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Ágrip 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að kanna hvernig starfshættir í 

leikskóla þróast við þátttöku í starfendarannsókn þar sem unnið er með 

námssviðið sjálfbærni og vísindi. Í því fólst að fá innsýn í hvernig unnið var 

með börnunum í tengslum við umrætt námssvið. Einnig að skoða hvaða 

áhrif þátttaka í verkefninu hafði á kennara hvað varðaði viðhorf, starfshætti 

og nám barnanna.  

Gagna sem var aflað voru viðtöl við einn leikskólakennara og einn 

leiðbeinanda í leikskóla á höfuðborgarsvæðinu. Fundir sem haldnir voru 

með fyrrgreindum leikskólakennara, leiðbeinanda, öðru starfsfólki 

deildarinnar, stjórnendum leikskólans og sérfræðingi í verkefninu voru 

hljóðritaðir eða nótur skrifaðar. Einnig voru dagbækur frá fyrrgreindum 

leikskólakennara og leiðbeinanda, sem þeir héldu í tengslum við áðurnefnda 

starfendarannsókn skólaárið 2012–2013, notaðar sem gögn ásamt eigin 

dagbók. Sex þemu komu fram við greiningu gagnanna en þau eru; áhugi 

barna og forvitni, reynsla af efnislegu umhverfi, mótun viðhorfa, nám og 

leikur, valdefling barna og sjálfstraust þátttakenda.  

Markverðustu niðurstöður rannsóknarinnar eru að þátttakendur 

öðluðust aukið sjálfstraust til að vinna með börnum að viðfangsefnum sem 

tengjast námssviðinu sjálfbærni og vísindi. Þeir fengu einnig aukið 

sjálfstraust til að kenna umrætt námssvið sem kom fram í breyttum 

starfsháttum tengdum þessu námssviði. Merkja má í niðurstöðunum að 

vaxandi áhersla er á valdeflingu barna meðan á rannsókninni stendur. 

Þátttakendum fannst eftir þátttöku í þessu verkefni að þeir hlustuðu meira 

á raddir barnanna, það er á skoðanir og áhugasvið þeirra.  

Helstu ályktanir af niðurstöðum þessarar rannsóknar eru þær að 

þátttaka í starfendarannsókn leiði til breytinga á starfsháttum 

leikskólakennarar og leiðbeinenda. Frá því að vera með fyrirfram ákveðin 

verkefni fyrir börnin, sem hinn fullorðni ákveður, í að hlusta á raddir 

barnanna. Einnig má draga þá ályktun af niðurstöðunum, að með þátttöku í 

starfendarannsókn verði þátttakendur meira vakandi fyrir því að grípa þau 

tækifæri sem gefast í dagsins önn, í starfi og leik með börnunum. 
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Abstract 

Sustainability and science in preschool 

The central aim of this research is to examine how the activities and 
practices in a preschool develop through participation in action research 
that focuses on sustainability and science. The research sought to obtain 
insight into the ways in which the staff worked with the children on the 
abovementioned subjects. Additionally, the goal was to determine how the 
participation in the project influenced the teachers in terms of their views, 
practices and the children’s learning.  

The data gathered consisted of interviews with one preschool teacher 
and one teaching assistant in a preschool in Reykjavík. The meetings with 
the preschool teacher, the teaching assistant, other staff of the preschool, 
the administration and the project specialist, were recorded or transcribed. 
Furthermore, dairies, kept by the preschool teacher and the teaching 
assistant in relation to the aforesaid action research during the school year 
2012 to 2013, were included as data, along with my own diary. Six themes 
emerged through the analysis of the data, namely: The children’s interest 
and curiosity, experience of the physical environment, the shaping of views, 
learning and play, the children’s empowerment and the participants’ 
confidence.   

The most noteworthy findings of the research are that the participants 
gained increased confidence in working with the children on subjects 
connected with sustainability and science. They also gained more 
confidence in teaching the subjects in question, which was manifested in 
the fact that the approach to the teaching of these subjects changed. In the 
findings, one can note a growing emphasis on the children’s empowerment 
during the research period. The participants claimed that, following the 
research, they were more open to the voices of the children, i.e. to their 
views and interests.  

The main conclusions of the research are that participation in action 
research leads to changing of practice in the work of preschool teachers 
and teaching assistants. From offering the children predefined assignments, 
decided by the adult, to listening more closely to the children’s voices. It is 
also possible to draw the conclusion that by participating in action research, 
the participants become more alert to the opportunities that emerge in 
their daily activities in work and play with children. 
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1 Inngangur 

„Menntun til sjálfbærni á að endurspeglast í öllu starfi leikskóla “ kemur 

meðal annars fram í Aðalnámskrá leikskóla (Mennta-

menningarmálaráðuneytið, 2011). Í henni segir einnig að leikskólinn eigi að 

vera lýðræðislegur vettvangur og lærdómssamfélag þar sem starfsfólk og 

börn eru virkir þátttakendur og hafi áhrif á ákvarðanir um málefni 

leikskólans. Starfshættir leikskóla eiga að stuðla að virðingu barna fyrir 

náttúru og umhverfi sínu. Þar sem þau fá tækifæri til að fást við viðfangsefni 

sem taka mið af áhuga þeirra, styrkleikum og þroska þannig að trú þeirra á 

eigin getu og hneigð þeirra til náms aukist (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 33). 

Kennsla í vísindum snýr að hinum raunverulega heimi. Þar sem börn læra 

af eigin reynslu með því að rannsaka eigið umhverfi (Eshach og Fried, 2005) 

og kynnast því. Margir telja það forsendu þess að bera virðingu fyrir náttúru 

og umhverfi. Þar sem barnið öðlast tækifæri og reynslu til að rannsaka eigið 

umhverfi. Sem skýrir líklega ástæðuna fyrir því að í Aðalnámskrá leikskóla 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011) eru þessir þættir 

samtvinnaðir í eitt námssvið og nefnt sjálfbærni og vísindi. 

Verkefnið er gert í tengslum við starfendarannsóknina, Leikum, lærum 

og lifum á vegum RannUng (Rannsóknarstofa í menntunarfræðum ungra 

barna) við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Í rannsóknarverkefninu unnu 

saman leikskólakennari og leiðbeinandi í leikskóla og fengu stuðning frá 

sérfræðingi og meistaranema í Háskóla Íslands og er því um svonefnda 

samstarfs-rannsókn að ræða (Jóhanna Einarsdóttir, 2013). 

Ég hef starfað í þremur leikskólum sem leikskólakennari frá því að ég 

útskrifaðist frá Fósturskóla Íslands árið 1990. Starf leikskólakennara er mjög 

fjölbreytt og skemmtilegt og maður veit aldrei hvað dagurinn ber í skauti sér 

og hvaða viðfangsefni verður tekið fyrir. Árið 2008 fannst mér vera kominn 

tími á að ég færi í endurmenntun þar sem ég hafði starfað þetta lengi. Ég 

sótti um í viðbótarnámi fyrir leik- og grunnskólakennara og útskrifaðist með 

B.Ed. gráðuna vorið 2009. Þá um haustið hóf ég framhaldsnám sem ég hef 

stundað meðfram vinnu síðan. Námið hefur gert það að verkum að ég horfi 

á eigin starfshætti með gagnrýnni augum heldur en ég gerði áður en ég hóf 

framhaldsnámið. Einnig hefur sjálfstraust mitt eflst til muna.  
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Skólaárið 2012-2013 fékk ég tækifæri til að taka þátt í rannsókn sem var 

unnin í samstarfi við RannUng (Rannsóknarstofa í menntunarfræðum ungra 

barna). RannUng hafði gert samstarfssamning við sveitarfélögin á 

Kragasvæðinu (Garðabæ, Hafnafjörð, Kópavog, Mosfellsbæ og Seltjarnanes) 

um að skólar úr þessum sveitarfélögum myndu vinna að starfendarannsókn 

í samstarfi við sérfræðinga og meistaranema. Markmið verkefnisins var að 

vinna með tengsl leiks og náms í leikskólum út frá námssviðum 

Aðalnámskrár leikskóla frá 2011. Um var að ræða fimm leikskóla og var eitt 

námssvið innleitt í hvern skóla fyrir sig. Hlutverk RannUng var að halda utan 

um verkefnið, halda sameiginlega fundi og fyrirlestra ásamt því að útvega 

sérfræðinga og meistaranema. Meistaranemarnir höfðu meðal annars það 

hlutverk að fara í þátttökuskólana og vera kennurum til stuðnings og safna 

gögnum. Sá skóli sem ég var í tengslum við innleiddi námssviðið sjálfbærni 

og vísindi. Eftir umræðu við sérfræðinginn Kristínu Norðdahl ákváðum við 

að ég myndi í tengslum við þá rannsókn afla eigin gagna þar sem ég væri að 

leita eftir hvaða áhrif þátttaka í starfendarannsókn myndi hafa á 

þátttakendur. Aðal rannsóknarspurningin er:  

Hvernig þróast starfshættir í leikskóla sem tekur þátt í 

starfendarannsókn þar sem unnið er með sjálfbærni og vísindi?  

Þessi spurning felur í sér eftirfarandi undirspurningar: 

• Hvernig var unnið með börnum í tengslum við námssviðið 

sjálfbærni og vísindi? 

• Hvaða áhrif hafði þátttaka í verkefninu á kennara varðandi viðhorf, 

starfshætti og nám barnanna? 

Til að svara þessum spurningum var samstarfsrannsókn unnin og gögnum 

safnað með dagbókarskrifum þátttakenda og viðtölum við þá, ásamt eigin 

dagbókarskrifum og athugunum á vettvangi. Einnig voru fundir með 

þátttakendum hljóðritaðir og nótur teknar. Í rannsókninni eru þátttakendur 

að einbeita sér að því að ígrunda og betrumbæta eigin starfshætti sem snúa 

að námsviðinu sjálfbærni og vísindi í leikskólastarfi.  

Í ritgerðinni er í öðrum kafla fjallað um áherslur í námskrá varðandi 

sjálfbærni og vísindi. Þriðji kafli er um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar 

sem tengist þessum námsþætti. Þar er farið yfir þætti sem menn telja að 

skipti máli í menntun barna sem tengist sjálfbærni og vísindum. Má þar 

nefna mikilvægi þess að efla áhuga barna og forvitni, reynslu barna af 

efnislegu umhverfi, mótun viðhorfa þeirra, tengsl náms og leiks og um 

valdeflingu barna. Einnig er komið inn á kennsluaðferðina könnunaraðferð 

sem notuð var í skólastarfinu. Í fjórða kafla er fjallað um aðferðir til 

gagnaöflunar og greiningar sem notaðar voru í rannsókninni. Umfjöllun um 
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niðurstöður rannsóknarinnar er í fimmta kafla þar sem greint er frá 

niðurstöðum rannsóknarinnar sem komu fram í eftirfarandi þemum: Áhugi 

og jákvæðni, reynsla og ígrundun, mótun viðhorfa, nám og leikur, valdefling 

barna og sjálfstraust þátttakenda. Í sjötta kafla eru niðurstöður 

rannsóknarinnar ræddar og að síðustu eru lokaorð.  
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2 Áherslur í námskrá varðandi sjálfbærni og vísindi 

Hér er farið yfir hvaða áherslur eru í Aðalnámskrá leikskóla varðandi 

sjálfbærni og vísindi. Annars vegar í Aðalnámskránni frá því 1999 (Mennta-

málaráðuneytið, 1999) og hins vegar í nýrri Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- 

og menningarráðuneytið, 2011). Einnig er leitað eftir hvernig þessi hugtök 

eru skilgreind í fræðilegu samhengi. 

2.1 Sjálfbærni 

Í Aðalnámskrá leikskóla frá 1999 (Menntamálaráðuneytið, 1999) er fjallað 

um námssviðið náttúru og umhverfi. Hugtökin náttúra og umhverfi eru í 

hugum margra skiljanlegri en hugtökin sjálfbærni og vísindi sem mynda 

heitið um námsviðið í nýrri Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og 

menningarráðuneytið, 2011). Í námskránni frá 1999 kemur fram að 

lífsafkoma mannsins, líf hans og heilsa séu háð náttúrunni og 

náttúruöflunum. Náttúran sé stöðugt undrunarefni og að barnið kynnist 

fjölbreytileika hennar með því að komast í tengsl við hana og njóta hennar. 

Þarna er bent á að opna þurfi augu barna fyrir fegurð náttúrunnar og vekja 

hjá þeim virðingu og ábyrgðakennd gagnvart henni. Með því að ræða um 

dýr, plöntur, árstíðir, veðurfar, ræktun, umgengni um náttúruna og fleira 

læri börnin um náttúruna, umhverfið og verndun þess. Þar sem 

fjölbreytileiki náttúrunnar ýtir undir uppsprettu nýrra hugmynda, leikja, 

viðfangsefna og athugana er mikilvægt að fara með börn í 

náttúruskoðunarferðir. Þar sé þeim gefið tækifæri til að nýta næmni sína og 

eftirtekt á umhverfið. Leitað skal eftir að fylgja áhuga barnsins og það hvatt 

til að rannsaka og leita svara sjálft (Menntamálaráðuneytið, 1999). 

Bent er á í Aðalnámskránni frá 1999 að ákjósanlegt sé að finna starfi 

tengdu náttúru og vísindum svæði í leikstofu þar sem koma má fyrir ýmsum 

náttúrugripum, efnum og tækjum sem börnin geta leikið sér með. Einnig 

kemur þar fram að skapa þurfi börnunum aðstöðu og tækifæri í 

leikskólanum til athugana og tilrauna. Þannig geta börnin sjálf rannsakað 

hvernig t.d. hlutir festast við segulstál og hvernig stækkunargler gerir lítinn 

hlut stærri eða að framkvæma tilraunir með vatn. Þannig öðlast börnin 

smám saman skilning á náttúrunni og ýmsum fyrirbærum hennar 

(Menntamálaráðuneytið, 1999). 
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Í nýrri Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011) er lögð áhersla á sjálfbærni. Þessi áhersla kemur fram víða, þannig á 

sjálfbærni að vera eitt af leiðarljósum skólastarfsins (bls. 33) og sjálfbærni er 

einnig einn af grunnþáttum menntunar (bls 14). Sjálfbærni er jafnframt 

tengd við vísindi á námsviðinu sjálfbærni og vísindi. En hvað er þá átt við 

með þessum hugtökum, sjálfbærni og vísindum?  

Í Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011) 

eru hugtökin sjálfbærni og sjálfbær þróun skilgreind á þann hátt að sjálfbær 

þróun sé þróun sem feli í sér að við skilum umhverfinu til næstu kynslóðar í 

ekki lakara ástandi en við tókum við því og leitast skuli við að mæta þörfum 

samtíðar án þess að skerða möguleika komandi kynslóða til að mæta 

þörfum sínum. Hugtakið sjálfbærni hefur verið skilgreint sem ákveðið 

jafnvægisástand. En þegar talað er um sjálfbæra þróun er átt við 

breytingaferlið þegar verið er að breyta þjóðfélagi eða minni einingu og 

færa það til sjálfbærni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Ríkisstjórn Íslands hefur mótað sér stefnu í sjálfbærri þróun í takt við 

stefnu Sameinuðu þjóðanna þar sem settar hafa verið fram þrjár stoðir í 

þessum málaflokki. Þessar þrjár stoðir eru efnahagsþróun, félagsleg velferð 

og jöfnuður og vernd umhverfis. Upphaflega var fjallað um þessar þrjár 

stoðir sem aðskilda þætti og margir tengdu þá sjálfbæra þróun aðeins við 

umhverfisvernd (Stefán Bergmann, o.fl., 2008). Fram kemur í skýrslu í 

tengslum við rannsóknarverkefnið Getu til sjálfbærni – menntun til aðgerða 

(Ingólfur Ásgeir Jóhannesson ofl., 2008, bls. 8) að þessir umræddu þættir 

eru áberandi í skilningi umbótasinna þar sem þeir vilja koma á jafnvægi á 

milli efnahagsvaxtar, félagslegrar velferðar og jöfnuðar og verndunar 

umhverfisins. Þessa útskýringu má átta sig betur á með því að skoða mynd 

1. En þar má sjá hvernig þessir þættir tengjast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Skilningur umbótasinna á sjálfbærri 
þróun (Ingólfur Ásgeirsson ofl., 2008). 
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Þróunin í þessum málaflokki hefur orðið á þá leið að fjallað er um þessa 

þætti sem samofna heild sem vinna ber að samtímis (Stefán Bergmann, 

o.fl., 2008). Þannig tala þeir sem hugsa um þetta á róttækari nótum um 

sjálfbæra þróun út frá því að félagslegu og efnahagslegu réttlæti þurfi að ná 

innan vistfræðilegrar takmarka jarðarinnar. Mynd 2 sýnir hvernig þessir 

þættir tengjast og að lögð er áhersla á að þessir þættir eru allir samofnir og 

vinna beri að samhliða og skapi heildstæðari sýn á sjálfbæra þróun (Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, o.fl., 2008, bls. 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þarna er bent á að með menntun til sjálfbærni sé verið að reyna að gera 

fólki fært að takast á við viðfangsefni sem lúta að samspili umhverfis, 

félagslegra þátta og efnahags í þróun samfélags. Í menntun til sjálfbærni 

felst að skapa samfélag þar sem hver einstaklingur skiptir máli sem 

þroskaður, ábyrgur og virkur borgari. Þegar lagður er grunnur að þessari 

menntun er áhersla lögð á náttúru og umhverfi, lýðræði, mannréttindi, 

velferð, heilbrigði, efnahagsþróun og framtíðarsýn. Einnig er bent á að í 

sjálfbærnimenntun felist þjálfun í lýðræðislegum vinnubrögðum þar sem ýtt 

er undir að kveikja áhuga barna á að taka þátt í samfélaginu (Mennta- og 

menningarmála-ráðuneytið, 2011).  

Í umfjöllun Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningarmála-

ráðuneytið, 2011) um námsviðið sjálfbærni og vísindi segir að börn beiti 

ýmsum aðferðum við að kanna umhverfi sitt og til að reyna að skilja það. 

Meðal annars horfi þau, hlusti, snerti, bragði, handleiki, flokki, beri saman, 

rannsaki og dragi ályktanir. Samkvæmt þessu læra ung börn í gangvirkum 

Mynd 2. Hér má sjá róttækan skilning á 
sjálfbærri þróun (Ingólfur Ásgeirsson 
ofl., 2008). 
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samskiptum við umhverfi sitt. Þarna er lögð áhersla á að styðja við 

fróðleiksþorsta barna með því að hlusta og fylgjast með hvað börn eru að 

fást við. Einnig að spyrja þau spurninga sem vekur þau til umhugsunar um 

sjálfbærni og sjálfbæra þróun. Með því er ýtt undir forvitni þeirra, ígrundun 

og vangaveltur sem hvetur þau til að leita mismunandi lausna. 

2.2 Vísindi 

Fjallað er um hugtakið vísindi í Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2007) sem náttúruvísindi. Þar segir að 

náttúruvísindi séu mikilvægur þáttur í almennri menntun og menningu í 

nútímasamfélagi. Ung börn eru yfirleitt áhugasöm um það sem snýr að 

náttúrunni og er því mikilvægt að viðhalda forvitni þeirra og áhuga á 

umhverfi sínu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2007). Náttúran er 

stöðugt undrunarefni og óendanleg uppspretta nýrra hugmynda, 

viðfangsefna og athugana. Því fléttast reynsla barna af náttúrunni iðulega 

inn í leik þess og myndsköpun. Mikilvægt er að fylgjast með áhuga barnanna 

og vinna út frá athugunum þeirra á mismunandi vegu. Hlusta þarf eftir 

spurningum barnanna um náttúruna og hvetja þau til að kanna fyrirbærin 

sjálf og leita svara við spurningum sínum (Menntamálaráðuneytið, 1999). 

Æskilegt er að fundin sé staður fyrir náttúru og vísindasvæði í leikstofu 

barnanna. Með því skapast lærdómsríkar aðstæður fyrir börnin til að leika 

sér með ýmsa náttúrugripi, efni og tæki. Einnig er ákjósanlegt að hafa 

aðstöðu og tækifæri fyrir börnin í leikstofu til ýmissa tilrauna. Má þar nefna 

eins og stækkunargler, hitamæli sem stígur og hnígur og hluti sem festast 

við segulstál. Að framkvæma vatnstilraunir með börnum, með heitu og 

köldu vatni er bæði skemmtilegt og lærdómsríkt og öðlast barnið smám 

saman með því skilning á náttúrunni og ýmsum fyrirbærum hennar 

(Menntamála-ráðuneytið, 1999). 

Mikilvægt er að ýta undir vísindalega hugsun barna og aðstoða þau við 

að sjá tengsl, orsök og afleiðingu og styrkja skilning þeirra á hugmyndum og 

hugtökum. Að síðustu er lögð áhersla á að kenna börnum að bera virðingu 

fyrir umhverfi sínu og náttúru, því það sé mikilvægur þáttur í leikskólastarfi, 

sem og að skapa börnum tækifæri til að upplifa og njóta (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). 

2.3 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið farið yfir áherslur aðalnámskráa leikskóla á 

námsviðum sem tengjast náttúruvísindum og sjálfbærnimenntun. 

Námsviðið náttúra og umhverfi í Aðalnámskrá leikskóla frá 1999 
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(Menntamála-ráðuneytið, 1999) breyttist í námsviðið sjálfbærni og vísindi í 

nýrri Aðalnámskrá leikskóla 2011 (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011). Í gömlu námskránni er fjallað um hversu mikilvægt er að börnum sé 

kennt að bera virðingu fyrir fjölbreytileika náttúrunnar og að þau læri einnig 

að njóta fegurðar hennar. Í nýrri Aðalnámskrá leikskóla frá 2011 er lögð enn 

meiri áhersla á menntun til sjálfbærni. 

Með menntun til sjálfbærni er verið að reyna að gera fólki fært að takast 

á við viðfangsefni í þróun samfélags sem lúta að samspili umhverfis, 

félagslegra þátta og efnahags. Þegar lagður er grunnur að þessari menntun 

er áhersla lögð á náttúru og umhverfi, lýðræði, mannréttindi, velferð, 

heilbrigði, efnahagsþróun og framtíðarsýn. Í nýju námskránni er fjallað um 

vísindi sem náttúruvísindi sem snúast um að skýra hinn raunverulega heim. 

Þar er lögð áhersla á að börn læri af eigin reynslu með því að rannsaka eigið 

umhverfi.   
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3 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla er fjallað um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Rætt er 

um mikilvægi þess að fjalla um þetta námssvið, sjálfbærni og vísindi í 

leikskólastarfi, sem og þá þætti sem skipta máli í menntun barna á því sviði. 

Að síðustu er lítillega fjallað um kennsluaðferð, könnunaraðferðina sem nýtt 

var í starfinu með börnunum meðan á rannsókninni stóð. 

3.1 Sjálfbærni og vísindi í leikskólastarfi 

Hér er annars vegar fjallað um menntun til sjálfbærni og þá aðallega um 

hvers vegna hún er mikilvæg og hvað hún felur í sér. Hins vegar er fjallað 

um menntun í vísindum og hvernig talið er að best megi ýta undir nám 

barna á þessu sviði.   

