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Formáli 

Ég er útskrifuð leikkona og starfaði við leiklist í fjórtán ár. Þá venti ég kvæði mínu í kross og 

las mannfræði til BA-prófs og frá þeim tíma hef ég unnið sjálfboðaliðastarf með 

innflytjendum. Í því starfi hef ég séð frá sjónarhóli innflytjenda hvaða hindranir og áskoranir 

mæta þeim í íslensku samfélagi. Ég sá í hendi mér að samanlagt gæti þessi bakgrunnur 

gagnast vel við kennslu. Í námi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands kynnti ég mér leiklist í 

kennslu, sérstaklega kennsluaðferðina Sérfræðingskápuna sem grundvallast á 

kennsluaðferðum Dorothy Heathcote. Mér gafst tækifæri til að framkvæma 

starfendarannsókn í tveimur leikskólum þar sem þeirri aðferð var beitt og um það bil 

helmingur nemenda var innflytjendur. Athyglisvert var að sjá hvernig Sérfræðingskápan kom 

út við þær aðstæður svo og að uppgötva nýjar áskoranir sem skólakerfið stendur frammi 

fyrir. Um það fjallar þessi ritgerð.  

Tilgangur rannsóknarinnar var meðal annars sá að efla fagvitund mína með því að máta 

aðferðina og mig við raunverulegar aðstæður. Þetta er reynsla sem ég er þakklát fyrir og tel 

ómetanlega. 

Ég vil þakka móður minni, Fjólu Magnúsdóttur, fyrir að blása mér baráttuanda í brjóst, 

dætrum mínum, Nönnu Elísu og Jóhönnu Steinu, fyrir margar samræður um kennsluaðferðir 

og íslenska skólakerfið. Eftir á að hyggja hlýt ég að hafa gengið á þolinmæði þeirra í þeim 

efnum. Jakob Bjarnar Grétarsson fær þakkir fyrir hvatningu og yfirlestur en sérstakar þakkir 

fá þær Ása Helga Ragnarsdóttir, sem ötul hvatti mig áfram verklega sem fræðilega og leiddi 

mig í gegnum rannsóknina, og Hafdís Guðjónsdóttir fyrir fræðilega innsýn og leiðsögn. Án 

þeirra hefði þessi ritsmíð aldrei orðið að veruleika. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands (sjá slóðina 

https://www.hi.is/sites/default/files/atli/pdf/log_og_reglur/vshi_sidareglur_16_1_2014.pdf)

. Ég hef gætt viðmiða í siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og miðlun 

upplýsinga og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri 

eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem hafa lagt mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

Reykjavík, 30. ágúst 2018 

Steinunn Ólafsdóttir 

https://www.hi.is/sites/default/files/atli/pdf/log_og_reglur/vshi_sidareglur_16_1_2014.pdf
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Ágrip 

Í þessari ritgerð er greint frá starfendarannsókn sem framkvæmd var 2017–2018. 

Tilgangurinn var að skoða í reynd kennsluaðferðir sem kenndar eru við Sérfræðingskápu 

Dorothy Heathcote. Hún þróaði aðferðina í kennslu með leiklist, byggða á þátttöku 

nemenda. Jafnframt lá fyrir í upphafi að átta sig á hvernig og hvort höfundur þessarar 

ritgerðar gæti tileinkað sér kennslu með kennsluaðferðinni en hún snýr að því að nemendur 

fara í ímyndunarleik og á þann hátt tileinka þeir sér fyrirliggjandi námsefni. Þar sem þetta var 

starfendarannsókn þá beindist athyglin að sjálfri mér í kennslu með það að markmiði að efla 

mig sem kennara. Niðurstöður rannsóknarinnar eru þær helstar að Sérfræðingskápan er 

gagnleg aðferð til að virkja nemendur en það er einmitt megininntak þeirrar hugmyndar sem 

kenningin grundvallast á. Í ímyndunarleik takast nemendur á við aðstæður sem kallast á við 

„raunverulegar“ aðstæður í samfélaginu og þannig opnast augu þeirra fyrir því að þeir eru 

gerendur. Ákvarðanir þeirra hafa áhrif á framvindu og niðurstöðu. Fyrr en varir verða 

nemendur og kennarar orðnir sérfræðingar í þeim spennandi fróðleik sem aðalnámskrár 

boða. Þá leiddi rannsóknin jafnframt í ljós að kennsla samkvæmt aðferðinni krefst þess að 

kennari sé vel undirbúinn og skipulagður en hann þarf jafnframt að vera fær um að takast á 

við hið óvænta og leika af fingrum fram eins og á við í góðum jassi. Til að öðlast þekkingu og 

færni í Sérfræðingskápunni þarf að framkvæma hana með nemendum á vettvangi. Með 

aðferðum hennar gefst tækifæri til að samþætta námsgreinar. Niðurstöður rannsóknarinnar 

gefa tilefni til að ætla að vert sé að kennarar gefi þessari kennsluaðferð tækifæri í 

skólastarfinu. 
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Abstract 

Now you´re back to being Ása! – this master thesis, delves into an action research project 

conducted in 2017-2018. The purpose of the research was to explore the use of the teaching 

method – „the Mantle of the Expert” – by Dorothy Heathcote. Heathcote developed the 

method by using acting as a teaching method, with the students’ participation as a pivotal 

part of the class. Another purpose of the research was to discover whether the author could 

adopt the method to use in teaching and if yes, then how. The method revolves around the 

students themselves; they play a game of imagination and through that learn the lesson at 

hand. Since this was an action research I put an emphasis on myself as a teacher with the 

goal of strengthening myself as a pedagogue. The research findings suggest that the Mantle 

of the Expert is a useful method of engaging students in the classroom which is the core of 

the concept the teaching theory is built on. When playing imaginary games children tackle 

situations that mirror “real” scenarios in society and through doing that their eyes are 

opened to the fact that they are actors themselves. They find that their decisions affect both 

the progress and the outcome. Soon, both students and instructors become masters of the 

exciting knowledge found in the National Curriculum Guide. Moroever, by using the method 

teachers have a chance to integrate subjects. The findings also show that the method 

demands that the teacher is well prepared and organized. However, it is as important that 

the teacher using the method is able to encounter the unexpected and improvise just as a 

good jazz player would. To obtain knowledge and skill in using the Mantle of the Expert it is 

necessary to carry out the method with students in the classroom. The research showed that 

teachers would benefit from exploring this teaching method in their classrooms. 
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1 Inngangur  

Að vera með áhugasama nemendur í bekkjarstarfi er markmið skólastarfs, að samstarf 

nemenda og kennara grundvallist á sameiginlegri löngun til þekkingarleitar. Þó er það svo að 

margir nemendur eiga erfitt með að sjá, hvað nám og skóli hafa með líf þeirra að gera, og er 

fyrirmunað að sjá nokkurt hagnýtt gildi í því að sitja í skóla. Það ætti því að vera 

forgangsatriði fyrir samfélagið í heild að búa svo um hnútana að nemendum þyki nám 

áhugavert og hvetjandi og að skemmtilegt sé að vera í skóla. Kennsluaðferðir eru með 

ýmsum hætti en í þeirri kennsluaðferð, sem hér verður fjallað um, leiklist í kennslu, og 

gengur út á að virkja nemendur, er lögð áhersla á að nemendur og kennarar starfi saman.  

Leiklist í kennslu er ætlað er að efla þekkingu og áhuga á námi. Rannsókn Kristínar Á. 

Ólafsdóttur (2007) leiddi í ljós að góð áform í aðalnámskrám duga skammt ein og sér því að 

leiklist í kennslu hefur ekki verið mikið notuð hérlendis. Í rannsókninni, Starfshættir í 

grunnskólum við upphaf 21. aldar (2014) kemur fram að útbreiðsla leiklistar í kennslu hefur 

ekki orðið samkvæmt því sem aðalnámskrár gefa fyrirmæli um en umfang einstakra list- og 

verkgreina var áætlað út frá því að kanna hvort sérhæfðir list- og verkgreinakennarar 

störfuðu við skólana. Samkvæmt svörum kennara í spurningakönnun hafði aðeins ein 

greinanna átta sem kannaðar voru sérhæfða kennara í öllum skólunum 20; það er 

námsgreinin íþróttir. Út frá svörunum virtust sérhæfðir tónmenntar-, smíða-, myndmenntar-, 

textíl- og heimilisfræðikennarar vera í 12–18 skólum. Af svörunum má áætla að tæpur 

helmingur skólanna hafi haft sérhæfða kennara í leikrænni tjáningu/leiklist. Skýr ákvæði í 

aðalnámskrám 1999 og 2007 ættu þó að tryggja öllum nemendum kennslu í listgreinum, en 

það dugir ekki til (Gerður G. Óskarsdóttir, o.fl. 2014). 

Fjölmenningarlegt samfélag er veruleiki á Íslandi og mikilvægt að huga að stefnumálum í 

menntun ungra barna sem hingað flytjast eða fæðast af erlendum foreldrum. Sökum skorts á 

vinnuafli íslensks atvinnulífs þá hefur innflytjendum á Íslandi fjölgað (Anton Örn Karlsson, 

Karl Sigurðsson, Ólafur Garðar Halldórsson, Róbert Farestveit, 2018; Hagstofa Íslands, 2017). 

Þess vegna má búast við því að skólar á Íslandi taki við æ fjölbreytilegri hópum nemenda í 

náinni framtíð. Mikilvægi þess að menntakerfið á Íslandi mæti þessari nýju stöðu ætti að 

blasa við. 

Hlutfall barna með erlent móðurmál í íslenskum leikskólum hefur verið að hækka jafnt og 

þétt frá árinu 2004 en þá var hlutfallið 6,9%. Árið 2014 var hlutfallið komið upp í 11,2% 

(Hagstofa Íslands, 2016; Rúnar Helgi Haraldsson, 2016).  

Það er ánægjulegt að fólk skuli vilja setjast hér að en það kallar á góðan undirbúning og 

umræðu um hvernig taka skal á móti ungum nemendum sem hafa annað móðurmál en 

íslensku. Fyrir liggur að leikskólastjórar vinna eftir aðalnámskrá leikskóla (2011). Starfsrammi 
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hennar er víður en grunnstoðir eru meðal annars jafnrétti og lýðræði (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). Sé því til haga haldið ættu aðflutt börn að hafa möguleika á 

að læra meirihlutamálið, íslensku, í leikskóla enda er kveðið á um það í íslenskum lögum. 

Segir meðal annars að meginmarkmið í uppeldi og kennslu leikskóla eigi að vera „að veita 

skipulega málörvun og stuðla að eðlilegri færni í íslensku“ (Lög um leikskóla nr. 90/2008). 

Hér verður sagt frá starfendarannsókn sem gerð var haustið 2017 í elsta bekk í leikskóla 

en þar var um helmingur nemendahópsins innflytjendur. Í starfendarannsókninni var unnið 

með Sérfræðingskápuna, aðferð leiklistar. Tveir kennarar Menntavísindasviðs Háskóla Íslands 

voru hvatamenn að rannsókninni. Þátttakendur voru leikskólabörn á aldrinum 5–6 ára, 

kennarar þeirra í tveimur leikskólum á höfuðborgarsvæðinu og ég, höfundur þessarar 

ritgerðar. Meginmarkmið mitt var að beina sjónum að eigin kennslu og þá sérstaklega 

hvernig ég gæti tileinkað mér aðferðir leiklistar í framkvæmd. 

Rannsóknarspurningin var: Hvernig get ég sem kennari tileinkað mér kennsluaðferðir 

Sérfræðingskápunnar í starfi mínu? 

Í öðrum kafla verður farið yfir þann fræðilega bakgrunn sem rannsóknin byggir á. Þar er 

fjallað um menntagildi kennsluaðferða leiklistar og mögulegt hlutverk leiklistar í skólakerfinu. 

Einnig er gerð ítarleg grein fyrir hugmyndafræði þeirri er liggur að baki kennsluaðferðinni 

Sérfræðingskápunni. Í lok annars kafla er undirkafli um fjölmenningarlega kennslu og 

tvítyngda nemendur og hvernig auka megi orðaforða þeirra. Í þriðja kafla er farið yfir þá 

aðferðafræði sem býr að baki rannsókninni en rannsóknin er eigindleg starfendarannsókn. 

Þar er einnig fjallað um gagnaöflun og gagnagreiningu ásamt því að gerð er grein fyrir 

siðferðislegum álitaefnum sem hafa þarf í huga í starfendarannsókn. Í fjórða kafla er sagt frá 

tildrögum verkefnisins auk þess sem framkvæmd er rakin með það fyrir augum að varpa 

skýrara ljósi á skipulagningu og útfærslu. Í fimmta og sjötta kafla verða niðurstöður raktar og 

umræður kynntar.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur  

Í þessum kafla er greint frá fræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar. Kaflanum er skipt í 

undirkafla. Í þeim fyrsta er fjallað um aðalnámskrá, í næsta um hugsmíðihyggju, þriðji 

undirkafli er helgaður samvinnunámi og fjórði kafli sögulegum forsendum. Fimmti undirkafli 

fjallar um kennsluaðferðina Sérfræðingskápuna og tilurð hennar skoðuð. Í sjötta undirkafla 

er síðan fjölmenningarleg menntun gerð að umtalsefni. Í lokin, eða sjöunda undirkafla, er 

komið inn á tvítyngi og eflingu orðaforða hjá leikskólanemendum. 

2.1 Aðalnámskrá 

Í aðalnámskrám eru fyrstu þrír kaflarnir sameiginlegir fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla og 

fjallað er um almenna menntun, námsmat og eftirlit. Grunnþættir almennrar menntunar eru: 

læsi, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi, heilbrigði, jafnrétti og sköpun (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, 2013).  

Í Aðalnámskrá leikskóla segir meðal annars að þar eigi að vera rými fyrir sköpunarferli og 

fagurfræðilega tjáningu þar sem börn njóta þess að taka þátt í skapandi ferli. Einnig skuli þau 

finna til ánægju og gleði yfir eigin sköpunarkrafti, kanna og vinna með margvíslegan efnivið, 

kynnast bókmenntum, þulum, sögum og ævintýrum, læra texta og taka þátt í söng, skapa og 

tjá upplifun sína, svo sem í myndlist, tónlist, dansi og leikrænni tjáningu. Börn eiga að fá 

tækifæri til að njóta fjölbreyttrar menningar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Sjá má af ofangreindu að starfshættir leikskóla eiga að vera þannig að þeir hvetji börn til 

að tjá sig og skapa. Jafnframt skal að leikskólinn búa svo um hnútana að aðstæður séu fyrir 

börn til að virkja ímyndunarafl sitt. Aðalnámskrá getur þess að þau eigi að fá að takast á við 

leikræna tjáningu (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2011). Leikskólaganga barna er 

mikilvægur hluti af lífi þeirra og þar stíga þau sín fyrstu skref í námi. Framtíð barns er samofin 

framtíð þess samfélags sem það býr í og hlýtur því að vera mikilvægt að efla frumkvæði 

barnsins og trú á eigin getu. Börn eru valdalaus hópur í samfélaginu en samkvæmt lögum um 

leikskóla (nr. 90/2008) á leikskólinn að hafa leikskólabarnið, réttindi þess og velferð í 

fyrirrúmi og rækta hæfileika þess til tjáningar og sköpunar. Í markmiðsgrein laganna segir að 

í leikskólastarfi skuli haft að markmiði að efla sjálfstæði barnanna. Í ljósi þess lagastafs er 

vert að hafa hugfast að stuðla má að sjálfstæði með því að hlusta á hugmyndir barnsins og 

taka tillit til þeirra.  

Ef litið er til grunnskóla má lesa að í viðmiðunarstundaskrá Aðalnámskrár grunnskóla er 

skilgreindur heildartími í list- og verkgreinum hjá þremur aldursstigum grunnskóla (Mennta- 

og menningamálaráðuneytið, 2013). Skólar skipuleggja framkvæmd kennslunnar innan þess 

ramma, svo sem hvernig heildartími skiptist milli greina. Er kveðið á um að list- og 
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verkgreinar skuli hafa jafnt vægi innan heildartímans. Því skiptir máli hvort skólastjórnendur 

eru hlynntir leiklist í kennslu og séu meðvitaðir um gildi leiklistar í kennslu. Ljóst er að þrátt 

fyrir ákvæði um leikræna tjáningu í aðalnámskrá dugir það ekki til að tryggja 

leikskólanemendum kennslu í leiklist. Það er undir skólastjórnendum komið hvernig því er 

framfylgt. 

Skólastjórnendur þurfa að vera óhræddir við að treysta eigin dómgreind og leitast við að 

hafa áhrif á mótun skólastefnu og skólastarfs (Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og 

Steinunn Helga Lárusdóttir, 2008 ). Þó rannsóknin taki til leikskóla er vert að líta til 

Aðalnámskrár grunnskóla (2013), þá til að varpa nánari ljósi á stöðu leiklistar almennt innan 

skólakerfisins, en þar segir: „Menntun í leiklist snýst um að þjálfa nemendur í aðferðum 

listgreinarinnar en ekki síður um læsi á leiklist í víðu samhengi og á að dýpka skilning 

nemenda á sjálfum sér, mannlegu eðli og samfélagi […] Hún styður nemandann í að tjá, móta 

og miðla hugmyndum sínum og tilfinningum“ (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2013, 

bls. 145).  

Það er ekki svo lítið hæfniviðmið að nemandi dýpki skilning sinn á mannlegu eðli. En, 

þetta háleita markmið ætti ekki síður að skoðast að teknu tilliti til kennslu í leikskóla. Ljóst er 

að það getur verið erfitt að gera námsmat á slíku, en á móti kemur – þegar farið er fram á 

slíkt hæfniviðmið í aðalnámskrá – þá felur það í sér viðurkenningu á því huglæga í menntun 

sem leiklistarkennsla vissulega grundvallast á.  

Í næsta kafla verður fjallað um kenningu um hugsmíðihyggju (e. constructivist theory) en 

þar er þeirri skoðun haldið fram að þekking byggist upp hjá einstaklingum/nemendum í 

gegnum þá margvíslegu reynslu sem þeir verða fyrir. 

2.2 Hugsmíðihyggja 

Nemandi byggir á eigin reynslu í leiklistartímum en ný þekking myndast þegar hann tengir 

upplifun í kennslustundum við eigin reynsluheim. Það er í takt við kenningar um 

hugsmíðihyggju (e. constructivism) en hún grundvallast á því að nemendur læri með því að 

byggja ofan á fyrri þekkingu. Í bókinni Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldar (2014) 

kemur fram að íslenskir kennarar slái öll met varðandi tiltrú á hugmyndafræði 

hugsmíðihyggju meira en kennarar í öðrum löndum (Ingvar Sigurgeirsson, o. fl. 2014). 

Perkins (1999) bendir á að fólk þurfi ekki að starfa lengi við menntamál til að átta sig á að 

hugsmíðihyggja sé ekki eitthvað eitt. Hann tilgreinir þrjú atriði: virkt nám, félagslegt nám og 

skapandi nám. Virkt nám (e. active learning) setur nemandann í hlutverk þar sem hann er 

virkur; þá er höfð umræða meðal nemanda eða málfundir, þeir setja fram tilgátur eða 

rannsókn. Félagslegt nám (e. social learning) byggir á hópnámi eða hópvinnu. Leiklist í 
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kennslu fellur vel að hugmyndum um félagslegt nám þar sem leiklist í kennslu er í eðli sínu 

hópvinna. 

Skapandi nám (e. creative learning). Slíkt nám gerir kröfu til að ekki sé nóg að nemandinn 

geri ráð fyrir að eitthvað sé eins og það er, heldur eiga kennarar að aðstoða nemendur við að 

enduruppgötva vísindalegar kenningar og gera tilraunir (Perkins, 1999). 

Fylgismenn hugsmíðihyggju skilja heiminn út frá þeirri merkingu sem einstaklingar leggja í 

eigin reynslu og telja að þekkinguna sé að finna í túlkun einstaklinga á henni. Þeim ber hins 

vegar ekki saman um hvort veröldin sjálf sé hugsmíð eða aðeins þekking okkar á henni 

(Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013).  

Í tilraunaskóla menntunarheimspekingsins, Johns Dewey (1859–1952) var í námskrá lögð 

áhersla á að einstaklingurinn væri félagsleg vera og í lífrænu sambandi við umhverfi sitt. 

Skólasamfélagið byggði á reynslu nemenda utan skóla og leitast var við að tengja nám barna 

heimili þeirra og samfélagi. Leikur og vinna ætti ekki að vera aðskilin (Jóhanna Einarsdóttir, 

2010). Því er brúarsmiðurinn Dewey ágætt dæmi um framkvæmd félagslegrar 

hugsmíðihyggju, ávallt að leitast við að brúa gjá á milli heimilis, skóla, huga og handar. 

 Nemendur í leiklist ganga til liðs við ímyndaðan heim og geta tekist þar á við margvísleg 

hlutverk. Börn búa yfir hæfni til að leika sér og setja sig í spor annarra og lifa sig inn í 

ímyndaðar aðstæður. Þau koma í leikskólann með þessa getu sem síðan er hægt að nota sem 

kennslufræðilegt afl. Börnin lifa sig inn í aðstæður og verða að taka ákvarðanir og bera 

ábyrgð á afleiðingunum (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004). Þau koma með 

ákveðna þekkingu í leikskólann og byggja ofan á hana. Þetta er undirstaða hugmyndarinnar 

um leiklist í kennslu (e. drama in education) og þar með talið undirstaða 

Sérfræðingskápunnar, kennsluaðferðarinnar sem fjallað verður nánar um síðar. 

 

2.3 Samvinnunám 

Sérfræðingskápan er kennsluaðferð þar sem áhersla er lögð á hópvinnu. Nemendur vinna 

saman og taka sameiginlegar ákvarðanir. 

Johnson og Johnson og Houlubec (1993) benda á að það að setja nemendur saman í 

samstarfshóp í kennslustofu og segja þeim að þeir séu hópur þýðir ekki að þeir vilji eiga 

áhrifaríkt samstarf. Til þess að nemendur séu samvinnufúsir þurfi fimm grunnþættir að vera 

til staðar: 

 

1. Jákvæð gagntengsl (e. positive interdependence): Máli skiptir að stuðla að 

hópsamstöðu og liðsheild. Liðsheildin byggir á því að hver og einn leggi til „í púkkið“. 
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Ákjósanlegast er að allir meðlimir hafi hlutverk og geri sér grein fyrir sameiginlegum 

markmiðum hópsins og að allir séu virkir. 

2. Einstaklings- og hópábyrgð (e. individual and group accountability): Í samvinnunámi 

læra nemendur saman en bera jafnframt ábyrgð á því sem á þeirra könnu er 

sérstaklega. Þannig getur enginn „verið farþegi“ í verkum annarra. Markmiðin þurfa 

að vera skýr svo að nemendur átti sig á því hvort þeir séu á réttri leið og sama gildir 

um einstaklinga innan hópsins. 

3. Árangursrík samskipti (e. promotive interaction): Hópurinn verður að tala saman um 

verkefnið, sem verið er að vinna, og samtalið með þeim hætti að nemendur tileinki 

sér námsefnið. Þannig kemst hópurinn nær sameiginlegum markmiðum. 

4. Viðeigandi beiting félagslegrar hæfni (e. appropriate use of social skills): Í 

samvinnunámi vinna nemendur ekki aðeins fræðileg verkefni, heldur læra einnig um 

mannleg samskipti og þróa með sér félagslega færni og reynslu af hópastarfi. 

Meðlimir hópa verða að vita hvernig á að veita forystu, taka ákvarðanir, mynda traust 

og takast á við ágreining. Til þess að miðla þessu er öflugt að nota samvinnunám og er 

mælt með því að kennarar geri það. 

