur reynslu af sérkennslustörfum til 

að kenna mér. Ég hófst engu að síður handa og byrjaði á að taka Pétur með 

mér í sérkennsluherbergið. Við æfum okkur í hljóðunum með því að leika 

okkur með þau eins og t.d. dýrahljóð: 

Leikur – samskipti – félagsfærni: Pétur sagði epli í dag, hann 

var hættur að segja epli og því var það ánægjulegt að heyra 

hann segja það aftur. Mér fannst hann glaður og rólegur í dag. 

Við byrjuðum á að leika okkur með hljóðin B og L úr 

námsefninu „Lærum og leikum með hljóðin“. Pétur sagði bí, bí, 

mjá, epli, bað og bolti, þetta eru flest orð sem ég er búin að 

heyra hann segja áður. Við enduðum á því að lesa bókina um 

Bínu bálreiðu og hann hafði gaman af því, úthaldið hjá honum 

var mikið og hann hefði getað verið lengur (dagbók, 11. ágúst 

2011).  

Ég veit ekki hvernig ég á að þjálfa Pétur til að hann nái sem bestum árangri. 

Þess vegna leitaði ég eftir aðstoð frá sérkennslufulltrúa sveitafélagsins. 

Hann benti mér á að fá til mín þroskaþjálfa sem starfar hjá 

félagsþjónustunni til að kenna mér að vinna með skipulagða kennslu (e. 

Structured Teaching) sem er kennsluaðferð sem þróuð hefur verið innan 

TEACCH-líkansins. Hún byggist upp á því að skipuleggja umhverfið, setja 

upp dagskrá, vinnukerfi og sjónrænt boðskiptakerfi. Þannig fæst yfirsýn yfir 

það sem er í vændum. Með skipulagðri kennslu hefur verið fundin upp 

áhrifarík leið til að auka færni barna með röskun á einhverfurófi og gera 

þau færari um að framkvæma hluti sjálf án stuðnings frá öðrum (Robledo, 

Ham- Kucharski, 2008).  

Mér leist mjög vel á að byrja með skipulagða kennslu. Ég hafði samband 

við þroskaþjálfann sem var tilbúinn að koma til mín og hjálpa mér. 

Þroskaþjálfinn, sem er kona, kom hálfan dag og kenndi mér hvernig 

skipulögð kennsla færi fram og lánaði mér bækur og gögn til að ég gæti 

byrjað að útbúa verkefni fyrir kennsluna. Mikinn undirbúning þarf til að 

koma kennslunni í gang. Það þarf að búa til verkefni og taka myndir af öllu 

til að para saman. Kennslan þarf að vera skipulögð frá upphafi til enda. Það 

tók mig nokkra daga að útbúa verkefni. Síðan byrjaði ég strax að æfa mig 

að vinna með Pétri í skipulagðri kennslu. Þegar ég byrjaði að vinna komst 
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ég að því jöfnum höndum hvað mætti betur fara og þá þurfti ég að 

bregðast við því. Stundum vantar eitthvað og þá þarf að búa það til strax, 

þannig þróast vinnan. Það er mikilvægt að nota líka myndir inni á 

deildunum til að samræma vinnuna. Þannig verður árangurinn betri. 

Þroskaþjálfinn sem kenndi mér hvatti mig til að skrá mig á námskeið í 

skipulagðri kennslu hjá Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins í desember til að 

læra meira um skipulagða kennslu Það gerði ég auðvitað í þeirri von að það 

myndi hjálpa mér að verða öruggari í kennslunni: 

Ég ætla að vinna með Pétur í skipulagðri kennslu á hverjum 

degi. Þetta var heilmikill lærdómur fyrir hann og mig. Það sem 

ég er að æfa með honum er að byrja á verkefni og klára það og 

velja síðan næsta verkefni. Þannig vinnur hann koll af kolli þrjá 

stöðvar með þremur verkefnum á hverjum stað. Pétur lærði á 

kerfið en við þurftum aðeins að takast á í fyrstu skiptin. Hann 

var ekki sáttur við að þurfa að leysa verkefnið eins og myndin 

af verkefninu sagði til um. Pétur vildi gera það eftir sínu höfði. 

En hann var fljótur að sætta sig við það og vinnur verkefnin 

eins og myndin sýnir. Ég þurfti strax að útbúa flóknari verkefni 

fyrir hann. Pétur er fljótur að læra og nýtur þess vel að leysa 

verkefnin (dagbók, 25. ágúst 2011). 

Í ágúst 2011 var haldinn teymisfundur en hann sátu leikskólafulltrúi 

sveitarfélagsins, leikskólaráðgjafi skólaskrifstofu, deildarstjóri, móðir 

Péturs, þroskaþjálfi og sérkennslustjóri. Það kom fram hjá móðir Péturs á 

fundinum að hann fer inn á Hegðunar- og þroskastöðina í ágúst 2011.  

Málið – myndir – tákn: Móðir Péturs sýndi okkur niðurstöður frá 

talmeinafræðingnum sem sýna fram á að seinkun hans í máltjáningu er um 

19 mánuðir.  

Á fundinum sagði móðir Péturs frá því að hann væri farinn að öskra 

mikið heima. Hún sagðist oft ekki skilja hann og þurfa að giska hvað hann 

væri að segja og við það yrði Pétur enn reiðari. Við hvöttum móðir Péturs 

til að nota myndir heima til að hjálpa honum að tjá sig. 

Leikur – samskipti – félagsfærni: Móðir Péturs sagði að Pétur væri farinn 

að telja upp að þremur. Hún sagði líka að systkini hans væru dugleg að leika 

við hann og að þau færu oft út að leika með Pétur.  

Umhyggja: Það er nauðsynlegt fyrir Pétur að hafa rútínu á öllu eins og 

svefninum og að mæta í leikskólann á sama tíma á morgnana. Hann er 

viðkvæmur fyrir breytingum (fundargerð, 8. ágúst 2011). 
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Teymisfundir eru mikilvægir og það er  mikilvægt að halda þá reglulega 

til að ræða hvernig gengur í leikskólanum og heima fyrir. Það er gott að 

geta hjálpast að við að samræma vinnubrögð og fara yfir hvað hefur gengið 

vel og hver séu næstu skref í vinnu okkar með Pétri. Það er mikill 

stuðningur fyrir mig að hitta annað fagfólk og ráðfæra mig við það. 

 

Teymisfundur var haldinn í september 2011 og þann fund sátu 

leikskólafulltrúi sveitarfélagsins, leikskólaráðgjafi skólaskrifstofu, 

sálfræðingur, foreldrar Péturs, deildarstjóri, þroskaþjálfi og sérkennslustjóri 

leikskólans.  

Sálfræðingur fór yfir niðurstöður úr þroskaprófi frá Hegðunar- og 

þroskastöðinni. Þar var lagt fyrir hann Bayley-próf sem athugar 

vitsmunaþroska, málþroska og hreyfiþroska.  

Málið – myndir – tákn: Það var rætt um hvernig gengið hefði hjá 

Pétri að nota myndræna skipulagið í leikskólanum og heima. Það 

gengur vel í leikskólanum og hann fer alveg eftir myndrænu skipulagi 

þar. Heima er verið að vinna í því að byrja að nota myndir með Pétri. 

Ég bauð foreldrum aðstoð ef þau vilja hjálp við að útbúa myndirnar.  

Það hafa ekki orðið framfarir hjá Pétri í málinu undanfarið og ákveðið að 

halda áfram að nota Orðaskil listann til að fylgjast með orðaforðanum.  

Leikur – samskipti – félagsfærni: Það hafa orðið framfarir í félagslegum leik 

hjá Pétri í leikskólanum. Hann er farinn að taka aðeins þátt í eltingaleik. 

