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Formáli 

Það að læra af reynslunni er mér mikilvægt. Til að þroskast og eflast í leik og 

starfi í lífinu. Skoða gildin. Grafa eftir grunngildum og leggja mat á þau gildi 

sem ég tileinka mér í starfi og hafa þar með áhrif á líðan mína og störf. Ég 

finn þörf til að skilja sjálfa mig betur í starfi og geta lagt mat á þær 

tilfinningar sem upp koma, leiðbeina þeim rétta leið til góðra verka og 

ákvarðana í framtíðinni. Í því má finna markmið þessarar rannsóknar, að 

geta starfað í samræmi við lífsviðhorf og gildi. Rannsóknin mín er 30 ECTS 

eininga M.Ed starfendarannsókn sem var unnin á Uppeldis- og 

menntunarfræðideild á braut innan hennar sem heitir: leiðtogi, nýsköpun 

og stjórnun.  

Leiðbeinandi minn var Karen Rut Gísladóttir. Samtal okkar setti verkefnið 

iðulega í betra samhengi. Hún fékk mig til að hugsa, hlusta og leiðbeindi 

mér á þann hátt að hún opnaði fyrir tilfinningar mínar til rannsóknarinnar 

og sýndi mér iðulega fram á mikilvægi hennar fyrir mig. Smitandi áhugi 

hennar og jákvæðni veitti mér innblástur og hélt mér við efnið. Í gagnrýni 

hennar var ákveðið samtal sem nýttist vel við vinnu verksins. Sérfræðingur 

rannsóknarinnar var Hafþór Guðjónsson. Í ábendingum hans og gagnrýni 

fólst hvatning sem ég er þakklát fyrir. 

Rannsóknin sem tók rúmt ár, frá byrjun vorannar 2013 til lok vorannar 

2014 fangaði hugann oft og iðulega. Það veitti líka kraft og jók á áhugann. Á 

þeim tíma sem rannsóknin var unnin leitaði ég mikið í samræður við 

einstaklinga sem eru mér mikilvægir og auka á víddir hugsana, eru gefandi. 

Ég þurfti mikið að tjá mig. Mamma, Berglind, Þórunn og Eva þið skiptu mig 

máli og þið fáið þakkir fyrir gott samtal. Pabbi takk fyrir yfirlesturinn og allar 

góðu ábendingarnar, ekki bara núna heldur alltaf. Mér er eðlilega hugsað til 

nemenda minna sem gera heim leikskólans endalaust áhugaverðan. Án 

innblásturs þeirra og áhuga væru mín störf lítils virði. Manninum mínum 

Ottó Eyfjörð Jónssyni þakka ég fyrir stuðninginn og smitandi jákvæðnina 

sem gefur vilja og kraft.  

Drengirnir mínir þrír, Birkir Smári, Ernir Eyfjörð og Fjölnir Eyfjörð, verkið 

tileinka ég ykkur. Með ykkur er lífið fallegra.  
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Ágrip 

Tilgangur rannsóknarinnar er að bæta starfshætti með því að draga fram 

gildi mín í starfi sem leikskólakennari, þeim gildum sem ég vil fylgja í mínu 

starfi sem leikskólakennari og sem leiðtogi. Í þeirri leit byrja ég á því að 

skoða upphafið; hvaðan ég kem og hvernig gildin mín hafa mótast af 

bernsku minni. Ég ígrunda starf mitt með því að líta til baka, skoða mig í 

starfi og þær tilfinningar sem upp koma í ólíkum aðstæðum. Ég finn fyrir 

þörf til að skilgreina mig í starfi og finna á ný kraft til að efla þekkingu mína 

og færni. Ég hafði upplifað starfið eins og það stæði í vegi fyrir mér, upplifði 

ákveðnar hindranir og í stað þess að hverfa fylgdu þær mér í nokkurn tíma 

áður en ég ákvað að bregðast við þeim.  

 Ég fann fyrir ákveðnum krafti við lestur fræðanna. Í kenningum John 

Dewey fann ég samhljóm við grunngildi mín sem og þær áherslur sem ég vil 

byggja mitt starf upp á. Amanda Sinclair hafði einnig áhrif á mig með 

kenningum sínar um leiðtoga og í gegnum kenningar þeirra beggja upplifði 

ég það sem ég vil standa fyrir í mínu starfi. 

 Leið árinnar frá uppsprettu að ósi er líking sem ég styðst við þegar ég 

leitaði að gildum mínum í starfi. Það hjálpaði mér að sjá ferlið myndrænt, 

gerði það meira lifandi. Helstu niðurstöður gefa til kynna að þau gildi sem 

skína hvað best í gegnum reynslu mína í starfi eru gildin, umhyggja, virðing, 

þátttaka og frelsi. Og með öryggi mínu og hugrekki til kennslu finn ég 

hvernig ég sem leikskólakennari og leiðtogi fyllist krafti til að vinna að 

heilindum í því samfélagi sem leikskólinn myndar hverju sinni. 
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Abstract 

"Experience leads the way" 

 

Reflection of a playschool teacher on work in accordance with personal 

attitudes and values and to enhance ones leadership. 

 

The purpose of this research is to improve my practice by revealing the 

values of my work, the values that I want to follow in my work as a 

playschool teacher and as a leader. In this quest I begin by reviewing where 

it all started; where I come from and how the values of my childhood have 

shaped me. I reflect on my practice by looking back, see myself at work and 

the emotions that arise in different situations. I feel the need to define 

myself in the profession and find a new power to enhance my knowledge 

and skills. I had experienced my work as being in the way. I experienced 

certain obstacles and instead of disappearing they followed me for some 

time before I decided to deal with them.  

 I felt certain power reading the literature. In the theories of John Dewey 

I found harmony that emphasized what I want to build my practice on. 

Amanda Sinclair also had an impact on me with her theories of leadership. 

Through their theories I experienced my own focus in my practice. 

 The route of the river from the source to the sea is a metaphor I look to 

when I search for my values in practice. It helps me to see the process 

metaphorically, makes it more vibrant. The main results indicate that the 

values that shine through the most in my career are caring, respect, 

participation and freedom. And with self-confidence and courage in 

teaching I feel how I am, as a playschool teacher and a leader, empowered 

to work with integrity in the community in which the preschool is built on. 
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1 Inngangur 

Í lögum um leikskóla segir að starfshættir leikskóla skulu birtast í 

umburðarlyndi og kærleika, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, 

umhyggju, sáttfýsi og virðingu fyrir manngildi (Lög um leikskóla nr. 

90/2008).  

Leikskólakennarinn er sá sem hefur einna mestu áhrifin á starfshætti 

leikskólans. Í störfum hans ættu gildin sem talin eru upp í lögum leikskóla að 

birtast. Möguleg leið til að kanna hvort leikskólakennarar endurspegli, þessi 

gildi í starfi sínu er að leikskólakennarinn sjálfur, rýni í eigin störf og 

starfshætti og reyni með því að finna leið til að starfa í samræmi við þau. 

Það má gera með því að draga fram hvernig gildin urðu til í eigin lífi og 

skoða síðan áhrif þeirra á starfshætti sína.  

Ég hef frá því árið 2007 starfað sem leikskólakennari. Ég hóf störf á 

leikskóla í litlum bæ úti á landi en færði mig um set árið 2010 og starfaði 

sem leikskólakennari á höfuðborgarsvæðinu til loka árs 2011. Starf 

leikskólakennara var að mínu mati margslungið og áhugavert. Það að fá 

tækifæri til að styðja við þroska barna, efla forvitni til þekkingar, að vera til 

staðar og jafnvel auka öryggiskennd þeirra kveiktu hjá mér hugsjónir og 

áhuga til að starfa við fagið.  

Þegar ég ákvað að skilja við starfið um tíma og sækja mér 

framhaldsmenntun hafði ég upplifað starfið eins og það stæði í vegi fyrir 

mér. Upplifði ákveðnar hindranir. Krafturinn sem hafði fylgt mér 

snarminnkaði og birtist í einhverskonar áhuga- og hugmyndaleysi. Þessi 

tilfinning kom tiltölulega snemma á starfsferlinum og í stað þess að hverfa 

fylgdi hún mér í nokkurn tíma áður en ég ákvað að bregðast við henni. Það 

hræddi mig þegar ég hugsaði til baka að ég, svona ung í starfi, skyldi upplifa 

ákveðna köfnunartilfinningu, trega í starfi. Einkennin lýstu sér meðal annars 

í því að ég fann fyrir leiða, var þreytt og ég fann fyrir löngun til breytinga. Ég 

fann að ég yrði að gera eitthvað til að snúa við blaðinu. Þrátt fyrir leit að 

lausnum til að komast yfir þessa tilfinningu fannst mér engin 

undankomuleið önnur en sú að leita á önnur mið. Ég var þó ekki til í að láta 

gott heita og skilja við þann starfsvettvang sem ég hafði valið mér. Ég ákvað 

því að fara í mastersnám til að efla kunnáttu og þekkingu á þessu sviði.  

Í mastersnáminu kynntist ég starfendarannsóknum. Mér fannst 

merkilegt að upplifa aðferðir starfendarannsókna og sér í lagi þann hluta 
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sem snúa að því að skoða sig í starfi og um leið að skilja sig í starfi. Það greip 

mig fljótt að þarna hafði ég ef til vill verkfæri til að efla mig og hjálpa til við 

að finna lausnir við þeim vandamálum sem sem ég hafði upplifað í eigin 

starfi. Gæti líka hjálpað mér að viðurkenna ókosti og varpa ljósi á kosti mína 

sem er ekki síður mikilvægt. Einnig til að leggja mat á tilfinningar sem upp 

kunna að koma og vinna úr þeim á réttan hátt, leyfa tilfinningum að leiða 

mig áfram. Á þessu námskeiði sá ég tækifæri til að skoða eigin störf og 

ígrunda þau sem ég greip og var vísir að þessu rannsóknarverkefni mínu.  

Það að læra af reynslunni ætti að vera öllum mikilvægt. Að rýna í hana 

getur hjálpað til við að þroskast og eflast í leik og starfi, í lífinu. En við 

þurfum að hafa vilja til þess og taka meðvitaða ákvörðun um að vera 

gagnrýnin á eigin verk til að vel takist til. Ég fann að reynsla mín , lífsviðhorf 

og gildi hafa alla tíð leikið stórt hlutverk í starfi mínu. Ég vildi því skilja sjálfa 

mig betur í starfi með því að geta lagt mat á þær tilfinningar sem upp koma, 

leiðbeint þeim rétta leið til góðra verka og ákvarðana í framtíðinni.  

Tilgangur rannsóknarinnar er að draga fram gildin mín í starfi með því að 

ígrunda bernsku mína, reynslu mína í námi til leikskólakennara og 

starfsreynslu sem leikskólakennari. Ég tel það mikilvægt að ég sem 

leikskólakennari sé leiðtogi í mínu starfi og ígrunda reynslu mína og gildi 

með áherslu á það. Ég leita leiða til að starfa í samræmi við gildin. Með 

gildin mín að leiðarljósi set ég fram starfskenningu. Ferlið sem rannsóknin 

spannar, sé ég frá upphafi fyrir mér sem leið árinnar frá uppsprettu að ósi. 

Það hjálpaði mér að hafa þessa líkingu. Þar sem ég varð uppsprettan, og 

reynslan mín leið uppsprettunnar niður gilið í átt að ósi.  

 Rannsóknaspurningarnar mínar eru:  

 Hvernig vil ég starfa með börnum?  

 Hvaða lífsviðhorf og gildi hef ég að leiðarljósi í eigin starfi? 

 Hver er ég sem leiðtogi? 

Hér á eftir fer ég yfir nestið að heiman. Ég byrja á að draga fram hvernig 

grunngildin mín urðu til. Í kafla tvö fer ég yfir þau fræði sem undirbyggja 

rannsóknina og styðja við greiningu gagna. Í kafla þrjú fer ég yfir aðferð 

þessarar starfendarannsóknar, varpa ljósi á ferli hennar og hvernig sú vinna 

fór fram. Í niðurstöðukaflanum vinn ég að þemagreiningu þar sem gildin 

endurspegla þemun. Kaflaskipting byggist upp á þemunum, virðing, 

umhyggja, frelsi og þátttaka. Í hverjum kafla birtast gögnin eins og þau eiga 

við þemað hverju sinni. Í lok niðurstöðukaflans tek ég saman gildi sem 

mynda rauðan þráð í gegnum gögnin og hafa áhrif á gildin mín, öryggi sem 

birtist í hugrekki til kennslu. Þar á eftir koma umræður þar sem ég set fram 

skýr tengsl á milli fræða og niðurstaðna. Í lokin horfi ég til framtíðar. 
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En fyrst um sinn lít ég til baka til þess að kanna þá þætti sem hafa mótað 

grunngildi mín í bernsku; skoða nestið að heiman.  

1.1 Nestið að heiman 

Í þessum kafla er markmiðið að lýsa því hvernig grunngildin mín mótast og 

hvað það er í bernsku minni sem hefur áhrif á hvernig þau verða til. Þegar 

ég lít síðar til eigin reynslu í námi og starfi og ígrunda gildi mín í starfi tel ég 

mikilvægt að hafa upphafið nokkur skýrt. Ég ætla því að segja ykkur frá mér.  

Ég kem úr sveit. Það hef ég alltaf talið að eigi stóran þátt í því hver ég er.  

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1 Miðdalur í Laugardal 

Sveitin mín í Laugardal er staðsett við fjallsrætur. Þar rennur áin tær 

fram úr gili fjallsins og liðast áfram þar sem hún tekur á sig ólíkar myndir og 

endar í Laugarvatni. Meðfram þessum litla læk rölti ég oft. Ég lá liggjandi á 

maganum drekkandi, sönglandi og valhoppandi, en umfram allt pælandi. 

Stundum stóð ég mig að því að hafa labbað frá gilinu og langleiðina niður að 

vatni. Þetta var talsvert löng leið og öll þau ævintýri sem urðu til á þessari 

leið vildi ég stundum að ég ætti á hljóðsnældu. Minningin um mig sem barn 

er þannig. Hugurinn og ímyndunaraflið fóru um víðan völl. Ég upplifði frelsi. 

Ég skildi kannski ekki þá hversu mikilvægt það var mér. Það frelsi sem ég 

fékk held ég að hafi haft mikil áhrif á mig, líf mitt, sýn mína og aukið skilning 

á því hversu mikilvægt það er að veita börnum frelsi til að upplifa og til að 

örva ímyndunaraflið. 
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Mynd 2 Við vatnið 

Með mér á þessum ferðalögum trítlaði yfirleitt hundurinn Gosi. Hann var 

minn samferðavinur og lék með mér ýmis hlutverk sem ég bjó til eftir stað 

og stund. Gosi hafði á mér gætur og man ég eftir hversu notaleg nærvera 

hans var á yngri árum. Þegar ég lagði af stað í háskaför fylgdi hann mér fast 

eftir og gerði iðulega foreldrum mínum viðvart ef hætta skapaðist. 

 

 

Mynd 3 Við Gosi 

Á lífsleiðinni upplifum við margt og tileinkum okkur breytni góðs fólks 

sem hafa áhrif á það hver við erum, eru okkar vörður á lífsleiðinni, hafa áhrif 

á þau grunngildi sem við tileinkum okkur. Foreldrar mínir voru mínar fyrstu 

vörður. Þau settu ákveðinn ramma meðfram frelsinu um hvað væri æskilegt 

og hvað ekki. Ramminn jók öryggið. Ég þekkti mörkin en hafði þó frelsi 

innan þeirra sem ýtti undir ímyndunarafl og þroska. Umhverfið hafði líka sitt 
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að segja og jók áhrif á frelsistilfinninguna. Upplifunin var þó sú að ég hafi 

fengið að meta hvað væri rétt og hvað rangt með því að leggja mat á fyrri 

reynslu, með því að læra af reynslunni.  

Ég var heppin að eiga gott samband við ömmur og afa. Ömmur sem 

kenndu mér bænir, fugladansinn og mikilvægi þess að hafa gleðina að 

leiðarljósi. Hjá afa lærði ég að dunda mér við alls kyns föndur. Afi las líka 

fyrir mig Andrés Önd á dönsku eftir hvern matartíma, áður en við hvíldum 

okkur í ömmu og afa rúmi eftir morgunverkin. Viðmót þeirra er dýrmætt í 

minningunni. Að sjá ömmu á tröppunum þegar við keyrðum upp 

afleggjarann, veifandi og brosandi út að eyrum, kætti mig sem barn. Mér 

leið eins og ég væri svo sannarlega velkomin. Kveðjustundirnar voru 

svipaðar. Ég var kysst í bak og fyrir og síðan vinkaði ég bless í bakglugga 

bílsins, og amma og afi stóðu á tröppunum og vinkuðu bless þar til bærinn 

hvarf úr augsýn. Þau sýndu mér að ég skipti þau máli. Þau kenndu mér 

meðal annars hvað það að heilsa og kveðja skiptir miklu máli. 

Skólaganga mín hófst í leikskólanum að Laugarvatni. Við vorum líklega 

ekki fleiri en 15 börn í öllum skólanum. Leikskólinn var í litlu húsi í miðju 

þorpinu og skiptist í nokkur herbergi. Í þeim mátti finna ýmis viðfangsefni 

sem heilluðu misjafnlega mikið. Einnig var stórt útisvæði þar sem auðvelt 

var að finna svæði til að búa til ævintýraveröld. Leikskólakennarinn var 

eftirminnilegur. Hún er ein af vörðunum mínum. Hún hafði einhvern 

sérskennilegan eiginleika í framkomu og viðmóti gagnvart okkur börnunum 

sem lét mér líða vel. Hjá henni fann ég að mín rödd skipti máli. Ég man eftir 

okkur elstu börnunum í leikskólanum að undirbúa kaffitímann. Við 

bökuðum vöfflur og lögðum á borð. Í minningunni var þetta okkar verk þó 

okkur hafi líklega verið leiðbeint duglega. Við fengum viðfangsefni sem voru 

raunveruleg. Þannig upplifði ég að það sem ég gerði skipti máli. Ég var að 

hjálpa til. Hjá þessum leikskólakennara fann ég fyrir virðingu og vinsemd 

sem birtist meðal annars í því trausti sem við höfðum til að sýna ábyrgð. 

Hún spurði okkur börnin líka iðulega að því hvernig við vildum nýta daginn. 

Ég man eftir að hafa ansi oft valið að fara í dúkkukrókinn. Hann átti sinn 

stað í leikskólanum og var því auðvelt að halda áfram leiknum frá því 

deginum áður. Það að hafa rými til leiks skipti máli. Virðingin birtist í því að 

gefa börnum rými til leiks þar sem þau fá val um sinn leik og hafa tíma til að 

þróa hann. Virðingin fólst einnig í því að tala við börn eins og jafningja. Tala 

aldrei niður til barna heldur nálgast þau á grundvelli áhuga þeirra hverju 

sinni. Í minningunni einkenndi það Guðrúnu leikskólakennara í hnotskurn. 

Ég sótti í að heimsækja hana eftir að leikskóladvölinni lauk. Ég man eftir mér 

sitjandi í eldhúskróknum heima hjá henni þar sem við spjölluðum um heima 

og geima. Hún gaf sér alltaf tíma. Hún sýndi mér mikla umhyggju og 
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virðingu sem fólst í því að hún hlustaði á mig og talaði við mig eins og sinn 

jafningja. Það gaf mér mikið og þarna leið mér vel. Í samtalinu, hlustuninni 

og tímanum sem hún gaf mér varð til gagnkvæm virðing á milli okkar. Þess 

konar virðing varð síðar eitt af leiðarljósum mínum í starfi.   

Eftir leikskólann lá leiðin í Barnaskólann. Það var mikil tilhlökkun. Elsti 

hópurinn úr leikskólanum fór saman og höfðum við náð góðum tengslum 

áður en skólagangan hófst. Í raun var tilfinningin að byrja í skóla frekar 

hversdagsleg því umgjörðin var þekkt. Við þekktumst öll nokkuð vel úr 

samfélaginu og einnig úr leikskólanum. Einnig þekkti ég kennarana vel. Þeir 

voru annaðhvort frændfólk eða þá vinafólk foreldra minna. Ég fór með 

skólabílnum þennan veturinn og var það mikið sport að kveðja mömmu og 

pabba og hlaupa út á hlað á móti skólabílnum. Mér fannst ég orðin stór. 