5. Framfarir hópsins (e. group processing): Eftir að hópvinnu lýkur og verkefni, sem fyrir 

liggur, hefur verið leyst þurfa meðlimir að ígrunda samstarfið: Hvernig gekk? Hvað 

lærðu þeir? Nemendur skoða vinnu sína, hvorttveggja sem einstaklingar og hópur, og 

ígrunda hvernig hægt sé að bæta sig svo að þeim takist betur upp næst (Johnson og 

Johnson og Holubec, 1993). 

 

Hvað við kemur þróun hóps og félagsfærni má greina framfarir hópsins þegar meðlimir 

ræða saman um hvernig þeim hefur tekist til við að ná sameiginlegum markmiðum og 

hvernig samskiptin gengu fyrir sig. Hópar verða að leggja niður fyrir sig hvaða gjörðir hvers 

meðlims um sig reyndust hjálplegar, hverjar ekki og í framhaldi af því að taka ákvarðanir um 

hvað á að halda áfram að vinna með og hverju skal að breyta (Johnson og Johnson og 

Holubec, 1994). 

Hlutverkum má skipta milli nemenda og það býður upp á ýmsa möguleika. Gera má 

nemendur ábyrga fyrir ákveðnum þáttum í vinnunni með því að setja þeim tiltekin verkefni 

(Hafdís Guðjónsdóttir, 2005). Markmiðið er að efla nemendur þannig að þeir öðlist aukna trú 

á eigin getu. Þó ofangreint hafi verið lagt fram á sínum tíma í því sem snýr að 

grunnskólanemendum er hér um svo almenn atriði að ræða að engin ástæða er til að ætla 

annað en að þau eigi við um leikskólabörn einnig; hvernig þau virka í hópi og innan ramma 

skólastarfsins. 
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 Að lokum má geta þess að samkvæmt Dr. Spencer Kagan sem skrifað hefur mikið um 

samvinnunám er að það sé einnig fyrir kennara. Hann leggur áherslu á samvinna sé á milli 

kennara og þeir byggi upp traust sín á milli. Ein af mörgum útfærslum hans til þess er að 

kennarar geri með sér samkomulag um að skipuleggja einstakar kennslustundir saman, 

fylgist þá með kennslu og veiti hvor öðrum stuðning eftir áhorf meðal annars með jákvæðum 

ábendingum og samræðum. Hugmyndir hans miða að því að kennarar styðji kennara (Kagan, 

1994). 

2.4 Valdefling og trú á eigin getu 

Hér á undan hefur verið minnst á hugtökin, „valdefling“(e. empowerment) og „trú á eigin 

getu“ (e. self efficacy). Guðrún Alda Harðardóttir (2014) segir að þó að þessi tvö hugtök eigi 

sér ólíkan uppruna tengist þau þannig að valdefling er einkenni á félagslegum samskiptum 

sem stuðla að því að styrkja einstaklinga í trú á eigin getu. Valdefling felur í sér frelsi til 

athafna. Slíkt er kallað fram til að mynda með því að horfa fremur til þess sem barnið getur 

fremur en þess sem það getur ekki. Valdefling er margþætt og óhlutbundið hugtak og 

lausnamiðað; snýr að því að vald sé breytanlegt en ekki fasti. Valdefling vísar þannig með 

óbeinum hætti til valdreifingar; deilist til dæmis milli barns og kennara, eftir aðstæðum 

hverju sinni. Valdeflingin er þannig beintengd aðstæðum og markmið hennar er að deila 

valdi og nota það á þann máta að einstaklingar geti beitt því til að vera gerendur í eigin lífi 

(Guðrún Alda Harðardóttir, 2014). 

Hinn Brasilíski Paulo Freire er oft talinn vera einn helsti frumkvöðull kenninga um 

valdeflingu í menntunarfræðilegu samhengi. Hann lagði áherslu á að maðurinn væri ekki 

aðeins í veröldinni heldur hluti hennar og tæki þar af leiðandi virkan þátt í að skapa og 

endurskapa (Freire, 1993). Hugmyndir hans voru byltingarkenndar. Meðal þess sem hann 

benti á var nauðsyn þess að veita alþýðu manna nútímalega menntun sem þá ögrar hinu 

hefðbundna og viðtekna. 

Leiðin að því að efla sjálfstraust, valdefla nemendur, er að mati Robinsons (2011), að 

kenna skapandi hugsun vegna þess að sköpun kallar á samræður milli tilfinninga og 

hugsunar. Robinson telur að kennsla í skapandi hugsun auki sjálfstraust og sjálfstæði hugans 

og bætir við að markmiðin með kennslu skapandi hugsunar séu að hvetja nemendur til að 

rannsaka og leyfa þeim að gera mistök sem þeir síðan læra af.  

Benda má á að þetta er gert þegar notaðar eru kennsluaðferðir Sérfræðingskápunnar en þar 

eru nemendur í hlutverkum sérfræðinga hvattir til að skoða verkefni, leysa vanda og taka 

sameiginlegar ákvarðanir upp á eigin spýtur.  

Nemendur þróa með sér meðvitundina um eigið innsæi og ræða hugmyndir sínar og verk. 
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Við það eykst sjálfstraust nemenda og þeir verða meðvitaðri um umhverfi sitt og það sem 

skiptir samfélagið máli (Robinson, 2011). 

2.5 Trú á eigin getu 

Kenning um eðli og þýðingu sálfræðilegu breytunnar um trú á eigin getu (e. perceived self-

efficacy ) var sett fram af félagssálfræðingnum Albert Bandura: „Perceived self- efficacy 

refers to beliefs in one´s capabilities to organize and execute the courses of action required 

to produce given attainments“ (Bandura, 1997, bls. 3).  

Þannig má ætla að trú hvers og eins á eigin getu vegi jafnvel þyngra á metunum en 

raunveruleg hæfni. Þessi trú leiðir í sjálfu sér til þess – samkvæmt Bandura – að hæfni 

einstaklinga til að takast á við stöðugt þyngri viðfangsefni eykst. Samspil þessara þátta, sem 

eðli málsins samkvæmt eru huglægir eða óeiginlegir, verður margslungið og vandkvæðum 

bundið að henda reiður á því. Hér skiptir sem sagt trúin á eigin getu meira máli en getan sem 

slík (Bandura, 1997; Guðrún Alda Harðardóttir og Kristján Kristjánsson, 2012). 

Bandura skilgreindi fjóra þætti sem hafa áhrif á hið áunna sjálfstraust: Fyrri reynsla, 

fyrirmyndir, hvatning og líðan. Hér verður fjallað nánar um þessa þætti: 

• Fyrri reynsla, sem leikskólabarnið byggir á, getur verið af ýmsum toga. Ef dæmi er 

tekið úr kennslu má gefa sér að leikskólabarnið, nemandi í leiklist, hafi þar stigið það 

skref að taka þátt, tjá sig og hafi haft gagn og gaman af. Barnið eflir við það trúna á 

eigin getu og eykur þannig hæfni sína til að takast á við verkefni sem framtíðin ber í 

skauti sér. 

• Fyrirmyndir eru mikilvægar, bæði jafningjar og leikskólakennarar, og Bandura telur að 

því nær einstaklingnum í getu, sem fyrirmyndin er, þeim mun öflugri sé hún. 

• Hvatning, og er þá átt við hvatningu fullorðinna, barna og umhverfis. Þannig getur 

leikskólakennari eða leikfélagi barnsins hvatt það og jafnvel aðstoðað það í leiknum ef 

einhver hindrun verður í vegi. Umhverfið getur einnig eflt trú barns á eigin getu til að 

mynda með því að námsefnið hæfi barninu þannig að það ráði vel við aðstæður. 

• Dagsformið, tilfinningaleg eða líkamleg líðan getur haft áhrif á trú barns á eigin getu; 

barn getur verið þreytt, svangt eða illa fyrir kallað sem hefur sitt að segja í 

leikskólastarfi barnsins þann daginn (Bandura, 1997; Guðrún Alda Harðardóttir og 

Kristján Kristjánsson, 2012). 

2.6 Sögulegar forsendur 

 Kennsluaðferðin Sérfræðingskápan var þróuð af Dorothy Heathcote, leiklistarkennara 

sem fæddist á Bretlandi árið 1926. Hún var menntuð í leiklist og var Sérfræðingskápan 

afrakstur rúmlega fjörutíu ára starfs hennar sem kennara. Framlag hennar til kennslu og 

uppeldisfræða er slíkt að hjá því verður vart litið. Hún leit á aðferðir leiklistar sem gagnlegt 
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tæki fyrir kennara til að auðvelda nemendum að skilja námsefnið sem var til umfjöllunar 

hverju sinni meðal annars vegna þess að nemandinn þurfi að setja sig í spor annarra, leiklist í 

kennslu virki sem spegill mannlegs samfélags ( Kristín Á. Ólafsdóttir, 2007).  

Dorothy Heathcote þróaði eigin aðferð, byggða á þátttöku nemenda, í ímynduðum heimi 

þar sem þeir fást við ýmis verkefni úr raunheimi sem ríður á að leysa. Hér að ofan segir að 

leiklist þjóni vel sem spegill mannlegs samfélags. Að efla samfélagslega vitund nemenda er 

nauðsynlegt í fjölmenningarsamfélagi á Íslandi sem verður sífellt margþættara. Með leiklist í 

kennslu er ef til vill mögulegt að uppfylla það sem Aðalnámskrá grunnskóla (2013) leggur til, 

þ.e. „og á að dýpka skilning nemenda á sjálfum sér, mannlegu eðli og samfélagi“ (Mennta-og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 145). 

Þekktasta hugmynd Heathcote í leiklistarkennslu útleggst á íslensku: „nemendur sem 

sérfræðingar“; á ensku: „Mantle of the Expert“ eða Sérfræðingskápan. Það er kallað svo því 

að nemendur fara í hlutverk „sérfræðinga“, þeir klæða sig í kápu sérfræðings. 

Útgangspunktur er að nemandinn getur og kann heilmikið en þarf að afla frekari þekkingar 

eða leysa tiltekin verkefni svo að honum verði enn frekar ágengt. Allir eru jafnir í 

skólastofunni á meðan hlutverkaleikurinn á sér stað (Aitken, 2013; Taylor, 2016).  

 Heathcote (1972) sagði um leiklist í kennslu að merking orðsins „drama“ hafi verið önnur 

hjá Grikkjum en nú er. Hjá Grikkjum var það tengt orðunum „to live through“, „að lifa sig inn 

í“ og þannig væri æskilegt að nota leiklist í kennslu með börnum, til að mennta þau og stuðla 

að auknum þroska þeirra: „When the Greeks on the hillsides watched the stories they knew  

‘lived through’ yet again, who knows what strength was given to them by this 

reacquaintance with their myths…“ (Heathcote,1972, bls. 159). Í lauslegri þýðingu: „Þegar 

Grikkir sátu og horfðu á sögurnar, sem þeir þekktu, þá hafi þeir endurupplifað sögurnar og 

hver veit hvaða styrk þeir fengu við endurnýjuð kynni við goðsögur sínar?“ Winston heldur 

því fram að fyrir Heathcote hafi þetta ekki verið algildur sannleikur heldur sammannleg 

reynsla sem hún notaði í kennslu; segir Winston hana hafi verið einkar hnitmiðaða við að 

setja fram siðferðisleg álitaefni sem nemendur áttu og þurftu að taka afstöðu til (Winston, 

1998).  

Heathcote byrjaði að vinna að hugmyndum sínum um Sérfræðingskápuna á seinni hluta 

20. aldar en á þeim tíma kom fram hin svokallaða „gagnrýna kenning“ sem kennd er við 

Frankfurter-skólann. Gagnrýnu kenninguna má rekja til Paulo Freire en með henni er lögð 

áhersla á vitundarvakningu, valdeflingu, breytt valdahlutföll og óheft tjáskipti. Freire er einn 

helsti frumkvöðull valdeflingar í menntunarfræði og má nefna að hann er einn þeirra 

fræðimanna sem horft er sérstaklega til í leikskólastarfi í Reggio Emilia (Guðrún Harðardóttir, 

2014; Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013). Fyrsti leikskólinn í Reggio Emilia var 

stofnaður eftir seinni heimstyrjöldina er tímabil einræðis og fasisma á Ítalíu leið undir lok. 
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Mæður stofnuðu leikskólann en skólastarfinu var meðal annars ætlað að stuðla að því að 

börnin lærðu að standa betur vörð um lýðræði en fyrri kynslóð hafði gert og vera gagnrýnni á 

alla einræðistilburði. Kennslan þar byggðist á virkri þátttöku (e. active participation) barna. 

Áhersla var lögð á að börn þurfa að finna tilgang í því sem þau taka sér fyrir hendur og að 

skapa þurfi börnum tækifæri til að ígrunda mikilvægi lýðræðislegrar þátttöku í samfélaginu 

(Guðrún Alda Harðardóttir, 2014). 

Í því samhengi er vert að horfa til vesturs en sálfræðingurinn Jerome Bruner (1915–2016) 

bjó og starfaði í Bandaríkjunum. Bók hans The Process of Education, sem kom fyrst út árið 

1960 og kom út í íslenskri þýðingu 2017 undir heitinu Menntunarferlið, hefur haft víðtæk 

áhrif á menntastefnu, námsgerð og kennslufræði á Vesturlöndum, meðal annars á Íslandi 

(Bruner, 1960, 2017). Hann nálgaðist kennslufræði út frá sálfræðikenningum og því að 

maðurinn væri skynjandi vera, ekki óvirkur heldur sívirkur gerandi. Bruner stundaði það sem 

hann boðaði í kennslu þar sem lagt var upp með það að nemendur væru virkir í 

kennslustundum. Bruner tilgreinir að ein hlið náms sé tileinkun nýrrar vitneskju. Önnur sé 

ummyndun (e. transformation) en það orð notar hann um það ferli þegar manneskjur búa að 

nýrri þekkingu og geta beitt henni til að leysa ný - önnur verkefni. Manneskjur læri að 

„afhjúpa“ eða greina vitneskju þannig að yfirfærsla í annað form sé möguleg (Bruner, 2017). 

Paulo Freire var samtímamaður Heathcote en hann var fæddur 1921 í Brasilíu, kennari og 

fræðimaður. Freire segir að kennsla verði að hefjast á að brúa gjána á milli kennara og 

nemenda, sætta þessa andstæðu póla þannig að báðir verði hvort tveggja í senn nemendur 

og kennarar. Kennsla og þekking séu könnunarleiðangur (Freire, 1972).  

Samhljóm má heyra á milli Freire og Heathcote en í hugmyndafræði hennar er ríkjandi að 

kennsla sé könnunarferli og að samstarf eigi að ríkja í skólastofunni. Þau Heathcote og Freire 

fæddust þó hvort í sinni heimsálfunni en ljóst er að samstæðir vindar blésu víða um þetta 

leyti en þau voru þá að nálgast miðjan aldur. Freire gaf út hina þekktu bók, Pedagogy Of The 

Oppressed (Uppeldisfræði hinna undirokuðu) 1970 þar sem hann fordæmdi kúgandi hreyfiafl 

kapítalískrar menntunar og lagði til að í hennar stað kæmi menntun sem gæfi innsýn inn í 

ólíkar námsgreinar svo sem heimspeki, félagsfræði og sálfræði.  

Freire sagði að menntun væri alltaf pólitísk og hélt því fram að menntun ætti ekki aðeins 

að snúast um yfirráð og völd heldur gæti hún að sama skapi verið frelsandi. Andspænis 

„bankamenntun“ (e. banking education) lagði hann áherslu á að nemendur og kennarar 

glímdu við áskoranir sem þyrfti að leysa (Freire, 1972; Schugurensky, 2014).  

Hugmynd Freires um „bankamenntun“ byggði á þeirri myndlíkingu að nemendur væru tómir 

en opnir bankareikningar sem kennarinn legði síðan inn á. Hann skilgreindi þessa hugmynd 

sína í tíu atriðum og felst til dæmis innihald þeirra í því að kennari viti allt en nemendur 
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ekkert, kennari tali og nemendur hlusti. Freire hafnar þessu alfarið (Freire 1972; 

Schugurensky, 2014).  

Freire vildi vekja kúgaða og undirokaða til umhugsunar og fá þá til að skoða heiminn með 

gagnrýnu hugarfari. Hann vildi breyta inntaki kennsluhátta, nota viðfangsefni sem vektu 

spurningar og kölluðu fram gagnrýni. Hér fyrr var tæpt á gagnrýnni kenningu (e. critical 

theory) og má benda á í því samhengi að gagnrýnin uppeldisfræði (e. critical pedagogy) 

leggur áherslu á breytingar á menntakerfinu en ekki samfélaginu í heild (Hildur Blöndal, 

2010). Kjarninn í hugmyndafræði Freires var að ekki sé sjálfgefið að einstaklingar ráði 

aðstæðum sínum heldur sé slíkt afrakstur gagnrýnnar meðvitundar um umhverfið sem meðal 

annars skapast við samræðu, sjálfsskoðun og ígrundun í hópi (Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar 

Sigþórsson, 2013).  

Þessi var staðan á eftirstríðsárunum þegar Dorothy Heathcote kom fram og gerði það 

sem hún boðaði við kennslu á Bretlandseyjum. Hún hafði róttækar hugmyndir um kennslu og 

lét ekki sitja við orðin tóm. Hún breytti sannarlega inntaki kennsluhátta og hófst handa við að 

framkvæma hugmyndir sínar með nemendum. Umbreytingaraflið var einmitt smáorðið 

„með“ í orðasambandinu „með nemendum“. Kennsluaðferðin felur í sér að valdinu í 

kennslustofunni er deilt, kennarinn stígur niður af stallinum og mætir nemendum á 

jafnréttisgrundvelli og er því ekki sá sem er vitrari með öll svör á reiðum höndum. „Þetta 

felur í sér áskorun fyrir nemandann að leggja jafn mikið til og kennarinn“, sagði Heathcote 

(Heathcote, 1972, bls. 160). Heathcote kenndi einnig kennurum að gera nemendur að 

sérfræðingum.  

Um leiklist í kennslu annars vegar og sköpun í leikhúsi hins vegar segir Heathcote að á 

æfingaferli í leikhúsi sé markmiðið að búa til afurð/leiksýningu. En með aðferðum hennar í 

kennslu er fókusinn á sjálfu leikferlinu, þannig að nemendur beiti vitsmunum sínum og 

tilfinningum til að grafast fyrir um það námsefni sem liggur til grundvallar hverju sinni. „Því 

er okkur ekki umhugað um æfingar fyrir sýningu, heldur „living through“ námsefnið sem 

farið er í“ (Heathcote, 1972, bls. 160).  

Sú bylgja uppreisnar, sem fór um hinn vestræna heim á sjöunda áratug síðustu aldar og 

kennd er við stúdentauppreisnirnar ´68, náði til ýmissa sviða. Ekki var það heldur einungis á 

Vesturlöndum sem ákall um sjálfstæði hljómaði. Nýlendur undir yfirráðum vestrænna ríkja 

háðu sjálfstæðisbaráttu og fengu flestar afrísku nýlendnanna sjálfstæði á sjötta og sjöunda 

áratugnum. Bergmál pólitískra, siðferðislegra og sálrænna umbreytingarafla kallast á við 

gagnrýna kenningu/uppeldisfræði þar sem gengið er út frá að vinna gegn hvers kyns misrétti, 

kúgun og þjáningu.  

Önnur einkenni gagnrýnnar uppeldisfræði er að hún tekur mið af þáttum eins og kyni, 

kynhneigð, trúarbrögðum, kynþætti og jafnframt menningu og stétt (Hildur Blöndal, 2010). 
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Bourdieu (1930–2002), samtímamaður Heathcote og Freires, var franskur, menntaður 

heimspekingur en vann að mestu sem félags- og mannfræðingur. Mikilvægustu verk hans 

fást við samband þekkingar, menningar og valds. Hann sýndi fram á hvernig franska 

menntakerfið endurskapar stéttamismun með því að kynna hugmyndafræði góðborgara sem 

normið (Eriksen, 2001). Í Bretlandi komu fram kenningar hvar horft var til ólíkra stétta og má 

til dæmis nefna nafn Karls Mannheim (1893–1947) í því samhengi. Rannsakendur hafa beint 

sjónum sínum að því hvaða mark það setji á skólastarf að breskt skólakerfi eigi uppruna sinn í 

samfélagi mikillar stéttaskiptingar (Gestur Guðmundsson, 2008). Má þannig gefa sér að 

valdaójafnvægið, sem Heathcote vinnur með í skólastofunni ,hafi ekki aðeins verið á milli 

nemenda og kennara heldur einnig á milli nemenda. Leiða má að því líkur að henni hafi tekist 

með kennsluaðferðum sínum að skapa aðstæður sem gáfu stéttarskiptingu minna vægi þótt 

hún sjálf hafi ekki lagt áherslu á það (Bolton, 2003).  

Í Bandaríkjunum tókust menn á við kynþáttamisrétti og fóru afrískir Ameríkanar að þrýsta 

á samþættingu námsefnis sem fólst í því að saga þeirra væri ekki útilokuð úr námskrám og 

námsefni. Þessi hreyfing óx um 1960–1970 og barðist fyrir því að draga úr fordómum og 

mismunun byggðum á hörundslit. Þetta varð meðal annars til að farið var að huga að því sem 

í dag er kallað fjölmenningarleg menntun (Banks, 1993).  

Með auknum straumi innflytjenda til samfélaga, þar sem velmegun ríkir, hefur athyglin 

óhjákvæmilega beinst að etnískri mismunun. Með henni er í grófum dráttum vísað til þess að 

jaðarsetning grundvallist á uppruna mismunandi hópa. Þetta hefur komið fram í rannsóknum 

og þjóðmálaumræðu í Bandaríkjunum þar sem horft er meira til mismununar, sem beinist að 

uppruna, fremur en annars konar mismunum svo sem mismunun eftir kynferði (Gestur 

Guðmundsson, 2008). Þetta beinir svo athyglinni að stefnu skóla á Íslandi um hvernig því sé 

mætt að kenna aðfluttum nemendum meirihlutamálið, íslensku. Rannsóknin, SNÍGL, eða 

skapandi nám í gegnum leiklist, leiddi í ljós að leiklist í kennslu getur reynst gagnleg við 

kennslu barna með íslensku sem annað tungumál (Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig 

Björk Þorkelsdóttir, 2010). Í rannsókninni kom fram að í gegnum leik þora nemendur frekar 

að tjá sig á íslensku en ella. Velta má fyrir sér því hvort kennsluaðferð leiklistar, 

Sérfræðingskápan, geti komið að góðum notum í því samhengi. 

2.7 Sérfræðingskápan 

Viv Aitken prófessor (2013) hefur rannsakað og kennt Sérfræðingskápu Dorothy Heathcote. 

Aitken segir að hornsteinn Sérfræðingskápunnar grundvallist á því að nám sé vaxandi sértæk 

kunnátta fremur en stökk inn á ókunnar lendur. Aitken hefur notað Sérfræðingskápuna mikið 

í sinni kennslu. Hún fer í saumana á aðferðinni og skiptir henni í tíu kjarnaþætti (e. core 

elements). Aitken bendir á að Dorothy Heathcote hafi sett fram sex meginþætti en segir að 
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það henti hennar eigin kennsluháttum að hafa þá tíu og því hafi hún kjarnað nokkra þeirra 

frekar (Aitken, 2013, bls. 39). En, í grunninn byggja þeir á því hinu sama. 

Tim Taylor prófessor (2016) hefur einnig skrifað um Sérfræðingskápuna, notað hana í 

kennslu og þjálfað kennara í að beita þessari kennsluaðferð. Framsetning hans er í níu liðum 

og skiptir Taylor þeim í þrjá eftirfarandi þætti: grunnþætti (e. foundation elements), 

kjarnaþætti (e. core elements) og leiklistarþætti (e. drama elements). Undirstöðuþættir 

Sérfræðingskápunnar settir fram af Taylor (2016) eru eftirfarandi: 

 

1: Skáldskaparsamhengið (e. the fictional context) 

• Að mynda fleiri tækifæri til að læra samkvæmt námskrá.  