Hann vill alltaf fara í söngstund og situr hjá kennara og fylgist með öllu sem 

þar fer fram. Þegar það eru uppákomur í salnum, eins og sameiginlegar 

söngstundir hjá öllum leikskólanum, fer hann inn í salinn og situr hjá 

kennara (fundargerð, 13. september 2011). 

Það er mikilvægt fyrir mig að vinna áfram með Pétur á hverjum degi því 

ég sé framfarir hjá honum í félagsfærni. Þetta gerist í litlum skrefum í einu 

og þau eru því mjög ánægjuleg. 

 

Teymisfundur haldinn í október 2011. Fundinn sátu foreldrar Péturs, 

sérkennslufulltrúi sveitarfélagsins, leikskólaráðgjafi skólaskrifstofu, 

deildarstjóri og sérkennslustjóri leikskólans. 

Málið – myndir – tákn: Allt gengur mjög vel í leikskólanum, Pétur fer í 

þjálfun á hverjum degi hjá mér og er mjög áhugasamur í vinnunni og leysir 

verkefnin vel af hendi. Pétur er duglegur að æfa sig að telja. Hann telur 

margt sem hann sér í umhverfinu eins og ljósin í loftinu og táknar síðan 

fjölda þeirra með fingrunum. Pétur er búinn að læra flesta litina. Hann er 
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mjög duglegur að nota tákn með tali um leið og hann leysir verkefnin og 

hann notar líka tákn með tali inni á deildinni sinni. Deildarstjórinn hans er 

mjög góður í að nota tákn með tali með honum og það hjálpar honum í 

samskiptum inni á deildinni ásamt myndunum. Deildarstjórinn hans Péturs 

sagði frá því að við matarborðið notar Pétur myndir og réttir eða bendir á 

mynd fyrir það sem hann vill fá á borða eða drekka. Hann borðar ágætlega í 

leikskólanum en sumt vill hann alls ekki. Það má alls ekki má blanda 

matnum á diskinum, þá borðar hann ekki neitt.  

Leikur – samskipti – félagsfærni: Það sem Pétur á erfitt með núna inni á 

deild er að deila leikföngum með hinum börnunum. Þetta þurfum við að 

æfa vel, fyrst í skipulögðu kennslunni og síðan færa það yfir á deildina.  

Í kennslunni gengur Pétri vel, hann unir sér vel þar og vill gjarnan vera 

lengi. Hann endar tímann alltaf á verkefnum í tölvunni þar sem hann er 

orðinn ansi leikinn. Pétur á ekki í vandræðum með að nota músina og ég 

þurfti aðeins að sitja með honum í fyrstu skiptin sem við fórum í tölvu. Eftir 

það gekk honum vel að vinna einn í tölvu. Það sem Pétur er að æfa í 

tölvunni er að telja, litirnir, flokka og fínhreyfingar með músina. Pétur fær 

alltaf að vera fimm til tíu mínútur í tölvunni. Við notum tímaklukku sem 

hann fylgist með og þegar tíminn er búin hættir hann oftast sjálfur. Það 

kemur þó stundum fyrir að hann reyni að fá mig til að vera lengur tölvunni 

en við erum með reglu og förum eftir henni. 

Heima notar Pétur myndamöppuna sína sem ég útbjó fyrir hann til 

tjáningar og til að velja hvað hann vill gera. Hann getur orðið ansi reiður ef 

enginn skilur hann eða skilur ekki það sem hann táknar (fundargerð, 28. 

október 2011). 

Það hefur gengið vel að koma sérkennslunni í gang og góð samvinna 

hefur skapast við allar deildir leikskólans. Það er mikilvægt að sérkennslan 

fari jafnt fram inni á deildum og í sérkennsluherbergi. Skipulagða kennslan 

hefur gengið vel, ég er alltaf að hugsa um ný verkefni og þegar tækifæri 

gefst útbý ég ný verkefni. Það sem mér finnst erfiðast er að mér finnst ég 

oft hjálpa Pétri of mikið eða læt hann stjórna mér of mikið. Verkefni mitt er 

að gera hann sjálfstæðari í vinnunni sinni. Hann vill að ég sitji hjá sér og geri 

eins og hann segir mér að gera með bendingum og táknum. Ég tók eftir 

þessu og skráði hjá mér í dagbókina á sínum tíma: 

Þegar Pétur er að vinna sjálfstætt í skipulagðri kennslu þá er 

hann með verkefni sem hann getur auðveldlega gert án 

aðstoðar. Pétur kallar stöðugt á mig, t.d. þegar hann er að 

púsla dýrapúslið, ég á að segja hljóðin í dýrunum og hann 
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hættir ekki fyrr en ég svara honum og þetta reynir á mig. Ég 

má ekki gefa honum þetta eftir því þá hættir hann aldrei 

(dagbók, 12. september 2011).  

Mér þótti það gaman en ég var ekki viss um að ég væri að gera honum 

greiða með því að hlýða honum. Mér fannst hann þurfa að æfa sig að vinna 

sjálfstætt en var nokkuð viss um að þetta myndi koma með æfingunni.  

4.4 Staðan er í dag 

Vinnan hefur gengið vel en reynir heilmikið á vegna þess að ég vil standa 

mig vel. Pétur lærði að para saman myndir strax í fyrstu viku og við 

byrjuðum að vinna með skipulagða kennslu. Ég þurfti fljótt að bæta við 

nýjum verkefnum fyrir hann, kennsla á námsefni hófst mjög fljótlega hjá 

okkur. Hann er að æfa litina, telja, að leika sér, hugtök eins og uppi, niðri, 

stór, lítill. Hann er að æfa sig í að skiptast á vegna þess að það hefur hann 

átt í erfiðleikum með inni á deildinni sinni. Það má helst enginn koma 

nálægt honum þegar hann er að leika sér. Hann á erfitt með þetta og vill 

ráða ferðinni. Dæmi um þetta er t.d. Þegar Pétur er að leika sér með lestina 

safnar hann til sín öllum lestunum og vill vera einn með hana. Ef að barn 

biður hann um að lána sér lest vill hann það ekki. Hann er líka mjög 

vanafastur eins og fram kemur í dagbókinni hér: 

 

Málið – myndir – tákn: Einu sinni þegar Pétur var að gera 

verkefnið með lestarbrautina þá gleymdi hann að kíkja á 

myndirnar og var byrjaður að taka saman þegar hann tók eftir 

því að myndirnar voru ofan í körfunni. Hann tók þær upp úr og 

byrjaði upp á nýtt á verkefninu. Það er allt í mjög föstum 

skorðum hjá honum. Hann þolir illa óvænta hluti og 

breytingar. Hann treystir alveg á myndirnar (dagbók, 21. 

nóvember 2011). 

Pétur vill hafa allt í mjög föstum skorðum og rútínan er honum mikilvæg 

eins og þegar að hann var að leika sér með lestina, ég var búin að taka eftir 

því að hann lét ekki myndirnar þar sem hann setur þær alltaf og horfir á 

þær þrátt fyrir að kunna verkefnið vel. Ég ákvað að láta á það reyna hvernig 

hann myndi bregðast við þegar að hann tæki eftir myndunum ofan í 

körfunni. Þegar Pétur tók eftir myndunum fór hann aðeins úr jafnvægi og 

ég sagði honum að ganga frá. Það var ekki til umræðu hjá Pétri og hann 
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byrjaði allt alveg frá byrjun og lét myndirnar þar sem hann er vanur að setja 

þær. Þarna sést vel hvað reglan er honum mikilvæg í einu og öllu. 