3.1.1 Mikilvægi menntunar til sjálfbærni 

Margir samverkandi þættir valda því að menntun til sjálfbærni er talin 

mikilvæg. Þættir eins og misskipting gæða á milli jarðarbúa og jafnvel milli 

kynslóða eru ekki síður mikilvægar ástæður fyrir menntun til sjálfbærni 

heldur en að fjalla um aukin umhverfismál og ósjálfbæra nýtingu. Því í 

menntun til sjálfbærni felst meðal annars að allir séu jafn réttháir, óháð 

efnahag, litarhætti, kyni, heimkynnum og aldri, til að hafa áhrif á eigið líf og 

umhverfi. Þar sem mikill fólksflutningur er á milli landa og heimsálfa er 

mikilvægt að lögð sé áhersla á umburðarlyndi og skilning á menningu 

annarra sem leiðir af sér að allir fái menntun við hæfi. En það er 

grundvallaratriði fyrir friði í heiminum. Þessir þættir leggja áherslu á hversu 

mikilvæg menntun til sjálfbærni er (Kristín Norðdahl, 2009).  

Menntun til sjálfbærni felur í sér að þroska fólk til að hafa vilja og getu til 

að breyta því samfélagi sem við búum í. Þar sem áhersla er lögð á að 

skynsamleg samskipti ríki manna á milli og við náttúruna. Helsti tilgangur 

menntunar til sjálfbærni er að skapa heim þar sem allir jarðarbúar geti búið 

í sátt og samlyndi bæði í dag og í framtíðinni. Þar sem áhersla er lögð á að 

allir einstaklingar hafi jafnan rétt til mannsæmandi lífs (Ärlemalm-Hagsér, 

2012; Engdahl og Ärlemalm-Hagsér, 2008; Davis, 2010; Herbert, 2008; 

Kristín Norðdahl, 2009; Pressoir, 2008). Menntun til sjálfbærni er lykilþáttur 

í framgangi sjálfbærrar þróunar (Stefán Bergmann o.fl., 2008) og snertir 

marga þætti innan skólastarfsins. Menntun til sjálfbærni byggir á 
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umhverfismennt en er víðari og nær til fleiri þátta skólastarfsins en 

umhverfismennt og þjónar betur nútíma uppeldisstarfi.  

Í rannsóknar- og þróunarverkefni sem kennt er við Getu til sjálfbærni – 

menntun til aðgerða (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson ofl., 2008, bls.14) var 

þróaður greiningarlykill í sjö þáttum til að greina hvort í námskrám væri 

einhver ákvæði um menntun til sjálfbærni. Þennan greiningarlykil má einnig 

nota til að átta sig á hvað felst í menntun til sjálfbærni. Þeir sjö þættir sem 

um ræðir eru:  

 Gildi, viðhorf og tilfinningar gagnvart náttúru og umhverfi. Þessi 

þáttur er talinn vera kjarni umhverfisverndar og 

umhverfisvitundar fólks.  

 Skynsamleg nýting náttúrunnar. Þar er vísað til að 

náttúrufræðileg, félagsvísindaleg og tæknileg þekking geti haft 

áhrif á nýtingu náttúrunnar í framtíðinni.  

 Velferð og lýðheilsa. Þessi hugtök ná yfir félagslega velferð, 

jöfnuð og lýðheilsu og eru talin vera ein af þremur stoðum 

sjálfbærrar þróunar.  

 Lýðræði og geta til aðgerða. Þessi þáttur felur í sér að efla 

sjálfstraust barna og færni í samskiptum, stuðla að betri velferð, 

andlegri heilsu og þátttöku í samfélaginu.  

 Jafnrétti og fjölmenning. Þar er vísað til kynjajafnréttis og 

margbreytileika mannlífs sem talið er vera meðal forsenda 

menntunar til sjálfbærrar þróunar.  

 Alheimsvitund/alþjóðavitund. Þessi þáttur vísar í mikilvægi 

aukins skilnings á alþjóðlegum málefnum og hvetur til 

sameiginlegrar ábyrgðar á jörðinni allri og íbúum hennar.  

 Efnahagsþróun og framtíðarsýn. Talið er að fræðsla um 

neytendamál stuðli að skilningi á efnahagsþróun og samhengi 

nútíðar og framtíðar. 

 

Fram kemur í Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011) að sjálfbærni skuli vera einn af 

grunnþáttum menntunar ásamt menntun til læsis, lýðræðis, mannréttinda, 

jafnréttis, heilbrigðis, velferðar og sköpunar. Lögð er áhersla á að allir þessir 

grunnþættir aðalnámskrár eigi að lita allt skólastarf og vera samþættir. Talið 

er að þekking og færni í þeim öllum séu mikilvæg til að þróa íslenskt 

samfélag til sjálfbærni. Án sjálfbærni náist ekki markmið um jafnrétti, 

lýðræði, mannréttindi, heilbrigði og velferð (Sigrún Helgadóttir, 2013). 
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Talið er að ef áhersla er lögð á menntun til sjálfbærni í skólastarfinu séu 

meiri líkur á að ýtt sé undir þekkingu, færni og hæfni barna til að þroska 

með sér þau viðhorf sem manninum eru nauðsynleg til að sýna ábyrgð og 

taka sanngjarnar ákvarðanir í samskiptum sínum við menn og umhverfi 

(Davis, 2010; Herbert, 2008; Kristín Norðdahl, 2009; Miller, 2010). Mikil 

áskorun felst því í að mennta komandi kynslóð til sjálfbærni. Í sjálfbærri 

þróun felst að samfélagið þróist og uppfylli þarfir nútímans án þess að 

skerða möguleika komandi kynslóða til að uppfylla sínar þarfir (United 

Nations, 1987).  

3.1.2 Mikilvægi menntunar í vísindum 

Hinir miklu töfrar heimsins ná oft og tíðum að fanga athygli barna. Athygli 

þeirra beinist að því að rannsaka hluti með því að handleika þá, bragða á 

þeim ásamt því að kanna hvað hægt sé að gera með hlutina í eigin 

umhverfi. Þegar barnið hefur með eigin rannsóknum snert sömu hlutina 

aftur og aftur lærir það að sumir hlutir eru mjúkir viðkomu á meðan aðrir 

eru harðir og jafnvel kaldir. Einn hlutur sem þau rannsaka getur bragðast vel 

meðan annar bragðast illa. Barnið lærir smám saman með rannsóknarferli 

sínu að þekkja eðli hluta og efna í eigin umhverfi. Hlutir úr náttúrunni er 

óendanleg uppspretta rannsóknarefna og athugana fyrir börn. Þar sem 

skapast nýjar hugmyndir barna til enn frekari rannsókna á þeim náttúrulega 

efniviði sem þau hafa aðgengi að. Náttúrulegur efniviður eins og steinar, 

skeljar, trjágreinar og sandur er mikilvægt að hafa aðgengilegan fyrir barnið. 

Reynsla barna af náttúrunni fléttast iðulega inn í leik og myndsköpun barna 

og er því mikilvægt að lögð sé áhersla á að rannsóknarvinna barnsins fari 

fram út frá forsendum þess (Haukur Arason og Kristín Norðdahl, 2006). Með 

því eru skapaðar lærdómsríkar aðstæður fyrir barnið til að rannsaka 

fyrirbæri náttúrunnar og öðlast með því meiri skilning á henni og 

fyrirbærum hennar.    

Börn eru mjög hugmyndarík og nær þeirra hugmyndaflug oft lengra 

heldur en hugmyndaflug hins fullorðna. Því nota þau oft þann efnivið sem 

fyrir þau er lagt á annan hátt en hinum fullorðna hefur látið sér detta í hug 

að gera. Börnin gera tilraunir á sínum forsendum og á sinn hátt ef þau fá 

næði og tækifæri til. Þar ná börnin jafnvel að blómstra á sínum forsendum 

með því að fá næði til að framkvæma eigin tilraunir. Efniviðurinn getur 

orðið börnunum hugleikinn þar sem þeim er skapað tækifæri til að kanna 

hvort að hlutir fari hægt eða hratt. Má þar nefna sem dæmi að barn leikur 

sér með mismunandi þyngd af kúlum og boltum í kúlubraut og rannsakar 

hvort munur sé á hversu hratt eða hægt boltarnir og kúlurna fara eftir 
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þyngd. Börn hafa ánægju af að rannsaka hvort hlutir sökkvi eða fljóti í vatni, 

leika með eigin skugga, spegla og ljósgeisla sem falla á veggi vegna 

endurkasts sólarinnar (Haukur Arason og Kristín Norðdahl, 2006). 

Tilfinningar og forvitni barna gerir það að verkum að þau eru mjög 

tilbúin til þess að kynnast vísindum í bernsku. Að kynnast vísindum í 

bernsku getur haft áhrif á viðhorf barna til vísinda seinna meir (Eshach og 

Fried, 2005). Bent hefur verið á að nám í vísindum eða náttúrufræði ýti 

undir rökhugsun barna ásamt því að efla skilning á fræðunum. Reynsla 

einstaklinga hefur mikilvæg áhrif á nám. Því er talið að reynsla af 

vísindalegum fyrirbærum snemma á ævinni leiði til betri skilnings 

vísindalegra hugtaka og ferla þegar kemur að formlegu námi barna um þau 

síðar (Eshach og Fried, 2005).  

Talið er að vísindi snúi að hinum raunverulega heim (Eshach og Fried, 

2005) og því ætti með vísindakennslu fyrir börn á leikskólaaldri að leggja 

áherslu á að kennslan sé hagnýt og hvetjandi fyrir þau (Johnston, 2011). Þar 

sem þau fá tækifæri til að rannsaka sitt nánasta umhverfi í samvinnu við 

sína félaga. Nám af eigin reynslu hefur verið talið mikilvæg námsleið ungra 

barna þar sem börn rannsaka með hinum fullorðna á jafningjagrundvelli. 

Vísindaleg kennsla ætti að vera í vísindalegri þróun gegnum áskoranir og 

spurningar frekar en að mata börnin af þekkingu sem þau gleyma jafnvel 

fljótt. Börn læra af eigin rannsóknarferli í þekkingarleit sinni. Þau tengja á 

milli eigin reynslu og vísindalegra hugtaka (Eshach og Fried, 2005; Johnston, 

2011). Hafa má vísindalega kennslu sem áskorun fyrir þau þar sem þau geta 

skoðað nánar og þau fá tækifæri til að hugsa á mismunandi vegu. Hægt er 

að velta upp spurningum við börn eins og t.d. hvað verði um vatnið í fötum 

sem þorna eða hvað verði um dýr sem deyja. Við þurfum að muna að spár 

og tilgátur barnanna þurfa ekki að vera vísindalega réttar og ekki ætti 

heldur að leiðrétta þær tilgátur sem koma frá þeim. Mikilvægara er að 

börnin fái að byggja upp tilgátur út frá eigin upplifun (Johnston, 2011).  

Börn þurfa tækifæri til að túlka eigin upplifun út frá eigin sjónarhorni. 

Þar sem þau fá tækifæri til að útskýra eigin athugun eða finna út með eigin 

orðum í félagslegum samskiptum. Þetta er hluti af kennslu í 

náttúruvísindum ungra barna þar sem þau fá tækifæri til að eiga í 

félagslegum samskiptum þar sem þau ræða hugmyndir sínar og annarra 

(Johnston, 2011). 
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3.2 Þættir sem skipta máli í menntun barna á námssviðinu 
sjálfbærni og vísindi 

Hér er fjallað um ýmsa þætti sem fræðimenn telja að skipti máli varðandi 

nám barna á þessu sviði s.s. áhuga barna og forvitni, gildi reynslunnar, 

mótun viðhorfa, tengsl leikja og náms og þátttöku barna og valdeflingu 

þeirra.  

3.2.1 Áhugi barna og forvitni 

Börnum er það eðlilegt að veita náttúrunni eftirtekt og hugsa um hana 

(Eshach og Fried, 2005). Tilfinningar, forvitni og eðlislæg hvatning ungra 

barna er góður grunnur fyrir nám þeirra um vísindi. Siraj-Blatchford (2008) 

segir að börn læri meira með því að framkvæma hlutina heldur en að heyra 

um þá. Fram kemur í niðurstöðum íslenskrar rannsóknar að kennarar bæði í 

leikskóla og á yngra stigi grunnskóla töldu að ekki væri nægjanlegt fyrir börn 

að vera úti í náttúrulegu umhverfi til að læra um náttúruna heldur þyrfti 

einnig að ræða um upplifun barnanna við þau (Kristín Norðdahl, 2013).   

Mörg börn hafa gaman af að safna efniviði úti í náttúrunni s.s. fallegum 

steinum og skeljum, tína blóm og pressa, hlaupa á eftir fiðrildum til að fanga 

þau, svo fátt eitt sé nefnt og það er jafnvel þeirra fyrsta skref í námi um 

vísindi (Siraj-Blatchford, 2008; Didonet, 2008). Þeirra eigin upplifun er þeirra 

leið til að rannsaka og fræðast um náttúruna. Eshach og Fried (2005) segja 

að við séum fædd með eðlislæga hvöt til að rannsaka umheiminn þannig að 

börn munu kynna sér vísindaleg viðfangsefni og aðferðir með eða án 

aðstoðar hinna fullorðnu. Hvort sem við kynnum vísindi fyrir börnum eða 

ekki, þá eru börn að rannsaka umhverfi sitt á vísindalegan hátt.  

Í niðurstöðum rannsóknar um vísindaleiki barna sem Haukur Arason og 

Kristín Norðdahl (2006) framkvæmdu í íslenskum leikskóla, kemur fram að 

börnin höfðu mjög gaman af því að prófa sig áfram með þau viðfangsefni 

sem leikskólakennarnir lögðu fram fyrir þau. Börnin framkvæmdu eigin 

tilraunir með efnivið sem gaf tilefni til ýmissa athugana og tilrauna um 

eðlisfræðileg viðfangsefni og léku sér með hann á eigin forsendum og á 

annan hátt heldur en hinn fullorðni hafði látið sér detta í hug. Niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til þess að mörg börnin blómstruðu í þessum 

vísindaleikjum og höfðu leikirnir áhrif á hvernig börnin skoðuðu fyrirbæri í 

umhverfi sínu. Fimm mánuðum eftir að rannsóknin hafði verið framkvæmd 

veittu leikskólakennararnir því athygli að viðfangsefnin sem voru í 

rannsókninni fönguðu enn athygli barnanna. Þar sem börnin komu til þeirra, 

að eigin frumkvæði og bentu þeim á það sem þau sáu og hafði tengst 

viðfangsefni rannsóknarinnar.  
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Ung börn eru yfirleitt áhugasöm um náttúruna og náttúrufræðileg 

fyrirbæri hennar. Leikur barna í náttúrulegu umhverfi er stöðug uppspretta 

nýrra hugmynda, viðfangsefna og athugana þeirra. Þar sem þau finna sér 

náttúruleg viðfangsefni eins og að tína steina, blóm, orma og veiða fiðrildi, 

svo fátt eitt sé nefnt, til eigin rannsókna. Með því að leggja áherslu á að 

börn kynnist náttúrunni af eigin raun, er ýtt undir áhuga barna á náttúrunni 

og forvitni þeirra á náttúrufræðilegum fyrirbærum fær að blómstra. Með 

menntun til sjálfbærni er lögð áhersla á náttúru og umhverfi. En tækifæri 

barna til að leika sér með steina, trjágreinar og klifra í trjám í náttúrulegu 

umhverfi er hluti af mikilvægi menntunar til sjálfbærni (Elliott, 2012). 

Þeir einstaklingar sem eru börn í dag eru framtíð heimsins (Engdahl og 

Ärlemalm-Hagsér, 2008; Kamara, 2008). Því hafa kennarar leikskóla það 

mikilvæga hlutverk að fanga athygli og áhuga barna á viðfangsefnum sem 

tengjast umhverfi þeirra og lífsstíl (Ärlemalm-Hagsér, 2012). Þar sem ekki er 

eingöngu lögð áhersla á að breyta því hvernig við lifum heldur fyrst og 

fremst hvernig við hugsum um náttúruna okkar (Davis, 2010).  

3.2.2 Reynsla af efnislegu umhverfi 

Með því að læra af eigin reynslu víkka börn þekkingarheim sinn (Dewey, 

1938/2000). Því má segja að hin fleygu orð John Dewey „learning by doing“ 

það er að einstaklingar læri best með því að framkvæma, eigi mjög vel við í 

þessu samhengi (Jóhanna Einarsdóttir, 2010a). Gegnum skynjun á 

náttúrunni öðlast börn reynslu og þekkingu á náttúrunni (Eshach og Fried, 

2005; Fuentes, 2008) sem þykir árangursríkari leið í námi í stað þess að sitja 

einungis og hlusta (Robinson og Vaealiki, 2010). Bent hefur verið á að helsta 

ástæða þess að nám í vísindum henti börnum er að þau eru í tengslum við 

vísindaleg fyrirbrigði dagsdaglega í sínu nánasta umhverfi. Þar má finna 

fjölbreyttan efnivið til að ýta undir áhuga barnanna á vísindum bæði í 

náttúrunni og einnig í manngerðu umhverfi (Eshach og Fried, 2005). 

Samkvæmt Dewey er reynsla barna grunnur í þeirra námi. Hann taldi að 

með því að læra af reynslu sé einstaklingurinn að tengja athöfn og 

afleiðingar hennar bæði aftur og fram í tíma (Jóhanna Einarsdóttir, 2010a). 

Þar sem börn læra best af eigin reynslu, virkni og áhuga ætti þau að hafa 

tækifæri til að tengja daglegt líf sitt og nám. Dewey taldi að til að reynsla 

gæti flokkast undir að vera menntandi þyrfti hún að tengjast og byggjast á 

fyrri reynslu (Jóhanna Einarsdóttir, 2010a). Kennarinn þarf að vera vakandi 

fyrir því að velja viðfangsefni fyrir nemendur sína sem samræmist reynslu 

þeirra. Með því víkka þau reynsluheim sinn þar sem þau fá tækifæri til að 

skoða fyrirbæri í nýju ljósi (Jóhanna Einarsdóttir, 2010a).  
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Einstaklingar fá reynslu með því að rannsaka umhverfi sitt. Það skiptir 

miklu máli að börn fái að læra af eigin reynslu og þar með að víkka 

þekkingarheim sinn. Dewey lagði áherslu á að kennarinn stýrði reynslu 

nemenda sinna og skipaði stórt hlutverk í að örva þekkingarleit barna í 

menntun þeirra og þroska.   

3.2.3 Mótun viðhorfa 

Menntun barna er bæði undirbúningur undir lífið og hluti af lífinu (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2010b). Ung börn eru oft á tíðum fróðleiksfús og spurul og eru 

af þeim ástæðum álitin mjög móttækileg fyrir menntun á ýmsum sviðum 

(Davis, 2010). Því hefur verið bent á mikilvægi þess að byrja menntun barna 

til sjálfbærni snemma eða strax á leikskólaaldri (Ärlemalm-Hagsér, 2012; 

Didonet, 2008; Haddad, 2008). Þannig gæti menntun leikskólabarna til 

sjálfbærni stuðlað að uppbyggingu sjálfbærs samfélags þar sem fyrsti áfangi 

er að stuðla að sjálfbærum lífsstíl og virðingu fyrir öðrum einstaklingum 

(Qemuge, 2008).  

Ung börn rannsaka hluti og efni í sínu nánasta umhverfi. Það gera þau 

með því að handfjatla og athuga hvað hægt er að gera við hlutina af eigin 

rammleik í umhverfi sínu. Þegar þau hafa endurtekið athuganir sínar læra 

þau um eðli viðfangsefnisins og því má segja að börnum sé eðlislægt að fást 

við vísindi. Með því að hafa heppilegan efnivið sem tengist vísindum og 

fjalla um vísindi með ungum börnum er verið að hafa áhrif á viðhorf þeirra 

til náms í náttúruvísindum (Haukur Arason og Kristín Norðdahl, 2006). 

Áhersla hefur verið lögð á að börn fái tækifæri til að komast í kynni við 

og tengjast náttúrunni tilfinningalega (Kristín Norðdahl, 2009) þar sem þau 

upplifa sig sem hluta af náttúrunni (Armstrong, 2003; White, 2004). Með því 

er talið að börn læri að meta gildi náttúrunnar og vilji leggja sitt af mörkum 

til að vernda hana (Kristín Norðdahl, 2009; Pratt, 2010; White, 2004). Sumir 

telja að þannig geti þau þróað með sér betri umgengni við náttúruna með 

aldrinum (White, 2004). Í skrifum Páls Skúlasonar (1998) kemur fram að 

menn hafi siðferðilegar skyldur þegar kemur að umgengni mannsins við 

náttúruna. Þannig séu athafnir mannsins gagnvart náttúrunni siðferðilega 

góðar eða slæmar (Páll Skúlason, 1998). Mikilvægt er að börn læri ekki bara 

að ganga vel um náttúruna heldur einnig að þau velti fyrir sér og ræði hvers 

vegna þau ættu að gera það. Fram kemur í grein White (2004) að 

rannsóknir sýni fram á að börn beri virðingu fyrir umhverfi sínu ef þau hafa 

góða reynslu af því að leika sér í náttúrulegu umhverfi. Leikur í náttúrunni 

getur því eflt þekkingu og virðingu barnanna fyrir náttúrunni (White, 2004). 

Vaxandi áhugi er á að leggja áherslu á umhyggju barna gagnvart náttúrunni 
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og efla vitund þeirra fyrir umhverfinu (Davis,2010). Fram kemur í grein 

White (2004) að ef börn þróa ekki skilning, virðingu og umhyggju fyrir 

náttúrulegu umhverfi á fyrstu fimm árum ævi sinnar sé hætt við að þau þrói 

aldrei slík viðhorf.  

Með menntun til sjálfbærni er m.a. verið að hjálpa börnum að þróa 

skilning sinn á náttúrunni. Þau geta lært af hringrásum í náttúrunni og tekið 

þær til fyrirmyndar. Með því geta þau séð hvort hægt er að endurvinna eða 

endurnýta það rusl sem til fellur hjá mannfólkinu. Þannig getur reynsla af 

náttúru haft áhrif á viðhorf barna. Hægt er að hjálpa börnum að skilja áhrif 

umgengninnar og þá hvers vegna rusl getur orðið vandamál. Einnig er hægt 

að aðstoða þau við að finna leiðir til að endurnýta og endurvinna og þannig 

gæti það orðið hluti af þeirra daglega lífi. Eitt skref í þessa átt í menntun 

ungra barna er að leggja áherslu á ræktun grænmetis þar sem hinn fullorðni 

styður við barnið í uppgötvun þess á náttúrunni (Sträng, 2008). Með því að 

börn fái kennslu í að rækta eigið grænmeti gætu þau lært hvað plöntur 

þurfa til að lifa og hvernig lífverur plöntur eru. Um leið gætu þau öðlast 

skilning á því að náttúran er uppspretta allra okkar þarfa eins og til dæmis 

fæðu okkar og súrefnis sem við öndum að okkur (Kristín Norðdahl, 2009). 

Þannig gætu slík verkefni ýtt undir menntun bæði varðandi sjálfbærni og 

vísindi.  

3.2.4 Nám og leikur 

Í lögum um leikskóla (nr. 90/2008) er lögð áhersla á að nám barna fari fram í 

leik þeirra. Í Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011) kemur fram að leikur barna sé sjálfsprottinn og þeim eðlislægur og að 

í leikskólastarfi sé lögð áhersla á að leikur sé helsta námsleið barna. 

Vygotsky (1933/1966) áleit að tengsl væru á milli leiks og náms barna og að 

þau tjái reynslu sína í leiknum. Óhlutbundin hugsun æfist í samskiptum 

barna við jafnaldra sína og fullorðna í leik. Í leiknum endurskapa börn 

reynslu sína og taka sjálfstæðar ákvarðanir ásamt því að prófa sig áfram 

með hluti sem þau myndu ekki annars gera (Vygotsky, 1986).  