• Að það að læra samkvæmt námskrá hafi merkingu og tilgang.  

• Að hvetja nemendur til þess að læra samkvæmt námskrá. 

 

2: Frásögnin (e. the narrative) 

• Að setja samhengi upp fyrir börn á sama hátt og opnunaratriði kvikmyndar eða leikrits 

gerir.  

• Að börn fái greiða leið inn í ímyndunarheiminn: viðfangsefni eða athafnir sem gefa 

þeim tækifæri til þess að skilja samhengi út frá sjónarhorni einhvers í sögunni, eins og í 

leikritum.  

• Að viðfangsefni námskrár séu eftirminnileg, skiljanleg og í samhengi.  

 

3: Fyrirspurnin (e. inquiry) 

• Að nemendur geti kannað, rannsakað og greint námsefni.  

• Að nemendur og kennarar vinni saman í lærdómssamfélagi þar sem nemendur geti 

spurt spurninga og komið fram með hugmyndir og kennarar geti leiðbeint og stutt við 

vinnu þeirra.  

• Að kennarar geti skapað nemendum tækifæri til að meta, endurhugsa og móta í hvaða 

átt vinnan fer eftir því sem hún þróast. 

  

4: Sérfræðingahópurinn (e. the expert team) 

Sérfræðingahópurinn samanstendur af eftirfarandi atriðum:  

• Er hópur með yfirráð, völd og stöðu.  

• Er fólk sem hefur ábyrgð og skyldur gagnvart öðrum.  

• Er samfélag með umsamin gildi og skilgreindan tilgang.  

• Eru samstarfsfélagar sem deila með sér sögu áskorana, mistaka og árangurs.  

• Eru þjálfaðir og þrautreyndir sérfræðingar.  
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5: Viðskiptavinurinn (the client) 

Tilgangur viðskiptavinar er: 

• Að sjá hópnum fyrir vinnu sem hefur ákveðinn tilgang.  

• Að beina athygli hópsins að vinnunni svo að þeir hugsi vandlega um þarfir, væntingar 

og leiðbeiningar þess sem þeir heyra undir.  

• Að verða miðpunktur eða akkeri vinnu hópsins og sjá til að hann fari ekki af réttri 

braut.  

• Að upplýsa hópinn um hvernig hann standi sig og hvað hann þurfi að gera til þess að 

bæta úr eða þróast.  

• Að vega og meta vinnu hópsins og krefjast af hópmeðlimum hárra staðla og 

einbeitingu gagnvart verkinu.  

• Að hvetja til nýrra hugsunarhátta og leiða til þess að skoða vandamál.  

• Að útvega upplýsingar, sérfræðiþekkingu og upplifun.  

Að krefjast að hópurinn reyni á hugmyndir sínar, gildi, hugsunarhátt og heiðarleika 

(stundum getur verið erfitt að meðhöndla viðskiptavini).  

• Að bjóða fram annað sjónarhorn eða aðra heimssýn.  

 

6: Umboðið (the role of commission) 

Tilgangur umboðsins er: 

• Að útvega vinnu hópsins tilgang og þar af leiðandi einnig nemendum í námi 

samkvæmt námskrá.  

• Að beina athygli að vinnunni og sjá til þess að hún haldist á réttri braut.  

• Að setja vinnunni markmið sem hægt er að stefna að.  

• Að kalla fram ábyrgðartilfinningu.  

• Að byggja upp samfélagið.  

• Að byggja upp sjálfsvirðingu og afrekstilfinningu.  

 

7: Mismunandi skoðanir (e. the purpose of different points of view) 

Tilgangur mismunandi skoðana er: 

• Að geta séð viðburði frá mörgum sjónarhornum.  

• Að draga fram ný viðhorf, gildi og skoðanir.  

• Að búa til tækifæri til að rannsaka áhuga fólks.  

• Að ögra skoðunum og hefðbundnum hugsunarhætti nemenda.  

• Að búa til tækifæri til að rannsaka fólk og viðburði á mun ítarlegri og margslungnari 

vegu.  
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• Að gera tilraunir með mismunandi aðferðir við meðhöndlun áskorana og vandamála.  

 

 

8: Spenna (e. the purpose of tension) 

Tilgangur spennu er: 

• Að hvetja og kalla fram áhuga.  

• Að búa til bindandi kringumstæður sem heldur hópnum föstum í ímyndaða heiminum.  

• Að framkalla afkastamikla starfsorku sem skapast af áhuga og skuldbindingu nemenda 

við viðburði.  

• Að búa til tækifæri til að rannsaka gjörðir, hvatningu og gildi fólks.  

• Að efla þrautseigju (það fer ekki alltaf allt eftir áætlun).  

 

9: Aðferðir leiklistar (e. the purpose of drama) 

Tilgangur leiklistarinnar er:  

• Að leika sér með tímann: stöðva hann, spóla til baka og fram í tímann.  

• Að búa til tækifæri til rannsóknar, prófunar, samræðna og íhugunar.  

• Að rannsaka gjörðir, hvatningu og gildi fólks.  

• Að útvega nemendum völd til þess að hafa áhrif á viðburði.  

• Að búa til örugg svæði þar sem nemendur fá tækifæri til þess að kanna og prófa 

mismunandi möguleika og niðurstöður (Taylor 2016, bls 37-80). 

 

Framsetning á níu grunnþáttum Sérfræðingskápunnar hjá Taylor og Aitken eru í 

meginatriðum þeir sömu en Aitken hefur þann tíunda með og sá ber heitið, „ígrundun“ (e. 

reflection). Hún telur mikilvægt að ígrunda það sem fram hafi farið námslega og nemendur 

stígi þá út úr hlutverki og geti með  þeim hætti skoðað atburðarás frá öðru sjónarhorni. Þeir 

geti þá gert sér betur grein fyrir hvað og hvernig þeir læra. Það skili sér í betri árangri 

námslega, vinnubrögð þeirra í námi verði betri og sjálfsþekkingargreind þeirra aukist (Aitken, 

2013, bls. 52-53).  

Með öðrum orðum er þetta tilraun til að vinna gegn firringu nemenda gagnvart námi sínu 

og gera þá meðvitaðari um tilgang þess. Innan ramma Taylors er vinnan metin jafnóðum, 

hann tilgreinir að nemendur og kennarar séu saman í lærdómssamfélagi og stöðugt sé verið 

að meta, endurhugsa og móta í hvaða átt vinnan fer eftir því sem hún þróast. Taylor og 

Aitken, leggja bæði áherslu á mikilvægi þess að byggja kennslu á fyrirliggjandi námskrá. Það 

rímar við framsetningu Dorothy Heathcote sem taldi að Sérfræðingskápan skyldi notuð þvert 

á námsgreinar og samþætting ætti þar með að vera órjúfanlegur hluti af aðferðinni (Aitken, 



 

23 

2013; Bolton, 2003; Taylor, 2016;). Taylor heldur því fram að skáldskaparsamhengið fjölgi 

tækifærum til að læra samkvæmt námskrá og hvetji nemendur til að læra samkvæmt henni.  

Þessar hugmyndir byggja á því að hægt sé að virkja sköpunarferlið, sem á sér stað í huga 

einstaklingsins, án þess að það sé sýnileg og mælanleg afurð. Hvorki Aitken eða Taylor nota 

orðið „flæði“. Þó er það tilgangurinn með aðferð Sérfræðingskápunnar að nemandinn öðlist 

áhuga á viðfangsefninu sem ætti að verða á köflum það mikill að hann nái að gleyma stund 

og stað.  

Hugtakið „flæði“ þekkja margir af skrifum Mihaly Csikszentmihalyi. Nokkrar forsendur eru 

mikilvægar til að ná fram flæði hvort sem fengist er við stærðfræði, leiklist eða annað 

námsefni. Tilgangur námsins þarf að vera skýr og drifinn áfram af löngun og áhuga. Verkefnin 

þurfa að vera fjölbreytt og krefjandi og miða við reynslu og þroska nemandans; þá næst 

einbeiting og hugsun beinist að viðfangsefninu. Leiðangurinn að markmiðinu er það sem 

vekur gleðina (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 

2012). 

Færa má rök fyrir því að í Aðalnámskrá leikskóla sé vísað til „flæðishugtaks“ 

Csikszentmihalyis en þar er bent á að í starfinu skuli vera rými fyrir sköpunarferli og tjáningu 

þar sem börn finna til ánægju og gleði yfir eigin sköpunarkrafti.  

Í meistararitgerð Hákons S. Björnssonar (2017) var kennsluaðferðin Sérfræðingskápan 

rannsökuð þar sem hún var notuð með nemendum 2. bekkjar í grunnskóla. Helstu 

niðurstöður benda til að Sérfræðingskápan henti vel sem kennsluaðferð fyrir kennara og 

nemendur. Niðurstöður benda til að Sérfræðingskápan skapi námsaðstæður sem ýta undir 

flæði, stuðli að samvinnu meðal nemenda og auki gleði þeirra í skólastarfi. Þessar aðstæður 

verða að veruleika með notkun leiks, náttúrulegrar leiðar barna til náms. Hákon (2017) 

bendir á að helstu erfiðleikar sem hann stóð frammi fyrir voru að Sérfræðingskápan byggir á 

því að nemendur skapi sögu í kringum námsefnið. Atburðarás geti orðið flókin og því virtist 

honum sem að óþægilegt væri fyrir nemendur að missa úr verkefninu. Líkast til á það við um 

kennslu yfirleitt að þegar nemendur missa úr vegna veikinda eða annarra fjarvista að þá þarf 

kennari að vera vakandi fyrir því að setja þá inn í það sem gerðist á meðan fjarvist stóð yfir. 

Einnig er í aðalnámskránni lögð áhersla á að fram fari nám um menningu, þjóðerni, 

tungumál, trúarbrögð og lífsskoðanir. Eitt af viðfangsefnum Aðalnámskrár leikskóla (2011) er 

þróun Íslands sem fjölmenningarsamfélags og vert er að velta fyrir sér hvað felst í 

fjölmenningarlegri menntun. 

2.8 Fjölmenningarleg menntun 

Reykjavíkurborg hefur á undanförnum árum markað sér stefnu um móttöku og aðlögun 

erlendra barna. Í greinargerð um fjölmenningarstefnu Leikskóla Reykjavíkur (2006) má meðal 
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annars lesa að átt sé við samfélag þar sem eigi sér stað virk samskipti milli innflytjenda og 

innfæddra Íslendinga í leikskólum. Í fjölmenningarlegu samfélagi í leik og starfi eru 

mismunandi einstaklingar. Þeir skulu standa jafnfætis og eiga að bera gagnkvæma virðingu 

hver fyrir öðrum. Sameiginleg vinna skal eiga sér stað að uppbyggingu hins 

fjölmenningarlega samfélags leikskólans. „Þegar talað er um starfsmenn í stefnu þessari 

gildir einu hvort um er að ræða leikskólakennara, annað uppeldismenntað fólk eða 

leiðbeinendur. Þar sem allir starfsmenn leikskólans koma að uppeldi og kennslu barnanna og 

foreldrasamvinnu, er eitt hugtak notað yfir allan hópinn“ (Menntasvið Reykjavíkurborgar, 

2006).  

Þegar fjölmenningarlega menntun ber á góma er ekki úr vegi að hafa hugfast að kennarar 

eru mótaðir af sínu samfélagi og velja námsefni út frá eigin félagsmótun og menningarauði. 

Því er mikilvægt að kennarar ígrundi eigið starf í sífellu.  

Skólinn er gildishlaðin stofnun frá fornu fari og mótaður af samfélaginu (Brooker, 2002). 

Áður en lengra er haldið er vert að nefna að fjölmenningarleg menntun er fyrir alla 

nemendur, einnig þá sem tilheyra þeirri menningu, sem er ráðandi í samfélaginu, og kannski 

ekki síður því að skólinn gegnir lykilhlutverki í að upplýsa þá um það samfélag sem þeir búa.  

Hugmyndafræði James A. Banks um fjölmenningarlega menntun er áhugaverð en Banks 

er einn af þeim fræðimönnum sem hvað mest hefur skrifað um fjölmenningarlega menntun 

undanfarin ár (Hanna Ragnarsdóttir, 2007). Í grein, þar sem Banks (1993) fjallar um 

fjölmenningarlega menntun í sögulegu ljósi, tilgreinir hann nokkra meginþætti sem eru: 

 

• Samþætting inntaks (e. content integration): samþætting inntaks fjallar um að hvaða 

marki kennari notar dæmi, gögn og upplýsingar frá breytilegum hópum og ólíkum 

menningarheimum í kennslu sinni til að skýra lykilhugtök, grundvallaratriði, alhæfingar 

og kenningar námsgreinar eða námsefnis sem er til kennslu. Líta ber á 

fjölmenningarlegt nám sem verkefni fyrir kennara í öllum námsgreinum en ekki aðeins 

í félagsvísindum og tungumálum. 

• Að smíða þekkingu (e. knowledge construction): Að hvaða marki kennarar hjálpa 

nemendum að skilja, rannsaka og skilgreina hvernig menningarleg afstaða, viðmið, 

sjónarhorn og ólík nálgun innan mismunandi fræðigreina hefur áhrif á hvernig þekking 

verður til og hvaða áhrif kynþáttur og félagsleg staða einstaklinga og hópa hafa.  

• Að draga úr fordómum (e. prejudice reduction): Kennari leggur áherslu á hvað 

einkennir hleypidóma nemenda og hvernig má breyta þeim með kennsluaðferðum og 

námsefni.  

• Uppeldisfræði jafnaðar og réttlætis (e. equity pedagogy): Þegar kennarar breyta 

kennslu sinni þannig að hún bæti árangur nemenda af ólíkum uppruna, stéttum og af 

báðum kynjum.  
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• Valdeflandi skólamenning (e. empowering school culture): Skólamenning og skipulag 

sem stuðlar að jöfnuði milli kynja, nemenda af ólíkum uppruna og úr ólíkum stéttum. 

Mikilvægt er að allir taki þátt í að breyta henni (Banks, 1993, bls. 5-7). 

 

Meðal þátta, sem nauðsynlegt er að rannsaka þegar skapa á skólamenningu sem eflir 

nemendur af fjölbreyttum uppruna, eru að sögn Banks (1993) aðferðir við myndun hópa, 

félagslegar aðstæður í skólanum og væntingar starfsfólks til árangurs nemenda. Liz Brooker 

(2002) vann þess háttar rannsókn í Bretlandi. Börnin í rannsókn hennar eiga það 

sameiginlegt að vera að hefja nám í forskóla fjögurra ára gömul og koma frá bágstöddum 

fjölskyldum. Helmingur þátttakenda er af engilsaxneskum uppruna en aðrir þátttakendur eru 

af bangladeskum uppruna. Tengir hún heimamenningu þeirra við Bangladesh og trú þeirra, 

Íslam. Brooker rannsakar samskipti heimila og skóla og kemur fram í niðurstöðum hennar að 

menningaráhrifa gætir í afstöðu foreldra til skóla og að sama skapi frá starfsmönnum skóla til 

nemenda sem stuðlar að aðgreiningu þessara tveggja mikilvægu póla í daglegu lífi barna, 

heimamenningar andspænis skólamenningu. 

Að fá (heima)menningu sína með sér í veganesti hefur verið nefnt habitus (veruháttur) af 

fræðimanninum, Bourdieu. Habitus er skráður í líkama og huga einstaklinga, starfsemi sem 

býr undir niðri en birtist í athöfnum einstaklings (Eriksen, 2002). Í téðri rannsókn lítur 

Brooker til kenninga Pierres Bourdieu og notar sem greiningartæki í rannsókninni. Í 

mikilvægustu verkum Bourdieus fæst hann við samband þekkingar, menningar og valds. 

Hann sýnir fram á hvernig franska menntakerfið endurskapar stéttamismun með því að 

kynna hugmyndafræði góðborgara sem hið viðtekna. Hann þróaði kenningu og aðferð við að 

rannsaka ósýnilega valdabyggingu innbyggða í menningu (Eriksen, 2001). Kenningar 

Bourdieus hafa haft mikil áhrif á mennta- og félagsfræðirannsóknir og af þeim má lesa 

„hvernig menntakerfi og menningarlíf viðheldur félagslegri mismunun í nútímasamfélögum 

og réttlætir hana með því að dulbúa hana“ (Gestur Guðmundsson, 2008, bls. 69).  

Brooker (2002) kemst að þeirri niðurstöðu að þó að bangladesku börnin séu velkomin af 

skólastarfsfólki þá séu þau iðulega vanmetin því að þau eru ólík meirihluta barnanna í 

skólanum – munur sem kominn er til vegna tungumáls, hegðunar og væntinga eða ef sett 

eru upp gleraugu Bourdieus þá er habitus þeirra annar en hinna nemendanna í rannsókninni. 

Brooker fjallar um stofnanakynþáttahyggju (e. racism) og að ástæðu kynþáttahyggjunnar 

megi rekja til galla í stefnu og stjórn skólans, fyrirbæris sem kennarar eru sér ómeðvitaðir 

um.  

Viðhorf til innflytjenda hafa mikil áhrif á hvernig stefna er mótuð í móttökulandi. Í grein 

Hafdísar Guðjónsdóttur (2004) segir að ýmsir telji að afleiðingar miðstýrðs skólakerfis séu 
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þær að kennarar hafi misst stjórn á þeirri þróun, sem á sér stað, og framkvæmi hugmyndir 

annarra sem þeir hafa þar að auki mismikla trú á. 

Þetta undirstrikar valdleysi kennara hvað varðar stefnu skólans og stjórnun. Hins vegar 

eru margir möguleikar í kennsluháttum kennara og mikilvægt er að þeir séu sér meðvitaðir 

um það, svo og um stöðu skjólstæðinga sinna. 

2.9 Tvítyngi og efling orðaforða hjá leikskólabörnum  

Ása Helga Ragnarsdóttir (2002), leikari og kennari, færir rök fyrir því að aðferðir leiklistar 

nýtist vel í kennslu tungumáls þar með talið móðurmáls. Unnið sé samhliða með fjóra 

grunnþætti læsis: tal, hlustun, lestur og ritun. Með því að setja sig í spor mismunandi 

persóna við margvíslegar aðstæður gefist nemendum færi á að kynnast ólíkri notkun 

tungumálsins og dýpka skilning sinn á hugtökum. 

Með því að nota sögur í tengslum við leiklist í kennslu þá eru margir nemendur sem koma 

út úr skelinni og verða virkari í bekkjarstarfi og beita fyrir sig ríkari orðaforða en alla jafna, án 

þess að átta sig á því (Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Þorkelsdóttir, 2013).  

Þegar Dorothy Heathcote kenndi börnum á leikskólaaldri voru sögur, svo sem ævintýri og 

goðsögur, öryggisnet hennar (Bolton, 2003). Líkt og David Booth og Bob Barton (2000) 

leggjaáherslu á þá eru sögur mikilvægar í skólastarfi og höfuðmáli skiptir að allir nemendur 

séu á sama grundvelli og að þeir upplifi sögur í sameiningu, þær sem hlustað er á, þær sem 

lesnar eru, þær sem eru sagðar og þær sem samdar eru í sameiningu.  

Með leikskólabörnum getur rétta sagan verið öflugasta kveikjan að áhuga og stökkpallur til 

að vinna leiklist með þeim ( Winston og Tandy, 1998). 

 Í rannsókninni, Skapandi nám í gegnum leiklist, SNÍGL, var rannsóknarspurningin sú 

hvort leiklist hefði áhrif á nám barna (Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk 

Þorkelsdóttir, 2010). Rannsóknin sýndi fram á að þegar leiklist er notuð eru allir jafnir, þar 

með talin börn með annað móðurmál en íslensku. Kom fram í niðurstöðunum að erlendir 

nemendur hafi þá sömu tækifæri og aðrir þar sem fjölbreytileiki aðferðanna hjálpi þeim sem 

eigi erfitt með bóknám eða tungumál. 

Nemendur fara í hlutverk, taka á sig ábyrgð þess sem þeir eru að leika, leita lausna á 

vanda persónunnar og byggja þar á eigin þekkingu. Þeir setja sig í spor ólíkra persóna sem 

kallar á fjölbreytta málnotkun. Í gegnum leikinn þora nemendur frekar að tjá sig á íslensku og 

auka þannig við orðaforða sinn (Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 

2010). Rannsóknarniðurstöður benda til að hentugt geti reynst að nota leiklist í kennslu 

tvítyngdra nemenda og nemenda með íslensku að móðurmáli. Þetta mega heita 

athyglisverðar niðurstöður því gildi þess að hlúa að eflingu orðaforða nemenda er ótvírætt. 

Í grein Sigurðar Konráðssonar segir að tvítyngi einstaklinga megi skipta í fjóra flokka: 
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Í fyrsta lagi þegar einstaklingur hefur lært tvö mismunandi tungumál í uppvexti 

sínum. Í slíku tilviki er oft stutt á milli þess að telja viðkomandi einstakling 

tvítyngdan og að segja sem svo að hann kunni tvö tungumál. Í öðru lagi er 

viðmiðið kunnátta einstaklings í tungumáli og tvítyngi er þá mælt á kvarða. Í 

þriðja lagi er miðað við notkun og er þá athugað hvaða tungumál einstaklingur 

getur notað við mismunandi aðstæður. Í síðasta lagi er vert að huga að viðhorfi 

einstaklingsins: Skilgreinir hann sig sem tvítyngdan eða er hann talinn tvítyngdur 

af öðrum í samfélaginu? 

(Sigurður Konráðsson, 2007, bls. 138). 

Sigurður bætir við mikilvægi þess að huga sérstaklega að kennslu á móðurmáli tvítyngdra 

barna. Athyglisverð hugmynd, sem kemur fram þar og gæti verið skemmtileg í framkvæmd, 

er sú að hvetja nemandann að kynna móðurmál sitt fyrir samnemendum. Með þeim hætti 

aukast líkur á því að honum finnst móðurmálið vera mikilvægt líkt og meirihlutatungumálið. 

Með þeim hætti er verið að hrinda í framkvæmd fyrsta þrepi Banks (1993) að samþætta 

inntak, nota dæmi ólíkra menningarheima í kennslu og virkja nemendur til að miðla af 

þekkingu sinni. Sigurður kemur inn á þá mikilvægu staðreynd að „tungumál séu tæki til 

boðskipta“ (2007, bls. 146) og því sé grunnatriði að þjálfa talað mál, til dæmis með því að 

hafa samtalsæfingar í kennslunni. Kjörið er að hrinda þessari hugmynd í framkvæmd í 

leiklistarkennslu því í gegnum hlutverkaleik þora nemendur frekar að tjá sig á íslensku og 

auka þannig við orðaforða sinn. 

Í umfjöllun Elínar Þallar Þórðardóttur (2007) í grein, sem hún nefnir „Móðurmál og 

tvítyngi“ og birtist í bókinni Fjölmenning á Íslandi, bendir hún á að oft er einblínt á tvítyngi 

barnanna sem vandamál og að oft vilji gleymast að „... tvítyngi er bara eitt af fjöldamörgum 

einkennum þessara barna og alls ekki endilega það mikilvægasta“ (2007, bls. 122). 

Tvítyngishæfni sé betur lýst sem rófi sem spanni kunnáttu á eingöngu einu máli til góðrar 

kunnáttu á tveimur málum og allt þar á milli. Elín Þöll bendir á að þó að nýja málið sé torvelt í 

fyrstu geti það þróast svo að það taki við sem ráðandi tungumál eftir nokkur ár í skóla án 

þess að upprunatungumálið sé hindrun (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007). 

Líklega er það þó ekki alfarið á valdi kennara að sjá til þess að eðlileg framvinda sé hjá 

tvítyngda nemandanum – ekki frekar en öðrum nemendum – en það hlýtur að vera hlutverk 

kennara að reyna með ýmsum aðferðum, sem gefist hafa vel, að efla nemendur og hvetja þá 

áfram veginn. 
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3 Rannsóknin 

Í eftirfarandi kafla verður gerð grein fyrir aðferðafræði, rannsóknarsniði, tilgangi og markmiði 

rannsóknarinnar, sem greint er frá í þessari ritgerð, einnig þátttakendum, gagnaöflun og 

greiningu. Að lokum verður fjallað um siðferðisleg álitamál. 