Leikur – samskipti – félagsfærni: Uppáhaldsstundir Péturs eru þegar hann 

fer í tölvuna og það er gaman að fylgjast með hvað hann á auðvelt með að 

vinna í henni. Í verkefnavinnunni vill hann hafa kennara hjá sér. Þetta 

fannst mér áberandi og skrifaði nokkuð um samskiptin okkar á milli í 

dagbókina, bæði það sem gekk vel og það sem gekk ekki jafn vel og kostaði 

nokkur átök: 

Hann vinnur verkefnin mikið sjálfur en þarf að hafa kennara 

vegna þess að hann spyr stanslaust um liti, fjölda, táknar fjölda 

með fingrum, hugtök eins og stór, lítill. Kennslan snýst mikið 

um samskipti milli mín og hans. Hann leitar eftir samþykki 

mínu við öllu eða að ég segi orðin og hann hljóðin eins og með 

dýrunum. Við gerum táknin með dýrum og litunum. Hann 

flokkar liti og telur. Þetta gengur allt mjög vel. Núna þurfum 

við að fara að æfa okkur í að skiptast á. Það hefur reynst Pétri 

svolítið erfitt. Við æfðum það í nokkur skipti. Það voru mikil 

átök til að byrja með en við vorum bæði þrjósk en að lokum 

gekk allt eins og í sögu. Við gerum til skiptis þegar við erum að 

leika okkur á gólfinu (dagbók, 21. nóvember 2011). 

Við æfum okkur í flestum verkefnum að gera til skiptis og það er ekki mikið 

mál lengur, hann er oftast til í að skiptast á með mér og það eru aldrei mikil 

átök hjá honum lengur við það. Þetta gladdi mig og ég sá ástæðu til að 

nefna þetta í dagbókinni: 

Það var ánægjulegt þegar deildarstjórinn hans Péturs sagði 

mér frá því að það hefði skilað sér inn á deildina. Pétur er 

orðinn sáttari við að skiptast á með dótið inni á deildinni sinni. 

Þá fannst mér ég sjá ávinning af okkar vinnu. Það hefur allt 

gengið betur inni á deild hjá Pétri, hann hefur áfram sýnt 

framfarir í félagslegum samskiptum (dagbók, 15. desember 

2011). 

Þegar árangur af vinnunni fer að skila sér verður maður ánægður og eflist í 

að halda áfram að þróa starfið: 

Umhyggja: Ég er búin að færa nokkur verkefni inn á deild sem 

Pétur er búinn að æfa sig með hjá mér í skipulagðri kennslu. 
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Útbjó í staðinn nokkur ný verkefni. Það verður að passa að 

skipta oft um verkefni til að Pétur verði ekki leiður á þeim 

(dagbók, 2. nóvember 2011). 

Pétur er byrjaður að taka þátt í vali með börnunum á sinni deild og velur á 

valtöflunni með hinum börnunum. Þar velur hann sér hvað hann langar að 

gera. Hann leikur sér oftast í samhliðaleik og finnur sér stað til að vera á þar 

sem ekki er mikill hávaði. Hann getur ekki verið þar sem eru mikil læti.  

Hann er líka misjafnlega vel upplagður eins og kemur fram hér í 

dagbókarfærslu: 

Móðir Péturs var að koma með hann í leikskólann og var hann 

ekki sáttur. Hún sagði að hann hefði séð börn í göngutúr og 

hann vildi fara í göngutúr. Hann átti að fara út á lóð að leika 

sér. Þetta var ekki hans deild sem hann sá í göngutúr. Ég 

spjallaði við þau í smá stund en hann lét sig ekki þannig að ég 

fór út og sótti deildarstjórinn hans. Hún kom inn til að tala við 

Pétur. Hún fer venjulega með honum í göngutúr. Það er 

spurning hvernig hægt sé að koma í veg fyrir svona átök hjá 

Pétri. Ég tala oft við móður Péturs þegar hún kemur með hann 

og eins þegar hún sækir hann í leikskólann. Það er gott að 

ræða saman, það styrkir okkar samskipti með Pétur (dagbók, 

18. nóvember 2011).  

Pétur er með dagskipulag leikskólans heima og veit hvenær hann fer í 

göngutúr en þennan dag lét hann börn í göngutúr setja sig úr jafnvægi því 

hann hélt að þetta væri hans deild. Þegar að hann sá deildarstjórann sinn í 

leikskólanum vissi hann að hann átti ekki að vera í göngutúr og róaðist. 

Starfsánægja: Tímaleysi í starfi mínu og leikskólans í heild hefur angrað 

mig. Það hefur verið mikið um veikindi starfsfólks og þá riðlast allt skipulag 

í húsinu. Þegar þetta gerist, sem er nú oft, reyni ég eins og ég get að vinna 

með börnunum inni á deild þar sem ég er hverju sinni. Börnin sem þurfa 

aðstoð eru á öllum deildum þannig að sérkennslan fellur alls ekki niður. 

Sérkennsla á að fara fram inni á deildum og galdurinn er að laga sig að 

aðstæðum hverju sinni. Þetta snýst um að sinna börnunum eins vel og 

hægt er hverju sinni, hvar sem það er gert. Það er svolítið ríkjandi viðhorf 

að starfsfólk í sérkennslu vinni ekki vinnuna sína ef ekki er farið með börn 

út af deildum. Þetta er viðhorf sem ég er að breyta þar sem ég starfa, 

vegna þess að mörg börn þurfa einmitt stuðning inni á deildunum sínum:  
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Þroskaþjálfinn sem byrjaði eftir sumarfrí er hætt og var það 

erfitt fyrir mig. Við vorum komnar vel af stað og unnum vel 

saman. En ég fékk grunnskólakennara með mér í 

sérkennsluna. Það gengur mjög vel hjá okkur að vinna saman. 

Við erum búnar að vera að gera einstaklingsnámskrár fyrir alla 

sem eru í sérkennslu (dagbók, 2. nóvember 2011). 

Það var leiðinlegt að missa þroskaþjálfann, en þetta er nú gangur lífsins og 

ég var heppin að fá kennara til að starfa með mér í sérkennslunni. 

Dagbókin hefur veitt mér ánægju, því þar get ég séð hvað í raun og veru er 

búið að gerast hjá okkur Pétri: 

Það er mikilvægt að sjá árangur af því sem verið er að gera. 

Skráningin hefur hjálpað mér að sjá framfarir hjá Pétri. 

Stundum finnst mér ég vera að hjakka á sama stað í langan 

tíma. Með því að skrá og lesa það reglulega þá sér maður litlu 

skrefin sem gerast og hvað það er í raun mikið búið að gerast á 

þessu eina ári sem við Pétur erum búin að vera saman í 

leikskólanum. Þetta er eitthvað sem ég hefði ekki viljað missa 

af því að hann hefur kennt mér svo mikið. Það er engin ein rétt 

leið í kennslu það þarf alltaf að prófa sig áfram og þróa 

vinnuna að einstaklingnum hverju sinni. Það hef ég lært og líka 

að það er enginn tími til að bíða eftir lausnum frá öðrum. Það 

er bara að prófa sig áfram og sækja sér upplýsingar frá þeim 

sem reynslu hafa og byrja að vinna. Ég fór á námskeið hjá 

Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins í skipulagðri kennslu og var 

það góð viðbót við það sem ég var búin að læra um skipulagða 

kennslu. Í byrjun hélt ég að skipulögð kennsla væri bara fyrir 

einhverf börn en ég fór að prófa verkefnin fyrir önnur börn og 

þau eru frábær fyrir alla sem þurfa sérkennslu. Þau hafa skýrt 

upphaf og endi. Börnin ráða auðveldlega við að leysa þau og 

upplifa sig ekki sem tapara. Sem þau gera oft þegar þau eru að 

fást við of erfið verkefni (dagbók, 15. desember 2011). 

Skipulögð kennsla var alveg ný fyrir mér. Ég hafði heyrt talað um hana en 

ekkert meira. Það er búið að vera lærdómsríkt fyrir mig að tileinka mér 

skipulagða kennslu og sjá árangurinn af því að vinna með hana með Pétri. 