Stundum gleymdi ég að láta vita af mér þegar skólabílinn var á heimleið og 

ég komin heim til vinkonu minnar úr þorpinu að búa til ný ævintýr. En ég 

lærði fljótt að taka ábyrgð á mér og láta mömmu og pabba vita hvar ég væri 

til að valda ekki óþarfa áhyggjum.  

 

Mynd 4 Bekkjarfélagar í forskóla 

Í minningunni var bernskan full af gleði og leik. Í umhverfinu fann ég 

orku og náttúran og hennar ólíku myndir bjuggu til ýmiskonar efnivið til 

leiks. Ævintýri þar sem prinsessur, drekar og tröll voru daglegt brauð og 

breyttust eftir hugmyndum okkar barnanna. Þrátt fyrir ófáar 

samverustundir með vinum naut ég þess líka að vera ein. Ég man eftir mér 

við tjörnina í bæjarhlaðinu. Þar gleymdi ég mér oftar en ekki við þá iðju að 

henda steinum í tjörnina og horfa á þá á leið til botns á ólíkan hátt eftir lagi 

þeirra. Frelsið var upplifunin.  
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Mynd 5 Að leik við tjörn 

Snemma urðu ákveðin kaflaskil í lífi mínu. Þau voru ekki alvarleg, en 

höfðu áhrif á mig, jafnvel meiri en mig grunar. Þegar ég var sjö ára fékk ég 

þær fréttir frá foreldrum mínum að við ætluðum að flytja frá 

æskustöðvunum um nokkuð langan veg. Við ætluðum norður á Húsavík 

vegna atvinnutækifæris pabba. Í minningunni þótti mér þetta ókunna 

spennandi. Mamma, pabbi, yngri systir sem þá var þriggja ára og auðvitað 

Gosi kæmu öll með. Öryggið var mikilvægt sem ég fann í fjölskyldunni. Á 

nýjum slóðum var náttúran ókunn. Hún var einhvern vegin kraftmeiri en ég 

átti að venjast. Sjórinn og háu fjöllin umluktu nýjar heimaslóðir og komu í 

stað hæglátu árinnar sem kom úr gilinu. Allt var einhvern veginn ýktara, þar 

sem fjöllin voru miklu stærri og umvöfðu Skjálfandaflóa. Það var sérstök 

upplifun fyrir mig að sjá hafið í fyrsta skiptið og sjá sjóndeildarhringinn, 

jafnvel stórbrotið.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 6 Heima á Húsavík 
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Ég man samt ekki eftir að hafa hugsað mikið til baka til æskuslóðanna, 

fyrst um sinn. Ég vandist á að máta nýjar upplifanir við þær sem voru mér 

eðlilegar. Ég fór í Barnaskóla Húsavíkur. Ég kom ný inn í bekkinn sem hafði 

þá lokið einu ári í grunnskóla eins og ég. Í bekknum vorum við 23 en 

árgangurinn allur taldi rúmlega fjörtíu börn í tveimur deildum. 

 

Mynd 7 Bekkjarfélagar á Húsavík 

Ég man vel þegar ég stóð upp við töfluna og kennarinn kynnti mig fyrir 

bekknum. Ég horfði smeyk yfir hópinn en líka spennt fyrir komandi kynnum. 

Ég hugleiddi að þessi andlit sem horfðu forvitnilega á mig yrðu líklega vinir 

mínir. Kannski var það þarna sem mér leið fyrst svolítið skringilega, pínu 

óöryggi gerði vart við sig í fyrsta sinn á lífsleiðinni. Mér fannst ég þurfa að 

sýna ákveðið hugrekki. Einhver ókunn hræðsla við hið óþekkta jafnvel. Ný 

tilfinning í nýju samfélagi og það að þurfa að læra að ganga í takt við það. 

Þarna blasti við mér allt annað landslag en ég átti að venjast. Þarna þurfti ég 

að útskýra hver ég var og hverra manna. Á Laugarvatni vissu það allir. Að 

vera barn á nýjum slóðum vakti forvitni en einnig tortryggni gagnvart því 

óþekkta. Ég var þó ekki lengi að eignast nýja vini og var opin fyrir nýjum 

kynnum. En ég fann líka að öryggið var heima og ætli þessi breyting hafi 

ekki breytt og jafnvel styrkt samband mitt við fjölskylduna, þar sem heima 

var allt sem ég þekkti og skildi. Þegar líða fór á dvölina á nýjum slóðum fór 

ég ósjálfrátt að máta nýja vini við þá sem voru á bernskuslóðum. Þá fyrst 

upplifði ég söknuð. Söknuð í það sem var kunnugt. Ég fann að ég þurfti að 

fóta mig og læra á nýtt samfélag. Sýna seiglu. Verkefnið var stórt og snerist 

um að máta mig í nýjum aðstæðum. Fljótlega fann ég áhrif umhverfisins. 

Sjórinn og fjöllin sem föðmuðu Húsavík urðu mér mikilvæg með tíð og tíma 
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og þau ýttu undir frelsistilfinngu og ímyndunarafl, sem þörfnuðust 

næringar.  

Þegar ég rýni í bersku mína þá birtast ákveðin gildi sem hafa áhrif á mig. 

Með því að ígrunda hvað það er sem hefur áhrif á þau finn ég ákveðin tengsl 

þeirra við starf mitt sem leikskólakennari og þau fræði sem ég aðhyllist. 

Gildin frelsi, ímyndun, umhyggja, vinátta, virðing, öryggi, hugrekki og seigla 

setja saman grunngildin mín og leiða mig áfram í komandi reynslu.  
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2 Fræði  

Lýðræðislegt leiksskólastarf byggist á jafnrétti, fjölbreytileika, 

samábyrgð, samstöðu og viðurkenningu fyrir ólíkum 

sjónarmiðum. Þar eiga börn að finna að þau eru hluti af hópi og 

samfélagi þar sem réttlæting og virðing einkenna samskipti. 

Litið er á börn sem virka borgara og þátttakendur þar sem hver 

og einn fær tækifæri til að leggja sitt af mörkum til að hafa 

áhrif á umhverfi sitt. (Aðalnámskrá leikskóla, 2011. bls. 35). 

Í Aðalnámskrá leikskóla er lögð áhersla á lýðræði í leikskóla. En hvað 

felst í lýðræðinu í raun? Til að komast að því er gagnlegt að rýna í hugtakið 

lýðræði (e. democracy) út frá hugmyndum og kenningum 

menntaheimspekingsins John Dewey.  

Dewey (1939/1976) leit fyrst og fremst á lýðræði sem lífsmáta sem 

stjórnast af persónulegri trú í daglegum samskiptum og samvinnu við aðra. 

Lífsmáta sem stjórnast af trú á möguleika mannsins til að taka upplýstar 

ákvarðanir og hegða sér á skynsaman hátt. Trú á að jafnvel þó þarfir manna 

og markmið séu ólík, þá sé vinsamleg samvinna besta leiðin til úrlausna og í 

raun dýrmæt viðbót við lífið. Til að fólk geti átt vinsamlega samvinnu þarf 

það að sýna öðrum vinsemd og virðingu. Dewey (1939/1976) lagði mikla 

áherslu á þetta og vísaði á bug öllum fordómum. Hann sagði að trúin á 

skynsemi mannanna þyrfti að ná til mannkyns í heild sinni, burtséð frá 

kynþætti, kyni eða stétt. Þá sem eru ósammála okkur eigum við að líta á 

sem vini sem auka skilning okkar á hinu óþekkta og á þann hátt getum við 

haldið áfram að læra í gegnum ólík sjónarmið. Þessi sýn á lýðræði felur í sér 

skilning á lýðræði sem siðferðilega hugsjón í stað þess að líta á lýðræði 

eingöngu sem stofnanalegt fyrirbæri.  

Megintilgangur lýðræðis er að skapa gott samfélag. Í orðum Dewey 

(1938/2000b) kemur einnig fram hvað það er sem hann telur einkenna 

lýðræði sem samfélagsskipan. 

Getum við fundið einhverja ástæðu sem ekki verður endanlega 

rakin til þeirrar trúar að lýðræðisleg samfélagsskipan stuðli að 

betra, auðugra og fjölbreyttara mannlífi fleirum til handa 

heldur en ólýðræðisleg og andlýðræðisleg form þjóðlífsins? Er 

ekki ástæðan fyrir því að við tökum lýðræðið fram yfir sú að við 
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trúum því að menn geti með því að bera saman ráð sín og láta 

sannfærast með rökum skapað betra og auðugra líf fyrir 

langtum fleiri en annars væri mögulegt. (Dewey, 1938/2000b, 

bls. 44). 

Þessi lýsing á lýðræði gerir þá kröfu að fólk ræði saman, beri saman 

ólíkar skoðanir sínar og reynslu og komist að bestu niðurstöðunni með því 

að íhuga öll rök. Það sem vekur sérstaka athygli er að Dewey segir að 

lýðræði felist í trú á möguleika og skynsemi manna. Þannig er grunnurinn að 

lýðræði fólginn í viðhorfi einstaklinganna sem mynda samfélagið og að 

viðhorf þeirra séu í stöðugri mótun.  

Dewey (1939/1976) lýsir lýðræði sem lífsmáta sem felst í vinsamlegri 

samvinnu við aðra. Þannig er lýðræði stöðugt ferli og trú á að mannleg 

reynsla geti gefið af sér markmið og aðferðir sem leiða af sér enn frekari 

reynslu. Þannig sagði hann að yrði til spírall sem leiddi til stöðugt betra lífs. 

Sjálfur orðaði Dewey þetta svo:  

Lýðræði er sú trú að ferli reynslunnar sé mikilvægara en nokkur 

tiltekinn árangur sem hún kann að leiða til, svo að sá árangur 

sem næst hefur einungis gildi að því marki sem hann er 

notaður til að auðga og koma skipulagi á þau ferli sem eru í 

gangi. Þar sem ferli reynslunnar getur verið menntandi, er trúin 

á lýðræði ekkert annað en trú á reynslu og menntun. (Ólafur 

Páll Jónsson, 2008, bls. 29). 

Þannig er lýðræði í huga Dewey stöðugt ferli og stöðugt samspil, þar sem 

lýðræði verður hluti af persónu einstaklings, einstaklingarnir móta og skapa 

lýðræðið og lýðræðissamfélagið mótar og skapar einstaklinginn. Hringferli, 

þar sem viðfangsefni lýðræðis er stöðugt í mótun til að skapa frjálsari og 

mennskari reynslu sem við getum öll deilt með okkur og þar sem allir leggja 

hönd á plóg (Dewey, 1939/1976). 

Dewey (1939/1976) skilgreinir reynslu sem frjálst samspil einstaklinga 

við umhverfi sitt og félagsleg tengsl innan samfélagsins. Samspil sem þróast 

og fullnægir þörf og löngun með því að auka þekkingu á hlutum eins og þeir 

eru. Þarfir og langanir stýra því hvert hugur okkar og orka beinist og þær ná 

út fyrir kassann, út fyrir það sem þegar er til og eru þannig drifkraftur fyrir 

vísindi og þróun. Þær opna okkur stöðugt leiðir sem leiða okkur inn í heim 

hins óþekkta. Þar höfum við frelsi til að uppgötva á okkar eigin forsendum í 

samfélagi við aðra.  
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Í þessu samhengi er mikilvægt að benda á að Dewey (1938/2000b) 

leggur áherslu á að reynsla sé ekki alltaf menntandi. Ef við upplifum 

neikvæð samskipti sem hafa áhrif á okkur getur það haft áhrif á ferli 

reynslunnar og hvernig við meðtökum reynsluna. Ef börn eru stoppuð af í 

þroskaferlinu vegna reynslu sem ef til vill hafði ekki góð áhrif á þroska þeirra 

þá getur það einnig haft áhrif á þroska þeirra í gegnum eigin reynslu. 

Eðlilega er það mismunandi eftir reynslu okkur og þroska hvernig upplifun 

okkar birtist og hvort hún veldur neikvæðri eða jákvæðri reynslu. Það getur 

byggt á ýmsu eins og áhrifum sem við verðum fyrir í æsku. Það getur verið 

viðkvæmt fyrir einhvern sem hefur lent í óþægilegri lífsreynslu sem barn að 

horfast í augu við þá reynslu á öðru ólíku sviði seinna meir. Það getur haft 

truflandi áhrif á reynslu þeirra og þeirri þekkingu sem verður til hverju sinni. 

Reynslan getur þannig valdið tilfinningaleysi og jafnvel sljóleika og verið 

neikvæð í þeirri merkingu. Upplifanir geta orðið misvísandi og heildin sem 

ætti að birtast í verki orðið sundurleit í stað þess að vera heildstæð og 

styðja fyrri reynslu sem er forsenda þess að við þroskum og þróumst á sem 

eðlilegastan hátt. Í þetta fer orka og tími sem hægt væri fyrir kennara og 

aðra sem koma að þroska barna að huga að til að skapa nemendum jákvætt 

námsumhverfi sem stuðlar að jákvæðri reynslu nemenda þannig að hún 

verði auðþekkjanleg og þeim eðlislæg, og auk þess menntandi (Dewey, 

1938/2000b). Upplifun reynslunnar snýr að áhrifum hennar á frekari 

reynslu, mikilvægt er að huga að langtímaáhrifum reynslunnar því 

skammvinn upplifun hefur síður gildi á framhaldið (Ólafur Páll Jónsson, 

2008). 

Meginhugmynd Deweys (1938/2000b) um skólastarf og menntun liggur í 

því að fólk sammenntist, að það vinni saman og til þess að einstaklingurinn 

verði virkur í samfélaginu sé honum nauðsynlegt að leggja sitt af mörkum 

með því að vera virkur í menntandi athöfnum. Dewey (1938/2000b) telur að 

skólinn sé fyrst og fremst félagsleg stofnun og að menntun sé þannig 

félagslegt ferli til að barnið læri að nýta eigið vald og reynslu samfélaginu til 

framdráttar. Þannig sé menntun mjög mikilvægur þáttur í því að 

einstaklingurinn læri að vera samábyrgur í samfélaginu og sé ekki einungis 

undirbúningur fyrir það sem koma skal í áframhaldandi menntun heldur í 

raun undirbúningur fyrir lífið sjálft.  

Dewey (1910/2000a) vildi ekki njörva kennslufræði niður í ákveðnar 

kenningar. Hann vildi nýta það besta úr þeim og blanda þeim saman á 

farsælan hátt. Dewey fjallaði um menntun á heildrænan hátt og fléttaði 

saman tilgangi menntunar, menntunarsálfræði, kennslufræði og félagsfræði 

menntunar í órjúfanlega heild.  



 

24 

Hugsun er eitt af kjarnahugtökunum í menntunarhugmyndum Deweys. 

Án hugsunar einstaklinga getur nám ekki átt sér stað. Hugsunin þarf að eiga 

sér upphaf í einhverjum vanda eða efa hjá einstaklingnum. Næsta skref er 

að leysa vandann og til þess þarf bæði að hugleiða mögulega lausn vandans 

og nýta fyrri persónulega reynslu sem gæti hjálpað við lausnina (Dewey, 

1910/2000a).  

Samkvæmt Dewey (1899/2010a) á allt nám sér stað með þátttöku 

einstaklinga í mannlegu samfélagi en upphaf allrar menntunar er þroski 

barna, áhugi og hæfileikar. Byrjunarreiturinn í rannsókn á möguleikum og 

þar með upphaf kennslu er fyrri reynsla nemandans. Reynsla er þannig 

lykilhugtak hjá Dewey, bæði sem upphaf kennslu og sem kennsluaðferð. 

Það verður hlutverk kennarans að þekkja til fyrri reynslu nemenda sinna og 

byggja á henni til að auka við nám þeirra, sýna þeim skilning samkvæmt því. 

Kennsluna þarf hann svo að skipuleggja í samvinnu við nemendurna sjálfa 

og við umhverfið sem þau lifa í og samfélagið hverju sinni (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2010).  

Eitt meginmarkmið kennslu er að vekja forvitni og áhuga nemenda á að 

vita meira. Þegar vel tekst til hreyfir reynslan og þroskinn við nemandanum 

og sýnir hann löngun til frekari þekkingar. Hlutverk kennarans verður að sjá 

hvert reynslan stefnir, leggja mat á hana og leiðbeina áfram. Því meiri 

reynsla og þekking á eigin starfi kennarans, geri hann færari með að setja 

sig í spor nemenda sinna og meta reynslu þeirra með hliðsjón af athöfnum 

þeirra (Dewey, 1938/2000b).  

2.1 Skólastarf og námsumhverfi í anda lýðræðis 

Dewey gagnrýndi skólakerfi síns tíma fyrir að líta framhjá mikilvægi skólans 

sem verkfæri til samfélagsmótunar. Til að kennsla sé sannmenntandi verði 

hún að vera hluti af lífsreynslu barnsins. Með því að byggja á lífsreynslu 

barnsins sameinast það öðrum í leik og starfi með sinni hugsun og slíkt elur 

af sér það sem Dewey kallar siðferðilega menntun (Dewey, 1899/2010a). 

Þunginn í áherslu Dewyes á mikilvægi úrbóta sést í því að hann leit á 

menntun sem undirstöðu félagslegra umbóta í samfélaginu og að skólinn 

væri fremsta og áhrifaríkasta tækið til þess. Með menntun öðlist nemendur 

hlutdeild í samfélagsvitundinni. Til að skilja betur hvað Dewey á við með 

samfélagsvitund skulum við líta á nokkur orð sem hann lét falla um 

samfélag: 

Samfélag er hópur fólks sem haldið er saman vegna þess að 

það starfar eftir sameiginlegum leiðum, í sameiginlegum anda 
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og með hliðsjón af sameiginlegum markmiðum. Sameiginlegar 

þarfir og markmið krefjast vaxandi samskipta í hugsun og 

vaxandi samkenndar. (Dewey, 1897/2010b, bls. 186). 

Hér að framan má greina köllun eftir að samfélagið einkennist af 

virðingu. Það er forvitnilegt að skoða hvernig íslenska leikskólasamfélagið 

sjálft skilgreinir lýðræði og vinnu sína tengda lýðræðishugtakinu. Kenningar 

Dewey´s hafa oft á tíðum verið stór hluti af námskrám leikskólanna hér á 

landi og einnig byggir Aðalnámskrá leikskóla (2011) á hugmyndum hans 

sem er faglegur leiðarvísir fyrir íslenska leikskólastigið.  

Rannsókn Kristínar Dýrfjörð (2006) varpar ljósi á hið persónulega lýðræði 

í námskrám leikskóla. Í grein hennar, Lýðræði í leikskólum, er fjallað um 

hugmyndir leikskólakennara um lýðræði og hlutverk þess í leikskóla. Hún 

vísar til Aðalnámskrár leikskóla frá 1999 og sér í lagi um kafla um lífsleikni 

sem sagður er tengjast beint við lýðræðisumræðuna. Þar segir að til að 

öðlast lífsleikni þurfi barnið meðal annars að læra að bera virðingu fyrir 

sjálfum sér og öðrum, sýna umburðarlyndi, þekkja sinn innri mann, styrkja 

sjálfstraust sitt, beita röklegri hugsun, vera forvitið og búa yfir færni til 

samskipta við félagana. Þessi gildi eru ótvírætt í takt við hugmyndir Dewey 

um lýðræði og telur Kristín að sú áhersla sem lögð sé á lýðræði í námskránni 

sé áhersla á lýðræði í anda Dewey en ekki áhersla á lýðræði í pólitískum 

skilningi. Kristín (2006) skilgreinir lýðræði sem samfélag fólks sem býr yfir 

sameiginlegum skilningi og trausti og sem trúir á rétt hverrar manneskju til 

að tilheyra og taka þátt í sameiginlegum skuldbindingum.  