 

3.1 Um starfendarannsóknir 

Rannsóknarsniðið er starfendarannsókn og byggir á eigindlegum aðferðum. 

Starfendarannsóknir eiga það sameiginlegt með öðrum rannsóknum að leita kerfisbundið 

nýrrar þekkingar og skilnings, þær eru gerðar samkvæmt áætlun og byggðar á formlegum 

aðferðum. Þeim aðferðum var fylgt í þeirri starfendarannsókn sem er hér til umfjöllunar.  

Vert er að nefna samfélagslega nálgun starfendarannsókna sem kom fram á seinni hluta 

20. aldar en hún er kennd við gagnrýnu kenninguna sem kynnt var hér fyrr. Megintilgangur 

starfendarannsókna í anda Frankfurter-skólans var að stuðla að vitundarvakningu meðal 

almennings sem gæti auðveldað fólki að sjá að stjórnkerfið einokar þróun og nýtingu 

þekkingar. Grundvallarhugtök eru vald og valdaleysi. Með gagnrýnum þátttökurannsóknum 

er leitast við að greina reynslu þátttakenda og sjá málefni út frá þeirra sjónarhorni. 

Sameiginleg þekking verður til þegar einstaklingar öðlast skilning á því að þeir hafa í raun 

styrkt eigin undirokun. Aðeins þannig hafa þeir möguleika á að eflast (Kristín Þórarinsdóttir 

og Rúnar Sigþórsson, 2013). 

Svo að starfendarannsókn megi takast vel er mikilvægt að styðjast við góða 

framkvæmdaáætlun. Slík rannsókn er aldrei línulegt ferli heldur meira eins og hringrás 

stöðugrar gagnvirkni milli íhugunar, skipulagningar, aðgerða og endurskoðunar; athyglin 

færist stöðugt fram og til baka (Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013). Stærsta 

áskorunin er þó að „í starfendarannsóknum er rannsakandinn aðalrannsóknarefnið og því 

skráir hann eigin gjörðir, tengsl og samskipti sín við nemendur“ (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011, 

bls. 12) en þessi háttur starfendarannsókna, að rannsakandinn sjálfur sé í brennidepli, var 

stærsta áskorunin í þessari rannsókn. Að vera rannsakandi á vettvangi er vandasamt verandi 

samtímis vakandi fyrir því að lesa eigin viðbrögð ásamt því að kenna hópi barna eftir nýrri 

kennsluaðferð.  

Starfendarannsókn er góð leið fyrir kennaranema að öðlast reynslu á vettvangi og um leið 

safna gögnum, lýsa, greina og túlka þau (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Rannsakandinn er 

þannig samofinn verkefninu og brýnt að „vera opinn, að vera vakandi, að vera tiltækur – 

þetta eru leiðarorðin að sjálfsrýni“ (Lichtman, 2013, bls. 158). 
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Gretar L. Marínósson bendir á að gagnrýnið hugarfar rannsakandans á vettvangi sé í 

andstöðu við það hugarfar sem kennari þarf að hafa því að hann þarf að búa yfir sterkri 

tilfinningu fyrir hvaða hegðun eða athöfn á við í tíma og rúmi ásamt því að leysa vanda á 

skilvirkan hátt. Kennarinn spyr því hvernig hlutirnir eigi að vera til þess að vera réttir en það 

er normatíft hugarfar eða lausnarmiðað en rannsakandi spyr hvernig hlutirnir gætu verið 

með ýmsu móti og hvers vegna þeir séu þá endilega eins og þeir eru (Gretar L. Marínósson, 

2004).  

Vissulega er lærdómsríkt að hafa svo marga bolta á lofti í senn á huglægum nótum en 

einnig með þá kröfu að geta komið því frá sér á blað. Því er mikilvægt að halda vel utan um 

hlutlæga þáttinn, gögnin sem koma af vettvangi, því að með ígrundun og gögnum gefast 

möguleikar á því að nám eigi sér stað og dýpri skilningur á viðfangsefninu sem liggur á 

krufningarborðinu. 

3.2 Tilgangur, markmið og rannsóknarspurning 

Tilgangur starfendarannsóknarinnar var að skoða hvernig ég gæti sem kennari tileinkað mér 

aðferð Sérfræðingskápunnar með því að fylgjast með sjálfri mér í kennslu. Um er að ræða 

einskonar sjálfskoðun á vettvangi. Hvernig get ég bætt þekkingu mína og sjálfa mig sem 

kennara? Nánar tiltekið var markmið mitt að leita svara við því, hvernig ég get bætt þekkingu 

mína á og færni í kennsluaðferðum leiklistar ásamt því að vera á vettvangi til að efla mig sem 

kennara.  

Hið einstaka varpar ljósi á hið almenna; þessari rannsókn er einnig ætlað með óbeinum 

hætti að kanna hvort raunhæft sé að vinna með þessa aðferð innan íslenska skólakerfisins. 

Þannig getur rannsóknin og skýrslan um hana haft gildi fyrir þá sem vilja skoða möguleika á 

því. Með þessa þætti til hliðsjónar setti ég fram eftirfarandi rannsóknarspurningu: Hvernig 

get ég sem kennari tileinkað mér kennsluaðferð Sérfræðingskápunnar í starfi mínu? 

 

3.3 Þátttakendur 

Þátttakendur voru ásamt mér leikskólabörn úr tveimur leikskólum á höfuðborgarsvæðinu. Í 

öðrum leikskólanum voru 15 börn, 7 stúlkur og 8 drengir, og í hinum leikskólanum voru 

einnig 15 börn, 3 drengir og 12 stúlkur. Að auki tóku þátt sex kvenkyns leikskólakennarar og 

tveir háskólakennarar. 

 

3.4 Gagnaöflun 

Rannsóknin var framkvæmd á tímabilinu september – desember 2017. Hún var 

starfendarannsókn á notkun kennsluaðferðarinnar Sérfræðingskápunnar í kennslu með 
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leikskólanemendum á lokaári, á aldrinum 5–6 ára. Kennsla fór fram einu sinni í viku á hálfs 

mánaðar fresti og voru farnar fjórar heimsóknir í hvorn leikskóla fyrir sig. Alls átta skipti hjá 

rannsakendum. 

Tekin voru viðtöl við viðkomandi leikskólastarfsmenn í nóvember og desember. Auk þess 

voru tekin viðtöl við leikskólakennarana eftir að rannsókn lauk. Öll viðtöl voru afrituð. 

Megingögn mín í þessari rannsókn eru nákvæm og ítarleg skráning rannsóknardagbókar 

og vettvangsnótur. Ég styðst einkum við þær skráningar við að draga ályktanir og nálgast 

niðurstöður. Þar hélt ég jafnóðum utan um hugrenningar mínar og upplifanir af ýmsum toga, 

vangaveltur mínar um starfið og kennsluaðferðina. 

Þá voru einnig teknar ljósmyndir á vettvangi, myndbandsupptökur og hljóðritanir. Ég met 

einnig til gagna náms– og kennslugögn sem við útbjuggum fyrir nemendur, svonefndar 

„vísbendingar“ og einnig gögn sem börnin bjuggu til í tengslum við verkefnið. 

 

3.5 Gagnagreining 

Gagnagreining hófst meðan á rannsókn stóð. Hafði ég til hliðsjónar kjarnaþætti 

Sérfræðingskápunnar sem Aitken (2013) og Taylor (2016) hafa sett fram. Með það í huga 

gagnagreindi ég myndbönd og ljósmyndir og skráði hjá mér athugasemdir. Athyglin við áhorf 

var á sjálfri mér í kennslu og velti ég því þá sérstaklega fyrir mér hvað mætti betur fara. Á 

sama hátt skoðaði ég kennsluáætlanir að teknu tilliti til þess hvernig þær reyndust. 

Að síðustu las ég aftur yfir viðtöl við leikskólakennara og skráði hjá mér athugasemdir og 

þanka við lestur. Hafði ég í huga viðmið um árangur, gerði mat á lokaárangri og setti mér 

áform um breytingar (Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013). 

 

3.6 Siðferðisleg álitamál 

Fyllsta trúnaðar var gætt við alla þá einstaklinga sem komu að rannsókninni. Leyfi fyrir 

framkvæmd rannsóknarinnar útveguðu leiðbeinendur mínir, Ása Helga Ragnarsdóttir og 

Hafdís Guðjónsdóttir. Jafnframt veittu þær leyfi fyrir því að frásagnir þeirra yrðu notaðar við 

gagnagreiningu.  

Sú staðreynd, að lokaviðtöl við leikskólakennarana voru tekin á mismunandi tíma, getur 

hafa haft áhrif á hvernig svörin voru. Fyrra viðtalið var talsvert lengra og gaf nákvæmari svör. 

Það viðtal var tekið viku eftir að vinnu við þróunarverkefnið lauk. Seinna viðtalið var tekið 

mánuði eftir að verkefnavinnu lauk. Ég velti því fyrir mér hvort það hafi haft áhrif að svo 

langur tími leið frá því að við störfuðum með þeim. Hugurinn hafi verið aftengdur þessu 

tiltekna verkefni og farið að snúast um annað, önnur verkefni tekin við og jólaundirbúningur 

kominn á fullt í leikskólastarfinu. Allar aðstæður voru aðrar og ekki sambærilegar þótt 



 

31 

viðfangsefnið og markmiðið hafi verið það sama. Þann dag, sem seinna viðtalið var tekið, var 

svokallaður starfsdagur á leikskólanum og kennarar prúðbúnir á leið í sameiginlegan 

kvöldverð. Eftirvænting ríkti meðal þeirra og athyglin því ef til vill ekki sú sama. Það verður 

að segjast að aðstæður og dagsform hafi haft áhrif á viðfangsefnið, hvort sem það voru viðtöl 

við leikskólakennara eða starfið með börnunum. Eigindleg viðtöl eru háð aðstæðum og því 

ekki úr vegi að meta það svo að þessi mánuður, sem liðið hafði, hafi haft áhrif bæði á mig og 

leikskólakennarana. 

Þetta kemur heim og saman við það sem Helga Jónsdóttir (2013) víkur að í umfjöllun sinni 

um eigindleg viðtöl. Hún bendir á að viðtöl séu mismunandi á milli þátttakenda og því verður 

innihaldið breytilegt þrátt fyrir að viðfangsefni rannsóknar sé það sama. Það eru ekki aðeins 

þátttakendur sem skapa rannsóknargögn heldur einnig rannsakandinn.  
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4 Framkvæmd rannsóknar  

Kveikja verkefnisins, sem hér er til umfjöllunar, er það að forsvarsmenn verkefnisins „Okkar 

mál“ höfðu samband við Ásu Helgu Ragnarsdóttur og Hafdísi Guðjónsdóttur sem báðar 

starfa við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, og óskuðu eftir samstarfi. „Okkar mál“ er 

þróunar- og rannsóknarverkefni sem hefur á stefnuskrá sinni að auka tengsl á milli leik- og 

grunnskóla. Samhliða því er markmiðið að stuðla að samstarfi og upplýsingamiðlun milli 

skólastiga með heildræna sýn á barnið að leiðarljósi. „Okkar mál“ leggur áherslu á að auka 

þekkingu kennara og skólastarfsfólks á þeim atriðum sem hafa áhrif á máltöku og læsi allra 

barna, með sérstaka áherslu á börn með annað móðurmál en íslensku (Reykjavíkurborg, 

2018). 

Forsvarsmenn verkefnisins „Okkar mál“ óskuðu eftir verkefni sem örvað gæti tjáningu hjá 

nemendum elsta stigs í leikskóla en þau börn fara í grunnskóla að ári. Úr varð að Ása Helga 

og Hafdís hófu samstarf við „Okkar mál“ og farið var af stað með þróunarverkefni í tveimur 

leikskólum sem hafa hátt hlutfall innflytjenda. Önnur kynslóð innflytjenda eru einstaklingar 

sem fæddir eru á Íslandi og eiga foreldra sem báðir eru innflytjendur. Samkvæmt tölum 

Hagstofunnar fer annarri kynslóð innflytjenda fjölgandi og eru nú 4.473 talsins (Hagstofa 

Íslands, 2017). Heiti verkefnisins var „Við erum spæjarar“ og leiklistarkennsluaðferðin 

Sérfræðingskápan lögð til grundvallar. 

Hugmyndin var innblásin af starfendarannsókn sem Hákon Sæberg Björnsson (2017) 

framkvæmdi í meistaranámi sínu með 2. bekkjar grunnskólanemendum. Söguþráðurinn í 

framkvæmd þessarar rannsóknar er að hluta til fenginn frá rannsókn hans en var 

einfaldaður, eins og ferlið allt og lagað að börnum sem eru tveimur árum yngri en nemendur 

í rannsókn Hákons. Í þeirri starfendarannsókn gafst mjög vel að nota Sérfræðingskápuna og 

virkja nemendur í hlutverk spæjara. Hákon útskýrir notkun orðsins spæjari á eftirfarandi hátt: 

„Spæjari“ er ekki almennt starf hér á landi og því gefst nemendum kostur á að 

skapa sína eigin sýn á hvað felst í störfum spæjara. Þá er starf spæjarans til þess 

fallið að framfylgja vísindalegri hugsun þar sem spæjarar rannsaka, draga 

ályktanir, setja fram tilgátur og prófa þær (Hákon Sæberg Björnsson, 2017, 66). 

 

Orðið er komið frá enska orðinu „spy“; einhverjum kynni að finnast þetta vera of 

enskuskotið því að það hefur óformlegan stíl. En í samtali við höfund þessarar ritgerðar sagði 

Þórdís Úlfarsdóttir, ritstjóri hjá Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, orðið hafa 

skotið rótum á Íslandi, það sé gilt tökuorð og beyging þess í samræmi við íslenskt málkerfi 

(munnleg heimild, mars 2018). Að einhverju leyti er meiri leikur í því en í orðinu njósnari, að 
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njósna um aðra er alvarlegra, hefur þyngri og gildishlaðnari merkingu. Öðru máli gegnir um 

„að spæja“. Að mati höfundar er hér stigs- en ekki eðlismunur. 

Ása Helga og Hafdís undirbjuggu verkefnið í samvinnu við tvo leikskóla; þær höfðu 

samstarf við þrjá leikskólakennara sem vinna á þessum tveimur leikskólum barnanna, sex 

kennarar alls. Í verkáætlun var gert ráð fyrir að leikskólakennararnir væru þátttakendur í 

kennslustundum og lærðu kennsluaðferðina. Þær fengu ný nöfn og gegndu hlutverkum, 

annars vegar aðstoðarmenn í glæpagengi Sigga súra en Siggi er óprúttinn náungi sem svífst 

einskis, stelur og segir ósatt; hins vegar í hlutverkum starfsmanna lögreglunnar ásamt Lárusi 

lögreglumanni (Ása Helga) en hann er heiðarlegur maður sem reynir að hafa hendur í hári 

þeirra sem brjóta lögin. Mér var boðið að taka virkan þátt í kennslunni, fór í ýmis hlutverk í 

spæjaraleiknum og safnaði í leiðinni gögnum fyrir meistararitgerð mína. 

Hér á eftir verður greint frá hvað fór fram í kennslustundum en hver kennslustund hófst á 

því að leikskólakennararnir komu með nemendahópinn inn í sal sem var til afnota fyrir 

verkefnið. Unnið var út frá grunnþáttum Sérfræðingskápunnar sem fyrr var greint frá. Með 

aðferðinni, sem byggir á umræddum grunnþáttum, var tengt við það nám sem liggur til 

grundvallar í aðalnámskrá leikskóla. Þar segir meðal annars að lýðræðislegt leikskólastarf 

byggi á jafnrétti, fjölbreytileika og viðurkenningu á ólíkum sjónarmiðum. „Þar eiga börn að 

finna að þau eru hluti af hópi og samfélagi þar sem réttlæti og virðing einkenna samskipti. 

Litið er á börn sem virka borgara og þátttakendur þar sem hver og einn fær tækifæri til að 

leggja sitt af mörkum til að hafa áhrif á umhverfi sitt“ (Mennta- og menningamálaráðuneyti, 

2011).  

Í verkefninu, „Við erum spæjarar“ fengu börnin ýmislegt við að glíma í leik og með 

hreyfingu, handmennt, máltjáningu og söng. Síðast en ekki síst var lögð áhersla á hópinn: að 

börnin væru í samfélagi þar sem samvinna væri mikilvæg. 

4.1 Fyrsta kennslustund 

Lýsingar sem hér fara á eftir eiga við um báða hópana. Örlitlar breytingar voru þó gerðar í 

einhverjum tilvikum, milli hópa, án þess að það eigi að skipta máli sé litið til 

heildarmyndarinnar og niðurstaðna. Fyrsta kennslustund hófst á að börnin kynntu sig hvert 

og eitt með nafni. Byrjað var á klappleik og að honum loknum var sest niður og samtal átt við 

börnin um orðið spæjari. Þau þekktu ekki orðið spæjari en þegar þau heyrðu orðið njósnari 

kom í ljós að það þekktu þau betur. Í samtalinu ræddum við einnig um ímyndunarleik en einn 

af grunnþáttum Sérfræðingskápunnar er að nemendur og kennarar starfa í ímynduðum 

heimi (Aitken, 2013; Taylor, 2016). Nemendur leysa verkefnin í hlutverki, í hugarheimi sem 

þau spinna. Mikilvægt er að fyrir liggi samþykki nemenda að þeir séu aðstarfa innan 

ímyndaðra aðstæðna og að skýr skil séu milli raunveruleika og ímyndunar. 
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Var farið yfir það með nemendum að ímyndunarleikurinn hæfist þegar þeir lokuðu 

augunum og færu á grúfu. Þegar þeir risu upp og opnuðu augun væru þeir orðnir spæjarar. 

Sérfræðingskápan er spunaveröld sem nemendur starfa í og taka að sér hlutverk sérfræðinga 

sem vinna að sameiginlegu markmiði. Markmiðið með hópastarfinu er að setja nemendum 

sameiginlega hagsmuni og þannig auka samvinnu þeirra (Aitken, 2013; Taylor, 2016). 

Þegar börnin risu upp í þessari fyrstu kennslustund var kennari (Ása Helga) mættur í 

hlutverki glæpaforingjans Sigga súra ásamt stuðningsmönnum. Siggi súri var auðkenndur frá 

Ásu Helgu með því að hann var íklæddur svartri húfu og jakka. Siggi súri ávarpaði krakkana 

og sagðist vita að þeir væru færustu spæjarar sem sögur færu af og hann ásamt aðstoðarfólki 

afhentu nemendum stækkunargler. Hann innti þá eftir því hvort þeir vissu hvað 

stækkunargler væri og ræddi við þau um tilgang stækkunarglers. 

Séð út frá aðferð Sérfræðingskápunnar er stækkunarglerið hugsað sem stuðningur við 

spæjarahlutverkið. Stækkunargler er einkennandi fyrir spæjara og á sér bókmenntalega 

skírskotun sem slíkt, eins og til að mynda í sögum um leynilögregludrenginn Karl Blómkvist 

eftir Astrid Lindgren en Karl birtist einatt með stækkunargler í höndum. 

Að hafa slíkan glæpamann sem Sigga súra í hlutverkaleiknum býður upp á að nemendur 

velti fyrir sér ýmsum siðferðislegum spurningum. Verkefnið er ekki einfalt því að Siggi súri er 

ekki bara vondur. Munurinn á réttu og röngu er honum ekki ljós og nemendur fá því tækifæri 

til að leiðbeina honum síðar í ferlinu og miðla af eigin siðferðiskennd. Glæpamaðurinn Siggi 

súri sér sér leik á borði, þegar hann hittir börnin, og skrökvar að þeim að hann sé 

spæjaraforingi. Hann spyr þau hvort þau séu ekki til í að hjálpa honum að leita að hlutum þar 

sem þau séu svo frábærir spæjarar. Geta má þess að í undirbúningi er að hann fái hjálp frá 

þeim við að ræna banka!  

Eins og fram hefur komið er ein af grunnhugmyndum Sérfræðingskápunnar að vinna með 

ímyndunarafl nemenda og Siggi fékk nemendur með sér í að finna hluti sem eru byggðir á 

hugarfluginu einu saman. Í upphafi leiðangursins var skriðið undir leisergeisla að undirlagi 

Sigga og fólst virk þátttaka nemenda í því. Ljóst var að þeim fannst ekki skrýtið að hafa 

leisergeisla með í leiðangrinum. 

Þegar ferðast hafði verið um rýmið, njósnað og ímyndaðir hlutir fundnir, mynduðu 

kennarar hring ásamt nemendum og þeir voru beðnir um að segja hvað þeir hefðu undir 

höndum. Sumir beittu fyrir sig því sem fyrir var í rýminu, til dæmis var sófi nefndur nokkrum 

sinnum og stóll en aðrir nefndu ímyndaðan hlut. Hver og einn átti að segja hvert heiti hans 

hlutar væri, sýna hann og segja upphátt hvort hann væri þungur, léttur og/eða hvernig hann 

væri í laginu, ferkantaður, kúlulaga og svo framvegis. Þessir hlutir voru við svo búið settir í 

strigapoka sem Siggi súri hafði komið með. Spæjararnir fundu ýmislegt, svo sem súkkulaði, 
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pening, risastóran pening, hauskúpu, kisu, hund, málverk, demant og kúk. Leikskólakennarar, 

aðstoðargengi Sigga súra, voru með. 

Í undirbúningi fyrir þessa fyrstu kennslustund var frágengið að einn kennaranna myndi 

kveikja á lögreglusírenu þegar búið væri að setja hlutina, sem spæjararnir fundu, í poka. 

Þegar glumdi í lögreglusírenunni hvatti Siggi súri spæjarana til að fela sig. Langflestir földu sig 

á bak við sófa og undir borði en Siggi súri ásamt sínu gengi laumaðist á brott með góssið í 

strigapokanum. 

Kennarar skiptu um hlutverk og mættu þá til leiks Lárus lögregluforingi, Lóa lögga og 

lögregluaðstoðarmenn (leikskólakennarar). Lárus lögregluforingi var auðkenndur af svartri 

lögregluhúfu með kaskeiti (einkennisbúningur) og stórri lögreglustjörnu („Með lögum skal 

land byggja“) en stjörnuna var hann með í bandi um hálsinn. Löggukonurnar voru einnig með 

lögreglustjörnueinkenni. 

Eftir að lögreglan hafði fengið spæjarana til að koma fram úr fylgsnum sínum kynnti Lárus 

sig og sagði þeim að hann væri lögreglumaður. Hann hafði fengið tilkynningu frá Birnu 

bankastjóra um að brotist hefði verið inn í bankann og hvort þeir könnuðust nokkuð við að 

hafa tekið hluti? Börnin voru mjög áfram um að segja frá Sigga súra og öllum hlutunum sem 

þau höfðu fundið (hlutir sem spæjarar höfðu hjálpað til við að ræna og fóru í strigapokann). 

Lárus bað þau um að segja sér hvernig Siggi súri hefði litið út. Nemendur voru ekki með það á 

hreinu. Fljótlega kom í ljós að innbrotið hafði verið framið af Sigga súra, tvíburabróður 

Lárusar. Lárus lögregluforingi átti spjallstund með spæjurunum og þá kom í ljós að Siggi súri 

hafði vísvitandi sagt ósatt um sjálfan sig; hann var ekki neinn spæjari eins og hann hafði 

fullyrt og hafði blekkt nemendur/spæjara til að taka þátt í ráni. Við það vöknuðu spurningar 

um siðferði, rétt og rangt. Lárus sagði þeim frá Birnu bankastjóra sem væri leið yfir því að 

bankinn hennar hefði verið rændur. Að viðhöfðu samráði við nemendur kallaði Lárus Birnu á 

þeirra fund. Birna (leikin af Steinunni) kom inn, afar leið yfir að hafa orðið fyrir barðinu á 

þjófum og taldi skilmerkilega upp allt sem hafði horfið úr bankanum. Ásamt því hafði hún 

orðið fyrir því að nestisboxið hennar með hádegismatnum var horfið og hún var svöng. 