Pétur var mjög fljótur að læra á vinnukerfið og því gátum við strax byrjað af 

krafti í vinnunni. Það sem hefur helst verið vandamál er að ég hef ekki alltaf 

nægan tíma til að útbúa til ný verkefni fyrir hann:  
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Í dag kom Pétur eins og venjulega í sérkennsluherbergið til mín 

klukkan 13.00 í rúma klukkustund. Ég er búin að útbúa nokkur 

ný verkefni fyrir Pétur sem við erum að fara að prófa í dag og 

verður það spennandi. Ég bjó t.d. til verkefni með litlum 

perlum til að þræða upp á band. Í verkefninu getum við æft 

formin vegna þess að perlurnar eru hringur, þríhyrningur og 

ferningur. Vinnan með Pétri er mjög skemmtileg, hann er 

duglegur og fljótur að læra. Það er frábært að fylgjast með 

honum. Hann parar saman mynd við mynd og gengur öruggur 

í verkefnin. Hann horfir á myndirnar af verkefninu og gerir 

nákvæmlega eins og þær segja honum að gera. Hann rúllar 

öllum verkefnum upp sem ég útbý handa honum og við erum 

alltaf komin með alls konar kennslu inn í hvert verkefni eins og 

að læra litina, telja, flokka, skiptast á og æfa okkur í tákn með 

tali (dagbók, 21. nóvember 2011). 

Það er mikilvægt að breyta verkefnunum með alls konar nýjum fyrirmælum 

til að gera þau flóknari. Þannig kenndi ég Pétri t.d. litina með því að segja 

honum að keyra fyrst bílinn á rauðu bílabrautinni. Þetta var eitt af fyrstu 

verkefnunum sem við unnum með. Þannig er hægt að þróa verkefnin með 

því að nota ýmiskonar fyrirmæli til að kenna með sama verkefninu. 

4.5 Tími í skipulagðri kennslu 

Í einum tíma í skipulagðri kennslu koma öll megin þemu rannsóknarinnar 

fyrir eins og málið, myndir, tákn, leikurinn, samskipti, félagsfærni, 

umhyggja og starfsánægja. 

Pétur var frábær í dag eins og alltaf. Hann kom með mér 

glaður inn í sérkennsluherbergi þar sem ég var búin að stilla 

verkefnum dagsins upp. Hann gekk að töflunni sinni og paraði 

myndina af okkur saman og tók efstu myndina af valtöflunni 

og gekk að veggnum og paraði þar við myndina af 

borðvinnuverkefnum. Hann settist í sætið sitt og leit á 

valtöfluna sem er vinstra megin við hann og tók efstu myndina 

og paraði hana við fyrsta verkefnið með eins mynd og byrjaði 

að vinna. Verkefnið var að setja saman púsl með 

dýramyndum. Pétur tók tvær myndir af hesti og folaldi. Hann 

gerði táknin stór hestur og lítill hestur og ég gerði með honum 

með því að segja orðin og samþykkja það sem hann gerði. Ég 

hrósa honum líka og segi honum hvað hann sé duglegur. Þegar 
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hann var búinn með öll púslin tók hann allt og setti aftur í 

körfuna og fór með hana út í glugga. Þetta var í fyrsta skipti 

sem hann gerði þetta sjálfur en venjulega hef ég tekið körfuna. 

Hann settist aftur og valdi næsta verkefni sem var að perla. 

Pétur byrjaði eins og alltaf að taka myndirnar af verkefninu 

upp úr körfunni og skoða vel. Því næst byrjaði hann að perla. 

Það er teiknaður ferningur á perluspjaldið sem hann á að 

perla. Pétur flokkar alltaf litina um leið og hann perlar. Þegar 

þessu var lokið tók hann perlurnar og hellti þeim í dolluna. 

Pétur gekk frá öllu í körfuna sem hann fór líka með út í glugga. 

Hann settist aftur og valdi þriðja verkefnið sem er að flokka liti. 

Þetta er spjald undan skyrdósum. Það er litað í hringina gulur, 

rauður, grænn, blár, appelsínugulur og bleikur. Það eru hlutir í 

sama lit og á hann að para saman liti. Með tímanum hefur 

myndast félagslegur leikur hjá okkur Pétri með þetta verkefni. 

Það eru tvær könnur og hann hellir alltaf með stærri könnunni 

í þá minni og fær sér að drekka. Í dag spurði ég Pétur hvort að 

hann vildi gefa mér að drekka og það var hann til í að gera og 

gaf mér oft að drekka á milli þess að hann hellti í. Að lokum 

setti hann hlutina á réttan stað, það kann hann mjög vel. Þegar 

Pétur hefur lokið borðverkefnum fer hann á töfluna sína og 

velur næstu mynd sem eru gólfverkefni. Á gólfinu er valspjald 

þar sem Pétur tekur efstu myndina og parar við verkefni með 

eins mynd. Bílabrautin er fyrsta verkefnið. Brautirnar eru þrjár 

og er ein gul, önnur rauð og sú þriðja græn. Pétur raðar 

bílunum á brautina og við það notar hann alltaf myndirnar 

sem eru af verkefninu. Bílarnir eru alltaf eins upp raðaðir og á 

myndinni. Í endanum á brautinni er gat þar sem bílarnir detta 

ofan í og hverfa. Verkefnið var í fyrstu að ljúka við að keyra alla 

bílana ofan í kassann og Pétur endurtekur það í fimm skipti. 

Við erum með fimm myndir á gólfinu sem við teljum og þegar 

ein ferð er búin þá segi ég einu sinni „búin“. Pétur réttir mér 

þá eina mynd og svona gengur þetta fyrir sig þar til fimm 

skiptum er lokið. Í dag er hann farinn að fá fyrirmæli með 

hverri ferð eins og „keyrðu fyrst bílinn á grænu brautinni„ eða 

„keyrðu bílinn á rauðu brautinni hratt“. Stundum spyr ég hvort 

ég megi keyra einn bílinn og það er orðið í lagi. Fyrst þegar ég 

prófaði það varð Pétur mjög reiður og öskraði á mig. Þá beið 

ég og gaf mig ekki, að lokum rétti hann mér bílinn og það 

hefur aldrei verið mál síðan. Næsta verkefni er lestarbraut sem 
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Pétur raðar í hring og keyrir eftir fyrirmælum, tekur upp pakka 

á leiðinni og skilar þeim síðan aftur og við teljum líka fimm 

skipti í lestarverkefninu. Að lokum velur hann síðustu myndina 

og parar hana við kubbakassa. Þar er mynd af kubbabyggingu 

sem hann fer eftir og leysir það fljótt og örugglega, við 

hjálpumst oft að við að byggja húsið. Það geri ég til að þjálfa 

hann í samskiptum, til að aðrir megi vera með honum að leika. 

Þegar þremur gólf verkefnum er lokið fer hann á töfluna og 

velur þriðju myndina með borðverkefnum. Þar eru verkefni 

sem hann getur vel unnið sjálfstætt og á að vinna sjálfstætt. 

Það er erfiðasta stöðin því Pétur vill alltaf hafa mína athygli. Ég 

reyni að gera eitthvað annað á meðan hann vinnur verkefnin. 

Mér finnst mjög erfitt að sitja ekki hjá Pétri og leika við hann 

og svara öllum hans spurningum. Pétur er með púslverkefni 

þar sem hann hermir eftir dýrahljóðum og gerir táknin. Þetta 

er góð æfing fyrir málið. Pétur vinnur stærðfræðiverkefni þar 

sem hann æfir sig að telja og hann táknar líka litina. Þriðja 

verkefnið er að þræða perlur upp á band. Þar æfir hann litina 

og formin. Fínhreyfingar Péturs eru mjög góðar og hann er 

mjög fljótur að læra. Þegar hann hefur lokið þremur 

verkefnum fer hann á töfluna sína og velur tölvu og þar getur 

hann unnið hjálparlaust (vettvangsathugun 23. nóvember 

2011). 