Kristín (2006) fjallar um hugmyndir Dewey í anda leikskóla starfsins og 

telur að með þeim megi áætla að börn eigi að vera þátttakendur í að móta 

eigin veröld og að þau geti þroskað með sér eigin mannkosti í gegnum 

sammannlega reynslu. Þannig sé litið á börnin sjálf sem borgara nú þegar, 

sem eru sífellt í mótun en ekki verið að líta á þau sem verðandi borgara. Í 

rannsókninni tekur hún viðtöl við sextán leikskólakennara með mislanga 

starfsreynslu allt frá einu ári upp í tuttugu. Viðtölin voru hópviðtöl og 

snérust um að kanna viðhorf leikskólakennara til lýðræðis. Fram kemur að 

ekki er lögð áhersla á lýðræði í pólitískum skilningi í Aðalnámskrá leikskóla 

(1999) heldur lýðræði í anda Dewey. Þar sem áhersla er lögð á að börnin 

séu þátttakendur í starfinu og að leikskólakennararnir stuðli að því að 

umhverfið veiti frelsi og auki tækifæri barnanna til að nýta færni sína hverju 

sinni. Allir leikskólakennararnir á öllum leikskólunum tóku fram með einum 

eða öðrum hætti að sjálfsvirðing og virðing fyrir öðrum væri eitt 

meginmarkmið alls leikskólastarfs. Sömuleiðis sögðu þeir að þeir teldu að til 

að börn yrðu virkir borgarar yrðu börnin að búa yfir sjálfsvirðingu, sjálfsáliti, 
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sjálfstrausti, hæfileika til að treysta öðrum og að geta metið mikilvægi 

vináttu. Kennararnir töldu líka að hlutverk þeirra við uppeldi til lýðræðis 

væri mikilvægt. Hugtakið virðing virðist koma oft til tals þegar umræðan 

snýst um lýðræði og er grundvallarhugtak hjá ýmsum fræðimönnum sem 

fjalla um lýðræði (Kristín Dýrfjörð, 2006). 

Fjölmargir fræðimenn hafa fjallað um mikilvægi þess að námsumhverfi 

barna einkennist af virðingu svo árangursríkt nám megi fara fram (Cuffaro, 

2005, Dewey, 1899/2010a, Noddings, 2008, Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 

Eitt af því sem segir til um hvernig virðing birtist í námsumhverfi barna er 

athyglin og samræðan sem þeim er veitt. Að hlusta á barn af áhuga er ein 

leið til að sýna barni virðingu. Virðing sem verður til og vex í jákvæðum 

samskiptum milli kennara og nemenda eykur á aðra mikilvæga þætti í 

þroska og námi barna (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Gagnkvæm virðing 

milli leikskólakennara og nemenda er því til þess fallin að efla sjálsvirðingu, 

sjálfstraust og sjálfsálit nemenda sem leggur grunn að árangursríku námi.  

 Í umhyggju felst einnig virðing (Noddings, 1992). Sú viðleitini að skilja, 

tengjast, sýna samkennd, vera áhugasöm og rækta með sér næmleik fyrir 

öðrum byggir á umhyggju (e. care). Við höfum öll ákveðna þörf fyrir 

umhyggju þar sem hún eykur skilning, byggir á viðurkenningu og virðingu 

við að tilheyra samfélagi, vera hluti af heildinni og virkur þátttakandi. Góður 

kennari leitast við að sýna umhyggju með það að markmiði að slíkt verði 

nemendum eðlislægt síðar. Að þeir læri að setja sig í spor annarra, sýni 

skilning. Örvun til slíkra samskipta er markmið kennarans.  

Umhyggjan býður einnig upp á betri líðan nemenda í samskiptum við 

aðra. Í slíkum aðstæðum og námsumhverfi gefst færi á samræðum og að 

vinna með sjálfstæða og gagnrýna hugsun sem er nemandanum mikilvæg til 

frekari þroska (Noddings, 2008). Umhyggjusamur kennari þarf því í sífellu að 

geta lagt mat á aðstæður og umhverfi nemandans. Í því felst að kennarinn 

hlusti á nemendur af athygli og leggi sig fram um að sýna aðstæðum þeirra 

og upplifun skilning (Noddings, 2010) 

Á undanförnum árum hefur verið lögð æ ríkari áhersla á lýðræðislegt 

skólastarf. Í lýðræðislegu skólastarfi spilar þátttaka nemenda stórt hlutverk 

og er talin hafa jákvæð áhrif á sjálfsmynd nemenda (Hoyuelos, 2013; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2011). Rannsókn sem var gerð hér á landi sýnir að greina 

megi aukna þátttöku barna í ákvörðunartöku í leikskóla á 

höfuðborgarsvæðinu. Leikskólinn aðhyllist hugmyndafræði Loris Malaguzzi 

(1998) þar sem mikil áhersla er lögð á lýðræði í leikskólastarfinu (Guðrún 

Alda Harðardóttir og Baldur Kristjánsson, 2013). Það er hægt að velta því 

fyrir sér hvernig slíkar áherslur eru settar fram í námskrám leikskólanna og 



 

27 

þá sérstaklega þeim áherslum sem snúa að hlutverki kennarans til að efla 

þátttöku nemenda.  

2.2 Kennarinn sem leiðtogi  

Kennarinn þarf að vera meðvitaður um hlutverk sitt sem leiðtogi, leiða 

hópinn sem tilheyrir skólasamfélaginu í átt að bestu mögulegu útkomunni 

hverju sinni. Leiðtogi (e. leader) hefur það hlutverk að leiða fylgjendur sína 

að settu markmiði. Traust á milli leiðtogans og þeirra sem fylgja honum er 

grundvöllur þegar leiðin er mörkuð og stefnt að settum markmiðum 

(Dimmock, 2005; Evans, 2001; Fullan, 2001; Hackman og Johnsson, 2009).  

Leikskólakennarinn þarf að vera meðvitaður um sitt hlutverk sem 

leiðtogi, það er að mörgu leyti gerð skýr krafa um slíkt samkvæmt 

Aðalnámskrá leikskóla (2011) einnig má greina slíkt hið sama í skrifum 

fræðimanna (Dewey, 1938/2000b, Kristján Kristjánsson, 2010, Ólafur Páll 

Jónsson, 2010). Það er því umhugsunarefni hvort leikskólakennari líti á sig 

sem leiðtoga í daglegu starfi með börnum. 

Sinclair (2007) hefur skoðað hlutverk leiðtogans og opnað aðra vídd á 

það hugtak. Hún gagnrýnir hvernig hefur verið litið á leiðtogann hingað til 

og talar um að hetjudýrkun, ákveðni, ótvíræðni og einstaklingsmiðuð 

frammistaða hafi skilgreint góðan leiðtoga oft á tíðum. Hún segir að 

leiðtogar geri oft ráð fyrir að verkefni þeirra sé að breyta öðrum, en ekki 

sjálfum sér og sé það heftandi þar sem hugsað er í því tilliti um 

skammtímamarkmið og oft litið framhjá langtímamarkmiðum og skilningi. 

Hún vill aftur á móti leggja áherslu á að leiðtoginn eigi að standa fyrir 

frelsandi forystu. Að góð forysta stuðli að því að styðja fólk, leiðtogana sjálfa 

einnig. Forystan veiti frelsi til að velja af kostgæfni hvað skal gera hverju 

sinni og hvernig best sé að skapa þau skilyrði sem gefa bestan árangur, 

sýndu best áhrif.  

Sjálf segir Sinclair þegar hún er spurð um upplifun sína á 

leiðtogahlutverkinu: 

What matters is finding a way of being different in that space 

around leadership. It´s finding a way of modelling a different 

way of being in the leadership development space. Often it 

requires quite a lot of risk, because people have very fixed 

ideas of how you should be in that space. So it requires me to 

just be present and say what has mattered in my experience 

and what I see and really take up the opportunity to create a 

different kind of space for people-being in the space 
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differently. (Sheridan, Pringle, Strachan og Sinclair, 2009, bls. 

553). 

Mikilvægt er að leiðtoginn skilji sín eigin verk og sögu, skoði reynslu sína 

og spegli hana til að geta að lokum lagt mat á hvað er hvetjandi og hvað er 

letjandi fyrir þá sem fylgja honum. Þeir sem starfa með börnum líti þá til 

námsumhverfis barna til að stuðla að besta mögulega þroska þeirra. 

Leiðtoginn þarf að þekkja eigin sálfræðilegar hindranir til að missa ekki 

dampinn í því leiðtogahlutverki sem hann sinnir og geta um leið fundið sér 

leið til að vaxa og dafna í starfi og sinna stöðugu endurmati á eigin störf 

(Sinclair, 2007). 

Dewey (1966) tilgreinir kennsluaðferðir sem kennari þarf að tileinka sér. 

Fyrst og fremst þarf kennarinn að búa til ákveðnar aðstæður til náms. Í því 

felst að nemendur hafi tækifæri til að leysa úr áhugaverðum vanda, leggi 

mat á hvernig lausnin geti orðið sem raunhæfust og skynsamlegust hverju 

sinni. Kennari sé leiðandi að því leyti að tillögur um lausn séu settar fram 

með það að markmiði að ýta undir áhuga nemenda til að finna æskilegustu 

lausnina og setja að lokum fram tilgátu með það að markmiði að sjá hvort 

sú lausn sem þeir töldu besta standist eða hvort rétt sé að hafna henni og 

finna betri leið. Verkefni kennarans var víðfemt í huga Dewey. Kennari á 

ekki aðeins að mennta einstaklinga heldur líka að móta samfélagið, halda 

uppi viðeigandi samfélagsskipan og tryggja rétt félagslegrar framvindu 

(Dewey, 1899/2010a).  

Í þeim verkefnum sem kennarinn stendur frammi fyrir þarf einnig að 

hafa í huga hvernig hægt er að hafa jákvæð áhrif á þroska einstakra 

nemenda. Sá þáttur sem skiptir hvað mestu máli er að nemendur hafi sterka 

sjálfsmynd. Nemandinn þarf að finna sig á heimavelli í skólanum og geta 

tjáð hug sinn óttalaust. Átt í góðum samskiptum við aðra með því að 

meðtaka opinskáar og málefnalegar athugasemdir. Þarna skiptir þátttaka 

máli og er hverjum nemanda nauðsynleg. Í þátttökunni finnur nemandinn 

lýðræðislega samveruhætti, þar sem reynsla og þroski allra sem standa að 

samfélaginu fá að njóta sín. Í slíku samfélagi eykst félagsfærni sem er 

undirstaða alls náms (Ólafur Páll Jónsson, 2010). 

Kristján Kristjánssonar (2010) fjallar um siðfræðina í kenningum Dewey 

og segir að siðvit eins og Dewey nálgist það sé í raun það sama og 

félagsgreind. Með siðferðiskennslu á nemandi að öðlast aukna sjálfsvirðingu 

sem flyst áfram í virðingu fyrir öðrum og hegðunarvenjur mótast sem eru 

góðar til að lifa í samfélagi með öðrum. Góð aðferð í siðferðiskennslu er að 

nemandinn setji fram tilgátur um eigin hegðun og hvaða áhrif hún hefur. 
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Kennarinn sé til aðstoðar til að láta á þær reyna og ræða afleiðingar 

hegðunarinnar. Þarna eru nemendur að setja sig í spor annarra og skilja 

eigin hegðun. Siðfræðin er þannig stór hluti af kennsluaðferðum Dewey. 

(Kristján Kristjánsson, 2010).  

Sterk sjálfsmynd leiðtogans og sjálfsvitund hans byggir á því að hann 

þekki sjálfan sig. Það ætti að skila sér í verkum hans. Hann á ekki að einbeita 

sér að því að fylla nemendur af þekkingu heldur að draga fram þá hæfileika 

og hugmyndir sem byggja á fyrri reynslu og áhuga nemenda eða þeirra sem 

tilheyra skólasamfélaginu hverju sinni (Sinclair, 2007). Að vinna að 

lýðræðislegu leikskólastarfi með áherslu á jafnrétti, fjölbreytileika, 

samábyrgð, samstöðu og virðingu fyrir ólíkum sjónarmiðum eru meðal 

annars verkefni sem kennari stendur frammi fyrir í sínu starrfi. Að byggja á 

reynslu og áhuga nemenda sinna ætti kennarinn að eiga greiðari leið að 

þeim áherslum sem Aðalnámskrá leikskóla byggir á (Aðalnámskrá leikskóla, 

2011, bls. 35). Með því að nýta eigin bakgrunn og reynslu öðlast leiðtoginn 

meira frelsi, hann eflist og árangur í starfi verður sýnilegri (Sinclair, 2007).  

Eins og áður kom fram taldi Dewey (1938/2000b) lýðræði felast í trú á 

möguleikum manna til að vinna saman að farsælum lausnum. En hann bætti 

við, að því tilskildu að aðstæður séu réttar. Til að einstaklingur geti orðið 

lýðræðislegur þarf að vera til félagslegur vettvangur þar sem gefin eru jöfn 

tækifæri til menntunar. Skólar ættu að vera sá félagslegi vettvangur sem 

veitir börnum tækifæri til að upplifa lýðræði. Þar ætti að leggja áherslu á að 

þjálfa hjá börnum eiginleika sem myndi renna stoðum undir lýðræðislegt 

samfélag.  

2.3 Að starfa með gildin að leiðarljósi 

Árangursrík leið fyrir leiðtogann til að eflast í starfi er að leggja mat á gildi 

(e.value) sín (Branson, 2005; Coleman og Glover, 2010; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007; Steinunn Helga Lárusdóttir, 2005). Gildi eru viðmið 

okkar eigin hugsunar og hegðunar. Þau eru samtvinnuð skilningi okkar á 

okkur sjálfum, tilgangi okkar í lífinu því með þau að leiðarljósi skiljum við 

hegðun okkar. Gildin eru áttavitar sem vísa okkur veginn (Morris, 2009)Til 

að stuðla að eðlilegum þroska okkar innan þess samfélags sem við 

tilheyrum er gott að líta til breytni okkar í ákveðnum aðstæðum, sjá hvernig 

gildi okkar hafa áhrif og meta hvort hægt sé að þróa þau enn frekar eða ýta 

undir þau grunngildi sem við búum yfir. Bæði geta gildin verið algild og eiga 

þar af leiðandi alltaf við eða teljist afstæð og tengjast þá mismunandi 

menningu eða eru einstaklingsbundin. Þau eru leiðarljós okkar til að verða 

betri menneskjur (Morris, 2009; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 
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Gildi þeirra sem starfa í forystu í menntamálum (e. educational 

leadership) eru sögð tákna kjarnann í viðhorfum þeirra um lífið og samskipti 

við aðra og undirstriki þá skilning, grunvallarreglur og siðfræði þeirra til 

menntunar (Coleman og Glover, 2010). Þeir sem starfa við stjórnun 

menntastofnana, eru leiðtogar, bera ábyrgð á eigin störfum sem og annarra 

sem gerir störf þeirra óhjákvæmlega flóknari þar sem allir aðilar hafa sín 

eigin gildi til að byggja á. Flestir stjórnendur hafa líklegast staðið frammi 

fyrir erfiðum ákvörðunum sem leysa þarf vandlega með því að byggja á 

góðum siðferðisgrunni. Þá er um að ræða þann grunn sem byggir á 

viðmiðum og gildum viðkomandi sem hvetja til ígrundunar hverju sinni og 

móta í raun lífssýn hans (Steinunn Helga Lárusdóttir, 2005). Fáar rannsóknir 

hafa verið gerðar á gildum og áhrifum þeirra á starfsemi skóla. Rannsókn 

sem gerð var í Ástralíu sýnir að stjórnendum sem tóku þátt í rannsókninni 

þótti erfitt að gera grein fyrir gildum sínum og hvað þá að skýra þau út fyrir 

öðrum. Þó höfðu gildin mikið að segja þegar lagt var mat á störf þeirra og 

breytni (Branson, 2005). 

Ein af leiðum kennara til að þekkja sjálfan sig er að ígrunda gildin sín og 

leggja mat á starf sitt með því að móta eigin starfskenningu (e. professional 

working theory)(Hafdís Guðjónsdóttir, 2004). Að ígrunda eigin gildi byggir á 

samspili þess að skoða hvernig þú starfar, hvernig þú skilur starf þitt og 

hvers vegna þú gerir hlutina eins og þú gerir þá. Kenningin, sem er 

persónubundin þeim kennara sem skoðar starf sitt, nám og reynslu er í 

stöðugri þróun (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004; Hafdís Ingvarsdóttir, 2004) 

Hafdís Guðjónsdóttir (2004) þróaði í samvinnu við Mary Dalmau amboð 

faglegrar starfskenningar (FSK). Amboðin er gott að nota til að sjá fyrir sér 

hvernig starfskenningin virkar myndrænt og hvernig þau lykilatriði sem 

birtast í starfskenningu hafa áhrif hvert á annað.  

 

 

Mynd 8. Amboð starfskenningar (FSK) 
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Gott er að sjá fyrir sér myndina á hreyfingu og hvernig tannhjólin vinna 

saman að því að hrista saman siðferði okkar, gildum, þekkingu og fræðum 

(Hafdís Guðjónsdóttir, 2004). Tilgangurinn með því að hvetja til mótunar 

starfskenningar var að hjálpa kennurum að gera sér betur grein fyrir 

þekkingu sinni á mismunandi sviðum. Hringferlið sem verður til við mótun 

starfskenningar hjálpar kennaranum að gera sér grein fyrir og skilja þá 

þekkingu sem verður til í daglegum störfum við kennslu (Whitehead, 1993). 

Til þess að gera sér betur grein fyrir störfum sínum og starfsháttum getur 

kennarinn notað þá faglegu ígrundun (e. professional reflection) sem mótun 

starfskenningar byggir á. Hún getur orðið sá leiðarvísir sem þeir nýta til að 

efla nýja þekkingu og nýjan skilning með því að sýna sinni persónulegu 

reynslu virðingu (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004).  

2.4 Samantekt 

Í kenningum Dewey´s um lýðræði má greina virðingu fyrir manngildum. Að 

allir hafi ákveðið frelsi til að vera virkir þátttakendur með sinni reynslu í því 

samfélagi sem við búum í hverju sinni. Að vera meðvitaður um slíkt er 

mikilvægt fyrir kennara og þá sem starfa með börnum á mótunarárum. 

Hlutverk kennarans er að vera leiðandi og ýta undir áhuga og hvetja þannig 

til frekari verkefna hverjum og einum til handa, byggja upp jákvæða reynslu 

nemandans, í því felst umhyggja kennarans. Í kenningum Amöndu Sinclair 

má greina mikilvægi þess að leiðtogi vinni samkvæmt sínum gildum. Þannig 

nái hann hvað bestum árangri. Með því að þekkja gildin sín býr hann sér til 

viðmið sem hann notar sem leiðarvísir í komandi starfi.  

Í næsta kafla kynni ég aðferðafræði rannsóknarinnar. 
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3 Aðferðafræði 

Ég settist niður og velti fyrir mér leiðum sem best væri að fara við ákveðnar 

aðstæður í starfi mínu sem leikskólakennari eða sem hugsandi námsmaður. 

Í upphafi þegar ég var að skoða mig í starfi fann ég vel hvað hafði mest áhrif 

á mig í starfi: 

Hugsunin og reynslan eru alltaf að poppa upp, hitta mig á 

förnum vegi, hér og þar og allstaðar. (Elfa Birkisdóttir, 7. mars, 

2013). 

Ég skoðaði betur hvernig Dewey hafði sett kenningar sínar fram. Hann 

hafði heillað mig frá því ég lærði í B.Ed náminu mínu. Ég fann þörfina fyrir 

að varpa skýrara ljósi á fræði hans og leyfa þeim að tala til mín og skoða 

hvernig þau hafa áhrif á önnur fræði.  

Snemma í ferlinu var ég að velta fyrir mér hvernig rannsóknin myndi 

hugsanlega líta út. Ég hafði ákveðið að gera starfendarannsókn og skoða 

lífsviðhorf mín og gildi, búa mér til starfskenningu. Ég fann að þar hafði ég 

ákveðið verkfæri til að skoða mig í starfi og setja upplifun mína í orð. Fara í 

ákveðna naflaskoðun, sem ég gæti haft með mér í framtíðinni í þeim 

störfum sem ég tæki að mér og þróað áfram. Verkefni til að hjálpa mér að 

komast yfir þær hindranir sem upp kunna að koma og vísa mér leiðina 

áfram. Nokkrum sinnum var ég að velta því fyrir mér hvort ég hefði kjark til 

að rannsaka mig og starf mitt: 

Get ég? Hef ég eitthvað til málanna að leggja? Skipti ég ekki 

máli? Ég skipti máli! (Elfa Birkisdóttir, 4. janúar, 2014). 

Mér þótti það nauðsynlegt til að byggja brúna á milli fræða og starfs og 

gera mig ennþá sterkari til að takast á við framtíðina í leik og starfi. Gögn í 

rannsókn liggja í eigin reynslu. Ég lít til baka og skoða gildin mín sem hafa 

mótast í gegnum reynsluna, allt frá barnæsku. 