Börnin báðu hana afsökunar á að þau skyldu hafa hjálpað Sigga súra að ræna bankann og 

Birna bankastjóri fyrirgaf þeim innbrotið, enda áttaði hún sig á að þau höfðu verið 

afvegaleidd af hinum viðsjárverða Sigga súra. Sú hugmynd vaknaði í kennslustundinni að 

syngja fyrir Birnu bankastjóra og nemendur voru sammála um að syngja „litalagið“ til að 

gleðja hana. Birna hresstist mjög yfir söngnum og yfirgaf vettvanginn öllu léttari í spori en 

fyrr. 

Spæjarar hétu Birnu bankastjóra því að þeir ætluðu að handsama Sigga súra. Þar með var 

Birna orðin „skjólstæðingur“ (e. client) þeirra sem er mikilvægur þáttur Sérfræðingskápunnar 

í því sem snýr að skuldbindingu og hvatningu. Skjólstæðingur/viðskiptavinur beinir athygli 
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hópsins að vinnunni svo að þeir hugsi vandlega um þarfir, væntingar og leiðbeiningar þess 

sem þeir heyra undir. Er miðpunktur í vinnu hópsins og sér til að hann fari ekki af réttri braut 

(Taylor, 2016). Þar með voru skjólstæðingar spæjaranna orðnir tveir, Birna bankastjóri og 

Lárus lögreglustjóri en hann var í samstarfi við börnin um að ná Sigga. 

Orðið vísbending var útskýrt og Lárus lögreglustjóri sagðist senda börnunum vísbendingu 

eftir einn dag og síðar myndu berast fleiri. Í gegnum vísbendingar, sem berast spæjurunum í 

leikskólanum, fer nám fram, því að í vísbendingum felast ýmsar þrautir og verkefni sem þeir 

verða að leysa til að komast sífellt nær því hvar Siggi súri felur sig. 

Í lok kennslustundarinnar, sem hver um sig var 50 - 55 mínútur, voru börnin beðin um að 

leggjast aftur á grúfu og þau minnt á að þegar þau risu upp væri ímyndunarleikurinn búinn. 

Lárus lögregluforingi fór þá afsíðis og tók af sér hattinn og kom til baka án búnings. Þegar 

börnin risu upp var ekki laust við að einum drengnum væri létt því að honum hraut af vörum 

glöðum í bragði: „Nú ertu aftur orðin Ása!“ 

Vísbendingar mynda brú á milli kennslustunda þannig að eftir hverja kennslustund fá 

nemendur senda vísbendingu og þurfa að spreyta sig á henni til að komast nær því að vita 

hvar Siggi heldur sig. Vísbendingar eru þannig að nemendur þurfa að vinna að ýmsum 

námsverkefnum. Vísbendingar berast leikskólakennurum, sem stundum þurfa að koma þeim 

fyrir og nemendur finna þær á ýmsum stöðum, eða bréf berst sem greinir frá verkefni sem 

leysa þarf. Á milli heimsókna Lárusar löggu og annarra sem mæta á fund spæjaranna vinna 

leikskólakennarar með nemendum að vísbendingum. 

Eftir þessa fyrstu kennslustund eru „skjólstæðingar“ spæjaranna Lárus lögregluforingi og 

Birna bankastjóri og markmiðið fyrirliggjandi: Að handsama Sigga súra. Eftir fyrstu 

kennslustundina bárust nemendum stutt bréf frá Lárusi og Sigga súra sem lesin voru upp 

fyrir hópinn. Lögregluforinginn áréttaði mikilvægi rannsóknarinnar en bréfið frá Sigga var 

storkandi, hann fullyrti að spæjararnir myndu aldrei ná sér. Var þetta til þess fallið að auka á 

spennu hjá nemendum en það er einn grunnþáttur Sérfræðingskápunnar. Taylor (2016) segir 

að það sé til að auka vinnuafköst nemenda, þeir einfaldlega vinni betur þegar þeir eru 

eftirvæntingarfullir varðandi framvinduna. Aitken (2013) bætir við að notkun leiklistar í 

ferlinu kalli á spennu en hún gegnir lykilhlutverki í að viðhalda áhuga nemenda og hvetja þá 

til þekkingaröflunar. Spennan getur verið af ólíkum toga og mismikil eftir því sem hentugt 

þykir hverju sinni. Það er á ábyrgð kennarans að stýra því. 

4.2 Önnur kennslustund 

Skýr rammi er ein forsenda þess að Sérfræðingskápan virki sem skyldi. Í fyrstu kennslustund 

var stofnað til spæjarahóps, börnin fóru í hlutverk spæjara. Þau gerðust sérfræðingar í 

spæjarahlutverki, öðluðust ábyrgð og skyldur (Taylor, 2016). Þá var komið að því að ramma 
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spæjararannsóknarstarfið frekar inn því að nemendur þurftu að fá að vita til hvers var ætlast 

af þeim í hlutverki sérfræðinga. Áður en kennslustund hófst höfðu verið hengd upp A3-blöð á 

þrjá staði í salnum: fundarherbergi, yfirheyrsluherbergi og móttaka. Var þá búið að 

undirstrika að sérfræðingarnir höfðu: yfirráð, völd og stöðu (Taylor, 2016).  

Nemendur komu inn í fylgd leikskólakennara og Ása Helga, í hlutverki Lárusar 

lögguforingja, tók á móti þeim. Nemendur vissu þá þegar hvaða leikur var að hefjast, 

leikskólakennarar höfðu farið nánar í spæjaraleikinn með þeim og vísbendingar höfðu verið 

kynntar á því tveggja vikna tímabili sem liðið var frá því að leikurinn var kynntur. 

Hver er ég? spurði Ása Helga. Umsvifalaust svaraði einn nemandi því svo til að hún væri 

Ása í löggubúningi. Ása Helga/Lárus lögga leiðbeindi nemendum að lúta höfði og loka augum. 

Þegar nemendur settust upp voru þeir komnir í hlutverk spæjara. Fyrir augu þeirra bar Lárus 

lögreglustjóri (Ása Helga) og Lóa lögga (Steinunn), aðstoðarkona hans. Lárus bað spæjarana 

að segja sér frá því hvernig hafi gengið með vísbendingarnar. Áköf viðbrögð fylgdu og allir 

vildu segja frá: Pepsi Max-töppum sem þeir höfðu fundið en það voru vísbendingar um að 

Siggi súri hefði verið á ferð því að vitað var að hann drekkur mikið Pepsi Max. 

Lárus lögregluforingi rak augun í að búið var að merkja ákveðna staði með orðunum 

móttaka, yfirheyrsla og fundarherbergi og voru þau orðin kveikja að samræðum við 

nemendur um merkingu orðanna. 

Bréf barst frá Birnu bankastjóra. Slíkar tilkynningar til nemenda um að skjólstæðingur 

fylgist grannt með störfum þeirra getur verið leið til að auka hluttekningu og eru mikilvægar í 

umræddri kennsluaðferð (Aitken, 2013; Taylor, 2016). Í bréfinu rakti Birna bankastjóri að 

hópurinn stæði sig með mikilli prýði. Tilgangurinn með bréfinu var að hnykkja á því að 

skjólstæðingur hópsins fylgdist grannt með framvindu mála og markmið verkefnisins lægi 

ljóst fyrir. 

Lárus lögregluforingi nefndi að gott gæti verið að finna einhvern sem þekkti Sigga súra, að 

það gæti verið leið til að hafa uppi á honum. Hvernig væri til dæmis að tala við mömmu 

Sigga? Nemendum þótti þjóðráð að yfirheyra hana og mamma hans, Kolla kústur, kom sem 

kölluð. Á fundi þeirra kom fram að Siggi, strákurinn hennar Kollu kústs, hafi farið til fjalla. Þá 

hafði verið opinberað að Siggi var einhvers staðar uppi á fjalli. Farið var í „fjallgöngu“ inni í 

kennslustofunni og tekist á við ýmsar áskoranir á leiðinni upp á fjall og niður aftur. 

Tilgangurinn var að finna Sigga súra en hann fannst ekki. Að þeim leiðangri loknum kom 

Lárus lögga með myndir af þremur fjöllum og sýndi nemendum. Hann var með mynd af 

Eyjafjallajökli, Esju og Heklu og fengu nemendur tækifæri til að spreyta sig á því að þekkja 

þau kennileiti. En spæjarar vissu ekki upp á hvaða fjalli Siggi faldi sig og því þurftu þeir fleiri 

vísbendingar. 
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Í þessari kennslustund var áhersla lögð á orðið glaður. Birna sagði í bréfi sínu að 

söngurinn hefði gert hana glaða, nemendur töluðu um að fjallgönguleikurinn hefði verið 

skemmtilegur og Lárus lögga sagðist einnig vera glaður, því spæjararnir væru svo duglegir. 

Jarðvegur var plægður fyrir spurninguna: „Hvað gerir ykkur glöð?“ Hver og einn nemandi er 

spurður í eigin persónu hvað gerir hann/hana glaða og mikilvægt að allir fái að svara. 

 Svör barnanna voru skrifuð á blað og það hengt upp á vegg. Með því er verið að undirbúa 

næstu kennslustund en þá verða orð krakkanna notuð sem rímorð. Innbyggt er hér fyrir 

börnin að skilgreina tilfinninguna gleði. Í lokin hnykkti Lárus lögregla á því að enn sé Siggi súri 

ófundinn og það sé mikilvægt að finna hann. 

Vert er að segja nánar af vísbendingunum sem slíkum. Ég tók þátt í að útbúa vísbendingar 

fyrir rannsóknina. Alltaf var nám barnanna haft í huga og unnið með hæfniviðmið 

aðalnámskrár að leiðarljósi. 

Þegar þarna var komið sögu beindist kastljósið að tilteknu fjalli. Hafandi í huga hve börn 

hafa gaman af ratleikjum, þar sem ein vísbending rekur aðra, þá var í þessari vísbendingu 

settur niður fáni í garði leikskólans, ekki á mjög auðfundnum stað en þó svo að ekki tók 

nemendur langan tíma að finna fánann. Að sjá fánann úti á velli vakti upp hugrenningatengsl 

við Sigga súra því að í kennslustundinni á undan var komið inn á að Siggi flaggaði alltaf fána á 

afmælinu sínu. Fyrir valinu varð regnbogafáni sem ég átti í fórum mínum. Mér þótti fara vel á 

því að nota hann vegna þess að í öðrum hópnum var stúlka sem hafði tjáð það að hún væri 

sérstaklega hrifin af regnbogum. En, dýpri merking lá þar ekki að baki. Í nánd við fánann á 

mismunandi stöðum var komið fyrir þremur litlum kössum, innpökkuðum í regnbogalitaðan 

pappír og gátu því nemendur gefið sér að þetta tengdist Sigga súra. Og þar væri því líklega 

næsta vísbending. Þegar spæjarar höfðu leitað af sér allan grun á leikskólavellinum og 

komust þannig að raun um að ekki væri fleira þar að finna tengt Sigga en fáni og þrír kassar 

þá opnuðu þeir kassana. 

Í hverjum kassa var einn miði og þá reyndi á stafakunnáttuna. Úr fyrsta kassanum birtist 

orðið „fjalla“, og „Eyja“ og þá „jökull“. Með þessum hætti hélt ratleikurinn áfram og tengsl 

við Eyjafjallajökul var næsta viðfangsefni. 

 

4.3 Þriðja kennslustund 

 Kennslustund hófst á hefðbundinn hátt en við svo búið átti sér stað samtal um rím og 

spurningum var varpað fram: Hvað er rím? Hvað er að ríma? Nemendum var skipt upp í fjóra 

hópa og leikskólakennarar og ég voru leiðbeinendur hópanna. 

Orðin frá síðustu kennslustund voru notuð sem innblástur að rímum og hver hópur samdi 

rímnarapp, börnin fengu stutta stund til undirbúnings og síðan sýndi hver hópur sitt rapp. 
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Fjöllin, sem höfðu verið til umræðu, voru rifjuð upp með nemendum. Kyrrmyndir voru 

kynntar fyrir nemendum, fram kom að hægt væri að búa til með líkamanum kyrrmynd af 

fjalli og saman gætum við gert stærri fjöll. Lögð var áhersla á að þegar kyrrmyndir væru 

sýndar þá væri það án orða og hljóðs. Hver hópur sýndi kyrrmynd af sinni fjallaútgáfu og 

þegar síðasti hópurinn var að birta eigin fjallasýn varð hávær truflun. Upp úr þurru heyrðist 

bankað, hrópað og kallað. Sást þá Siggi súri á glugga, hrekkjóttur sem fyrr, og fullyrti að 

spæjarar ættu aldrei eftir að finna hann né fjársjóðinn úr bankanum.  

Leikskólakennari hljóp út til að reyna að ná Sigga en kom inn og upplýsti nemendur um að 

Siggi hefði stungið af en hélt á áleggspakka og sagði nemendum að Siggi hefði misst þetta á 

hlaupum. Lóa lögga hóaði spæjurum saman í hóp og þeir rannsökuðu pakkann. Hann gekk á 

milli þannig að hver og einn þeirra fékk að handfjatla hann en vísbendingu var að finna á 

umbúðunum. Ekki fór þó svo að nokkur spæjaranna kæmi auga á þá vísbendingu en Lóa 

lögga kom með vangaveltur og spurningar. Að lokum kom á daginn að mynd á pakkningunni 

var af fjallinu Esju. Niðurstaðan var að líklega hefði Siggi í ógáti ljóstrað því upp að hann hefði 

aðsetur á Esjunni. Sé litið til vísbendinga hefði mátt ætla að Siggi væri kominn alla leið til 

Eyjafjallajökuls en nú benti allt til þess að þar hafi hann viljað villa um fyrir spæjurunum. 

Einnig stóð á pakkningunni SS, sem gat átt við Sigga súra. Í lokin fóru nemendur á sama hátt 

og fyrr úr hlutverki spæjara í leikskólakrakkana. 

 

4.4 Fjórða kennslustund 

Lárus lögga hóf samveruna á að hrósa spæjurum fyrir vel unnin störf, hann hefði frétt af því 

að þeir hefðu nýjar upplýsingar um dvalarstað Sigga. Nemendur voru ákafir í svörum sínum 

og sögðu Lárusi löggu að Siggi væri mjög líklega á Esjunni. Lárus spurði spæjara hvernig best 

væri að ná Sigga? Ýmsar hugmyndir komu fram, meðal annars sú að moka holu, hylja hana 

og þá myndi Siggi detta ofan í hana á hlaupum. Einhver stakk upp á að nota teppi til að ná 

honum. Lárus rak augun í stórt net sem lá á gólfinu, og spurði spæjara hvort ekki væri hægt 

að notast við það? 

Umræður um hvernig ætti að nálgast Sigga fóru fram og siðferðisspurningar komu upp, 

svo sem hvort það væri í lagi að meiða Sigga eða ekki? Spæjarar voru ekki sammála um 

hvernig ætti að nálgast hann en margir töldu réttast að setja pörupiltinn þann í fangelsi. 

Lárus lögga lagði áherslu á að ekki mætti meiða Sigga súra. Niðurstaðan varð sú að taka Sigga 

fastan og klófesta í net. Nemendur klæddu sig í útiföt til að vera vel búnir til leiðangursins. Sá 

háttur Sigga að finnast Pepsi Max rosalega gott leiddi til þess að möguleiki opnaðist á að 

rekja slóð hans. Siggi var óvarkár og áttaði sig ekki á að spæjarar vissu að vísbendingar um 

ferðir hans voru Pepsi Max-tappar sem fundust á jörðu. 
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Lagt var af stað frá leiksskólalóðinni, gengið um hverfið í Esju-„fjallgöngu“ og við og við 

fann einhver tappa og lét hópinn vita. Að lokum fannst Siggi súri á bak við tré. Erfitt var að ná 

honum því að hann streittist á móti en að lokum náðu spæjarar Sigga í netið. Hersingin fór 

með hann í böndum heim í leikskóla, hann var settur í yfirheyrsluherbergið. Nemendur 

reyndu með góðum árangri að leiða Sigga súra af villu síns vegar. Upphófust þar vangaveltur 

Sigga súra: hvað ætti hann eiginlega að gera ef hann hætti að vera „steliþjófur“? Sá þanki 

leiddi til þess að börnin lögðu til ýmsar lausnir á því vandamáli. Í lokin var fallist á að Siggi súri 

gæti orðið spæjari eins og þau. Honum var treyst til að skila sjálfur fjársjóðnum, sem hann 

stal, til Birnu bankastjóra.  

Stuttu seinna kom Lárus lögga og spurði frétta. Í lok kennslustundarinnar áttu spæjarar 

einlægt samtal við Lárus lögregluforingja. Þeir sögðu honum meðal annars að Siggi hefði 

náðst og það sem meira var, að hann langaði til að verða spæjari. Lárus varð ánægður með 

það og velti því fyrir sér hvort Siggi gæti orðið lögreglumaður eins og hann sjálfur og setti 

fram ýmsar spurningar til að hvetja til umhugsunar. 

Mikilvægt er að ígrunda vel það sem gerst hafði í ferlinu. Til að námið skili árangri þurfa 

nemendur að átta sig á hvernig verkefnið tengist þeirra eigin raunverulega lífi.  

Takmarkið er hér sem annars staðar að nemendur tileinki sér námsefni vel, þjálfi með sér 

betri vinnubrögð, efli sjálfsþekkingargreind sína og þar með trú á eigin getu (Aitken, 2013). 

„Glæpur“ var framinn í fyrstu kennslustund og í þessari síðustu var skoðað hvaða refsingu 

ætti að veita glæponinum. Vissulega var búið að undirbyggja atburðarásina með fulltingi 

nemenda því að þeir unnu verkefni allan tímann. Má segja að verkefnið sé „nútíma“-

ævintýraútgáfa því að Siggi súri er af sama toga og úlfurinn í Rauðhettu. Hann er ágjarn og 

svikull.  

Í ævintýrinu um Rauðhettu og úlfinn taka Ackroyd og Boulton (2001) atburðarásina 

lengra. Þær gefa sér að atburðurinn með úlfinn sem gleypi ömmuna og Rauðhettu, hafi mikil 

áhrif á þorps- og skógarbúa í samfélagi Rauðhettu og fjölskyldu. Íbúar eru nauðbeygðir til að 

velta fyrir sér félags- og siðferðislegum vanda. Á úlfurinn skilið að fá refsingu? Til dæmis má 

spyrja hvort úlfurinn sjái eftir því sem hann gerði? Hvernig ætli fjölskylda hans komist af án 

hans? Þetta leiðir svo til þess að nemendur velti fyrir sér hvað sé rétt og rangt, sanngjarnt 

eða ósanngjarnt og börnin átta sig á að hegðun þeirra og ákvarðanir geta haft áhrif á annað 

fólk og líf þess. Siðferðisleg klemma sem þessi hefur það í för með sér að nemendur verða að 

leysa vanda en um leið sýna öðrum umhyggju.  

Niðurstaðan af þessum fjórum kennslustundum reyndist sú að nemendur vilja taka þátt 

og flestir, ekki allir, gefa sig í verkefnið af heilum huga. 
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5 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður greint frá helstu niðurstöðum starfendarannsóknarinnar. Greint verður 

frá því hvernig starfendarannsóknin gekk fyrir sig. Jafnframt verður sagt frá því helsta sem 

hún leiddi í ljós og hvaða ályktanir má af henni draga. Þá verður sjónum beint að því hvernig 

ég sem rannsakandi kom fram í þeim aðstæðum sem komu upp; hvernig fagvitund mín 

mótaðist samhliða því sem starfendarannsóknin fór fram. Verður rakið hvað gekk vel og hvað 

hefði mátt fara betur en ekki má síst læra af mistökum eins og þar stendur. 

Markmiðið er fyrirliggjandi, þ.e. að sjá hvort og hvernig ég geti aukið hæfni mína og 

reynslu við kennslu. Kaflinn skiptist í eftirfarandi undirkafla: Kennsluáætlun, Vettvangur 

rannsóknarinnar, Lærdómsrík mistök, Skil milli ímyndunar og veruleika, Spæjaraleikur og 

spurningar vakna, Tilhæfulaus hvöt til ofverndunar, Siðferðisþröskuldur nemenda, Kennari í 

hlutverki, Mikilvægar uppgötvanir, Vísbendingar, Að fara ekki fram úr sér, Kennarastóllinn, 

Hreyfileikur sem tókst vel, Að missa tökin, Trúnaðarsamtal og loks Kostir og gallar 

hvatvísinnar. Vitnað er í rannsóknardagbók og er sá texti aðgreindur frá meginmáli með 

inndrætti. 

5.1 Kennsluáætlun 

Eins og greint hefur verið frá var rannsóknin gerð í tveimur leikskólum og sama 

kennsluáætlun framkvæmd með báðum nemendahópum. Ef eitthvað gafst alls ekki vel í 

fyrra skiptið endurtókum við það ekki í seinni leikskólanum heldur þróuðum verkefnið áfram 

eða breyttum því. Kennsluáætlun breyttist talsvert þar sem nemendur komu með 

uppástungur og höfðu áhrif á sköpun námsefnisins með þeim hætti. 

Álitamál er hvort öll leikskólabörnin hafi haft sömu aðgengilegu aðkomu að verkefninu. 

Mörg þeirra eru af erlendu bergi brotin og hafa minni tök á íslensku en börn sem tala 

markmálið. Eitt þeirra var nýbyrjað og kunni lítið sem ekkert í tungumálinu. Við reyndum að 

einfalda aðferðirnar, eins og kostur var, og fella kennsluna að leikskólabörnunum. Það var 

gert með því að einfalda tal, lestur og ritun bæði vegna tvítyngdra barna og jafnframt vegna 

þess að leikskólabörnin hafa ekki þá kunnáttu sem til dæmis börn í fyrstu bekkjum 

grunnskóla hafa. Við gættum að því að endurtaka orðin sem við vildum að börnin lærðu. Á 

þann hátt áttu allir tök á því að vera með og læra orðin sem voru í öndvegi. 

 

5.2 Vettvangur rannsóknarinnar 

Nú þegar rannsóknin er vegin og metin er rannsóknardagbók sem haldin var meðan á henni 
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stóð góð heimild til að styðjast við. Hún verður að teljast eitt helsta rannsóknargagnið og 

verður vitnað í hana eins og þurfa þykir: 

Fyrsta dag verkefnisvinnunnar var þungbúið veður, ausandi rigning og 

morgunmyrkrið allt umlykjandi. En þegar ég kom ásamt leiðbeinanda mínum var 

vel tekið á móti okkur af glaðlyndum leikskólastjóra og sýndi hún okkur salinn 

sem var ætlaður til afnota fyrir verkefnið. Hann var ílangur og af fjórum veggjum 

var einn gluggaveggur, stórir gluggar sem vísuðu út að lóð leikskólans. Á vegg 

andspænis gluggaveggnum var stór spegill. Í rýminu var einnig stór og gamall 

hornsófi, stórt sjónvarp, nokkur smáborð og dót úr ýmsum áttum. 

(Rannsóknardagbók, 20. september 2017). 

Spegillinn í salnum lagðist illa í mig, hann getur hæglega sogað til sín athygli. Og þá fannst 

allt of mikið af sundurlausu dóti inni í salnum sem var fremur lítill. Æskilegt var að losna við 

allan óþarfa og taka niður spegilinn. Í vettvangsnótum hef ég skrifað: „Ég fattaði í miðjum 

klíðum að ég hefði átt að draga niður gardínur því það sem gerðist fyrir utan dró athygli 

barnanna til sín“ (Rannsóknardagbók, 20. september 2017). 