Þetta er lýsing á einum tíma hjá Pétri í skipulagðri kennslu. Hann fer í hana 

á hverjum degi og skipulag tímana er alltaf með sama hætti. Ég skipti alltaf 

um einhver verkefni á hverjum degi. Það er mikill vandi til að byrja með en 

með æfingunni verður maður öruggur í kennslunni. Pétur reynir oft að 

stjórna mér en ég leyfi honum það ekki og hann virðir það nú orðið. 

 

Teymisfundur í nóvember 2011. Fundinn sátu móðir Péturs, 

sérkennslufulltrúi sveitarfélagsins, leikskólaráðgjafi skólaskrifstofu, 

deildarstjóri og sérkennslustjóri leikskólans. 

Málið – myndir – tákn: Móðir Péturs sagði frá því að þroskaþjálfi frá 

félagsþjónustu sveitarfélagsins hefði komið í heimsókn deginum áður. Hún 

fór yfir myndrænt skipulag heima með móðurinni og fleira. Hún skildi eftir 

myndir fyrir fjölskylduna til að nota heima og móðirin kom með þær á 

fundinn til að sýna okkur. Ég plastaði og klippti myndirnar niður og lét 

móður fá franskan rennilás og allt sem þarf til að geta byrjað að nota þær 
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strax. Móðir Péturs fékk ráðgjöf um hvernig best er að byrja að nota 

myndrænt skipulag. Nota skal 2- 3 myndir í senn og taka í burtu það sem er 

búið að gera.  

Leikur – samskipti – félagsfærni: Miklir hegðunarerfiðleikar eru heima að 

sögn móður Péturs. Hann öskrar á systkini sín ef þau gera ekki eins og hann 

vill. Pétur vill fá bækur sem þau eru að lesa. Pétur vill vera inni í herbergi 

hjá þeim og horfa á sjónvarp og fer ekki fram þegar þau eru komin með 

nóg. Systkinin mega ekki sitja nálægt Pétri eða horfa á hann, þá verður 

hann mjög reiður. Hann teymir móður sína áfram til að sýna henni hitt og 

þetta í tíma og ótíma. Þetta gerir Pétur bara til að eiga hennar athygli 

heldur hún. Hún getur varla talað í símann vegna þess að þá truflar Pétur 

hana sífellt. Móðirin hafði miklar áhyggjur af þessu og sagði að hann vekti 

sífellt litla systkini sitt með öskrum og hljóðum.  

Leikskólaráðgjafi skólaskrifstofu lét móðurina fá mynd með STOPP-

merki til að setja á hurð stóru systkinanna. Pétur má ekki fara inn í 

herbergið þegar merkið er á hurðinni. Systkinin ráða hvenær Pétur má 

koma inn í herbergið, þá taka þau stoppmerkið niður. Ef og þegar hann má 

horfa á sjónvarpið er eggjaklukka stillt í ákveðinn tíma og Pétur hættir að 

horfa þegar hún hringir. 

Pétur sefur líka illa þessa dagana, sofnar seint og sefur órólega, vaknar um 

miðjar nætur og vill horfa á sjónvarp eða fara í tölvu.  

Rætt var um að reyna að laga hegðunina í smáum skrefum því ekki er hægt 

að taka á öllu í einu. Ákveðið var að reyna að láta Pétur ekki sofna síðdegis 

eftir leikskóla eða í leikskólanum svo hann sofni fyrr á kvöldin. 

Móðirin hringdi á Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins og fékk þau svör 

að Pétur kemst að hjá þeim í janúar, athugunin tekur nokkra daga 

(fundargerð 29. nóvember 2011). 

Samstarf mitt við foreldra Pétur er gott. Við erum oft í sambandi 

daglega og ég geri það sem ég get til að styðja foreldra Péturs með því að 

hlusta og til dæmis með því að aðstoða þau við að útbúa myndir til að hafa 

heima. 

Sérkennslan er komin vel í gang og það hefur gengið vel að vinna með 

Pétur í skipulagðri kennslu. Þetta hefur verið mikil áskorun fyrir mig en ég 

þurfti á henni að halda því það er mikilvægt fyrir kennara að takast á við 

nýjar áskoranir, það er hluti af því að þróa sig í starfi. Með því að taka við 

sérkennslustjórastöðunni fór ég til dæmis að læra um skipulagða kennslu 

og er búin að sækja nokkur námskeið hjá Greiningar- og ráðgjafastöð 
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ríkisins um einhverfu. Þetta bætist allt í reynslubankann og er ég mjög sátt 

við mitt starf í dag. 

 

 

Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið gerð grein fyrir helstu niðurstöðum 

rannsóknarinnar.  

Starfskenningin mín er sú að ég vil sýna börnum umhyggju og vinna á 

faglegan hátt með því að ígrunda hvað er ég að gera og hvers vegna geri ég 

hlutina eins og ég geri þá. Til að kennslan geti verið markviss er 

nauðsynlegt að halda utan um kennsluna með daglegri skráningu.  

Fram kemur mikilvægi þess að byggja upp traust samband við foreldra 

og alla sem að kennslunni koma. Eins er mikilvægt að nota viðurkennda 

kennsluhætti og að afla sér upplýsinga um þau viðfangsefni sem fengist er 

við hverju sinni. Fram kemur mikilvægi þess að styðjast við kenningar um 

nám og geta notað þær í kennslu. Það að upplifa árangur af kennslunni er 

afar hvetjandi og stuðlar að aukinni starfsánægju sem er starfinu 

nauðsynleg. 
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5 Lærdómur sem hægt er að draga af rannsókninni  

Hér verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og þær 

settar í fræðilegt samhengi. Markmið rannsóknarinnar er að ígrunda eigið 

starf, til að standa traustari fótum í starfi með börnum með sérþarfir. 

 

Málið – myndir – tákn  

Það er mikilvægt að barn hafi tækifæri til að tjá sig við kennara með 

tungumálinu sínu til að læra hugtök og félagsleg samskipti. Barn sem getur 

ekki talað notar myndir, tákn og svipbrigði til að tjá sig með. Þá er 

mikilvægt að kennarinn reyni að skilja barnið og tali við það. Kennarinn 

verður að hafa orð yfir alla hluti til að barnið læri hugtök og til að félagsleg 

samskipti geti átt sér stað. Það er auðvelt að hætta að tala við barnið þegar 

maður fær ekki svör á móti. Það að tala við barnið er mikilvægt því 

kennarinn leggur inn orðaforða hjá barninu. Það geta ekki öll börn talað og 

þá eru notaðar aðrar leiðir til að eiga samskipti eins tákn með tali, myndir, 

látbragð, svipbrigði og það sem hentar best hverju sinni og stundum 

gengur ekkert af þessu og þá getur barnið orðið mjög vansælt þegar ég skil 

það ekki. Pétur er oft að tákna eitthvað með fingrunum eins og þegar hann 

er að telja. 

Pétur telur margt sem hann sér í umhverfinu eins og ljósin í loftinu og 

táknar síðan fjölda þeirra með fingrunum. Pétur er búin að læra flesta 

litina. Hann er duglegur að nota tákn með tali um leið og hann leysir 

verkefnin (fundargerð, 28. október 2011). 

Það þarf að nota þau tákn og verkfæri sem umhverfið gefur hverju sinni. 

Við lærum að nota tungumálið, lærum að lesa í látbragð og fas og lærum 

hvaða hegðun er viðurkennd í samskiptum. Menning og umhverfi hefur 

áhrif á hvernig sjálfsmynd mótast og tilfinningu okkar fyrir eigin 

möguleikum. Við mótum okkar eigin veruleika í huganum og sú uppbygging 

er mótuð af hefðum og þeim verkfærum sem menningin færir okkur. Mest 

allt nám fer fram í samskiptum (Bruner, 1996).  