Í upphafi þegar ég hafði tekið ákvörðun um að gera þessa rannsókn varð 

þetta leiðin sem ég hafði til að sjá ferlið betur fyrir mér. Það varð meira 

lifandi fyrir mér og ég fann að á leið uppsprettunnar gat ég skilgreint betur 

hvernig ferlið var í rauninni og hvað það er sem hefur áhrif á lífsviðhorf mín 

og gildin í starfi. Á meðan á undirbúningstíma stóð var hugurinn uppfullur af 
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alls kyns möguleikum sem á endanum hvatti mig til þess að líta á mig 

gagnrýnum augum, líta inná við og fá svör. Ég sá þó alltaf fyrir mér ferlið 

myndrænt og ég lýsi því á þennan hátt: 

Ég sé fyrir mér á, fossandi niður fjöll, uppsprettu, elfu. (Elfa 

Birkisdóttir, 4. apríl, 2013). 

 

 

 

 

 

Mynd 9. Uppsprettan 

Hún á upptöku hátt uppi og finnst hún sigra heiminn á þeim 

tímapunkti, allir vegir færir. Rennur af stað niður fjallið, hratt. Á 

leiðinni niður gerist margt. Áin stækkar, fer í gegnum króka og 

kima í hindranir. Reynslan vísar veginn, hjálpar til við að 

ígrunda, hugsa og finna bestu leiðina. Við fjallsrætur kemur 

skellurinn, fossinn, tækifærið til að sanna sig og að allt sem þú 

lærðir á leiðinni þarftu að máta betur. Ég finn á endanum réttu 

leiðina. (Elfa Birkisdóttir, 4. apríl,2013). 

3.1 Starfendarannsóknir 

Starfendarannsóknir eru gerðar með það að leiðarljósi að læra í starfi og að 

ígrunda þá reynslu sem fengin er. Rannsóknin er því fagleg ígrundun þar 

sem rannsakandinn skoðar viðhorf sitt og metur sína fræðilegu þekkingu 

með hliðsjón af fyrri reynslu. Með henni er hægt að hafa áhrif á fyrri 

þekkingu og starfshætti og spyrja sig með því að rýna í eigin störf, hvernig 

maður starfar og hvers vegna og hvað það er sem hægt er að bæta. 

Markmið starfendarannsókna er að rannsakandi auki fagmennsku sína og 

bæti kennsluhætti (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011; Hafþór Guðjónsson, 2008, 

2011; McNiff og Whitehead, 2005). 

McNiff (2010) leggur áherslu á réttindi allra til að tjá sig og að á þá sé 

hlustað og til þess séu starfendarannsóknir. Þær eru að hennar mati 

lýðræðisleg rannsóknaraðferð þar sem hver og einn hefur eitthvað til 
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málanna að leggja, sem ætti síðan að hafa áhrif á aðra. Þær eru ferli þar 

sem rannsakandi er að þróa sig sem fagmann. McNiff (2010) telur að þær 

leyfi starfsfólki á vettvangi að skoða sitt eigið starf og meta það. 

Rannsóknaraðferðin snýst um að þú stefnir að því að leiða þig á rétta leið, á 

þá braut sem þú trúir á sem fagmaður, með gildin þín að leiðarljósi og að 

vera viss um að þú hafir rödd sem skiptir máli í heildarmyndinni. Lögð er 

áhersla á að hægt sé að fara ólíkar leiðir og mikilvægt sé að varpa ljósi á 

eigin gildi og skoða hvort faglegt starf samrýmist þeim.  

 Það má segja að starfendarannsóknir hafið orðið til við að verða við 

þeirri eftirspurn rannsóknaaðferða sem leita eftir svörum frá þeim sem 

framkvæma störfin sjálfir, að þeir geti sjálfir útskýrt á hvaða hátt þeir starfa, 

ígrunda eigin störf og síðan að lokum setja fram kenningu (e. living theory) 

(McNiff, 2010). Kenningin verður til eftir að kennarinn ígrundunar þekkingu 

sína, fræðilegan skilning og reynslu úr starfi út frá því samfélagi sem hann 

lifir og starfar í hverju sinni. Kenningin gegnur út á að svara spurningunni, 

hvernig get ég gert betur í starfi? (McNiff og Whitehead, 2006).  

3.2 Gögn og gagnaöflun 

Til að koma auga á og skilja þau viðhorf og gildi sem ég vil hafa að leiðarljós í 

mínu starfi leitaði ég víða fanga. Rannsóknin stóð yfir frá því í janúar 2013 til 

mars 2014. Frá því að hugmyndin að rannsókninni var í mótun hélt ég 

dagbók. Þegar ég fór að leita gagna fann ég hvernig ein leið til gagnaöflunar 

leiddi af sér aðra. Gögnin voru rannsóknardagbók, námsdagbækur, 

ljósmyndir/minningar, skýrsla, minnismiðar úr starfsviðtali, samræðan og 

minningar úr starfi. Með því að lesa í gegnum þau dreg ég fram og greini 

hvernig starfskenning mín sem leikskólakennari mótast og þróast í gegnum 

reynslu mína í starfi.  

Dagbækur voru nokkuð stór hluti gagna. Í þessari rannsókn nýtti ég 

tvennskonar dagbækur.  

Rannsóknardagbók: Dagbók sem ég hélt sérstaklega á þeim tíma sem 

rannsóknin stóð yfir. Í hana ritaði ég vangaveltur og hugsanir, bæði í orði og 

myndrænt. Þegar ég áttaði mig á því að það styttist í námslok fór ég að velta 

fyrir mér hvað skyldi verða viðfangsefnið mitt til lokaverkefnis 

meistaraprófs. Það komu margar spurningar upp í hugann og vangaveltur 

um ýmislegt: 

Hvernig virkja ég drifkraftinn í mér? Hver er ég og hvernig get 

ég orðið að liði fyrir mitt samfélag? (Elfa Birkisdóttir, 5. júní, 

2013). 
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Þessar vangaveltur sóttu á mig í upphafi þess ferlis sem rannsóknin 

spannar. Á meðan á rannsókn stóð get ég sagt að hugurinn hafi oft reikað 

og margt sem ég hugsaði um þegar ég lagðist til svefns á kvöldin. Þá komu 

oft svör við ákveðnum spurningum sem ég hafði verið að glíma við stuttu 

áður. Eftir nokkra mánuði og í síendurteknu hugsanaflæði á þessum tíma 

hafði ég rannsóknardagbókina á náttborðinu og gat þá skrifað í hana þegar 

ég fann þörf til þess. Þegar líða fór á rannsóknina og vinnan við skrifin tók 

við hafði ég upptökutæki iðulega við höndina og talaði inn hugsanir og 

vangaveltur. Þannig fannst mér ég oft ná að koma betur frá mér því sem ég 

hugsaði.  

Verkefni: Þegar ég hafði svo fundið löngun og þörf fyrir að kafa dýpra og 

vinna þessa rannsókn las ég verkefni sem ég hafði unnið við upphaf náms í 

leikskólakennarafræðum við Háskólann á Akureyri.  

Námsdagbækur: Í þær hef ég skráð vangaveltur mínar og pælingar 

tengdar námi mínu í leikskólafræðunum sem og vettvangsnámi tengdu því. Í 

þeim vangaveltum greini ég upplifun mína í starfinu á þeim tíma og hvað 

mér þykir áhugavert við starfið. Ýmislegt hafði ég skrifað sem ég skoða við 

gagnagreiningu. Mikilvægi viðmiða og gilda voru meðal annars hluti af 

vangaveltum mínum:  

... að hafa ákveðin viðmið og gildi. Við hljótum að geta gert 

börnum nokkuð ljóst að það er ekki í lagi að haga sér eins og 

manni sýnist, heldur þurfi að taka tillit til þeirra sem þú 

umgengst og eru þátttakendur í lífi þínu. (Elfa Birkisdóttir, 

febrúar, 2005). 

Ljósmyndir/Minningar: Þar sem rannsókn mín byggist á því að skoða gildi 

mín í starfi lít ég að miklu leyti til baka. Ég reyni að finna tengsl við þau atvik 

og þær stundir sem eru mér kærar og vekja upp ákveðnar tilfinningar. 

Minningar voru mín gögn. Ég notaði ljósmyndir til að hjálpa mér að rifja upp 

minningar og þær vörpuðu ljósi á sögu mína. Ég reyndi að endurkalla þær 

minningar sem ljósmyndin bauð, lét þær rifja upp með mér til að sýna 

hvernig lífsviðhorf mín og gildi höfðu mótast í gegum þá reynslu sem lífið og 

upplifun mín gaf mér á þeim tíma sem myndin var tekin. Hvaða áhrif þær 

gætu mögulega haft á gildi mín í starfi. Ég rifjaði upp þau atvik og þær 

stundir sem voru mér kærar, hvað hafði haft áhrif á mig og í þeirri leit fann 

ég kraft til að tjá mig og ígrunda betur sjálfa mig. Hvað var það sem mótaði 

mig og skoðanir mínar? Getur verið að eitthvað úr æsku minni, viðburðir 

eða atvik hafi haft áhrif á starf mitt, og mín lífsviðhorf og gildi? Hvað var það 

sem hafði áhrif á að ég ákvað að hætta í starfi og leita í frekara nám á sínum 
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tíma. Gat verið að það að starfa ekki í samræmi við eigin gildi hafi haft áhrif 

á sínum tíma?  

Skýrsla: Á meðan á vettvagnsnámi stóð í leikskólakennaranáminu var 

lagt mat á samskiptin í leikskólanum. Sérfræðingur frá sveitafélaginu kom 

og tók út þann þátt í starfinu sem snéri að samskiptum og setti síðan saman 

skýrslu sem hún sendi leikskólanum. Skýrsluna fékk ég síðan að afrita og 

eiga. Í henni kom meðal annars fram mat á samskiptum mínum sem nema. 

Sú rýni sem þar kemur fram er mikilvæg til að draga fram hvernig aðrir sjá 

mig í starfi.  

Minningar úr starfi: Ég byrjaði að skrifa sögur úr starfi og reyndi að láta 

þær ná yfir þau atriði sem endurspegla líðan mína í starfi, tilfinningu 

vellíðunar og hvenær ég upplifði hindrun og köfnunartilfinningu. Þegar ég 

var byrjuð að skrifa þær niður fannst mér oft eitthvað vanta. Þá tók ég 

upptökutæki og kom mér fyrir á góðum stað heima hjá mér, lagðist í sófann 

þegar enginn var heima, tæmdi hugann og sagði mér sjálfri sögurnar í 

gegnum upptökutækið. Þær voru að lokum níu talsins, mislangar, frá 13 

mínútum upp í 30 mínútur. Minningarnar áttu sér stað á árunum 2006-

2011. Þær sem ég afritaði til að nýta sem gögn í rannsókninni voru fimm.  

Starfsviðtal: Ég hafði fyrir starfsviðtal í vinnunni minn búið mér til punkta 

sem ég taldi þörf á því að ræða á þeim tíma sem starfsviðtalið fór fram. 

Þegar ég las þá punkta sá ég að þeir lýsa ákveðnum tilfinningum sem ég 

hafði á þeim tíma í starfi. 

3.3 Gagnagreining 

Fræðin búa til sérstakan ramma í kringum grunngildin, þar sem áherslan á 

gildin dregur fræðin saman og saman mynda þau leiðarljós fyrir mig til að 

greina gögnin. Í gegnum greiningu gagna leitaði ég eftir rauðum þræði sem 

héldi gildum mínum saman og hafði áhrif á hvaða gildi ég tileinka mér 

hverju sinni (Bogdan og Biklen, 2003; Flick, 2009).  

Ég leitaði eftir ákveðnum samhljómi í gegnum fræðin og fann þá leið sem 

ég vildi fara til að varpa ljósi á gildin mín í starfi og áherslum. Í upphafi 

greiningarferlisins snérist vinnan mín um að tengja saman fræði og eigin 

gildi. Í rannsóknardagbókinni komu fram ýmsar vangaveltur tengdar þessum 

átökum eins og dagbókarfærslan að neðan ber vitni um: 

Dewey og hugmyndir hans um lýðræði heilla mig og í 

kenningum hans finnst mér ég rekast á og sjá gildin mín. 

Hvernig virðing, umhyggja og frelsi birtast í kenningum hans. 

(Elfa Birkisdóttir, 2. október 2013). 
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Ég fann snemma að Dewey heillaði og hugmyndir hans áttu vel við 

áherslur mínar. Við greiningu gagna fór ég í gegnum öll þau gögn sem ég 

hafði virðað að mér. Ég skoðaði ljósmyndir úr bernsku með það að 

leiðarljósi að draga fram þau gildi sem mér höfðu verið gefin í veganesti 

Eftir að hafa fundið þær myndir sem töluðu hvað mest til mín og hjálpuðu 

mér að leggja mat á grunngildi mín setti ég saman greiningarrammmann, lét 

myndirnar tala til mín og segja mér söguna um nestið að heiman.  

Ég las dagbækur frá því ég var í vettvangsnámi. Í gegnum 

námsdagbækurnar fór ég að greina hvernig ég hélt áfram að þróa grunngildi 

mín í gegnum leikskólakennaranámið og þá sérstaklega vettvangsnámið 

sjálft. Þær sögðu mér frá því hvernig upplifun mín var í upphafi starfs. Mér 

fannst líka gott að lesa dagbækurnar því þær sögðu mér hvernig ég lagði 

grunninn að framhaldinu í starfi. Mótun mín í starfi hófst greinilega þá og 

þar mátti greina ákveðinn grunn gildanna í starfi. Á meðan á þeim lestri stóð 

vakti það forvitini mína að skoða frekar námsverkefni og á hvað ég lagði 

áherslu á í náminu. Þegar þeim hluta var lokið tók ég saman það sem mér 

þótti áhugavert á þeim tíma og setti upp í þemagreiningu. Þessi hluti 

gagnagreiningar var hvað tímafrekastur og hófst um sumarið 2013.  

Þegar ég skoðaði atvik úr starfi fór ég að greina hvenær ég í gegnum 

vinnu mína með börnum var að starfa í samræmi við eigin gildi og hvenær 

ekki. Í gegnum þessa greiningu dró ég fram fimm sögur sem mér fannst 

endurspegla gildi mín. Það mátti sjá fleiri en eitt gildi í hverri sögu en ég 

valdi þær sem mér þótti lýsa hvað best áherslum á gildin mín í starfi. 

Í gegnum greiningu gagna leitaði ég að þemum sem endurspegluðu þau 

gildi sem ég vil standa fyrir í starfi. Þemun skiptust upp í kafla, umhyggja, 

þáttaka, virðing og frelsi. Í hverjum kafla birtast gögnin mín eftir því hvernig 

þau eiga við gildin hverju sinni og ég legg mat á þau hverju sinni. Þegar á 

þemagreiningu stóð fór ég fljótt að finna rauðan þráð sem hélt þemunum 

saman og hafði áhrif á þau á einn eða annan hátt, öryggi og hugrekki mitt í 

starfi (Kvale, 1996). 

3.4 Rannsóknarvinir 

Rannsóknarvinur eða rannsóknarhópur sem rannsakandi sækir gagnrýni til 

er nauðsynlegur fyrir þá sem gera starfendarannsóknir. Hlutverk þeirra 

byggist á því að gagnrýna og segja til um hvað sé hægt að gera betur. Einnig 

felst hlutverkið í faglegri umfjöllun þar sem samræðan leikur stórt hlutverk 

(McNiff, 2010). Á rannsóknartímanum notaði ég hvert tækifæri til að eiga 

samræðu um verkefnið mitt. Í gegnum samræðuna fékk ég annað 

sjónarhorn á það sem ég var að rannsaka. Samræðuna átti ég við hóp 
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nemenda sem eiga það sameiginlegt að vinna að starfendarannsóknum, 

einnig við kennara sem leiðbeina nemendum sínum við rannsóknarvinnu. 

Sú samræða var mér mikilvæg þar sem hún hvatti mig til þess að ígrunda 

betur á meðan á rannsókinni stóð. Eftir hvern fund, sem var haldinn á 

þriggja vikna fresti yfir tveggja anna tímabil, fékk ég einhvern auka kraft sem 

gaf mér byr undir báða vængi í þeirri ígrundun sem ég lagði upp með. Það 

sem einkenndi þennan hóp samnemenda og kennara voru sameiginleg 

markmið að góðum og árangursríkum samskiptum sem smituðu út frá sér í 

þeirri vinnu sem átti sér stað, þar sem nemendur unnu sín lokaverkefni og 

kennarar leiðbeindu í þeirri vinnu. Í samtölum við foreldra mína, 

samnemendur, vini og maka fann ég einnig fyrir mikilvægi þeirra og þá helst 

hvernig ég gat tjáð mig um rannsóknina. Samræður við þau fengu mig til að 

hugsa betur, rýna enn frekar og hjálpuðu til að varpa ljósi á gildin mín. 

Snemma í rannsóknarferlinu fór ég að skrá niður hvað skiptir mig máli og 

ýmislegt kemur þar fram og sem skiptir mig máli almennt í lífi og starfi: 

samræða og tengsl, húmor, svampur, sjálfsmynd, gagnrýni, 

GILDI! (Elfa Birkisdóttir, 3. apríl, 2013). 

3.5 Siðferði og álitamál 

Í starfendarannsóknum er rannsakandinn hluti af rannsóknartækjum þar 

sem gögnin endurspegla meðal annars reynslu hans, þekkingu og bakgrunn 

(Lichtman, 2010). Mikilvægt er að rannsakendur séu meðvitaðir um 

siðferðilega hlið rannsókna. Á það við um alla þá sem stunda rannsóknir í 

félagsvísindum þar sem þær rannsóknir snúast um fólk, eru unnar af fólki og 

eru gerðar fyrir fólk. Með það í huga má sjá að ákveðin hætta er á að 

hagsmunir einhverra aðila skaðist við slíkar rannsóknir. Trúnaður er 

mikilvægur rannókninni og að engar upplýsingar megi rekja til þeirra sem 

hafa áhrif á rannsakanda á einn eða annan hátt. Nöfnin sem koma fyrir í 

rannsókninni hefur því verið breytt. Þó er mikilvægt að hafa í huga að 

rannsóknin hefur ekki aðeins vísindagildi heldur að hún geti á einhvern hátt 

bætt starfsaðstæður þeirra sem er verið að rannsaka (Esterberg, 2002; 

Kvale, 1996). Ég sem rannsakandi þarf að gæta að því að huga að hlutleysi 

mínu í öllu ferlinu en hafa þó skýran ramma og leyfa framgangi rannsóknar 

að birtast eftir eðli sínu hverju sinni (Ary, Jacobs og Sorensen, 2006). 

Þegar ég lagði af stað með rannsóknina var það gert með það að 

markmiði að auka þekkingu mína á starfinu með því að efla eigin 

sjálfþekkingu og ígrunda eigin störf. Þar sem starfvettvangur minn, 

leikskólinn, er samfélag margra ólíkra einstaklinga er það mikilvægt fyrir mig 
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að hafa varann á því að ég er ekki að rannsaka aðra einstaklinga innan 

leikskólans. Vissulega geta aðrir haft áhrif á mig og reyni ég eftir best getu 

að setja upplifun þeirra áhrifa í orð. Þar sem ég er í raun og veru 

rannsóknarefnið þarf ég ég að vera heiðarleg. Heiðarleg gagnvart sjálfri mér 

og rannsóknargögnunum og til þess að fá sem marktækasta niðurstöðu hef 

ég gögnin eins fjölbreytt og ég mögulega get (Ary o.fl, 2006; Bogdan og 

Biklen, 2003; Silverman, 2010). 

Það er mikilvægt fyrir þann sem vinnur starfendarannsókn að sýna fram 

á ákveðinn tilgang. Niðurstöður þurfa að byggja á trúverðugum dæmum 

sem auka skilning og áreiðanleika.  

Gott er að horfa til þeirra sem hafa áhrif á rannsakanda í þeim 

aðstæðum sem hann upplifir á sinn hátt og túlkar síðan. Þeir hafa ef til vill 

aðra upplifun. Þetta verður að hafa í huga þegar á rannsókn stendur. Eins 

áríðandi og þetta er fyrir trúverðugleika rannsóknarinnar er þetta nokkuð 

erfitt, því eins og eðlilegt er höfum við öll mismunandi upplifanir í 

ákveðnum samskiptum. Vegna þess er líka gott að búa sér til viðmið og út 

frá þeim er rannsóknin gerð, gildin eru mín viðmið, auk fræðanna, og með 

þeim vil ég fá ákveðinn ramma utan um þau gögn sem ég hef til greiningar 

(Zeni, 2001). 