Leikskólakennarar hafa það mikilvæga hlutverk að styðja við nám barna í 

leik á margvíslegan hátt með því að skapa fjölbreytilegt leikumhverfi og 

veita aðgengi að leikefni sem hvetur börn til að rannsaka, gera tilraunir með 

hugmyndir sínar og öðlast nýjan skilning, finna lausnir og öðlast nýja 

þekkingu. Leikskólakennarar þurfa að vera vakandi fyrir þeim tækifærum 

sem upp koma í leik. Nota tækifærin til að kveikja áhuga barnanna og styðja 

þannig við nám þeirra. Leikur er megin námsleið barna þar sem þau leika 

sér af fúsum og frjálsum vilja og á eigin forsendum. Með leik opnast 
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mikilvægar námsaðferðir þar sem sköpunargleði barna getur notið sín. Í leik 

er hægt að hvetja börn til að túlka og tjá sig á sem fjölbreyttastan hátt 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Í kennslufræðilegum leik (e. educational play) er blandað saman leik og 

kennslufræðilegum markmiðum þar sem möguleiki er á að fara tvær leiðir. 

Annars vegar er námsefnið og námskráin látin ráða ferðinni þar sem 

kennarinn leggur inn viðfangsefnið eða skapar sameiginlega reynslu sem 

nýtist síðan í leik. Hin leiðin er að leikurinn er hafður að leiðarljósi. Þá fylgist 

kennarinn með og tekur þátt í leik barna. Hann dregur fram það sem börnin 

eru að fást við og virkjar þau til að vinna nánar með það. Í báðum leiðum er 

hlutverk kennarans mjög mikilvægt þar sem hann þarf að tengja saman leik 

og markmið (Jóhanna Einarsdóttir, 2007). Einnig er oft talað um 

sjálfsprottinn leik barna. Þar er um að ræða leik barna þar sem þau ráða 

ferðinni í leiknum. Þau ákveða sjálf leikreglur og hvort þau ætla að leika 

eður ei. En deila má um það hvort leikur barna sé einhvern tíma algjörlega 

sjálfsprottinn því að umhverfi og efniviður sem börnum er skapað af hinum 

fullorðnu við leik þeirra mótar óneitanlega leikinn. Því má segja að það sé 

jafnvel vafasamt að tala um að leikur barna sé algjörlega sjálfsprottinn 

(Haukur Arason, 2011).  

Leikur barna er einn af áhrifaríkustu þáttum til að tengja saman reynslu 

og menntun þeirra. Þar tjá þau reynslu sína, túlka hana og endurskapa 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2010b). Bent hefur verið á að ekki sé nóg að börn séu 

í örvandi umhverfi þar sem þau ná ekki að þroskast áfram nema að 

kennarinn fari niður á þroskasvæði þeirra. Hlutverk hans er að aðstoða þau 

áfram á næsta stig sem leiðir til stækkunar á þroskasvæði þeirra (Vygotsky, 

1933/1966; Pramling-Samuelsson og Asplund-Carlsson, 2008). Kennarinn 

þarf að aðstoða börnin til að þau geri sér grein fyrir því að hægt sé að gera 

sama hlutinn á mismunandi vegu og að upplifa viðfangsefni á ólíkan hátt og 

þannig ná auknum þroska. Pramling-Samuelsson og Asplund-Carlsson 

(2008) benda á að aðstoða þurfi börnin til að fara út fyrir það sem þau 

þekkja og víkka þannig þekkingarheim þeirra.  

Pramling-Samuelsson og Asplund-Carlsson (2008) telja að nám og leikur 

séu samofnir þættir sem hafa mikil áhrif á þroska barna. Heimur barna er á 

sama tíma bæði huglægur og hlutlægur og börn skapa sína þekkingu á eigin 

hátt (Lindahl og Pramling-Samuelsson, 2002). Börn hafa ákveðnar skoðanir 

á því hvað þau vilja læra en hlutverk kennarans er að vekja áhuga og forvitni 

barnsins á viðfangsefnum. Kennarinn leggur fram áhugavert viðfangsefni og 

barnið fær tækifæri til að skoða og leika sér með það (Haukur Arason, 2011) 
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ásamt því að tjá sig um upplifun sína á viðfangsefninu (Lindahl og Pramling-

Samuelsson, 2002). 

Vygotsky (1986) hélt því fram að vitsmunir fólks mótist af því félagslega 

og menningarlega umhverfi sem það býr við. Í leik vita börn hvað er að 

gerast og hvað þau vita. Að leika með vinum gefur barninu tækifæri til að 

æfa sjálfstjórn og þróa það sem þau vita nú þegar og einnig læra þau að 

vinna saman og eiga sér félagslíf með öðrum. Í leik koma börn til skila og 

túlka óslitið samningaviðræður við jafningja og hlutverkaleik. Á sama tíma 

og þau leika skapa þau innihald leiksins með því að tala um hvað þau ætli að 

gera og á hvaða hátt þau ætli að gera það. Börnin nota tungumálið og ræða 

mikið í leik. Leikur og nám eru tveir mikilvægir skapandi og samofnir þættir í 

þroska barna. Börn eru stöðugt að og það er þeim náttúrulegt að vera virk. 

Sem gerir það að verkum að börn eru mjög móttækileg og áhugasöm fyrir 

því að læra eitthvað nýtt (Pramling-Samuelsson og Asplund-Carlsson, 2008).  

Eins og kom fram hér á undan eru börn mjög áhugasöm og forvitin um 

náttúruna (Didonet, 2008). Þau sækja mörg í að rannsaka og kanna náttúru 

og umhverfi sitt í leik (Dewey, 1938/2000) ásamt því að tjá reynslu sína og 

upplifun í leik og þannig endurskapa þau hana og gera að sinni. Mikilvægt er 

því að í leikskólastarfi sé boðið upp á efnivið sem nýtist í þessu samhengi 

t.d. kubba, leir, vatn og sand svo fátt eitt sé nefnt. Með þessum efniviði 

gætu þau tjáð reynslu sína að vild (Jóhanna Einarsdóttir, 2010b). 

Pramling-Samuelsson og Johansson (2006) leggja áherslu á að gleði 

barnsins fái að njóta sín í námi þeirra og leik. Pramling-Samuelsson og 

Asplund-Carlsson (2008) benda á að nám og leikur séu samofnir þættir hjá 

börnum á meðan þau eru á leikskólaaldri. En þegar börn eldast aðskilja þau 

þessa þætti og er það einnig ríkjandi viðhorf innan grunnskólasamfélagsins.  

Mjög ung börn tengja saman orð og athöfn og það saman á við um orð 

og hluti. Þau heyra ákveðið orð og fara að skima í kringum sig eftir 

hlutunum sem eiga við orðið (Vygotsky, 1933/1966). Því getur notkun 

vísindalegra hugtaka í leik með ungum börnum haft áhrif á þróun 

vísindalegra hugmynda hjá þeim (Haukur Arason, 2011). Hvernig talað er við 

börn hefur áhrif á vísindalega túlkun þeirra á vísindalegum hugtökum. Þau 

orð sem notuð eru þegar rætt er við börn mótar skilning þeirra. Sama orðið 

getur haft mismunandi merkingu eftir því í hvaða samhengi það er. Læsi 

hefur lengst af verið skilgreint sem hæfileiki til að lesa skrifaðan texta 

(Hafþór Guðjónsson, 2008). Hafþór Guðjónsson (2008) telur að ekki sé 

nægjanlegt að tala um að börn séu læs. Á hvað eru þau læs? Eru þau læs á 

bókina eða eru þau læs á umhverfi sitt? Í dag er skilgreining á læsi orðin 

víðfeðmari þar sem fólk þarf að lesa og skilja margskonar tákn og miðlun 
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sem getur verið sett fram á fjölbreyttan hátt. Því mætti jafnvel halda fram 

að læsi sé úrvinnsla á því sem maður sér og skynjar (Stefán Jökulsson, 

2012).  

3.2.5 Valdefling barna 

Fram kemur í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (Samningur Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins, 1997) 12. gr. að börn eiga rétt á því að tjá 

skoðanir sínar í öllum málum sem þau varða. En jafnframt þarf að taka mið 

af aldri og þroska barna þegar hlustað er á raddir þeirra. Fram kemur í 

skrifum Jóhönnu Einarsdóttur (2008) að nokkrar ástæður séu fyrir því að á 

undanförnum áratugum hefur í auknu mæli verið leitað eftir viðhorfum 

barna, áhrifum þeirra og þátttöku í ákvarðanatöku í eigin lífi. Þar má nefna 

að ný þekking viðurkennir hæfni barna og að réttur barna hefur verið 

staðfestur með alþjóðlegum sáttmálum. Áhersla hefur verið lögð á uppeldi 

sem hvetur til lýðræðisvitundar og valdeflingar barna. Bent hefur verið á að 

með því að ýta undir þátttöku barna í ákvarðanatökum í þeirra eigin lífi er 

verið að ýta undir lýðræði. Talið er að það sé mikilvægur þáttur til að börn 

dafni sem gagnrýnir, lýðræðislega hugsandi einstaklingar (Jóhanna Einars-

dóttir, 2008)  

Aukin þekking á þroska og námi barna hefur leitt í ljós að börn eru 

getumikil og fær um að læra allt frá fæðingu (Jóhanna Einarsdóttir, 2008). 

Valdefling barna (e. empowerment) er ein af ástæðunum fyrir því að leitað 

er eftir þátttöku barna í ákvörðunum þeirra um eigið líf. Þar sem börnum er 

sýnd virðing og þeim gefin ákveðin völd. Með því er verið að gefa börnum 

það til kynna að hinn fullorðni virði hæfni þeirra og skoðanir (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2008). Með valdeflingu barna er átt við að verið sé að ýta undir 

frelsi þeirra til að hafa vald til einhvers en ekki að hafa vald yfir einhverjum 

(Guðrún Alda Harðardóttir og Baldur Kristjánsson, 2012). Með valdeflingu 

fái börn tækifæri til að nýta hæfni sína og rétt og tækifæri til að hafa áhrif á 

kringumstæður sínar. Þar sem þau öðlast trú á eigin getu til að hafa stjórn á 

sjálfum sér og aðstæðum sem þau eru í. Þegar ýtt er undir valdeflingu barna 

finna þau að skoðanir þeirra skipta máli og þau öðlast aukna trú á eigin getu 

og eflast við það (Guðrún Alda Harðardóttir og Baldur Kristjánsson, 2012). 

Dewey áleit að þar sem nemendur fá að hafa áhrif á eigið nám þar sem 

viðfangsefnið tengist reynslu þeirra, hafi áhrif á aukna sjálfstjórn nemenda 

(Guðmundur Heiðar Frímannsson, 2010). 

Að mennta börn til þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi er einn af lykilþáttum í 

menntun ungra barna. Þar er lagt upp úr því að börn fái notið hæfileika 

sinna og öðlist trú á eigin getu til að verða virkir þátttakendur í samfélaginu. 
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Markmið menntunar til sjálfbærrar þróunar snýst um að tengja saman 

þekkingu, viðhorf, reynslu og sjálfstæða hugsun. Með því er verið að leggja 

áherslu á mikilvægi þess að börn fái tækifæri til að læra að leysa alls konar 

vandamál og öðlist færni í því ásamt færni í umgengni sinni við náttúruna 

(Kristín Norðdahl, 2009; Robinson og Vaealiki, 2010; Qemuge, 2008). Einnig 

hefur verið bent á gagnsemi þess að hafa börn með í ákvarðanatökum, þá 

er líklegra að þau samsami sig frekar þeim ákvörðunum sem þau tóku þátt í 

að móta (Jóhanna Einarsdóttir, 2008). 

Ákveðið siðferði felst í því að hlusta á viðhorf barna eða raddir barna 

eins og oft er talað um (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2012). Þetta er talið 

sérstaklega mikilvægt í menntun til sjálfbærni (Davis, 2010). Það er 

mikilvægt að deila þekkingu, bera virðingu fyrir mismunandi skoðunum og 

að heyra og bregðast við hugmyndum og lausnum annarra. Að hlusta á 

raddir barnanna gefur börnum þau skilaboð að hugmyndir og skoðanir 

þeirra skipta máli í samfélaginu og að þau skipti máli sem einstaklingar í 

samfélaginu (Ärlemalm-Hagsér, 2012; Davis, 2010; Fuentes, 2008; Haddad, 

2008; Pramling-Samuelsson og Sheridan, 2003; Robinson og Vaealiki, 2010). 

Þetta gefur tækifæri til sjálfstæðis þeirra og virkni í samfélaginu ásamt 

umhyggju þeirra fyrir öðru fólki og sínu nánasta umhverfi (Robinson og 

Vaealiki, 2010). Með því að hlusta á raddir barna er ýtt undir lýðræði, 

ábyrgð og virðingu þar sem börn fá ákveðið tækifæri til að hafa stjórn á 

daglegu lífi sínu (Ärlemalm-Hagsér, 2012; Davis, 2010; Siraj-Blatchford, 

2008).  

Í menntun til sjálfbærni er mikilvægt að börnum sé kennt að leita sér 

upplýsinga, mynda sér skoðanir á gagnrýninn hátt og að þau séu studd til að 

grípa til viðeigandi aðgerða (Kristín Norðdahl, 2008). Með því er verið að ýta 

undir að komandi kynslóðir beri virðingu og umhyggju fyrir náttúrunni 

(Didonet, 2008) þar sem lögð eru fram nauðsynleg verkfæri til að virðing og 

umhyggja gangvart náttúrunni haldi áfram að þróast (Kamara, 2008). Talið 

er að til að fólk læri að lesa náttúruna og samfélagið þurfi fólk að upplifa og 

skoða eigið umhverfi ásamt því að skilja það. Með því eru meiri líkur á að 

fólk vilji vernda náttúruna og skynji hve háð við erum náttúrunni (Sigrún 

Helgadóttir, 2013).   

Ekki er vænlegt að líta á börn í dag sem fórnarlömb umhverfisaðstæðna, 

frekar ætti að horfast í augu við nútíð og framtíð og leggja áherslu á að þau 

séu virkir þátttakendur í að breyta og bæta heiminn (Davis, 2010). Horfa 

ætti til fjölmargra dæma um allan heim þar sem börn og unglingar eru virkir 

þátttakendur í að breyta heiminum t.d. með því að rækta garðinn sinn, 

ganga vel um umhverfi sitt og endurvinna svo fátt eitt sé nefnt. Þar sem þau 
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takast á við þær áskoranir að virkja sköpunarkraft sinn og finna að á þau sé 

hlustað (Davis, 2010). 

3.3 Að læra af því að kanna 

Hér er fjallað um kennsluaðferðina könnunaraðferð (e. the project 

approach) (Helm og Katz, 2002). Þessi leið í starfi með börnum var notuð í 

leikskólastarfinu þar sem þátttakendum í rannsókninni fannst ástæða til að 

hlusta meira á áhugasvið barnanna tengda námssviðinu sjálfbærni og 

vísindi.  

3.3.1 Könnunaraðferð 

Þegar könnunaraðferðin er notuð í kennslu með ungum börnum er leitast 

við að þau hafi tækifæri til að leita sjálf lausna á því viðfangsefni sem þau 

eru að rannsaka við mismunandi aðstæður. Þetta er öfugt við það þegar um 

kennaramiðað nám er að ræða þar sem tækifæri barna til eigin rannsókna 

eru takmörkuð. Með því að nota þessa aðferð skapast tækifæri fyrir börnin 

að leita sjálf svara við þeim spurningum sem vakna meðan þau rannsaka 

það viðfangsefni sem þau fást við hverju sinni. Með könnunaraðferðinni 

skapast m.a. aðstæður fyrir börn til að kanna og framkvæma tilraunir (Helm 

og Katz, 2002).  

Í þessari kennsluaðferð geta börn unnið sjálfstætt og í hóp við að leita 

lausna og rannsaka. Talið er að samhengi sé á milli sjálfstæðra ákvarðana 

einstaklings og félagslegs þroska hans. Þar sem hann deili eigin reynslu með 

öðrum ásamt því að sýna fjölbreytileika í samningaviðræðum. Með 

spurningum sínum byggir barnið upp þekkingu af eigin áhuga. 

Könnunaraðferðin byggir á frumkvæði og virkni barnsins sem er ávallt til 

staðar í ferlinu. Þar sem hver einstaklingur hefur möguleika á að fara eigin 

leiðir við að rannsaka og kanna viðfangsefnið (Helm og Katz, 2002). 

3.3.2 Stig könnunaraðferðar 

Segja má að þessi þrjú stig séu upphaf, rannsóknarvinna og endir. Á hverju 

stigi fyrir sig aðstoðar kennarinn börnin við að skoða hvaða nám hefur farið 

fram á tilteknu stigi. Þegar kennarinn og börnin eru sátt við niðurstöður á 

hverju stigi fyrir sig er hægt að halda áfram á næsta stig. 

Á fyrsta stiginu eru umræður og viðfangsefni sem skoða á er valið. 

Kannað er hvað börnin vita um viðfangsefnið með opnum spurningum. 

Þarna er spurningum safnað saman fyrir áframhaldandi rannsókn og leitast 
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er við að heyra hjá börnunum hvað þau vilja rannsaka og læra um 

viðfangsefnið. Börnin setja fram spurningar sem þau vilja fá svör við.  

Á öðru stigi fer rannsóknarvinnan fram. Börnunum er jafnvel skipt í hópa 

út frá hvaða spurninga þau vilja leita svara við í tengslum við viðfangsefnið 

sem í þessu tilfelli er námssviðið sjálfbærni og vísindi. Með því fá þau 

tækifæri til að nálgast viðfangsefnið á margan hátt. Þau leita svara við 

spurningum sem þau hafa sett fram og gjarnan vakna fleiri spurningar hjá 

þeim um viðfangsefnið. Börnin leita svara í bókum, tölvum, teikna, skrifa og 

fara á vettvang þar sem þau geta safnað efniviði, rannsakað og skoðað. Ferli 

rannsóknarinnar er skráð m.a. með ljósmyndum og sett fram þannig að það 

sé sýnilegt fyrir börnin. Sama á einnig við um listsköpun barnanna.  

Á þriðja og síðasta stigi ræða kennarinn og börnin feril rannsóknarinnar 

og hvað það var sem stóð upp úr. Þar er tekin ákvörðun um hvaða þætti 

viðfangsefnisins skuli kynnt öðrum börnum innan leikskólans og jafnvel 

foreldrum. Lögð er áhersla á í þessari kennsluaðferð mikilvægi þess að börn 

fái tækifæri til að kynna viðfangsefnið fyrir öðrum (Helm og Katz, 2002). 

3.4 Samantekt 

Í þessum kafla var fjallað um mikilvægi námsviðsins sjálfbærni og vísindi í 

leikskólastarfi, hvað menn telja að skipti mestu máli í slíku starfi og útskýrð 

leið, könnunaraðferðin, sem fara má í slíku starfi. 

Helsti tilgangur menntunar til sjálfbærni er að skapa heim þar sem allir 

jarðarbúar geti búið í sátt og samlyndi bæði í dag og í framtíðinni. Með þann 

helsta tilgang að komandi kynslóðir geti tekist á við að þróa samfélagið 

þannig að það uppfylli þarfir nútímans án þess að skerða möguleika 

komandi kynslóða til að uppfylla sínar þarfir. Að fólk fái tækifæri til að 

takast á við viðfangsefni sem snúa að samspili umhverfis, félagslegra þátta 

og efnahags í þróun samfélaga. Og öðlist með því þroska til að hafa vilja og 

getu til að breyta því samfélagi sem við búum í. Áhersla er einnig lögð á að 

skynsamleg samskipti ríki manna á milli og við náttúruna og að allir 

einstaklingar hafi jafnan rétt til mannsæmandi lífs.  

Með kennslu í vísindum felst að börn öðlist tækifæri til að rannsaka hluti 

í umhverfi sínu. En reynsla einstaklinga hefur mikil áhrif á nám. Nám í 

vísindum er talið ýta undir rökhugsun barna ásamt því að efla skilning þeirra 

á vísindum. Álitið er að reynsla af vísindalegum fyrirbærum snemma á 

ævinni leiði til betri skilnings á vísindalegum hugtökum og ferlum þegar 

kemur að formlegu námi barna síðar á ævinni. Því eru þessir tveir þættir, 

sjálfbærni og vísindi, mjög samtengdir þar sem í menntun til sjálfbærni felst 
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að einstaklingar öðlist tækifæri til að komast í snertingu við náttúruna og í 

vísinda kennslu felst meðal annars að rannsaka hluti í náttúrunni. 

Fjallað var um þætti sem fræðimenn telja að skipti máli varðandi nám 

barna á námssviðinu sjálfbærni og vísindi. Þar er um að ræða þættina; 

áhuga barna og forvitni, reynsla af efnislegu umhverfi, mótun viðhorfa, nám 

og leikur og valdefling barna. 

Að lokum var fjallað um könnunaraðferðina þar sem leitast er við að 

börn læri af eigin reynslu. Talið er að samhengi sé á milli sjálfstæðra 

ákvarðana einstaklinga og félagslegs þroska þeirra. Því er lögð áhersla á að 

þau fái tækifæri til að leita sjálf lausna á því viðfangsefni sem þau eru að 

rannsaka hverju sinni. Könnunaraðferðin byggir á frumkvæði og virkni 

barnsins og að það hafi möguleika á að fara eigin leiðir við að rannsaka og 

kanna viðfangsefnið. 
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4 Rannsóknin 

Í þessum kafla kemur fram markmið rannsóknarinnar og rannsóknar-

spurningar. Fjallað er um þá leið sem valin var í þessari rannsókn, svonefnda 

samstarfsrannsókn. Gerð er grein fyrir þátttakendum og aðstæðum, hvernig 

gagna var aflað og hvernig þau voru greind. Að lokum er gerð grein fyrir 

trúverðugleika, áreiðanleika, réttmæti, siðferðilegum atriðum 

rannsóknarinnar ásamt takmörkunum og styrkleikum hennar.  

4.1 Markmið rannsóknarinnar og rannsóknarspurningar 

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða þá þróun sem verður á 

leikskólastarfi í tengslum við námssviðið sjálfbærni og vísindi við þátttöku 

leikskólakennara og leiðbeinanda í starfendarannsókn.  

Aðal rannsóknarspurningin er:  

Hvernig þróast starfshættir í leikskóla sem tekur þátt í starfendarannsókn 

þar sem unnið er með sjálfbærni og vísindi?  

Þessi spurning felur í sér eftirfarandi undirspurningar: 

 Hvernig var unnið með börnum í tengslum við námssviðið 

sjálfbærni og vísindi? 

 Hvaða áhrif hafði þátttaka í verkefninu á kennara varðandi viðhorf, 

starfshætti og nám barnanna? 

4.2 Aðferðafræði 

Rannsóknin er eigindleg (e. qualitave research) sem segir til um hvernig 

gagna (e. data) er aflað varðandi rannsóknarefnið og hvernig þau eru greind 

(e. analysis) (Mac Naughton, Rolf og Siraj-Blatchford, 2001). Þessi rannsókn 

flokkast undir að vera starfendarannsókn leikskólakennara og leiðbeinanda í 

samstarfi við sérfræðinga eða svonefnd samstarfsrannsókn. Markmið 

samstarfsrannsókna er að rannsóknin skili sér í breytingum á 

leikskólastarfinu til batnaðar og geti jafnframt nýst fyrir 

kennaramenntunina. Þannig er lögð áhersla á að skoða og bæta 

skólanámskrár og nám í tilteknum skólum ásamt grunn- og endurmenntun 

kennara (Jóhanna Einarsdóttir, 2013).  