Leikur – samskipti – félagsfærni 

Fagleg starfskenning verður til og þróast í gegnum kerfisbundna og víðtæka 

gagnrýna ígrundun og samræður fagmanna. Vel ígrunduð og fagleg 
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starfskenning leggur sitt af mörkum til þróunar fagmannsins, sköpun 

faglegrar þekkingar og þróun framkvæmdar (Hafdísar Guðjónsdóttur, 2004) 

      Þetta hef ég upplifað í námi mínu. Við lestur fræðanna við námið mitt 

finnst mér ég samsama mig vel með þessum fræðimönnum sem hér koma 

við sögu. Fræðin þeirra  hafa fylgt mér lengi í starfi og námi, en ég er alltaf 

að skilja þá betur eins og t.d. setninguna sem fræg er og mikið notuð í 

leikskólastafi að „læra af reynslu“ (e.  learning by doing). Börn læra með því 

að gera hlutina sjálf. Dewey (2000b) segir að það sé mikilvægt að hugsa um 

líðan barna og þá reynslu sem þau búa yfir. Börn koma með mismunandi 

reynslu með sér að heiman inn í skólann. Í kennslu ætti að leggja áherslu á 

að börn hafi tækifæri til að þróa sína reynslu á eigin forsendum hér og nú. 

Það er hægt að gera með fjölbreyttum kennsluháttum.  

Það er misjafnt hvað hentar hverjum og einum einstaklingi, upplifun og 

reynslan hér og nú er það sem skiptir mestu máli í námi (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2010). Það sem fræðin hans Dewey (2000b) segja mér er hvað 

reynslan og upplifun spilar stórt hlutverk í námi barna. Þetta á einnig við 

um nám fullorðinna og það hef ég upplifað í námi mínu, „reynslan“ nám 

verður til hjá mér með því að prófa mig áfram. Þetta geri ég í vinnu minni 

með Pétri, ég upplifi og byggi á þeirri þekkingu og reynslu sem ég hafði 

fyrir, en um leið bæti ég við og prófa mig áfram. Þetta hefur hjálpað mér að 

læra hvernig ég hugsa um nám barna. Hvað er barnið að læra hjá mér í 

leikskólanum og hvaða breytingar eiga sér stað hjá barninu þegar það er í 

kennslu hjá mér?  

Í sérkennslunni hugsa ég mikið um hvað ég skil og læri með hverju 

verkefni. Það er nauðsynlegt að skipuleggja vel og skrá niður allt sem gert 

er, þannig get ég þróað vinnuna til árangurs. Niðurstöður úr rannsókn 

(Roberts og Innocenti, 1999) benda til að bestur árangur af íhlutun næst 

með góðri samvinnu foreldra og þess fagfólks sem sinnir íhlutun. Þá er átt 

við að foreldrar séu ekki áhorfendur í því starfi sem unnið er heldur virkir 

þátttakendur í íhlutun hvort sem um er að ræða talþjálfun eða 

hreyfiþroska. Sá sem beitir íhlutun þarf að hafa þekkingu á erfiðleikum 

barnsins og aðferðum íhlutunar. Fagmaður sem vinnur með fötlunina þarf 

að þekkja þær aðferðir sem eru líklegastar til að skila sem bestum árangri.  

Með því að tileinka mér skipulagða kennslu gat ég unnið markvisst með 

Pétri eftir viðurkenndum kennsluháttum. Það hefur myndast gagnkvæmt 

traust á milli mín og foreldra hans og það hefur mikið að segja svo að 

árangur náist. Ég hef aðstoðað þau við að útbúa myndir til að nota heima: 

Heima notar Pétur myndamöppuna sína sem ég útbjó fyrir hann til 

tjáningar og til að velja hvað hann vill gera. Hann getur orðið ansi reiður ef 



 

65 

enginn skilur hann eða skilur það sem hann táknar (fundargerð, 28. október 

2011). 

Skipulögð kennsla er áhrifarík leið til að auka færni barna með röskun á 

einhverfurófi og gera þau færari um að framkvæma hluti sjálf án stuðnings 

frá öðrum. Einstaklingskennsla er mikilvægur þáttur í dagskipulaginu til að 

barnið geti tileinkað sér nýja færni. Færni sem barnið þarf svo að geta 

yfirfært á aðrar og nýjar aðstæður (Robledo, Ham – Kucharski, 2008). Það 

sem ég hef í huga hér er að kennslan skili sér í þær aðstæður sem Pétur er í 

inni á deildinni sinni eins og að skiptast á eða að leika saman með dótið: 

Það var ánægjulegt þegar að deildarstjórinn hans Péturs sagði 

mér frá því að það hefði skilað sér inn á deildina. Pétur er 

orðin sáttari við að skiptast á með dótið inni á deildinni sinni 

(dagbók, 15. desember 2011). 

Þegar ég er að kenna þarf ég alltaf að meta hvað barnið er fært um að gera 

og gæta þess að verkefnin sem lögð eru fyrir séu hæfilega krefjandi. Í 

kennslunni byrja ég að leggja grunn að nýrri færni hjá barninu þegar það 

hefur náð tökum á þeirri fyrri. Verkefnin þurfa að vera krefjandi fyrir barnið 

í byrjun og í fyrstu aðstoða ég barnið við að leysa verkefnið þar til barnið 

hefur náð tökum á því sjálft og þar hjálpar kenning Vygotsky um svæði til 

mögulegs þroska (e. zone of proximal development) mér við það sem ég er 

að gera í kennslu. Hún á við um ýmis svið af verkefnum sem barnið getur 

ekki lokið við án aðstoðar kennara. Þegar barnið vinnur með kennara eða 

öðrum sem er kominn lengra á þroskabrautinni þá lærir barnið af þeim sem 

er lengra kominn. Það tekur þessa nýju þekkingu og gerir hana að sinni 

eigin og reynir síðan að nýta sér þessa þekkingu við sjálfstæða vinnu 

(Vygotsky, 1978). Dæmi um það er þegar ég sýni barni hvernig það á að 

bera sig að við að þræða perlu upp á band og ég byrja að hjálpa barninu 

meðan það er að ná færninni. Þetta getur tekið mismunandi langan tíma en 

að lokum nær barnið tökum á verkefninu og getur þrætt perluna upp á 

band án stuðnings. Barnið er búið að öðlast nýja færni sem það er búið að 

æfa sig í yfir einhvern tíma. Þetta er það sem kennari þarf alltaf að vera að 

íhuga í kennslunni. Er ég með verkefni sem ögra til að ýta þeim áfram.  

Umhyggja 

Ég er búin að vinna lengi í kennslu og eftir því sem ég hugsa meira um hvað 

það er sem skiptir máli í kennslu og lífinu sjálfu verð ég alltaf sannfærðari 

um hvað það er mikilvægt að tileinka sér dygðir og gildi. Börn læra ekki 

umönnun í gegnum lestur eða verkefni heldur í samskiptum við aðra.  
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Kennarar eru nauðsynlegar fyrirmyndir þar sem þeir sýna umhyggju og 

væntumþykju (Noddings, 1992,1995). Til að líða vel í skólanum þurfa að 

fara fram góð og heiðarleg samskipti og öll þurfum við að bera umhyggju 

og virðingu fyrir okkur sjálfum og öðrum, vera kurteis, hjálpast að, vera góð 

hvert við annað og sýna vinsemd. Þetta tel ég góðan grunn að faglegu starfi 

kennarans. Umhyggja og virðing er það sem ég vil kenna börnum í öllu 

námi. Það er afar gefandi að sýna umhyggju.  