Markmiðið með þessari rannsókn er ekki að alhæfa heldur að hvetja til 

eigin umbóta í starfi. Að ég öðlist færni í gegnum reynslu til að starfa í 

samræmi við eigin gildi að ég auki þekkingu mína og gefi öðrum tækifæri til 

þess sama (Ary o.fl, 2006; McNiff & Whitehead, 2006).  
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4 Gildin mín  

Yfir flúðir auðnu og meins 

elfur lífsins streymir. 

Sjaldan verður ósinn eins 

og uppsprettuna dreymir. 

-Sigurður Nordal- 

Uppsprettan seitlar úr berginu og vaknar til lífsins og mótar farveg. Hún 

stækkar furðu fljótt og til verður lækur og gil. Um síðir fellur lækurinn í fossi 

fram af gilbrúninni og niður á sléttlendið. Áin er oðrin til, full af ýmis konar 

ólíku samspili vatns, steina og gróðurs. Hún á sér þó draum um ósinn og 

stefnir ótrauð þangað, tekur á sig sveig.  

Þegar ég vann að greiningu gagna sá ég fyrir mér ferli uppsprettunnar. 

Dewey (1938/2000b;1939/1976) leit á reynslu sem ferli sem þróaðist í 

samskiptum við aðra. Hann lagði áherslu á að jákvæð reynsla væri 

menntandi en í neikvæðri reynslu birtist ákveðin hindrun í áframhaldandi 

þroska. Gildi þróast líka. Við tileinkum okkur ákveðin gildi, grunngildi frá 

bernskunni og þróun gildanna á sér einnig stað í samskiptum við fólk og 

umhverfið hverju sinni. Í þessari rannsókn mynda grunngildi mín og þau 

fræði sem ég dró fram í öðrum kafla þann ramma sem ég mun nýta til að 

varpa ljósi á fyrir hvað ég vil standa í starfi mínu sem leikskólakennari.  

Niðurstöðurnar byggjast upp á þemagreiningu. Gildin sem helst tala til 

mín í gegnum gagnagreiningu eru sett fram. Þessi gildi eru viðring, 

umhyggja, frelsi og þátttaka. Öryggi mitt og hugrekki til kennslu eru þau 

gildi sem mynda rauðan þráð og hafa á einn eða annan hátt áhrif á önnur 

gildi.  

4.1 Virðing 

Virðing er eitt af grunngildum mínum. Virðing getur birst á margan og 

mismunandi hátt í leikskólastarfinu og hefur áhrif á aðra þætti sem efla 

þroska barnanna og auka gæði alls námsumhverfis. Að upplifun barnanna 

verði sú að á þau sé hlustað og þau hafi rödd (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

2007). Í bernsku átti ég gott samtal við Guðrúnu, leikskólakennarann minn. 

Minningar um það kenndu mér mikilvægi þess að eiga í virku samtali við 
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aðra. Guðrún leit á mig sem jafningja. Í samtali okkar fannst mér að ég skipti 

máli.  

Strax í upphafi starfsreynslu minnar er ég farin að hugsa um hvað felst í 

því að vera góður leikskólakennari. Ég hugsa mikið um hvaða eiginleikum 

leikskólakennarar þurfa að vera gæddir til að sem bestur árangur náist 

öllum til handa. Dóra, leiðbeinandi í vettvagnsnáminu hafði áhrif á mig og í 

einni námsdagbókinni má sjá lýsingu á henni sem sýnir að strax í upphafi 

starfsreynslu minnar áleit ég virðingu, í því formi að hlusta og gefa börnum 

rödd, eitt af mikilvægustu eiginleikum leikskólakennara:  

Hún talar við þau þannig að þau upplifi sig skipta máli. Ég held 

líka að það skapi traust og gott samband á milli barns og 

kennara að við hlustum á börnin með áhuga og þá gera þau 

eins við kennarann. (Elfa Birkisdóttir, október 2005). 

Framkoma kennarans bjó til með börnunum traust til að leiða þau til 

nýrra verkefna. Einhvern veginn hafði viðmót Dóru til barnanna þau áhrif að 

mér þótti þau verða örugg í samskiptum sínum við hana. Að mínu mati 

myndi það skila sér til barnanna og hvernig þau svo síðan kæmu fram við 

aðra. Virðingu býrðu til með því að sýna hana, sýna að hún skiptir máli 

þegar kemur að því að líða vel og geta notið þess að leika og starfa. 

Samskipti hennar við börnin höfðu áhrif á mig á þann hátt að það skiptir 

máli að sýna þeim með viðmóti sínu að þau séu örugg. Þá verða börnin 

ánægð og námið sem á sér stað í daglegu starfi leikskólans skilar sér í 

jákvæðri reynslu barnanna, sem þau síðar byggja á.  

Minn eigin leikskólakennari, Guðrún, og síðar Dóra leiðbeinandi minn í 

vettvangsnámi bjuggu yfir þeim eiginleikum sem ég tengi við gildið virðingu. 

Færni þeirra í starfi tengist því að hlusta og því að leyfa börnum að hafa 

rödd. Í þeim samskiptum myndast ákveðið traust sem byggist upp á þeirri 

virðingu sem þær sýna í starfi. Í fyrsta vettvagnsnáminu byrjaði ég að 

kynnast starfi leikskólakennarans. Í námsdagbókinni frá þessum tíma má 

greina hvað mér þótti mikilvægt að ná til barnanna. Strax í fyrstu vikunni 

fann ég að það skipti miklu máli að ná tengslum við börnin. Þetta birtist 

meðal annars í dagbókarfærslunni hér að neðan:  

...þetta er í fyrsta skiptið sem ég ,,vinn“ á leikskóla og er að 

upplifa í fyrsta skipti starfið. Ég hef lært nöfn barnanna. Mér 

finnst það vera öryggisatriði þar sem ég er sjálf ekki alveg nógu 

örugg. Ég vona að með því að geta yrt á þau með nöfnunum 

þeirra finni þau að mig langi að kynnast þeim betur og að þau 
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finni þá líka öryggistilfinningu gagnvart mér og treysta mér 

betur....(Elfa Birkisdóttir, febrúar, 2005). 

Þarna er ég sjálf farin að finna leiðir til að mynda öryggi og traust meðal 

barnanna. Í dagbókarfærslunni að ofan má greina að ein leiðin til að auka 

öryggið í samskiptum við börnin var að byrja á því að læra nöfn þeirra. Ég 

man að um leið og börnin fundu að ég vissi nafnið þeirra þá var eins og ég 

hafði búið þeim raunverulega tilveru í samskiptum við mig og þar með 

grunn að sambandi nemanda og kennara sem væri undir mér komið að þróa 

áfram rétta leið. Virðing mín endurspeglast í því að börnin finni til trausts í 

samskiptum við mig. Leiðin til þess var að ég gæti nefnt nöfnin þeirra. 

Ég fór einnig snemma að velta því fyrir mér hvaða stundir leikskólans væru 

best til þess fallnar að auka tengslin við börnin. Litlu óskipulögðu stundirnar, 

eins og stundin þegar við klæðum okkur í og úr útifötunum í fataklefanum, 

notaði ég töluvert í byrjun til að byggja upp tengsl. Ég lýsi þessu betur í 

dagbókinni:  

Ég hef verið að pæla í fataherberginu og þeim samskiptum sem 

við eigum við börnin á þeim stað… Á þessum tíma þurfum við 

að vera til taks fyrir börnin ef þau þurfa hjálp til að klæða sig í 

og úr. Tíminn sem við höfum með hverju barni er mikilvægur. 

Þar getum við átt samræður við þau. Við getum leyft þeim að 

segja frá einhverju sem þeim þykir skemmtilegt. Einlægnin skín 

af þeim og þau vilja meira en allt fá eyra til að tala í og að við 

sýnum viðbrögð við sögunum þeirra. Mér datt í raun og veru 

ekki í hug að þessi tími væri svona rosalega dýrmætur. (Elfa 

Birkisdóttir, febrúar, 2005). 

Í þessu dæmi birtist gildið virðing í því að gefa börnum rödd í öllu starfi 

leikskólans, líka í óskipulögðu stundum leikskólans. Þessi virka hlustun og 

það að gefa börnum færi á að tjá sig urðu síðan að mínu mati til þess að ýta 

enn frekar undir persónuleg og góð tengsl við börnin. Á þessum 

augnablikum sögðu þau mér frá því sem þau gerðu fyrir utan skóla eins og 

að hafa farið í sund í gær og þá höfðum við efnivið til að eiga í frekari 

samræðum síðar. Það var þó ekki allra að geta tjáð sig. Sum horfðu 

tortryggin á þennan nýja leikskólakennara og vildu lítið hafa sig frammi í 

samræðum. Þá var mikilvægt fyrir mig að ýta ekki á þau heldur bjóða uppá 

samræður með vinalegu viðmóti og leyfa þeim svo að þróast að vilja 

barnsins og líðan þess í samskiptum við mig. Í því viðmóti fólst virðing mín 

fyrir þeim sem vildu sinn tíma til að finna öryggi í samskiptum við mig. Þessi 
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vakning mín að nýta litlu stundirnar til að byggja upp tengsl og gefa 

börnunum færi á að kynnast mér, veittu mér gleði og öryggi sem ég hafði 

oft á tíðum skrifað í námsdagbókunum mínum. Hér að neðan er dæmi um 

slíka færslu:  

Á síðustu tveim vikunum heyrði ég nokkrum sinnum, Elfa vilt 

þú aðstoða mig? Og að heyra þau biðja mig um hjálp veitti mér 

ótrúlega mikla ánægju þó það hafi ekki verið meira en það að 

setja vettlinginn undir úlpuermina. Að heyra þau leita til mín 

var viss sigur fyrir mig. (Elfa Birkisdóttir, febrúar, 2005). 

Þegar ég horfi til baka sé ég hvað það skipti mig miklu máli að börnin 

skyldu leita til mín. Sigurtilfinningin fólst líklega í því að þarna upplifði ég að 

samskipti mín við börnin væru að skila sér í því að þau treystu mér og 

leituðu til mín. Ég hafði þarna í upphafi starfsreynslu minnar fundið að ég 

var óörugg í samskiptum við börnin. Með því að læra nöfnin þeirra og reyna 

að mynda tengsl við þau í þeim stundum sem eru lítið skipulagðar í 

leikskólanum, bjó ég til rými þar sem þau fengu rödd í okkar samskiptum. 

Þetta litla rými varð til þess að þau urðu öruggari að leita sér aðstoðar hjá 

mér.  

 Þegar ég skoða þessa reynslu af leikskólanum sé ég fljótlega mikilvægi 

virðingar í samskiptum. Ég reyni að leita leiða til að byggja upp samskiptin 

og gagnkvæma virðingu, að þau geti leitað til mín og þannig læri þau 

vonandi að bera virðingu fyrir mér sem kennara. Það skiptir líka máli að þau 

læri af okkur kennurunum og sjái að samskipti okkar einkennast af virðingu. 

Snemma á starfsferlinum stóð ég frammi fyrir því að verða deildarstjóri. 

Þar áttaði ég mig á mikilvægi virkrar samræðu og hverju hún getur skilað í 

stjórnendastarfi. Leikskólinn var 2ja deilda þegar ég hóf störf. Ég hóf störf í 

febrúar og hálfu ári seinna þegar ég útskrifaðist sem leikskólakennari var 

mér boðin deildarstjórastaða á yngstu deild þar sem leikskólinn átti að 

stækka um helming um haustið: 

 

Við sem vorum ráðnar sem deildastjórar höfðum rödd sem 

hafði áhrif á umhverfi deildarinnar. Við fengum leyfi til að velja 

þau þroskaleikföng á deildina og ákveða skipulag deildarinnar. Í 

því fólst ákveðin virðing og samræðan sem átti sér stað gekk 

vonum framar þar sem reynsla ólíkra aðila hjálpaði til við að 

móta leikskólann. (Minning úr starfi, 2008).  
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Ég fékk góða leiðsögn frá leikskólastjóranum og aðstoðarleikskólastjóranum 

sem höfðu lengi unnið að því að skapa þetta andrúmsloft. Í sameiningu 

fundum við leið til að uppfylla ólíkar þarfir okkar innan deildarinnar, ég vitna 

í minningu úr starfi af því:  

Íþróttakennaranum var boðið að sjá um hreyfingu og 

markvissar stundir í sal leikskólans. Hún tók að sér hópa einu 

sinni í viku inní sal sem leikskólinn hafði til notkunar. Það 

þróaðist síðan þannig að hún var farin að taka allan leikskólann 

í þessa markvissu hreyfingu og var það mjög gott fyrir allt starf 

leikskólans. Önnur sem starfaði á deildinni hafði áhuga á 

listsköpun og föndri og fékk því að koma með hugmyndir og 

vinna með börnunum í listasmiðju. Hún kom með góðar 

hugmyndir af verkum sem börnin gerðu og sinnti börnunum vel 

í gegnum eigin áhuga. Sú þriðja sem starfaði á deildinni var að 

eigin sögn ógreind ofvirk. Hún hafði ekki hugmynd í hverju hún 

var góð en þegar leið á samvinnu okkar sáum við að hún hafði 

góða yfirsýn yfir starfið og stundirnar á deildinni, eins og hver 

tæki kaffi núna og var með það á hreinu hver stóð hvaða vakt 

hverja viku. Hún minnti okkur hinar á ef við vorum að gleyma 

okkur. Það átti til að gerast í starfi leikskólans. Það faglega var í 

mínum verkahring. En með því að finna öllum hlutverk og að 

láta starfsmenn axla ábyrgð skapaðist gott námsumhverfi fyrir 

börnin. (Minning úr starfi, 2009).  

Í þessu textabroti mínu lýsi ég því hvernig ég sem deildarstjóri bjó 

hverjum starfsmanni til hlutverk eftir áhuga og reynslu sinni. Með því sýndi 

ég þeim virðingu. Verkefnin sem vinna þarf krefjast þess að þeir aðilar sem 

starfa innan leikskólans vinni saman og af áhuga. Allir ættu að geta starfað 

eftir sinni reynslu og þekkingu innan þess samfélags sem um ræðir hverju 

sinni.  

 Úr minningum mínum í kennslu frá leikskóla sem ég starfaði á síðar, 

einnig sem deildarstjóri upplifði ég hvernig mér leið ef samvinnan var ekki 

til staðar, ég lýsi hvernig ég upplifi morgunfundi á leikskólanum: 

Að miklu leyti var það starf okkar á morgunfundum að 

skipuleggja störf allra deilda leikskólans þann daginn. Upplifun 

mín var sú að deildarstjórar vildu ekki lána starfsfólkið ,,sitt“ 

inn á aðrar deildir. Þarna í þessum leikskóla upplifði ég að við 
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værum sex litlir leikskólar innan stóra leikskólans. Hver með 

sinn stjóra. (Minning úr kennslu, 2010). 

Upplifun mín í þessu andrúmslofti sem ríkti á fundunum einkenndist ekki 

af samvinnu heldur af ákveðinni óvirðingu við aðra og að passa upp á sitt, 

óháð því hvaða afleiðingar það hefur á leikskólann í heild sinni. Það að setja 

sig í spor annarra og skilja hvernig staðan var á öllum leikskólanum virtist 

hafða lítið vægi á þessum fundum. Sú reynsla skildi eftir sig ákveðnar 

efasemdir um að svo stór skóli, 6 deilda leikskóli, gæti þjónað þeim 

áherslum um lýðræðislegt skólastarf sem Aðalnámskrá leikskóla (2011) 

kveður á um. Seinna var mér boðið í starfsviðtal á sama leikskóla. Þá hafði 

ég lokið stöðunni sem deildarstjóri og vann sem leikskólakennari á annarri 

deild leikskólans. Ég hafði sett saman ákveðinn lista um það sem ég taldi 

mikilvægt að taka á innan skólans fyrir þetta viðtal. Þessi listi gefur 

vísbendingu um líðan mína á þessum tíma:  

 Stefnan góð, lífsleikni. Kannski kominn tími til að 

breyta og bæta við? 

 Mörg börn á deild, Hefur áhrif á börnin og þau 

gleymast ansi oft í fjöldanum. Sérkennsla mikil og 

áberandi, væri hægt að þátta hana inn í starfið? 

Áhugaleysi og áskrift að stöðnun. 

 Leiðir og lausnir til að bæta starfið? Mat? Hverjar eru 

niðurstöður kannana og hvernig ætlum við að bregðast 

við? (Elfa Birkisdóttir,  2011). 

Í þessum lista má sjá hvað mér lá á hjarta eftir þennan tíma í starfi. Ég 

hafði ákveðna þörf til að kalla eftir breytingum, endurskoðun á stefnu 

skólans. Einnig kastaði ég því fram að áhugaleysi væri áskrift á stöðnun og 

þar er ég að vísa í starfsandann sem ég hafði upplifað og einnig hvernig 

hann fór að hafa áhrif á mig. Mér þótti tími til komin að bregðast við þeim 

aðstæðum sem blöstu við og vildi sýna leikskólastjóranum þá virðingu að 

ræða um þessi atriði við hana. Athuga hvort ég gæti með einhverju móti 

komið því til skila hvernig ég leit á þær aðstæður sem hefðu skapast af 

einhverjum ástæðum sem voru mér ókunnar í rauninni. Ég ræddi það í 

starfsviðtalinu og sagði að ég upplifði ákveðið rótleysi sem hefði áhrif á 

námsumhverfi barnanna. Ég vildi þó leggja mitt á vogaskálarnar og hjálpa til 

við að byggja upp jákvæðara andrúmsloft og koma af stað samræðu sem 
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mér þótti þörf á. Þar upplifði ég ákveðna stöðnun í starfi sem 

leikskólakennari og ákveðna þörf til að snúa á önnur mið. Mér fannst rödd 

mín ekki heyrast.  

4.2 Umhyggja 

Skólar geta lagt sig fram um ákveðin atriði til að ýta undir jákvæðan þroska 

og námsárangur. Námumhverfið er einna mikilvægast. Að börnin upplifi sig 

sem hluta af því samfélagi sem skólinn þeirra er, styrkir sjálfsmynd þeirra. 

Hvetjandi viðmót kennarans skiptir máli til að búa til andrúmsloft umhyggju. 

Í birtingarmynd umhyggjunnar læra börnin að skilja mikilvægi hennar 

(Noddings, 1992). Dewey (1938/2000b) ræðir um samfélagið og 

samfélagsvitundina og hlutverk þjóðfélagsþegna innan þess. Menntun á 

öllum skólastigum á að snúast um að við lærum að vera samábyrg og 

hvernig breytni okkar innan samfélagsins getur haft áhrif til góðs, getur 

bætt samfélagið og þar með gæði menntunar.  

Í samfélagi eins og því sem leikskólinn er, getur viðmót starfsfólks skipt 

miklu máli þegar kemur að barninu sjálfu og foreldrum þess. Viðmót þeirra 

sem starfa á leikskólanum hefur mikið að segja um ánægju og 

öryggistilfinningu barnsins og afstöðu foreldranna til leikskólans og starfsins 

sem þar fer fram. Að skapa andrúmsloft umhyggju er hlutverk þeirra sem 

starfa með börnum (Noddings, 2008).  

Það þarf að hafa í huga að í leikskóla starfa börn sem eru að stíga sín 

fyrstu skref meðal annars í félagsfærni og samskiptum. Ein deild í leikskóla 

er í rauninni risastór vinnustaður miðað við fjölda barnanna sem starfa þar 

dagsdaglega. Þar þarf sá sem fyrir deildinni fer að hafa í huga að allir þeir 

aðilar sem móta deildina hafa sitt að segja um hvernig starfið er unnið. Hver 

og einn hefur sína reynslu og spilar úr henni eins og hann best getur því við 

verðum að trúa því að öll séum við að gera okkar besta. Það fylgir því oft 

ákveðin upplifun að finna staðblæ leikskólans og einkenni þess 

andrúmslofts sem þar ríkir. Ég upplifði þetta sterkt í mínu öðru 

vettvagnsnámi. Þá var ég í litlum leikskóla. Leikskólinn var staðsettur í 

gömlu einbýlishúsi sem hafði verið útbúið sem leikskóli. Í dagbók frá þeim 

tíma lýsi ég þessu þannig:  

Um leið og ég gekk inn um dyrnar á leikskólanum fann ég fyrir 

góðu andrúmslofti. Mér leið eins og ég væri komin til ömmu og 

afa þar sem barnabörnin hlupu brosandi um. Viðmót 

starfsmanna var líka hlýlegt og mér fannst ég finna það vel 

fyrstu dagana. (Elfa Birkisdóttir, september, 2005). 
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Þegar ég vísa í ömmu og afa hús er ég að vísa til hlýjunnar sem ég 

upplifði í viðmóti þeirra. Í minningunni er sú tilfinning líkust áhyggjuleysi og 

því að vera velkomin, að hér megir þú vera velkomin í leik með gleðina að 

leiðarljósi. Nándin virtist skipta mig máli. Smæð leikskólans fólst meðal 

annars í fjölda barnanna en þar voru þrjátíu börn. Í smæðinni voru 

möguleikar á því að skapa þessa heimilslegu stemmingu sem var mér kunn 

frá því í æsku þegar ég sjálf stundaði nám við lítinn leikskóla og líðan mín í 

litlum leikskóla birtist að einhverju leyti með minningum þaðan.  