Þátttökuskólar í samstarfsrannsóknum nýta sér oft svonefnda starfenda-

rannsókn (e. action research) (Hafþór Guðjónsson, 2008; Jóhanna Einars-
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dóttir, 2013). Í starfendarannsókn eru kennarar á vettvangi að ígrunda (e. 

relfection) eigið starf og finna leiðir til að bæta eigin starfshætti og um leið 

skólasamfélagið (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004; Hafþór Guðjónsson, 2008; 

Jóhanna Einarsdóttir, 2013). Í starfendarannsókn fer ferlið fram og til baka. Í 

upphafi eru starfshættir skoðaðir og ákvarðanir teknar um hvort og hverju 

þurfi að breyta eða hvort þátttakendur eru sáttir við eigin starfshætti. Í 

framhaldi eru ný vinnubrögð skipulögð. Næsta stig er að hefja framkvæmdir 

þar sem unnið er eftir því skipulagi sem ákveðið var og ný vinnubrögð eru 

innleidd. Gagnaöflun fer fram þar sem fylgst er með hvað er gert og það 

skráð niður í eigin dagbók. Þátttakendur ígrunda og leggja mat á starfið með 

þeim gögnum sem safnað hefur verið. Það er nýtt til áframhaldandi þróunar 

og skipulags starfshátta. Að lokum eru niðurstöður kynntar og þær tengdar 

við aðrar rannsóknir sem fyrir voru um viðfangsefnið (Jóhanna Einarsdóttir, 

2013). Sjá má á mynd 3 hvernig ferlið í starfendarannsókn fer fram og til 

baka í rannsóknarferlinu. 

 

Ef kennarar eru sáttir við sína starfshætti geta þeir frekar útskýrt hvernig og 

hvers vegna þeir starfa eins og þeir gera með þeim gögnum sem þeir hafa 

safnað í rannsóknarferlinu. Það sem skiptir mestu máli í 

starfendarannsóknum er að skrá það sem fram fer í starfinu. Einnig að skrá 

eigin ígrundanir um það. Með þessu fer gagnaöflun fram og kennarar hafa 

eitthvað í höndunum til að greina sína starfshætti og ræða við aðra um þá 

(Hafþór Guðjónsson, 2008; Jóhanna Einarsdóttir, 2013; McNiff, 2010). 

Mynd 3. Ferli srarfendarannsóknar (Jóhanna Einarsdóttir, 2013). 
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Eins og sjá má á framangreindu er ávinningur samstarfsrannsókna 

margþættur. Má þar nefna að rannsókn fer fram í þátttökuskóla þar sem 

kennnarar skólans hafa það að markmiði að þróa eigin fagmennsku. 

Þátttökuskólinn fær stuðning frá rannsakanda sem aðstoðar við gagnaöflun 

og greiningu ásamt því að kynna niðurstöður. Kennarar njóta einnig góðs af 

þátttöku í rannsókn af þessu tagi. Þeir fá þjálfun í að tileinka sér vinnubrögð 

við að ígrunda eigið starf til gagns. Háskólasamfélagið hefur það að 

markmiði að mennta kennara og leitast við að tengja fræðin við starfið á 

vettvangi. Með því öðlast kennarar háskólasamfélagsins tækifæri með 

umræddri rannsóknaraðferð til að tengjast þeim starfsvettvangi sem þeirra 

nemendur koma til með að starfa á. Með þessu er verið að leita leiða til að 

skila góðum fagmönnum út á vettvang sem eru sífellt leitandi nýrra leiða í 

eigin starfi (Jóhanna Einarsdóttir, 2013).  

4.2.1 Áhrif þátttöku í starfendarannsókn 

Kennarar sem þátt hafa tekið í starfendarannsókn eru sammála um að 

þátttakan hafi aukið sjálfstraust þeirra í eigin starfi og eflt þá sem fagmenn 

(Bryndís Garðarsdóttir, Guðbjörg Pálsdóttir og Hrafnhildur Eiðsdóttir, 2013; 

Hrafnhildur Eiðsdóttir, 2013; Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, 2013). 

Samræðuform sem skapast í rannsóknarferlinu getur jafnvel ýtt undir að 

þeir séu afslappaðir meðan á ígrundun á kennsluháttum stendur (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2004). Kennarar telja að þar sem áhersla er lögð á að 

þátttakendur skrái í dagbók eigin vangaveltur um eigin starfshætti, styrki þá 

sem fagmenn á eigin starfsvettvangi. Einnig geti ígrundunin hjálpað 

þátttakendum til að sjá eigin styrkleika og veikleika (Bryndís Garðarsdóttir, 

Guðbjörg Pálsdóttir og Hrafnhildur Eiðsdóttir, 2013; Hrafnhildur Eiðsdóttir, 

2013; Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, 2013)..  

Fram kemur í grein Eddu Kjartansdóttur (2010) að kennarar verði 

meðvitaðri um eigin starfshætti og einnig um réttlæti og lýðræði með 

þátttöku í starfendarannsókn. Þátttaka í slíkri rýni á eigin starfsháttum geti 

leitt til þess að kennarar veita því betur eftirtekt hvernig börnin bregðast við 

og hvað þau segja (Bryndís Garðarsdóttir, Guðbjörg Pálsdóttir og 

Hrafnhildur Eiðsdóttir, 2013). Kennarar sem stunda rannsóknir á eigin 

starfsháttum eru virkir þátttakendur um eigið starf og sjá mikilvægi þess að 

samræður séu á jafnréttisgrundvelli. Þeir sjá mikilvægi þess að horfast í 

augu við eigin starfshætti, skoðanir, hvaða stefnu þeir vilja taka í 

starfsháttum sínum og stunda ígrundun um störf sín. Starfendarannsókn 

getur orðið persónulegt þroskaferli sem getur falið í sér að ýta undir 
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valdeflingu kennarans sem færir honum völd yfir eigin þekkingu á faginu 

(Edda Kjartansdóttir, 2010). 

4.3 Aðferð 

Hér verður sagt frá hverjir þátttakendur í rannsókninni eru og hvernig þeir 

voru valdir. Sagt verður frá því hvernig gagna var aflað og hvernig þau voru 

greind. Greint verður frá trúverðugleika, áreiðanleika, réttmæti og 

siðferðilegum atriðum rannsóknarinnar ásamt veikleikum og styrkleikum 

hennar.  

4.3.1 Þátttakendur 

Í þessari samstarfsrannsókn unnu saman, á jafnréttisgrundvelli, 

leikskólakennari og leiðbeinandi í leikskóla ásamt sérfræðingi og 

meistaranema frá háskólasamfélaginu. Rannsóknin var framkvæmd í 

tengslum við starfendarannsóknina Leikum, lærum og lifum í samstarfi við 

RannUng skólaárið 2012-2013. Þegar kom að vali á leikskóla í þeirri 

rannsókn voru ákveðin viðmið höfð í huga. Í þessu tilfelli var leitað eftir 

leikskóla þar sem áhugi var á að ígrunda og bæta eigin starfshætti sem 

sneru að námsviðinu sjálfbærni og vísindum. Því er um að ræða svonefnt 

markmiðsúrtak (e. purposive sampling) sem er úrtak sem hæfir markmiðum 

rannsóknar sem á að framkvæma (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur 

Karlsson, 2003).  

Þátttakendur í rannsókninni voru tveir, einn leikskólakennari sem hér er 

nefnd Herdís og gegnir stöðu deildarstjóra og einn leiðbeinandi sem hér er 

nefnd Guðrún. Herdís er með 6 ára starfsreynslu og Guðrún með 7 ára 

starfsreynslu. Þar sem hér er um litla rannsókn að ræða voru valdir tveir 

þátttakendur af starfsfólki deildarinnar. Mikilvægt var að sami fjöldi 

kennara og leiðbeinanda tæki þátt í rannsókninni. Aðeins einn 

leikskólakennari starfaði á deildinni og var hann valinn ásamt einum 

leiðbeinanda en þessir tveir þáttakendur höfðu svipað langa starfsreynslu. 

Leikskólinn, sem hér er nefndur Vík, er sex deilda leikskóli á 

Kragasvæðinu. Rannsóknin var framkvæmd á einni deild skólans, Hæð, þar 

sem eru 25 börn á aldrinum tveggja til fjögurra ára. Á deildinni starfa einn 

leikskólakennari og fjórir leiðbeinendur. Deildin er björt og rúmgóð og við 

enda miðrýmis eru stórir gluggar og hurð sem hleypa mikilli birtu inn á 

deildina. Þaðan er gengið út á verönd þar sem finna má ýmsan gróður og 

einnig er matjurtagarður í framhaldi af veröndinni. Út um þessa stóru 

glugga geta börnin fylgst með fuglalífi, skordýrum og jafnvel músum sem 

stundum hlaupa þarna um. 
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Allt frá upphafi skólastarfsins í leikskólanum hefur stefnan sem sett var 

fyrir leikskólann verið umhverfisvæn með áherslu á að njóta og nýta 

náttúruleg gæði. Litið hefur verið til kenninga John Deweys en 

einkunnarorðin „Learning by doing“ eða að læra af reynslu, hefur kennurum 

leikskólans fundist falla vel að hugmyndafræði og hugsunum sínum. Sjá má í 

þeim markmiðum sem sett hafa verið fyrir námi barnanna í leikskólanum að 

börnin eigi að vera miðdepill leikskólastarfsins. Þar sem áhersla sé lögð á að 

börnin fái tækifæri til að læra í gegnum leik og að þeim séu sköpuð tækifæri 

til að njóta náttúrunnar. Ýtt sé undir samskiptafærni og vináttu barnanna, 

sem og hæfni þeirra til að setja sig í spor annarra. Lögð er áhersla á að 

kenna þeim að bera virðingu fyrir umhverfinu og náttúrunni. Þar sem þau 

geta fylgst með því sem gerist í náttúrunni alla mánuði ársins. Má þar nefna 

sem dæmi hvernig tré breytast eftir árstíðum, þar sem þau bruma, laufgast 

og fella laufin og leggjast með því í dvala. Þetta er mjög áhugavert fyrir börn 

að fylgjast með og rannsaka með eigin upplifun. Áhersla er lögð á að hluti af 

daglegum venjum sé að flokka sorp, þ.e. fernur, pappír, plastmál, áldósir 

o.fl. Að börnunum sé kynnt endurvinnsluferlið og að unnið sé eftir því í 

leikskólanum eins og kostur er. Einnig hefur ræktun í gróðurreit við 

leikskólann verið stunduð.  

Ekki er um raunveruleg nöfn þátttakenda, leikskólans og deildarinnar að 

ræða í þessari umfjöllun. 

4.3.2 Gagnaöflun og gagnagreining 

Hér verður gerð grein fyrir þeim aðferðum sem notaðar voru við gagnaöflun 

í rannsókninni. Tekin voru einstaklingsviðtöl við þátttakendur 

rannsóknarinnar bæði áður en rannsóknin hófst og einnig í lok rannsóknar. 

Gerðar voru vettvangsathuganir í leikskólanum þegar unnið var að 

viðfangsefnum sem snéru að rannsókninni. Dagbækur þátttakenda og 

rannsakanda voru nýttar sem gögn ásamt afritum af fundum. Einnig var rýnt 

í fyrirliggjandi gögn, sem voru skýrsla frá leikskólastjóra, heimasíða og 

skólanámskrá leikskólans.  

Í ágúst 2012 og í nóvember 2013 voru tekin opin einstaklingsviðtöl við 

leikskólakennarann og leiðbeinandann (fylgiskjöl A og B). Viðtölin fóru fram 

í leikskólanum þar sem þátttakendur voru á heimavelli. Þau voru öll 

hljóðrituð, afrituð orðrétt og greind. 

Viðtölin teljast til opinna viðtala (Lichtman, 2010) en í slíkum viðtölum er 

stuðst við ákveðnar spurningar sem rannsakandi hefur undirbúið fyrir 

viðtölin. Þátttakendur voru spurðir um hvað þeir væru ánægðir með í starfi 

leikskólans sem snýr að námssviðinu sjálfbærni og vísindi. Hvort það væri 
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eitthvað sem þeir myndu vilja breyta og þá hvernig og hvort þeir fyndu fyrir 

óöryggi með eitthvað í starfinu. Einnig voru þeir spurðir um hvað að þeirra 

áliti fælist í hugtökunum sjálfbærni og vísindi og hvort þeim þætti mikilvægt 

að fjalla um viðfangsefni tengdu því í leikskólastarfinu.  

Vettvangsathuganir voru framkvæmdar einu sinni í mánuði yfir tímabilið. 
Tilgangur vettvangsathugananna var að fylgjast með börnum og starfsfólki í 
raunverulegum aðstæðum (Lichtman, 2010). Um er að ræða stuttar 
athuganir í samverustundum og hópastarfstímum. Með þeim var verið að 
skoða hvernig unnið var með námssviðið sjálfbærni og vísindi og hvernig 
starfið þróaðist.  

Vettvangsathuganir eru oft notaðar þegar um eigindlegar rannsóknir er 

að ræða. Með vettvangsathugunum leitast rannsakandinn við að vera á 

vettvangi í nokkurn tíma og framkvæmir athuganir í sem eðlilegustum 

aðstæðum. Rannsakandinn leitaðist við að gera athuganir án þátttöku og 

reyndi að lýsa þeim hlutlægt (Lichtman, 2010). Rannsakandinn fór í 

heimsókn í leikskólann, einu sinni í viku í tvo tíma í senn yfir fjögra mánaða 

tímabil. Síðan dró úr fjölda heimsókna allt niður í einu sinni í mánuði í fjóra 

mánuði. 

Rýnt var í fyrirliggjandi gögn s.s. heimasíðu leikskólans, dagsskipulag 

deildarinnar, skýrslu frá leikskólastjóra og skólanámskrá leikskólans. Í 

skýrslu frá leikskólastjóra kom meðal annars fram hvernig starfshættirnir 

voru áður en starfendarannsóknin hófst. Fram á að koma í skólanámskránni 

hvernig leikskólinn vinnur að þeim markmiðum sem settar eru fram í 

Aðalnámskrá leikskóla og hvaða leiðir eru farnar til að ná þeim (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Dagsdaglega voru þátttakendur að ígrunda og skoða eigin starfshætti 

með skráningu í dagbók. En með þeim voru þátttakendur að ígrunda eigið 

starf og finna leiðir til að bæta eigin starfshætti (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004; 

Hafþór Guðjónsson, 2008; Jóhanna Einarsdóttir, 2013). Þessi dagbókarskrif 

þátttakenda og einnig dagbókarskrif rannsakanda voru notuð sem gögn. 

Með dagbókarskrifum fer gagnaöflun fram og kennarar hafa eitthvað í 

höndunum til að greina sína starfshætti og ræða við aðra um (Hafþór 

Guðjónsson, 2008; Jóhanna Einarsdóttir, 2013; McNiff, 2010). Að lesa 

dagbókina hjálpar þátttakendum við að skipuleggja eigin kennslu, hvaða 

þætti þeir vilja leggja áherslu og á og hvaða starfshætti þeir vilja bæta í eigin 

starfi (Hrafnhildur Eiðsdóttir, 2013; McNiff, 2010).  

Haldnir voru átta fundir á níu mánaða tímabili með þátttakendum 

rannsóknarinnar, öðru starfsfólki deildarinnar, stjórnendum leikskólans, 

sérfræðingi rannsóknarinnar og rannsakanda á skólaárinu 2012-2013. Þar 
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var farið yfir hvað búið var að gera frá síðasta fundi til að innleiða 

námsþáttinn sjálfbærni og vísindi og hver næstu skref væru. Í lokin var lagt 

mat á hvernig nýju vinnubrögðin nýttust og hverju þau voru að skila í 

starfinu. Þessir fundir studdu við rannsóknina, þar sem þeir voru hljóðritaðir 

og afritaðir og nýttust sem gögn í rannsókninni. 

Við upphaf rannsóknarinnar var byrjað á að skoða þá starfshætti sem 

viðhafðir voru í tengslum við sjálfbærni og vísindi, áður en rannsóknin hófst. 

Í leikskólanum Vík hafði almennt verið lögð áhersla á vinnu í hópastarfi. 

Verkefnin voru skipulögð fyrirfram af leikskólakennurum og leiðbeinendum 

á haustin og í janúar þar sem leitast var við að tengja þemaverkefni 

umhverfismennt. Með því að skoða þá starfshætti sem höfðu verið 

viðhafðir í Vík skoðuðu þátttakendur og ígrunduðu hvað það var sem þeir 

vildu bæta í starfi deildarinnar varðandi námsviðið sjálfbærni og vísindi og 

hvernig þeir gætu eflt vinnu á því sviði í leikskólastarfinu. Í framhaldi af því 

skipulögðu þeir ákveðnar breytingar og ný vinnubrögð sem þeir síðan 

innleiddu á deildinni.  

Rannsakandi skráði heimsóknir sínar í dagbók meðan og eftir viðveru. 

Skráð var hvað var verið að vinna að á deildinni og hvernig ásamt eigin 

hugleiðingum um starfið. Skráningar fóru fram meðan á hópastarfstímum 

stóð sem leikskólakennari og leiðbeinandi stýrðu með börnunum. 

Hópastarfstímarnir tóku um klukkustund. Samtals var um þrettán 

heimsóknir að ræða. Í tengslum við þessar heimsóknir átti rannsakandi 

einnig óformleg samtöl (e. casual interview) (Lichtman, 2010) við 

þátttakendur rannsóknarinnar sem skráð voru í dagbók og nýttust einnig 

sem gögn í rannsókninni.  

Við greiningu gagna var stuðst við þematengda greiningu (e.thematic 

analys) eftir Braun og Clarke (2006). Þær skipta greiningaferli í sex 

greiningarstig sem eru eftirfarandi:  

 Byrjað var á því að kynnast gögnunum vel (e. familiarizing yourself 
with your data). Þau voru afrituð, marglesin ásamt því að skrá niður 
fyrstu hugmyndir um kóðun. 

 Næsta skref var að mynda byrjunarkóða (e. generating initial codes). 
Áhugaverð atriði í gögnunum voru kóðuð á kerfisbundinn hátt. 
Gögnin voru skipulögð og flokkuð og tengd við hvern kóða.  

 Því næst var leitað að þemum í gögnunum (e. searching for themes). 
Kóðar voru flokkaðir í hugsanleg þemu, og öllum gögnum sem skiptu 
máli var safnað saman í hvert hugsanlegt þema. 

 Þá voru þemun endurskoðuð (e. reviewing themes) og athugað hvort 
þau ynnu saman og mynduðu heildræn gögn. 
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 Þemun voru síðan skilgreind og gefið nafn (e. defining and naming 
themes).  

 Að lokum voru skrifuð drög að skýrslu (e. producing the report) um 
greininguna þar sem öll þemun voru skilgreind og öll dæmi um hvert 
þema tekin með. 

4.3.3 Trúverðugleiki, áreiðanleiki og réttmæti 

Trúverðugleiki rannsóknarinnar felst í því að gagna var aflað með 

fjölbreyttum hætti. Tekin voru einstaklingsviðtöl, gerðar voru 

vettvangsathuganir, haldnar voru dagbækur, fundir voru hljóðritaðir og rýnt 

var í fyrirliggjandi gögn. Með þessum fjölbreyttu rannsóknargögnum er 

hægt að tryggja ólík sjónarhorn sem gefur raunverulega mynd af starfinu í 

leikskólanum og því breytingarferli sem fram fór. Þar sem einungis er um 

litla rannsókn að ræða er ekki gert ráð fyrir að hægt sé að alhæfa um 

niðurstöður og yfirfæra á aðra hópa og aðstæður.  

Með þessari rannsókn vill rannsakandi leggja sitt lóð á vogaskálirnar til 

umræðunnar um mikilvægi þess að leikskólakennarar hafi tækifæri til 

áframhaldandi fagþróunar. Fagþróun leikskólakennara skilar kennurum með 

meira sjálfsöryggi. Kennurum sem eru tilbúnir að takast á við flókinn og 

margvíslegan veruleika í daglegu starfi. Þessi rannsókn er einnig framlag til 

þekkingar okkar á kennslu á námssviðinu sjálfbærni og vísindi. 

4.3.4 Siðferðileg atriði 

Almennt siðferði fjallar um siðferðileg atriði um hvað er rétt og hvað er 

rangt. Rannsakendur ættu alltaf að hafa það í huga þegar þeir eru að 

framkvæma rannsóknir með fólki. Þar sem þeir leggja áherslu á að bera 

virðingu fyrir þátttakendum rannsóknarinnar í samskiptum sínum við þá. 

Þegar kemur að siðferðilegum atriðum í rannsóknum er oft vísað í fjórar 

höfuðreglur sem skuli leggja til grundvallar. Þessar reglur eru kenndar við 

sjálfræði, skaðleysi, velgjörðir og réttlæti. Með sjálfræðisreglunni er átt við 

að rannsakandinn skuli virða þátttakanda rannsóknarinnar og sjálfræði 

hans. Því hver einstaklingur hefur mörk um það hvernig koma megi fram við 

hann. Skaðleysisreglan fjallar um eins og orðið ber með sér að 

rannsakandinn valdi þátttakandanum ekki skaða. Þar sem rannsóknin má 

ekki fela í sér skaða gagnvart þátttakandanum. Velgjörðarreglan snýr að 

skyldu rannsakandans til að láta sem best af sér leiða við úrlausn gagna 

rannsóknarinnar. Þar sem mikilvægt er að rannsóknin komi mannkyninu til 

góða. Fjórða og síðasta reglan snýr að réttlæti í dreifingu á gæðum og 

byrðum. Þar sem hver og einn fær það sem honum ber með réttu að fá. 
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Þessar fjórar framangreindu meginreglur; sjálfræði, skaðleysi, velgjörðir og 

réttlæti eru grundvallar siðareglur sem gilda í vísindarannsóknum (Sigurður 

Kristinsson, 2003). 

Áður en rannsóknin hófst var leyfi fengið hjá leikskólastjóra, 

þátttakendum rannsóknarinnar og öðru starfsfólki deildarinnar. Leitað var 

eftir því við þátttakendur að þeir myndu leggja fram dagbækur sínar sem 

þeir héldu í tengslum við rannsóknina Leikum, lærum og lifum. Þeir veittu 

góðfúslegt leyfi fyrir því og lögðu þær fram sem gögn. Leyfi fyrir 

rannsókninni Leikum, lærum og lifum í heild sinni var fengið hjá 

Persónuvernd. Við greiningu gagnanna var nafni leikskólans breytt og einnig 

nöfnum þátttakenda til að tryggja nafnleynd þeirra. Í þessari rannsókn 

þurfti ekki að sækja um sérstakt leyfi frá foreldrum og börnum þar sem 

börnin voru ekki beint til rannsóknar. En foreldrar voru upplýstir um 

rannsóknina á fundi sem haldin var haustið 2012 í leikskólanum.  

4.3.5 Takmarkanir og styrkleikar rannsóknarinnar 

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar felast í að um litla rannsókn er að ræða 

þar sem tveir þátttakendur á einni deild í leikskóla taka þátt. Því er ekki 

hægt að heimfæra niðurstöður hennar yfir á aðrar aðstæður eða 

þátttakendur. Eins og fram hefur komið hér að framan er rannsakandi 

leikskólakennari og hefur starfað sem slíkur í mörg ár. Reynsla og þekking 

rannsakanda á starfinu getur bæði komið fram sem styrkur og veikleiki í 

greiningu gagnanna. Styrkur á þann hátt að þekkja vel aðstæður og 

menningu leikskólans en veikleikinn gæti komið fram m.a. í að spyrja ekki 

nógu gagnrýninna spurninga. Ég varði einnig töluverðum tíma á vettvangi 

sem gerði það að verkum að ég kynntist vel þátttakendum rannsóknarinnar. 