Ég hófst handa við að hreinsa burtu allt lauslegt sem ég gat með góðu móti tekið 

og sett í geymsluna sem var inn af salnum, þar með talið litlu borðin, 

leikfangakassa og annað. Allt slíkt getur truflað einbeitingu. Vænlegast til 

árangurs er að vinna í rými sem er ekki óreiðukennt. 

(Rannsóknardagbók, 20. september 2017).  

Eins og fram hefur komið fór rannsóknin fram í tveimur leikskólum. Í öðrum höfðum við 

aðstöðu í geymslunni en hún er lítil og ég var búin að setja inn í hana alls konar dót. Þar var 

því orðið nokkuð þröngt og erfitt að athafna sig. Um hinn staðinn gegndi öðru máli, við 

höfðum athvarf á skrifstofu og kennslurýmið var öðruvísi, þar var ekki spegill á vegg og 

gluggar lágu talsvert hátt þannig að umferð gangandi fólks og bíla sást ekki. Ég hlakkaði til að 

hitta börnin og vinna kennsluáætlunina sem við höfðum smíðað fyrir þennan fyrsta tíma. 

 Ég hef ekki mikla kennslureynslu en sannfærðist um, mér til ánægju, að innsæi mitt 

hefði vísað mér rétta leið þegar ég sótti um kennaranám við Menntavísindasvið. Ég hafði 

gaman af því að kenna þegar ég var í æfingakennslu á yngsta stigi grunnskóla. Þar að auki bý 

ég að jákvæðum hugrenningartengslum til leikskóla þar sem ég var lánsöm með 

leikskólastarf þar sem börnin mín voru á sínum tíma. 
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5.3 Lærdómsrík mistök  

Fyrsta kennslustundin hófst á að börnin kynntu sig hvert og eitt með nafni. Byrjað var á 

klappleik sem sameinar hreyfingu, söng og tal. Vísan, sem sungin var, gengur út á að bjóða 

góðan dag: „Við segjum hæ og góðan dag“ en það er endurtekið nokkrum sinnum. Ég hafði 

stungið upp á því að hafa slíka kynningu í upphafi tímans. Í þessum litla leik er að ýmsu að 

huga, hreyfa sig, syngja texta, heilsa með snertingu og samtímis að horfa í augun á mótaðila. 

Þá er innbyggð í kynningarleikinn snerting en nemendur slá saman lófum um leið og þeir 

segja „hæ“. 

Leikurinn gafst ekki vel og fyrir því eru líklega ýmsar ástæður. Fyrst má nefna að við, ég, 

Ása og Hafís vorum nemendum ókunnugar og þrátt fyrir að leikskólakennarar þeirra væru 

þátttakendur gáfu börnin sig ekki í leikinn. Mörg áttu erfitt með að stíga „hliðar saman 

hliðar-sporið“ og voru þau öll fremur stöð. Ég velti því fyrir mér hvort þau væru óvön að fara 

í hreyfileiki sem þennan? Í viðtali við leikskólakennara í verkefnalok spurði ég sérstaklega 

kennara í umræddum leikskóla (gjarnan vísað til sem fyrri hópurinn) um svona leiki og hvort 

þeir væru nemendum framandi. Kom á daginn að í þessum leikskóla þekktu nemendur ekki 

hreyfileiki á borð við þennan og voru þá að vonum að taka mikið inn í upphafi 

kennslustundar. 

Leikurinn gafst með öðrum orðum ekki vel í kennslunni og því tókum við hann út úr 

kennsluáætlun og notuðum hann ekki daginn eftir í leikskólanum með seinni hópnum. 

Vorum við með annars konar leik í staðinn. Sá leikur er öðruvísi, heitir Fíll, asni, pálmi, er líka 

hreyfileikur en leikandinn er kyrr í sömu sporum, áhersla er lögð á hraða, hve fljótt er hægt 

að breyta sér í það sem fyrir liggur hverju sinni, það gekk mun betur. Kom fram í viðtali við 

leikskólakennara seinni hópsins að nemendur þar færu stundum í hreyfileiki og hefðum við 

því líkast til upplifað önnur viðbrögð við klapp- og hreyfileiknum þar, í samanburði við fyrri 

hópinn sem þekkti ekki slíka leiki. 

 

5.4 Skil milli ímyndunar og raunveruleika 

Einn af grunnþáttum Sérfræðingskápunnar er að nemendur og kennarar starfi í ímynduðum 

heimi. Því er nauðsynlegt að ræða hvað felst í ímyndun, hafa það alveg skýrt og að fá 

nemendur til að fallast á að vinna í ímynduðum aðstæðum. Mikilvægt er að skýr skil séu á 

milli raunveruleika og ímyndunar. 

Rætt við börnin um orðið spæjari. Þau þekktu ekki orðið spæjari en þegar þau 

heyrðu orðið njósnari kom í ljós að það þekktu þau betur. Ein stúlkan sagðist 

njósna um litla bróður sinn. 

(Rannsóknardagbók, 4. október 2017). 
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Þegar til kastanna kom bjuggu nemendur yfir sæmilega góðum skilningi á því hvað felst í 

því að spæja. Næst var farið yfir það með nemendum að ímyndunarleikurinn hæfist þegar 

þeir lokuðu augunum og legðust á grúfu. Þegar börnin risu upp og opnuðu augun væru þau 

orðin spæjarar. Hið gagnstæða myndi gerast eftir leikinn; þegar þau risu upp í lok leiks, væru 

þau orðin þau sjálf. Táknræn athöfn sem þessi gefur skörp skil á milli ímyndunar og 

raunveruleika barnanna. Börnunum veittist ekkert vandamál að greina milli ímyndunar og 

raunveruleika og tóku öll sem eitt þátt í athöfninni. 

 

5.5 Spæjarleikur og spurningar vakna 

Í þessari fyrstu kennslustund, þegar börnin risu upp, var kennari (Ása Helga) mættur í 

hlutverki glæpaforingjans Sigga súra ásamt stuðningsmönnum. 

Að hafa slíkan glæpamann sem Sigga súra í hlutverkaleiknum býður upp á að nemendur 

velti fyrir sér ýmsum siðferðislegum spurningum. Verkefnið er ekki einfalt því að Siggi súri er 

ekki bara vondur. Munurinn á réttu og röngu er honum ekki ljós og nemendur fá því tækifæri 

til að leiðbeina honum síðar í ferlinu og miðla af eigin siðferðisvitund og þekkingu. Þannig 

vorum við strax farnar að vinna með ímyndunarafl nemenda og Siggi fékk nemendur með sér 

í að finna hluti sem eru byggðir á hugarfluginu einu saman.  

Leikskólakennarar, aðstoðargengi Sigga súra, voru með í fyrri hópnum. Í seinni hópnum 

voru þeir það ekki. Í rannsóknardagbók segir: 

Siggi súri mætti á svæðið og var mýkri á manninn en í gær. Fylgisveinar hans 

gufuðu upp. Ég fór ekki inn í hlutverk og var ekki með á hreinu hvort það væri í 

lagi eða ekki. Leikskólakennararnir voru ekki með í hlutverkum svo ég gerði það 

ekki heldur og hugsaði með mér að þetta þyrfti ég að ræða við Ásu [undirstrikað í 

rannsóknardagbók]. Er að velta því fyrir mér hvort ég hafi brugðist að einhverju 

leyti með því að fara ekki í hlutverk í glæpaklíkunni? Það virtist bara ekki rétt í 

augnablikinu (leikskólakennarar fóru ekki í hlutverk) en þegar verið er að gera 

rannsókn er mikilvægt að endurtaka hana með sama hætti eða hvað? 

(Rannsóknardagbók, 21. september 2017). 

Í þessum tilteknu aðstæðum hefði ég getað verið fyrirmynd fyrir leikskólakennarana og 

farið að fullu inn í mitt hlutverk í glæpaklíkunni. Þetta hafði gengið vel deginum áður en 

þarna steig ég skref aftur á bak, var óviss vegna efasemda um að ég hefði hugsanlega leikið 

of mikið. Tilgangurinn er jú að setja upp aðstæður sem leikskólakennarar ráða vel við þegar 

og ef þeir vilja beita aðferðum Sérfræðingskápunnar seinna meir.  
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Ég ákvað að taka hlutverk Lóu löggu föstum tökum og hún birtist alltaf þegar Lárus mætti 

á svæðið. Ég glímdi ekki aftur við óvissu sem tengist því sem segir hér ofar, en vissulega 

komu upp hindranir og efi en þá með öðrum hætti.  

  Við spurningunni í rannsóknardagbók fékk ég afdráttarlaust svar frá Hafdísi 

Guðjónsdóttur og staðfest var að í starfendarannsóknum er ekki gert ráð fyrir því að hlutirnir 

séu gerðir aftur með sama hætti. Starfendarannsóknir eru gerðar til að skoða hvernig hægt 

er að þróa ákveðna framkvæmd eða kennslu (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). 

 

5.6 Tilhæfulaus hvöt til ofverndunar  

Í undirbúningi fyrir fyrstu kennslustund var frágengið að einn leikskólakennaranna myndi 

kveikja á lögreglusírenu þegar búið væri að setja hlutina, sem spæjararnir fundu, í poka. 

Þegar glumdi í lögreglusírenunni hvatti Siggi súri spæjarana til að fela sig. 

Ég var efins um þá hugmynd að hafa lögreglusírenu, velti fyrir mér því hvort slíkt 

gæti vakið ótta hjá einhverjum nemanda. 

(Rannsóknardagbók, 20. september 2017). 

Þetta reyndist ekki í fyrsta skipti sem ótti minn var ástæðulaus, óöryggi sem án efa má 

rekja til reynsluleysis. Það sem ég áttaði mig á með tímanum var að börn ganga furðu 

áreynslulaust til móts við heim ímyndunar. Slíkt er þeim ekki framandi. Leikur er börnum 

ólíkra menningarsvæða, sem og öllu ungviði, eðlislægur. Þannig undirbúa þau sig fyrir lífið og 

leikur grundvallast að verulegu leyti á ímyndunarafli. Þetta hefði því ekki þurft að koma mér 

eins mikið á óvart og raun varð á. 

Siggi súri var mikill gangster og ég setti tóbaksklút fyrir vitin þannig að ekkert sást 

nema augun. Fór ég að hugsa, þegar við vorum að leika, hvort við værum of 

hættulegar, hvort litlu krúttin yrðu hrædd við okkur. 

Kannski var þetta ekki nógu vel undirbúið hjá okkur með spæjaragengið hans 

Sigga? Kannski er það ekki eitthvað sem á að vera með? Muna! Tala um það við 

Ásu. 

(Rannsóknardagbók, 20. september 2017). 

Þarna var líka komin fyrsta áskorunin fyrir mig, að takast á við reynsluleysi/fordóma í 

eigin fari, að vara mig á því að vilja ofvernda nemendur. Læra að treysta því að þeir kunna að 

gera greinarmun á milli heima. Slíkt er þeim eðlislægt. Þá áttaði ég mig á að komi upp 

óttatilfinning meðal barnanna er betra að kynnast þeirri tilfinningu í leik og þá þekkja þau 

hana ef/þegar svo vill til að barn verður óttaslegið í raunverulegum aðstæðum. 
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Í rannsóknardagbók skrifa ég um nemendur sem litlu krúttin. Geri mér grein fyrir að það 

er varhugavert að líta á nemendurna sem krútt, ég þarf að hætta því og sjá og upplifa þau 

sem fimm ára gamla nemendur í leikskóla. 

  Þetta er ekki í eina skiptið sem ég skrifa í rannsóknardagbók: „Tala um það við Ásu.“ 

Það segir mér hvað samstarf og samræða skiptir mig miklu máli, að vinna í kennslu með 

öðrum. Mér finnst hin leiðin, að vera einyrki í kennslu, erfið tilhugsunar. Þannig má segja að 

ég hafi gert þarna dýrmæta uppgötvun: Ég er að vekja með mér fagvitund; hvað vil ég sem 

kennari?  

 

5.7 Siðferðisþröskuldur nemenda  

Eins og fram kemur í framkvæmdakafla skiptu kennarar um hlutverk og mættu þá til leiks 

Lárus lögregluforingi, Lóa lögga auk lögregluaðstoðarmanna (leikskólakennarar). Lárus bað 

börnin um að segja sér hvernig Siggi súri hefði litið út? Nemendur voru ekki með það á 

hreinu, hvorki í fyrri né seinni hópnum. 

Það kom til mín í dag að kjörið er að æfa með nemendum að lýsa því sem fyrir 

augu ber, þjálfun í athygli sem og máltjáningu. Það má gera með einstaklingum 

og eins í tveggja manna teymi. Þannig fá þeir stuðning hver af öðrum og betur sjá 

augu en auga. 

(Rannsóknardagbók, 20. september 2017). 

Athyglisgáfa nemenda í því sem snéri að Sigga súra var þannig ekki með besta móti og því 

var það metið svo að rétt væri að lögregluforinginn hnýtti lausa enda í þeim efnum. Lárus 

lögregluforingi átti samtal við spæjara og þá kom í ljós að Siggi súri hafði vísvitandi sagt ósatt 

um sjálfan sig. Við það vöknuðu spurningar um siðferði hjá börnunum, rétt og rangt, og 

afleiðingar orða og athafna. Í ljós kom að bankastjórinn Birna var leið yfir því að bankinn 

hennar hafði verið rændur. Að viðhöfðu samráði við nemendur kallaði Lárus Birnu á þeirra 

fund. Birna, leikin af mér, kom inn, afar leið með að hafa orðið fyrir barðinu á þjófum. Börnin 

báðu hana afsökunar á að þau skyldu hafa hjálpað Sigga súra að ræna bankann. Birna 

bankastjóri fyrirgaf þeim innbrotið. Fyrir lá að nemendum þótti það leitt og því var 

nauðsynlegt, til að halda öllu opnu og þeim við efnið; svo þau væru enn opin gagnvart 

viðfangsefninu, að staldra ekki við það. 

 

5.8 Kennari í hlutverki 

Það var einkar athyglisvert að sjá hversu nemendur lifðu sig inn í ímyndunarleikinn. Fann ég 

það sérstaklega þegar ég lék Birnu bankastjóra. Fannst mér fyrst í stað að ímyndarleikurinn 
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gengi eins og í lygasögu, en eftir á var að ýmsu að hyggja, sérstaklega að leiktúlkun minni. 

Fyrst og fremst ber að nefna að ég fann að nemendur/spæjarar höfðu getu til að hlusta og 

gátu sýnt meðlíðan. Birna var „raunveruleg“ fyrir þeim og þau vildu í einlægni að hennar mál 

færu vel. 

Birna var mjög sorgmædd og það gekk hjarta nær hvað börnin vildu hugga hana 

og fóru að finna alls konar hluti til að láta hana fá. Ég leik hana kannski of leiða? 

Athuga það. 

(Rannsóknardagbók, 21. september 2017). 

Þrátt fyrir vangaveltur um að kannski sé of langt gengið í leiknum varpar þetta ljósi á 

möguleika ímyndunarleiksins. Nemendur gátu samsamað sig vonbrigðum Birnu og með 

rannsóknarspurninguna í huga (Hvernig get ég sem kennari tileinkað mér kennsluaðferðir 

Sérfræðingskápunnar í starfi mínu) þá var komin ákveðin staðfesting á að kennari í hlutverki 

er aðferð sem er spennandi möguleiki sem ekki á að reynast erfitt að hrinda í framkvæmd 

fyrir leikskólakennarana. Til dæmis þurfti ekki mikið til að skapa ytri umgjörð fyrir Birnu. Ég 

klæddi mig í hvíta gervislá og hélt á veski. En það sat í mér, eftir á að hyggja, hversu 

sorgmædda ég hafði leikið Birnu og hún hafði meira að segja brostið í grát. 

Nokkru síðar í ferlinu, í leitinni að Sigga súra, settum við inn í kennsluáætlun að haft yrði 

samband við einhvern sem þekkti Sigga og okkur fannst líklegt að mamma hans yrði fyrir 

valinu. Lárus lögregluforingi stakk upp á því í samræðum við spæjara hvort ekki gæti verið 

gott að finna einhvern sem þekkti Sigga súra. Hvað með mömmu Sigga? Nemendum þótti 

það þjóðráð og mamma hans, Kolla kústur, kom sem kölluð. 

Ég, það er að segja, Lóa lögga, fór inn í geymslu og breytti mér í Kollu kúst með 

því að fara í stígvél, svartan kjól og vefjarhött. Sveipaði um mig appelsínugulu 

sjali. Var þá mætt til leiks, Kolla kústur mamma Sigga súra og Lárusar löggu. 

Þegar ég, Kolla kústur, kom inn og stefndi á yfirheyrsluherbergið þá sagði Lárus 

mér að spæjarar vildu frekar að ég færi í fundarherbergið! 

Kolla kústur vildi lítið segja um ferðir Sigga en sagði hann vera, „góði ekki súri“ 

fór undan í flæmingi en brast þó í söng: Upp, upp, upp á fjall, upp á fjallsins brún, 

niður, niður, niður, niður, alveg niðrá tún. Þannig að sú ályktun var dregin að Siggi 

hefði farið upp á fjall en hvaða fjall vildi Kolla kústur alls ekki segja.  

 Þetta var í annað skiptið sem ég var kennari í hlutverki Kollu kústs og ég fór að 

hugsa – þegar ég var að leika hana – hvernig ég gæti notað hana meira til að 

hvetja börnin til að tjá sig, fá þau til að spyrja fleiri spurninga. Ég einblíndi 

(hugsaði) of mikið á þetta og var fyrir vikið ekki eins virk og ég hefði getað verið. 
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Það er líka mikilvægt að hún kynni sig með nafni í „Hello Dolly“-inngangslaginu: 

Halló, krakkar, halló Lárus, ég er Kolla kústurinn ... 

Ég gerði það í gær en gleymdi því í dag. Það verður að vera skýrt hver hún er. 

(Rannsóknardagbók, 5. október 2017). 

Á fundi spæjaranna og Kollu kom fram að strákurinn hennar væri „góði ekki súri“ en því 

hélt hún fullum fetum fram. Ég var með því að reyna að vekja hjá þeim hvata til að andmæla 

og fá tækifæri til að gagnrýna Sigga fyrir þjófnaðinn og slæma hegðun. Börnin reyndu að 

andmæla af veikum mætti en það var ljóst að börnin báru virðingu fyrir stöðu móðurinnar, 

þau samsinntu þegar Kolla talaði um ást sína á Sigga og vildu fá meira að heyra og þau töldu 

alls ekki við hæfi að hún yrði leidd í yfirheyrsluherbergið. Af framkomu þeirra að dæma virtist 

vera sem svo að þau hefðu samúð með móðurinni, Kollu kústi. 

Á sama hátt og í hin skiptin, þegar ég var kennari í hlutverki, þá fann ég að nemendur 

lifðu sig inn í ímyndunarleikinn og það sannfærði mig enn frekar um að ég væri á réttri leið 

með að tileinka mér Sérfræðingskápuna sem kennsluaðferð, það er að segja á þann þátt sem 

snýr að því að vera kennari í hlutverki en í Sérfræðingskápunni þarf maður að æfa sig til að 

ná tökum á þeirri aðferð. 

Mér fannst eftir kennslustundirnar að ég hefði leikið of mikið í hlutverkinu. Af hverju 

skyldi það hafa leitað á hugann? Ég tel að ástæðan sé, eins og áður sagði, að eitt af 

markmiðum þessa þróunarverkefnis er að miðla kennsluaðferðinni til leikskólakennara og 

hvetja þá til að nota hana í leikskólastarfinu. Ef ég leik einhverja ofursterka persónu þá getur 

það fælt kennara frá. Hugmyndin að baki Sérfræðingskápunni varðandi kennara í hlutverki er 

að það sé einfalt og allir eigi að geta notað aðferðina. Nægir að setja til dæmis á sig sjal og 

segjast vera Kolla kústur, mamma Sigga og bingó! Þá er það komið! En það kom fram í 

lokaviðtalinu við fjóra leikskólakennarana af sex að þær hefðu ekki mikla trú á að þær gætu 

leikið, að það væri ekki þeirra svið. 

Ég hef verið að fylgjast með Ásu Helgu leika Lárus lögreglu og þar er allt málað 

skýrum einföldum dráttum en Lárus í meðförum Ásu er trúverðugur og börnin 

treysta honum. Ása setur á sig lögregluhúfuna, er öguð í hreyfingum, engar 

hraðar hreyfingar né smáar, í hlutverki Lárusar og raddbeiting er ákveðin en 

hlýleg en frekar hlutlaus rödd. Lárus er vinur barnanna og verður brú á milli 

ímyndunar og raunveruleika. 

(Rannsóknardagbók, 19. október, 2017). 

Má segja að ég hafi dregið mestan lærdóm af því að fylgjast með samstarfskennara, 

leiðbeinanda mínum, í verki og það sýndi mér hve fyrirmyndir og gott samstarf skipta 
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sköpum fyrir mig í tengslum við þetta svið. Þannig tel ég að Kolla kústur ætti að vera aðeins 

lágstemmdari þó að mér hafi fundist mjög gaman að túlka hana með þessum gassagangi. 

Kennari í hlutverki verður að hafa hlutlausa raddbeitingu og mála persónuna fáum en skýrum 

dráttum. Ég var búin að gefa mér nokkrar staðreyndir um Kollu kúst áður en hún birtist: Kolla 

kústur væri orkumikil, hóstaði mikið með hása og kraftmikla rödd; hún stæði með drengnum 

sínum og væri ekki auðfengin til svara. Þetta kom skýrt fram, það er mikilvægt að draga þá 

persónu skýrum dráttum sem ætlað er að túlka, þó mér hafi fundist ég full fyrirferðarmikil þá 

var persónan heilsteypt. 

 

5.9 Mikilvægar uppgötvanir  

Leiklistin í þessum kennslustundum var fjölbreytt, nýir leikir og framandi persónur; augljóst 

var að nemendur voru áhugasamir. 

Þrátt fyrir að hafa haldið mig að mestu til hlés í þessari fyrstu kennslustund þá 

varð ég margs vísari. Mér fannst mjög gaman að gera þetta með 

leikskólabörnunum og gleymdi mér sjálf í leiknum. Því var rannsakandinn 

„sofandi“ en barnið innra með mér fékk að leika sér. 

(Rannsóknardagbók, 20. september 2018). 

Að lesa þessa málsgrein síðar færði mér heim sanninn um að fremur grimm sjálfsgagnrýni 

hafði að einhverju leyti verið ósanngjörn. Sannarlega var margt sem rannsakandinn lærði í 

fyrstu kennslustundinni. Og ég gat samtímis verið í báðum heimum eins og nemendur og geri 

ég ráð fyrir að þeir hafi á sama hátt og ég tileinkað sér nýja þekkingu í þessum tíma. Það er 

rétt að „ég var til hlés“ í samræðum við börnin en ég prófaði að vera kennari í hlutverki 

þrisvar í þessari kennslustund, var í glæpagengi Sigga súra, var Lóa lögga og Birna 

bankastjóri. 

Ég finn að þetta er spurning um mörk, fyrir mig sem leikara er áskorunin sú að 

muna alltaf að ég er kennari í hlutverki. Láta það vera stefnuna. Þetta er í raun 

sama pæling og hjá Bertold Brecht með „verfremdungseffekt“, maður sýnir 

persónu en lifir hana ekki. 

(Rannsóknardagbók, 1. nóvember 2017). 

Þetta var mikil uppgötvun fyrir mig. Ég hafði ekki tengt Brecht við Dorothy Heathcote 

áður enda hafði hún talað um nauðsyn þess að „lifa sig inn í“ (sjá kafla 2.6 Sögulegar 

forsendur), en ég sá að þar væri þau mörk að finna sem ég leitaði að. Gera verður 

greinarmun á stöðu nemenda, sem lifa sig inn í, og svo leiðbeinanda. Ég þekki vel til kenninga 
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Brechts og hafði leikið í leikriti eftir hann. Í Leiklistarskóla Íslands sótti ég námskeið um 

Brecht sem ljóðskáld og leikhúsmann þar sem nemarnir kynntu sér hugmyndir hans. Í stuttu 

máli fela hugmyndir hans í sér að leikarinn túlkar ekki persónuna heldur sýnir hana. Hann 

heldur sig á mottunni varðandi innlifun og tilfinningar. 