Á meðan á vettvangsnáminu stóð kom sérfræðingur frá sveitafélaginu. 

Hún fór á milli leikskóla og tók fyrir ákveðin þátt í starfinu hverju sinni, í 

þetta skiptið var hún að skoða samskipti. Hún sendi síðan leikskólanum 

skýrslu sem ég bað um að fá afrit af. Í skýrslunni fór hún yfir þá þætti 

starfsins sem snertu góð samskipti og einnig fór hún yfir það sem betur 

mætti fara. Í skýrslunni mátti greina mikilvægi viðmótsins starfsmanna 

leikskólans. Á einum stað setti hún viðmót mitt og annarrar sem einnig var 

nemi á þessum tíma í orð:  

Þær höfðu frumkvæði að því að heilsa mér og kynna sig ásamt 

því að starf þeirra og viðmót gagnvart börnunum var sérlega 

faglegt. Í mínum augum er framkoma og viðmót gagnvart 

einstaklingum ein megin forsenda fagmennskunnar. (Sesselía 

Sigurðardóttir, nóvember, 2005). 

Mér þótti vænt um þessi ummæli, þau voru mér mikils virði. Að fá slík 

ummæli hjá fagmanni sem vinnur með hópi fagfólks og ígrundar starf þeirra 

var fyrir mér ákveðinn lykill að framhaldinu, að halda áfram á sömu braut. 

Inni í þetta blandast líka reynsla frá því að ég var ung í nýju samfélagi og 

hvernig mér leið þá. Ég var vön samfélagi þar sem allir þekktu alla að heilsa 

og kveðja veitti ákveðna ánægju. Að kynnast samfélagi þar sem slíkar 

kveðjur tíðkast ekki fékk mig stundum til að upplifa það að vera ekki 

marktæk eða hluti af heildinni. Það ýtti ennfremur á þá tilfinningu að vera 

framandi. Vinalega framkoman hefur ekki einungis tilgang fyrir mig sjálfa 

heldur einnig fyrir hinn aðilann. Í leikskólanum er mikilvægt að kynna sig 

fyrir börnunum til að byggja upp traust og tengsl sem eiga að þróast 

eðlilega. Þessi orð fagmannsins sögðu mér að þessi vinalega framkoma 

skiptir alltaf máli.  

Þrátt fyrir alla gleðina og skemmtunina sem fylgdi því að koma inn í 

leikskólana og finna andrúmsloftið og starfsandann innan þeirra þá gat 

einnig verið erfitt að upplifa erfiðleikana. Í vettvangsnámi mínu öðlaðist ég 

bæði reynslu af litlum leikskóla og stórum leikskóla. Í þeim stærri voru fjórar 
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deildir og hver þeirra með 25 börnum. Hugsun mín var sú að það fælist 

áskorun í því að vera kennari í svo stórum hóp þar sem hlutverk kennara er 

meðal annars, að veita hverju barni athygli og gefa þeim rými til að vaxa og 

dafna á sinn hátt. Í dagbók frá því í vettvangsnámi velti ég þessu fyrir mér:  

Ég hef verið að spá í aga barna almennt síðan ég byrjaði í 

vettvagnsnáminu og hvað sé hægt að gera til að góður agi ríki í 

starfi leikskólans. Bara eins og að hafa ákveðin viðmið og gildi. 

Við hljótum að geta gert börnum ljóst að það er ekki í lagi að 

haga sér eins og manni sýnist, heldur þurfi að taka tillit til 

þeirra sem umgangast mann og eru þátttakendur í lífi manns. 

(Elfa Birkisdóttir, mars, 2005). 

Þessi lýsing segir frá samverustund þar sem við sátum saman í hring á 
teppi inni á deild í leikskólanum. Kennarinn stjórnaði samverunni og bauð 
börnunum að segja frá ef þeim lægi eitthvað á hjarta. Börnin skiptust síðan 
á um að tjá sig, sögðu sína sögu og fengu síðan viðbrögð frá hópnum í formi 
spurninga. Hópurinn var stór eins og áður segir og ég er í dagbókarfærslunni 
að velta því fyrir mér hvernig það sé framkvæmanlegt í svo stórum hóp að 
hafa umyggju að leiðarljósi. Ég upplifi að börnin eins ólík og þau eru hafa sig 
mismikið í frammi. Sum börn leita skjóls og gleymist þá að beina athygli að 
þeim í hita leiksins, þau týnast á meðan að önnur eru áberandi og hafa sig 
mikið í frammi til að ná athygli og umhyggju kennaranna. Báðir hóparnir 
höfðu samt þörf fyrir athygli. Ég hafði þarna upplifað barn sem átti það til 
að sýna slæma hegðun og truflaði annað barn sem hafði frá einhverju að 
segja í samverustund. Vonbrigði þess sem sagði söguna voru mikil og að fá 
ekki að ljúka sínu máli. Að sjá þarna í fyrsta skipti í leikskólastarfinu barni 
vera misboðið vegna þess að það fékk ekki að tjá sig óáreitt hafði töluverð 
áhrif á mig og ég fór því að velta fyrir mér aganum í leikskólanum. Ég var 
áhorfandi að þessu sem nemi á öðrum degi og greip þá ekki inn í þessa 
samverustund. Mér fannst jafnvel vanta meira samtal á milli barnanna sem 
gat þá bæði veitt því barni sem tjáði sig rými til þess eins að barnið sem 
truflaði hefði áhuga á því að hlusta og bíða til að segja sína sögu. Stundirnar 
þurfa að vera áhugaverðar fyrir alla. En það er líka erfitt að ætlast til þess að 
öll börn njóti sín í hverri stund leikskólans. Það getur verið að sveigjanleiki 
og val um að sinna öðrum verkefnum hefði leyst ákveðin vanda sem hafði 
skapast í þessari stund leikskólans. Hvernig vinna börnin saman að því að 
sýna hvort öðru umhyggju og hvað er það sem hefur áhrif á samskipti 
þeirra. Ég fann fyrir ákveðnum leiða eða trega yfir þessum aðstæðum 
leikskólans í dagbókarbroti mínu, var leið yfir því að mér fannst vegið að 
frelsi barnanna til að tjá sig. Það var erfitt að bera þessa fyrstu reynslu mína 
af leikskólanum saman við annað en eigin reynslu á þessum tíma. 



 

50 

4.3 Frelsi 

Í námi mínu til leikskólakennara tók ég snemma eftir því hvað mér þótti 

frjálsi leikurinn áhugaverður. Hvað í raun og veru margt átti sér stað í því 

umhverfi sem frjálsi leikurinn bjó börnunum til hverju sinni. Dewey 

(1938/2000b) lagði áherslu á að börn eigi að hafa ákveðið vald til að móta 

eigin veröld og að þau geti í gegnum eigin reynslu og þroska eflt eigin 

mannskosti í samfélagi við aðra. Börnin séu sjálf nú þegar virkir borgarar 

sem eru sífellt í mótun af umhverfi sínu hverju sinni og því mikilvægt að ekki 

sé horft á börnin sem verðandi borgara (Kristín Dýrfjörð, 2006). Þetta kallar 

á frelsi barnanna til að fá að starfa á eigin forsendum. Að þau geti haft í 

leikskólanum val um að þróa leik sinn í samræmi við þroska hverju sinni. 

Námsumhverfi barnanna hefur áhrif á þá tilfinningu að finna frelsi til leiks 

með eigin reynslu og þekkingu í stöðugum og virkum samskiptum við aðra. Í 

námsdagbók hef ég lýst því hvernig ég upplifði frjálsa leikinn í leikskólanum: 

 

Börnin voru dugleg að finna sér eitthvað að gera. Þau voru 

sjaldan eirðarlaus og þurftu lítið að leita til kennaranna heldur 

voru niðursokkinn í sinn eigin leik í hvaða formi sem hann var 

hverju sinni. (Elfa Birkisdóttir, febrúar 2005)  

Mér þótti frelsi til leiks búa börnunum til verkefni eftir áhuga hverju 

sinni. Ég upplifði að þau hefðu í raun sitt eigið vald á leiknum og gátu mótað 

hann eftir sinni reynslu, án þess að fá leiðsögn. Að sjá hversu börnin sjálf 

hafa mikið vald til að uppgötva á eigin forsendum í frjálsa leiknum var mér 

líka minnisstætt.  

Ég tengi reynslu mína af útikennslu sem var hluti af stefnu leikskólans við 

þá áherslu sem ég tel mikilvæga börnum, að þroskast í gegnum frjálsan leik, 

þar sem námsumhverfið hvetur til slíks.  

Eftir nám, starfaði ég á leikskóla sem hafði í mörg ár búið sér til athvarf í 

náttúrunni, kölluðu það skóginn sinn. Skógurinn var staðsettur á opnu svæði 

nálægt leikskólanum. Þar var mikill gróður auk þess sem staðurinn bauð upp 

á ævintýrasköpun í víðara samhengi. Skógurinn var stutt frá leikskólanum 

og hafði starfið í skóginum þróast þannig að hver deild leikskólans hafði 

einn dag í viku ætlaðan í skógarferð. Kennarinn tók með sér sérstaka tösku 

sem í voru til dæmis hnífar til tálgunar, ruslapokar, nesti fyrir daginn og 

fleira sem gæti nýst í skóginum. Mér þótti þetta áhugavert enda fyrsta 

upplifun mín af markvissu starfi úti í náttúrunni, markvissu að því leyti að 
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það hafði fastan sess í starfi leikskólans. Ég fór því spennt af stað með 

börnunum á deildinni. Lýsingar þeirra á ferðinni sem ég hafði innt þau eftir 

voru ævintýralegar. Þarna vorum við á leiðinni á stað sem var uppfullur af 

allskyns leyndarmálum. Þarna voru tré til að klifra í, góðir staðir til 

búðarleiks undir grenitrjánum og einnig ef vilji væri til var upplagt að skella 

sér í feluleik, eltingaleik eða hvað sem hugurinn girntist hverju sinni. 

Lýsingar þeirra fylltu mig gleði að því leyti að ég fann að þessi staður var 

þeim á einhvern hátt mikilvægur. Það mátti greina að þeim þótti vænt um 

hann. Við gengum þennan stutta spöl sem var á milli leikskólans og 

skógarins og á leiðinni leiddust börnin tvö og tvö. Kennarar voru við 

sitthvorn endann á röðinni sem myndaðist. Stundum var vinsælt að stinga 

lófanum í hendi kennarans en stundum ekki. Ég man að á leiðinni skapaðist 

tækifæri til samræðna. Það var yfirleitt á milli þeirra sem leiddust á leiðinni. 

Þegar við nálguðumst staðinn kallaði kennarinn yfir hópinn að núna mættu 

þau ráða ferðinni, hópurinn tók þá við sér og hljóp af stað. Í skóginum hafði 

myndast stígur sem lá að rjóðrinu. Börnin hlupu eftir stígnum og þegar kom 

í rjóðrið höfðu þau raðað sér hlið við hlið. Í rjóðrinu tóku kennarar af sér 

töskurnar og buðu alla velkomna, töldu fjölda barnanna í hópnum sem sat 

og beið spenntur eftir því að hefja leik. Eftir talningu og smá leiðbeiningar 

héldu börnin af stað. Þarna höfðu þau útbúið greinar í trjám sem hægt var 

að hanga í og einnig tjádrumba til að labba yfir. Á einum stað höfðu þau 

búið til hengirúm sem hékk á milli grenitrjánna. Ég tók sérstaklega eftir því 

að þau börn sem áttu erfitt uppdráttar í hópnum og þurftu að leita sérstaks 

stuðnings, sýndu það síður á þessum stað. Þarna var eins og þau hefðu frelsi 

fyrir ímyndun sína og sköpunargáfu. Umhverfið lék við þau einhvern veginn. 

Félagsþroski þeirra hafði ekki áhrif á leikinn og í minningunni voru allir 

velkomnir á hvaða svæði sem var, bara ef markmiðið var það sama, að 

skapa leik. Sem kennari upplifði ég þarna frelsi til að fylgjast með þróun 

leiksins og geta á þessum stað haft tækifæri til þess að skoða samskipti 

barnanna í leiknum og leiðbeina þeim á rétta braut þegar ástæða var til 

(Minning úr kennslu, 2007).  

Þegar ég horfði á börnin að leik í þessu umhverfi á sínum forsendum 

með sína reynslu og hugsun að leiðarljósi upplifði ég að þess konar 

námsumhverfi væri hvetjandi fyrir alhliða þroska allra barnanna óháð getu.  

Að finna til árangurs með því að stuðla að þroska barna í námsumhverfi 

sem hvetur til frelsis, til að hugsa og skapa á sínum eigin forsendum byggir á 

grunngildi mínu. Frelsið í sveitinni veitti mér rými til að þroskast á mínum 

hraða með aukinni reynslu. Á meðan ég átti í virkum samskiptum við aðra í 

samfélaginu gat ég þróað eigin hugsun og þekkingu í gegnum frelsið sem 

sveitin gaf mér. Þessa tilfinningu upplifði ég með börnunum í skógarferðinni 
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á leikskólanum þar sem rifjaðist upp mikilvægi þess að hafa rými sem hvetur 

til frelsis. Ég kynntist aftur síðar á starfsleiðinni undarlegri tilfinningu sem 

var mér ókunn. Eftir að hafa starfað sem leikskólakennari og deildarstjóri í 

nærri þrjú ár skipti ég um starf vegna breyttra aðstæðna og fluttist frá 

landsbyggðinni yfir á höfuðborgarsvæðið. Nóg var um að velja þar sem þörf 

á leikskólakennurum var mikil á höfuðborgarsvæðinu. Ég var ráðin sem 

deildarstjóri að leysa aðra af sem var í fæðingarorlofi. Ég átti að taka við af 

henni í ár. Stefna leikskólans heillaði. Þau höfðu unnið þróunarverkefni um 

dyggðakennslu og lífsleikni og ég hafði áhuga á slíkri nálgun í 

leikskólastarfinu. Ég hafði sjálf ákveðnar hugmyndir um hvernig lífsleikni 

eykur gæði námsumhverfis og hefur talsvert að segja um þátttöku barnanna 

í leikskólastarfinu sjálfu. Ég mætti því spennt til leiks. Mig langar að rifja upp 

og skoða reynslu mína frá þeim tíma. 

 Ég byrja mitt starf um miðjan janúar en þá hafði deildin verið 

deildarstjóralaus frá því um jól. Þegar þar var komið sögu þá var allt 

skipulagt starf þegar byrjað. Það er að segja hópastarf og þess háttar störf 

sem krefjast undirbúnings og skipulagningar. Á deildinni störfuðu alls fjórir 

starfsmenn, tvær ófaglærðar og síðan ég og einn annar leikskólakennari 

sem bjó yfir mikilli reynslu. Það greip mig snemma tilfinning sem einkenndist 

af óróleika. Það var mikið um að vera og það var töluverður rammi utan um 

starfið sem virtist mjög fastmótað og lítið hægt að gera til að hafa áhrif á 

það, í fyrstu. Þegar ég tók við deildarstjórastöðunni fannst mér strax að ég 

þyrfti að einbeita mér að því að læra á nýja leikskólasamfélagið og hvernig 

það virkaði. Ég þyrfti að læra í hverju samvinnan fólst og hvernig starfið 

gekk fyrir sig. Leikskólakennarinn sem var með mikla reynslu var dugleg að 

segja mér til, leiðbeina mér. Í þeim farveg sem mér þótti ég ósjálfrátt komin 

í fór ég sjálf að leggja áherslu á að fara eftir því sem vaninn var að gera. Ég 

kom þó af og til með hugmyndir um aðrar leiðir ef mér þótt ástæða til og ef 

námsumhverfi barnanna varð að einhverju leyti óhagstætt að mínu mati. Ég 

vildi gefa frjálsa leiknum meira rými. Að við starfsmennirnir og kennararnir 

myndum skapa skilyrði sem gætu ýtt undir frjálsa leikinn og að börnin hefðu 

val til að fylgja sínum áhuga hverju sinni. En það hafði ekki verið vaninn og 

þar með féllu hugmyndir mínar ekki alltaf í góðan jarðveg að mínu mati. Ég 

náði einhvern veginn ekki að virkja hópinn að mér fannst. Ég man að ég 

hugsaði með mér að það væri líklegast best að fara þeirra leið, án þess að 

breyta of miklu. Mér fannst líka að þannig gæti jafnvel komist á stöðugleiki 

og ánægja starfsmanna yrði líklega meiri og það var mér mikilvægt, að 

halda öllum góðum. Það sem mér þótti óþægilegast var að þegar við 

þurftum að gera eitthvað sem var óskipulagt, spila af fingrum fram, leita 

lausna til að starfið gengi sem best fyrir sig lentum við oft í vandræðum sem 



 

53 

einkenndist af stressi og eirðarleysi. Mér fannst börnin ekki ná að þróa 

leikinn sinn áfram. Þau voru einhvern veginn stoppuð af. Það var oft gripið 

inn í áður en þau sjálf gátu tekið ákvörðun um næstu skref. Mér fannst að til 

að starfið gengi sem best var undirtónninn í starfi leikskólans sá að láta það 

ganga eftir fyrirfram ákveðnum leiðum. Hópastarfið okkar á deildinni snérist 

um þessa dyggðakennslu og höfðum við 4 vikur til að framfylgja hverri 

dyggð. Í raun svolítið óháð því hvað það var sem börnin hefðu áhuga á og 

það var svo mikið lagt upp úr þessari dyggðakennslu að ég upplifði hana 

sem truflandi. Hún þrengdi að hugmyndinum mínum og áherslum um að 

fylgja áhuga barnanna eftir. Ég reyndi að koma hugmyndum mínum til skila 

með því að kynna nýjar áherslur og leggja til að auka frjálsa leikinn, auka 

vægi hans, en það fékk ekki brautargengi. Allt datt í sama farið. Ég var ekki 

nógu ákveðin og gafst fljótt upp. Tilfinningin var eiginlega sú að ég hafði 

litla sem enga stjórn, jafnvel að ég hafði ekki náð að ávinna mér virðingu. 

Ég hugleiddi oft að mér tækist líklega að sigla skammlaust í gegnum þetta 

verkefni. En þegar líða fór á fann ég að ég hafði enga yfirsýn á mín verk. Ég 

vann ekki samkvæmt áherslu mínum. Ég hafði í raun aldrei komið þeim að 

(Minning úr kennslu, 2010).  

Við þessar aðstæður fann ég að undarlegur starfsleiði fór að leita á mig. 

Þrátt fyrir stutta starfsreynslu fór að sækja á mig óþægileg tilfinning. 

Krafturinn sem hafði fylgt mér í starfi snarminnkaði og birtist í áhugaleysi 

einhvers konar og hugmyndaleysi innra með mér. Þessi tilfinning sem kom 

tiltölulega snemma á starfsferlinum fylgdi mér einhvern tíma áður en ég 

brást við henni. Það hræddi mig þegar ég hugsaði til baka að ég svona ung í 

starfi, skyldi upplifa slíka köfnunartilfinningu sem virtist aukast þegar leið á. 

Tilfinningin var í raun sú að ég fann fyrir leiða, var þreytt og ég fann fyrir 

löngun í breytingar. Ég fann að ég yrði að gera eitthvað til að snúa við 

blaðinu. Þrátt fyrir leit að lausnum til að komast yfir þessa tilfinningu fannst 

mér engin undankomuleið önnur en sú að leita á önnur mið. 