Allir þessir þættir gætu haft áhrif á greiningu gagnanna en jafnframt gerði 

ég mitt besta til að greina gögnin á eins hlutlausan hátt og ég mögulega gat.  

4.4 Samantekt 

Í upphafi þessa kafla var byrjað á að segja frá rannsókninni, markmiðum 

hennar og rannsóknarspurningum. Farið var yfir aðferðafræði 

rannsóknarinnar en um er að ræða samstarfsrannsókn sem flokkast undir 

eigindlega rannsókn. Þátttakendur rannsóknarinnar, leikskólakennari og 

leiðbeinandi voru að framkvæma starfendarannsókn á eigin starfsháttum. 

Farið var yfir hvernig gagna var aflað en þeim var safnað með viðtölum við 

þátttakendur, vettvangsathugunum, dagbókarskrifum, fundum og 

fyrirliggjandi skriflegum gögnum frá leikskólanum. Gögnin voru marglesin, 

greind og túlkuð. Greiningarferlið hófst meðan á rannsókninni stóð en fór 
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þó að mestu leyti fram eftir að rannsókn lauk. Að lokum var farið yfir 

trúverðugleika, áreiðanleika og réttmæti rannsóknarinnar. En trúverðugleiki 

hennar byggist að mestu á því hve gagna var aflað á fjölbreyttan hátt. Að 

lokum var gerð grein fyrir siðferðilegum atriðum rannsóknarinnar, hvaða 

leyfa var aflað ásamt takmörkum og styrkleikum rannsóknarinnar. 
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5 Niðurstöður 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar út frá 

þeim rannsóknarspurningum sem lagt var upp með. Fyrst verður gerð grein 

fyrir hvernig var unnið með börnunum í tengslum við námssviðið sjálfbærni 

og vísindi í leikskólastarfi. Þá er leitað svara við því hvernig starfshættir í 

leikskólanum þróuðust meðan á þátttöku í starfendarannsókninni stóð. 

Einnig er leitað svara við því hvernig unnið er með börnum í tengslum við 

námssviðið sjálfbærni og vísindi. Að endingu er skoðað hvaða áhrif þátttaka 

í rannsókninni hefur á kennara með viðhorf, starfshætti og nám barna í 

huga.  

5.1 Ferlið í starfinu með börnunum 

Hér er fjallað um hvernig þátttakendur unnu að því að innleiða 

kennsluaðferðina könnunaraðferð (e. the project approach) (Helm og Katz, 

2002) í tengslum við námssviðið sjálfbærni og vísindi.  

Eftir umræðu á fundi sem haldinn var haustið 2012 með þátttakendum, 

öðru starfsfólki deildarinnar, stjórnendum leikskólans, sérfræðingi og mér, 

var ákveðið að styðjast við könnunaraðferðina. Þessa kennsluaðferð ákváðu 

þátttakendur rannsóknarinnar að nýta sér í hópastarfstímum við innleiðingu 

á námssviðinu sjálfbærni og vísindi. Í framhaldi af þessum fundi var smám 

saman farið að innleiða þessa kennsluaðferð og hélt leikskólakennarinn 

utan um þá vinnu. Fyrsta viðfangsefnið sem tekið var fyrir með þessari 

kennsluaðferð var haustið. Herdís byrjaði á fyrsta stigi aðferðarinnar en það 

er að hafa umræðutíma með börnunum. Þar lagði hún inn kveikju fyrir 

umræðu um haustið. Kveikjan var „hvað gerist á haustin“ og hlustaði hún 

eftir og skráði niður hvað börnin vissu um viðfangsefnið. Einnig var umræða 

um hvað þau langaði að vita um haustið. Útbúið var hugarkort í samvinnu 

við börnin og hengt upp að þessum umræðutíma loknum, sjá mynd 4. 

Ákveðið var í framhaldi af þessari vinnu að taka fyrir fugla að hausti. Fyrir 

hópastarfstímana var hugarkortið skoðað og fundið út hvað það væri sem 

börnin vildu gera í vinnu í sambandi við fuglana. Sett var upp eitthvað 

þrennt af kortinu og fengu börnin svo að velja það viðfangsefni sem þau 

vildu taka sér fyrir hendur þann daginn. Sem dæmi má nefna að einn daginn 

var boðið upp á að fara í fuglaskoðunarferð, útbúa fuglamat og búa til fugla 

úr pappamassa. Eins og kemur fram hér að framan var þetta fundið til útfrá 
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umræðutíma með börnunum. Þegar kom að hópastarfstímum völdu börnin 

sér hvað þau vildu gera af þessum þremur möguleikum og voru komin á stig 

tvö í könnunaraðferðinni sem er að kanna viðfangsefnið. Þessi vinna var í 

boði í þrjá daga í röð þannig að börnin höfðu tækifæri til að prófa öll þessi 

viðfangsefni. Skráð var dag frá degi hvað hvert barn valdi að gera. Að 

þessum tímum loknum var þessu viðfangsefni lokað með þriðja stigi 

könnunaraðferðarinnar. Þar var skráður þekkingarvefur Í samstarfi við 

börnin um það viðfangsefni sem þau höfðu verið að fást við. Þessi vefur var 

hengdur upp inni á deildinni og eins voru vefirnir sem unnir voru um 

veturinn til sýnis á opnu húsi um vorið. Stefnan var að börnin yrðu með 

kynningu í lok hvers viðfangsefnis en þátttakendur náðu ekki að þróa sig svo 

langt á þessum mánuðum.  

 

Lögð var áhersla á að fara í vettvangsferðir og voru sett niður markmið og 

leiðir sem ætti að fara eftir. Meðal þeirra ferða sem farnar voru var 

fuglaskoðunarferð en markmið þeirrar ferðar var að börnin upplifðu haustið 

og skoðuðu fuglana úti í náttúrunni. Þær leiðir sem ákveðnar voru fyrir þá 

ferð voru að fara út fyrir leikskólalóðina í gönguferð og vera með opnar 

spurningar um haustið og fuglana. Ákveðið var að nota sjónauka til að sjá 

nánar umhverfið og fuglana. Lögð var áhersla á að nota skynfæri barnanna 

þar sem þau myndu fá tækifæri til að hlusta, horfa, þreifa og finna lykt af 

umhverfinu. Eftir ferðirnar voru þær svo endurmetnar.  

Fram kom hjá þátttakendum að mikilvægt sé fyrir starf leikskólans að 

safna hugmyndum fyrir vettvangsferðir. Með því væri ýtt enn frekar undir 

að farið væri í fjölbreyttar vettvangsferðir. 

Mynd 4. Þekkingarvefur um haustið 
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5.1.1 Ígrundun í ferlinu 

Mikil ígrundun og þróun var á starfi deildarinnar meðan á 

rannsóknarvinnunni stóð og voru þátttakendur í rannsókninni sífellt að 

skoða og ígrunda hvað mætti betur fara til að hlutirnir myndu ganga sem 

best fyrir sig. Þar má meðal annars nefna að skoðað var mikið hvernig best 

væri að skipta börnunum upp í hópa í hópastarfstímunum. Tvisvar var 

prófað að skipta börnunum í tvo aldursblandaða hópa sem voru mjög stórir 

eða 12 og 13 börn. Sitt hvort viðfangsefnið var tekið fyrir í þessum hópum. 

Hjá öðrum hópnum fór fyrri tíminn í umræður um hvað gerist á haustin og 

var það skráð niður. Í seinni tímanum var áframhaldandi umræða um 

haustið og sungið lag um hvað gerist á haustin. Hinn hópurinn fór að tína 

ber í fyrri tímanum en í seinni tímanum voru þau að rifja upp hvaða ber þau 

tíndu en það mundu þau mjög vel. Markmið ferðanna var að börnin hefðu 

tækifæri til að upplifa náttúruna m.a. til að finna ákveðinn stað í náttúrunni 

sem hægt væri að fylgjast með breytingum sem urðu þar eftir árstíðum. Í 

því sambandi má nefna sem dæmi að fylgjast með hvort tré sé eins allan 

ársins hring. Haft var í huga við endurmat hvort þátttakendum hefði tekist 

að kveikja áhuga barnanna á viðfangsefni ferðarinnar og einnig hvað hafði 

höfðað mest til barnanna. Í vettvangsferðum var notast við míkrófón til að 

taka upp hljóðin í náttúrunni og samræður barnanna. Einnig voru 

stækkunargler með í för til að skapa möguleika barnanna til að rannsaka 

nánar einstaka hluti sem þau myndu finna í náttúrunni.  

Þegar ígrundað var eftir þá einu viku þar sem börnunum var skipt upp í 

tvo hópa í hópastarfi var niðurstaðan sú að ekki hefði náðst nægjanlega til 

barnanna í þessum stóru hópum. Því var ákveðið að prófa næst að skipta 

börnunum upp í fjóra hópa. Þar sem börnin fengu að velja á milli 

hópumræðna um haustið, fara út, vinna að vegg úr psppakössum eða að 

búa til leir. Eftir seinni tímann settumst ég og Herdís niður og ræddum 

hvernig þessir tveir tímar hefðu gengið. Annars vegar þar sem börnunum 

var skipt í tvo hópa og hins vegar í fjóra hópa. Við vorum sammála um að 

það hefði gengið mun betur að taka börnin í litla hópa til að spjalla saman. 

Það hefði skapast meiri ró og fleiri tjáðu sig. Herdís sagði líka að sér fyndist 

börnin njóta sín betur í minni hópum. Einnig kom fram í orðum hennar að 

hún næði betur að sinna hverju og einu barni og umræður yrðu meiri. Við 

veltum fyrir okkur hvernig yrði með yngstu börnin á deildinni í 

umræðuhópunum en þau eru aðeins tveggja ára. Hvort þau ættu heima þar 

eða ekki. Einnig veltum við fyrir okkur hvort rétt væri að hafa hópana 

aldursblandaða eða hvort betra væri að hafa þá aldurshreina. Þar sem þessi 

leikskóli leggur áherslu á að hafa aldursblöndun í starfinu fannst 
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þátttakendum rétt að láta á það reyna og prófa hvort það gengi upp að hafa 

aldursblöndun í hópastarfi eins og í öðru starfi leikskólans. Sjá má í 

eftirfarandi vettvangsathugun hvernig það var leyst í einum hópastarfs tíma 

að hafa aldursblöndun barna. 

Fjögur börn ásamt leikskólakennara sitja við borð og eru að 

skoða bækur um viðfangsefni dagsins í hópastarfi. Umræður 

eru í gangi um hvað er í bókunum. Öll börnin taka virkan þátt í 

umræðunum með leikskóla-kennaranum. Yngsta barnið á 

deildinni sem er tveggja ára situr við borðið. Það skoðar bækur 

með hinum börnunum og kennaranum í smá stund en leggur 

ekkert til málana. Barnið ókyrrist og nær leikskólakennarinn þá 

í bækur sem hann var með sér við hlið sem höfða til þroska 

yngsta barnsins. Barnið sat og skoðaði bækurnar meðan 

umræðan kláraðist hjá hinum börnunum (úr vettvangsnótum í 

febrúar 2013). 

Eins og sjá má á ofangreindum vettvangsnótum var leikskólakennarinn 

undirbúinn fyrir það að úthald barnanna gæti orðið mismikið gagnvart 

viðfangsefni dagsins. Hann var því tilbúinn með bækur sem höfðuðu til 

þroska yngsta barnsins og eldri börnin kláruðu umræðuna um 

viðfangsefnið. Þessi háttur var hafður á allan veturinn þ.e. yngri börnin voru 

í starfi með þeim eldri en til staðar var efniviður sem hægt væri að grípa í og 

hæfði þroska þeirra yngri. Í gögnunum má greina að þrátt fyrir að yngsta 

barnið tæki ekki þátt í samræðum til að byrja með að þá gat það tekið þátt 

þegar leið á ferlið.  

5.1.2 Breytingar í ferlinu 

Eins og fram hefur komið var ákveðið að innleiða námssviðið sjálfbærni og 

vísindi með könnunaraðferðinni í hópatarfstímum. Starfshættirnir breyttust 

á þann hátt í rannsóknarferlinu að hópastarfstímunum var gefið meira 

svigrúm í dagskipulaginu. Það var gert með því að stytta frjálsa útiveru fyrir 

hádegi þá þrjá daga sem hópastarfið fór fram en börnin fóru út eftir hádegi 

þá daga. Þó að börnin færu ekki út í frjálsa útiveru þessa daga gat verið um 

vettvangsferðir að ræða hjá þeim í hópastarfinu. Með þessum breytingum á 

dagsskipulaginu skapaðist lengri tími fyrir hópastarfið í rannsóknarferlinu 

heldur en var áður en rannsóknin hófst. Einnig var áhersla lögð á að hafa 

meira flæði innan hópastarfstímans á milli hópastarfs og leiks. Það var gert 

á þann hátt að sett voru upp svæði út frá hugarkortinu og fóru börnin á milli 

svæða eftir sínu áhugasviði milli þess sem þau fóru í frjálsan leik. Farið var 
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dýpra í viðfangsefnið heldur en gert hafði verið fyrir rannsóknina. Áherslan 

var þá aðallega á hringrásir og fyrirbæri í náttúrunni og lífverur í umhverfinu 

og lífshætti þeirra.  

Sá starfsháttur sem viðhafður var fyrir þátttöku í rannsókninni var að í 

byrjun skólaárs skipulögðu leikskólakennarar og leiðbeinendur hver vinnan 

yrði þann veturinn í hópastarfi. En með þátttöku í þessari rannsókn varð 

þróunin sú að farið var að hlusta eftir áhugasviði barnanna í tengslum við 

námssviðið sjálfbærni og vísindi. Þátttakendur voru þá tilbúnir með opnar 

spurningar sem tengdust sjálfbærni og vísindum í upphafi tímans og síðan 

tók verkefnið stefnu út frá áhuga barnanna. 

Í einhvern tíma áður en rannsóknin hófst hafði verið lögð áhersla á það á 

deildinni að fylgjast með veðrinu dag frá degi. Þessi vinna fór fram í 

samverustund þar sem tveir veðurfræðingar voru valdir dag hvern. Hlutverk 

veðurfræðinganna var að athuga veðurfar dagsins og taka ákvörðun um 

hvaða klæðnaður myndi henta best fyrir útiveru þann daginn. Á meðan 

þessu fór fram sátu hin tuttugu og þrjú börnin á deildinni á gólfinu og biðu 

eftir því að þau væru upplýst um veðrið. Þetta gat tekið svolitla stund. 

Þessir starfshættir breyttust verulega í ferli rannsóknarinnar. Starfshættirnir 

þróuðust í þá veru að tvö börn fóru ásamt starfsmanni að líta til veðurs og 

ákvarða hvernig klæðnaður myndi henta fyrir útiveru dagsins. Þetta var 

síðan sett upp myndrænt, sjá mynd 5, fyrir börnin og þegar kom að 

samverustund var þetta tilbúið og veðurfræðingar vikunnar sýndu hinum 

börnunum hvernig veðrið væri og hvernig væri best að klæðast fyrir útiveru 

dagsins.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mynd 5. Veðurlýsing 
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Þetta viðfangsefni með veðurfræðingana var mjög vinsælt hjá börnunum og 

var því ákveðið að þróa fleiri hlutverk fyrir börnin í dagsins önn í tengslum 

við námssviðið sjálfbærni og vísindi. Þessu viðfangsefni var gefið nafnið 

hjálparálfar. Þannig breyttist nafnið á veðurfræðingum í veðurálfar. Aðrir 

hjálparálfar voru vatnsálfar, ljósálfar, aðstoðarálfar, umsjónarálfar, 

endurvinnsluálfar og sorpálfar. Allir álfarnir höfðu ákveðið hlutverk yfir 

vikutímabil en það var eins og að vökva blómin, flokka til endurvinnslu, 

spara rafmagn með því að slökkva ljósin í þeim herbergjum sem enginn var í 

og passa að vatnið rynni ekki að óþörfu. Sett var upp myndræn tafla þar 

sem börnin gátu fylgst með hver var með hvaða hlutverk.  

Annað viðfangsefni var vísindahorn eins og þau kölluðu það. Sett var upp 

hilla, sjá mynd 6 þar sem ýmsar tilraunir voru í gangi eins og t.d. 

rotnunarferli. Þar mátti sjá eitt og annað í glerkrukkum eins og brauðsneið 

og hluta af peru sem börnin gátu fylgst með rotna og svo hins vegar tyggjó 

og plast sem ekki rotnaði. Með þessu var sýnilegt fyrir börnin hvað rotnar út 

í náttúrunni og hvað ekki. Í vísindahorninu mátti einnig finna dauða 

randaflugu, blóm í potti sem þau sáu um að vökva, afleggjarar í vatni, ber, 

snigil og laufblað. Einnig var þarna skel og þari sem hafði verið tínt í 

fjöruferð og var stefnan að setja þarann í krukku ásamt sjó. Í hillunni mátti 

líka finna glerflöskur sem þau höfðu notað í tilraunarskyni. Gerð var tilraun 

með að setja mismunandi liti af matarlitum í flöskurnar. Börnin sýndu þessu 

viðfangsefni mikinn áhuga allan veturinn og fylgdust vel með 

rotnunarferlinu. Yfirleitt þegar ég kom í mínar viðverur hjá þeim dróg 

eitthvað barnið mig að þessu borði og sagði mér hvað um væri að vera 

þarna. Í gögnunum má líka greina að börnin fylgdust vel með vísindahorninu 

af sjálfsdáðun og fræddu þá sem komu inn á deildina hvað þarna mætti sjá. 

 

Mynd 6. Vísindahorn 
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Eins og fram kemur í kaflanum um niðurstöður lýstu margir foreldrar sem 

komu á opið hús sem var í leikskólanum í maí 2013 ánægju sinni með starf 

vetrarins. Fyrir opna húsið höfðu verk barnanna verið sett upp og einnig 

myndaskráningar. Þar sáu bæði foreldrar og þátttakendur afrakstur 

vetrarins. Fram kom í orðum Herdísar að hún væri mjög sátt að sjá alla þá 

miklu vinnu sem fram hafði farið um veturinn. Hún sagði að sér hefði 

fundist fyrir sýningu að þær væru búnar að vinna svo lítið þetta skólaárið. 

En þegar kom að uppsetningu fyrir opna húsið sá hún að í rauninni voru þær 

búnar að gera mun meira en vanalega. Það var ekki eins mikið af 

einhverjum hlutum sem börnin höfðu búið til um veturinn. En þarna komu 

ljósmyndaskráningarnar sterkt inn þar sem með þeim var hægt að sýna allt 

það sem fram hafði farið um veturinn. Með því var hægt að sýna á 

myndrænann hátt vinnu skólaársins. Fram kemur í gögnunum að hugsun 

starfsfólksins var að breytast í tengslum við það að sýnileg útkoma er ekki 

það sem skiptir aðalmáli heldur er það ferlið sem er aðalatriðið. Tilhlökkun 

var hjá þátttakendum að sjá á næsta skólaári hvort þessi innleiðing á 

könnunaraðferðinni myndi skila sér í að börnin tjái sig meira um sitt 

áhugasvið og hvað þau vilja gera heldur en þau gerðu í upphafi 

rannsóknarinnar.  

Rannsóknarferlið fór að ganga vel þegar líða fór á veturinn og Guðrún 

komst þannig að orði þegar hún tjáði sig um hvernig henni þætti þessi 

rannsóknarvinna, „hún er æði“. Herdís og Guðrún töldu að sennilega væru 

þær ekki að gera svona mikið í tengslum við sjálfbærni og vísindi ef þær 

væru ekki þátttakendur í þessari rannsókn. Venjulega væri eitthvað verkefni 

ákveðið fyrir veturinn og það væri ekki endurmetið fyrr en í lok skólaársins. 

Þegar sá háttur er hafður á líður of langur tími á milli framkvæmdar og 

endurmats verkefnisins og því er framkvæmdin jafnvel ekki í fersku minni 

og starfsfólk jafnvel búið að gleyma hvernig verkefnið gekk í raun og veru. Í 

starfendarannsókn væri starfið ígrundað jafn óðum sem ætti að skila sér í 

markvissara endurmati og endurbótum á því sem þurfa þykir. 

Í lok rannsóknarferilsins kom fram að þátttakendum hafi þótt mjög gott 

að hafa fundi einu sinni í mánuði þar sem saman komu starfsfólk 

deildarinnar, stjórnendur skólans, sérfræðingur frá háskólasamfélaginu og 

ég. Þeim fannst fundirnir styðja vel við starfið hjá þeim og fannst þeim líka 

að þær fengju ákveðið klapp á bakið með að þær væru á réttri leið. Einnig 

fannst þeim gott að hafa aðgengi að ýmsu lesefni um námssviðið sjálfbærni 

og vísindi sem ég setti inn fyrir þær í svonefnt Dropbox sem þær gátu 

nálgast á Internetinu.  
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Herdís sagði frá því að hún væri búin að setja sér markmið í framhaldi af 

þessari rannsókn. Það væri að vera duglegri að setja skráningar inn á 

heimasíðu leikskólans, bæði í texta og myndum. Einnig ætlar hún að halda 

áfram að skrá í dagbókina og vera duglegri að vera með hana alltaf á sér. 

Hún sagðist einnig ætla að taka upp tíma annað hvort með því að nota 

diktafóninn eða vídeoupptökuvélina. 

Fram kom að þátttakendur hafa löngun til að halda áfram á næsta 

skólaári að vinna saman að því að leggja áherslu á námssviðið sjálfbærni og 

vísindi. Þar sem haldið væri áfram í starfendarannsókn við áframhaldandi 

þróun og ígrundun á eigin starfsháttum í tengslum við námssviðið.   

Þegar vel var liðið á innleiðingu könnunaraðferðarinnar í starfið höfðu 

leikskólakennarar á öðrum deildum farið að spyrjast fyrir um hvernig vinnan 

með könnunaraðferðina færi fram og hvernig hún gengi.  

5.2 Viðhorf og starfshættir varðandi námssviðið sjálfbærni og 
vísindi í starfendarannsókn 

Við greiningu gagnanna komu fram sex þemu sem vörðuðu þær breytingar 

sem þátttaka í starfendarannsókn hafði á kennara með viðhorf, starfshætti 

og nám barnanna í huga. Þessi þemu eru: Áhugi og jákvæðni, reynsla og 

ígrundun, mótun viðhorfa, nám og leikur, valdefling barna og sjálfstraust 

þátttakenda.   

5.2.1 Áhugi og jákvæðni 

Fyrsta þemað sem kom fram í greiningu gagnanna varðaði áhuga og 

jákvæðni barna og þátttakenda. Fyrir rannsóknina lýstu þátttakendur því 

yfir að þær væru mjög spenntar að takast á við þetta verkefni þar sem 

stefnt væri að því að kveikja í „litla vísindamanninum“ hjá börnunum. Í 

viðtölum kom fram að börn séu almennt mikið fyrir að rannsaka umhverfi 

sitt og því væri mikilvægt að leitast við að ýta undir forvitni þeirra sem væri 

kveikjan að áhuga þeirra á því að rannsaka. Fyrir rannsóknina höfðu þeir 

starfshættir verið markaðir fyrir starfið í leikskólanum að haft væri að 

leiðarljósi að rannsaka og skoða heiminn með börnunum.  