Umhverfið og rýmið í skólastofunni skiptir miklu máli. Það er miklu 

auðveldara að láta sér líða vel í hæfilega rúmgóðri stofu sem er með fallegu 

og hlýlegu umhverfi. 

Ég er búin að færa nokkur verkefni inn á deild sem Pétur er 

búin að æfa sig lengi með hjá mér. Útbjó í staðinn nokkur ný 

verkefni til að vinna með honum í skipulögðu kennslunni, það 

verður að passa að skipta oft um verkefni til að Pétur verði 

ekki leiður á þeim (dagbók, 2. nóvember 2011). 

Nám fer fram með því að barnið upplifir og gerir eitthvað nýtt sem er að 

bæta við fyrri reynslu eins og þegar barn er að þróa sig í kubbaleik. Þá er 

barnið að æfa sig fyrst í einföldum byggingum sem síðar verða flóknari eftir 

því sem barnið þroskast og æfir sig. Þarna eru engar varanlegar afurðir og 

engin samanburður í gangi, aðeins ánægjan og nýjar upplifanir hjá barninu 

og kennaranum sem fylgist með. Ég tek þetta dæmi því ég er að upplifa 

þetta á hverjum degi í sérkennslunni að barn er að ná árangri í litlum 

skrefum sem gleður barnið og mig sem kennara því ég veit að það er að 

læra af reynslunni. Það er að byggja ofan á þá reynslu sem það hafði fyrir 

og það er að þróa sig áfram í námi. 

Umhyggja á sér stað milli þeirra sem eru faglega tengdir og felur annars 

vegar í sér tengsl, skyldur, næmi og samlíðan og hins vegar hvöt, vilja og 

áhuga til að skilja hinn aðilann og veita honum umhyggju. Samskipti og 

tengsl þess sem veitir umhyggju og þess sem þiggur eru grundvallaratriði, 

þannig að sá sem veitt er umhyggja þarf einnig að taka á móti og bregðast 

við (Noddings, 1992).  

Starfsánægja  

Það gerðist eitthvað innra með mér þegar ég fór að fletta í gömlum 

gögnum úr námi mínu. Þá sá ég gögnin mín úr námskeiðinu Samskipti og 

stjórnun. Ég byrjaði að fletta í heftinu og sá þar grein um starfsánægju. 

Þetta var furðulegt, ég hafði ekki leitt hugann að því að það væri það sem 

starfið mitt gengi út á „samt veit ég það innst inni“. Þetta vakti mig til 
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umhugsunar um starf mitt. Niðurstaðan eftir þessa „uppgötvum“ er að 

þetta er stór hluti af mér í mínu starfi. Það er starfsánægjan sem hvetur 

mig áfram. Að gleðjast yfir öllum skemmtilegu stundunum með börnunum. 

Litlu og stóru sigrarnir sem ég upplifi og hvað er hægt að hugsa sér betra til 

að fást við í starfi sínu. Hackman og Oldham (1976) -hafa rannsakað tengsl 

innri starfshvatningar og auðgandi starfsumhverfis. Þeir telja þrjá 

sálfræðilega þætti eða þarfir liggja til grundvallar innri starfshvatningu. Í 

fyrsta lagi þarf starf kennarans að vera í samræmi við mikilvæg gildi hans. Í 

öðru lagi þarf kennarinn að vera þess viss um að hann beri ábyrgð á 

árangri. Í þriðja lagi þarf hann að geta lagt mat á hvort sá árangur sé 

fullnægjandi. Ef þessir þættir eru til staðar leggur kennarinn sig fram við 

störf sín til að framhald verði á þeirri ánægju sem þeir finna fyrir og njóta: 

Vinnan mín með Pétri er skemmtileg og ég sé árangur af því 

starfi sem unnið hefur verið. Það sem ég þarf að gera núna er 

að auka myndirnar setja þær á fleiri staði og þróa vinnuna 

markvisst (dagbók 6, júní 2011). 

Mér finnst alltaf gaman í starfi mínu en hef ekki hugsað mikið um hvað 

starfsánægjan er mikilvæg. Tíminn líður svo hratt og ég flýg áfram með 

honum og reyni að gera mitt besta í öllum þeim viðfangsefnum sem ég er 

að fást við hverju sinni. Það sem vakti mig líka til umhugsunar var þegar ég 

las í grein Hafdísar Guðjónsdóttur (2004) Kennarar ígrunda og rannsaka 

eigið starf. Þar er sagt frá því að þrátt fyrir að kennarar séu ekki alltaf 

meðvitaðir um það að í raun er ekki hægt að kenna án þess að byggja á 

kenningum um nám og kennslu.  

Það sem ég hef lært er að vera meðvituð um þær kenningar bak við þær 

kennsluaðferðir sem ég nota hverju sinni. Þetta var mikilvægt skref fyrir 

mig í rannsókn minni.  

Kennari lærir mest um eigið starf með rannsóknum og greiningu á því 

hvaða áhrif frammistaða hans hefur á árangur og niðurstöður. Við slíka 

greiningu þarf kennarinn að fá upplýsingar frá foreldrum, börnum, 

samstarfsfólki, stjórnendum og yfirvöldum. Boðleiðir til endurgjafar eru því 

innan skólans og frá umhverfinu. Ef þessar aðstæður eru fyrir hendi inni í 

skólanum er líklegt að kennarar skynji innri starfshvatningu, vinni 

árangursríkt starf og öðlist mikla starfsánægju (Hakcman o.fl. 1975). 

Kannski gaf ég mér ekki nægjanlegan tíma til að ígrunda sjálfa mig og gildin 

mín fyrr en ég byrjaði í rannsóknavinnunni. Það er ómetanlegt hjálpartæki 

að vera með lifandi rannsókn í gangi. Ég tek mikið betur eftir öllu sem gerist 

og máta það við mig og rannsóknina mína.  
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Kennarar sem hafa trú á hæfni sinni og getu til að hafa jákvæð áhrif á 

gengi nemenda sinna eru líklegri til að ná árangri. Skólar þar sem kennara 

skortir trú á eigin hæfni eru skólar þar sem kennarar vinna í einangrun, 

finna lítinn stuðning og viðurkenningu frá öðru fagfólki og upplifa sig 

vanmáttuga (Hargreaves og Fullan, 1998). Bjartsýni, von og trú á eigin getu 

eru stórir þættir þegar að kemur að árangursríku námi og jákvæðum 

breytingum. Það er enginn sem getur stjórnað því hvernig manni farnast í 

lífinu nema maður sjálfur. Það er mikilvægt að trúa á eigin getu og að hafa 

þor til gera eins og maður heldur að sé best hverju sinni og treysta á sjálfan 

sig (Aristóteles, 1995). Þetta finnst mér umhugsunarefni í skólamálum í 

dag. Þurfa kennarar ekki að fá tíma til að hittast reglulega og vinna 

sameiginlega að faglegu starfi? Þetta heyrir nánast sögunni til eftir að 

kreppan skall á. Kemur það ekki niður á faglegu starfi skólanna? Eykur það 

ekki sjálfstraustið hjá kennurum að tala saman og vinna saman að settu 

takmarki? Það er ekki til neins að hafa flottar skólanámskrár með fögrum 

orðum ef enginn hefur tíma til að lesa þær og allir eru að vinna hver í sínu 

horni. 

Myndbandsupptökurnar voru mikilvægur þáttur í rannsókninni. Oft 

fannst mér ég ekki vita hvað ég ætti að gera næst. Þá notaði ég 

myndbandið og tók upp tíma. Þá sá ég oft miklar tilfinningar í gangi hjá 

mér, ég sá líka að ég er oft of mikill þátttakandi í verkefnavinnu Péturs. Ég 

notaði upptökurnar til að skoða sjálfa mig með barninu í rannsókninni. 