Starfsumhverfið sem ég starfaði í dró úr mér að því leyti að mér fannst ég 

sjálf sem leikskólakennari ekki geta starfað í samræmi við það sem skipti 

mig máli, að börnin hefðu frelsi til að skapa sinn eigin leik á sínum 

forsendum, námsumhverfið þeirra varð einhvern vegin of fastmótað og 

þröngt. Ábyrgðin sem ég stóð frammi fyrir var mikil. Ekki síst sú að að stuðla 

að árangursríku námsumhverfi barnanna, að foreldrar upplifi börn sín örugg 

og sæl og að starfsmenn deildarinnar vinni að sömu markmiðum, vinni sem 

heild. Í því starfsumhverfi sem ég lýsti í sögunni hér að ofan upplifði ég mig 

ekki vera að vinna af heilindum og þar með bregðast börnunum og 

foreldrum þeirra. Ég vissi að til þess að góður árangur náist er mikilvægt að 

hlúa að samskiptum á milli allra aðila, að upplýsingar séu sýnilegar og leiðir 
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leikskólastarfsins augljósar. Þegar ég fann að í þessum aðstæðum hafi frelsi 

barnanna til að uppgötva og frelsi þeirra til leiks orðið undir, vann það gegn 

grunngildi mínu um frelsi og mikilvægi þess. Það hvernig frelsið vék fyrir 

rammanum og reglunni hafði kæfandi áhrif á mig sem kennara og þá á gæði 

þess starfs sem ég sinnti.  

4.4 Þátttaka 

Lýðræðishugmyndir Dewey byggja á þátttöku einstaklinga til að skapa 

samfélagið og rétt þeirra til að hafa áhrif á það með sinni eigin reynslu, 

þekkingu og hugsun (Dewey, 1939/1976).  

Það að öll börn fái að taka þátt í leikskólastarfinu óháð getu sinni er mér 

mikilvægt. Að kennarinn finni leiðir til að barnið geti með færni sinni og 

reynslu tekið þátt í öllu starfi leikskólans skiptir máli. Ég hef unnið sem 

stuðningsfulltrúi við fatlað barn á leikskóla og í gegnum þá reynslu fann ég 

sterkt hvað það skipti miklu máli að leggja áherslu á þátttöku allra sem að 

leikskólasamfélaginu koma. Sem slíkur stuðningur var það mikilvægt að ég 

léti rödd barnsins heyrast og styðja þannig við þátttöku þess.  

Mér var boðið það ábyrgðarhlutverk snemma á starfsferli mínum að 

veita stuðning fötluðu barni sem var að hefja leikskólagöngu sína þá um 

haustið. Tinna var nýorðin 2ja ára. Fötlun hennar mátti rekja til 

súrefnisskorts í fæðingu sem hafði áhrif á starfsemi heilans. Stjarfalömun 

var ástand hennar kallað og er þá átt við það þegar vöðvaspenna er of mikil 

með tilheyrandi rykkjum í hreyfingum. Tinna þurfti 100% umönnun vegna 

fötlunar sinnar. Tinna var í sérstökum hjólastól sem hún var beisluð í svo 

hún dytti ekki fram fyrir sig. Mér þótti það mikil ábyrgð að vera beðin um að 

vinna með henni og fannst felast í því ákveðið traust og ábyrgð að vera 

öryggisaðili fyrir fatlaðan einstakling og tengiliður við foreldra og þá 

stoðþjónustu sem fötluð börn fá á íslenskum leikskólum. Eftir góðan fund 

með sérkennslustjóra og leikskólastjóra hafði ég tekið að mér þetta starf. Ég 

man að eins og mér þótti þetta starf vera mikil áskorun þá var ég full 

tilhlökkunar að kynnast þessu sérstaka starfssviði. Ég hafði sjálf reynslu af 

því að umgangast fatlaðan einstakling frá því ég var í leikskóla og finnst mér 

það hafa hjálpað mér þegar ég tók þetta verkefni að mér. Sérstaklega 

minninguna um það að sá sem var með mér í leikskóla var einmitt eins og 

hvert annað barn leikskólans í minningunni. Hann tók þátt í daglegu starfi 

og lék með okkur hinum börnunum án þess að vera mikið tekinn út úr 

hópnum í sérkennslu. Þannig þótti okkur sem vorum með honum á 

leikskólanum hann vera lítið frábrugðinn okkur. Í leikskólanum hafði ég 

þegar myndað góð tengsl við önnur börn á deildinni sem var yngsta deildin í 
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leikskólanum. Ég hafði umsjón með ákveðnum hópi sem var á minni ábyrgð. 

Mér fannst gott að geta haldið áfram með hópinn sem ég hafði byrjað að 

mynda tengsl við og það var mér mikilvægt. Mér fannst ég bera ábyrgð á 

því að að þeim liði vel og væru örugg í leikskólanum. Það hlutverk tók ég 

sérlega alvarlega til að byrja með. Það skipti mig töluverðu máli þegar 

þarna var komið sögu að Tinna yrði hluti af hópnum mínum. Hún hefði sæti 

við borðið okkar og fylgdi okkur með í hópstundum sem voru í dagskipulagi. 

Ég vildi að hún yrði höfð með í öllum þeim stundum sem leikskólinn hafði 

upp á að bjóða. Við myndum leysa þau vandamál sem kynnu að koma upp. 

Einnig vildi ég að hún myndaði tengsl við fleiri en mig og að starfsfólkið 

þekkti til hennar og þarfa hennar. Mjög mikilvægt þótti mér að hafa 

námsumhverfi leikskólans þannig að önnur börn lítu á hana sem sinn 

jafningja og einbeittu sér frekar að því að kynnast henni og þörfum hennar 

heldur en að horfa á stólinn eða þá aukahluti sem fylgdu henni og gerðu 

hana ef til vill í huga baranna frábrugðna þeim. Áður en Tinna byrjaði hafði 

ég góðan tíma til undirbúnings. Ég las mér til um fötlun hennar og fékk 

upplýsingar um heimilsaðstæður hennar. Hún átti tvo eldri bræður og 

foreldrar hennar höfðu búið þeim systkinum gott heimili. Mér fannst gott að 

byggja á þessum upplýsingum og þær styrktu mína afstöðu sem snerist að 

því að horfa aldrei á fötlun sem vandamál heldur að hugsa í lausnum og 

hvernig það væri best hægt að bjóða hana velkomna í leikskólann. Þegar ég 

hitti Tinnu fyrst tók ég á móti henni og móður hennar í andyri leikskólans. Ég 

man eftir því sérstaklega hvað mér þótti Tinna falleg. Hún hafði teygju i 

þykka ljósa hárinu sínu, svona gosbrunn eins og það kallast og var í 

hermannagrænum buxum og renndri röndóttri bómullarpeysu. Hún sat í 

stólnum sínum sem var hannaður eftir hennar þörfum til að styðja hana. 

Þær voru líkar mæðgurnar. Mamma Tinnu kom með henni, hún var vinaleg 

og yfirveguð, hafði þægilega nærveru. Ég bauð þær velkomnar með 

handabandi og tók síðan um hönd Tinnu og strauk á henni handabakið. Ég 

reyndi að ná augnsambandi við hana en það var erfitt þar sem augun tifuðu 

mikið og ranghvolfdust. Hún hafði sérstaklega fallega augnumgjörð, stór 

fallega blá augu og umhverfis þau voru löng augnhár. Ég bauð hana 

velkomna í leikskólann og spurði hvort hún væri ekki spennt að byrja. Tinna 

gaf ekki frá sér nein hljóð eða skýr svipbrigði , en henni virtist líða vel, eftir 

aðstæðum. Ég bauð þeim síðan inn á deildina þar sem hin börnin voru að 

leik. Þegar Tinna kom inn tóku börnin fljótt eftir henni. Fyrstu viðbrögð 

barnanna voru að koma við stólinn, en litu svo í augun á Tinnu um leið og 

þau hölluðu höfðinu til hennar. Alveg eins og þegar ung börn hitta fyrir yngri 

börn. Eitthvað sem lærist líklega af viðmóti þeirra fullorðnu til barna. Ég 

kynnti Tinnu fyrir börnunum þegar þau komu að henni og bauð þeim að 
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taka í höndina á henni. Ég ræddi þennan fyrsta dag mikið við móður Tinnu. 

Mér fannst mikilvægt að fá að vita hvað það væri sem Tinnu líkaði best og 

hvað hún hræddist. Mamma hennar sagði að hún tjáði sig einna helst með 

augnaráði og umli í tali. Eftir því sem hún umlaði hærra því meiri tilfinning 

væri í því. Bæði þegar henni leið illa og þegar henni leið vel, en það væri 

ákveðin blæbrigða munur á þeim hljóðum sem hægt væri að greina í 

sundur. Þegar henni leið hvað best lét hún hendur eða hnefa í munn og 

fylgdist með bræðrum sínum í leik, liggjandi á teppi á gólfi, sagði mamma 

hennar. Mér þótti þetta góðar upplýsingar til að byggja á í áframhaldandi 

tengslamyndun.  

Þegar ég tók að mér þetta verkefni fékk ég að ákveða hvort ég myndi sinna 

henni að öllu leyti eða dreifa stuðningnum á allt starfsfólk deildarinnar. 

Þegar ég velti þessu fyrir mér fann ég að mér þótti það mikilvægt fyrir Tinnu 

að fá að vera hluti að skólastarfinu eins og það leggur sig. Ég ákvað því að 

dreyfa stuðningnum þannig að allir starfsmenn deildarinnar kynntust 

sérþörfum hennar og tækju þátt í að sinna þeim. Ég sá um að mata Tinnu 

þar sem hún sat hjá mér í matartímum. Tinna þurfti sérkennslu vegna 

fötlunar sinnar og með hjálp sjúkraþjálfara og sérkennslustjóra leikskólans 

settum við upp áætlun sem ég bar svo ábyrgð á að yrði framfylgt. Á 

deildarfundum kynnti ég þessa áætlun fyrir hinum starfsmönnum 

deildarinnar og við settum þær stundir inn í dagsskipulagið deildarinnar. 

Þannig ætti Tinna í ná góðum tengslum við starfsmenn og skólafélaga. 

Næstu dagar og mánuðir fóru vel af stað. Mér fannst ábyrgðin samt mikil. 

Þeir tímar sem ég hafði skipulagt sérstaklega fyrir Tinnu vegna fötlunar 

hennar urðu að mér fannst ekki eins markvissir eins og lagt var upp með. 

Kannski var þetta líka spurning um lausnir. Sjúkraþjálfarar og aðrir fagaðilar 

lögðu til að sérstök tæki og tól væru til staðar til að efla þroska hennar, þær 

óskir voru ekki uppfylltar. Mér fannst ég ekki standa mig og sú tilfinning 

sótti að mér meir og meir. Þá fannst mér stundum eins og þau tæki og tól 

sem sjúkraþjálfarar og aðrir fagaðilar vildu að væru til staðar til að efla 

þroska hennar skorti. Ég reyndi að nota hugmyndaflugið og finna upp aðrar 

leiðir. Ég man eftir okkur Tinnu í hreyfistund í sal leikskólans. Ég varð 

einhvern vegin uppiskroppa með hugmyndir um það hvernig Tinna gæti 

verið með í stórfiskaleik þar sem börnin hlupu á milli beggja enda salarins 

og forðuðust hákarlinn í miðjunni sem elti þau og klukkaði. Að lokum ákvað 

ég að leggja hana á mjúkt stórt teppi og sagði henni að núna ætluðum við 

að hlaupa um salinn og passa okkur að láta ekki hákarlinn ná okkur. Ég dró 

hana svo rólega um á teppinu yfir salinn, ég fylgdist vel með viðbrögðum 

hennar. Ég man eftir að þá heyrðist hátt í Tinnu og þegar við stoppuðum 

hélt hún áfram að gefa okkur vísbendingar með umlinu sínu að þetta þótti 
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henni gaman. Tíminn var líka fljótur að líða. Mér fannst verkefnin rosalega 

mörg en tíminn naumur. Líka þar sem þarna til að byrja með vorum við að 

mynda tengsl. Ég vildi að hún fyndi fyrir öryggi og við gætum reynt að skilja 

hvor aðra sem var mikilvægt. (Minning úr kennslu, 2006).  

Þetta dæmi sýnir hvernig ég reyndi að vinna að því að hún yrði hluti af 

hópnum á sínum eigin forsendum, virkur þátttakandi. Stundum tókst mér 

það og stundum ekki. 

Þessi reynsla sýnir ákveðið öryggisleysi hjá mér nýrri í starfi. Það var mér 

mikilvægt að Tinna væri virk í leikskólastarfnu. Þegar hún sýndi viðbrögð 

með því að umla í leik með börnunum fann ég að mér hafði tekist að styðja 

Tinnu í leiknum. Einnig fannst mér mikilvægt að allir starfsmenn 

deildarinnar hefðu vitneskju um hennar um þarfir í leikskólastarfinu. Með 

því fannst mér ég virkja þátttöku hennar enn frekar. Það voru vonbrigði að 

ekki voru keypt þau tæki og tól sem sérfræðingar óskuðu eftirtil við að efla 

þroska Tinnu. Mér leið líka illa gagnvart foreldrum Tinnu sem vissu af þessu. 

Mér fannst ég bregðast þeim á einhvern hátt.  

Ég lagði áherslu á að Tinna myndaði félagstengsl og að tryggt væri að 

hún öðlaðist félagslega hlutdeild í samfélaginu inni á deild. Ég upplifði það 

sem ákveðna pressu að sinna afmörkuðum verkefnum sem sérfræðingar 

lögðu til. Ég fékk ráðleggingar frá þeim hvernig ég gæti sem best komið til 

móts við þarfir Tinnu en þegar kom að því að framfylgja þeim var að 

einhverju leyti erfitt að hrinda þeim ráðleggingum í framkvæmd. Í því birtist 

óöryggi mitt. Ég hafði heldur ekki reynsluna til að átta mig á því að í raun 

átti samþætting verkefna sér stað. Í matartímanum þjálfaði ég fínhreyfingar 

til að mynda, með því að nota gaffal og þjálfa gripið hennar. Aðaláherslan lá 

í því að hún yrði ein af hópnum og að allir starfsmenn deildarinnar myndu 

eiga þátt í að starfa með henni og sinna henni eftir þörf hverju sinni.  

Það að upplifa óöryggi gagnvart ábyrgð sinni er vissulega vond tilfinning. 

En þrátt fyrir að ég hafði upplifað ákveðna pressu frá sérfræðingum sem 

töldu að til að efla þroska Tinnu þyrfti að nálgast sérstök tæki og tól, reyndi 

ég að efla þátttöku hennar í leiknum. Í gegnum hana lagði ég upp með að 

efla félagstengsl hennar. Í reynsluleysinu upplifði ég pressu um að það lægi 

á að framfylgja þeim æfingum sem sérfæðingar settu upp fyrir Tinnu og ég 

var föst í þeim ramma sem þeir höfðu búið til. Ég vildi leita lausna en 

upplifði mig óörugga gagnvart þeim sem leiðbeindu mér með umönnun 

Tinnu og hafði mig ekki frammi að ræða það betur eða biðja um frekari 

leiðsögn.  

Þátttaka nemenda og áhrif þeirra á skólastarfið er mikilvæg (Hoyuelos, 

2013). Dæmið um Tinnu segir hversu mikilvæg þátttaka allra barna er mér.  
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Í dagbókarfærslu frá því ég var nemi á vettvangi sýnir einnig mikilvægi 

þess að þeir nemendur sem hafa annað tungumál en íslensku upplifi sig sem 

þátttakendur í starfinu. Ég lýsi því nánar hér: 

Á síðasta ári, í nóvember, byrjaði hér í leikskólanum drengur 

sem kom frá Rússlandi. Mér finnst hann ekki ná tengslum við 

hin börnin. Hann virkar á mig sem svolítið útundan. Ég velti því 

fyrir mér hvort það myndi hjálpa honum að nota tákn með tali. 

Mér þætti mikilvægt fyrir barn af öðrum uppruna að fá þær 

móttökur að þau þau aðlagast sem fyrst. (Elfa Birkisdóttir, 

janúar 2005). 

Í þessu dæmi finn ég að barn sem kemur í leikskólann með annað 

móðurmál nær ekki tengslum við hin börnin. Ég reyni strax að huga að 

leiðum til að styrkja þau tengsl sem gætu myndast og hann yrði þar með 

virkari þáttakandi í starfinu. Mér þykir mikilvægt að þegar börn eru að 

aðlagast nýju umhverfi að þau byggi á félagstengslum til að vera virkari 

þátttakendur í starfi leikskólans.  

Þegar ég var í vettvangsnámi upplifði ég í fyrsta sinn af hverju þetta 

skiptir máli og að kennarinn væri ekki sá sem öllu réði. Ég fékk þar minn hóp 

sem ég átti að vinna með verkefni sem ég hafði undirbúið og þau skyldu 

tengjast þeim námsviðum sem Aðalnámskrá leikskóla (1999) byggir á, þau 

eru hreyfing, málrækt, myndsköpun, tónlist, náttúra og umhverfi og 

menning og samfélag. Þegar ég hafði búið til ákveðinn ramma fyrir 

verkefnið fann ég fyrir því að börnin voru á öðrum hraða en ég. Í dagbókinni 

frá þessum tíma má sjá hvernig ég upplifði þörf barnanna og hvernig ég 

brást við henni, burt séð frá þeim ramma sem ég hafði búið til:  

Ég ákvað að breyta út af skipulaginu og leyfa þeim að mála 

aftur. Ástæðan var að á miðvikudeginum var það fyrsta sem 

eitt af börnunum í hópnum sagði, Elfa, mála aftur? Í fyrstu var 

ég efins, en áttaði mig síðan á því að það skiptir máli hvað þau 

vilja gera. Að þau hafi áhrif á það hvað þau gera í leikskólanum. 

Það eflir sjálsmyndina að mínu mati. (Elfa Birkisdóttir, október, 

2005). 

Að ég hafi verið efins um að breyta út af því verkefni sem ég hafði ætlað 

að vinna með börnunum á þessum tíma byggir á skýrum verkefnislýsingum 

sem ég sjálf sem nemandi vildi fara eftir. En að ég hafði áttað mig á því að 

opna þær fyrirætlanir sem ég hafði og þannig virt ákvarðanir barnanna er 
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mikilvægt. Börnin urðu þannig þátttakendur og tóku virkan þátt í 

verkefninu.  

Námsumhverfið á að gefa tækifæri til að upplifa lýðræði. Það á að þjálfa 

hjá börnum eiginleika sem styrkir þau til þátttöku í lýðræðislegu samfélagi 

(Dewey, 1938/2000b). Að ég skyldi átta mig á því þarna snemma á starfsferli 

mínum er mér mikilvægt og hefur fylgt mér síðan. Þó ég sem kennari þurfi 

auðvitað að hafa ákveðinn ramma og viðmið sem byggjast á því að skapa 

sem best skilyrði barna til náms og þroska má þó ekki gleyma því að með því 

að styrkja raddir þeirra og efla þau í ákvörðunartöku og rétti til ákvörðunar 

gef ég skilaboð til þeirra að þau skipti máli, að ákvarðanir þeirra innan 

leikskólans skipta máli og áhugi þeirra hverju sinni hefur áhrif á starfið.  

4.5 Öryggi og hugrekki  

Ég finn fyrir að það er eitthvað sem fer með mér leiðina, leið 

uppsprettunnar að ósi. Tengir gildin saman og hefur áhrif á hvernig þau 

birtast. Í gegnum öryggið finn ég líka hvernig ég öðlast hugrekki til að kenna 

og leyfi þar með gildun mínum og eigin reynslu að vera hluti af kennslunni. 

 Það er mikilvægt að kennarinn leggi sig fram við að líta sér nær og finna 

hvernig hann sjálfur hefur áhrif á kennsluna. Í öllum sínum verkum þarf 

kennarinn að hafa hugrekki til að vera hann sjálfur og leyfa  lífsreynslu sinni 

að skína í gegn. Án reynslu sinnar er ekki að starfa að heilindum. Hann sýnir 

sjálfum sér virðingu með því að hafa hugrekki til kennslu (Palmer, 2007).  

Í því felst að ég sem kennari finn hvernig reynsla mín hefur jákvæð áhrif á 

upplifun mína af kennslu. Reynslan mín hefur áhrif á skoðanir mínar, leikni 

til kennslu og mat mitt á því hvað á við hverju sinni. Í því má greina hæfni 

mína til að velja viðfangsefni eftir því sem ég tek að ég geti leyst í þeim 

aðstæðum sem kennslan gefur mér hverju sinni.  