Fram kom að þátttakendunum þótti mikilvægt að vekja áhuga barnanna 

á að flokka rusl. Þar sem ekki væri eingöngu flokkað heldur væri farið yfir 

allt flokkunarferlið og fjallað um hvað verði um það sem er flokkað og um 

mikilvægi flokkunar sorps fyrir jörðina. Þeir töluðu um að við þessa fræðslu 

væri hægt að tengja umfjöllun um hringrás náttúrunnar og vatnsins. Þar 

sem meðal annars væri vakinn áhugi barnanna á að framkvæma tilraunir í 
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því samhengi. Mikilvægt væri að grípa þau tækifæri sem upp kæmu sem 

tengjast náttúrunni okkar og í því samhengi kom gosið í Eyjafjallajökli fram 

sem dæmi. Gosið fékk mikla umfjöllun í fjölmiðlum á sínum tíma og því þótti 

þátttakendum rannsóknarinnar upplagt að nýta sér það til að gera hinar 

ýmsu tilraunir með börnunum, eins og til dæmis að búa til eldgos í 

sandkassanum með börnunum. Þessu tengt sagði Guðrún: 

Litlir krakkar hafa svo gaman af því að spá og spekúlera og að 

kanna sjálf. Þar sem þau fara til dæmis með stækkunargler út í 

garð til að skoða með því. Að þau fái tækifæri til að fara með 

vasaljós út í myrkur með því eru þau að kanna sinn heim.  

Í rannsóknarferlinu var áhersla lögð á að vekja áhuga barnanna á 

margvíslegum viðfangsefnum sem tengdust námssviðinu sjálfbærni og 

vísindum í gegnum leik. Í viðtölum við þátttakendur kom fram að þeim 

fannst að börnin væru mun athugulli og áhugasamari um umhverfið sitt í 

vettvangsferðum eftir þátttöku í rannsókninni heldur en þau voru í byrjun 

rannsóknar. Aldrei heyrðust börnin kvarta um þreytu í þessum ferðum.   

Í vettvangsferðunum voru börnin upptekin við að rannsaka umhverfi sitt 

með því til dæmis að kíkja undir steina, hlusta á fuglahljóðin, veltast um í 

náttúrunni og spyrja ýmissa spurninga tengda umhverfinu. Herdís hafði 

þetta að segja í tengslum við hvernig þeim gekk að ýta undir forvitni 

barnanna: 

Þau fóru að spyrja miklu meira og öðruvísi eins og til dæmis 

spurðu þau jafnvel hvaða fugl þetta væri sem þau sáu. Þau 

veittu umhverfinu og lífinu í náttúrunni mun meiri athygli 

heldur en áður en rannsóknin hófst. Það fannst mér mjög 

góður sigur. Til dæmis fór eitt barnið á deildinni til Danmerkur 

og kom til baka í leikskólann með risastórt laufblað sem það 

fann í Danmörku og vildi endilega taka með heim til að sýna 

það í leikskólanum. Það er gaman að sjá hvað börnin eru farin 

að taka vel eftir umhverfi sínu.  

Í dagbók Herdísar er færsla þar sem hún lýsir hópastarfstíma þar sem áhugi 

og forvitni barnanna á fuglum í náttúrunni kviknaði. Hún lýsir því sem var 

gert og hve áhugasöm og spurul börnin voru. Í skrifum sínum ígrundar hún 

hvernig gekk og hvað hefði mátt gera til að þróa umræðuna um fugla meira. 
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Í hópastarfstíma í dag var ég með fimm börn á aldrinum 

tveggja til fimm ára. Við gerðum fuglamat úr brauði og bræddu 

smjöri. Tíminn gekk vel, börnin voru áhugasöm, spurðu margra 

spurninga eins og „af hverju borða fuglar líka orma?“. Við 

fórum á Internetið til að fá svar við spurningunni og fengum 

þetta svar: „Fuglum finnst ormar ljúffengir“. Síðan skoðuðum 

við ýmsar fuglamyndir og börnin voru mjög áhugasöm og sáu 

margar skemmtilegar myndir. Börnin fóru út að hengja upp 

fuglamatinn. Seinna sáum við fugla koma og borða 

fuglamatinn.  

Ég hugleiði hvort hægt sé að þróa þessa stund. Ég var ekki búin 

að skipuleggja kveikju til að „leiða“ börnin að því að búa til mat 

handa fuglunum. Eins væri hægt að segja börnunum frá því að 

nú væri sá tími ársins sem fuglarnir eiga erfitt með að finna sér 

mat. Hvað væri hægt að gera? Þá væntanlega kæmu þau með 

þá hugmynd að gefa þeim að borða, fara á netið og síðan gæti 

sú vinna byrjað að búa til fuglamat. (Dagbókarfærsla 25. 

október 2012.) 

Fram kemur að mikið var gert af ýmsum tilraunum með börnunum meðan á 

rannsókninni stóð sem fönguðu vel athygli þeirra. Sem dæmi má nefna 

tilraun þar sem vatn og matarlitir voru settir í glerflöskur. Börnin fylgdust 

með af mikilum áhuga hvernig matarliturinn blandaðist saman við vatnið. Í 

framhaldi af þessari tilraun voru flöskur hafðar í náttúruhorninu þeirra til að 

börnin gætu skoðað þær þegar þau vildu.  

Einnig kom fram að börnin höfðu gaman af að leysa hin ýmsu verkefni. 

Meðal þess sem þau tóku sér fyrir hendur var að setja fræ í mold sjá mynd 

7. Samvinna barnanna var mikil við þetta verkefni þar sem þau skiptust á að 

setja mold í plastflösku og bakka og settu síðan grasfræ ofan í.  

Þrjú börn sátu við borð ásamt leiðbeinanda. Búið var að sækja 

plastbakka, mold og fræ. Einn drengur tók moldarpokann og 

hellti í plastbakkana. Ein stúlka tók fræ og setti ofan á moldina. 

Drengurinn setti mold yfir. Stúlka fór inn á baðherbergi og setti 

vatn í brúsa. Börnin hjálpuðust að við að vökva yfir moldina 

sem þau voru að sá í ásamt því að vökva það sem hafði verið 

sáð áður. Annar drengur sat við borðið og fylgdist með allan 

tímann án þess að taka þátt. (Vettvangsathugn október 2012). 
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Þegar átti að hengja upp flösku sem einnig var búið að sá fræjum í gekk það 

eitthvað illa svo ákveðið var að klippa ofan af flöskunni. Hún var svo hengd 

upp í glugga í hæð barnanna svo þau gætu fylgst vel með vextinum og ættu 

auðvelt með að vökva. Það var reyndar mikið fiktað í þessu og endaði þetta 

nokkrum sinnum á gólfinu en hékk þó uppi í nokkrar vikur. Það kom smá 

gras en fyrir rest var alveg búið að rífa þetta niður og endaði í ruslinu. 

Börnin voru ekki sátt við þessi málalok á ræktuninni hjá sér og ræddu um 

hvað hægt væri að gera svo þessi ræktun gæti tekist hjá þeim. Guðrún 

skráði í dagbók sína umræður barnanna um hvernig hægt væri að leysa 

þetta mál:  

Eitt barnið var með þá hugmynd að hringja í vinnumennina og 

biðja þá að setja upp hillu, hátt uppi svo að börnin væru ekki að 

fikta og þá geti grænmetið vaxið í friði. Það ætti líka að vökva. 

(Dagbókarfærsla 23. október 2012.) 

Fram kom að eldri börnin leiðbeindu þeim yngri og einnig minntu börnin 

hvert annað á það hlutverk sem þau báru ábyrgð á hverju sinni á deildinni. 

Guðrún sagði frá því að hún hefði veitt því athygli að barn sem átti að vökva 

blómin var minnt á það af öðru barni á deildinni. Herdís taldi mikilvægt að 

börnin hefðu ákveðin hlutverk og að vel hafi tekist til með innleiðingu 

hjálparálfanna. Hún sagði að börnin hefðu verið mjög áhugasöm um þessi 

hlutverk sín og væri hún mjög stolt af þeim.  

Mynd 7. Ræktun 
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Sjá má í gögnunum að með þátttöku í rannsókninni var farið að nýta 

meira tækifæri sem upp komu dagsdaglega til að ýta undir námssviðið 

sjálfbærni og vísindi. Þar sem umræða og fræðsla fór fram í tengslum við 

daglegar venjur eins og að þvo sér um hendur en þar sem lagt var upp úr að 

fara sparlega með vatnið og láta það ekki renna að óþörfu. 

Fram kemur í dagbók minni að tilfinning mín væri sú að það væru ekki 

einvörðungu börnin sem voru full af áhuga um þetta verkefni heldur voru 

þátttakendur mjög áhugasamir og fróðleiksfúsir.   

Það virkar á mig að leikskólakennari og leiðbeinandi 

deildarinnar séu mjög áhugasamir um verkefnið, full af áhuga 

og hugmyndum og vilja vera virk og að gera sitt besta. 

Fróðleiksfús og til í allt. (Dagbókarfærsla 20. september 2012.) 

Fram kemur að það hafi skipt svo miklu máli hve allir voru jákvæðir fyrir 

þessu verkefni. Þarna voru ólíkir einstaklingar með mismunandi hugmyndir 

sem voru tilbúnir að taka þátt í þessari rannsóknarvinnu. Andrúmsloftið á 

deildinni gagnvart þessari rannsóknarvinnu var mjög jákvætt í alla staði. Um 

þetta sagði Herdís: 

Mér fannst bara við vera öll svo ótrúlega jákvæð og opin og 

bara svo tilbúin til að prófa eitthvað nýtt. Ef eitthvað mistókst 

að þá litum við ekki á það sem einhver stórvægileg mistök 

heldur frekar hvað getum við gert til að bæta það og reyndum 

að finna nýjar leiðir. Við gáfumst ekki bara upp, það var svo 

mikil jákvæðni, jákvætt andrúmsloft inni hjá okkur. Við vorum 

öll svo tilbúin til að gera eitthvað nýtt, já tilbúin í þetta verkefni 

þótt að við vissum ekki hvað við vorum að fara út í í byrjun, en 

allir tilbúnir. Ég held að þess vegna hafi þetta gengið svona vel.  

Fram kom að Herdísi þótti mikilvægt að setja leiki um vísindaleg 

viðfangsefni upp á áhugaverðan hátt til að kveikja áhuga barnanna á þeim. 

Með því er áhugi þeirra á vísindum vakinn og viðfangsefni tengd vísindum 

gætu verið mjög skemmtilegt innlegg í leik og starf með börnunum. Herdís 

taldi mikilvægt að fá nýjar hugmyndir af hinum ýmsu leikjum á sviði vísinda 

sem vel væri hægt að koma fyrir í dagskipulaginu. Hún hafði þetta að segja í 

tengslum við leiki og vísindi:  
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Ég sé það fyrir mér að hafa ýmsar tilraunir með börnum þar 

sem þau geti prófað hvað sekkur og hvað ekki. Hvað sekkur 

hratt og hvað sekkur hægt.  

Eftir að hópastarfinu lauk um vorið fóru börnin út í garðinn sem gengið er út 

í frá deildinni, til að tína rusl og höfðu elstu börnin mjög gaman af því og 

voru einnig upptekin af því að skoða öll skordýr sem þau fundu í leiðinni. 

Herdís taldi að þeim hefði tekist eitt af markmiðunum sem þær settu sér í 

upphafi rannsóknarinnar en það var að nýta mun meira svæðið fyrir framan 

deildina en gert hafði verið áður. Hún merkti það að börnin sóttust meira í 

að fara þangað út heldur en þau gerðu fyrir þátttöku í rannsókninni. Börnin 

séu miklu áhugasamari um umhverfi sitt og taka meira eftir því heldur en 

árinu áður sagði hún.  

Fram kom að börnin voru mjög stolt af því sem þau voru búin að gera 

yfir veturinn sem sneri að þessu verkefni og voru dugleg að rifja upp 

viðfangsefni sín með myndaskráningum. Fram kom í viðtali við Guðrúnu að 

foreldrar höfðu orð á því að börnin ræddu um þetta námssvið heima fyrir. 

Þeir lýstu yfir ánægju sinni með hvað börnin þeirra vissu mikið um 

viðfangsefnið og einnig hve ákafi þeirra var mikill. 

5.2.2 Reynsla og ígrundun 

Annað þemað sem fram kom í greiningu gagnanna var um reynslu barna af 

efnislegu umhverfi og ígrundun þeirra í tengslum við hana. Við greiningu 

seinni viðtalanna má sjá að lögð hafði verið áhersla á að farið væri með 

börnin í aldursblönduðum hópum í vettvangsferðir í þeim tilgangi að þau 

fengju tækifæri til að hlusta, horfa, þreifa og finna lykt af umhverfinu.  

Samkvæmt niðurstöðum var leitast við að endurmeta og skoða hvað 

gera mætti til að gera þessar ferðir enn betri. Eitt af því sem fram kom var 

að hafa meðferðis myndir af fuglum í fuglaskoðunarferðum. Með því væri 

meiri líkur á að börnin gætu fundið út hvaða fugla þau sjá í 

vettvangsferðunum. Einnig væru meiri líkur á að hægt væri að vinna enn 

frekar með fuglategundirnar þegar heim í leikskólann væri komið.  

Foreldrar eins barnsins á deildinni buðu börnunum heim einn daginn til 

að skoða gróðurhús og landnámshænur sem þau eru með. Í gróðurhúsinu 

fengu börnin að sjá hvernig tómatar, gúrkur, kryddjurtir og fleira grænmeti 

er ræktað. Börnin fengu að smakka á grænmeti í gróðurhúsinu. Einnig var 

þarna kartöflugarður sem þau máttu fara í til að leita að kartöflum. Þau 

fengu að skoða og halda á hænum, klappa kisu og hundi. Guðrún skráði 

eftirfarandi í dagbókina sína í tengslum við þessa heimsókn: 
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Börnunum fannst gaman að ganga í gegnum gróðurhúsið og 

smakka tómata. Einnig var gaman að kíkja í hænsnakofann. Á 

leiðinni heim sáu nokkur börn álfastein sem vakti athygli þeirra. 

Þegar heim í leikskólann var komið skar ég niður tómatana og 

gúrkuna og barnið sem hafði boðið heim bauð börnunum. 

Frábær dagur og æðisleg heimsókn. (Dagbókarfærsla 

september 2012.) 

Í gögnunum kemur fram að áhersla hafði verið lögð á umræður með 

börnunum í hópastarfstímum. Þar var rætt hvað þau væru búin að gera í 

hópastarfi. Þar sem meðal annars voru rifjaðar upp vettvangsferðir sem þau 

höfðu farið í og hvað þau sáu og gerðu í þessum ferðum. Eftir eina af 

ferðunum sögðu börnin frá því að þau höfðu séð sveppi sem þau tíndu 

ásamt berjum. Sveppina skoðuðu þau svo þegar í leikskólann var komið. 

Berin notuð börnin til að mála með og einnig fengu þau að taka þátt í 

sultugerð. Áður en sultugerðin hófst var rætt um hvar maður fær sultu. Eitt 

barnið sagðist hafa keypt bláberjasultu í búðinni. Börnin voru spurð úr 

hverju bláberjasulta væri gerð. Þau höfðu ekki svör við því og þeim því sagt 

að hún væri búin til úr bláberjum.   

5.2.3 Mótun viðhorfa 

Mótun viðhorfa barnanna til umhverfisins var þriðja þemað. Í niðurstöðum 

kemur fram að í þeirri stefnu sem leikskólakennarar höfðu sett upp fyrir 

leikskólastarfið áður en rannsóknin hófst, var lögð áhersla á að endurnýta 

og huga vel að umhverfinu í kringum leikskólann. Guðrún komst þannig að 

orði í þessu sambandi: „Við Íslendingar þurfum að passa betur að endurnýta 

hlutina, þetta er ekki allt sjálfgefið“. Haft var að leiðarljósi að kanna 

umhverfið með börnunum og móta þannig viðhorf barnanna gagnvart 

umhverfinu. Þar kom sterkt inn að nýta matjurtargarðinn sem er við 

leikskólann. Að setja niður kartöflur ásamt því að rækta gulrætur og krydd 

væri hluti af því að móta viðhorf barna gagnvart mikilvægi þess að leggja sitt 

af mörkum í átt til sjálfbærrar þróunar. 

Í gögnunum kemur fram að leggja þurfi áherslu á að kenna börnunum að 

bera virðingu fyrir umhverfinu og náttúrunni allt í kringum okkur. Herdís 

sagði í því samhengi að sér þætti mjög mikilvægt að hún gæti útskrifað 

nemendur sem væru búnir að tileinka sér þá hugsun að koma vel fram við 

jörðina okkar. Guðrún hafði þetta að segja í tengslum við framangreint 

atriði: 
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Við berum ekki nógu mikla virðingu fyrir íslenska vatninu, fyrir 

gróðrinum og umhverfinu almennt. Við hendum til dæmis 

tyggjói út um gluggann. Það er bara svo margt sem við 

mannfólkið berum ekki virðingu fyrir.  

Fram kom í viðtölunum að börn á leikskólaaldri eru móttækileg fyrir hinum 

ýmsum nýjungum. Því sé mikilvægt að kenna börnum að umgangast 

náttúruna strax á leikskólaaldri. Vettvangsferðir spili því stórt hlutverk í 

mótun viðhorfa barna gagnvart náttúrunni. Þar sem börnin fá að upplifa 

náttúruna á eigin skinni og sjá hvað hún er stórfengleg. Með því að ýta undir 

góð viðhorf barnanna gagnvart náttúrunni mun sú kynslóð sem er að vaxa 

úr grasi núna bera virðingu og væntumþykju gagnvart náttúrunni í komandi 

framtíð. Einnig kemur fram í viðtölunum að mikilvægt sé að vinnan með 

börnunum skili sér heim til foreldra þannig að virðing fyrir náttúrunni sé 

sjálfsagður hlutur hjá öllum. Herdís hafði þetta að segja í sambandi við að 

ýta undir mótun viðhorfa gagnvart náttúrunni: 

Við þurfum aðeins að staldra við, passa að við séum ekki að 

eyðileggja fyrir okkur í heiminum. Ekki taka öllu sem 

sjálfsögðum hlut bæði okkur sjálf, líkama okkar og umhverfið. 

Fram kom í viðtölunum að börn á leikskólaaldri eru móttækileg fyrir hinum 

ýmsum nýjungum. Því sé mikilvægt að kenna börnum að umgangast 

náttúruna strax á leikskólaaldri. Vettvangsferðir spili því stórt hlutverk í 

mótun viðhorfa barna gagnvart náttúrunni. Þar sem börnin fá að upplifa 

náttúruna á eigin skinni og sjái hvað hún er stórfengleg. Með því að ýta 

undir góð viðhorf barnanna gagnvart náttúrunni verði til þess að sú kynslóð 

sem er að vaxa úr grasi núna muni bera virðingu og væntumþykju gagnvart 

náttúrunni í komandi framtíð. Einnig kemur fram í viðtölunum að mikilvægt 

sé að vinnan með börnunum skili sér heim til foreldra þannig að virðing fyrir 

náttúrunni sé sjálfsagður hlutur hjá öllum. Herdís hafði þetta að segja í 

sambandi við að ýta undir mótun viðhorfa gagnvart náttúrunni: 

Mér finnst mikilvægt að við getum virkjað þennan námsþátt og 

því er spennandi að geta smitað þetta viðhorf til annarra. Það 

hefur verið farið í þróunarverkefni hér áður tengt náttúrunni 

en það náði ekki að festast í sessi. Því finnst okkur mikilvægt að 

við náum því núna en hvernig við náum því er hins vegar 

spurning.  
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Í viðtölunum kemur fram að vel hefði tekist til við að festa endurvinnsluna í 

sessi í daglegu starfi deildarinnar. Börnin á deildinni væru áhugasöm og 

tilbúin að taka þátt og sinna henni. Einnig kemur fram að leikskólakennarar 

og leiðbeinendur annarra deilda sýndu endurvinnslunni áhuga og tækju 

þeirra starf sér til fyrirmyndar.  

Fram kom að þátttakendum fannst mikilvægt að lögð væri áhersla á að 

vera með opnar spurningar í vettvangsferðum um það sem þau sáu, heyrðu 

og fundu. Í viðtölunum kom fram að vettvangsferðir höfðu almennt gengið 

mjög vel og börnin nutu þess að vera úti í náttúrunni. Þar sem áhersla var 

lögð á að börnin kynntust náttúruvísindum þannig að þau hefðu vilja til að 

spá og ræða og finna leiðir til að skilja hlutina og leysa verkefni. Með því að 

fá tækifæri til að rannsaka umhverfið í kringum sig hefðu þau meiri skilning 

á umhverfinu og hringrás náttúrunnar. Guðrún sagði: „Þau vilja vera úti og 

kanna hvað er í moldinni, tína köngulær og fleiri skordýr“.  

Herdís nefndi að skilningur sinn gangvart því hvað fælist í sjálfbærni 

hefði aukist eftir þátttöku í þessu verkefni. Áður fannst henni sjálfbærni 

eingöngu snúast um að eyðileggja ekki jörðina fyrir komandi kynslóðum og 

nefndi í því samhengi tré og vatn. Henni fannst hún skilja mun betur núna 

að sjálfbærni snýst ekki bara um jörðina heldur spilaði efnahagslífið einnig 

þar inn í. Að það sé alltaf jafnvægi þar á milli og að félagslegi þátturinn skipi 

líka stóran sess. Hún sagðist sjá þetta í mun víðara samhengi núna heldur en 

í byrjun. Hún komst þannig að orði:  

Þetta snýst ekki bara um að hugsa vel um jörðina þetta snýst 

líka um að þú hendir ekki sokknum ef það kemur gat á hann 

heldur saumar fyrir gatið. Þessir litlu hlutir skipta máli. Maður 

var óbeint farin að segja við þau „æi það er komið gat þú 

verður að biðja mömmu þína eða pabba að henda sokknum“. Í 

dag segi ég frekar „þú verður að biðja mömmu þína eða pabba 

að sauma fyrir gatið“. Þannig að maður talar öðruvísi við börnin 

núna. Maður er ekki bara að tala um að við þurfum að passa 

okkur að skemma ekki trén heldur er þetta orðið víðtækara hjá 

okkur.  

Í viðtalinu við Herdísi kom hún inn á að hún hefði velt fyrir sér af hverju sér 

þætti svona mikilvægt að komið væri vel fram við jörðina. Þar sem passað 

væri upp á að skemma ekkert sem tengdist henni. Hún sagðist hafa komist 

að þeirri niðurstöðu að ástæðan væri að sér þætti svo vænt um jörðina og 

þætti hún svo falleg. Eftir eigin ígrundanir hefði hún komist að því að henni 

þætti mikilvægt að ná að koma þessari hugsun til barnanna. Hún hélt áfram 
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að ígrunda hvernig hún færi að þessu og fannst best að byrja á því að ræða 

sínar hugsanir um umhverfið við börnin. Að allir yrðu að passa sig á að 

eyðileggja ekki það sem tengdist jörðinni. Einnig fannst henni mikilvægt að 

ræða lýðræði við börnin. Að allir séu jafnir og hafi rétt á því að tjá sínar 

skoðanir og að tillit sé tekið til skoðana allra. Herdís sagði að mikilvægt væri 

að móta slík viðhorf hjá börnum strax á leikskólaaldri en ekki að bíða þar til 

þau væru komin í grunnskóla. Hún taldi að það væri mun auðveldara að 

byrja með börnum þetta ungum þar sem þau væru svo móttækileg. 