Þar með var ég búin að uppgötva aðferðina við að vera kennari í hlutverki og á þessum 

grunni byggist einnig, væntanlega, hugmynd Heathcote um að allir kennarar geti farið í 

hlutverk því að aðeins er verið að sýna persónu en ekki leika hana af krafti og með tilþrifum. 

Ég hafði til dæmis kynnt Kollu kúst til sögunnar þannig að hún væri orkumikil, hóstaði mikið 

og væri því með hása og kraftmikla rödd. Ég hefði átt að vera formleg í framsetningu birta 

nemendum móður Sigga súra og af því henni er umhugað um drenginn sinn þá er hún 

hjálpfús við leitina að honum.  

Dýrmæt uppgötvun var líka að sjá nemanda bregðast við mörkum ímyndunarleiks 

og raunveruleika. Í lok tímans endurtókum við ávallt „táknræna athöfn“, börnin 

lögðust á grúfu og þau voru minnt á að þegar þau risu upp væri 

ímyndunarleikurinn hættur.  

Í þetta sinn, sem oftar, fór Lárus lögregluforingi afsíðis og kom til baka án 

búnings. Þegar börnin risu upp þá hraut af vörum stráks – og var ekki laust við að 

honum væri létt: „Nú ertu aftur orðin Ása!“ (Rannsóknardagbók, 4. október 

2017). 

Í tengslum við þetta atvik, þessi viðbrögð, hripaði ég hjá mér „að óhjákvæmilega spegla ég 

mig í samstarfskennara mínum á vettvangi og læri af henni. Þannig má segja að 

samstarfskennari minn valdefli mig“. Stundum gekk vel en ekki alltaf: 

Mér hætti til í dag sem oftar að tapa mér í núinu og öll athygli færist á nemendur: 

Hvað þau segja? Hvað þau gera? Hvernig þau bregðast við og svo framvegis og 

missi fókus af mér í kennslu.  

(Rannsóknardagbók, 1. nóvember 2017).  

Nú, þegar ég er að vinna gögnin í átt að niðurstöðum átta ég mig á því að þessi togstreita 

hlýtur að teljast eðlileg. Og það sem meira er: Lærdómsrík. Kennsla getur eðli málsins 

samkvæmt aldrei verið í föstum skorðum, hún er síbreytileg og kennari hlýtur að þurfa að 

spinna að teknu tilliti til ólíkra aðstæðna hverju sinni. Þessi uppgötvun mín varð til þess að 

styrkja trú mína á aðferðir Sérfræðingskápunnar; að einhverju leyti gengur þetta út á að 

bregða sér í hlutverk innan þess ramma sem kennslustofan ákvarðar. 
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5.10 Vísbendingar 

Ég tók þátt í að útbúa vísbendingar sem byggðu brú á milli kennslustundanna. Í einni 

vísbendingunni beindist kastljósið að tilteknu fjalli. Hvatinn að þessari vísbendingu var 

hugmynd sem kom upp hjá mér í tengslum við það hversu gaman börn hafa af ratleikjum þar 

sem ein vísbending rekur aðra. 

 Í kennslustundinni á undan var lauslega lagt inn að Siggi væri mikill afmæliskall, alltaf í 

rauðu peysunni á afmælinu og flaggaði í tilefni dagsins. Í vísbendingu var ákveðið að nota 

þessa vitneskju og var settur niður fáni í garði leikskólans, ekki á mjög auðfundnum stað en 

þó svo að ekki tók nemendur langan tíma að finna fánann. Fáninn var í regnbogalitum. Að sjá 

fánann útiá leikvelli átti að vekja upp hugrenningartengsl við Sigga súra. Rétt hjá fánanum á 

ýmsum stöðum var komið fyrir á nokkrum trjágreinum rauðum efnisbútum, klipptum úr 

gamalli rauðri hettupeysu, og gátu því nemendur gefið sér að þetta tengdist Sigga súra og 

rauðu peysunni hans. Í nánd við þrjá efnisbúta voru faldir þrír kassar, innpakkaðir í 

regnbogalitaðan pappír. Gátu nemendur þá gefið sér að þar væri líklega næsta vísbending. 

Þegar spæjarar höfðu þannig leitað af sér allan grun á leikskólavellinum um að ekki væri 

fleira þar að finna tengt Sigga en fáni, efnisbútar úr peysu og þrír kassar þá opnuðu þeir 

kassana. Í hverjum kassa var einn miði og þá reyndi á stafakunnáttuna. Úr kössunum birtust 

orðin „Eyja“, „fjalla“, og þá „jökull“. Með þessum hætti hélt ratleikurinn áfram og tengsl við 

Eyjafjallajökul var næsta viðfangsefni. 

Varðandi vísbendingarnar þá finnst mér slæmt að geta ekki fylgt þeim eftir. Það 

er heildstæðara ferli ef ég bý þær til og legg þær fyrir nemendur og vinn þannig 

með þeim allt ferlið. Í raun koma gloppur inn í starfendarannsóknina hjá mér af 

því að ég get ekki séð hvernig þeir vinna með vísbendingar eða hver viðbrögðin 

eru.  

 Annað er að í svona starfendarannsókn, eins og ég er að gera, þá er ég 

utanaðkomandi. Ég er ekki daglegur kennari barnanna að vinna leikskólanámið 

með aðferðum Sérfræðingskápunnar. Ég kem að utan, er framandi (eins og 

viðskiptavinur/skjólstæðingur) og þarf að byrja á því að vinna traust þeirra svo að 

ímyndunarleikurinn lukkist. Hvernig sem allt velkist þá er ég og verð framandi, er 

ekki hluti af þeirra veröld. Þetta væri öðruvísi ef ég væri kennari þeirra og þekkti 

þau. Verður maður í hlutverki „skemmtikrafts“ af því maður kemur að utan?  

(Rannsóknardagbók, 2. nóvember 2017). 

Vissulega kom ég að utan og hef því aðra nálgun í minni starfendarannsókn en til dæmis 

leikskólakennari sem nemendur þekkja og er hluti af þeirra daglega lífi. Má spyrja sig hvort 

það fengist ekki meiri dýpt í slíka starfendarannsókn þar sem þeir sem skipuleggja hana eru 
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ekki ókunnugir; koma utan frá án þess að þekkja nemendur og þeirra umhverfi? Vænlegra 

væri að fylgja kennsluáætlun eftir frá a til ö til að öðlast fyllri mynd: Eftir að hafa búið til 

vísbendingu og sjá svo í framkvæmd hvernig hún tekst til þegar hún er lögð fyrir. Verandi á 

staðnum væri mögulegt að spinna út frá vísbendingunum sem lagðar eru fyrir og þannig þróa 

aðferðina. Og skoða frá þeim sjónarhóli hvernig nemendur bregðist við og hvort áhugi þeirra 

vakni. En alla vega fór mér fram og lærði mest af því að fylgjast með nálgun Ásu Helgu sem er 

kennari auk þess sem hún býr að mikilli reynslu á því sviði. 

Ein vísbending er mér minnisstæð en hún tókst ekki sem skyldi. Ég hafði stungið upp á 

henni en hún hefur líkast til verið of snúin því að nemendur á þessum aldri eru ekki farnir að 

lesa svo nokkru nemi. Í vettvangsnótum, 19. október, krotaði ég niður, óánægð: 

Ég var í hlutverki Lóu löggu og hóaði spæjurum saman í hring eftir að pakki fannst 

sem Siggi súri hafði misst á hlaupum. Spæjarar rannsökuðu pakkann sem gekk á 

milli þannig að hvert og eitt barnanna fékk að handfjatla hann en fór þó svo að 

enginn kom auga á vísbendinguna. Ég lagði mig fram um að vera með opnar 

spurningar sem reyndist erfitt; ég datt í að vera leiðandi. Að lokum kom á daginn 

að mynd á pakkningunni var af fjallinu Esju. Niðurstaðan (eftir hjálp frá mér) var 

að líklega hefði Siggi í ógáti ljóstrað því upp að hann hefði aðsetur á Esjunni. 

Einnig stóð á pakkningunni SS, upphafsstafir Sigga súra. 

Eftir á að hyggja má segja að þetta hafi verið ágætis æfing í því að þjálfa athygli og gagnleg 

ábending til spæjara um að vísbendingar geta leynst víða.  

Lærdómurinn af þessari vísbendingu var að hentugast er að vera með vísbendingar sem 

nemendur í þessum aldurshópi þurfa ekki að beita lestrarkunnáttu við. Það hefði ef til vill 

verið gagnlegra að Siggi hefði misst teikningu af fjalli því sem hann var á.  

5.11. Að fara ekki fram úr sér 

Skýr rammi er ein forsenda þess að Sérfræðingskápan komi að notum og í fyrsta tíma 

stofnuðum við sameiginlegan hóp, börnin fóru í hlutverk og gerðust sérfræðingar í 

spæjarahlutverki. Í rannsóknardagbók segir: 

Þegar börnin komu inn þá vorum við komnar í hlutverk: Ása, hinn trausti Lárus 

lögreglumaður og ég, aðstoðarlögreglukonan Lóa lögga.  

Það var ánægjulegt að upplifa þau svo eftirvæntingarfull, augljóst að þau þekktu 

okkur aftur. Hver er ég? spurði Ása Helga. Umsvifalaust svaraði einn nemandi því 

að hún væri Ása í löggubúningi og voru þeir alveg með á nótunum varðandi Sigga 

súra. Þannig að vinna leikskólakennaranna með vísbendingarnar skilaði sér. Við 
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sáum líka kassa sem þau höfðu gert undir spæjaradótið sem þau búa til, myndir 

af þeim sem spæjurum, myndir af Sigga súra og sitthvað fleira. 

Ég gerði þau mistök að fara að tala við þau sem spæjara áður en Ása setti þau í 

hlutverk. Geri það ekki aftur, varð ferlega spæld út í sjálfa mig. Svo sé ég að ég 

hef skrifað í vettvangsnótur, sama dag, að ég hafi gripið fram í fyrir Ásu, ekki gott. 

(Rannsóknardagbók, 4. október 2017). 

Þetta var í annað skiptið sem við vorum að vinna með nemendum og ég var of hvatvís og 

fór fram úr mér. Þegar þeir komu inn í salinn höfðaði ég strax til þeirra sem spæjara en sjálfa 

táknrænu athöfnina, að grúfa sig niður, átti eftir að framkvæma. Það átti ekki að vera fyrr en 

eftir það sem ímyndunarleikurinn hefst. Engu að síður er líklega eðlilegt í hita leiksins að 

stökkva af stað við að skapa spennu. Það virtist sem hvatvísi mín hafi ekki komið að sök 

þegar ég skoða myndböndin, en ég lærði af þessu og gætti mín framvegis. Enn og aftur er 

vert að geta þess að hafa skýran ramma þegar Sérfræðingskápan er notuð. 

 

5.12 Kennarastóllinn 

Samkvæmt kennsluáætlun okkar barst bréf frá Birnu bankastjóra, ég hafði skrifað bréfið með 

það í huga að minna spæjarana á að þeir hefðu tekið að sér að finna Sigga súra. Halda þeim á 

réttu brautinni. Lóa lögga lét spæjarana vita að það hefði borist bréf frá Birnu. Augljós 

eftirvænting vaknaði, þau vildu gjarnan heyra hvað stóð í bréfinu svo það var umsvifalaust 

tekið upp og lesið. Slíkar tilkynningar til nemenda um að skjólstæðingur fylgist grannt með 

störfum þeirra eru mikilvægar í umræddri kennsluaðferð. Lóa lögga las bréfið: 

 

Kæru spæjarar! 

 Ég þakka ykkur kærlega fyrir að syngja fyrir mig. Þið sunguð mjög vel og söngurinn gerði mig 

glaða. 

Ég þakka ykkur líka fyrir að ætla að finna Sigga súra. Það er nauðsynlegt að finna hann og 

hlutina sem hann stal úr bankanum.  

Ég sendi ykkur mínar bestu óskir um að ykkur gangi vel að fara eftir vísbendingunum. 

Vonandi hittumst við aftur. 

Með kveðju, 

 Birna bankastjóri 

 

Eins og lesa má þá rekur Birna bankastjóri í bréfinu að hópurinn standi sig með prýði en 

það er mikilvægt að skjólstæðingur nemenda hafi samband með einum eða öðrum hætti. 

Í þau skipti sem ég var kennari í hlutverki þá valdi ég mér að setjast á lágan stól. Ég vildi ekki 

vera að leika fullorðinn einstakling (Birna bankastjóri og Kolla kústur) og tróna þar að auki 
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yfir nemendum á háum stóli séð frá þeirra sjónarhorni. Í Leiklistarskóla Íslands, þar sem ég 

hlaut mína menntun, þá var unnið með tækni leikarans og þar með talið nokkuð sem var í 

daglegu tali nefnt „hæðarplön“. Þau eru þrjú og neðsta hæðarplanið er að beygja sig eða 

krjúpa við gólf. Ég ákvað, þegar við byrjuðum að vinna með börnunum, að reyna að dvelja 

sem mest á þeirra hæðarplani og hélt því nokkuð vel í gegn um leik og starf með þeim þegar 

það átti við. 

 

5.13 Hreyfileikur sem tókst vel 

Hér áður sagði ég frá hreyfileik í fyrstu kennslustund sem gekk alls ekki nægilega vel. Við 

vorum þó ekki þeirrar skoðunar að gefa slíka leiki frá okkur. Þannig að síðar í kennslustund 

slógum við til og tókum leikinn upp aftur en á annan hátt. 

Samkvæmt kennsluáætlun fórum við í fjallgöngu með hreyfileik 

(„bjarndýraleikurinn“). Þannig var tekist á við ýmsar áskoranir á leiðinni upp á 

fjall og niður aftur, mjög mikil virkni, gleði og þátttaka hjá börnunum (í báðum 

leikskólum). Tilgangurinn var að finna Sigga súra en hann fannst ekki. Þetta gekk 

svo áfram eins og fyrirhugað var og gekk „bjarndýraleikurinn“ mjög vel, þau tóku 

öll þátt í honum.  

Svo voru þau orðin þreytt í lokin þegar við vorum komnar í að spyrja þau: „Hvað 

gerir þig glaða/glaðan?“ Það voru nokkur, ekki öll, sem komu með svör frá eigin 

brjósti, eins og „að fara út að leika“, „horfa út um gluggann“. Ég varð að hjálpa og 

koma með uppástungur til þeirra.  

Hafdís benti á að við þyrftum að fá ró inn á milli. Börnin væru alveg fær um það 

en við þyrftum að stýra því.  

(Rannsóknardagbók, 4. október 2017). 

Eftir á að hyggja var það líklega rétt að við þyrftum að hafa meira rými í kennsluáætlun 

okkar. Hún var þéttskipuð og ekki síst í þessari umræddu kennslustund. Gott er að verða ekki 

uppiskroppa með kennsluefni, en það er einnig varhugavert að keyra kennslustund áfram til 

að klára það sem liggur fyrir. 

Í þessari kennslustund var áhersla lögð á orðið glaður; Birna sagði í bréfi sínu að 

söngurinn hefði gert hana glaða og Lárus lögga sagðist einnig vera glaður því að spæjararnir 

væru svo duglegir. Jarðvegur var plægður fyrir spurninguna: „Hvað gerir ykkur glöð?“ Ég 

spurði hvern og einn nemanda: „Hvað gerir þig glaða/glaðan?“ Ég lagði áherslu á að allir 

fengju tækifæri til að svara og því þurftu hinir nemendurnir að hlusta. Ég gaf mér tíma í þetta 

verkefni og horfði í augun á þeim sem varð fyrir svörum. Eins og kom fram í 

rannsóknardagbók þá gekk mér ekki vel að fá svör. Má vera að þau hafi verið feimnari við 
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rannsakendur því þegar þessar samræður áttu sér stað vorum við ekki í spæjaraleiknum. 

Formið var persónulegt og spurningum varpað til nemenda sem einstaklinga.  

5.14 Að missa tökin 

Kennslustund hófst á hefðbundinn hátt en síðan átti sér stað samtal um rím og spurningum 

var varpað fram: Hvað er rím? Hvað er að ríma? Nemendum var skipt upp í fjóra hópa og þrír 

leikskólakennarar og ég kennaraneminn voru leiðbeinendur. Hver hópur átti að semja 

rímnarapp, börnin fengu stutta stund til undirbúnings og síðan sýndi hver hópur sitt rapp. Í 

hópavinnunni var það okkar hlutverk að hvetja börnin til þátttöku og taka dæmi um rím svo 

að nemendur áttuðu sig á námsefninu. 

Vorum búnar að undirbúa öðruvísi tíma en nú átti að skipta nemendum upp í 

hópa og virkja leikskólakennarana (það þarf að draga þær meira inn í leikinn). 

Hvetja krakkana að búa til rapp; innblástur að texta orðin sem við skrifuðum upp 

í síðasta tíma. Annað verkefni var svo að búa til kyrrmyndir af fjöllum. 

Við vorum með hljóðfæri og það fór af stað mikill spilakraftur (hávaði). Það gekk 

ekki vel í fyrri leikskólanum, þrír nemendur, tveir strákar og ein stelpa sem ég var 

að vinna með voru alveg úti að aka, einbeitingarlaus. Við vorum staðsett fyrir 

framan spegilinn og mér fannst þau missa sig í hann, sérstaklega stelpan. Þá fann 

ég fyrir óþolinmæði og pirringi sem ég annars finn sjaldan fyrir en man þó eftir að 

hafi komið upp í æfingakennslunni þegar bekkurinn var rosalega erfiður. Þegar 

þetta gerist þá held ég að best sé fyrir mig að vinna að kennslu þar sem ég er 

með einn nemanda í senn. En kannski var ég að læra þarna að vera ekki með of 

mikið í gangi í einu? Í seinni hópnum þá slepptum við hljóðfærunum og líkast til 

var þetta of mikið sama daginn í fyrri hópnum: Byrja hópavinnu, búa til texta úr 

rímorðum, hreyfa sig í rapptakti og vera með hljóðfærin. Við ákváðum að vera 

ekki með hljóðfærin í seinna skiptið og það gekk mun betur. Ég var kannski helst 

til of æst því þegar ég leit á hina leikskólakennarana þá voru þeir að gera það 

sama en með stilltari orku. (Rannsóknardagbók, 19. október 2017).  

Þetta reyndist lærdómsrík kennslustund. Þess þarf að gæta að vera ekki með of mikið í 

gangi í einu, vera vandlát á verkefni. Ég áttaði mig á að það er alveg nóg fyrir nemendur á 

þessum aldri að læra að ríma, búa til stuttan texta og flytja hann fyrir hina nemendurna. 

Seinna, þegar þau þekkja þá aðferð, er hægt að bæta við hljóðfærum. Mér kom á óvart hve 

pirruð ég varð en að athuguðu máli þá átta ég mig á að ég var ekki örg út í börnin heldur 

aðstæðurnar, hávaðinn truflaði mig. Ég átta mig á því núna að kjörin spurning í lokaviðtali við 

leikskólakennarana hefði verið hvort nemendur væru óvanir að vinna með ásláttarhljóðfæri! 
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Ekki bætti spegillinn úr skák á öðrum leikskólanum en hann hafði truflandi áhrif á 

nemendurna. 

 Í þessari sömu kennslustund kynntum við fyrir nemendum kyrrmyndir þannig að farið var 

úr rímnarappi í kyrrmyndir.  

Fjöllin, sem höfðu verið til umræðu, voru rifjuð upp með nemendum. Kyrrmyndir 

voru kynntar fyrir nemendum, að hægt væri að búa til kyrrmynd af fjalli úr 

líkamanum og saman gætum við gert stærri fjöll (hvernig er fjallið? Stórt, lítið, 

lágt, hátt, mjótt, breitt og þess háttar). Lögð var áhersla á að þegar kyrrmyndir 

væru sýndar þá væri það án orða og hljóðs. Þetta gekk vel miðað við að þetta var 

í fyrsta sinn sem börnin gerðu þetta og ég sé að þetta er góð leið til að vinna með 

líkama og ímyndunarafl. 

(Rannsóknardagbók, 19. október 2017). 

Ég sá að það opnar inn á abstrakt hugsun og sýn hjá börnunum að gera kyrrmyndir. Það 

er mikilvægt í leiklistarkennslu að opna þeim heim líkamstjáningar og grunnur að því eru 

meðal annars kyrrmyndir. Þetta er þekkt í aðferðum leiklistarkennslu. Síðar geta kyrrmyndir 

farið á hreyfingu og skemmtilegur leikur er að geta upp á hvað er verið að sýna. Í 

kennsluáætlun höfðum við skipulagt að fara úr kyrrmyndum í ærsl því að Siggi súri birtist og 

bankaði á glugga. Nemendur höfðu mjög gaman af því enda mjög spennt fyrir hinum 

uppátektarsama Sigga súra. 

5.15 Trúnaðarsamtal  

Að læra nýtt tungumál snýst um að læra ný orð og skilja þau og ekki síst að hafa hugrekki til 

að prófa sig áfram. Eftirfarandi atvik, þar sem fimm ára drengur kom við sögu, átti sér stað á 

vettvangi: 

… minnisstætt … er að strákur sem er af erlendu bergi brotinn, nefndi mig með 

nafni í lokin og sagði nafnið mitt alveg skýrt. Hann vildi segja mér eitthvað sem 

honum lá á hjarta og sagði „Steinunn“ ... svo kom þögn. Eitthvað var svo sorglegt, 

hann hafði ekki fengið eitthvað, já, og svo skildist mér að hann hefði ekki fengið 

að sjá Latabæ og honum fannst það svo leitt. Athyglisvert var hve hann sagði 

nafnið mitt skýrt en svo átti hann erfitt með að færa tilfinninguna í orð og tala 

íslensku skýrt. 

 Hann deildi með mér tilfinningu, hann var leiður, og ég hlustaði en þar sem 

þetta var í lok tímans og það var verið að hóa öllum saman þá gat ég ekki nema 
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hlustað, en gaf honum til kynna að ég tæki inn það sem hann var að segja og tæki 

það alvarlega. 

(Rannsóknardagbók, 19. október 2017).  

Drengnum var mikilvægt að deila með mér lífsreynslu sem hafði gert hann hryggan en 

hann hafði ekki tök á tungumálinu. Skilaboðin voru ætluð mér því að hann sagði nafnið mitt 

alveg skýrt, svo greindi ég nokkur stök orð. Hann brúaði bilið með því að varpa yfir til mín 

innri líðan með líkamslátbragði og svipmóti. Af hverju hann sneri sér til mín veit ég ekki. 

Kannski hefur hann speglað sig í Birnu bankastjóra, sem var svo leið, og fundið til öryggis að 

deila með henni sameiginlegri tilfinningu? 

Að hann skyldi nefna Latabæ varð til þess að ég leiddi hugann að því að auðvitað þarf ég 

ekki að hafa áhyggjur af því að börnin verði hrædd við Sigga súra, lögreglusírenur, hina 

orkumiklu og hóstandi Kollu kúst eða annað því að væntanlega þekkir þessi kynslóð barna 

Glanna glæp úr Latabæ og eru því ýmsu vön. 

5.16 Kostir og gallar hvatvísinnar 

Þegar hér var komið sögu var ég komin í lokakafla rannsóknar á vettvangi. 

Leikskólaumhverfið var farið að verða kunnuglegt og félagsleg tengsl að myndast. 