Ég hef síðan séð nokkuð skýrt hvað öryggi mitt eða óöryggi í aðstæðum 

hefur að segja um hvernig ég upplifi samskipti mín innan 

leikskólasamfélagsins. Í gegnum tengslamyndun finn ég öryggi Ef ég ræð vel 

við hlutverk mitt sem leikskólakennari finn ég fyrir öryggi. Ég lýsi því hvernig 

ég finn að ímyndunaraflið eykur öryggi til þess að komast yfir ákveðnar 

hindranir:  

Helsti veikleiki birtist í óörygginu, vantar stundum sjálfstraustið 

og öflugt ímyndunarafl til að geta komist úr slíkum aðstæðum 

sem þar mynduðust (Elfa Birkisdóttir, mars, 2005). 
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Þarna lýsi ég þessu nokkuð skýrt. Ég er sjálf að leggja mat á mitt starf 

sem nemi í vettvangsnámi. Ég segi frá því að óöryggið hefði verið minn 

helsti ókostur og sem hafði ótrvíræð áhrif á ímyndunarafl og líklegast líka á 

það frelsi sem maður þarf að skapa sér til að ná að hafa góða yfirsýn yfir 

starfið í heild sinni. Í leikskólastarfinu fannst mér mikilvægt að ég sem 

kennari geti búið mér til ákveðið rými til kennslu, að námsumhverfið sé 

hvetjandi fyrir nemendur mína til að auka kunnáttu sína og þekkingu í 

gegnum reynslu sína hverju sinni. Með því að vera öruggur í starfi og finna 

góðar leiðir fram hjá þeim hindrunum sem kunna að verða til, öðlast ég 

aukið hugrekki í starfi. Gott er að hafa í huga að velja sér viðráðanleg 

verkefni, sem möguleiki er að ljúka.  

Ég upplifði áhuga og hvernig hann leiddi mig áfram og styrkti öryggi mitt 

í starfi: 

 Ég held líka að styrkleiki minn hafi verið áhuginn. Ég var 

áhugasöm í öllu starfi leikskólans og sjaldan fundið jafn mikið 

fyrir því og þarna hvað áhuginn skiptir miklu (Elfa Birkisdóttir, 

febrúar, apríl, 2005) 

Áhuginn leiddi mig áfram, styrkti mig og jók á öryggi mitt og hugrekki 

í starfi. Tilfinningin var góð og tíminn leið hratt í starfi leikskólans. 

Einnig fann ég öryggi í því að geta myndað tengsl við börnin með því 

að þekkja þau með nafni. Það ætti að veita þeim ákveðið öryggi til 

tengslamyndunar við mig. Þessa ákveðnu aðstæður ýta undir 

hugrekki mitt í kennslu. Sú jákvæða upplifun hefur áhrif á þau börn 

sem ég vinn með og ýtir undir andrúmsloft umhyggju. Það birtist í því 

að treysta innsæi mínu og trúa því að ég sé að breyta rétt eftir minni 

sannfæringu með gildin að leiðarljósi.  
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5 Umræða 

Í upphafi varð uppsprettan til í fjallinu. Hún kom þar fram einhvern veginn 

fyrirvaraust. Lækurinn stækkaði fljótt og varð að á sem reyndi að átta sig á 

hver hún raunverulega var. Hún fann fyrir frelsinu. Áin fann að meðan hún 

mótaði sem æskilegastan farveg þyrfti hún að átta sig á uppruna sínum og 

þeim stað sem hún kom frá. Hún þurfti að bera virðingu með því að læra að 

þekkja það sem fyrir var, steinana, gilið og gróðurinn. Auk þess að hafa 

umhyggju fyrir landslaginu og því umhverfi sem hún varð til í. Þá yrði leiðin 

greið. Á leiðinni kom ýmislegt á óvart. Fossinn hvað mest. Lega gilsins var 

þannig að áin varð að bregðast við með hraði og renna í hendingskasti fram 

af brúninni. Eftir öryggið sem hafði áður verið fann áin óöryggið sem bjó í 

fossinum. Hraðinn varð óþægilegur. Áin tók sér dálítinn tíma að átta sig eftir 

harða lendingu í hylnum sem tók við af fossinum. Hún safnaði hugrekki til 

að halda áfram för. Taldi í sig kjark til komast fráþessum dimma stað. En tók 

sér þó tíma í að velta því fyrir sér hvernig og hvar best væri að halda áfram. 

Birtan blasti við. Hún vísaði veginn. Fuglarnir sem fljúga hjá eiga við hana 

samtal og þakka fyrir næringuna sem hún gefur þeim. Nokkrir fuglanna hafa 

ákveðið að velja sér bústað nálægt henni og gera sér hreiður. Í gilinu er 

nokkrir dimmir og drungalegir staðir, sólin nær illa að skína þar og fuglarnir 

forðast þá til hreiðurgerðar. Margt er að gerast sem hefur vissulega áhrif á 

framhaldið og leið árinnar að ósi. Áin uppgötvar að þátttaka allra þeirra sem 

mynda með henni leiðina er henni mikilvæg og ýtir undir hugrekki hennar 

og öryggi til að takast á við framhaldið. Leiðin verður spennand, fullt af 

möguleikum til að hún mótist vel í landslaginu og geti áreynslulaust liðið 

áfram.  
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5.1 Starfskenning mín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 10 Leið uppsprettunar 

 

Með því að ígrunda eigin gildi og skoða hvernig ég næ að vinna í samræmi 

við þau, hef ég gert mér grein fyrir hvað býr að baki hugmyndum mínum um 

gott og árangursríkt leikskólastarf. Það skiptir mig máli að 

leikskólabragurinn allur einkennist af umhyggju. Að þar ríki gott 

andrúmsloft sem hefur góð áhrif á námsumhverfi barnananna sem og 

starfsumhverfið allt. Gott viðmót spilar þar stórt hlutverk, viðmót sem 

einkennist af virðingu og frelsi. Þó aginn sé mér hugleikinn þá getur með 

góðum aga getur skapast meira frelsi fyrir alla til að tjá sig og að vera virkir 

þátttakendur í starfinu. Að börin læri að það skipti alla jafn mikilu máli að 

vera þátttakendur í starfinu á einn eða annnan hátt. Að allir hafi rödd innan 

leikskólans og börnin geti sett sig í spor annarra.  

Reynsla mín bendir mér á mikilvægi samvinnunnar í skólastarfi. Í 

samvinnu felst mikil gagnkvæm virðing. Ef eitthvað stendur í vegi fyrir 

samvinnunni hefur það neikvæð áhrif á starfið í heild sinni. Stærri leikskólar 

standa frammi fyrir áskorunum til að þessi þáttur skili árangri í stærri 

skólum eru boðleiðirnar fleiri. Stórir leikskólar kalla á margar deildir hverja 

með sinn deildarstjóra. Það er því áskorun og mikilvægt að deildarstjórar í 

stórum leikskóla vinni að sömu markmiðum sem skjalfest eru í Aðalnámskrá 

leikskóla og námskrá leikskólans. Og að þeir sýni ólíkri reynslu allra þeirra 

sem mynda leikskólasamfélagið virðingu. Þátttaka allra barnanna í starfinu 
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er mikilvæg og leiðir leikskólakennarans til þess að ýta undir það eru 

raunveruleg áskorun. Minning mín um Tinnu er dæmi um slíkt þar sem ég 

bý til leiðir til að virkja þátttöku Tinni í leik við börnin. Það að ég ýti undir 

þátttöku hennar í leik gefur samfélaginu vísbendingu um að þrátt fyrir 

fötlun sína geti Tinna með sínum eiginleikum haft rödd innan hópsins. 

Fræðin sem sögðu að ákveðn tæki vera mikilvæg fyrir Tinnu munu ekki 

sinna því hlutverki sem þátttakan er. Raunveruleikinn er í rauninni annar. Í 

áherslum Dewey (1938/2000b) um lýðræði má finna fyrir mikilvægi 

samvinnu og hvernig við lærum hvert af öðru, sammenntumst í 

félagstengslum við aðra. Þá skiptir virðingin fyrir öðrum miklu máli, að við 

virðum reynslu okkar allra og að allir fái að taka þátt á sínum forsendum. 

Kristín (2006) segir að með kenningar Dewey´s að leiðarljósi eigi börn að 

vera þátttakendur í að móta eigin veröld og að þau geti þroskast í gegnum 

reynslu sína hverju sinni. Að þar séu markmiðin skýr og snúist fyrst og 

fremst um að barnið sé í brennidepli. Noddings (2008) bendir einnig á að í 

slíku námsumhverfi gefst færi á að vinnna með sjálfstæða og gagnrýna 

hugsun sem er nemandanum mikilvæg til frekari þroska. Í þátttökunni felst 

lýðræðið í leikskólanum.  

Rannsóknir sýna að ekki er alltaf samræmi á milli stefnum leikskóla og 

starfshátta kennaranna. Lykilorð í stefnu leikskólans geta vafist fyrir 

kennaranum (Kristín Dýrfjörð, 2006). Einnig hefur rannsókn sem var gerð til 

að skoða þátttöku barna í ákvörðunartöku sýnt að töluvert megi bæta 

miðað við þær áherslur sem leikskólinn leggur á slíkt í námskrá sinni (Baldur 

Kristjánsson og Guðrún Alda Harðardóttir, 2013). Þessar niðurstöður vekja 

upp spurningar og forvitni um að skoða þetta nánar. Hvort það sé í rauninni 

algengt enn þann dag í dag að leikskólakennarinn hafi ekki skilning á 

lykilorðum sem birtast í Aðalnámskrá leikskóla (2011) Er víst að allir 

leikskólakennarar viti í raun um hvað lýðræði snýst? Hvaða leiðir fer 

leikskólinn til að kynna þau lykilorð sem námskráin leggur til hverju sinni? 

 Eitt af mínum grunngildum, virðing, mótaðist meðal annars í gegnum 

námsumhverfi sem bauð viðringu með því að ég upplifði mig hafa rödd sem 

skipti máli, sem jók sjálfstraust mitt og efldi mig til þátttöku í því samfélagi 

sem ég lifi í. Starfskenning mín endurspeglast að mörgu leyti í gegnum 

reynslu mína frá því í bernsku og hvað hafði áhrif á mig sem barn.  

5.2 Leiðtoginn ég 

Dewey (1938/2000b) telur að reynsla sé okkur öllum eðlislæg og hlutverk 

kennarans sé að ýta undir fyrri reynslu nemenda þannig að þeir bæti 

þekkingu sína og getu í gegnum hana. Sinclair (2007) talar um hvað það er 
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mikilvægt að leiðtogar séu meðvitaðir um gildi sín og starfi samkvæmt 

þeim, en leggur þó áherslu á að innan þess samfélags sem leiðtoginn vinnur 

í eru fleiri einstaklingar og allir með sína reynslu. Styrkleiki leiðtogans birtist 

í því að starfa af heilindum með gildin að leiðarljósi. Hlutverk leiðtogans 

felst þá helst í því að reynsla allra sé virt og þátttaka allra til ákvarðana sé 

mikilvæg. Þá þarf hann fyrst og fremst að vera þess fullviss hvaða 

markmiðum samfélagið stendur frammi fyrir og leiði hópinn ákjósanlegustu 

leiðina til að ná þeim. Í litlum skóla fann ég að vel tókst til að leiða hópinn 

og í stærri skóla tókst verr til. Ástæður þess geta þó verið margar og stærð 

skólans er líklega bara ein af mörgum. En það er vissulega meiri áskorun 

fyrir leiðtoga í stærri skólum að missa ekki dampinn og að halda áfram að 

vinna að sameiginlegum markmiðum.  

Með því að fara í þetta ferðalag, skoða mig og mitt starf var markmiðið 

að finna gildin og fyrir hvað ég stend, hvenær mér líður vel í starfi og 

hvenær ég upplifi köfunartilfinningu. Þá átta ég mig betur á því hver ég er 

og hvaða áhrif það hefur á mitt starf. Ferðalagið var langt og erfitt en það 

var engu að síður mikilvægt. Ég sem leiðtogi hafði ekki áður gert mér 

fyllilega grein fyrir kostum mínum og göllum. Mig óraði ekki fyrir að störf 

mín hefðu með það að gera að hvort ég fyndist ég örugg eða óörugg eða 

hvort ég hafði í raun trú á því sem ég framkvæmdi í starfi, í samskiptum, í 

öllu leikskólasamfélaginu. Til að halda áfram og leyfa leiðtoganum í mér að 

blómstra og stuðla að árangursríku námi og starfi veit ég að ég verð að hafa 

hugrekki til að starfa í samræmi við eigin gildi. Í því felst öryggi mitt í starfi 

og varpar skýru ljósi á fyrir hvað ég stend. Vegferð barnanna, að styðja við 

starfsfólkið, byggja upp samfélag leikskólans sem ég hef trú á.  

Árangursrík forysta stuðlar að því að styðja fólk til góðra verka. Hún á 

ekki síður að styðja þá sem sinna forystuhlutverkinu, eru leiðtogar. Í 

forystunni felst frelsi til að velja réttu leiðina og þar með skapa hvað 

æskilegust skilyrði til góðra áhrifa og árangurs (Sinclair, 2007). Með því að 

nýta sinn eigin bakgrunn og reynslu sem hefur verið mótandi á jákvæðan 

hátt öðlast leiðtoginn meira frelsi, hann eflist og hlutverk hans stuðlar að 

því að ná settu markmiði. Það er árangursrík leið til þess er að starfa í 

samræmi við eigin gildi (Sinclair, 2007). Þá hnökra sem ég upplifði í starfi, 

þar sem ég fann fyrir köfnunartilfinningu, má skýra út frá því að ég starfaði 

ekki í samræmi við eigin gildi. Í lýðræðislegum vinnubrögðum er samvinna 

lykilorð (Dewey, 1899/2010a). Kennari þarf að sýna forystu og vera leiðandi. 

Hindranir sem upp kunna að koma í kennslu ættu að vera leiðarvísir til 

lausna. Lausnir má finna víða, meðal annars í hlutverki leiðtoga, að hann 

starfi í samræmi við eigin gildi og geti með þeim ratað leiðina úr þeim 

aðstæðum sem hindranir búa honum til (Dewey, 1966). Mikilvægt er að 
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leiðtoginn þekki veikleika sína og missi ekki dampinn í því leiðtogahlutverki 

sem hann sinnir en geti um leið verið viss um hvað hvetur hann áfram og 

styrki hann í starfi. Það er því mikilvægt að ég sem leiðtogi endurmeti 

stöðugt eigin störf. Með gildin að leiðarljósi finn ég leið til þess að átta mig á 

hvað skiptir mig máli (Sinclair, 2007) 

Það skiptir máli að finna út hvernig ég sem leiðtogi vinn með reynslu 

mína í samfélagi leikskólans. Að ég sem leiðtogi gleymi ekki sjálfri mér og 

mínum þörfum innan samfélagsins á meðan ég legg mig fram um að aðrir 

einstaklingar innan samfélagsins fái að njóta sín með sína reynslu í 

farteskinu. Að vera meðvitaður um eigin reynslu og gildi eflir leiðtogann og 

vísar honum veginn áfram.  

Meginhugmynd Deweys (1938/2000b) um skólastarf og menntun liggur í 

því að fólk sammenntist, að það vinni saman og til þess að einstaklingurinn 

sé virkur í samfélaginu sé honum nauðsynlegt að leggja sitt af mörkum. 

Dewey telur að skólinn sé fyrst og fremst félagsleg stofnun og að menntun 

sé þannig félagslegt ferli. Í því að barnið læri að nýta eigið vald og reynslu 

samfélaginu til framdráttar. Sú hugsjón snertir við mér og hvetur mig til að 

halda áfram, með gildin mín sem leiðarljós í starfi.  

5.3 Hvað ber framtíðin í skauti sér? 

Eins stór og viðamikil þessi spurning er, þá hefur þessi rannsókn aukið minn 

kraft og tilhlökkun til að takast á við ný verkefni. Að skoða sögurnar og 

dagbækurnar jók á áhuga minn að vinna þessa rannsókn og sjá hvað það er í 

raun sem ég stend fyrir í starfi með börnunum. Þá hindrun sem ég upplifði í 

starfi mætti eflaust rekja til þess að ég hafi ekki starfað í samræmi við eigin 

gildi. Ég greini í gegnum bernsku og síðar starfsreynslu hvað ákveðin gildi 

eru mikilvæg og eiga stóran þátt í starfsferli mínum. Það að hafa frelsi til að 

deila reynslu minni með öðrum í því starfsumhverfi sem ég sinni hverju sinni 

er mér mikilvægt. Eins að ég hafi rödd innan samfélagsins, rödd sem lýsi 

reynslu minni og leggur um leið áherslu á að aðrir hafir rödd, námsumhverfi 

leikskólans verði þannig allra. Það sem hefur síðan hvað mest áhrif er 

virðingin og umhyggjan fyrir starfinu.  

Þegar ég fer yfir reynsluna og kem auga á það sem veitir mér kraft og 

gleði finn ég að ég starfa með gildin mín að leiðarljósi. Gildin sem ég tileinka 

mér birtast skýrast þegar ég bý við öryggi og er hugrökk í minni kennslu. Það 

var sá hluti niðurstaðnanna sem kom mér hvað mest á óvart. Ég hafði alltaf 

talið mig örugga í starfi. Þegar illa gekk leituðu á mig ókunnar tilfinningar 

sem ég taldi jafnvel oft á tíðum að væri ekki að finna í mínum eigin störfum 

heldur þá frekar annarra. En þá vissi ég heldur ekki að í raun hafði ég ekki 
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hugrekki til að sjá sjálfa mig í starfi og þannig blasti óöryggi við mér og var 

miklu sterkari áhrifaþáttur en mig nokkurn tíma grunaði.  

Það verður alltaf að vera rými í hverjum leikskóla til að bæta og breyta. 

Það er líklega helsta merki leikskólans að hann er í endalausri mótun þar 

sem hann mynda ólíkir einstaklinga með mismunandi þarfir og ólíka reynslu. 

Við verðum þá að vera opin fyrir því að hvetja til gagnrýni. Allt má bæta og 

lýðræðisleg vinnubrögð innan leikskólans þar sem allir hafa sína rödd til 

áhrifa er að mínu mati lykill að farsælu skólastarfi. Ég vil vera velkomin og 

ég vil bjóða aðra velkomna, ég með mína reynslu og þeir með sína.  

Staða barna í lýðræðislegu skólastafi er umhugsunarverð. Samkvæmt 

aðalnámskrá ber leikskóla að vinna í anda lýðræðis (Lög um leikskóla nr. 

90/2008; Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2012). Í fylgiriti 

aðalnámskrár (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012, bls. 

10) kemur fram að þegar skólastarf byggist á fyrirfram ákveðnum námskrám 

og þegar kennarar ráða mestu um samskipti og vinnulag getur það rekist á 

við þá áherslu að ætlast sé til þess að börnin taki þátt í að móta skólastarfið. 

Ég sem kennari þarf að hafa hugrekki til að halda uppi merki barnanna með 

því að starfa í samræmi við eigin gildi. 
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6 Lokaorð 

Að ígrunda eigin verk og vera sannur sér og öðrum getur verið erfitt verk. Ég 

viðurkenni að þessi rannsókn tók á og var með mér oft á tíðum dag og nótt 

um þó nokkuð langt skeið. En hvers virði er tíminn sem þú tekur þér í slíkt 

verk ef hann skilar því að þú bætir starfshætti og styrkir vitund þína um þá 

hugsjón sem þú lagðir upp með í upphafi starfsferils þíns? Að þú áttir þig á 

því hver þú ert og hvaða áhrif það hefur í raun á starf þitt?  

Mér er ljóst að þessi rannsókn breytir ekki heiminum. Hins vegar finnst 

mér líklegt að hún muni breyta mér sem leikskólakennara og leiðtoga. Ég 

vona líka að rannsóknin sé öðrum hvatning um að líta sér nær. Skoða sig í 

starfi og átta sig á áhrifum gildanna á starfið. Einn lítill dropi samlagast 

öðrum og verður að lokum að stöðuvatni eða jafnvel hafi. Ég hef leytast við 

að svara rannsóknarspurningunum eins heiðarlega og mögulegt er og 

vonanst til svörin veki nýjar spurningar sem hægt verður að svara í ljósi 

aukinnar reynslu.  

Leiðin er greið.   
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