Hvað er ég að segja og gera og hvernig geri ég hlutina? Myndbandið hjálpar 

mér til að sjá hvort ég sýni barninu umhyggju og virðingu í 

kennslustundum. Ég gat ígrundað hvað þarf að laga eða gera á annan hátt í 

kennslunni. Dagbókarfærslan hér að neðan er dæmi um það sem ég sá 

þegar ég horfði á myndbandið: 

Pétur vill alltaf hafa mína athygli. Ég reyni að vera að gera 

eitthvað annað á meðan hann vinnur verkefnin. Mér finnst 

mjög erfitt að sitja ekki hjá Pétri og leika við hann og svara 

öllum hans spurningum (vettvangsathugun 23, nóvember 

2011). 

Fundargerðir frá teymisfundum hjálpa mér að segja söguna vegna þess að 

það er samhljómur með þeim og dagbókarfærslum mínum.  

Á rannsóknartímanum hef ég sótt námskeið, t.d. um skipulagða kennslu, 

og lesið fræðirit sem hafa hjálpað mér mikið í rannsókninni. Vegna þess að 

ég er sífellt að tengja það sem ég geri við það sem ég er að læra, við fræði 

rannsóknarinnar. Máta og bera saman,skilgreina og rökstyðja. Það er 
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mikilvægt að vera meðvitaður um hvernig börn læra, líðan þeirra og þá 

reynslu sem þau búa yfir. Rannsóknarvinnan er búin að vera ánægjuleg og 

hefur oft tekið á. Ég fékk þá tilfinningu þegar að ég las yfir gögnin mín að 

þar væri ekkert að finna og ákveðið vonleysi greip um sig. Þegar ég las aftur 

og aftur yfir gögnin þá fór ég að sjá rauðan þráð sem leiddi mig áfram. Það 

sem birtist mér smám saman var áhuginn og sú umhyggja sem er fyrir 

barninu. Mikill vilja er til staðar til að hjálpa honum að læra. Þegar 

kennarinn sýnir nemanda sínum umhyggju leiðir það til trausts á milli 

þeirra. Það skilar betri virkni hjá nemandanum og árangursríkari kennslu. 

Kennari sem hlustar á nemendur sína öðlast traust þeirra og nemendunum 

líður vel og eru líklegri til að læra það sem verið er að kenna (Noddings, 

1999). Þá finnst mér líka sjást og skína skært í dagbókinni sú starfsánægja 

og gleði sem fæst af því að sjá árangur af starfinu. Eins og hér kemur fram 

hefur orðið breyting frá byrjun rannsóknarinnar.  

„Pétur reynir oft að stjórna mér en ég leyfi honum það ekki og hann virðir 

það nú orðið“ (dagbók, 23. nóvember 2011). 

Það er ánægjulegt að upplifa þær framfarir sem eiga sér stað í kennslu 

og rannsóknin hefur gert það að verkum að ég er orðin meðvitaðri um hvað 

ég geri í kennslu. Ég held alltaf dagbók og þar eru heimildir um það sem ég 

er að fást við hverju sinni. Um leið og ég er búin að skrifa í dagbókina er ég 

byrjuð að vinna í því sem ég er að hugsa og fást við hverju sinni. Það er 

ómetanlegt að skoða dagbókina aftur í tímann þegar ég er búin að vinna 

með barni í ákveðinn tíma og finnst lítið miða áfram. Þá er gott að líta til 

baka í dagbókinni og sjá hvað hefur gerst. Það kemur oft skemmtilega fyrir 

sjónir. Þetta er það sem rannsóknin mín hefur gefið mér og það mun ég 

nýta mér áfram því kennsla er löng vegferð sem byrjar og endar í raun 

aldrei. Kennsla er ekkert annað en samfelld starfendarannsókn þar sem er 

mikilvægt að skrá niður hjá sér til að geta séð hvort þróun eigi sér stað.  
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6 Lokaorð 

Þegar ég hugsa um niðurstöður rannsóknar minnar tel ég augljóst að ég hef 

lært heilmikið um sjálfa mig með því að skrifa dagbókina mína. Ég upplifi 

dagbókarskrifin á þann hátt að þegar skrifunum er lokið sé ég búin að 

skjalfesta hugsun mína og þar af leiðandi farin að vinna í henni. Ég geri 

kröfur til sjálfrar mín og starfsfólksins í kringum mig og stundum geri ég 

óraunhæfar kröfur til þeirra. Ekki er hægt að ætlast til þess að aðrir hafi 

sama áhuga og ég á starfinu. Það er trú mín að allir geri sitt besta hverju 

sinni. Bestu niðurstöðurnar úr rannsókninni eru að mínu mati þær að við 

höfum náð árangri. Myndbands¬upptökurnar sem starfsfólkinu leist illa á til 

að byrja með hafa skilað okkur árangri, ekki hvað síst í formi umræðna sem 

sköpuðust þegar við horfðum á þær. Þegar ég spurði starfsfólkið hvort því 

hefði fundist þessi vinna gagnleg svöruðu allir að þeir væru meðvitaðri um 

hvernig þeir tala við börnin en áður. Þetta kom mér ekki á óvart vegna þess 

að ég hef heyrt og séð breytingar á deildinni til hins betra. Þetta þýðir ekki 

að staðan hafi verið slæm áður en verkefnið varð óneitanlega til þess að 

gera starfið betra og mér hefur tekist að vekja áhuga hjá starfsfólkinu. Við 

sem hópur erum farin að eiga opnari umræður um starfið auk þess sem við 

tileinkum okkur betur en áður uppbyggilega gagnrýni. Það hefur líka verið 

mikilvægt að taka eftir öllu því sem vel er gert og hrósa, það er gott fyrir 

sjálfstraustið.  

Ég hef lært mikið um sjálfa mig og hef farið í gegnum mikla 

sjálfsgagnrýni sem hefur ekki verið auðvelt. Það er erfitt að lesa í 

dagbókinni hvað mér líður stundum illa í vinnunni og mér finnst mér ekki 

ganga eins vel og ég vildi. Oft snýr þetta að tímaleysi og öðru starfsfólki. 

Stundum finnst mér ég vera ein á báti og það er lítill tími til að hitta aðra 

kennara í húsinu vegna þess að starfsmannafundir heyra nánast sögunni til. 

Þegar ég skoðaði dagbókina mína og fór að velja úr henni varð Pétur fyrir 

valinu því myndbandið hefur hjálpað mér að sýna öðru starfsfólki 

deildarinnar fram á mikilvægi þess að taka eftir honum og sýna honum 

umhyggju. Það kom vel fram þegar við horfðum á myndbandið hvað 

starfsfólkið var slegið yfir því að hafa ekki veitt því athygli hvað drengurinn 

var einn í sínum heimi. Með þessari rannsókn tel ég að svar hafi fengist við 

rannsóknarspurningu minni sem hljómar svona: Hverjir eru mínir 

starfshættir og hvernig get ég þróað þá til betri vegar?  
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Móðir Péturs kom að máli við mig í dag og sagði mér frá ferð 

þeirra á Greiningar og ráðgjafastöð ríkisins. Það gekk mjög vel 

og Pétur sýndi sínar sterku hliðar þar sem er frábært. Móðir 

hans sagði mér einnig frá skilafundinum sem hún fór á til að fá 

niðurstöðurnar sem eru að Pétur er með röskun á 

einhverfurófinu. Við ræddum aðeins saman um hvert 

framhaldið yrði. Ég benti henni á grunnnámskeið barna með 

röskun á einhverfurófinu hjá Greiningar- og ráðgjafastöð 

ríkisins. Henni leist vel á það og ætlar að skrá sig á það. Þannig 

að ég og annar kennari í leikskólanum skráðum okkur líka á 

námskeiðið (dagbók 24. janúar 2012). 
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