Í gögnunum kemur fram að mikilvægt sé að þeir sem vinna í mannlegum 

samskiptum séu meðvitaðir um sjálfbærni þá bæði um mannleg samskipti 

og líka í tengslum við umhverfið okkar. Guðrún hafði þetta að segja í þessu 

samhengi: 

Þetta verkefni hefur breytt mér sem persónu ég hugsa meira 

um eigin neyslu. Ég er farin að ræða þetta verkefni við 

fjölskylduna mína og er andvaka yfir þessu og fæ þá allskonar 

hugmyndir. Ég er líka meira vakandi fyrir því hvort fjallað sé um 

sjálfbærni í fjölmiðlum. Í dag sé ég að sjálfbærni snýst um 

velferð fólks, umhverfið og náttúruna okkar og gerir fólk einnig 

sjálfstætt. Við erum að rústa jörðinni hratt, við erum ekkert að 

spá, við lifum svo mikið í núinu. 

Sjá má í skrifum Herdísar að hún ígrundaði hvað henni þætti mikilvægast í 

kennslu í sjálfbærni og vísindum með ungum börnum. Hún komst að 

ákveðnum niðurstöðum í eigin skrifum, ígrundunum og vangaveltum: 

Ég er búin að vera að hugsa mikið. Hvað mér finnst mikilvægast 

að taka fyrir tengt námsviðinu sjálfbærni og vísindi. Ég hef 

komist að þeim niðurstöðum að mjög mikilvægt er að börnin 

kynnist sjálfum sér til að skilja hvernig líkami þeirra virkar. Með 

því tel ég að þau sjái hvað við erum háð umhverfinu. Einnig tel 

ég að með því öðlist börn jákvæða reynslu af náttúrunni, 

kynnist henni og átti sig á hvernig hlutirnir virka. 

(Dagbókarfærsla 1. október 2013.) 

Guðrún hugleiddi einnig í sínum dagbókarskrifum af hverju henni þætti 

mikilvægt að vinna með námssviðið sjálfbærni og vísindi. Hún komst þannig 

að orði: 
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Af hverju erum við að vinna með sjálfbærni og vísindi? Við 

viljum styrkja einstaklinginn, efla hann og hjálpa honum að 

vera sjálfstæður og að hann geti tekið sjálfstæðar ákvarðanir. 

Að hver einstaklingur beri ábyrgð á sjálfum sér og sinni 

heilsu/líkama er hluti af sjálfbærni. Kenna börnunum að taka 

tillit til og bera virðingu fyrir umhverfi sínu og náttúru. Draga úr 

sorpi frá leikskólanum, flokka og endurnýta/endurvinna. Spara 

orku og fjalla um hringrásina í náttúrunni. Að börnin geri sér 

grein fyrir því að þau eru mikilvæg og að þau skipti máli í nútíð 

og um alla framtíð. Að skapa réttlátara samfélag og að bera 

virðingu fyrir samfélaginu og umhverfinu. (Dagbók 

leiðbeinandans.)  

Guðrún benti á að sér fyndist í tengslum við þetta verkefni að þær hefðu 

þurft að fjalla meira um umburðarlyndi og að kenna börnunum að vera góð 

hvort við annað. Hún hafði þetta að segja í því sambandi: „Það er svo mikil 

illska, græðgi og eyðilegging í heiminum og því er mikilvægt að kenna 

börnum að vera nægjusöm og góð. Að lögð sé áhersla á við þau að þeim líði 

ekki vel ef þau eru að meiða aðra. Við þurfum að byrja snemma að byggja 

upp sterka og sjálfstæða einstaklinga“. 

5.2.4 Nám og leikur 

Nám og leikur barna er fjórða þemað. Greina má í fyrri viðtölum að of lítill 

tími sé fyrir frjálsan leik barnanna eins og dagsskipulagið væri hjá þeim. 

Farið var út tvisvar á dag og mikill tími fer í að aðstoða börnin við að klæða 

sig í og úr. Fram kom að þátttakendum þótti mikilvægt að skoða 

dagsskipulagið í tengslum við þetta með það í huga hvort ekki væri hægt að 

gefa börnunum meiri tíma til að leika sér því börn geti kannað svo margt í 

gegnum leik. Hægt væri að vekja áhuga barna á vísindum í gegnum leikinn. 

Guðrún sagði um þetta:  

Ég held að börnin geti kannað svo margt í gegnum leik, þau eru 

svo klár. Ef maður fer þannig að kenna þeim í gegnum leikinn 

og setur upp á áhugaverðan hátt þá hugsa ég að þetta gæti 

verið mjög skemmtilegt.  

Niðurstöður sýna að mikilvægt er að setja leiki um vísindaleg viðfangsefni 

upp á áhugaverðan hátt til að kveikja áhuga barnanna á þeim. Með því er 

áhugi þeirra á vísindum vakinn og viðfangefni tengd vísindum gætu verið 

mjög skemmtilegt innlegg í leik og starf með börnunum. Herdís taldi 
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mikilvægt að fá nýjar hugmyndir af hinum ýmsu leikjum á sviði vísinda sem 

vel væri hægt að koma fyrir í dagsskipulaginu. Hún hafði þetta að segja í 

tengslum við vísindaleikinn:  

Ég sé það fyrir mér að hafa ýmsar tilraunir með börnum þar 

sem þau geti prófað hvað sekkur og hvað ekki. Hvað sekkur 

hratt og hvað sekkur hægt.  

Í gögnunum kemur fram að vel hafi tekist til við þátttöku í verkefninu að 

innleiða þessa vinnu í leik barnanna. En fram kemur að eftir þátttöku í 

þessari rannsókn er mikið verið að framkvæma einhverjar rannsóknir og 

tilraunir svona ómeðvitað með börnunum. Guðrún nefndi í því sambandi 

eftirfarandi: 

Þau eru svo mikið að spá og spekúlera hvernig á að gera þetta 

og hitt og vilja finna út úr því hvernig á að gera hlutina. Mér 

finnst þau vera opnari fyrir rannsóknum og tilraunum eftir 

þátttöku okkar í þessari starfendarannsókn.  

5.2.5 Valdefling barna 

Við greiningu gagnanna kom fram þema sem tengist valdeflingu barna. 

Þetta þema var ekki hægt að finna við greiningu fyrri viðtala en kom fram 

eftir seinni viðtölin. Þegar rannsóknarvinnan var nýhafin fannst 

þátttakendum þeir þurfa að hlusta meira eftir því hvað börnin vildu gera í 

tengslum við þetta verkefni. Þeim fannst þeir þurfa að heyra frá börnunum 

hvað þau vissu um tiltekin viðfangsefni.  

Í niðurstöðum gagnanna kemur fram að hlustað var meira á áhugsvið 

barnanna sem tengdust því þema sem var verið að vinna með hverju sinni. 

Sjá má í viðtali við Guðrúnu að hún var mjög ánægð með að þær skyldu taka 

inn þessa áherslu í starfinu og hafði þetta að segja í því samhengi: 

Eftir þátttöku í þessu verkefni finnst mér ég hlusta meira á 

börnin og þá hvert og eitt þeirra og þeirra skoðanir. Verkefnið 

opnaði augun mín fyrir því að þetta eru allt einstaklingar sem 

hafa skoðanir og eru misdugleg í því að tala við okkur. Mér 

finnst ég hlusta meira á hvert og eitt þeirra, þeirra skoðanir og 

tilfinningar og hvað þau vilja gera. Ég vil kenna þeim að þeirra 

skoðanir eru jafn mikilvægar og skoðanir annara og einnig að 

mikilvægt sé að bera virðingu fyrir náunganum.  
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Herdís taldi að það hafi skipt öllu máli að innleiða könnunaraðferðina í 

starfið. Hún nefndi að áður en þessi aðferð var tekin inn voru allir 

hópastarfstímar með fyrirfram ákveðna ramma um hvað ætti að gera í 

hverjum tíma fyrir sig. Hún sagði um þetta: 

En hvað gerum við þegar barn hefur engan áhuga á 

viðfangsefni hópastarfstímans í það skiptið? Á maður bara að 

láta barnið sitja kyrrt þar sem það lætur jafnvel bara illa og vill 

ekki taka þátt eða reynir maður að finna leiðir sem barnið 

hefur áhuga á? Ég tel að með því að hlusta á börnin færðu alla 

með þér og þar sem allir eru að uppgötva eitthvað nýtt, þar 

sem allir fá að njóta sín og blómstra út frá sínu áhugasviði. 

Guðrún taldi mikilvægt að ýta undir sjálfstæði einstaklinga. Að vinna út frá 

hugmyndum þeirra væri einnig mjög skemmtilegt þar sem þau væru svo 

hugmyndarík og klár. Hún nefndi að það væri svo skemmtilegt að vinna með 

könnunaraðferðina. Þessi starfsaðferð gerði það að verkum að ekki væri 

vitað hvað myndi gerast þann daginn. Þó að lagt væri upp með eitthvað 

tiltekið verkefni þá stjórnuðu börnin ferðinni og aldrei að vita hvert þau 

vildu fara með það. Guðrún talaði um að sér hefði þótt umræðutímarnir svo 

góðir og eins að skoða bækur um það málefni sem verið var að taka fyrir. 

Með því varð þessi vinna mjög fjölbreytt. Guðrún sagði að sér hefði fundist 

börnin vera rólegri við að vinna verkefnin þegar tillit var tekið til þeirra 

áhugasviðs og þau réðu ferðinni. Það væri mun skemmtilegra heldur en að 

vera með kennara sem stýrði verkefninu:  

Við vorum að vinna markvisst í því að gera börnin sjálfstæð, 

sjálfsörugg og ánægð með sig án þess að þau væru með hroka. 

Við hlustum meira á raddir barnanna eftir þátttöku í þessu 

verkefni. Ég myndi segja að við hlustum meira á þeirra 

áhugasvið og hvað þau vilja gera.  

Eftir nokkra mánaða vinnu í tengslum við þessa rannsókn var komið að því 

að útbúa jólagjöf fyrir foreldra eins og oft er gert í leikskólum. Eitt af 

verkefnunum sem börnin höfðu framkvæmt saman um haustið var að búa 

til fugla úr pappamassa. Þegar þarna var komið sögu kom hugmynd frá 

börnunum um að hvert og eitt þeirra byggi til sinn fugl til að gefa mömmu 

og pabba í jólagjöf. Niðurstaðan úr umræðum barnanna varð því að hvert 

og eitt þeirra gerði sinn fugl. Þeir urðu allir mismunandi að lit, lögun og 
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nafni. Með gjöfinni fylgdi uppskrift að fuglamat sem þau voru oft búin að 

gera um haustið ásamt lýsingu frá hverju barni á þeirra fugli. Í þeirri lýsingu 

mátti finna tegund fuglsins og einnig ef þau gáfu fuglinum ákveðið nafn. 

5.2.6 Sjálfstraust þátttakenda 

Sjötta þemað sem fram kom í viðtölunum varðaði sjálfstraust þátttakenda í 

vinnu með viðfangsefni tengd umræddu námssviði. Fram kom í fyrra 

viðtalinu við Herdísi að hún væri mjög ánægð með faglega starfið í 

leikskólanum og fannst starfsfólkið sýna mikinn metnað. Hún sagði að 

stjórnendum og leikskólakennurum leikskólans þætti mikilvægt að kynna 

sér nýjungar og að dragast ekki aftur úr þegar kæmi að þróun í starfi. En 

óöryggi hennar kom fram þegar talið barst að vísindunum. Í því sambandi 

sagði hún:  

Ég held ég geti sagt að ég sé ekki góð í vísindum og ég er heldur 

ekkert voða græn en mér þykir alveg rosalega vænt um jörðina 

okkar og vil bæta ástandið í heiminum.  

Í niðurstöðum gagnanna kom fram að þátttakendum fannst þeim vanta 

reynslu og þekkingu á vísindum til að vinna með slík viðfangsefni í starfi 

með börnunum. Þar kom fram að það vanti tíma til að kynna sér þann 

efnivið sem til er í leikskólanum sem tengist vísindum.  

Það er vegna þess að ég hef enga reynslu og þekki þetta ekki. 

Það eru til einhverjir kassar hér inn í tilraunaherbergi og þá 

þyrfti maður eiginlega að vera búin að kynna sér þá áður. En 

það vantar svo tíma til að kynna sér þetta og prófa þannig að 

maður sleppir þessu þá bara því ekki vill maður vera 

óundirbúinn því að þá flosnar bara upp úr leiktímanum.  

Þrátt fyrir að greina megi óöryggi þátttakenda gagnvart vísindum að þá telja 

þeir mikilvægt að vinna með þetta námssvið innan leikskólans. Börn læri 

mikið um hvernig hlutirnir eru í gegnum vísindi eins og hvers vegna sumir 

hlutir sökkva en ekki aðrir. Því sé mikilvægt að börnin fái tækifæri til að gera 

tilraunir tengdar vísindum í leikskólastarfi. 

Þegar kom að greiningu seinni viðtalanna mátti sjá að öryggi þátttakenda 

hafði aukist þegar leið á rannsóknina. Í byrjun voru þátttakendur óöruggir 

með hvað þeir væru að fara út í og hvernig þeir ættu að vinna verkefnið. En 

þátttakendur voru óhræddir við að gera hinar ýmsu tilraunir meðan á 
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rannsókninni stóð. Herdís hafði þetta að segja í sambandi við hennar 

hugsun gagnvart vísindum í starfi með börnum: 

Fyrir mitt leyti að þá fannst mér það mjög mikill sigur hvernig 

við hugsuðum eða hvernig ég hugsaði um orðið vísindi. Þetta er 

ekkert eitthvað flókið mál ég þarf ekki að fara í hvítan slopp og 

setja á mig tilraunargleraugu til að vinna með vísindi með 

börnunum.   

Þegar rýnt var í viðtölin um hvernig það lagðist í þátttakendur að halda eigin 

dagbækur kom fram að í byrjun rannsóknarinnar hefði það vafist fyrir þeim. 

Óöryggi beindist að því hvernig ætti að skrá eigin ígrundanir í dagbókina. En 

þegar leið á rannsóknarferlið fannst þeim þessi dagbókarskrif og ígrundanir 

mikilvægur starfsháttur í leikskólastarfi. Neðangreint kom fram í orðum 

Guðrúnar þegar hún talaði um sína þróun af því að skrá eigin ígrundanir.    

Svo hætti ég bara að hugsa svona mikið um hvað ég ætti að 

skrifa og hvernig og skrifaði bara það sem mér fannst. Ég 

skrifaði bara eins og ég væri að skrifa dagbók fyrir mig sjálfa. 

Mér fannst það miklu þægilegra.  

Með því að skrá eigin ígrundanir taldi Herdís að hún gæti enn frekar fylgst 

með framvindu á eigin starfsháttum. Herdís komst þannig að orði í því 

sambandi í viðtali við hana:  

Ef ég hefði ekki verið með dagbókina hefði ég örugglega gert 

sömu mistökin aftur og aftur og fattað það í lokin „já alveg rétt 

ég ætlaði að breyta þessu“. Mér finnst því mikilvægt eftir 

þátttöku í þessari rannsókn að maður sé alltaf með dagbók og 

skrái reglulega í hana.  

Fram kom að kennarar leikskólans hefðu sett upp í vinnuskipulagi fyrir starf 

skólans að lögð væri áhersla á vettvangsferðir. Þetta var sett upp áður en 

þessi rannsókn hófst og var gert með það í huga að nýta húsnæði skólans á 

sem bestan hátt. Þar er átt við að reynt væri að ná sem bestri nýtingu á 

hverju rými fyrir sig yfir daginn. Samkvæmt þessu vinnuskipulagi átti hver 

deild að fara í ferðir á sex vikna fresti. Herdís sagði í því samhengi: 

En það er bara oft og tíðum einhvern veginn þannig að það er 

eins og það sé auðveldara að finna eitthvað laust svæði innan 

húss heldur en að fara í vettvangsferðir. Ég veit ekki hvort það 
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sé af því að hinum fullorðna þykir þetta ekki nógu spennandi 

viðfangsefni eða hvort að hann sé óöruggur um hvað hann eigi 

að gera í vettvangsferðum.  

Greina má í gögnunum í upphafi rannsóknarinnar að þátttakendum fannst 

vanta tíma til að sinna henni. Í því sambandi var t.d. nefnt tíma til að lesa 

sér til og kynna sér efni sem viðkom rannsóknarferlinu, tíma til skráninga og 

til að ígrunda. Fram kom einnig að það væri eins og þátttöku í rannsókninni 

væri bætt ofan á annað starf. Það þurfi að gera allt og ekki mætti sleppa 

neinu. Þegar líða fór á ferlið var farið að slaka á þessu og þessari 

rannsóknarvinnu gefið meira svigrúm innan skipulagsins. 

Niðurstöður sýna að fyrir þátttöku í þessari rannsókn hefðu þátttakendur 

verið svo uppteknir af því að finna ákveðin verkefni að vinna með 

börnunum t.d. í tengslum við málörvun. Í gögnunum kom fram að eftir að 

rannsóknarvinna hófst með tilheyrandi ígrundunum og skráningum í 

dagbækur þá breyttist starfið meira í þá átt að grípa þau tækifæri sem 

gáfust í daglegu starfi til að sinna ólíkum þáttum í námi barnanna. Í 

matmálstímum var hlustað á samræður barnanna og reynt að grípa 

tækifæri sem gáfust til málörvunar. En eins og Herdís komst að orði í 

sambandi við hennar þátttöku í rannsókninni: 

Mér finnst þetta verkefni hafa gefið mér aukið sjálfsöryggi í 

starfi. Ég er farin að hugsa meira að ég geti þetta. 

Í niðurstöðum kom fram að þátttakendum þótti mjög mikilvægt að taka þátt 

í rannsókn af þessu tagi. Með því væri hægt að ígrunda þá starfshætti sem 

viðhafðir væru í leikskólanum. Þar sem leikskólakennarar væru í stöðugri 

þróun með það að markmiði að ekki yrði um kulnun í starfi að ræða hjá 

þeim.  

Fram kom hjá Herdísi að þrátt fyrir að hún hefði kennt við leikskólann í 

nokkur ár og sett hafi verið upp græn stefna fyrir leikskólann fyrir einhverju 

síðan að þá væri það ekki fyrr en eftir þátttöku í þessari rannsókn að hún 

áttaði sig á um hvað stefnan snérist. Í þessu sambandi komst hún þannig að 

orði: 

Þegar ég byrjaði að vinna hérna þá var leikskólinn með græna 

stefnu en það var ekki fyrr en núna þegar ég tók við þessu 

verkefni að mér fannst ég komast inn í um hvað græna stefnan 

er. Mér finnst þetta verkefni hafa hjálpað mér að dýpka mig 



 

68 

mikið á þessu sviði. Ég hef lært alveg heilan helling af þessu 

verkefni og hef eflst sem fagmaður í starfi.  

Fram kom að talið er að áframhaldandi þróun verði á innleiðingu á þessum 

starfshætti um sjálfbærni og vísindi í leikskólanum. Þetta 

rannsóknarverkefni leiddi til þess að skólinn tekur þátt í Norrænu 

samstarfsverkefni á vegum Nordplus um hugtakanám í náttúrufræði fyrir 

ung börn.  

Í upphafi rannsóknarinnar vöfðust hugtökin sjálfbærni og vísindi fyrir 

þátttakendum. Ákveðin hræðsla kom fram gagnvart þeim og einnig fannst 

þeim óljóst hvað fælist í þessum hugtökum. Í lok rannsóknar var ekki hægt 

að greina þetta óöryggi eða hræðslu gagnvart hugtökunum. „Það snúast 

allir í hringi yfir þessum hugtökum en í rauninni eru þetta sömu hugtök og 

voru í gömlu námsskránni en bara önnur nöfn. Það tekur bara tíma að 

venjast öllum nýjum hugtökum og nöfnum“. 

5.3 Samantekt 

Í þessum kafla var gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar varðandi 

það hvernig starfshættir þróuðust í leikskóla meðan á starfendarannsókn 

stóð þar sem verið var að innleiða námssviðið sjálfbærni og vísindi. Fjallað 

var um hvernig unnið var með börnum í tengslum við námssviðið sjálfbærni 

og vísindi og hvaða áhrif þátttaka í starfendarannsókn hafði á kennara með 

viðhorf, starfshætti og nám barnanna í huga.  

Hér að framan hefur verið farið yfir ferli verkefnisins þ.e.a.s. hverju var 

breytt í starfsháttum varðandi námssviðið sjálfbærni og vísindi. Fljótlega 

eftir að rannsóknarferlið hófst var tekin ákvörðun um að vinna eftir 

kennsluaðferðinni könnunaraðferð við að innleiða námssviðið sjálfbærni og 

vísindi. Notast var við þessa kennsluaðferð í hópastarfi en þessi aðferð 

skiptist í þrjú stig. Í upphafi var hlustað eftir og skráð niður hvað börnin 

vissu um viðfangsefnið og hvað þau vildu fræðast meira um. Þarna er fyrst 

og fremst verið að horfa út frá áhugasviði barnanna og það sett upp í 

hugarkort í samvinnu við þau. Til að ná betur til barnanna í starfinu voru 

gerðar tilraunir með hópastærðir og endað á að skipta börnunum í fjóra 

hópa og reyndist það best til að tryggja þátttöku og athygli allra. Sett voru 

upp fjögur svæði út frá hugarkortinu og börnin völdu sér svæði eftir sínu 

áhugasviði. Undir lokin var farið að hafa þetta á þann hátt að sett voru upp 

fjögur svæði eins og áður nema að nú gátu börnin farið á milli svæði eftir 

sínu áhugasviði eða í frjálsan leik þar á milli. Það gerði það að verkum að 

börnin gátu hlustað á eigið úthald við þessa vinnu og voru því mislengi við 
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hvert viðfangsefni. Í lok hvers viðfangsefnis var svo útbúinn þekkingarvefur í 

samvinnu við börnin.  

Starfshættirnir þróuðust einnig á þann hátt að farið var dýpra í 

viðfangsefnin heldur en gert hafði verið fyrir upphaf 

starfendarannsóknarinnar. Námssviðið sjálfbærni og vísindi hafði verið hluti 

af starfi í leikskólanum en ekki hafði verið áður kafað svona djúpt í 

námssviðið. Einnig var hópastarfstímunum gefið meira svigrúm innan 

dagsskipulagsins. Breyting varð á starfsháttum í tengslum við skipulagningu 

hópastarfs. Fyrir þátttöku í rannsókninni var venja að leikskólakennarar og 

leiðbeinendur skipulögðu á haustin hvernig hópastarfið yrði yfir veturinn. Þá 

ákvað hinn fullorðni fyrir hvern tíma hvert viðfangsefnið yrði þann daginn. 

Eftir að starfendarannsóknin hófst var farið að hlusta eftir áhugasviði 

barnanna í tengslum við námssviðið sjálfbærni og vísindi. Eins og fram 

kemur hér að framan var notast við könnunaraðferðina í þeim tilgangi. Með 

þessu var hlustað eftir áhugasviði barnanna og þau leiddu starfið áfram dag 

frá degi. 

Sagt var frá innleiðingu á svonefndum hjálparálfum en þeir voru 

vatnsálfar, ljósálfar, aðstoðarálfar, umsjónarálfar, endurvinnsluálfar og 

sorpálfar. Komið var inn á að þátttakendum fannst að þeir fundir sem 

haldnir voru reglulega yfir tímabilið og annar stuðningur frá 

háskólasamfélaginu styðja við starfið. Einnig var komið inn á hvernig þeim 

þótti ganga að ígrunda eigið starf. 

Þegar skoðað er hvaða áhrif þátttakan hafði á kennara hvað varðar 

viðhorf, starfshætti og nám barnanna má merkja breytingar þar á sem 

vörðuðu eftirfarandi þætti: Áhuga og jákvæðni, reynslu og ígrundun, mótun 

viðhorfa, nám og leik, valdeflingu barna og sjálfstraust þátttakenda. 