Í rannsóknardagbók segir: 

Mætti tímanlega og fór inn á kaffistofu og var boðið upp á kaffi. […]og spjallaði 

við leikskólastjórann, … og ég dreif mig inn í sal og var þá orðin aðeins sein, þá 

tók hvatvísin yfir og ég fór að reyna að breiða yfir spegilinn, börnin detta svo 

mikið út við að horfa á sig í speglinum. Það tókst ekki hjá mér, ég endaði með að 

láta lítið rautt teppi og trefilinn minn -😉 algjörlega misheppnað. 

(Rannsóknardagbók, 1. nóvember 2017). 

Nú blasir aftur við mér hvatvísi í eigin fari. Það getur verið kostur en einnig ókostur. Á 

þessum tímapunkti var spegillinn farinn að trufla mig mikið því að sumir nemendur áttu það 

til að horfa í hann og gleyma sér. 

Lárus lögregluforingi hóf samveruna á að hrósa spæjurum fyrir vel unnin störf, 

hann hafi frétt af því að þeir hefðu nýjar upplýsingar um dvalarstað Sigga. 

Nemendur voru ákafir í svörum sínum og sögðu Lárusi löggu að Siggi væri mjög 

líklega á Esjunni. Umræður um hvernig eigi að nálgast Sigga, þegar við finnum 

hann, fóru fram áður en við fórum út og siðferðisspurningar komu upp, svo sem 

hvort það væri í lagi að meiða Sigga eða ekki? Ýmsar hugmyndir komu fram og 
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spæjarar voru ekki sammála um hvernig ætti að nálgast hann. Margir töldu 

réttast að setja pörupiltinn í fangelsi, nokkrir voru á því að grafa djúpa holu og 

hylja hana þannig að Siggi dytti ofan í, aðrir vildu lemja hann en Lárus lögga lagði 

áherslu á að ekki mætti meiða Sigga súra en aðeins handsama hann. 

(Rannsóknardagbók, 1. nóvember 2017). 

Umræður um hvernig ætti að nálgast Sigga voru auðvitað samkvæmt kennsluáætlun því 

að við vildum að siðferðisspurningar kæmu upp. Það kom mér á óvart hve óvægin börnin 

voru í garð Sigga súra, sum jafnvel mjög hörð í horn að taka. Það var þó aðeins í orðum því að 

þegar þau fundu hann þá voru þau ekki vond við hann. 

Það var mjög fyndin tilviljun í þessum tíma að einhver stakk upp á að nota teppi 

til að ná honum en ég hafði útvegað net og við höfðum lagt það aðeins afsíðis. 

Lárus rak þá augun í stórt net sem lá á gólfinu og spurði spæjara hvort ekki væri 

hægt að notast við það? – hehe í algjöru flæði. Niðurstaðan varð sú að taka Sigga 

fastan og klófesta í net.  

(Rannsóknardagbók, 1. nóvember 2017). 

Ég sé nú, þegar farið er yfir rannsóknardagbók, að líkast til hefur það ekki verið tilviljun að 

einn nemandi stakk upp á að hafa teppi. Það var auðvitað innblásið af teppinu sem hékk á 

speglinum! 

Nemendur klæddu sig í útiföt til að vera vel búnir til leiðangursins.  

Það truflaði mig ferlega mikið þegar við fórum út með krakkana (í leitinni að SS) 

að ég var að taka upp á spjaldtölvuna og fókusinn var á því þannig að erfiðara var 

að halda þeim saman í leitarhópi og vekja spennu við það sem var að fara að 

gerast, að ná Sigga. 

Mistökin voru að setja ekki leikskólakennarana inn í þetta áður. Þá hefðu þær 

vitað hvað fram undan var og ein þeirra hefði getað verið að taka upp. Það 

skrifast á mig, nú gerum við þetta aftur á morgun og þá undirbý ég þetta betur. 

Þetta er mjög mikilvægt, algjör feill hjá mér. 

(Rannsóknardagbók, 1. nóvember 2017). 

Leiðangurinn tókst vel, spæjarar voru mjög spenntir að fara í leitina. Mistökin, sem áttu 

sér stað snertu skipulag, gömul saga og ný. Hvað snertir kennslu þá skiptir mestu að vera 

framsýnn og skipulagður, sjá fyrir sér atburðarásina og hvaða gögn og tæki skulu notuð í 

kennslunni og loks hver sér um hvað.  
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Ég leiddi hópinn af stað í Esju-„fjallgöngu“ og við og við var einhver sem fann 

tappa og lét vita. Að lokum fannst Siggi súri á bak við tré, erfitt var að ná honum 

því hann streittist á móti en að lokum náðu spæjarar Sigga í netið. Hersingin fór 

með hann í böndum heim í leikskóla, hann var settur í yfirheyrsluherbergið. 

Nemendur reyndu með góðum árangri að leiða Sigga súra af villu síns vegar. 

Upphófust þar vangaveltur Sigga súra; hvað hann ætti eiginlega að gera ef hann 

hætti að vera „steliþjófur“? Sá þanki leiddi til þess að börnin lögðu til ýmsar 

lausnir á því vandamáli. Í lokin var fallist á að Siggi súri gæti orðið spæjari eins og 

þau. Honum var treyst til að skila sjálfur fjársjóðnum sem hann stal til Birnu 

bankastjóra.  

Sú ákvörðun að treysta Sigga var mikilvæg, því fylgdi léttir. 

(Rannsóknardagbók, 1. nóvember 2017). 

Þessi ferð tókst vel í báðum leikskólum en þó betur í fyrra skiptið. Í seinna skiptið gengum 

við talsvert lengri leið og benti einhver á að spennan og eftirvæntingin hefði dottið niður á 

kafla. Í seinna skiptið fór einn nemandinn að gráta og sagði leikskólakennari að honum hefði 

orðið um og ó við að sjá Sigga súra settan í netið.  

Ég var mjög ánægð með að sjá að börnin voru mjúkhent við Sigga en þegar við 

vorum að bollaleggja hvernig við myndum handsama hann þá voru þau óvægin í 

tillögum sínum. Börnin voru framan af tímanum mjög virk en svo misstu þau 

niður áhugann þegar inn var komið eftir handtökuna í netið. Ein stelpan var alveg 

föst í einhverri kisuspæjarahugmynd og endurtók sig aftur og aftur. Hins vegar 

nokkuð merkilegt með Joyce, hann var á öðrum stað en vanalega því hann lét af 

þráhyggjunni og minntist ekki á prump og kúk eins og hann hefur gert hingað til í 

hverjum tíma, ærið oft. Hann fær hlátur út á það, hann er ekki sterkur í íslensku 

en fær athygli út á þetta. Í þessum tíma var hann mjög upptekinn af því sem átti 

sér stað, fylgdist með og var þátttakandi í öllu saman. 

 (Rannsóknardagbók, 1. nóvember 2017).  

Að börnin skyldu missa einbeitingu eftir að við komum inn var skiljanlegt og kemur 

ýmislegt til. Í fyrsta lagi hefur átt sér stað spennufall hjá þeim, búið var að stefna að þessu 

um langa hríð og loksins átti það sér stað. Og svo var einfaldlega um útivist að ræða, 

verulega góður sprettur og börnin hafa verið orðin þreytt. Ef til vill hefur það átt við 

kennarana líka? Skipulag, skipulag og skipulag. Augljóst er að grunnur að góðri kennslu og 

fagmennsku kennara er að skipuleggja í þaula hvort sem um er að ræða aðferð 

Sérfræðingskápunnar eða aðrar nálganir. 
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Að vera hvatvís þarf ekki að vera neikvætt sem tengist því að geta þróað 

kennsluaðferðina áfram með því að kanna hvernig vísbendingar og annað sem stuðst er við í 

ímyndarleiknum virka. Hvatvísi getur haldist í hendur við að vera fær um að spinna og takast 

þannig á við ólíkar aðstæður sem óhjákvæmilega koma upp: 

Ég get spunnið vel við aðstæður sem koma upp í Sérfræðingskápunni. Þetta er 

kostur sem nýttist mér sem kennara á vettvangi í dag. Eftirminnilegt var þegar 

búið var að vera mikil spenna og Siggi súri var nýfarinn. Það var órói í 

nemendahópnum og spennan orðin fullmikil. Ég skynjaði að það þyrfti að ná 

einbeitingu í hópnum á ný. Þá tók ég upp farsíma og spurði spæjarana hvort við 

ættum að hringja í Birnu bankastjóra og láta hana vita að Siggi væri á leið til 

hennar með ránsfenginn? Spæjurum fannst það góð hugmynd, og ég náði ró og 

hlustun nemenda vaknaði. Gleymi þessu aldrei, kliðurinn hætti og það mátti 

heyra saumnál detta. Fór að hugsa um Tomlinson-greinina [sjá nánar í 

Umræðukafla bls. 66] sem hún skrifaði um að hver kennslustund sé 

margbreytilegur jass, flott analýsa hjá henni, og þetta með að kennari sé líkt og 

hljómsveitarstjóri. 

(Rannsóknardagbók, 2. nóvember 2017). 

Eftir þetta ferli er mér orðið ljóst að þessa kennsluaðferð þarf að þjálfa, framkvæma á 

vettvangi og verður hún seint fullæfð enda er það leiðangurinn sjálfur sem skiptir máli. Hann 

verður aldrei eins, aðeins verður hægt að styðjast við ákveðnar vörður sem vísa veginn 

(grunnþættir Sérfræðingskápunnar). Leiðin helgast af námskrá og þeim sem fara í ferðina, 

nemendum og kennurum. Saman læra þeir með spunaaðferð, sem byggir á raunveruleika, að 

tileinka sér hlutlægar– og huglægar upplýsingar, í daglegu tali kallað nám. 
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6 Umræða  

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða hvernig mér tækist til við að nota kennsluaðferðina 

Sérfræðingskápuna í leikskólastarfi. Markmiðið var að þróa og bæta eigin starfshætti og auka 

þekkingu mína á Sérfræðingskápunni. Í þessum kafla verður leitast við að svara 

rannsóknarspurningunni, draga saman helstu niðurstöður rannsóknarinnar og tengja þær við 

fyrirliggjandi þekkingu og fræði. 

6.1 Svar við rannsóknarspurningu  

Rannsóknarspurningin, sem lögð var til grundvallar rannsókninni, er eftirfarandi: Hvernig get 

ég sem kennari tileinkað mér kennsluaðferð Sérfræðingskápunnar í starfi mínu? Í 

starfendarannsókninni framkvæmdi ég undirstöðuþætti Sérfræðingskápunnar með 

nemendum í leikskóla og ígrundaði starfshætti mína og fagvitund sem kennari. Ég ýtti úr vör 

ímyndunarleik í samvinnu við nemendur og samkennara. Ímyndunarleikurinn innihélt þá 

þætti sem taldir eru nauðsynlegir þegar Sérfræðingskápan er notuð, að nám færi fram var 

grunntónninn (Aitken, 2013; Bolton, 2003; Taylor, 2016;). Á þann hátt tileinkaði ég mér 

meðal annars umrædda kennsluaðferð. 

Sérfræðingskápan er líkan sem byggir á ákveðnum grunnþáttum (Aitken, 2013; 

Heathcote og Bolton, 1995; Taylor, 2016;). Þetta líkan hvetur til og leggur áherslu á hópvinnu 

nemanda þar sem þeir vinna saman í fyrirliggjandi námsefni. Þetta er í anda verkhyggju 

(raunhyggju) Deweys sem kennir að þekkingarleit verði að byggjast á reynslu eða skynjun 

(Ólafur Páll Jónsson, 2010). Líkan Sérfræðingskápunnar byggir á hugsmíðihyggju, að 

nemandinn byggi ofan á og tengi við fyrri reynslu (Perkins, 1999; Þuríður Jóhannsdóttir, 

2009). Hér gilti það ekki aðeins um nemendur leikskólans, ég og þeir áttu það sameiginlegt á 

vettvangi að vera nemendur.  

Í starfendarannsóknum skal sýna fram á mikilvægi verkefnis (McNiff, 2010). Mikilvægi 

starfendarannsóknar þeirrar, sem hér er til umræðu, er ótvírætt fyrir mig sem kennara. Ég 

skóp mér þekkingu sem ég get byggt á og tekið með mér á kennsluvettvang. Ummyndun (e. 

transformation) hefur átt sér stað (Bruner, 1960, bls. 48). Ég upplifði það svo að ég hefði 

tileinkað mér þekkingu sem gæti gagnast á öðrum vettvangi, við að takast á við verkefni af 

annarri gerð, með öðrum hópum við aðrar aðstæður. Þekkingin byggir upp sjálfstraust sem 

ég hlýt að búa að. 

Niðurstöður styrkja trú mína á eigin getu til að nota Sérfræðingskápuna í kennslu og sú 

trú jókst til muna á rannsóknartímabilinu. Bein reynsla mín af notkun Sérfræðingskápunnar 

veitti mér aukið öryggi í kennslu. Með því að vera undir leiðsögn reyndra kennara og fylgjast 

með þeim öðlaðist ég óbeina reynslu ásamt því að samræður við þá veittu mér nauðsynlega 
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hvatningu. Flestir kennarar þekkja hversu gefandi það reynist þegar verkefni nemenda ganga 

vel og þeir ná tileinka sér námsefni. Í stærra samhengi er ekki óvarlegt að ætla að það auki 

trú nemenda á getu sinni gagnvart hverju því viðfangsefni sem framtíðin kann að bera í 

skauti sínu (Bandura, 1997; Hákon Sæberg Björnsson, 2017). 

6.2 Spuni innan tiltekins ramma 

Af niðurstöðum má sjá að snúið gat reynst að eiga við fyrir fram gefið fyrirkomulag í kennslu. 

Svo dæmi sé tekið hætti mér til að spyrja leiðandi spurninga (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). 

Rannsóknir sýna að kennarar búa yfir ólíkum kostum þegar Sérfræðingskápan er annars 

vegar. Fyrir kennara, sem búa að reynslu í „hefðbundinni“ kennslu (að spyrja spurninga og 

kalla fram svör), þá vildi leiklistarþátturinn vefjast fyrir þeim. Á hinn bóginn og öfugt: þá sem 

hafa reynslu af leiklist og beittu henni í kennslu þurfti að þjálfa í að leiða spurningar í 

nemendahópi. Fyrir báða hópana var ögrandi að takast á við kerfi og fyrirkomulag sem 

ramma inn kennsluaðferðina Sérfræðingskápan (Aitken, 2013). Þetta rímar við mína reynslu 

og svör leikskólakennara en aðspurðir þá vafðist leiklistarþátturinn fyrir þeim, eða fjórum af 

sex kennurum. Bent hefur verið á hve leiklist í kennslu hefur lítið verið notuð hér á landi og 

fáar starfendarannsóknir hafa verið gerðar í þeim ranni (Gerður G. Óskarsdóttir, o. fl. 2014; 

Kristín Ólafsdóttir, 2009; Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2009a). 

Mörk þess að vera kennari í hlutverki eða leikari voru ekki skýr hjá mér en þar átti sér 

stað framför; einnig jókst öryggi mitt við kennslu. Sérfræðingskápan gengur út á að 

skipuleggja nám með nemendum á landamærum raunveruleika og ímyndunar en kennari 

verður að vera með yfirsýn og vita hvert ferðinni er heitið. Kennari er að þessu leyti líkur 

jasstónlistarmanni sem þarf að geta spunnið innan tiltekins ramma. Hann þarf að geta verið í 

kassanum en jafnframt hugsað út fyrir hann. Hann hefur stóru myndina í huga en getur bætt 

inn nýjum nótum, breytt um hraða, dregið sig í hlé fyrir einleikara sem stíga í sviðsljósið. Þar 

býr listfengi og öryggi góðs jassista með hljóðfæri sitt, í hljómsveitinni sem gefur honum 

getuna til að víkja frá útsetningunni í þágu tónlistarinnar, hópsins og áheyrenda. 

Margbreytileg. Góð kennsla er jass! (Tomlinson, 2005). 

6.3 Gott samstarf er lykill 

Að hafa til staðar námskrá og skýran ramma (svo sem grunnþætti Sérfræðingskápunnar) 

gefur kennara frelsi til að brjóta upp og fara út fyrir kassann. Slíkt fæst þó aðeins með 

æfingu, reynslu og skapandi samstarfi við aðra kennara. Í niðurstöðum kom fram að samstarf 

er mér mikilvægt. Bandura (1997) telur fyrirliggjandi að gott sjálfstraust sé ekki einungis 

nokkuð sem móti starfshætti kennara og nemenda heldur hljóti það að vera grundvallaratriði 



 

63 

í öllu samstarfi innan skólans (e. collective teacher efficacy). Traust milli kennara litar allt 

viðhorf og samstarf sem svo er ávísun á betri árangur en annars. 

Slíkt traust var í okkar samstarfsteymi. Helstu kostir voru stuðningur við skipulagningu 

kennslu og ekki síður sköpunargleðin í framkvæmd. Við deildum sameiginlegri ábyrgð á 

verkefninu og fengum tækifæri til að efla styrkleika okkar. Í bókinni Starfshættir í 

grunnskólum við upphaf 21. aldar (Ingvar Sigurgeirsson, o.fl. 2014, bls. 119-120) kemur fram 

að ekki hafi verið gerðar margar rannsóknir á Íslandi á samstarfi milli kennara. Hinsvegar hafi 

samstarf kennara verið mikið rannsakað erlendis: 

Meginniðurstaða þessara rannsókna er að markvisst samstarf styrki skólastarf á 

marga lund (Butler og Schnellert, 2012; Darling-Hammond og Richardson, 2009; 

Levine og Marcus, 2010; Troen og Boles, 2010) og geti meðal annars stuðlað að 

bættum námsárangri (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2010; Jang, 2006; Lomos, 

Hofman og Bosker, 2011; Smith o.fl., 2001). Sem dæmi má nefna umfangsmiklar 

bandarískar rannsóknir sem þykja hafa sýnt fram á að nemendur kennara sem 

ástunda náið samstarf ná að jafnaði betri árangri í lestri og stærðfræði en 

nemendur þeirra sem kjósa að vinna einir (Goddard, Goddard og Tschannen-

Moran, 2007; Leana og Pil, 2006). 

Við rannsóknina sem hér er til umfjöllunar reyndust fyrirmyndir mér mikilvægar, ég dró 

af þeim lærdóm vegna þess að þeir bjuggu yfir starfsreynslu sem ég hafði ekki og samstarf á 

vettvangi var ótvírætt árangursríkt. Fyrirmyndir á vettvangi eru margþættari en svo að þær 

snúi aðeins aðeins að þeirri fyrirmynd sem kennari hefur í samstarfsfólki. Ýmsar niðurstöður 

rannsókna benda til þess að samband nemenda við kennara sína geti tengst samskiptahæfni 

og námsgengi (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007; Ásdís Hrefna Haraldsdóttir og Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2008) og á þetta jafnt við um leik- og grunnskólastigið. Hlýja kennara í 

samskiptum við leikskólanemendur, opin samskipti og árekstralítil virðast tengjast því hversu 

vel börnin aðlagast skólanum við upphaf skólagöngu (Birch og Ladd, 1996). Að teknu tilliti til 

þessara mikilvægu samskipta liggur fyrir að fyrirmyndin sem nemendur hafa í kennara sínum 

skiptir verulegu máli. 

Í niðurstöðum er vikið að samskiptum mínum við nemendur og þeirrar afstöðu minnar að 

finnast þau lítil og varnarlaus, ég hafði tilhneigingu til að ofvernda þau. Þannig að mig skorti 

ekki umhyggju en þarf að huga að mörkum svo sem þeim sem snúa að vilja ofvernda þau. 

Viðhorf og framkoma kennarans hefur áhrif á nemandann og það er gagnvirkt. Þannig eiga 

báðir aðilar þátt í að byggja upp samskipti sín og hlúa að þeim (Good og Brophy, 2003). 

Samanlagt leiðir þessi reynsla sem og rannsóknin í heild hugann að mikilvægi 

vettvangsnáms í kennaramenntun og hvort þörf sé á að hafa lengri dvöl á vettvangi í 
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kennaranámi. Niðurstöður rannsóknarinnar leiða í ljós að Sérfræðingskápan er gagnleg og 

skemmtileg leið til að mennta nemendur en hins vegar útheimtir hún nokkra þjálfun kennara 

svo vel megi vera. Bæði þarf sá sem henni beitir að vera vel að sér fræðilega um aðferðina – 

þá er ég einkum að líta til grunnþátta aðferðarinnar og svo þess að svigrúm gefist til að þjálfa 

sig í kennsluaðferðinni. Fyrir kennaranema að fá tækifæri til að þjálfa sig á vettvangi í 

samstarfi við leiðbeinendur er gjöfult eins og allt vettvangsnám. 

Taylor (2016) hvetur alla kennara að prófa að nota Sérfræðingskápuna í námi barna, að 

upplifa möguleika hennar í reynd. Hann líkir því við að læra að aka bíl, eina leiðin til að læra 

að keyra er að æfa sig og aka á vegum úti. Sá dagur kemur, þegar maður hefur ekið að 

heiman og heim, að maður leiðir ekki hugann að því hvernig það var gert. 
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7 Lokaorð 

Starfendarannsóknin var lærdómsríkur og gefandi leiðangur sem gekk út á margvísleg 

samskipti, bæði við nemendur, kennara og leiðbeinendur. En, jafnframt krefjandi því 

rannsóknin krefst þess að maður skoði sjálfan sig í aðstæðum sem voru mér framandi. Þær 

kröfðust þátttöku minnar en jafnframt að ég væri stöðugt að greina bæði verkefnið sem og 

stöðu mína í því. Þó umdeilanlegt megi teljast að innræting tiltekinnar hugmyndafræði fari 

fyrirvaralaust fram í menntakerfinu tel ég ekki óvarlegt að lýsa yfir vilja til að vera 

þátttakandi í samfélagi sem byggir á jafnrétti, viðurkennir fjölbreytileika mannlífsins og er 

reist á forsendum lýðræðis. Þar gegnir menntakerfið lykilhlutverki, en lýðræðið hlýtur að 

grundvallast á upplýstri afstöðu og því að borgarar séu virkir sem slíkir. Í þess háttar 

samfélagi, sem leggur áherslu á menntun, er mikilvægt að huga að tungumálinu sem 

undirstöðu tjáningar. Skilningur á því hlýtur að vinna gegn fordómum og koma í veg fyrir 

misskilning. Í skólastarfi er mikilvægt að hlúa að öllum nemendum og þar með talið þeim 

sem eru tvítyngdir. Til þess eru mögulegar ýmsar leiðir. Ein af þeim er leiklist í kennslu, til að 

mynda með aðferðum Sérfræðingskápunnar, og rannsókn sú sem hér hefur verið til 

umfjöllunar staðfestir það. 

Framtíð barns er samofin framtíð þess samfélags sem það býr í og mikilvægt er að efla 

getu barnsins til að tjá sig, hvort sem um er að ræða nemendur sem læra á sínu móðurmáli, 

íslensku, eða aðfluttir nemendur sem tala sitt erfðamál. Fjölmenningarleg menntun er fyrir 

alla nemendur, einnig þá sem tilheyra þeirri menningu sem er ráðandi í samfélaginu og 

kannski ekki síður, því að skólinn gegnir lykilhlutverki í að upplýsa þá aðfluttu um það 

samfélag sem þeir búa í.  

Uppeldisfræði, sem grundvallast á jöfnuði og réttlæti, ætti að liggja til grundvallar öllu 

skólastarfi. Ýmsir möguleikar eru fyrir hendi, sem kennarar geta tileinkað sé við 

fjölmenningarlega kennslu og virkjað þá uppeldisfræði í skóla sem utan hans. Börn ganga 

furðu áreynslulaust til móts við heim ímyndunar, slíkt er þeim ekki framandi. Leikur er 

börnum ólíkra menningarsvæða eðlislægur. Þannig undirbúa þau sig fyrir lífið og leikur 

grundvallast að verulegu leyti á ímyndunarafli. Það er hæfni sem vert er að virkja innan 

menntakerfisins. 
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