Þær breytingar sem urðu á áhuga og jákvæðni var að börnin veittu 

umhverfinu og lífinu í náttúrunni mun meiri athygli en þau gerðu fyrir 

upphaf rannsóknarinnar. Þau urðu mun spurulli um náttúruna. Í reynslu og 

ígrundun var lögð áhersla á að fara með börnin í vettvangsferðir með það 

að markmiði að þau fengju tækifæri til að rannsaka náttúruleg fyrirbæri. 

Með mótun viðhorfa var það haft að leiðarljósi að kanna umhverfið með 

börnunum og móta þannig viðhorf barnanna gagnvart umhverfinu. Lagt var 

upp úr að nám og leikur myndu tengjast og áhersla lögð á að leggja inn 

vísindaleiki á áhugaverðan hátt fyrir börnin. Ýtt var undir valdeflingu barna 

með því að hlusta eftir áhugasviði þeirra tengda námssviðinu um sjálfbærni 

og vísindi. Viðhorf gagnvart starfendarannsókn og eigin starfsháttum 

breyttist frá að hræðast að skrifa eigin ígrundanir í dagbók yfir í það að það 

sé nauðsynlegur starfsháttur kennara. Með því að ígrunda og skrá var fylgst 
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betur með hvað búið var að gera og endurmetið var jafnóðum. Sjálföryggi 

jókst gagnvart eigin starfsháttum. Nám barnanna hvað varðar námssviðið 

um sjálfbærni og vísindi varð markvissarar í hópastarfi þrisvar í viku og 

einnig dagsdaglega.   

 



 

71 

6 Umræða 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að kanna hvernig starfshættir í 

leikskóla þróast við þátttöku í starfendarannsókn þar sem unnið er með 

námssviðið sjálfbærni og vísindi. Í því fólst að fá innsýn í hvernig unnið var 

með börnunum í tengslum við umrætt námssvið. Einnig að skoða hvaða 

áhrif þátttaka í rannsókninni hafði á kennara hvað varðaði viðhorf, 

starfshætti og nám barnanna. 

Við greiningu gagnanna kom fram að starf og viðhorf þátttakenda 

þróaðist í starfendarannsókninni varðandi eftirfarandi þætti: Áhuga og 

jákvæðni, reynslu og ígrundun, mótun viðhorfa, nám og leik, valdeflingu 

barna og sjálfstraust þátttakenda. Hér verða þessar helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar ræddar og þær settar í fræðilegt samhengi varðandi 

námssviðið sjálfbærni og vísindi í kennslu ungra barna.  

Þátttakendur lögðu mikið upp úr því að efla áhuga og forvitni barnanna á 

umhverfi sínu eða eins og önnur þeirra orðaði það „kveikja í litla 

vísindamanninum hjá börnunum“. Í því samhengi voru framkvæmdar 

margar áhugaverðar tilraunir þar sem börnin bæði kynntust vísindalegum 

viðfangsefnum og aðferðum. Þetta samræmist því sem fram kemur í grein 

Eshach og Fried (2005) sem telja mikilvægt að kynna fyrir börnunum 

vísindaleg viðfangsefni. Til að vekja áhuga og forvitni barna á sínu nánasta 

umhverfi var lögð áhersla á að fara í vettvangsferðir og þótti þátttakendum 

það mikilvægt í menntun til sjálfbærni. Það kemur heim og saman við 

ábendingar Elliott (2012) um mikilvægi þess að ýtt sé undir að börn fái 

tækifæri til að upplifa og njóta náttúrufræðilegra viðfangsefna. Þetta varð til 

þess að börnin urðu fróðleiksfúsari um umhverfi sitt ásamt því að veita 

umhverfinu og lífinu í náttúrunni mun meiri eftirtekt heldur en þau gerðu 

fyrir rannsóknina, að mati þátttakenda. Þessar ferðir skiluðu sér einnig í 

auknum áhuga barnanna á því að rannsaka eigið umhverfi. Samræmist 

þetta rannsóknarniðurstöðum Hauks Arasonar og Kristínar Norðdahl (2006), 

Siraj-Blatchford (2008) og Didonet(2008). Áhugavert var að sjá hvernig 

forvitni barnanna leiddi gjarnan til fleiri spurninga sem gaf færi á 

áframhaldandi rannsókn. En eins og Eshach og Fried (2005) benda á að þá 

eru þetta leiðir barna að rannsóknarvinnu þeirra.  

Draga má þann lærdóm af niðurstöðum rannsóknarinnar hversu 

mikilvægt það er að ýta undir hjá börnunum að þau eigi í samræðum við 

hinn fullorðna og hvort annað um þau viðfangsefni sem þau voru að 
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rannsaka. En eins og fram kom leiddi það til áhugaverðra samræðna á milli 

barnanna og áframhaldandi spurninga þeirra um náttúruleg fyrirbæri sem 

er hluti af rannsóknarferli barna. Þetta er jafnframt í samræmi við það sem 

fram hefur komið í öðrum rannsóknum (Kristín Norðdahl, 2013; Robinson 

og Vaealiki, 2010) þar sem bent er á að hluti af rannsóknarferli barna sé að 

eiga í samræðum um viðfangsefnið í rannsóknarferli sínu og með því 

sköpuðu þau þekkingu á viðfangsefninu á eigin hátt (Lindahl og Pramling-

Samuelsson, 2002). 

Í huga þátttakenda höfðu vettvangsferðir, tilraunir og athuganir 

barnanna einnig þann tilgang að börnin fengju eigin reynslu af alls konar 

fyrirbærum náttúrunnar. Þetta er í samræmi við kenningar Dewey 

(1938/2000) um mikilvægi reynslunnar í námi barna og niðurstöður margra 

fræðimanna um hve áhrifaríkt það er að börn fái tækifæri til að læra með 

því að skynja hlutina á fjölbreyttan hátt (Eshach og Fried, 2005; Fuentes, 

2008; Pramling-Samuelsson og Asplund-Carlsson, 2008). Einnig lögðu 

kennararnir áherslu á mikilvægi umræðna og að ígrunda jafnóðum það sem 

þau sáu og upplifðu út í náttúrunni sem er einnig í samræmi við áherslur 

Dewey um að reynsla af efnislegu umhverfi sé ekki nóg ein og sér heldur 

þurfi einnig að ígrunda hana (Dewey, 1938/2000; Jóhanna Einarsdóttir, 

2010a).  

Fram kom í rannsókninni að þátttakendur lögðu mikið upp úr því að 

börnin kynntust sínu nánasta umhverfi og með því vildu þeir leggja sitt af 

mörkum til að móta jákvæð viðhorf barnanna gagnvart náttúrunni. Þetta er 

í samræmi við niðurstöður rannsókna sem hafa sýnt fram á að börn sem eru 

í góðri tengingu við sitt náttúrulega umhverfi séu líklegri til að bera virðingu 

fyrir umhverfi sínu og vilja gera eitthvað til að vernda það (Sigrún 

Helgadóttir, 2013; Pratt, 2010; White, 2004). Einnig lögðu þeir áherslu á að 

börnin lærðu að ganga vel um umhverfið t.d. með flokkun og endurnýtingu 

sem er hluti af menntun leikskólabarna til sjálfbærni (Davis, 2010; Sträng, 

2008). Einnig var í þessu samhengi lögð áhersla á að börn lærðu um 

hringrásir náttúrunnar og að þau kynntust ræktun plantna en slík þekking er 

af mörgum talin mikilvæg í menntun til sjálfbærni (Kristín Norðdahl, 2009; 

Sträng, 2008). Þannig gætu slík verkefni ýtt undir menntun bæði varðandi 

sjálfbærni og vísindi. Fram kom mikil umhyggja fyrir umhverfinu hjá 

þátttakendum sjálfum. Einnig þótti þeim mikilvægt að ýtt væri undir að 

einstaklingar væru sjálfstæðir og þeim kennt að bera virðingu fyrir sjálfum 

sér og öðrum. Kennt að koma vel fram við fólk, dýr og jörðina sem eru 

grundvallarþættir í menntun til sjálfbærni (Davis, 2010; Kristín Norðdahl, 

2009; Qemuge, 2008). 
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Leikskólakennarinn í rannsókninni lagði mikla áherslu á að börnin fengju 

tækifæri til leikja og að nám barnanna færi fram í leik þeirra. Þetta er í 

samræmi við námskenningar (t.d. Vygotsky, 1933/1966) og opinbera stefnu 

í lögum um leikskóla (nr. 90/2008) og í Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Því var farin sú leið að gefa hópastarfinu 

meira svigrúm innan dagsskipulagsins en áður hafði verið. Þetta gaf 

börnunum rýmri tíma til að leika sér og prófa sig áfram með margvíslegar 

athuganir og tilraunir tengdar viðfangsefni námssviðsins. Þetta samræmist 

vel niðurstöðum rannsóknar á mikilvægi þess að gefa börnum tíma til að 

leika sér með efnivið sem tengdist eðlisfræði viðfangsefnum í leikskólastarfi 

(Haukur Arason og Kristín Norðdahl, 2007). Þannig gætu börn einnig orðið 

opnari fyrir hinum ýmsu tilraunum sem daglegt líf og starf getur boðið upp á 

(Haukur Arason, 2011).  

Markverðustu niðurstöður rannsókninnar eru að fljótlega eftir að 

rannsóknarferlið hófst fannst þátttakendum rannsóknarinnar mikilvægt að 

hlusta eftir áhugasviði barnanna tengdu námssviðinu sjálfbærni og 

vísindum, hvað þau vildu vita um það og hvaða leiðir þau vildu fara til afla 

sér þekkingar um umrætt námssvið. Með þessu er verið að ýta undir aukna 

sjálfstjórn nemenda í námi sínu (Guðmundur Heiðar Frímannsson, 2010). 

Einnig má sjá að þátttakan í þessari starfendarannsókn leiddi til breytinga á 

starfsháttum leikskólakennara og leiðbeinenda. Frá því að vera með 

fyrirfram ákveðin verkefni fyrir börnin sem hinn fullorðni ákveður í að hlusta 

á raddir barnanna. Einnig má draga þá ályktun af niðurstöðunum að með 

þátttöku í starfendarannsókn verði þátttakendur meira vakandi fyrir því að 

grípa þau tækifæri sem gefast í dagsins önn í starfi og leik með börnunum. 

Þessi breyting á starfsháttum er mikil áskorun og mikil vinna felst í að 

tileinka sér þessa nýju starfshætti. Mun auðveldara er fyrir kennarann að 

ákveða sjálfur hvað hann ætlar að vinna með heldur en að hlusta eftir því 

hvað börnin vilja. En að sama skapi skilar það sér í skemmtilegri vinnu þar 

sem börnin eru mun ánægðari og áhugasamari þar sem þau eru að vinna að 

því viðfangsefni sem þau vilja vinna með. Þetta samræmist niðurstöðum 

annarra rannsókna (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2012; Ärlemalm-Hagsér, 

2012; Davis, 2010; Fuentes, 2008; Haddad, 2008; Jóhanna Einarsdóttir, 

2007; Pramling-Samuelsson og Sheridan, 2003; Robinson og Vaealiki, 2010) 

sem benda á mikilvægi þess að hlustað sé á raddir barna.  

Aðalvinna vetrarins fólst í að þróa starfshætti með þetta í huga og í því 

sambandi reyndist vel að innleiða kennsluaðferð sem nefnd er 

könnunaraðferð (Helm og Katz, 2002) þar sem áhersla er lögð á að fá fram 

hugmyndir barnanna um viðfangsefnin og hvað þau vilja skoða betur. 

Könnunaraðferðin getur þannig ýtt undir valdeflingu barna sem er mikilvæg 
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í lýðræðislegu uppeldi barna þ.e. að þau fái tækifæri til að hafa áhrif á 

ákvarðanir sem varða eigið líf (Jóhanna Einarsdóttir, 2008). Með því er 

börnunum gefið það til kynna að skoðanir þeirra skipti máli og þar með er 

ýtt undir trú þeirra á eigin getu (Guðrún Alda Harðardóttir og Baldur 

Kristjánsson, 2012). Valdefling barna er einnig talin með mikilvægustu 

þáttum í menntun til sjálfbærni þar sem börn fá tækifæri til að upplifa að 

þau geti haft áhrif á þætti í eigin lífi og umhverfi (Davis,2010; Ärlemalm-

Hagsér, 2012).  

Þá var mjög áhugavert að sjá í niðurstöðum rannsóknarinnar að 

sjálfstraust þátttakenda jókst til muna bæði varðandi viðfangsefni sem 

námsþátturinn sjálfbærni og vísindi felur í sér og einnig varðandi kennslu 

um þau með ungum börnum. Í upphafi rannsóknar mátti greina óöryggi 

þátttakenda. Þeim fannst þeir ekki hafa næga reynslu af að kenna vísindi en 

jafnframt þótti þeim mikilvægt að skapa börnunum tækifæri innan 

leikskólans til að gera hinar ýmsu tilraunir tengdar vísindum. Smám saman 

mátti svo greina að sjálfstraust þátttakenda jókst þegar líða fór á 

rannsóknarferlið. Þetta eru þekkt áhrif þess að ígrunda starf sitt í 

starfendarannsókn (Bryndís Garðarsdóttir, Guðbjörg Pálsdóttir og 

Hrafnhildur Eiðsdóttir, 2013; Hafdís Guðjónsdóttir, 2004; Kristín Norðdahl 

og Hrafnhildur Eiðsdóttir, 2013). Eitt af þeim atriðum sem átti þátt í því að 

sjálfstraust jókst var að þátttakendur áttuðu sig á því að þeir þyrftu ekki að 

vita allt um viðfangsefnið. Það væri hægt að afla sér þekkingar í bókum og á 

Internetinu í rannsóknarvinnu með börnunum. Þær voru sammála um það 

að ígrundun á eigin starfsháttum væri mjög nauðsynlegur þáttur í kennslu. 

Með því væru þær að styrkja sig sem fagmenn á eigin starfsvettvangi og 

ígrundunin hjálpaði þeim jafnvel til að sjá eigin styrkleika og veikleika, þetta 

hefur einnig komið fram í öðrum starfendarannsóknum (Jóhanna 

Einarsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2013). Leikskólakennarinn nefndi að 

eftir þátttöku í þessu rannsóknarferli fyndist sér hún vera meðvitaðri um 

eigin starfshætti sem er í samræmi við niðurstöður rannsóknar Eddu 

Kjartansdóttur (2010). 
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7 Lokaorð 

Í þessari ritgerð var fjallað um rannsókn sem framkvæmd var í tengslum við 

starfendarannsóknina, Leikum, lærum og lifum á vegum RannUng 

(Rannsóknarstofa í menntunarfræðum ungra barna) við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands. Í rannsóknarverkefninu unnu saman leikskólakennari og 

leiðbeinandi í leikskóla og fengu stuðning frá sérfræðingi og meistaranema í 

Háskóla Íslands. 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða þróun sem varð á starfi á 

einni deild í leikskóla við þátttöku leikskólakennara og leiðbeinanda í 

starfendarannsókn. Skoðað var hvernig starfið var í upphafi og hverju var 

breytt meðan á starfendarannsókninni stóð. Aðal rannsóknarspurningin var:  

 

Hvernig þróast starfshættir í leikskóla sem tekur þátt í starfendarannsókn 

þar sem unnið er með sjálfbærni og vísindi?  

 

Þessi spurning felur í sér eftirfarandi undirspurningar: 

 Hvernig var unnið með börnum í tengslum við námssviðið sjálfbærni 
og vísindi? 

 Hvaða áhrif hafði þátttaka í verkefninu á kennara varðandi viðhorf, 
starfshætti og nám barnanna? 

Í fræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar var fjallað um áherslur í 

Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011) 

varðandi sjálfbærni og vísindi. Fjallað var um mikilvægi menntunar sem snýr 

að sjálfbærni og vísindum í leikskólastarfi og þá þætti sem skipta máli í 

menntun barna á námssviðinu sjálfbærni og vísindi. Einnig var gerð grein 

fyrir kennsluaðferðinni könnunaraðferð sem notuð var í starfi leikskólans. 

Aðferðfræði rannsóknarinnar var kynnt og hvernig gagna var aflað og 

hvernig þau voru greind. Tekin voru einstaklingsviðtöl við þátttakendur 

rannsóknarinnar bæði áður en rannsóknin hófst og einnig í lok rannsóknar. 

Gerðar voru vettvangsathuganir, dagbækur þátttakenda og mín dagbók 

voru lagðar fram sem gögn ásamt fundum. Einnig var rýnt í fyrirliggjandi 

gögn, sem voru skýrsla frá leikskólastjóra, heimasíða og skólanámskrá 

leikskólans. Í niðurstöðukafla var gerð grein fyrir því hvað kennararnir gerðu 

í skipulagi verkefnisins til að vinna að námsviðinu sjálfbærni og vísindi. Gerð 

var grein fyrir þeim þemum sem komu fram við greiningu gagnanna til að 

svara rannsóknarspurningunum. En þau eru; áhugi og jákvæðni, reynsla og 
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ígrundun, mótun viðhorfa, nám og leikur, valdefling barna og sjálfstraust 

þátttakenda. Að lokum voru niðurstöður ræddar í ljósi fræðanna.  

Þátttaka í starfendarannsókn með stuðningi frá utan að komandi 

sérfræðingi og meistaranema hafði áhrif á starfshætti þátttakenda. Með því 

varð innleiðing á námsþættinum um sjálfbærni og vísindi markvissari. Við 

þátttöku í þessari rannsókn dýpkuðu þátttakendur vinnuna varðandi 

námsþáttinn sjálfbærni og vísindi til muna. Áhersla á reynslu og virkni 

barnanna í starfinu var aukin t.d. varðandi flokkun, vettvangsferðir, tilraunir 

og athuganir. Eins var farið að hlusta meira á raddir barnanna, hvað þau 

vildu gera í tengslum við þetta námssvið. Þátttakendur efldust til muna í 

sínum starfsháttum við þátttökuna. Þeir fóru að hafa mun meiri trú á 

sjálfum sér og framkvæmdu meira af tilraunum með börnunum. Einnig jókst 

áhugi barnana á viðfangsefninu til muna. Ef dregnar eru saman 

áhugaverðustu niðurstöður rannsóknarinnar má segja að þær kjarnist um 

aukna valdeflingu barnanna sem og aukið sjálfstraust þátttakenda við að 

takast á við viðfangsefnið. 

Rannsóknin svaraði þeim spurningum sem lagt var upp með jafnframt 

því að kveikja aðrar spurningar. Með þessu námsbrölti mínu hefur 

sjálfsöryggi mitt í starfi vaxið til muna. Að fá þetta tækifæri til að fylgjast 

með þátttakendum ígrunda eigin starfshætti gerði það að verkum að ég fór 

að temja mér það einnig í mínu starfi. Ég tel að okkur leikskólakennurum sé 

nauðsynlegt að ígrunda eigin starfshætti reglulega. Með því aukum við eigið 

sjálfstraust sem leiðir til þess að við eflumst til muna í starfi og getum 

rökstutt enn frekar okkar starfshætti. 

Fyrir mig var þetta mjög lærdómsrík vinna sem fram fór í þessu 

rannsóknarferli. Vinna sem hefur eflt mig sem fagmanneskju og hefur orðið 

til að ég hugleiði meira eigin starfshætti og ígrunda eigið starf betur en 

áður. Í upphafi rannsóknar fann ég að þátttakendum fannst hugtökin 

sjálfbærni og vísindi flókin og allt að því hræddust þau. Vissulega eru þetta 

erfið og flókin hugtök en þegar farið er að vinna með þau þá verða þau 

auðskiljanlegri og auðveldari. Sem sást best með því að þegar þátttakendur 

fóru að kynna sér og vinna með þessi hugtök þótti þeim þau mikilvægari, 

auðveldari og skiljanlegri en áður.  
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Fylgiskjöl 

Fylgiskjal A 

Viðtal ágúst 2012. 

1. Nafn 

2. Aldur 

3. Starfsaldur 

4. Menntun 

5. Starfsheiti 

6. Hvað ert þú ánægðust með í starfsemi leikskólans? Af hverju? 

7. Hvernig sérð þú verkefnið fyrir þér? 

8. Hvað finnst þér mest spennandi í tengslum við verkefnið? 

9. Hvers vegna ákváðuð þið að taka þátt í verkefninu?  

 Hvað finnst þér um það? 

10. Telur þú að þið á deildinni vinnið á einhvern hátt með sjálfbærni og 

vísindi í daglegu starfi? 

11. Hvernig vinnið þið með það? 

12. Hvað telur þú hafa heppnast vel í því samhengi? 

13. Hvað telur þú að megi bæta? 

14. Er eitthvað sem þér finnst hafa verið erfitt að vinna með?  

15. Hvar telur þú að styrkleiki þinn liggi með tilliti til verkefnisins? 

16. Hvers konar faglegan stuðning vilt þú sjá í tengslum við verkefnið? 

17. Hvað er að þínu mati átt við með orðinu sjálfbær þróun? 

18. Um hvað gæti menntun til sjálfbærni (eða menntun til 

sjálfbærrarþróunar) fjallað að þínu mati? 

19. Telur þú að menntun ungra barna til sjálfbærni (eða menntun 

tilsjálfbærrar þróunar) sé mikilvæg? 

20. Hvers vegna telur þú að menntun ungra barna til sjálfbærni 

sémikilvæg? 

21. Hvað finnst þér að gæti flokkast undir vísindi?  

22. Telur þú að það sé mikilvægt að börn kynnist vísindum í leikskóla? 

23. Hvers vegna telur þú það mikilvægt?  

24. Er eitthvað af þessum viðfangsefnum sem þú telur til vísinda að 

þínumati mikilvægast í starfi með ungum börnum? 
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Fylgiskjal B 

1. Hvað ert þú ánægð með í sambandi við verkefnið? 

2. Hvað gekk vel? 

• Hvers vegna gekk það vel? 

• Hvað hafði mest áhrif? 

3. Hvað er það besta við verkefnið? 

 Helstu sigrar? 

 Hvað ertu stoltust af? 

4. Er eitthvað sem þú hefðir viljað hafa öðruvísi? 

 Af hverju? 

5. Hvað var erfitt við framkvæmd verkefnisins? 

 Var eitthvað sem gekk illa? 

 Hvað og af hverju? 

 Helstu hindranir? 

6. Hefur verkefnið breytt einhverju? 

 Í leikskólanum/deildinni 

 Hjá þér sem fagmanni. Hvernig –Dæmi 

 Í hugsunarhætti þínum 

 Starfsháttum þínum. 

 Hverjar eru helstu breytingar? 

 Hvernig sérðu framhald á verkefninu fyrir þér? 

 Hvernig sérðu næstu skref? 

7. Hvernig gekk að vinna út frá rannsóknaraðferðinni (starfenda-

rannsókn) 

 Skráning 

 Ígrundun 

8. Hvað er að þínu mati átt við með orðinu sjálfbær þróun? Og 

hvað gæti flokkast undir sjálfbærni? 

9. Hvað er að þínu mati átt við með orðinu vísindi? Og hvað gæti 

flokkast undir vísindi? 

10. Finnst þér mikilvægt að kenna sjálfbærni og vísindi í leikskólum? 

11. Fannst þér þú hræðast þessi hugtök í byrjun rannsóknar? En í 

dag? 

12. Hvað finnst þér felast í hugtakinu valdefling? 

13. Telur þú að það skipti máli að ýta undir valdeflingu barna í 

leikskólastarfi? 
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